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پيش گفتار
       هدف از گرد آوري اين مجموعه،آشنايي با يكي از پراهميت ترين دوره هاي  تاريخ كردستان و ايران است.خوانندگان اين مجموعه با بسياري از رويدادها و شخصيت هاي آن دوران آشنايي دارند،اما آشنايي با انديشه هاي آنان در همان عصر،وجايگاه انديشه ورز ايشان از زبان خود آنها بسي جالب تر مي نمايد.
سرزمين كردستان در آن دوران،روزگار نگراني هاي سياسي و اضطراب هاي اجتماعي از يك سو و كشاكش هاي مسلكي از سوي ديگر بوده است،عصري كه يكي از پرتلاطم ترين دوره ها در تاريخ نوين ايران و دوره اي است كه انقلاب ايران به بار نشست،دوران بي ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ي ناآرامي كردستان را تجربه كرد.
مجموعه ي حاضر،سرگذشت چگونه انديشيدن و چه كردن،چگونه تلقي كردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثيرگذاردن و چگونه تاثير پذيرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در اين دوران سركش است.
شايد انديشه نگاري نسلي از بزرگترين معماران تاريخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همين معماران،آسان ترين راه براي درك واقعيات آن دوران باشد...
تاريخ خود را تكرار مي كند و چون حالت هاي كنوني چيزي جز بازگشت به حالت هاي گذشته نيستند،به همين خاطر،آگاهي از تحولات گوناگون و پياپي گذشته،كليد ورود به دنياي آينده خواهد بود...فراموش نكنيم:تاريخ كتابي است كه ما مي نويسيم و خود نيز درآن نگاشته مي شويم...    
اين مجموعه از مطبوعات ايران در سال هاي57و58و59استخراج شده است.

پس از 32 سال فعاليت پنهاني،حزب دمكرات كردستان علني شد.
دبير كل حزب دمكرات،از امام خواست كه در مورد خواستهاي خلق كرد، به دولت رهنمود بدهد.
بدون اعطاي حقوق خلق كرد،دموكراسي واقعي در ايران امكان پذير نيست.
مهاباد- خبرنگار اعزامي: به مناسبت علني شدن حزب دمكرات كردستان ايران بعد از 32 سال فعاليت مخفي، اجتماعي با حضور دهها هزار نفر از طرفداران اين حزب در ورزشگاه مهاباد برگزار شد. در اين اجتماع كه از زمان شكست حكومت خودمختار قاضي محمد در كردستان بي نظير بود. هزاران نفر از روستائيان در حاليكه شعار ميدادند: «حزب ما فقط حزب دمكرات است»حضور داشتند، در پيشاپيش روستائيان، روحانيون مترقي دهات كه طرفدار اين حزب در روستاها هستند حركت ميكردند. روستائيان عكسهايي از قاضي محمد پيشواي خلق كرد، ملا آواره و ديگ روحانيون كه در جنبش سال 47 شهيد شدند در دست داشتند. در اين اجتماع، صدها نفر بنمايندگي از طرف اهالي كليه شهرهاي كردنشين شركت كردند. در اين مراسم پس از خواندن سرود"اي رقيب"، به زبان كردي، دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان طي سخناني بر خواستهاي خلق كرد در زمينة خودمختاري كردستان و رد هر نوع تجزيه طلبي تكيه كرد. وي گفت: حزب ما شهداي زيادي داده كه تنها سال 47-1346 هفتاد نفر از همرزمان خود را در شورش مسلحانه از دست داديم. مردان روحاني كردستان در همه تنگناها با خلق كردبودهاند. حزب ما كه حزب قاضي محمد و حزب شهداي «چهار چراغ»(محلي در مهاباد كه شهداي مهاباد را 30 سال پيش در آنجا دار زدند)، با ملا آوارهها و عزيز يوسفيها ميباشد، تا بدست آوردن همه حقوق ملي كرد از پا نخواهد نشست...
موضع دولت چيست؟
وي افزود: امروز در مهاباد تمام پايگاههاي امپرياليستي و ارتجاعي در هم كوبيده شده اما اطميناني نيست كه ارتجاع در نقاط ديگر دست به يورش مجدد نزند. بدون آنكه حقوق خلق كرد، داده شودبدست آمدن دموكراسي واقعي در ايران، امكان پذير نيست. وي از امام خميني خواست با دادن رهنمون لازم به دولت موقت از خواستهاي خلق كرد دفاع كنند و بايد دولت بازرگان هم رسماً موضع خود را در اين باره روشن نمايد.وي افزود در مجلس موسسان آينده نمايندگان واقعي خلق كرد، بايد شركت داشته باشند. ما به كسي اجازه نميدهيم وحدت ملي را خدشه دار كند. سياست ما در برابر احزاب ديگر اين است كه هر كه دشمن ما نيست دولت به حساب خواهيم آورد. ما انتقادها را ميپذيريم و در سطح ملي و منطقه اي انحصار طلب نيستيم. حزب دمكرات كردستان حاضر است در مسايل زير با هر كس و هر حزبي همكاري كند:
1-ابعاد جمهوري دمكراتيك در ايران 2- تعيين حق خودمختاري براي همه خلقهاي ايران در چارچوب يك كشور و احد و حقوق دموكراتيك براي همه گروهها و دستههاي سياسي3- در پيش گرفتن سياست اقتصادي درستي كه منافع زحمتكشان را كد نظر داشته باشد.4-از بين بردن بيسوادي و بالا بردن فرهنگ تودهها بر اساس آموزش به زبان مادري اقوام و خلقهاي ايران 5 –سياست مستقل ملي و مبارزه با امپرياليزم و حمايت از همه جنبشهاي رهايي بخش 6- ايجاد پيوند با هر كشوري كه حاكميت ملي ايران را بپذيرد.
ارتش را منحل كنيد
قاسملو همچنين از دولت مركزي خواست از تجديدسازمان ژاندارمري و شهرباني در منطقه كردستان خود داري كند و وظايف اينها را به عهده اهالي بگذارد.او خواستار انحلال ارتش و ايجاد ارتش خلقي شدو گفت: ارتش نبايد چماق دولت براي سركوب خلق باشد. او از«ميليتاريزه» كردن كردستان انتقاد كرد و افزود: هيچ گروه و دسته اس نبايد نيروهاي خود را براي تحريك عدهاي عليه گروه ديگر به كار گيرد. سپس «محمد امين هيمن» شاعر معروف كرد و يار قاضي محمد قطعه شعري به زبان كردي خواند. وي پس از 15سال تبعيد در عراق به مبهن برگشته است.سپس پيام آيت الله ملا شيخ عزالدين حسيني، امام جمعه مهاباد خوانده شد.نماينده نظاميان انقلابي نيز كه سرواني بود، طي پياميگفت: ارتش ديگر هيچگاه به روي برادرانش آتش نخواهد گشود. پيام نمايندگان خلق آذري، حزب اتحاديه دموكراتيك مردم و گروه منشعب از چريكهاي فدايي خلق و چند سازمان و گروه سياسي ديگر نيز خوانده شد.(كيهان12/12/1357)
اساسنامه حزب دموكرات كردستان اعلام شد.
مهاباد ـ خبرنگار اعزامي اطلاعات: «دكتر عبدالرحمن قاسملو» دبير كل «حزب دموكرات كردستان ايران»، ديدار اخير خود با «چريكهاي فدايي خلق» را نوعي تمرين دموكراسي ناميد و افزود: «از سوي ما تمايل به همكاري با همه گروهها وجود دارد و من اين تمايل را در آنها نيز دارم». دكتر قاسملو در پاسخ به اين پرسش كه عدهاي از جوانان، حزب دموكرات كردستان ايران را يك حزب «شبه سوسيال دمكرات بورژوايي دست راستي» مي نامند گفت: 
«ما با تفاهم كامل به حرفهاي جوانها گوش ميكنيم و يقين داريم كه در آينده، نقاط مشترك بسياري با آنها خواهيم داشت و اميدواريم در آينده جوانها حزب ما را بهتر بشناسند و در اين عقيده تجديد نظركنند». 
قسمتهايي از مواد اساسنامه حزب دموكرات كردستان ايران كه بايد آن را قويترين حزب سياسي در منطقه دانست، به اين شرح اعلام شده است: 
·	حزب دمكرات كردستان، حزب انقلابي همه خلق كرد در كردستان ايران است و بويژه، كارگران و دهقانان و روشنفكران انقلابي را در صفوف خود متشكل مي سازد. 
·	اين حزب در فعاليتهاي خود از تئوري علمي تكامل جامعه پيروي ميكند.
·	اعضاي حزب بايد حافظ اسرار حزب باشند.
·	براي اين كه كسي به عضويت حزب در آيد بايد يكسال دوره آزمايشي بگذراند.
·	اصل اساسي ساختمان حزب «سانتراليسم دموكراتيك» است.
·	در آمد حزب عبارت است از حق عضويت و درآمد بنگاههاي حزبي و كمك دوستان حزب.
حزب دموكرات كردستان ايران، همچنين مطالبي را كه پيرامون ملا مصطفي بارزاني از قول اين حزب در مطبوعات عنوان شده است، تكذيب كرد و گفت: كميته مركزي لازم ميداند به اطلاع برساند كه سخنان مذكور، نظر حزب ما را منعكس نميكند. نظر حزب ما در مورد ملا مصطفي بارزاني همان است كه در مطبوعات رسمي حزب ما انتشار يافته و در آينده نيز انتشار خواهد يافت.(اطلاعات16/12/1357)
طرح خودمختاري كردستان 
مهاباد- خبرنگار اعزامي اطلاعات: طرحي كه چگونگي خودمختاري كردستان ايران در آن پيش بيني شده است فاش شد. 
بموجب اين طرح، امور مربوط به سياست خارجي، دفاع، وزارت دارايي، بانك مركزي و نشر اسكناس بعهده دولت مركزي است و در ساير زمينهها صلاحيت اداره سازمانهاي دولتي در كردستان، در اختيار حكومت خودمختار كردستان خواهد بود. متن اين طرح چنين است:
1 – حكومت ملي خودمختار كردستان همه سرزمين كردستان ايران را شامل ميگردد. مرزهاي كردستان ايران به ترتيبي تعيين ميشود كه با شرايط تاريخي و جغرافيايي و اقتصادي و خواست اكثريت ساكنان اين منطقه مطابقت، كند. 
امور دولتي
2 – امور مربوط به سياست خارجي، دفاع و طرح ريزي برنامههاي اقتصادي دراز مدت براي سراسر ايران و وزارت دارايي و بانك مركزي و نشر اسكناس در صلاحيت حكومت دموكراتيك ايران ميباشد، جز در موارد مذكور صلاحيت اداره سازمانهاي دولتي در كردستان، در اختيار حكومت خودمختار كردستان است. نمايندگان حكومت ملي خودمختار كردستان در اداره امور حكومت مركزي شركت خواهندداشت. 
3 – در حكومت ملي خودمختار كردستان تمام قدرت در دست مردم متمركز است كه بوسيله نمايندگان خود در مجلس ملي كردستان، آن را اعمال ميكنند. 
4 – مجلس ملي كردستان، عالي ترين ارگان قانونگذاري در حكومت ملي خودمختار كردستان بشمار ميرود. نمايندگان مجلس از طرف مردم انتخاب ميشوند. همه كساني كه سن آنها به 18 سال برسد حق انتخاب كردن و آنهايي كه سنشان به 21 سال برسد، حق انتخاب شدن دارند و انتخابات عمومي متساوي، مستقيم و مخفي خواهد بود. زن و مرد در انتخاب كردن و انتخاب شدن برابرند. 
5 – سازمانهاي دولتي در كردستان از بالا به پائين، در دست ارگانهاي حكومت ملي خودمختار كردستان است. اداره امور دولتي كه بر اساس فرستادن مامور از مركز قرار دارد، ملغي ميگردد. 
6 – پليس و ژاندارمري منحل ميگردد و جاي خود را به نيروهاي ملي (پيشمرگ) ميدهند. بجاي ارتش ارتجاعي شاهنشاهي سابق، ارتش خلقي براي دفاع از ميهن و دستاوردهاي خلق، تاسيس ميشود.
7 – زبان كردي،زبان رسمي حكومت ملي خودمختار در كردستان است. در همه مراحل، آموزش وتدريس به زبان كردي است و در ادارات دولتي هم اين زبان بعنوان زبان رسمي بكار برده ميشود. زبان فارسي مانند مناطق ديگر ايران در حكومت ملي خودمختار كردستان نيز زبان رسمي دولتي بشمار ميرود و در مدارس بعد از كلاس چهارم ابتدائي، كودكان كردستان بغير از زبان كردي، زبان فارسي را نيز تحصيل ميكنند. 
8 – اقليتهاي ملي ساكن كردستان با كردها حقوق مساوي دارند. حقوق فرهنگي آنها تأمين خواهد شد و كودكانشان در مدارس ابتدايي حق تحصيل به زبان مادري خواهند داشت. اقليتها حق دارند روزنامه و كتاب بزبان خود منتشر نمايند.
9 – حكومت خودمختار كردستان، آزاديهاي دمكراتيك آزادي بيان و مطبوعات، آزادي تشكيل سازمان و سنديكا را براي همه طبقات دمكراتيك و قشرهاي خلق تأمين ميكنند. ساكنان كردستان در انتخاب شغل ومحل اقامت خود آزادند و آزادي مسافرت دارند.
10 – دولت از مذهب تفكيك ميگردد و عقيده مذ هبي آزاد است و پيروان همه مذاهب در مقابل قانون يكسانند. قانون، تبعيض نژادي-مذهبي را محكوم ميكند. 
صنعت وكشاورزي
11 – زن و مرد در خانواده و جامعه حقوق متساوي دارند و در مقابل كار مساوي، مزد مساوي دريافت ميدارند. 
12 – راه اصلي پيشرفت اقتصادي سراسر ايران و همچنين كردستان، صنعتي كردن كشور طبق اصول جديد و مطابق با دستاوردهاي علمي و تكنيكي در جهان است. ايجاد نهادهاي اقتصادي و اجتماعي كه براي صنعتي كردن كشور ضروري است يكي از اساسي ترين وظايف حكومت دمكراتيك ايران و حكومت ملي خودمختار كردستان است.
13 – حكومت ملي خودمختار كردستان بوسيله بخش عمومي اقتصادي كه بخش اساسي براي پيشرفت اقتصادي محسوب ميگردد، صنايع پيشرفته را در كردستان تاسيس ميكند و از منابع ملي و محلي حمايت مينمايد. در كنار بخش عمومي اقتصادي بخش تعاوني و خصوصي نيز در صنعتي كردن كشور سهيم خواهند بود. 
14 – منابع زيرزميني و همچنين آبها و جنگلها و مراتع كه ثروت همه مردم كردستان بشمار ميرود ملي ميگردد و حكومت خودمختار كردستان بنفع تودههاي مردم از آنها بهره برداري خواهد نمود. 
15 – افزايش توليدات كشاورزي از راه مكانيزه كردن و بكار بردن شيوههاي علمي در كشاورزي و طرح ريزي نقشههاي آبياري و ساختمان سدها سهم مهمي از سياست اقتصادي حكومت ملي خودمختار كردستان را تشكيل ميدهند. 
16 – حكومت ملي خودمختار كردستان براي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي و رونق كسب و پيشه وري در كردستان خواهد كوشيد. طرحهاي اقتصادي كه انجام آنها بوسيله بخش عمومي به نفع تكامل اقتصادي نيست به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. منظور از اين امر، استفاده از همه منابع اقتصادي براي پيشرفت كردستان است. 
17 – بالا بردن سطح زندگي خلق مخصوصاً زحمتكشان كردستان، محتواي اصلي سياست اقتصادي حكومت ملي خودمختار كردستان خواهد بود. اين حكومت از همه نيروها و امكانات خود براي نجات اكثريت ساكنان كردستان از فقر و محروميت استفاده خواهد نمود و زندگياي براي آنها تأمين خواهد كرد كه شايسته انسان قرن حاضر باشد.
18 – اصل هشت ساعت كار روزانه در همه جا عملي ميگردد. حداقل دستمزد كارگران تعيين ميشود و با توجه به هزينه زندگي افزايش مييابد. كارگراني كه به كارهاي سخت مشغولند نبايد بيش از شش ساعت در روز كار كنند. كارگران در مقابل حوادث كار و بيماري و پيري بيمه ميشوند. به كار گماردن كودكاني كه سنشان كمتر از چهارده سال ميباشد ممنوع است. 
19 – زمين به كسي متعلق است كه روي آن كار ميكند. همه زمينهايي دشمنان خلق، در بين دهقانان فاقد زمين تقسيم ميشود. قسط زمينهايي كه بين دهقانان تقسيم شد، قابل پرداخت نخواهد بود. 
20 – حكومت ملي خودمختاري كردستان بايد به دهقانان كمك كند تا بتوانند وسايل كشاورزي براي خود تهيه نمايند. فرآوردههاي كشاورزي را از آنها به بهاي مناسب بخرد و وامهاي درازمدت با سود كم در اختيارشان بگذارد. وام دهقانان به رباخواران شهر و ده و دشمنان خلق پس داده نميشود. بيگاري در سراسر كردستان ممنوع است وهيچگونه عوارضي از دهقانان گرفته نخواهد شد.
21 – حكومت ملي خودمختار كردستان، توجه ويژهاي به دامداران مبذول خواهد داشت. چراگاهها با شرايط مساعد به دامپروران واگذار خواهد شد و راههاي علمي و صحيح دامپروري به آنها اموخته خواهد شد. 
سياست فرهنگي و بهداشتي
22 – همه كودكان كردستان، دختر و پسر بايد تا 15 سالگي اجباراً تحصيل كنند. حكومت ملي خودمختار كردستان براي از بين بردن بيسوادي بسرعت اقدام خواهد نمود. در حكومت خودمختار كردستان، تأمين هزينه تحصيلي ابتدايي به عهده سازمان دولتي است ودر بقيه مراحل آموزشي، مجاني است.كمكهاي دولت در اين زمينه شامل مدارس ديني نيز خواهد شد. 
