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أيها الرفاق< أعضاء ومرشحي ومؤيدي احلزب الثوري الكردستاني

أيها اFواطنون األعزاء
اليخـفـى أن بيـان آذار التــأريخي قـد أوجـد ظـروفـاً جـديدة في الـبـالد وأنّ اإلعـتــراف باحلكم
الذاتي لكردستـان العراق واإلقـرار بقيادة احلـزب والبارزاني قد إنتـقل باحلركة الوطـنية الكردية
الى مرحلة أخـرى< األمر الذي جعل إحداث تغـييرات جذرية في العـالقات بg القوى السيـاسية
وأطراف احلـركـة الوطنيـة الـكردية أمـراً في غـاية األهمـيـة وكـان عـقـد اFؤoر الـسـابع حلـزبنا في
كـانون األول ١٩٧٠ لدراســة هذه التطورات والظروف بصــورة عـامـة وحتـديد عـالقـاتـنا باحلـزب
الد{قراطي الكردستاني بصورة خاصة. وإن اFؤoر قد قبل مبدأ اإلنضمام الى احلزب الد{قراطي
الكردستـاني كسبـيل للقضاء على روح التـفرقة وسد كـافة الثغـرات في صفوف شـعبنا الكردي
وتعزيز وحدة احلركة الوطنية الكردية التحررية التي تعتبر حجر األساس في حتقيق وحدة القوى
الثـورية والتـقدمـيـة في نضـالهـا من أجل كافـة احلـقـوق واحلريات الـد{قراطيـة للشـعب العـراقي
واحلـقـوق القـومــيـة للشـعب الكردي وضــد اإلمـپـرياليـة والرجـعــيـة والصـهـيـونيـة ومــشـاريعـهـا

العدوانية.
وكان اFؤoر قد قرر إرسال وفد الى مقر سيادة البارزاني إلبالغه مقررات اFؤoر فإجتمع الوفد
بقــادة احلـزب الد{ـقـراطي الـكردسـتــاني وعلى رأســهم البــارزاني الذين رحّــبـوا �ـقـررات حــزبنا
وتداولوا مع أعـضـاء الوفـد البـحث في اخلطوات الواجب إتخـاذها لتكويـن وحدة حـزبيـة مـتـينة
وشُكّلت جلنة عليـا من �ثلي احلـزبg حتت إشـراف البارزانـي نفسـه للمـباشـرة بتنفـيذ اإلجـراءات
اFتـفق عـليـهـا والضــامنة لتـوحـيــد احلـزبg على أحـسـن وجـه< فـقـامت اللـجنة اFذكـورة بتنـفـيـذ
واجبـاتها على الوجـه اFطلوب و� توحيـد جميع هيـئات ومنظمـات احلزبg< وعليه ولــمّا لم يبقَ
مـا يستـوجب اإلحتـفاظ بكيـان مسـتقل للحـزب الثوري الـكردستـاني قررنا حلّ كـافة منظمـاته

واإلنضمام الى احلزب الد{قراطي الكردستاني بقيادة اFناضل مصطفى البارزاني.
gهذا وفي الوقت الذي نزفّ فـيه هذه البشـرى الى أبناء شعـبنا الكردي نناشد جمـيع اخمللص
من أبناء شـعبنا العـمل بجد وإخـالص لكي تأتي هذه الوحدة التي كـانت إحدى أمنـيات شعـبنا
العزيزة طوال السنوات اFنصـرمة ثمارها اFرجوّة فـتكون نهاية لإلقتـتال واFنازعات وفاحتـة عهد
جـديد للنـضـال اFوحّـد في سـبـيل حتـقـيق أهـداف شـعـبنا وتنفـيـذ بـيـان ١١ آذار وصـيـانة األمن
واإلستقـرار في كردستان والذود عن اجلـمهورية العراقـية وoكg احلزب الد{قراطي الكـردستاني
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من إجنـاز اFهـام اFلقـاة على عاتـقه كـحـزب تقـدميّ ثوريّ في احلـركة الوطنـية الكرديـة واحلركـة
الوطنيـة التحـررية في اFنطقـة وقاعـدة قوية لتـحقـيق إحتاد بـg القوى الد{قـراطية والثـورية في
البـالد للنضال مـن أجل ضمـان احلقـوق الد{قـراطية لـلشعب العـراقي واحلـقوق القـومـية للشـعب
الكردي واFسـاهمـة فـي نضـال الشـعـوب العـربيـة ضـد اإلمـپـرياليـة والـصـهـيـونيـة ومـشـاريعـهـا
العـدوانية كـما ونـدعو أعـضاء حـزبنا احلـزب الد{قراطي الكـردستـاني بقيـادة اFناضل مـصطفى
البـارزاني الى النـضـال من أجل ترسـيخ وoتg هذه الوحـدة أكـثـر فـأكـثــر ويومـاً بعـد يوم فـإنهـا

