
  ابالغیه شورای انقالبی تاریخی ششم جدی
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

درین مرحله مهم رهایی بخش و تعين کننده سرنوشت سترگ ملت و کشور پر افتخار ما 
افغانستان آزاد و مستقل بصورت قاطعانه با دالوری و اطمينان و با احساس مسووليت 

راتيک افغانستان قدرت حاکمه دولت بزرگ تاریخی و ملی شورای انقالبی جمهوریت دموک
و طوریکه در بيانيه آزادی بخش . جمهوری دموکراتيک افغانستان را بدست گرفت

 اعالم کارمل منشی عمومی کميته مرکزی حزب واحد دموکراتيک خلق افغانستان ببرک
گردید باند امين و امينی های غاصب و جابر، این جاسوسان فاشيستی نمای امپریاليزم 

کا برای هميش از دامان و زنده گی پاک خلق رنجدیده شرافتمند محو و نابود گردیدند امری
  . کش سقوط کردو حکومت خود سر حفيظ اهللا امين خون آشام و انسان

به اساس رهنمایی اصولی و خالق شورای انقالبی و کميته مرکزی حزب واحد 
ملی و حاکميت ملی دموکراتيک خلق افغانستان بمنظور تماميت ارضی و استقالل 

افغانستان و به اساس دفاع بی امان و بدون هراس و برای تامين آزادی و سعادت خلقها و 
برای برادری و برابری خلق کشور و برای تامين شرایط کار صلح آميز و ترقی اجتماعی 
و عدالت و به هدف مبارزات عادالنه ضد دشمنان داخلی و خارجی مقامات بلند پایهء 

 ور زیل تصویب و به خلق هایط حکومتی جمهوریت دموکراتيک افغانستان بدولتی و
  :مسلمان و ستمدیدهء کشور اعالم ميگردد 

ببرک کارمل منشی عمومی کميته مرکزی حزب  واحد دموکراتيک خلق افغانستان : اول 
و ریيس شورای انقالبی جمهوری دموکراتيک افغانستان و سرقوماندان قوای مسلح، 

سروری و سلطان علی کشتمند بحيث معاونين شورای انقالبی جمهوری اسداهللا 
  .دموکراتيک افغانستان

يث مقام عالی دولتی هيأت رئيسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتيک افغانستان بح: دوم 
که در فاصله اجالس شورای انقالبی وظيفه شورای انقالبی را به پيش می برد ازین 

  : اشخاص تشکيل یافته است 
ببرک کارمل منشی عمومی کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان و  .1

 .ریيس شورای انقالبی جمهوری دموکراتيک افغانستان و صدر هيأت رئيسه
 . معاون شورای انقالبیوریاسداهللا سر .2
 .سلطان علی کشتمند معاون شورای انقالبی .3
 .نور احمد نور .4
 .جنرال عبدالقادر .5
 .دگرمن محمد اسلم وطنجار .6
 .دگرمن گل آقا .7

  
  .چند عضو دیگر هيات رئيسه شورای انقالبی بعدًا برای آگاهی عموم اعالم ميگردد



ئيوی عالی جمهوری حکومت جمهوری دموکراتيک افغانستان به حيث مقام اجرا
  :دموکراتيک افغانستان ازین اشخاص تشکيل گردیده است 

ببرک کارمل منشی عمومی کميته مرکزی حزب و ریيس شورای انقالبی بحيث  
 .صدراعظم جمهوری دموکراتيک افغانستان

 .اسداهللا سروری معاون صدراعظم 
 .سلطان علی کشتمند معاون صدراعظم و وزیر پالن 
 .وزیر دفاع ملیمحمد رفيع ډگرمن  
 .سيد محمد گالب زوی وزیر داخله 
 .شاه محمد دوست وزیر امور خارجه 
 .دکتور اناهيتا راتبزاد وزیر تعليم و تربيه 
 .عبدالوکيل وزیر ماليه 
 .شير جان مزدوریار وزیر ترانسپورت 
 .فيض محمد وزیر سرحدات و قبایل 
 .محمد خان جاللر وزیر تجارت 

  
  .اعالم خواهد شدسایر اعضای حکومت به زودی 

همچنان سياست داخلی و خارجی جمهوری دموکراتيک افغانستان عنقریب اعالم خواهد 
  .شد
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