23 – حكومت ملي خودمختار كردستان براي بالا بردن سطح فرهنگي خلق و تأمين مراكز فرهنگي و علمي مانند تئاتر ملي و سينما و آموزشگاههاي عالي ودانشگاه اقدام خواهد كرد. 
24 – توجه به پيشرفت ادبيات و زبان فارسي و پشتيباني از نويسندگان و دانشمندان كرد، خط مشي دائمي سياست فرهنگي حكومت ملي خودمختار كردستان خواهد بود. 
25 – به روشنفكران بايد بر حسب استعداد شان كار واگذار كرد. حكومت ملي خودمختار كردستان سياستي نسبت به روشنفكران پيش خواهد گرفت كه موجب شود آنان از مهاجرت منصرف شوند و به ميهن خود خدمت نمايند. 
26 – حكومت ملي خودمختار كردستان براي بالابردن سطح بهداشتي همه خلق خواهد كوشيد و براي ريشه كن كردن بيماريهايي كه در كردستان شيوع دارند، شديداً مبارزه خواهد كرد و شرايطي بوجود خواهد آورد كه همه خلق كردستان بتوانند ازكمكهاي مجاني پزشكي برخوردار گردند. 
سياست خارجي
27- حكومت دموكراتيك ايران، سياست خارجي بيطرف و مستقل پيش خواهد گرفت و با همه كشورها بر اساس احترام متقابل و شناسايي حاكميت ملي و عدم دخالت در امور يكديگر رابطه برقرار خواهد ساخت و با كشورهاي سوسياليستي وكشورهايي كه سياست دموكراتيك ضد امپرياليستي دارند رابطه دوستانهايجاد خواهد كرد. 
28 – حكومت دموكراتيك ايران از مبارزه رهايي بخش و ضد امپرياليستي خلقها و حق سرنوشت ملتها بدست خود پشتيباني خواهد كرد. 
29 – حكومت دموكراتيك ايران در داخل سازمان ملل متحد و خارج از اين سازمان، از صلح جهاني و همزيستي مسالمت آميز در بين خلقها دفاع ميكند و طرفدار حل مسائل بين المللي از طريق مذاكره و بدون بكار بردن زور است. 
30 – حكومت دموكراتيك ايران بايد تبديل به پايگاهي براي كمك به مبارزه آزاديخواهانه خلقهاي ستمديده جهان و مخصوصاً خاورميانه گردد و پناهندگي سياسي به همه انسانهاي ميهن پرست و آزاده خواهد داد. همچنين حكومت ملي خودمختار كردستان از همه امكانات خود براي كمك به برادران كرد در بخشهاي ديگر كردستان استفاده خواهد كرد و پناهندگي سياسي به همه كردهاي ميهن پرست خواهد داد.(اطلاعات12/12/1357) 
پيام غني بلوريان
غني بلوريان يكي از اعضاي كادر رهبري حزب دمكرات كردستان كه 25 سال زنداني رژيم سابق بوده است ضمن پيامي به عناصر دمكراتيك ايران خواستار حمايت از خودمختاري كردستان شد. غني بلوريان در پيام خود مي افزايد:« شعار ما دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان است.اين دو قسمت از هم جدائي ناپذير است. ما معتقديم تمام كساني كه به دمكراسي ايران اعتقاد دارند، بايستي از شعار خودمختاري كردستان، حمايت كنند، دفاع از خودمختاري كردستان، دفاع از دمكراسي در ايران است من از تمام عناصر دمكراتيك ميخواهم كه پشتيبان شعار ما باشند. خودمختاري كردستان پايگاه محكمي براي دمكراسي ايران خواهد بود.»(كيهان13/1/1358)
اخطار حزب دموكرات كردستان   
كميته مركزي حزب دمكرات كردستان در ارتباط با وقايع منطقه ي "سوماي برادوست"اطلاعيه منتشر كرده است.متن اطلاعيه به شرح زير است:
هوطنان عزيزو زحمتكشان كردستان،  ميهن ما شرايط بسيار حساسي را مي گذراند.  در حاليكه حزب ما همراه ساير نيروهاي دموكراتيك و انقلابي ايران مبارزه ميكند و در حاليكه شعار دموكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان تبديل به شعار اساسي مردم كردستان گرديده است و در راه تحصيل خود مختاري موفقيتهايي نيز بدست آمده عدهاي از سران عشاير در منطقه اي (سوماي  برادوست)  به چند دهكده حمله كردهاند.  آنها دهقانان را غارت نموده و از دهات بيرون كرده و آوره ساخته اند و حالا دهها خانواده دهقان از خانه و زندگي خود رانده شده و سرگردانند.  نماينده حزب دموكرات كردستان ايران در تماس با سران عشاير جدا  از آنان خواست كه در شرايط كنوني به هيچ وجه نبايد تصور پس گرفتن زمين از دهقانان بخاطرشان خطور كند در صورتيكه مالكين سابق بدين منظور دهقانان را مورد آزار قرار دهند و به آنان تجاوز نمايند حزب ما بعنوان حزب مدافع زحمت كشان از دهقانان دفاع خواهد كرد اكنون كه مردم كردستان يكپارچه و متعهد در راه خودمختاري مبارزه مي كنند اقدام برخي از روساي عشاير (اروميه) و (سلماس) جز تفرقه افكني و خدمت به دشمنان خارجي نتيجه اي نمي تواند داشته باشد.  ما يك بار ديگر بدين وسيله از آن عده از روساي عشايركه دست به چنين اقدام ناشايستهاي زده اند ميخواهيم در رفتار خود تجديد نظر كنيند و دهقانان را به خانهها و روستاهاي خود باز گردانند،  در غير اينصورت مسلم است كه مردم كردستان از جمله بسياري از عشاير ميهن پرست كرد به پشتيباني از دهقانان برخواهند خواست،  مسلم است حزب دموكرات كردستان ايران وظيفه خود را در اين زمينه به نحو احسن انجام خواهد داد و از همه وسايل براي رفع ستم از دهقانان آواره اي كه (سوماي برادوست) استفاده خواهند نمود. (اطلاعات24/1/1358) 
به دكتر قاسملو براي ديداراز فلسطينيها گذرنامه داده نشد.
كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران در ارتباط با دعوت ياسر عرفات رئيس جبهه آزاديبخش فلسطين از حزب دمكرات كردستان براي سفر به لبنان اطلاعيهاي منتشر كرده است.  در اين اطلاعيه آمده است.  
بنا به دعوت جناب آفاي ياسر عرفات رئيس جبهه آزاديبخش فلسطين از حزب دموكرات كردستان ايران قرار بود هياتي به رياست دبيركل حزب دكتر عبدالرحمن قاسملو بمنظور تجديد دوستي ديرين ميان حزب ما وجبهه آزاديبخش فلسطين به لبنان مسافرت  كند.  متأسفانه با اينكه امام خميني ازاين مسلفرت استقبال كرد.  و نخست وزير نيز دستور لازم را در اين مورد صادر نموده بود اداره گذرنامه حاضر به صدور گذرنامه براي دكتر قاسملو نشد.  هيات نمايندگي حزب با اظهار مودت هيات حزبي به ديدار دوستان فلسطين خواهد رفت.(اطلاعات30/1/1358)  
مذاكره حزب دمكرات كردستان با امام خميني
قم- ستاد خبري كيهان: هيات هشت نفري نمايندگان حزب دمكرات كردستان ايران بعدازظهر امروز در منزل آيتالله خميني با ايشان ملاقات كرداين هيات كه رياست آن را دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل خزب دمكرات كردستان ايران عهدهدار است در مذاكرات 45دقيقهاي خود با امام خميني پيرامون اوضاع جاري استان كردستان گفتگو كرد و در گفت و گوهاي خود اوضاع اين استان را تشريح كرد. قاسملو مذاكرات هيات را رضايت بخش خواند و گفت: «براي رفع سوءتفاهمها و كوتاه كردن دست اعمال مزدور و خائنين به ميهن قرار شد فردا با مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت اسلامي ملاقات و مذاكره شود و نكات فني و مسائل كردستان با ايشان درميان گذارده شود و براي رفع مشكلات در اين منطقه اقدام گردد».(اطلاعات9/1/1358)
اطلاعيه كميتهي مركزي حزب دموكرات كردستان ايران:«حمله به دستاوردهاي انقلاب» 
«بازداشت و آزار اعضاي خانوادهي مجاهد كبير حضرت آيتالله طالقاني، نشانهي فعاليت نيروهاي سياه ضد انقلابي است كه حتي دو ماه پس از پيروزي انقلاب پايگاههاي بسيار را در نقاط مختلف كشور و در مقامهاي گوناگون حفظ كردهاند. اين عمل ناشايست نه تنها حملهي وحشيانهاي به آزاديهاي فردي به شمار مي رود بلكه با در نظر گرفتن نقش و شخصت آيتالله طالقاني، به عنوان مدافع راستين خواستهاي انقلابي خلقهاي ايران، حمله به دست آوردهاي انقلاب ايران نيز محسوب ميگردد. 
حزب دمكرات كردستان در حاليكه همدردي عميق خود را با خانوادهي آيت الله طالقاني ابراز ميدارد، اميدوار است كه همه اقدامات لازم به عمل آيد تا آيتالله طالقاني به خاطر پيشبرد انقلاب ايران كار و فعاليت خود را از سر بگيرد.             كميته مركزي حزب دمكرات كردستان(آيندگان28/1/1358) 
حملهي مسلحانه به اجتماع حزب دمكرات كردستان در نقده
نقده ـ خبرنگار آيندگان: گردهمايي دپهها هزار نفري ورزشگاه نقده روز گذشته بخون كشيده شد و در جريان آن دهها تن كشته و زخمي شدند. 
اين گردهمايي از سوي حزب دموكرات كردستان ترتيب يافت و اجتماع كنندگان در حالاي كه خود را آماده شنيدن سخنرانيها كرده بودند، مورد تيراندازي گروهي كه از خارج ورزشگاه شليك ميكردند، قرار گرفتند. 
اين تيراندازي از ساعت 10 صبح ديروز شروع شد و تا ساعت 2 پياپي ادامه يافت و طي اين چهار ساعت دست كم ده تن كشته و تعداد زيادي زخمي بجا گذاشت. در گزارش ديگري كشته شدگان بين 6 تا 30 و مجروحان 50 تن ذكر شده است. 
ساعت 2 بعدازظهر تيراندازي كاهش يافت و مردم متفرق شدند اما صداي گلوله همچنان بگوش مي رسيد و در نتيجه اهالي نقده وحشتزده بخانههاي خود پناه بردند، دكانها بسته شد و شهر از جنب و جوش افتاد و رفت و آمد در شهر قطع گرديد. 
در همين حال 2 هليكوپتر در آسمان شهر به پرواز درآمدند و ساعتها همچنان در آسمان دور مي زدند. از سوي ديگر بنابه گزارشهاي پراكنده جادههاي منتهي به نقده بسته شده است. 
پزشكي بنام عزيزي كه از مهاباد به نقده مي رفت در منطقه اي بنام «محمديار» جلويش را گرفتند و او بناچار به مهاباد بازگشت. 
شايع است كه اين درگيري ميان كميته هماهنگي نقده و كردهاي مقيم اين شهر صورت گرفته با اينحال هنوز گزارش دقيقي از اينكه چه كساني به اجتماع كنندگان در ورزشگاه حمله كردهاند،دردست نيست.(آيندگان1/2/1358) 
حملهي مسلحانه به اجتماع حزب دمكرات كردستان در نقده
دست كم سي تن كشته و بيش از صد و پنجاه تن مجروح شدهاند. 
تبريز ـ خبرنگار آيندگان : برخوردهاي خونين نقده بين تركها و كردهاي اين شهر كه از روز جمعه آغاز شده است شدت گرفته و به محلهها و كوچههاي شهر كشيده شده است. 
صداي تيراندازي از كليه نقاط شهر به گوش مي رسد. شهر به صورت تعطيل كامل درآمده و مردم به خانههاي خود پناه بردهاند. 
هر يك از طرفين جمعي را گروگان گرفتهاند. خطوط تلفني قطع شده و راههاي ارتباطي از طريق مهاباد و اروميه به نقده بسته شده است و كنترل آنرا تركها در دست دارند. 
با توجه به اين امر شركت نفت نيز اعلام كرد تانكرهاي نفت قادر به رفت و آمد نيستند و امكان رساندن مواد سوختي وجود ندارد. 
گفته ميشود از دو طرف درگير، تعدادي كشته و گروهي مجروح شدهاند. لكن به علت درگيري شديد تاكنون امكان جمع آوري و انتقال اجساد كشته شدگان و نيز شمارش تعداد مقتولان و مجروحان به طور دقيق ميسر نشده است. 
يك گزارش غيررسمي حاكي است تا ساعت 4 بعدازظهر ديروز 30 نفر كشته و بيش از يكصد نفر مجروح شدهاند. 
مهدي عباسي استاندار آذربايجان غربي كه به نقده رفته بود، پس از يك شب اقامت در اين شهر و بررسي علل اروميه به اروميه بازگشت. 
معاون استاندار آذربايجان غربي در يك تماس تلفني به آيندگان گفت: «در جريان بررسي حوادث نقده اقداماتي براي آتش بس انجام گرفته كه هنوز نتيجه اي نداده است.» او افزود: «راههاي ارتباطي بسته است و عبور و مرور ممكن نيست.» 
استاندار آذربايجان غربي در يك پيام راديوئي طرفين درگير را به آرامش دعوت كرد. 
از سوي ديگر شيخ عزالدين حسيني رهبر سياسي و مذهبي مهاباد نيز با ارسال پيامي راديوئي خواست كه دو طرف دست از مخاصمه بردارند. 
ستاد مستقر در خانه آيتالله شيخ عزالدين حسيني در يك تماس تلفني با آيندگان اعلام داشت: «اوضاع نقده به شدت بحراني است و با توجه به گزارشهاي واصله جنگ محله به محله و كوچه به كوچه در همه جا ادامه دارد.»
سخنگوي ستاد يادآور شد: «كنترل جاده نقده ـ اروميه و راه اروميه و مهاباد به سوي نقده در دست تركها است و اداره مخابرات را تركها در اختيار دارند و ارتباط تلفني از ساعت 10 صبح امروز (ديروز) قطع شده است.» 
اين سخنگو افزود: «علت شدت گرفتن اين درگيريها تحريكاتي است كه از سوي اروميه ميشود.» 
وي همچنين گفت: «از سوي امام جمعه مهاباد، ملا رحيم عباسي يكي از روحانيان مهاباد و باباطاهري فرماندار اين شهرستان در راس هياتي با آمبولانس راهي نقده شدند اما تركها راه را بر هيات اعزامي بستند و سرنشينان آمبولانس را بازداشت كردند. 
در پي اين واقعه با دخالت استاندار آذربايجان غربي كه از نقده به اروميه ميگشت، بازداشت شدگان آزاد شدند ولي آمبولانس همچنان در اختيار تركها است. 
سخنگوي ستاد اضافه كرد:«در تحقيقاتي كه در اين زمينه انجام گرفته چنين احساس ميشود اين درگيريها از روي يك برنامه قبلي و حساب شده به مرحله اجرا درآمده است.» 
وي يادآور شد: «كردها اولتيماتوم دادهاند كه افراد طرف درگير دست از تيراندازي با سلاح سنگين بردارند و اگر چنين نكنند با آنان مقابله به مثل خواهند كرد كه در چنين شرايطي اوضاع وخيم تر خواهد شد.» 
اين سخنگو خاطرنشان كرد: «آيتالله شيخ عزالدين حسيني با داريوش فروهر وزير كار و امور اجتماعي تماس گرفته و خواسته است تا موضوع در هيات دولت مطرح و بررسي شود.» 
او همچنين متذكر شد: «هم اكنون دكتر قاسملو دبير كل حزب دموكرات كردستان كه براي شركت در ميتينگ به نقده رفته بود، در محل بسر مي برد.» 
بنابه گزارش خبرنگار آيندگان با وجود بسته بودن راههاي ارتباطي نقده، چند تن از طريق جلديان، از جادهاي به نام ميدان، به مهاباد آمدهاند و تقاضاي خواروبار و مواد داروئي دارند. 
استاندار آذربايجان غربي در تماسي با خبرگزاري پارس گفت: پزشك و امكانات داروئي از نيازهاي فوري نقده است و در جاي ديگر يادآور شد: 
«نيروهاي انتظاميبايستي هر چه زودتر براي خواباندن آشوب اقدام كنند.» 
فرمانده لشكر اروميه در تماس با خبرگزاري پارس تاييد كرد كه زد و خورد در شهرستان نقده همچنان ادامه دارد. او افزود كه به علت بارندگي شديد امروز (ديروز) در منطقه از طرف لشكر پروازهاي شناسائي انجام نگرفته است. 
فرمانده ي لشكر اروميه تصريح كرد كه افراد زير فرمان او در درگيريهاي نقده دخالتي نداشتهاند. 
اعلاميه ي حزب دموكرات كردستان
حزب دمكرات كردستان ايران ديشب اعلاميه اي به شرح زير پيرامون رويدادهاي خونين نقده انتشار داد: 
به دعوت قبلي حزب دموكرات كردستان روز جمعه ي گذشته 31 فروردين ماه 1358 ميتينگ بزرگي در شهرستان نقده برگزار شد. برپائي اين ميتينگ قبلا اعلام گرديده و منظور از آن صرفا گشايش دفتر حزب و تاكيد بر دوستي و برادري ميان دو خلق كرد و آذربايجاني بود. 
ولي با كمال تاسف موقعي كه برنامه ي ميتينگ داشت شروع ميشد، دست خبيثي از آستين خيانت بيرون آمده و نه تنها اجتماع پرشكوه هواداران حزب ما را بهم زد، بلكه جنگ خونين و ناخواسته اي را به مردم كرد و آذربايجاني تحميل كرد. 