ضمانة جميع إنتصاراتنا.
احلزب الثوري الكردستاني
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"كـان اإلنتصـار التـاريخي الذي أحرزه شـعـبنا الكردي في احلادي عـشـر من آذار واإلعتـراف
بحقـه الطبيعي في احلكم الذاتي ضـمن اجلمهـورية العراقيـة< إنتصاراً تاريخـياً لشعـبنا العراقي
بأسـره وحلـزبنا الد{قـراطي الكردسـتـاني وحـزب البـعث العـربي اإلشـتـراكي وكل القـوى الوطنيـة
gالـقومـيـت gوالتـقـدميـة في العـراق وتعـزيزاً لوحـدة شـعب العـراق الوطنيـة ولألخـوة الراسـخة ب

الرئيسيتg العربية والكردية واألقليات القومية اFتآخية."
"والشك أن إحدى اFسـتلزمات األساسيـة للمحافظة على هذا اFكسب الكبـير وضمان تنفـيذه
وتطويره يكمن في توحيد جهـود جميع األكراد اخمللصg لشعبهم ووطـنهم وتوجيه كل ما لديهم
من طاقـات للدفاع عنه وجـعله حقـيقـة واقعـة. وإنطالقاً مـن هذا الفهم اFوضـوعي لواقع شعـبنا
الكردي< فـقد دعـا سـيادة البـارزاني قبـل وبعد صـدور بيان آذار الـتاريخي جـميـع أبناء شعـبنا
الكردي الى إسـدال السـتار على مـآسي وويالت التـفـرقة واإلنـقسـام في اFاضي< وفـتح صـفحـة
جـديدة من العـمل البنّاء اFثـمـر واإللتـفـاف حول الـراية اخلفـاقـة حلـزبنا الد{قـراطي الكردسـتـاني
والتعـاون مع احلكم الوطني لتطبـيق مواد البـيان اFذكـور وبإعتبـار ذلك شرطاً ضـرورياً لتكوين
اجلبهة الوطنية التقـدمية اFنشودة التي يعمل حزبنا بجدّ وإهتمام من أجل تكوينهـا وإستيعابها

للقوى الوطنية والقومية والد{قراطية في العراق."
"وقد إستجـاب لهذا النداء اخمللص العديد من األشخاص والعناصر والقـوى الكردية اخملتلفة
إدراكــاً منهــا للدور الســيــاسي اخلطيــر الذي يلـعـبــه حــزبنا الد{قــراطي الـكردسـتــاني بـقـيــادة
البارزاني. وقد قـوبل كل ذلك باإلرتياح والرضا من قبل جـماهير شعبنـا الكردي ومن أصدقائه

في كل مكان. "
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"كمـا تدعو جمـاهير كردسـتان بصورة عـامة الى دفن اFاضي والتركـيز على األخوة والتـعاون
ووحدة الـصفوف وقـطع الطريق على دعاة التـفرقـة وأعداء الشـعب. ألن حتقـيق الوحدة الوطنـية
gالقـوميت gعلى صعيـد شعبنا الكردي ضمـانة أساسية إلقـامة هذه الوحدة على أسس صلدة ب
العربيـة والكردية وأبناء الشعب كافـة في سائر أنحاء اجلمـهورية العراقـية. إن اFسيرة الصـائبة
للحـركة الوطنيـة التـقدمـية لشـعبنا الـكردي أثبتت �ا اليدع مـجاالً لـلشك ان حزبنا الد{قـراطي
بقيـادة البارزاني هي القـيادة اFؤهلة واقـعيـاً وتاريخيـاً للمضي بهـذا الكفاح اجملـيد الى نهـايته

الظافرة.
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١- ذكـروا بأن البــيـان مكتـوب وكـأنه مـقــال فـقلنا لهم إننـا سنصـدره على أسـاس كــونه بيـاناً
صادراً من احلزب الد{قراطي الكردستاني.

) وقد إقترحوا إضافة اFسائل اFوجودة طـياً عليه. فوافقنا من ٢- قالوا بأن البيان (سارد وسـرْ
حيـث اFبدأ إالّ أننا قلنا لهم بأن إضـافاتهم فـيهـا كثـير من التكرار واإلطناب وإننـا سوف

نختصرها في بضعة أسطر فوافقوا على ذلك.
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