عدهاي افراد ضد انقلابي و وابسته به رژيم منفور سابق از پشت بامها شروع به تيراندازي نموده و به سوي دهها هزار نفر كه در استاديوم ورزشي شهر اجتماع كرده بودند، آتش گشودند. در نتيجه افراد مسلحي كه در ميان اجتماع كنندگان وجود داشتند، تحريك شده و به آتش آنها پاسخ گفتند. اگرچه تاكنون آمار دقيقي از تعداد كشته و زخمي شدگان در دست نيست ولي آنچه مسلم است حداقل سي نفر كشته و بيش از صدوپنجاه نفر مجروح گرديدهاند. 
تا موقع نوشتن اين اعلاميه زدوخورد ادامه داشته و تعداد تلفات هر لحظه رو به افزايش مي رود. 
مسببين اين واقعهي اسفناك بدون ترديد عناصر ضد انقلابي در ميان افراد كميتهي «انقلابي» شهرستان نقده و عناصري از قبيل آقاي «حسني» عضو كميتهي اروميه ميباشند، كه بارها كوشيدهاند با افشاندن بذر تفرقه و اختلاف در بين تودههاي دو ملت كرد و آذربايجاني فرزندان اين دو خلق برادر را بجان هم انداخته و از اين طريق خدمتي به منافع امپرياليستها و سرسپردگان داخلي شان بنمايند. 
خلق كرد و خلق آذربايجاني سوابق طولاني مبارزات مشترك خودشان را در راه احقاق حقوق ملي و اجتماعي خويش گرامي ميدارند و هيچگاه راضي نخواهند شد عناصر ضد خلق در ميان آنان تفرقه و دشمني ايجاد نمايند. ضروري است فرزندان برومند اين دو ملت مسببين اين دو واقعه ي خونين را در هر دسته و گروهي كه باشند، شناسايي نموده و آنان را به سزاي خيانتشان برسانند. ما در حاليكه به روان پاك شهداي اين رويداد تاثرآور درود مي فرستيم، به همه ي بازماندگان شهدا تسليت ميگوئيم. 
در عين حال اعمال تفرقه افكنانه ي عناصرضدخلقي را محكوم نموده و خواستار شناسايي و مجازات فوري و قاطع مسببين اين جنگ و برادركشي ميباشيم. ما از دولت آقاي بازرگان درخواست مي نماييم  به تحريكات حسنيها و صفدريها خاتمه داده، اجازه ندهند بيش از اين در گوشه و كنار مملكت جنگهاي برادركشي بخاطر حفظ منافع دشمنان مردم ايران براهانداخته شود. 
درود به روان پاك شهداي نقده و همه ي شهداي راه آزادي، ننگ و نفرت بر عاملان امپرياليزم و ارتجاع. 
كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران1/2/1358(آيندگان2/2/1358)
گروهي در حوادث نقده كشته شدند
نقده ـ خبرنگار اطلاعات: در جريان افتتاح دفتر حزب دمكرات كردستان در شهرستان نقده يك درگيري مسلحانه و خونين پيش آمد كه طي آن حداقل 10 نفر كشته و 30 نفر مجروح شدند(صداي انقلاب اسلامي، عده كشته شدگان را 5 نفر و عده مجروحان را 15 نفر اعلام كرد) 
گزارش خبرنگار ما از نقده حاكي است كه ساعت 11 صبح ديروز ـ جمعه ـ گروه كثيري از اهالي نقده،  بوكان،  مهاباد،  سردشت،  پيرانشهر،  سقز،  و اشنويه در ميدان ورزشي نقده اجتماع كردند.  
هنگامي كه جمعيت حاضر در ورزشگاه آماده شنيدن سخنان سخنرانان بودند،  ناگهان گروهي مسلح كه در بيرون ورزشگاه مستقر بودند شروع به تيراندازي كردند.  
در پي اين تيراندازي،  افراد كرد مسلح حاضر در ورزشگاه شروع به تيراندازي متقابل كردند و مردم نيز بلافاصله ورزشگاه را خالي كردند.  تيراندازي طرفين تا ساعت 9 شب همچنان ادامه يافت و بنا به گزارشهاي رسيده در اين درگيري 10 نفر كشته و 30 نفر مجروح شدند.  
با شروع تيراندازي شهر نقده خلوت شد،  مغازهها تعطيل و عبور و مرور وسائط نقليه قطع گرديد.  چند تن از روحانيون نقده از جمله «حاج ميرزا ابراهيم محرر» وط حاج ملا صالح رحيمي» براي قطع درگيري طرفين با دكتر« عبدالرحمان قاسملو» دبير حزب دمكرات كردستان، « محمد امين سراجي»، « كريم حسامي» و چند تن از افراد كميته حزب دمكرات وارد مذاكره شدند.  
در همين حال« محمد مهدي عباسي» استاندار آذربايجان غربي وارد نقده شد تا آرامش شهر را باز گرداند.  گزارش ديگري حاكي است كه در اين درگيري حدود يكصد نفر از طرفين درگير به گروگان گرفته شدهاند.  
علت تيراندازي
امروز بار ديگر و در پي تيراندازيهاي ديروز و ديشب نقده اعلام شد كه تعداد كشته شدگان اين واقعه 10 نفر و مجروحان 36 نفر است.  
3 نفر از كشته شدگان رحمت قاسم زاده،  كارمند اداره آب و برق «مهندس محمد داودي »« نوري هادي» نام داشتند.  
تيراندازي ديروز تا ساعت 10 شب ادامه داشت.  و از ساعت 5 بامداد امروز مجددا تيراندازي شديدي بين طرفين آغاز گرديد.  اكثر نقاط شهر سنگر بندي شده است و كليه مغازهها و مدارس و ادارات نقده تعطيل مي باشد.  
روحانيون نقده همچنان در حال مذاكره با رهبران و مسئولان حزب دمكرات كردستان هستند.  
روحانيون و علماي نقده از طريق بلندگوي مساجد مردم را به آرامش دعوت مي كنند و اين در حالي است كه رفت و آمد در خيابانها صورت مي گيرد و صداي تيراندازي باعث وحشت مردم شده است.  
2 اكيپ پزشكي از شهرهاي اروميه و مهاباد براي كمك رساني به نقده اعزام شدند.  اما بعلت بسته بودن جاده و تيراندازيهاي گروهها در جاده منتهي به نقده،  هنوز موفق به ورود به شهر نشدهاند.  
گفته ميشود علت درگيري و تيراندازي طرفين،  شليك گلوله از سوي شخصي ناشناس به كردها و ديگر شركت كنندگان در متينگ حزب دمكرات كردستان در ورزشگاه نقده بوده است كه در اين لحظه دو نفر كرد مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و با تيراندازي متقابل،  اين درگيري بوجود آمد. 
پيرانشهر تعطيل شد.
پيرانشهرـ بدنبال حوادث نقده، كليه ادارات پيرانشهر تعطيل شد.  مدارس و مغازههاي اين شهر نيز بسته شده است.  
در حال حاضر ارتباط ميان نقده و پيرانشهر قطع است.  آخرين مسافراني كه ساعت 8 ديشب از نقده به پيرانشهر آمدند شمار كشته شدگان را بين 15 تا 20 نفر و عده زخميها را بين 30 تا 40 نفر عنوان كردند. (اطلاعات2/2/1358)      
توضيح حزب دمكرات كردستان
صبح امروز نماينده حزب دمكرات كردستان در تهران در يك تماس تلفني با خبرنگار ما در مورد وقايع خونين نقده گفت: «عاملين اصلي وقايع خونين اين شهر فئودالهايي هستند كه در روستاي « سوماي برادوست » دهقانان را از زمينهايشان بيرون راندند»  
نماينده حزب دمكرات كردستان ضمن اشاره به تحريكات افزود: «جريان حتي در گفتگو با نخست وزير نيز مطرح شد و دولت در جريان اين امر قرار گرفت.  در واقعه خونين نقده نقش اساسي را فئودالها دارند كه با عناصر ارتجاعي از قبيل« پاليزبان» و «اويسي» در ارتباطند و در تلاش فراهم آوردن زمينه يي هستند كه نيروهاي مترقي را سركوب كنند.(اطلاعات2/2/1358)  
استمداد از آيتالله طالقاني
«غني بلوريان»، عضور دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان، ديشب در نامه اي به آيتالله طالقاني، خواستار شد كه حضرت آيتالله يكبار ديگر از شناخت سياسي و نفوذ معنوي خود استفاده كند و به غائله ي نقده كه به زيان انقلاب ايران خواهد بود، پايان بدهد. 
غني بلوريان در نامه ي خود روشن ساخته است كه فرستادن افراد مسلح به نقده ممكن است موجب تحريك شود و به آتش جنگ دامن بزند. بلوريان از آيتالله طالقاني خواسته است كه با روشن بيني خود، افراد مسلح را از رفتن به صحنههاي نبردهاي نقده بازدارد. (آيندگان2/2/1358) 
هشـدار
تهران ـ خبرگزاري فرانسه :از منابع آگاه اطلاع حاصل شد كه حزب دمكرات كردستان ايران روز شنبه عليه اعزام هر نيروي نظامي، شبه نظامي يا اعضاي كميتهها به شهر نقده در 700 كيلومتري غرب پايتخت كه شامگاه شنبه، هنوز نبردهاي شديد در آنجا بيداد ميكرد، هشدار داد. 
به گفته اين منابع گروههاي «كميتهها» در فرودگاه شهر اروميه (رضاييه سابق) كه در پنجاه كيلومتري شمال نقده واقعست در «شرف عزيمت» به نقده به سر مي برند. برخوردهاي نقده از شامگاه جمعه به اين سو 40 كشته و بيش از صد زخمي به بار آورده است. 
محافل نزديك به حزب دمكرات كردستان ايران گوشزد كردهاند هر نقل و انتقال نيروها، هر اعزام قواي كمكي به نقده تنها موجب تعميم مناقشه و بسط آن به ساير مناطق خواهد شد. حزب دمكرات كردستان ايران خطر هلاي وخيم تبديل اين ماجرا را به يك مناقشه مذهبي بين مسلمانان سني و شيعه متذكر شدهاند. 
اين منابع از سوي ديگر از حكومت مركزي خواستند فوراً گروههاي پزشكي و دارو ارسال دارد. اين منابع تصريح كردند: «اجساد در خيابانهاي شهر بر زمين افتاده است و شدت تيراندازيها مانع خارج كردن آنهاست. اين منابع خاطرنشان كردند، آيتالله طالقاني «آشتي دهنده كبير» در جريان اوضاع نقده قرار گرفته است.(آيندگان2/2/1358) 
دولت بايد جلوي توسعه زد و خورد را بگيرد.
"محمد امين سراجي" يكي از اعضاي كميته مركزي حزب دمكرات كردستان شب گذشته به خبرنگار ما گفت: امروز شدت تيراندازي به حدي بود كه مردم نتوانستند اجساد كشتهشدگان و مجروحان را از معابر عمومي و در سطح شهر جمعآوري كنند، راههاي زميني به نقده بسته شده و امكان رسانيدن آذوقه و كمكهاي دارويي و پزشكي بهاين شهر وجود ندارد، شيروخورشيد نقده هماكنون با كمبود دارو و خون مواجه ميباشد و كادر درمانياين شهر تكافوي نيازهاي شهر را نميكند، از سوي ديگر شايع شده كه گروهي را در اروميه بسيج كردهاند و قرار است براي توسعه جنگ و برادركشي با هليكوپتر به نقده اعزام كنند. 
در تهران، جمعيت كردهاي مقيم مركز از همه مردم براي رساندن كمكهاي دارويي و پزشكي به آسيبديدگان حوادث نقده استمداد كرده،اين جمعيت از مردم خواست كمكهاي خود را بهاين جمعيت تسليم كنند.(كيهان2/2/1358)
حزب دموكرات كردستان تجاوز به خانوادهها را محكوم كرد. 
كميته مركزي حزب دموكرات كردستان در اطلاعيهاي اعلام داشت: فاجعه نقده به دست عناصر ناپاكي بوجود آمده كه ميخواهند دامنهاين جنگ تحميل شده را هر روز گسترش بيشتري بدهند.
دراين اطلاعيه آمده است: از آنجايي كهاين خونريزي و برادركشي به نفع دو خلق كرد و آذربايجاني نيست، بايد هرچه زودتر متوقف شود تا دشمنان انقلابايران نتوانند از آن بهرهبرداري كنند. همه بايد هوشيار باشيم كه هدف نهائياين دشمنان خلقي رو در رو قرار دادن خلقهاي ماست. 
براياينكه نيت پليد و خائنانه آنان با شكست روبرو شود وظيفه برادرن كرد و آذربايجاني است كه با روح صميميت و برادري بااين توطئه مقابله رسميكنند همچون گذشته در كنار هم مثل دو همسايه خوب زندگي كرده واز تجاوز بجان و مال همديگر خودداري كنند. 
حزب دموكرات كردستان با قاطعيت اعلام ميدارد كه هر كس در هر كجا به حقوق خانوادههاي بيگناه تجاوز كند، با شدت عمل افراد حزب دموكرات كردستان مواجه خواهد شد. از همه برادران روستايي و شهري چه كرد و چه آذربايجاني تقاضا ميشود نسبت به خانوادههاي همديگر دوستانه و برادرانه رفتار كنند و بهاين ترتيب مشت محكمي به دهان تفرقهاندازان و دشمنانايران بزنند. (كيهان4/2/1358)
با امام خميني و آيت الله العظمي شريعتمداري مذاكره كردند. 
ديدارهاي مهم رهبران حزب دمكرات كردستان در قم 
در آينده نزديك هياتي از سوي امام خميني به نقده اعزام خواهد شد.  
نمايندگان حزب دمكرات كردستان ايران ديروز در قم با «امام خميني» و «آيت الله العظمي شريعتمداري» دو ديدار جداگانه داشتند.  در اين ديدارهاي مهم، مسائل مربوط به رويدادهاي خونين نقده مطرح شد و حزب دمكرات، اسناد و مداركي را در اين زمينه ارائه داد. «جليل گاداني» يكي از نمايندگان حزب در گفتگوي تلفني با آيندگان، مذاكرات را آميخته با حسن نيت و تفاهم توصيف كرد.  وي گفت: «در آينده ي نزديك هياتي از سوي امام خميني عازم نقده خواهد شد تا مسائل منطقه را مورد بررسي قرار دهد».  جليل گاداني در مورد نتيجه ديدار با آيت الله شريعتمداري اظهار داشت كه حضرت آيت الله قول داد از نفوذ معنوي خود براي ايجاد آرامش در نقده و برقراري احساسات برادري هر چه بيشتر در ميان تركها و كردها استفاده كند.  
نمايندگان حزب دمكرات كردستان،  امروز يك مصاحبه ي مطبوعاتي برپا مي كنند و پيرامون رويدادهاي منطقه و گفتگوهاي خود با امام خميني و آيت الله شريعتمداري سخناني ايراد خواهند كرد.(آيندگان19/2/1358)  
درباره حوادث نقده 
ورود نيروهاي انتظامي ارتش به منظور ميانجيگري در حوادث نقده عواقبي چند بدنبال داشت:
1ـ اصولاً ارتش منحصرا ميبايستي بمنظور ميانجيگري وارد كارزار شود. حال آنكه نماينده اعزامي حزب دموكرات كردستان در سه راه نقده با دهها نفر مجاهد نيز مواجه شده بود كه همراه نيروهاي اعزامي به نقده مي رفتند و اين نيروهاي انتظاميبا اولين اقدام خود مبني بر قتل دو نفر از كردها، طرفداري خود را از برادران ترك زبان ثابت كردند. 
2ـ ظاهرا وظيفه ارتش مداخله بمنظور اختتام جنگ بود، در حاليكه تانكهاي ارتش با نوشتن شعار حزب دموكرات كردستان و نصب تصوير آيتالله سيدعزالدين حسيني بر روي قسمت بيروني تانك، عليه كردها مداخله كردند و چندين نفر از پيشمرگان را كه از فرط شعف و خوشحالي جلو تانك آمده بودند، به رگبار بستند. حتي با هدايت افراد بومي ترك زبان و همياري مجاهدين اروميه به قراء محل از جمله روستاي «بالقچي» هجوم بردند چندين خانه را ويران و گروگانهاي ترك موجود در آن قريه را آزاد كرده و به نقده برگرداندند. 
اين حقايق و مواردي چند نمونهاي از جمله يكطرفه تانكهاي ارتش و هليكوپترهاي نظامي است كه همزمان و هماهنگ بمحلهاي مورد سكونت كردها و سنگرهاي آنان حمله ور ميشدند. از جمله حمله به روستاهاي كردنشين و فراري دادن سكنه آن نشان داد كه ارتش نه براي ميانجيگري بلكه بمنظور پشتيباني از افراد مسلح ترك زبان به نقده آمده است. 
نيروهاي ارتش و هليكوپترها و فانتومهاي نيروي هوائي به مثابه درگيري با يك نيروي دشمن خارجي، توپهاي توپخانهها را متوجه محلات كردنشين كردند و ديوار صوتي را شكستند.
برادران كرد و آذري و قره پاپاق: 
حزب دموكرات كردستان ايران مخالف هرگونه برادركشي و جنگ و خونريزي است. مردم همسايه و مسلمان نبايد بر روي همديگر اسلحه بكشند. حزب ما از همه مردم نقده صرفنظر از كرد و ترك و شيعه و سني ميخواهد كه دست از برادر كشي بردارند و بخانههاي خود برگردند حزب ما شيعه و سني و كرد و غيركرد همه را با يك چشم نگاه ميكند و همه را ايراني و برادر ميداند اين دشمنان خلقند كه كوشش دارند بين مردم كشور تفرقه بيندازند، اين باقيماندههاي رژيم طاغوتي هستند كه قصد دارند، ما را بخاك خون بكشند. بيائيد همه با هم دست بدست هم دهيم و متحدا توطئه دشمنان خلق و نيروهاي ضدانقلابي را نقش بر آب سازيم. ضد انقلاب در كمين است، فرصت ندهيم دستاوردهاي انقلاب كه برهبري امام خميني براي مردم ايران پيروزي به ارمغان آورده از بين برود.(حزب دمكرات كردستان) 
3ـ نقل از نامه ششم ارديبهشت آقاي سيد احمد نسيمي خطاب به آقايان سردبيران جرايد «... خاموشي تا كي؟ اشخاص ناصالح و فاسد در كميتههاي اسلامي رخنه كردهاند و تحت لواي اسلامي اعمال چنان قبيح و زشت و نفرت انگيز را انجام ميدهند كه روي هر چه خونخوار تاريخ است سفيد كردهاند... بعد از اوجگيري مبارزات ضد سلطنتي و ضد امپرياليستي در ميهن ما اشخاص نظير «حسني»... در اروميه كه هميشه مداح دستگاه اختناق بوده... در فكر توطئه و دسيسههاي اهريمني مي افتد كه خلق كرد و آذري را كه ساليان دراز است دوشا دوش هم بر عليه جور و ستم پيكار كردهاند و چون روحي در دو پيكر مبارزه نمودهاند در ميانشان تخم كين و نفاق كاشته و با توسل به كميتهها و با تجهيز نمودن معدودي نظير خود در شهرستان نقده چنين جنگ خانمانسوز و برادركشانه را براهاندازد... 
بشرافت انسانيت قسم ميخورم كه بغير از گروه مجاهدين اسلامي اعزامي از تهران بقيه دار و دسته «حسني» از هر عمل زشت و ناشايست ابائي نداشتند و حتي چند كودك بيگناه را هدف گلوله قرار دادند و از جنازه آنها براي خود سنگر ساختند. دلم ميخواست از گروه امدادگر آيتالله العظمي طالقاني مجاهد كبير با قسم دادن بقرآن صحت و سقم اين گفتهها سئوال ميشد...» 
4 ـ نقل از اعلاميه حزب دموكرات كردستان ـ سازمان بانه مورخ 11/2/58 در اين اعلاميه پس از شرح حال شهيد «كاك عثمان كريمي» معلم مبارز كه از ابتداي جواني بطور فعال در جريانات اجتماعي و دانشجوئي ضد رژيم استبدادي شركت داشته و در جريان مسافرت به مسابقات المپيك «مونيخ» نيز از افشاگري عليه رژيم باز نايستاد و به همين جهت پس از مراجعت از مونيخ دستگير و بازداشت ميگردد پس از آزادي و چند سال دربدري سرانجام پس از سقوط رژيم استبدادي در بهمن ماه گذشته بار ديگر به زادگاهش بر ميگردد و در سنگر معلمي به مبارزه ادامه ميدهد... 
شهيد مبارز در بنا بدعوت سازمان حزب دمكرات كردستان در نقده همراه ديگر دوستان و رفقا براي شركت در ميتينگ حزب روانه نقده شده بود… در روز يكشنبه كاك عثمان با هياتي براي مذاكره بخاطر خنثي كردن توطئه خائنانه مرتجعين و پايان دادن به جنگ تحميلي نقده روانه جايگاه مذاكره ميشود كه در بين راه با حمله وحشيانه تانكهاي پاسداران ميانجي نماي ارتش روبرو ميگردد و خون اين فرزند برومند خلق كرد با خون صدها شهيد ديگر مبارز حزب همرنگ شده و انسجام حزبيش را راسختر مي نمايد... گراميباد خاطره رفيق شهيد «كاك عثمان كريمي»
5 ـ آقاي محمد كريميبانه برادر شهيد عثمان كريمي در نامه خطاب به حضرت آيتالله العظمي خميني، طالقاني، شريعتمداري، حسيني،  نخست وزير پس از اشاره به اينكه «عوامل ارتجاع و سرسپردگان رژيم سابق جنگ ناخواستهاي به برادران كرد و ترك تحميل كردند» و پس از اشاره به چگونگي شهادت برادرش اضافه ميكند: 
«با انتشار خبر قتل برادرم از مهاباد آمبولانسي براي آوردن جسد به سه راه فرستاده ميشود ليكن جنازه از محل مزبور منتقل و حسب اظهار فرمانده سه راه بنام« سروان مهدي رجبي» ساعتي قبل از ورود آمولانس جنازه برادرم بوسيله چند نفر كه اتومبيل ژياني داشتند، به كميته محمديار برده شده بود ولي از ذكر مشخصات افراد و اتومبيل خودداري ورزيد. با اطلاعاتي كه كسب كردهايم اتومبيل پيكان برادرم كه در سه راه پارك شده بود در اختيار شخصي بنام« حميد خوارزمي» است كه خود را مجاهد اعزامي از اروميه معرفي كرده است و ايشان شخصا سويچ اتومبيل را از جيب برادرم بيرون آورده و ماشين را به اروميه برده است... در پايان با اشاره به اينكه برادرشان صرفاً بعنوان عضو هيات حسن نيت به شهرك «محمديار» رفته و فاقد هر گونه اسلحهاي بود و قتل وي در نهايت ناجوانمردي و خلاف تمام اصول و موازين صورت گرفته تقاضاي تعقيب مسببين و استرداد جنازه و اتومبيل را كرده است.» 
6 ـ حزب دموكرات كردستان در اعلاميه شمار 9 مورخ  16 / 2 / 58 مندرجات اعلاميههاي افراد بي نام و نشان را كه در آنها حزب دموكرات كردستان، خلق كرد و حضرت شيخ عزالدين حسيني بباد حمله و انتقاد گرفته ميشوند مورد بررسي قرار داده چنين مي نويسد: 
«ناشرين اين ورق پارهها با وارد آوردن اتهامات ناروا به خلق كرد، سعي دارند از يكطرف بذر تفرقه و اختلاف در دل تودههاي خلق كرد و آذري بيفشانند و از طرف ديگر خلق كرد و حزب دموكرات كردستان ايران را رو در روي ارتش و دولت مركزي قرار دهند. 
اگر چه تنها نظري به نوشتههاي اين عده كافي است كه خواننده بر ميزان بينش و آگاهي و صداقت و خلوص نيت آنها واقف گردد، ولي براي بيشتر روشن شدن حقيقت لازم ديديم به طور خلاصه پاسخي به آنها داده باشيم. 
در اكثر اين به اصطلاح اعلاميهها ادعا شده است كه گويا سبب بروز درگيري نقده حزب دموكرات كردستان بوده و حزب ما بيش از 15 هزار كرد مسلح را براي اين منظور بسيج نموده است. درست است كه در ميان شركت كنندگان ميتينگ حزب ما افراد مسلح وجود داشتند كه بيشتر آنها افراد حزب ما نبودهاند ولي همه ميدانند كه برگزاري ميتينگ قبلا به اطلاع عموم رسيده و حتي با كميته شماره (1) نقده هم در اين مورد مشورت شده بود. اگر حزب ما غائلهاي در سر داشت، چطور ممكن بود دهها هزار كرد و آذري را در چهار ديواري استاديوم ورزشي جمع كند تا دشمنان دوست و برادري خلق كرد و خلق آذربايجان با طيب خاطر بسوي آنان شليك نمايند. 
افتراي چپاول و غارت خانوادههاي آذري از طرف هواداران حزب دموكرات كردستان و همچنين جمع آوري صدها تراكتور در حومه شهر آنقدر واهي و بي اساس است كه به هيچ وجه ارزش توجه و پاسخ گفتن را ندارد. 
بر همگان روشن است كه طرفداران حزب ما بعد از بهم خوردن ميتينگ تمام امكاناتشان را بكار بردند كه درگيري هر چه زودتر خاتمه يابد و هر چه كمتر وسعت پيدا كند. بهمين سبب هم بخش عمده افراد ما روز اول درگيري منطقه را ترك گفته و به شهرهاي خودشان برگشتهاند. 
عده قليلي هم كه در نقده ماندهاند، تنها هدفشان دفاع از خانوادههاي كرد و در مقابل يورش امثال ناشرين اعلاميههاي فوق الذكر بوده است. در اينمورد بايد يادآور شد كه حزب ما بهيچ وجه برادران آذري را عامل اصلي اين درگيري ندانسته و صادقانه معتقد است كه تودههاي خلق كرد در بروز اين درگيري كوچكترين تقصيري ندارند و آتش افروزان اين حادثه دشمنان مشترك اين دو خلق برادر بودند. 
ما بار ديگر بر پيوند دوستي و برادري ميان خلقهاي ايران بطور كلي و بخصوص خلقهاي كرد و آذري تاكيد مي نمائيم و مطمئن هستيم كه نه حوادث تاسف بار اخير و نه سمپاشيها و تفرقه افكنيهاي مشتي ضد انقلاب و شايعه ساز نميتواند لطمهاي به پيوند تاريخي ميان خلقهاي ايران وارد نمايد. خلق كرد و خلق آذربايجان با داشتن دردهاي مشترك و سوابق مبارزاتي مشترك و با حسن نيت كامل اين پيوند ناگسستني را بار ديگر استحكام خواهند بخشيد و مشتركا در راه كسب حقوق پايمال شده خويش به مبارزه برخواهند خاست.(صداي معاصر1/3/1358) 
دستگيري قاتل شريف زاده
پنجشنبه «عبدالله خان شهيدي» قاتل اسماعيل شريف زاده يكي از رهبران مبارزات مسلحانه كردستان در سالهاي 47 ـ 46،  در شهر بانه توسط پيشمرگان مسلح حزب دمكرات كردستان دستگير و براي تسليم، به دادگاه انقلاب به مهاباد فرستاده شد.(آيندگان6/3/1358)  
قطعنامه حزب دمكرات كردستان
متن قطنامه دمكرات كردستان كه در دومين روزبرگزاري كنفرانس سنندج از سوي نماينده اين حزب خوآنده شد و مورد استقبال بي نظير شركت كنندگان در اين كنفرانس قرار گرفت چنين است.«مردم مبارز كردستان در نخستين روزهاي شروع انقلاب ايران به رهبري امام خميني مردم كردستان در صفوف مقدم آن قرار داشتند و همانند ساير مناطق ايران پيگيرانه در راه سر نگوني رژيم طاغوتي مبارز را تا پيروزي نهائي ادامه دادهاند در اين مبارزات سراسر كردستان از خون شهيدان رنگين شد چه در جريان انقلاب و چه در بر خورد با افراد پليس و ارتش مزدور، مبارزان كردستان شجاعانه سينه سپر كردند و براي پيشبرد شعارهاي ملي ايران و ضد امپرياليستي جنگيدند. انگيزه مردم كردستان در اين مبارزه علاوه بر سرنگوني رژيم مردمي فاسد شاهنشاهي اين بود كه چنان رژيم مردمي در ايران سركار آمد كه خواستهاي ملي مردمي را در برنامه خود بگنجاند بدين ترتيب كه خلق ما براي دو هدف اساسي مبارزه ميكرد. نخست بر انداختن رژيم طاغوتي و ايجاد يك رژيم انسانيكه بهمه آزاديهاي اجتماعي در سراسر كشور احترام بگذارد. دوم تامين حقوق ملي به شكل خود مختاري با فدراتي و در چهار چوب ايراني آزاد.ستم ملي همه جنبه زندگي خلق كرد را خاصل ميباشد. اين ستم، هم جنبه فرهنگي دارد. هم مادي رفع ستم ملي رفع ستمهاست آنچه بيش از همه در مسئله ستم ملي اهميت دارد اين است كه خلق ستم ديده احساس حاكميت بر سرنوشت حود نميكند. خلق كرد ميخواهد حق سر نوشت خود راتعيين كند. منطقه خود مختاري كردستان، همه مناطق كردنشين ايران را شامل ميگردد. در مناطق كردنشين با درنظر گرفتن شرايط تاريخي و جغرافيايي و اقتصادي و خواست اكثريت ساكنين هر منطقه تغيين خواهد شد خود مختاري يا فدراتيو هر كدام يك شكل معين از پيدا كردن تعيين سرنوشت ميباشد. اگر در ايران تنها يك خلق ستم ديده مثلا خلق كرد وجود داشت آنگاه حل مسئله ستم ملي، تنها شكل خود مختاري ميتوانست باشد لكن يهعلت وجود خلقهاي ستمديده معتدد شكل فدرايتو راه حل جامع تري به نظر ميرسد در هر صورت، بعضي از امور منحصرادر صلاحيت دولت مركزي است. اين امور در چهار بخش خلاصه ميشود:
 1ـ امور مربوط به روابط خارجي كه شامل روابط سياسي، بازرگاني ومالي خواهد بود.
2ـ امور مربوط به كارهاي بآنك مركزي از قبيل چاپ اسكناس و كنترل مسائل ارزي 
3ـ امور مربوط به دفاع از مرزهاي كشور و استقلال و آزادي خلقهاي ايران در مقابل تجارت خارجي.
4ـ امور مربوط به برنامههاي دراز مدت اقتصادي، برنامههاي كه معمولا به سرمايه گذاريهاي چشمگير نيازمند است. اداره امور داخلي و صلاحيت سازمانهاي خودمختاري خواهد بود. براي روشن شدن بيشتر مفهوم خود مختاري يا فدراتيو ميتوان پليس وژاندارمريرا مثال آورد. در حاليكه اداره ارتش و فرماندهي آن در صلاحيت دولت مركزي است،اداره پليس و ژاندارمريو يا آنچه بايد جايگزين آنها بشود ودر صلاحيت سازمانهاي منطقه خود مختاري خواهد بود. در نقش ارتش نظر مردم كردستان اين است كه ارتش ارتجاعي  و ضد خلقي شاهنشاهي بايد تبديل به ارتش ملي مردمي ميشود جلب اعتقاد تودههاي مردم كردستان نيز ضرورت حياتي دارد از سوي در يك جمله خلاصه ميشود آنهم دفاع از مرزهاي كشور در مقابل تجاورات خارجي است. ارتش به يچوجه نبايد در امور داخلي كشور دخالت كند و براي تامين اين هدف پيشنهاد  ميشود  پادگانها از شهرهاي كردستان خارج در مرزهاي مستقر شود. مجلس ملي كردستان از سوي مردم كردستان انتخاب شود.انتخابات عمومي متساوي مستقيم با راي مخفي خواهد بود. سازمانهاي اجرائي كردستان بوسيله مجلس برگزارخواهد شد. از سوي ديگر نيز مسلم است كه نمايندگان مناطق  خودمختاري كردستان با فدراتيو مانند ساير مناطق ايران در راه دولت شركت خواهد داشت واضح است خلق كرد چه بشكل خودمختاري و چه به شكل فدراتيوتضادي با وحدت تماميت ارضي ايران ندارد. بهمين جهت در حاليكه مردم كردستان هر گونه اتهام  تجزيه طلبي را رد كردند و ميكنند و آنرا حربهاي فرسوده و اثري از آثار شوم رژيم طاغوتي ميدآنند وصميمآنه از امام خميني ميخواهد نظر خود را در مقابل خواست خلق كرد در قانون اساسي جمهوري اسلامي دست آندر كارند صادر فرمايند تا حق خودمختاري در قانون اساسي گنجانده شود. مردم كردستان در جريان انقلاب عظيم سراسري به رهبري آيت الله العظمي امام خميني سهم خود را ادا ميكردند لذا بحق انتظار دارند كه از ثمرات انقلاب بهرمند شوند مواضع مردم كردستان خودمختاري براي كردستان و دموكراسي براي ايران در چهارچوب حكومت اسلامي امكان تحقق دارد آنچه براي خلق كرد اهميت دارد نام جمهوري نيست بلكه محتواي آن است چنانچه جمهوري اسلامي اين خواست اساسي مردم كردستان را مورد قبول قرار دهد. بدون ترديد مردم كردستان از جمهوري اسلامي پشتيباني خواهند كرد.كميته مركزي حزب دمكرات كردستان دكتر قاسملو(اطلاعات23/3/1358) 
اعتراض و راهپيمايي در شهرهاي كردستان
حزب دمكرات كردستان در ارتباط با خبر صداي جمهوري اسلامي مبني بر محاصرة چند ايل و انحلال شوراي انقلاب « اشنويه» توسط افراد مسلم اين حزب و به عنوان اعتراض به اخبار تحريك آميز و غرض آلود اعلام كرد امروز در كلية شهرهاي كردستان يك اعتصاب و تظاهرات سراسري برگزار خواهد شد كه اهالي روستاها نيز در آن شركت خواهند جست. ««عبدالرحمن قاسملو» رهبر حزب دمكرات كردستان در گفتگوئي ضمن اشاره به تحريف خبرها از سوي راديو و بعضي مطبوعات اعلام كرد كه در اشنويه آرامشبرقرار است و از سوي افراد حزب دمكرات تهاجم و محاصره اي صورت نگرفته است وي همچنين افزود:« عواملي هستند كه نمي خواهند بين ما، دولت و رهبري انقلاب تفاهم برقرار شود و پيوسته ميكوشند كه به اين روابط لطمه وارد سازند». دكتر قاسملو گفت: «در حالي كه ما را براي امنيت منطقه دعوت به مذاكره از طرفي ديگر ما را مورد حمله قرار ميدهند و به اين ترتيب معلوم نيست اين تحريكات به چه منظور صورت ميگيرد». از سوي ديگر سخنگوي حزب دمكرات كردستان غني بلوريان در توجيه تظاهرات امروز كردستان اعلام داشت: اين راهپيمايي در حكم هشداري است براي مسئولين و مقامات شهرنشين چون اين يك منطقه حساس مرزي است و ضد انقلابيون و مرتجعين ميخواهند دولت را با حزب دمكرات كردستان درگير كند اما همهي حواسمان جمع است و نميگذاريم توي چاله مان بياندازند. در حاليكه در كردستان مسئلهاي وجود ندارد. راديو و تلويزيون از محاصره روستاي « زرزا» توسط نيروهاي ما با سلاحهاي سنگين و توپ و ضد تانك خبر ميدهند حال آنكه حادثهي "زرزا" به چهار روز پيش مربوط است و آنهم به اين دليل كه چند نفر از فئودالهاي مسلح منطقه كه مورد اعتراض روستائيان قرار گرفته بودند. همچنين در ارتباط با اين خبر از كليهي روزنامه نگاران داخلي و خارجي دعوت به عمل آورد. بيانيه جمعيت كردهاي مقيم مركز نيز در بيانيهاي ضمن رد هر گونه اتهام، تجزيه طلبي، راديو را متهم به ايجاد يك جنگ رواني بر عليه «خلق كرد» كرد. و از دولت انقلاب خواست كه از زدن هرگونه اتهام و بويژه اتهام تجزيه طلبي به خلق كرد د ررسانههاي دولتي جلوگيري به عمل آورد 
مهاباد- شوراي انقلاب شهر مهاباد و حزب دمكرات كردستان، پخش خبر محاصرهي چند ايل در آذربايجانرا كه از صداي جمهوري اسلامي ايران پخش شد (غرض آلود ) دانستند. و به نشانهي اعتراض عليه اخبار تحريك آميز صداي جمهوري اسلامي ايران مهاباد را دعوت به تظاهرات و راهپيمايي كردند. در پي دعوت شوراي انقلاب شهر مهاباد و حزب دمكرات كردستان ساعت 10 امروز مردم مهاباد، با تعطيل مغازههاي شهر، در ميدان آزادي اجتماع خواهند كرد و دست به راهپيمايي زدند. ديروز هم از سوي عزالدين حسيني امام جمعه مهاباد اعلاميه اي در اين زمينه صادر شد.(اطلاعات24/3/1358)
گفتگويي با دكتر خليقي:دولت فعلي حافظ منافع طبقه سرمايه دار است.
اگر بنا باشد دولت با حرف بني صدرها كار كند ما اعلام خواهيم كرد اين جمهوري اسلامي نيست. 
دكتر خليقي را در كردستان ديدم و شناختم.  او به تقريب، دست راست و مغز متفكر شيخ عزالدين حسيني رهبر مذهبي-ملي كردستان است.  او در كردستان فعاليت شديد و گسترده اي دارد.  براي شناختن طرز فكر او، تصور ميكنم،  اين گفتگو تا حدي راهبر باشد. 
آقاي دكتر خليقي، علت پا فشاري خلق كرد را در كسب خودمختاري چگونه مي توان توضيح داد. 
به نظر ما و همه روشنفكران دنيا و افراد آگاه، اين مطلب اصالت دارد كه هر ملتي كه در زير سيطره ديگران، چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ اقتصادي و نظامي و فرهنگي قرار داشته باشد، در هيچ شاني از شئون اجتماعي و اقتصادي و سياسي، قدرت بالندگي و پيشرفت نمي تواند داشته باشد.  از اين جهت ما معتقديم كه در گذشته، كشور ايران، زير سيطره نفوذ امپرياليزم جهاني و ساير چپاولگران منطقه و همچنين رژيم استبدادي قرار داشته كه براي پركردن جيب اربابان خارجي و تحميل كردن رهبري خودشان بر مردم ستمديده ايران،  از مليتهاي مختلف با روش و سنن و زبانهاي مختلف، اما در چارچوب جغرافيائي متحد و محدود و تحت يك پرچم واحد، تشكيل يافته است از هيچ خيانتي فروگذار نكردند.  ما معتقديم كه در گذشته ملت ما به علت اينكه در اسارت ارتجاع داخلي وزير تسلط ننگين امپرياليزم جهاني بود،  آن امكان را نيافت كه در زمينه فرهنگي و سياسي و اقتصادي قدرت برابري با ساير ملل جهان را داشته باشد و پر واضح است كه اين امكان را به دست نخواهد آورد مگر اينكه خود را از زير سيطره نظام غير انساني امپرياليزم و نوكران وابسته اش نجات دهد.  تاريخ گواه است كه ملت ما در راه تحقق بخشيدن به اين هدف و گسستن زنجيرهاي اسارت، همواره به اشكال مختلف مبارزه كرده است.  اين حق اوليه هر ملتي است كه در سرزمين خود با آداب و رسوم و سنن ملي خود زندگي كند و خود حاكم بر سرنوشت خويش باشد و بر اساس اصل احترام متقابل، با ديگر ملل دنيا يك ارتباط مردمي و انساني برقرار كند.  ما اين هدف را براي كل ملت ايران در ارتباط جهانيش و براي همه خلقهاي ايران در روابط داخليش آرزو مي كنيم. 
-	به نظر شما علت مقاومت دولت در پذيرش حق خودمختاري خلق كرد به دليل عدم شناخت دولت از مسئله خودمختاري سرچشمه مي گيرد يا اينكه در ماهيت اين دولت نمي بينيد كه با امر خودمختاري موافق باشد؟ 
-	به نظر من رهبران مذهبي ما كه امروز رهبران سياسي هم هستند، با شجاعت و با استفاده از الگوي مذهبي،  سبقه و رنگ مذهبي، توانستند مردم را با كمك نيروهاي مترقي و روشنفكران و سياسيون و مبارزين خلق ما بسيج كنند و در اندك زماني، يك حركت انقلابي و انساني در دنياي تاريك ايران بوجود بياورند
تداوم حركت انقلابي
اما عقيده من اين است كه به علت اينكه اين حركت انقلابي مي رفت تا براي هميشه دستهاي چپاولگر امپرياليستي را از مملكت ما قطع كند و بساط استبداد و استعمار را براندازد و ميرفت كه تا يك انقلاب بحق و راستين توده اي به ثمر برسد، از تداوم حركت آن جلوگيري شد و چون ماهيت اين حركت خيلي مترقيانه و خيلي آگاهانه بود، با استفاده از روشهائي كه براي ايران و جامعه ايراني قابل قبول هست حالا يا آگاهانه يا ناآگاهانه توانستند از اين حركت كه قاطعانه قصد داشت ريشه هرگونه استعمار و استثمار را قطع كند جلوگيري كنند.  و امروز دولت فعلي به نظر من حافظ منافع طبقه سرمايه دار است و بيشتر از آن هم نمي تواند مترقيانه و دمكرات باشد و هر قانون و هر نقشه و هر طرحي كه براي حل مسائل سياسي و اقتصادي در شئون اجتماعي ايران پيش بيني كند، از چارچوب حفظ سرمايه و سرمايه دار و نظام سرمايه داري حاكم بر شئون اقتصادي و اجتماعي خارج نمي تواند باشد اعم از اينكه از طريق مذهب پشتيباني بشود يا اعم از اينكه از طريق جبرئيل پشتيباني شود، حافظ منافع طبقه سرمايه دار است و دليل قاطع من اين است كه وزيران و اعضاي كابينه جز يكي دونفر كه تا حدي روشنفكر و دلسوز هستند و آنهم نه از طبقه زحمت كش، بلكه بنا به ادعاي خود طرفدار طبقه زحمت كش هستند، بقيه خود از سرمايه داران منطقه مي باشند.  خيلي جالب است كه «دكتر سنجابي» كه وزير خارجه بود و خودش را كرد مي داند، چندي پيش در اطلاعيه و اعلاميه رسمي دولتي از حقوق حقه مردم فلسطين دفاع ميكند و خواستار استيفاي اين حقوق ميشود، حال آنكه خلقهاي ايران در درون خود ايران خواهان همين حقوق هستند و او حتي به خودش اجازه نميدهد كه عبارت«خلقهاي ايران» را بر زبان آورد.  نمونه جالب تر ديگر اينكه چندي پيش بهنگام فاجعه سنندج، در مذاكره اي كه مادر آن شهر با هيئت نمايندگان امام خميني داشتيم، يكي از آقايان كه به همراه آيت الله طالقاني آمده بودند مي گفتند كه از بر زبان آوردن كلمه خلقها اكراه دارند.  به ايشان گفته شد وقتي شما از تلفظ كلمه خلقها اكراه داريد، چگونه براي قبول حكم حق تعيين سرنوشت خلقها وارد مذاكره شده ايد.  بنده مطمئن هستم كه اينها برداشتشان از مسايل ملي و خودمختاري و حق تعيين سرنوشت، يك برداشت سطحي و توام با پيش داوري است.  و آن اين است كه استدلال مي كنند بر پايه آيه(انما المومنون اخوه)يعني همه مسلمانان برادرند، پس رنگ و نژاد و آداب و سنن و رسوم بر اساس اين آيه نبايد دخالت در اختصاص دادن سهمي يا رعايت خصوصياتي براي يك قومي در چارچوب حكومت اسلامي داشته باشند برعكس ما معتقديم كه قرآن همين دخالت راداده است و مي گويد كه: انا خلقناكم من ذكر انثي وجعلناكم شعوبا و قبايل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقكم ما شما را از يك زن و مرد و از يك نر و ماده خلق كرديم و شما را ايل ايل و قوم قوم با آداب و رسوم مجزا و مشخص و زبان مشخص و متفاوت خلق كرديم تا اينكه حقوق همديگر را بشناسيد، تا اينكه به آن رنگ و آن لهجه اي كه آن قوم دارد، عادت كنيد وآن رنگ را در آن قالب بشناسيد و همانطور آنهم حق ترا بشناسد.  براي اينكه در اختيار تونيست كه كردي يا فارس، تركي يا بلوچ، عربي يا تركمني، بلكه اين حقيقت الهي است كه در تمام عالم و در طبيعت، اين طور خلق شده و شما اگر بخواهيد روابط اجتماعي و انساني با قوم ديگري داشته باشيد، بايد همان خصوصيات را براي آن قوم برسميت بشناسيد زيرا كه آن خصوصيات زاده دست خودش نيست، بلكه زاده محيط اجتماعي و طبيعي جغرافيائي اوست.  پس قرآن، اين حق را به خلقها و ملتهاي دنيا داده است كه همديگر را برسميت بشناسند و اين شناسائي به معناي شناسائي افراد نيست، بلكه اين شناسائي به معناي قبول خصوصيات است كه شما مي توانيد توقع داشته باشيد كه ديگران نيز شما را برسميت بشناسند.  و اين چيزي است كه 1400 سال در اسلام بوده.  و اگر اينها با اين منطق، با خلقهاي ايران روبرو بشوند و معتقد باشند كه حكومت اسلامي بر اساس موازين قرآن پايه گذاري خواهد شد و باز يك حكومت صفوي بوجود نخواهد آمد(كه ما نمي توانيم حضور اين چنين حكومتي را تحمل كنيم)در آن صورت برسميت شناختن حقوق ملي و دموكراتيك خلقهاي ايران براي چنين حكومتي، نبايد ترسي ايجاد كند و نبايد اصلاً تأملي هم بوجود بياورد زيرا در سرلوحه قانون اساسي حكومت كه همان قرآن است، اين شناسائي و اين حق داده شده و تأييد گشته است و من تعجب ميكنم كه چرا اينها از پذيرش اين حق بر اساس مفاد قرآن ابا دارند.  اينجا يك سوال پيش مي آيد: يا اينكه اينها از قرآن اطلاع ندارند كه به عقيده من دارند و يا اينكه ميخواهند بعضي از قوانين قرآن را كه به نفع حكومت و فرمانروائي آنها نيست ناديده بگيرند كه براي آنها هم ما آيه داريم«نومنون عبادا و نغفورا عباد»يعني به بعضي از آيات ايمان داريم و به بعضي از آيات ايمان نداريم كه چنين ايماني نمي تواند ايماني اسلامي و بر پايه حكومت جمهوري اسلامي باشد.  
-	با اين ترتيب دورنما را از طريق مذاكره روشن مي بينيد. 
دسيسهها
-به نظر من تلاش ما بايد باز هم در جهت مذاكره و تماس و اعتراض باشد. ما بايد زمام داران دولت و مخصوصاً رهبري انقلاب را بر اساس موازين انساني و اسلامي متقاعد بكنيم و رهبري را از دسيسههاي افراد ناپاك – كه با چسباندن اتهاماتي قصد دارند حقوق ملت به نفع بيگانگان ناديده گرفته شود – برحذر داريم  و از ايشان بخواهيم كه با واقعيات از طريق مستقيم و بلاواسطه برخورد كنند تا متقاعد شوند كه در كردستان، هيچ نيروي تجزيه طلبي وجود ندارد.  ما با كليه مردم ايران در مصيبت شريك بوديم و سهم ما از ستم، شايد چند برابر آنها هم بود. حالا كه مي گوييد دموكراسي است، آزادي است و حق تعيين سرنوشت است، پس چرا براي ما نباشد.  ما مردم ايران هستيم و دهها هزار سال است كه در اين منطقه زندگي مي كنيم و اصيل هم هستيم، بنابراين اگر حكومتي ايجاد شده و قرار است كه ستمها و بدبختيها از ميان برداشته شود،  و به اين ملت بهار آزادي اعطاء شود، ما هم بايد در اين بهار آزادي سهيم باشيم.  ما نميخواهيم و نمي توانيم كه از لحاظ اقتصادي سرپاي خود بايستيم، براي اينكه ما حقي بر تمام خاك ايران داريم  كه اين حق ما بايد استيفا شود و اين همان حقي است كه ما از دولتهاي قبلي مي خواستيم و هميشه با گلوله و ارعاب و انگ تجزيه طلبي بما پاسخ دادند.  و اگر بنا باشد كه اين دولت با حرف بني صدرها و امثال او- كه نميخواهند اين ملت برادرانه در كنار هم زندگي كنند و معلوم نيست كه از كجا مأموريت دارند تا اين انقلاب به حق مردم را از وسط و از نيمه راه قطع كنند- مبناي كارهايش قرار دهد، در آن صورت ما اعلام خواهيم كرد كه اين جمهوري اسلامي نيست و اين دموكراسي نيست چون شاه هم اين انگ را به ما مي زد و حكومت بختيار هم همين انگ را به ما مي زد و آنها طاغوتي بودند.  پس براي اينكه ما ثابت كنيم كه با آنها فرق داريم، بايد عملاً نشان بدهيم و مسيري جدا از مسير آنها در پيش بگيريم.  چرا بايد مثل گذشته نداي حق طلبانه مارا با سرب  داغ و گلوله و خمپاره پاسخ دهند؟ چرا نبايد آقاي رفسنجاني در سخنرانيش به خمپارهها كه سقف اطاقهاي مردم را سوراخ كرد و در داخل خانه، خانوادهها را به خاك و خون كشيد. اشاره كنند؟ معلوم ميشود كه اينها ميخواهند حقيقت را پنهان كنند و اينها ميخواهند رهبري را بر خلاف آنچه در كردستان و مناطق ديگر مي گذرد، هدايت كنند و تهمتهاي ناروا بزنند و از احساسات عموم و مقام اجتماعي خود سوء استفاده بكنند تا آگاهانه يا ناآگاهانه در كشور يك جنگ داخلي شروع شود و انقلاب از نيمه راه، متوقف شود.  توجيه ما اين است كه اگر رهبري دلسوز است (كه به نظر ما هست)كه انساني است ساده و با ايمان كه ميخواهند به اين مردم خدمت بكنند، پس بايد سعي كنند كه ايادي ناپاك را از دوروبر خودشان دور كنند و در تمام ارگانهاي دولتي تصفيه بوجود آورند و آنهائي را كه ميخواهند  خلقهاي ايران، را بجان هم بياندازند و دوباره در احياي رژيمهاي طاغوتي بر اين سرزمين جنگ زده بكوشند، ريشه آنها را از ارگانهاي دولتي و اداري و مذهبي بردارند و گرنه دچار شكست خواهيم شد.  هم ما و هم تمام خلقهاي ايران، وانقلاب از بين خواهند رفت و ديگر نه سهمي براي كرد مي ماند و نه براي هيچ كس ديگر. 
-	آينده را چگونه مي بينيد؟
دستهاي ناپاك
-	با در نظر گرفتن اوضاع و احوال جاري، آينده را زياد مطلوب نمي بينيم.  يعني اگر روش، بدين منوال ادامه پيدا كند و دستهاي ناپاك و اجنبي پرست باز هم مسائلي مثل سنندج و گنبد بوجود آورند و دولت كه فعلاً از نظر قدرت ضعيف است، نتواند هر چه زودتر بر اوضاع مسلط شود، اين وضعيت شرايط خوبي است براي ايادي اجنبي و ساواكيها و فرصت طلبان كه فضائي ايجاد بكنند كه شيرازه كارها بازهم پاشيده تر شود و يك خلاء رهبري و سياسي ايجاد شود كه در نتيجه همانطور كه خواست اين جماعت است، خلقهاي ايران نتوانند در كنار هم يك زندگي انساني را شروع كنند و با دامن زدن به اختلافات داخلي و گم شدن دشمنان اصلي، فرصت مناسبي پيش آورند تا به كمك نيروهاي خارجي، از اين خلاء آنچنان استفاده شود كه دوباره خداي ناخواسته فضاي سياسي و اجتماعي ما برگردد به گذشته و باز مدتهاي مديد ديگري زير استعماري تازه قرار بگيريم كه چون زخم خورده است، اين بار خشن تر از رژيم پهلوي خواهد بود.  ما توصيه مي كنيم براي اينكه خلاء سياسي ايجاد نشود و براي اينكه ارتش دست نخورده و بقول سخنگوي دولت كه مردم كردستان را با اين ارتش دست نخورده تهديد مي كرد،  نتوانند با عوامل طاغوتي دسيسه فراهم بكنند، بهتر است كه نصيحت و دلسوزي گروهاي مترقي و افراد منفرد خيرخواه را در تصفيه ارتش قبول كرده و در ايجاد يك ارتش انساني و خلقي بكوشند و همچنين در ارگان دولتي و سياسي، مجال دخالت به فرصت طلبان و طرفداران رژيم سابق را ندهند، در غير اينصورت شكست خواهيم خورد و مسئوليت مستقيم بعهده آنهائي است كه قدرت اين تصفيه را داشتند و نكردند و حتي از اينكه صادقانه گول هم خورده باشند باز خيانتي به اين ملت تلقي ميشود. جهانگير محمد زاده(ايران فردا29/3/1358) 
براي ايجاد اغتشاش و راهانداختن جنگ داخلي،به مالكان اسلحه مي رسد. 
حزب دموكرات كردستان در همين زمينه براي آيتالله خميني و مهندس بازرگان تلگرامهايي مخابره كرد. 
حزب دموكرات كردستان ايران با انتشار بيانيهاي اجراي «توطئه ضد خلقي» را اعلام كرد و هشدار داد كه «ارتجاع داخلي با كمك امپرياليستها و اربابان خارجي، شان براي ايجاد اغتشاش و راهانداختن جنگ داخلي» دست به تسليح مالكان زدهاند. 
كميته مركزي حزب دموكرات كردستان گزارش داد كه در همين زمينه تلگرامهائي براي آيتالله خميني و مهندس بازرگان مخابره كرده است. 
متن بيانيهي حزب دموكرات كردستان ايران چنين است: 
«هموطنان گرامي، مردم شرافتمند كردستان! يك بار ديگر ارتجاع داخلي با كمك امپرياليستها و اربابان خارجي خود دست به توطئه جديدي زدهاند طبق اطلاع دقيقي كه به ما رسيده، صدها قبضه تفنگ برنو از طرف رييس پاسداران انقلاب و فرمانده ي لشكر اروميه در ميان مالكان و روساي عشاير ضد انقلاب توزيع شده است. 
واضح است كه روساي عشاير و مالكان مرتجع قصد دارند به منظور پس گرفتن امتيازات از دست رفتهي خود، از اين سلاحها عليه دهقانان زحمتكش استفاده كنند. در حاليكه بسياري از دهقانان نيز ماههاست براي دفاع از منافع حقه اجبارا مسلح شدهاند. پخش اسلحه در بين مالكان كه خود قبلا مسلح شده بودند و اينكه از طرف بعضي از عوامل مسوول بدين وسيله بيش از پيش تقويت و مسلح ميگردند، توطئاي است ضد انقلابي براي ايجاد اغتشاش در كردستان و راهانداختن جنگ داخلي كه تنها و تنها به سود دشمنان انقلاب است.» 
«حزب دمكرات كردستان ايران كه به منظور پيش برد هدفهاي ملي و دمكراتيك و حفظ دستاوردهاي انقلاب تاسيس و هميشه مردم را به اتحاد و يكپارچگي دعوت نمود و در اين راه كوششهاي فراواني مبذول داشته است از همه مردم كردستان از دهقانان زخمتكش روستاها، از آن عده عشاير ميهن پرست كه در گذشته نيز فريب دشمنان خلق را نخوردهاند از زحمتكشان شهر، بازاريان، روشنفكران و همه انسانهاي شرافتمند دعوت ميكند كه با وحدت عمل جلوي اين توطئهي ضد خلقي را بگيرند و آنرا در نطفه خفه كنند.» 
«ما بار ديگر اعلام ميكنيم كه مسووليت عواقب وخيم توزيع اسلحه در بين مالكان كه احتمال سرسپردگي و وفاداري به رژيم شاه را دادهاند بر عهده ي كساني است كه در اين شرايط حساس نيروهاي ضد انقلابي را تقويت ميكنند.»(آيندگان5/4/1358) 
تظاهرات مردم كردستان عليه روش راديو تلويزيون
مهاباد- بدعوت حزب دمكرات كردستان، بيش از 30 هزار تن از مردم شهرستان مهاباد در ميدان آزادي اين شهر گردد آمدند و در معيت آيت الله شيخ عزالدين حسيني و حجت اسلام «ملارحيم عباسي» رئيس شوراي انقلاب شهر را به راه پيمايي پرداختند. تظاهر كنندهگان در حاليكه شعارمتعددي مبني بر سياستهاي تفرقه افكنانه در راديو و تلويزيون ميدانند اين نهاد اجتماعي را مورد نكوهش قرار دادند و در ادامه راه پيمايي خود در ميدان«قاضي محمد» اجتماع كردند. ابتدا شيخ عزالدين حسيني بر پايه پرهيز اسلام از هر كونه تفرقه اندازي سخن گفت:وي افزود: متاسفانه راديو تلويزيون اسلامي ايران اخيراً منطقه حساس كردستان را آماج حملات پي گير خود قرار داده وبا پخش اخبار سخنرانيها و تفسيرهاي دروغ كه با روح اسلام سازگار نيست ميكوشد اين منطقه را در انزوا قرار دهد و از طرح نيازهاي اصولي خود باز دارد. آيت الله حسيني افزود:كردهاي ايراني تنها به استقلال ايران ميانديشند و برآن ارج مينهند و خود مختاري كردستان را فقط و فقط در چهار چوب ايران آزاد ميطلبد. آيا درخواست چنين حقي بايد با هوو جنجال و دروغ پردازيهاي راديو تلويزيون پاسخ داده شود ؟ پس از سخنراني حجت الاسلام ملا رحيم عباسي پيرامون لزوم اتحاد و تشكيل در جبهه متحد خلق و انتقاد از روشهايي راديو تلويزيون،دكتر «كريم حسامي» به نماينده حزب دمكرات كردستان ديدگاههاي حزب را مورد بررسي قرار داد و يادآور شد كه چنين حزبي اكنون مورد بي رحمي و اتهام پراكني قرار گرفته و حملاتي كه از سوي راديو تلويزيون به حزب مردم خواه دمكرات كه تا به اين حدد از پشتيباتي مردم كرد برخوردار است انجام ميگيرد نگران كننده است در پايان نمايندگان سازمان زنان كردستان حقوقدانان و چندين تن ديگر پيرامون وضع در راديو تلويزيون سخن گفتند و يك قطعنامه 12 ماده اي صادر كردند كه مورد تاييد مردم قرار گرفت اجتماع كنندگان حدود ساعت يك بعد ازظهر ديروز در حاليكه شعارهاي «دمكراسي براي ايران – خود مختاري براي كردستان »و شعارهايي عليه راديو تلويزيون ميدادند متفرق شدند ديروز كليه مغازههاي شهر مهاباد تعطيل بود. 
بانه – به دعوت آيت الله شيخ عزالدين حسيني ديروز اهالي بانه پس از اجتماع در ميدان آزادي و تعطيل شدن كليه ادارات دولتي و مغازهها، دست به راه پيمايي زدند تظاهر كنندگان روش صداوسيما جمهوري اسلامي ايران را مورد نكوهش قراردادند. در پايان حجت اسلام شيخ عزالدين حسيني در مسجد حاج «ماموستا» براي تظاهركنندگان سخناني ايراد كرد و توسط نماينده مجاهدين اسلامي و حزب دمكرات قطعنامهاي صادر و قرائت شد. اين راه پيمايي سه ساعت به طول انجاميد.
سنندج- به دعوت حزب دمكرات  كردستان، تشكيلات سنندج، تظاهراتي بر پايه اعتراض به نحوه پخش خبرهاي راديوتلويزيون نسبت به استان كردستان وحزب دمكرات بر پاشد و در پايان اعتراض به نحوي پخش خبرهاي راديوتلويزيون نسبت به استان كردستان قطعنامهاي منتشر شد: ما مردم شهر سنندج بجهت اعتراض عليه اتهام نارواي راديو تلويزيون در ميتينگ امروز گرددآمده ايم و خواستاريم: 
1ـپخش هرگونه تفسيرو خبر پراكني مغرضانه درباره كردستان و خلق كرد و حزب دمكرات كردستان از راديو و تلويزيون بلافاصله متوقف گردد. 
2ـحمله به حزب دمكرات كردستان كه به مثابه حمله به خواستهاي مشروع خلق كرد است متوقف گردد.
3ـدست ناپاك ساواكيها و پس ماندگان رژيم گذشته و عناصر ارتجاعي كه در دستگاههاي دولتي و كميتهها، خود را جا زدهاند بايد قطع گردد.                               
4ـوظيفه ارتش تنها و تنها دفاع از مرزهاست و در امور داخلي، بهيچ وجه نبايد براي سركوبي جنبش خلق مورد استفاده قرار گيرد. 
5ـ آدم كشي و غارت گراني كه بنام مجاهد مسلح شده و بجان روستاييان بي دفاع افتادهاند و اموال آنها رابه غارت بردهاند بايد خلع سلاح و مجازات شوند.
6ـدست ژاندارمهاو مجاهد نمايان پادگان «جلديان» بايد از روستاهاي منطقه براي هميشه قطع گردد.
7ـلشكر 64اروميه بايد از وجود افسران طاغوتي و ضد انقلابي تصفيه گردد
8ـانتظامات داخلي اداره شهرباني و ژاندارمريبايد بالحاظ خود مختاري در قانون اساسي ايران مراعات گردد.
9ـحقوق خلقهاي ستم ديده ايران بايد بصورت خود مختاري در قانون اساسي مراعات گردد 
10ـبه آزاديهاي دمكراتيك و انقلابيون راستين احترام گذارده شود. 
11ـامام خميني و دولت انقلابي كه مورد پشتيباني ماست به خواستهاي مردم كردستان توجه كافي مبذول دارند.(اطلاعات25/4/1358) 
اعتراض
سنندجـ به دعوت حزب دمكرات  كردستان تشكيلات سنندج تظاهراتي بر پايه اعتراض به نحو پخش خبرهاي راديو ـ تلويزيون نسبت به استان كردستان و حزب دمكرات بر پاشد و در پايان اعتراض به نحوي پخش خبرهاي راديوتلويزيون نسبت به استان كردستان قطعنامهاي انتشار شد: ما مردم شهر سنندج به جهت اعتراض عليه اتهام نارواي راديو تلويزيون در ميتينگ امروز گرد آمدهايم و خواستاريم: 
1ـ پخش هرگونه تفسير و خبر پراكني مغرضانه درباره كردستان و خلق كرد و حزب دمكرات كردستان از راديو و تلويزيون بلافاصله متوقف گرديد. 
2ـ حمله به حزب دمكرات كردستان كه به مثابه حمله به خواستهاي مشروع خلق كرد است متوقف گردد.
3ـ دست ناپاك ساواكيها پس ماندههاي رژيم گذشته و عناصر ارتجاعي كه در دستگاههاي دولتي و كميتهها خود را جا زدهاند بايد قطع گردد.                               
4ـ وظيفه ارتش تنها و تنها دفاع از مرزهاست و در امور داخلي بهيچ وجه نبايد براي سركوبي جنبش خلق مورد استفاده قرار گيرد 
5ـ آدمكشي و غارتگران كه بنام مجاهد مسلح شده و بجاي روستاييان بي دفاع افتادهاند و اموال آنها رابه غارت بردهاند بايد خلع سلاح و مجازات شوند.
دست ژاندارمهاو مجاهد نمايان پادگان جلديان بايد از روستاهاي منطقه براي هميشه قطع گردد.
6ـ لشكر 64 اروميه بايد از وجود افسران طاغوتي و ضد انقلابي تصفيه گردد
7ـ انتظامات داخلي اداره شهرباني و ژاندارمري بايد به خودمختاري در قانون اساسيايران مراعات گردد.
8ـ حقوق خلقهاي ستم ديدهايران بايد بصورت خودمختاري در قانون اساسي مراعات گردد 
9ـ به آزاديهاي دمكراتيك و انقلابيون راستين متوفق گردد. 
10ـ امام خميني و دولت انقلابي كه مورد پشتيباني ماست و خواستهاي مردم كردستان توجه كافي مبذول دارند (اطلاعات 25/4 1358)
اطلاعيه حزب دموكرات
دفتر حزب دموكرات كردستان كه ستاد آن در سنندج است ديروز در يك تماس تلفني با خبرنگار كيهان در كرمانشاه، شركت اين حزب را در وقايع اخير مريوان تكذيب كرد، متن اطلاعيه حزب دموكرات كردستان كه در اختيار خبرنگار كيهان قرار گرفت به اين شرح است:
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران نظر براين كه آن سازمان در بخشهاي خبري 23 و 24 تيرماه 58 حزب دموكرات كردستان را عامل درگيري جناحهاي سياسي و كميته پاسداران اسلامي مريوان معرفي نموده اعلام ميدارد، تشكيلات سنندج با مسوول حزب، در مريوان تماس گرفته، نامبرده اظهار داشت، حزب دموكرات كردستان ـ تشكيلات مريوان، بخاطر اعتراض به اخبار و تفاسير نادرست صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي سياسي را به انجام تظاهرات و راهپيمايي براي روز 20 تيرماه دعوت نموده، ولي سازمانهاي سياسي از شركت خودداري كردهاند، به اين دليل اعضاي حزب در مريوان متقابلاً از شركت در تظاهرات 23 تيرماه و مداخله در ماجراي درگيري امتناع ورزيده و هرگونه ادعايي را در اين خصوص رد مينمايند. عليهذا حزب دموكرات كردستان ـ تشكيلات سنندج ـ خبر مغرضانه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را قوياً تكذيب و روش خصمانه آن رسانه گروهي را شديداً محكوم و از دولت بازرگان خواستاريم عوامل محرك در راديو تلويزيون را مورد مؤاخذه و تحت تعقيب قانوني قرار دهد.
مسوول دفتر حزب دموكرات كردستان بدنبال اعلاماين اطلاعيه گفت: درگيري خونين مريوان، ابتدا از طرف پاسداران كميته صورت گرفت و نخست با تيراندازي پاسداران، دو تن از تظاهركنندگان كشته شدند، سپس تظاهركنندگان نيز كه مسلح بودند. به ستاد پاسداران حمله كرده و 17 نفر از آنها را كشتند.
در ارتباط با حوادث مريوان، «غريقي» عضو تشكيلات سنندج حزب دموكرات اعلام كرد: در ماجراي پريروز، حزب اما به هيچ عنوان مداخله نداشته و زدوخورد، بين جمعيتي بنام «اتحاديه كشاورزان» و كميته پاسداران انقلاب اسلامي صورت گرفته و فرماندار مريوان نيز، شركت حزب دموكرات كردستان دراين درگيريها را تكذيب كرده است. به اظهار اين عضو حزب دموكرات، ارتش نيز تاكنون در ماجراي مريوان دخالتي نكرده، فقط هليكوپترها به حمل و نقل پاسداران و مجروحان پرداخته است. (كيهان25/4/1358)
نقش عمال رژيم سابق
سخنگوي حزب دمكرات كردستان در تهران پيرامون وقايع خونين ديروز مريوان اخبار پخش شده از صدا و سيماي جمهوري اسلامي را نادرست خواند و جريان واقعه را بشرح زير تشريح كرد: از چندي پيش گروهي از فئودالهاي منطقه از جمله«صديق جاف» فئودال معروف و عنصر سر سپرده رژيم شاه مخلوع،  زير پوشش يك «كميته اسلامي» دست به تحريكات و فعاليتهاي ضد انقلابي زدند و براي اجراي توطئههائي عليه انقلاب ايران با دارودسته رژيم شاه مخلوع در مرز ايران و عراق به رفت و امد و مذاكره پرداختند. اين قبيل تحريكات علني عليه انقلاب كه متأسفانه زير پوشش «كميته اسلامي» انجام مي گرفت باعث نگراني شديد مردم مريوان بخصوص دهقانان اين منطقه گرديد و روز گذشته بدعوت اتحاديههاي دهقاني براي اعتراض به تحريكات مالكان ضد انقلابي و وابسته به رژيم شاه سابق در مريوان دهقانان دست به راهپيمايي زدند ولي اين راهپيمايي در نتيجه عمليات مالكين به تصادم شديد منجر شد و پس از ساعتها زدوخورد خونين 13 تن از وابستگان به كميته از جمله 9 فئودال معروف كشته شدند و 17 تن از اين عوامل توسط دهقانان دستگير گرديدند. 
در اين برخورد خونين 4 نفر از دهقانان كشته و 9 تن زخمي شدند. تعدادي از هواداران فئودالها نيز جزو وخمي شدگان هستند.(اطلاعات 31/4/1358) 
حزب دموكرات از ورود افراد مسلح به پاوه جلوگيري ميكند.
كرمانشاه ـ تشكيلات پاوه حزب دموكرات كردستان، طي اطلاعيهاي از مردم خواست تا از حمل اسلحه و خريد و فروش آن در پاوه خودداري كنند. 
در بخشي از اطلاعيه حزب دموكرات كردستان، تشكيلات پاوه آمده است: 
«سوء استفاده از آزادي آنهم در اين مواقع حساس، لطمه بزرگي بانقلاب وارد خواهد آورد. منطقه اورامانات از نظر موقعيت خاصي كه دارد بايد از هر نظر به پيشرفت انقلاب و پاسداري از دستاوردهاي آن توجه كافي مبذول دارد و با تمام كوشش، دسايس و توطئهها را خنثي نمايد». 
تشكيلات پاوه همچنين اعلام كرد: «خريد و فروش اسلحه و حمل و نقل آن در اماكن و معابر عمومي بدون توجه به عواقب آن معمول است. ما با توجه به اينكه هيچ لزومي ندارد كه اشخاص، با خود اسلحه حمل نمايند، در چنين موقعي حزب لازم ميداند از تمام برادران درخواست نمايد، از حمل اسلحه و يا خريد و فروش آن در شهر پاوه خودداري نمايند». 
حزب دموكرات، همچنين عدهاي را مامور كرد تا از ورود افراد مسلح به شهر پاوه جلوگيري كنند.(كيهان1/5/1358) 
اعتراض حزب دمكرات
همچنين حزب دمكرات تشكيلات سنندج در تلگرافي طولاني كه براي آيت الله خميني ارسال كرد نسبت به جهت گيري هاي نفاق افكنانه « حسني » و «ظهيرنژاد» دربراه حوادث نقده كه از راديو تلويزيون پخش شد، اعتراض كرده است. در قسمتي از اين تلگراف آمده است:«آيا موردي جز خدمت به امپرياليسم وجود دارد كه دو تن از پس ماندگان رژيم قاتلين خلق، از راديو تلويزيون ،ناجوان مردانه به خلق كرد حمله كنند. حسني ها و ظهير نژادها همان عوامل سرسپرده و جيره خوار امپرياليزم هستند كه در لباس خدمت به انقلاب، پايههاي وحدت و همبستگي ملت ايران را در هم مي ريزند و امپرياليزم را به آرزوي خود كه ايجاد هرج و مرج و نفاق و برادركشي است،  نائل مي سازند».(آيندگان3/5/1358)
اطلاعيه حزب دمكرات كردستان درباره دستگيري 10 نفر عضو جهاد سازندگي
« حزب دمكرات كردستان ايران» امروز در ارتباط با خبر دستگيري ده تن از افراد جهاد سازندگي توسط افراد اين حزب اطلاعيه اي منتشر كرد. در اين اطلاعيه آمده است: از چند روز قبل به شدت شايع شده و حتي عدهاي از منابع خبري نيز اظهار داشتند كه در شهر مهاباد. از طرف افراد حزب دمكرات 10 نفر افراد اعزامي جهادسازندگي دستگير شدهاند و در روزنامهي اطلاعات ديروز از طرف استاندار آذربايجانغربي آقاي دكتر حقگو نيز مطالبي در اين مورد مندرج بود. بدين وسيله اعلام ميدارد كه سه روز قبل پاسداران محلي شوراي انقلاب اسلامي مهاباد به دو اتومبيل و شش نفر تازه وارد سرنشين آن به اسامي: غفار تقي زاده، ناصر تركان، اكبر ندايي،علي رضا چراغچي، محمودپور، هدايت لطفياني، مشكوك شده و به بازديد آنها مبادرت ميورزند. بلادرنگ كارت جهادسازندگي ارائه ميدهند ولي در داخل ماشينهاي آنان يك چمدآن حاوي مواد منفجره تي ان تي TNT)) كشف ميگردد بلافاصله مورد بازجويي قرار ميگيرند.كه بر اثر گفتار متناقض، پرونده تشكيل و تحويل دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد ميشوند. اكنون دو سئوال مطرح است: 1- آيا افرادي كه در بازجوئي خود اظهار داشتهاند از طريق سقز و سردشت رفته ولي از بانه نگذشتهاند حال آنكه بانه به طور اجتناب ناپذير با قضيهي انفجار مين در شهر بانه كه منجر به قتل چندين نفر گرديد ارتباط پيدا نميكند؟ 2- اكنون مدافعين اين آقايان از طرفي و دولت از طرف ديگر بايد جوابگو باشد كه آيا قرار بوده افراد جهاد سازندگي مواد منفجره نيز با خود حمل نمايند يا خير و مسئول تحويل كارت جهادسازندگي به اين آقاي ان چه كساني هستند. ضمناً تيراندازي منجر به قتل رانندهي سازمان آب در مهاباد مطلقاً جنبهي سياسي نداشته و مقامات مملكتي در اين باره ميتوانند كم و كيف قضيه را از شوراي انقلاب اسلامي شهر مهاباد استفسار نمايد.(اطلاعات4/5/1358)
تلگرام نماينده خودتبعيدي كردها به امام خميني 
لوزان ـ عصمت شريف وانلي نماينده خودتبعيدي  كردها اظهار داشت وي تلگرامي براي آيتالله خميني فرستاده و ضمن آن از او خواسته است، حقوق مشروع اكراد را بر اساس قرآن مقدس اسلام به آنها بدهد. 
وانلي به خبرنگار رويتر گفت: وي در مارس گذشته بدنبال انقلاب ضد شاه به حضور رييس غير رسمي كشور ايران رسيده است و چنين استنابط كرد كه به كردها خودمختاري داده خواهد شد، اما دولت جديد همان سياست ژنرالهاي شاه را كه جنگ با كردها است، ادامه داده است. 
دكتر وانلي كه گذرنامه سوئيسي دارد قبلا نماينده سويسي حزب دمكرات كردستان بوده است. وي ميگويد اكنون از حزب دمكرات كردستان كناره گيري كرده ولي شخصا بطور كلي به عنوان نماينده همه اكراد سخن گفته است به آن قسمت از قرآن كه تحت عنوان «الشورا » نازل شده گوش بدهد. در اين قسمت به مقامات دستور داده ميشود كه در مورد مسايل و امور هر گروه جامعه اي با آنها مشورت كنند. 
سه سال پيش وانلي در خانه اش در لوزان دوبار از ناحيه سر هدف گلوله قرار گرفته است. او ميگويد ضارب ناشناس او گفته بود حامل پيامهاي تهنيت آميزي از يك مقام عالرتبه در عراق است. اين واقعه پس از شورش نافرجام كردها عليه دولت بغداد در سال 1975 روي داده است.(كيهان4/5/1358) 
مردم مريوان، خواستار اعزام هيات عاليرتبه سياسي شدند. 
سنندج ـ مردم مريوان، خواستار اعزام يك هيات عاليرتبه سياسي از تهران هستند. «شكيبا» استاندار جديد كردستان، در اين باره گفت: 
«كليجي» معاون خود را صبح ديروز براي بررسي اوضاع مريوان به اين شهر فرستاده است و اطلاعات حاصله حاكيست كه مردم مريوان، خواستار اعزام يك هيات عاليرتبه سياسي از تهران به مريوان هستند و اقدامات معاون استانداري به نتيجهاي نرسيده است». همچنين بنا به اظهار استاندار، كارگران بيكار شهرسقز در مخابرات اين شهر تحصن كردهاند. وي همچنين گفت: «توسعه و تقويت مراكز آموزشي، ايجاد دانشگاه، تكميل كادر درماني و بهداشتي و ايجاد كار براي بيكاران از اهم اقدامات من براي اين استان خواهد بود و دولت براي تامين رفاه و آسايش مردم كردستان و اجراي برنامههاي عمراني در اسرع وقت، نظر كاملا مساعد دارد. ما بايد كوشش كنيم اعتبارات جذب نشده را در راه آباداني كردستان مصرف كنيم. 
همچنين امسال سيصد ميليون تومان اعتبار در اختيار كردستان قرار داده شده و اين مبلغ، در صورت جذب، تا ششصد ميليون تومان افزايش خواهد يافت».(كيهان5/5/1358)
گزارش
استكهلم ـ خبرگزاري فرانسه:"سليم بابانژاد"عضو حزب دمكرات كردستان روز جمعه در استكهلم اظهار داشت: « اصول دمكراتيكي كه خلق ايران را عليه شاه متحد كرده است،  اينك در خطر است». 
بابانژاد كه براي ديداري از سوئد در اين كشور به سر ميبرد افزود: «چنانچه آيت الله خميني بي درنگ به فعاليت نيروهاي ارتجاعي پايان ندهد مناقشه كرد ها در ايران «وخيم تر» خواهد شد».  
نماينده حزب دمكرات كردستان همچنين تأكيد كرد: «آنهائي كه به كردهاي ايراني حمله مي كنند دروغ مي گويند وقتي خود را مسلمان مي خوانند. آنها در حقيقت طرفداران متعصب شاه هستد كه همچنان در بطن ارتش هستند و از دستورهاي عمال ساواك پيروي مي كنند». 
بابانژاد گفت: « كردها هميشه آرزومند نوعي خودمختاري براي خلق خود در ايران بودهاند».(آيندگان6/5/1358)   
نامه سرگشاده حزب دموكرات كردستان ايران: تنها آيت الله خميني
 مي تواند جلو فاجعه را در كردستان بگيرد.
هدف گزارشهايي كه به امام خميني مي رسد تحريف واقعيات و مشوب ساختن ذهن ايشان و مقامهاي دولتي است.  
كميته ي مركزي حزب دمكرات كردستان ايران در نامه ي سرگشاده اي به آيت الله العظمي خميني، وضع بحراني كردستان را مطرح ساخته است و تصريح كرده كه تنها آيت الله خميني مي تواند جلو بروز فاجعه را در اين منطقه بگيرد. 
حزب دمكرات كردستان با تكيه بر اينكه شماري از مقامهاي دولتي و مذهبي، اتهام تجزيه طلب،  بيگانه پرست و وابسته به صهيونيسم را به اين حزب مي زنند نتيجه گرفته است كه اين يك كارزار تبليغاتي، براي روانه كردن ارتش به كردستان است.  
حزب دموكرات كردستان در نامه ي خود نوشته است كه مبارزه طولاني مردم كردستان دو هدف اساسي را تعقيب مي كرده است: برانداختن رژيم شاهنشاهي و ايجاد يك رژيم دمكراتيك در ايران كه در چارچوب آن، حقوق ملي خلق كرد به شكل خودمختاري يا فدراتيو تامين گردد.  در ادامه ي نامه آمده است كه با اينهمه،  به رغم تأكيدهاي امام خميني و دولت مهندس بازرگان،  كه تبعيضي در ميان نيست و ستم ملي از ميان خواهد رفت،  عناصر صاحب قدرت در كردستان مي كوشند سياستهاي رژيم پيشين را نسبت به خلق اين سامان پياده كنند.  در نامه قيد شده است كه بدنبال برخوردهاي چند ماه اخير در سنندج،  نقده و مريوان و اروميه،  كه بدست دشمنان مردم كرد صورت گرفت،  گناهكاران تطهير شدند و بيگناهان در قفس اتهام قرار گرفتند.  
حزب دموكرات در نامه ي سرگشاده خود پرسيده است:
 « شما در ملاقات حضوري به ما گفتيد در جمهوري اسلامي تبعيض وجود ندارد، پس جرا با وجود صدها هزار كرد در منطقه اروميه و سلماس و چند شهر ديگر، در شوراي انقلاب اسلامي اين شهرها حتي يك نفر كرد عضويت ندارد؟ شما فرموديد از مستضعفان دفاع مي كنيد،  پس چرا از هزار و دويست قبضه سلاحي كه از طرف ناحيه ژاندامري اروميه توزيع شده،  همه به مالكان و مستكبران داده شده كه عليه دهقانان و سازمانهاي مردمي بكار گرفته شود؟ شما فرموديد انتظامات داخلي بايد از خودتان باشد،  پس چرا كميتههاي اروميه و كرمانشاه و ژاندارمري و ارتش سعي دارند پاسداران غير بومي را بنام ژاندارم و پليس به مردم كردستان تحميل كنند؟ شما فرموديد كه در قانون اساسي جمهوري، اسلامي حقوق همه رعايت خواهد شد،  پس چرا در پيش نويس قانون اساسي، كوچكترين اشاره اي به حق خودمختاري،  اين حق مسلم خلقهاي ايران نشده است؟ 
حزب دموكرات كردستان ايران در نامه ي خود گفته است كه راديو تلويزيون بيش از يك ماه است كه اخبار دروغ و تفسيرهاي مغرضانه درباره مردم كردستان پخش ميكند و هدف گزارشهائي كه به امام خميني مي رسد،  تحريف واقعيات و مشوب ساختن ذهن ايشان و مقامات دولتي است.  
در ادامه ي نامه افزوده شده است كه حزب دمكرات كردستان،  حزبي است ملي،  اصيل و ايراني كه اكثريت زحمتكشان كردستان را پشتوانه دارد و تهمت وابستگي به آن زدن، خيانت به انقلاب ايران است.  
حزب دموكرات خطاب به آيت الله العظمي خميني ادامه ميدهد: « با صراحت و مسئوليت تمام اعلام مي كنيم كه كردستان در آستانه فاجعه بزرگي قرار دارد و توطئه گسترده اي عليه مردم ستم ديده كردستان در شرف تكوين است.  بردباري انقلابي و خودداري حزب تاكنون عامل اصلي پيش گيري از چنين فاجعه اي بوده است.در آينده نيز بردباري و خودداري و احساس مسئوليت در برابر انقلاب ايران، شعار ما خواهد بود، ليكن قرائن و شواهد نشان ميدهد كه فاجعه نزديك است و شما و تنها شما مي توانيد جلو اين فاجعه را بگيريد.  تنها قدرت و نفوذ كلام شما مي تواند توطئه گران را بجاي خود بنشاند».(آيندگان15/5/1358) 
نامه سرگشاده حزب دمكرات به آيتالله العظمي خميني:اگر ارتش روي خلق اسلحه بكشد، ساكت نمي مانيم.
حزب دمكرات كردستان، ديروز در نامه اي سرگشاده به آيتالله العظمي خميني اعلام كرد: «اگر نيروهاي ضد انقلابي كه اكنون بنام ارتش به سوي كردستان گسيل شدهاند، به دستاوردهاي انقلابي ما تجاوز كنند، اگر بر خلق ما اسلحه بكشند، يقين داشته باشيد كه خلق ما و زحمتكشان كردستان، يكپارچه و متحد از انقلاب و دستاوردهاي آن دفاع خواهد كرد». در بيانيه حزب دمكرات كردستان پس از اشاره به مبارزات خلق كرد براي رهايي از يوغ ستم و تلاشهاي حزب دمكرات كردستان آمده است: «بيش از يك ماه است كه حمله تبليغي وسيعي از طرف راديو تلويزيون و روزنامههاي وابسته به حزب جمهوري اسلامي، عليه مردم كردستان،خواستهاي خلق كرد و بويژه حزب دمكرات كردستان آغاز شده است. روزي نيست كه حزب ما مورد حمله مقامات دولتي و مذهبي قرار نگيرد. تهمتهاي دوران شاهنشاهي مانند تجزيه طلب،بيگانه پرست و غيره بارها تكرار ميشود. در حالي كه ما بهترين رابطه را با فلسطين داريم، ما را متهم به ارتباط با صهيونيسم ميكنند. مردم كردستان طي ساليان دراز مبارزه خلقهاي ايران، فداكاري بسياري از خود نشان دادند ودر سالهاي 49-47 كه سكوت سياسي بر ايران حكمفرما بود، مبارزان كرد در كوهستانهاي كردستان، عرصه را بر شاه خائن و ارتش وابسته او تنگ كرده بودند».در ادامه اين نامه آمده است: «حزب ما خواستهاي خلق كرد را از همان روزهاي بعد از پيروزي انقلاب مطرح كرده و خود شما به ما اطمينان داديد كه در جمهوري اسلامي، تبعيض ميان اقوام و مذاهب مختلف نخواهد بود و ستم ملي از ميان خواهد رفت، ولي متاسفانه اين وعدههاي مكرر، هرگز از حد حرف خارج نشد. برعكس هرچه بيشتر از پيروزي انقلاب ميگذشت، كساني كه بيشترين دشمني را با خلق كرد داشتند، بر اريكه قدرت نشستند و خصومت خود را با انقلاب و خلق كرد ثابت كردند. ايجاد چنين فرصتي مغتنم به عمال بيگانه اجازه داده دشمني خود را با خلق كرد بصورت علني اعلام دارند. متأسفانه تاكنون فريادها و اعتراضات ما به جايي نرسيده،تحريف واقعيات و منسوب ساختن مبارزان واقعي به اين و آن ادامه دارد. در جريان حادثه سنندج، جنايتكاران واقعي، هيچگاه به مجازات نرسيدند و مبارزان خلق كرد، در معرض اتهام قرار گرفتند.در نقده، جنايتكاران بجاي مجازات، تشويق شدند و «حسني» معروف كه با پخش اسلحه دو گروه را به جان هم انداخته بود، در اروميه به قدرت رسيد».
حضرت آيتالله شما در ملاقات حضوري با ما فرموديد: در جمهوري اسلامي تبعيض وخود ندارد، پس چرا با وخود صدها هزار كرد در سلماس و اروميه،حتي يك كرد در شوراي انقلاب اين شهرها وخود ندارد، پس چرا 1200 قبضه اسلحه از سوي ژاندارمري اروميه به مالكان و مستكبران داده شد كه كشاورزان كرد را با آن†سركوب كنند؟ شما فرموده بوديد: به همه نقاط ايران بصورت برابر بودجه داده خواهد شد، پس چرا كمترين بودجه عمراني به كردستان اختصاص داده شده است؟ شما فرموده بوديد امنيت كردستان را مردم تامين خواهند كرد، پس چرا پاسداران از كرمانشاه و شيراز و اصفهان به كردستان گسيل شدند؟
شما فرموده بوديد: وظيفه ارتش، پاسداري از مرزهاست، پس چرا ارتش، اصرار دارد كنترل شهرها را بدست گيرد؟ چرا ارتش به مردم مظلوم حمله ميكند و دكتر چمران، معاون نخست وزير، خلق كرد را با بمب و خمپاره هدف قرار ميدهد؟ حضرت امام، راديو و تلويزيون يك ماه پيش، دروغ و تهمت و شايعه پردازي عليه مردم كردستان را شروع ميكند كه هدف آن تحريف واقعيات و مشوب ساختن ذهن شما است. حزب دمكرات كردستان هشدار داده است كه كردستان در آستانه جنگ و خونريزي وحشتناكي است و تنها آيتالله العظمي خميني ميتوانند مانع بروز چنين رويدادي شوند». در اين نامه، همچنين از آيتالله العظمي خميني خواسته شده است مسير اختلافات به سوي تداوم مذاكرات سياسي هدايت شود، در غير اينصورت عواقب جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت.(اطلاعات15/5/1358)
شماره 111 مرداد 58
كـوردســتان ارگان كميتة مركزي حزب دمكرات كردستان ايران:مردم كردستان روش راديو تلويزيون را محكوم مي كنند.
روز چهارشنبه 20/4/58 در سراسر كردستان به منظور اعتراض و ابراز انزجار از تفسيرهاي مغرضانه راديو تلويزيون و تهمتهاي ناروائي كه اخيرا از صدا و سيماي جمهوري اسلامي و روزنامههاي كيهان و جمهوري اسلامي عليه خلق كرد و حزب دمكرات كردستان پخش و درج گرديده است،  ميتينگ و راهپيمائي عظيمي به راه افتاد كه اكثر طبقات و اقشار مردم شهري و روستائي در آن شركت داشتند و تنفر و انزجار خود را نسبت به مسائل مذكور اعلام داشتند.  
ساعت 10 صبح همان روز در شهرستان مهاباد، دهها هزار نفر اجتماع نموده،  ضمن ادامه راهپيمائي و اعتراض شديد، ابتدا در جلو ساختمان راديو تلويزيون مهاباد به عنوان اعتراض چند لحظه توقف كردند، سپس به راهپيمايي خود ادامه دادند.  
سيل اجتماع در ميدان قاضي محمد بهم پيوست. در آغاز سخنراني، حضرت آيت الله شيخ عزالدين حسيني و جناب آيت الله ملا رحيم عباسي رئيس شوراي انقلاب اسلامي مهاباد در رد اخبار راديو تلويزيون مركز و وحدت و همبستگي مردم، سخناني ايراد كردند.  
سپس پيام كميته مركزي حزب دمكرات كردستان قرائت شد. (كه بطور جداگانه در اين شماره بچاپ رسيده) سپس مقالاتي در اين زمينه از طرف كميته شهر،  انجمن حقوقدانان كردستان،  اتحاديه زنان كردستان،  اتحاديه جوانان روستائي و پيام پيشمرگان كردستان و دو قطعه شعر قرائت گرديد كه تماما با ابراز احساسات و كف زدنهاي ممتد، مورد تائيد حضار واقع شد.  
در همين روز و بهمين مناسبت، در شهرهاي پيرانشهر،  اشنويه،  سردشت،  بوكان،  سنندج،  كامياران،  بانه،  سقز،  پاوه،  مريوان  و نقاط ديگر كردستان، تظاهراتي عليه تبليغات و تفسيرهاي نفاق افكنانه كه از طرف بعضي روزنامهها و راديو تلويزيون جمهوري اسلامي عليه حزب دمكرات كردستان پخش و منتشر ميشوند،  انجام گرديد. در اين ميتينگها قطعنامههاي گوناگون صادر گرديد كه مورد تأييد مردم بوده و به مسئولان دولتي و روزنامههاي كشور ابلاغ گرديد.(آيندگان16/5/1358)  
رحيم سيف قاضي:در قانون اساسي حقوق همه مردم بايد تامين شود.  
تهران: خبرگزاري پارس ـ رحيم سيف قاضي عضو پيشين كميته مركزي حزب دموكرات كردستان بعد از 33 سال دوري از ايران وارد تهران شد.  
رحيم سيف قاضي در مصاحبه اي اختصاصي با خبر گزاري پارس جنبش ملت ايران را به رهبري آيت الله العظمي امام خميني به عنوان يك انقلاب كبير مورد ستايش قرار داد و آمادگي خود را جهت همكاري با دولت موقت انقلاب به ويژه در زمينه مسائل مربوط به كردستان اعلام كرد.  
سيف قاضي كه داراي دكتراي علوم اجتماعي و تاريخ است و تا پيش از آمدن به ايران در دانشگاه باكو تدريس ميكرده است در مورد مساله كردستان گفت كه با هر گونه تجزيه طلبي شديدا مخالف است.  
دكتر سيف قاضي گفت كردستان جزو لاينفك ايران است و از شنيدن اخبار حوادثي كه اخيرا در اين منطقه روي داده است به شدت متآثر و متاسف شده است .  وي اظهار داشت متاسفانه اين حوادث از اين روي اتفاق ميافتد كه عدهاي از برادران ما از واقعيت به دور افتاده اند.  دكتر « سيف قاضي»گفت هدف انقلاب ايران در وهله اول مبارزه با امپرياليزم و ديكتاتوري فاسد است. وي اظهار داشت: هنوز اول كاريم و هر فرد ايراني كه از خارج به ايران ميايد به اين انقلاب نياز دارد ».  
وي كه اخيرا از دولت جمهوري اسلامي ايران پاسپورت گرفته است. گفت: «در حال حاضر وابسته به هيچ حزبي نيست». دكتر سيف قاضي تأكيد كرد كه نه عضو حزب دموكرات كردستان است و نه عضو حزب توده ايران.  
وي اظهار داشت: اكنون فقط به انقلاب اسلامي ايران وابسته ام.« سيف قاضي اظهار نظر كرد كه در تاكتيك روزانه حزب دمكرات كردستان اشتباهاتي وجود دارد.  وي اظهار داشت بعقيده من حزب دمكرات كردستان بايد با جبهه ملي و انقلاب اسلامي ايران همكاري كند.  وي همچنين از تشكيل يك جبهه واحد ضد امپرياليستي خلقهاي ايران هواداري كرد».  
عضو پيشين كميته مركزي حزب دموكرات كردستان اظهار عقيده كرد : «در قانون اساسي آينده ايران بايد حقوق همه خلقهائي كه در ايران زندگي ميكنند تامين شود،  آيت الله خميني و آيت الله طالقاني نيز در همه سخنرانيهايشان بر اين نكته تأكيد كردهاند».  
رحيم سيف قاضي گفت: دولت شوروي از مبارزات رهائي بخش مردم در سراسر جهان پشتيباني ميكند. وي اظهار عقيده كرد كه مصاحبه برژنف با پراورا كه در آن در مورد هر نوع مداخله خارجي در ايران هشدار داده شده بود كمك مهمي در به ثمر رسيدن انقلاب ايران بوده است».  
رحيم سيف قاضي گفت قصد دارد به قم برود و در صورت امكان خواهد كوشيد تا با آيت الله العظمي خميني پيشواي انقلاب ايران ملاقات كند.(كيهان21/5/1358)  
ميانجيگري سازمان آزاديبخش فلسطين بين دولت ايران و حزب دمكرات كردستان
كويت ـ خبرگزاري فرانسه روزنامة كويت (الوطن) نوشت كه سازمان آزاديبخش فلسطين بين انقلاب ايران  و حزب دمكرات كردستان به ميانجيگري پرداخته و مذاكراتي براي پايان دادن به نبرد ميان شورشيان كرد و ارتش ايران در بيروت با حمايت سازمان آزاديبخش فلسطين انجام گرفته است.الوطن تصريح كرد كه اين مذاكرات 10 روز پيش هنگام ديدار صادق طباطبائي معاون نخست وزير ايران از پايتخت لبنان صورت گرفته است حزب دمكرات كردستان در آن هنگام هيأتي از اعضاي دفتر سياسي خود را نزد سازمان آزاديبخش فلسطين فرستاده بود.الوطن اضافه كرد كه در اين ميان ابوجهاد يكي از رهبران فلسطيني و رييس «عاصفه» براي تماس با شورشيان در محل به كردستان رفته است. 
به ستاد پاسداران بوكان حمله شد
«خاني» فرمانده عمليات سپاه پاسداران «سقز» بعدازظهر ديروز در تماس تلفني به خبرنگار اطلاعات به كرمانشاه گفت: شب گذشته ( پريشب) بوكان دچار درگيري شديدي بين مهاجمان و پاسداران شد و اين درگيري تا ساعت 5 بعدازظهر امروز (ديروز) ادامه داشت. مهاجمان از تپههاي اطراف با سلاحهاي گوناگون مقر سپاه پاسداران را به آتش بستند. و پاسداران نيز به حالت تدافعي از مواضع خود دفاع نمودند.كه هنوز از ميزان تلفات و مجروحين آماري در دست نيست. وي اضافه كرد: «شب گذشته نيز تيراندازي شديدي در سقز شروع شد و بلافاصله وارد عمليات شديم و 3 نفر از عاملين اصلي تيراندازيها را كه از چريكهاي فدايي خلق بودند دستگير كرديم. يكي از اين افراد در حال پرتاب نارنجك به يكي از خانهها دستگير شد و نفر ديگر در حال تيراندازي محاصره و خلع سلاح گرديد. دو نفر از همدستان اين سه نفر فراري و تحت تعقيب هستند. و يكي از دستگير شدگان اهل تهران و دو نفر ديگر اهل سقزند.» سرهنگ شهرياري معاون ناحية ژاندارمري كرمانشاه  هم بعدازظهر ديروز گفت:« از ساعت 4 بامداد امروز (ديروز) تا اين ساعت كه 6 بعدازظهر است درگيري بين مهاجمان و محافظين پاسگاههاي «نوسود» ادامه دارد و دو نفر از مأموران ژاندارمري مجروح و تلفاتي به مهاجمين وارد شده است.(اطلاعات30/7/1358) 
حزب دمكرات شركت در درگيريهاي سردشت و بانه را تكذيب كرد.
مهاباد ـ خبرنگار اعزاميكيهان: حزب دمكرات كردستان با پخش اعلاميهاي در سطح شهر مهاباد شركت خود را در درگيريهاي دو روز اخير سردشت و بانه شديداً تكذيب كرد. و يادآور شد كه پيشمرگان متعلق به حزب دمكرات بهيچوجه در اين عمليات شركت نداشتند تا زماني كه مذاكرات ادامه دارد در صدد ايجاد درگيري و عمليات نظامي نخواهد بود. رحمان فاضلي سرپرست فرماندار مهاباد صحت اين اعلاميه و مندرجات آن را تاييد كرد. (كيهان12/8/1358)
حزب دمكرات دخالت نداشت.
حزب دمكرات كردستان اعلام داشت كه در حوادث دو روز اخير آذربايجان غربي دخالتي نداشته است و در نقده «ملاصالح رحيمي» در پيامي نسبت به حصول نتايج رضايت بخش از مذاكرات هيات حسن نيت دولت ابراز اميدواري كرد. پريشب در «پيرانشهر» تيراندازيهايي صورت گرفت و ديروز نيز ارتباط تلفني سردشت و بوكان از طريق اروميه قطع بود.(اطلاعات13/8/1358)
يكي از رهبران حزب دمكرات: حزب دمكرات، امام را رهبر واقعي ملت ميداند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: «هدف عزيمت داريوش فروهر وزير مشاور به سردشت، ملاقات با شيخ عزالدين حسيني و ساير نمايندگان حزب دمكرات در سردشت بوده است.» اين مطلب را كريم حسامي يكي از رهبران حزب دمكرات كردستان در يك گفتگوي اختصاصي به خبرنگار اعزامي كيهان گفت و به دنبال آن افزود: من شخصاً به مذاكرات هيات حسننيت دولت در مهاباد و سردشت اميدوارم و حزب دمكرات با خوشبيني و حسننيت مذاكره با هيات دولت را تعقيب خواهد كرد. وي همچنين اضافه كرد: مذاكرات تاكنون بخوبي پيش رفته و عزيمت فروهر به سردشت و ملاقات با شيخ عزالدين حسيني و ساير نمايندگان حزب دمكرات در سردشت به پيشرفت اين مذاكرات و حصول نتيجه دلخواه كمك كرده است. حسامي با تاكيد بر ادامه مذاكره در سطح بالا گفت: ما از 9 روز پيش به طرفداران خود دستور داديم كه هيچگونه حمله مسلحانه انجام ندهند و اين نشانگر آن است كه حزب ما ميخواهد مسايل كردستان را از طريق مذاكره انجام دهد و با توجه به نامه سرگشاده 30/7/58 حزب اعتقاد داريم كه تنها راه حل مشكل كردستان مذاكره مسالمتآميز است. وي سپس يادآور شد: در طي مدتي كه عمليات نظامي قطع گرديد هيچگونه برخورد و حمله مسلحانه در سطح منطقه نداشتيم زيرا معتقديم كه هر حملهاي به فضاي مذاكرات لطمه وارد ميكند. نامبرده به دنبال اين مطلب، اشاره به خروج پاسداران از منطقه كرد و گفت: ما از روزهاي اول درگيري در سطح منطقه مرتباً اعلام كرديم كه حزب ما خواهان درگيري بابرادران ارتشي نيست فقط مخالف استقرار پاسداران در منطقه است. ولي در مورد ارتش بارها و به دفعات زياد در قطعنامهاي خود مرتباًگفتيم كه ارتش بايد در اختيار جمهوري اسلامي باشد و در نگهداري مرزها بكوشد حسامي در مورد امام خميني رهبر انقلاب گفت: ما به شخص امام خميني احترام ميگذاريم و ايشان را رهبر واقعي ملت دانستهايم و حزب ما بارها با ارسال نامه به امام رهبري ايشان را تاييد كرده است. امام را رهبر ضد امپرياليسم دانسته و يقين داريم كه امام هيچوقت طالب خونريزي و برادركشي در سطح منطقه نيست در مورد مجلس خبرگان حساميگفت: من نظر مساعدي به مجلس خبرگان ندارم. من بعنوان يك فرد سياسي و عضو حزب دمكرات ميگويم كه براي 6ميليون خلق كرد در مجلس خبرگان يك نماينده هم وجود ندارد و مجلس فقط در اختيار بعضي از كسانيست كه اغلب دور از سياست هستند و بعضي قوانين كه تصويب ميكنند چندان مترقي نيست. . وي با اشاره به درگيريهاي خونين اخير كردستان، نقش كساني را كه راه حل مذاكره را رد ميكنند گفت: از سازمانها و احزاب مترقي و شخصيت هاي مذهبي و ملي كه راه حل مسالمتآميز را براي كردستان پيشنهاد كردهاند صميمانه متشكريم. چون ما هميشه معتقد هستيم سازمانها، احزاب و شخصيتهاي مذهبي بايد در يك جبهه قرار گيرند. ما آرزو داريم كه در يك جبهه دموكراتيك بر ضد امپرياليسم با تمام احزاب و گروهها قرار بگيريم. حسامي اضافه كرد: من فكر ميكنم كه كساني كه به اين احزاب و سازمانها به خاطر انتخاب راه اخيرشان برچسب سازشكار و يا هر كلمه ديگري ميزنند با كلمات بازي كردهاند و هنوز معني خيلي از اين كلمات را نميدانند چون تنها راه حل، همان راه حل مسالتآميز است. نامبرده سپس گفت: متاسفانه همين اتهام را به حزب دمكرات ميزنند كه وابسته به امپرياليسم و صهيونيسم است ولي من ميگويم كه حزب ما، حزبي ملي و ايراني است. زيرا حزبي كه 34 سال با امپرياليسم مبارزه كرده و بهترين رابطه را با سازمان آزاديبخش فلسطين دارد نميتواند طرفدار امپرياليسم و صهيونيسم باشد و در ضمن با گروههايي كه در كردستان مبارزه ميكنند هيچگونه اتحادي نكرديم. ولي چون خود را دمكرات ميدانيم، هيچوقت هم مانع و مزاحم گروههاي سياسي مترقي نخواهيم شد. وي در پايان در مورد اخطار اخير دولت عراق به ايران گفت من فكر ميكنم كه هر كسي بايد اول خودش براي ديگران تاثير داشته باشد. دولت عراق اول خودش بايد مساله كرد هاي عراق را حل كند تا آنوقت بتواند درباره مليت هاي ديگر در كشورهاي همجوار صحبت بكند. بعلاوه ما با دخالت هر كشوري در كشور ديگر مخالف هستيم و اگر دولت عراق بخواهد بخاك ايران حمله كند، چون حزب دمكرات خود را پاسدار تماميت ارضي ايران ميداند، اين حملات را محكوم كرده و حتي با آنها مبارزه مسلحانه خواهيم كرد.(كيهان15/8/1358)
كردستان از دو روز پيش آرام است. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: هيات حسننيت دولت امروز از مهاباد عازم سردشت شد و قرار است ظرف امروز و فردا ملاقات مهمي در سردشت صورت گيرد. كريم حسامي عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان بامداد امروز در يك تماس تلفني گفت: هيات دولت روز پنج شنبه از بانه به مهاباد آمد و امروز نيز عازم سردشت شد. هيات مذكور روز جمعه در مسجد مهاباد در نماز جماعت شركت كردند و با مردم به گفتگو نشستند. وي افزود: فعلاً مذاكرات بر پايه دو مطلب يعني ادامه آتشبس و خروج پاسداران از كردستان دور ميزند و ما هم به نتيجه مذاكرات در روزهاي بعد اميدواريم هيات دولت نيز نشان داد كه كاملاً حسننيت و آمادگي ادامه مذاكرات را دارد. حساميتاكيد كرد حزب دمكرات بطور شفاهي هم به پيشمرگهاي خود اعلام كرد تا زماني كه هيات دولت در اين منطقه است از هر نوع تعرض مسلحانه خودداري كنند و به اين قول خود پايبند بودهايم رحمان فاضلي كفيل فرمانداري مهاباد نيز ضمن تاييد ملاقات امروز و فردا هيات دولت در سردشت گفت: اميدواريم اين مذاكرات به توافق كامل برسد و درگيري تمام شود. به گزارش خبرنگار كيهان از كرمانشاه، 9 تن از معلمان مريوان كه چندي پيش به دستور دادگاه انقلاب اسلامي از اين شهر تبعيد شده بودند به مريوان باز ميگردند. تيموري معاون فرمانداري مريوان ضمن اعلام اين خبر گفت: اين امر به دنبال اعزام هيات وزارت آموزش و پرورش به مريوان و رسيدگي به خواستهاي دانشآموزان متحصن صورت گرفت و با مراجعه معلمان، مدارس شهر باز شد و دانشآموزان به كلاسهاي درس بازگشتند.(كيهان17/8/1358)
مصاحبه كريم حسامي از اعضاء كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران:مذاكرات دولت بايد با نمايندگان حزب دمكرات باشد.
«كريم حسامي» از اعضاي كميته مركزي حزب دمكرات كردستان در مصاحبهاي كه يك روز پس از راهپيمايي مهاباد انجام شد درباره مسايل كردستان و بويژه نقش حزب دمكرات در مذاكرات با هيات حسن نيت توضيحاتي داد. «وي در مورد عدم شركت حزب دمكرات در راهپيمايي مهاباد گفت: اين راهپيمايي از چندين روز قبل اعلام شده بود و ما واقعاً از اين بيم داشتيم كه در اين تظاهرات نارنجكي يا تيري از طرف كسي پرتاب شود و فاجعه نقده تكرار گردد، از آن گذشته شنيده بوديم كه هئيت دولت به كردستان ميآيد و در اين شرايط نميخواستيم در تظاهراتي كه احتمالا شعارهايي عليه دولت داده خواهد شد شركت كنيم و فضاي مذاكرات آلوده شود».
سئوال ـ با وجود تحريم حزب دمكرات ديديم كه ديگر سازمانهاي سياسي كردستان در راهپيمايي شركت كردند اين نمي رساند كه بين سازمانهاي سياسي كردستان اختلافاتي بروز كرده است؟
حسامي- مسلماً اختلافاتي وجود دارد اما به شكلي نيست كه خطرناك باشد و در مسايل اختلافي نداريم. مثلاً براي نمونه ما ميگوئيم با ارتش سر جنگ نداريم اما اينها شعار ما را فرصت طلبي و سازشكاري ميدانند.
سئوال- در نامه سرگشادهاي كه چند روز قبل نوشته بوديد خروج پاسداران از منطقه، عدم دخالت ارتش در امور داخلي، تأمين آزاديهاي سياسي و فعاليت آزادانه احزاب سياسي و قطع اعدامها در سراسر ايران و … را شرايط قبول مذاكره با دولت دانستهايد، با توجه به اينكه مسايل فوق هنوز تأمين نشده است آيا مذاكرات با هيات دولت شركت خواهيد كرد؟
حسامي- ما از هر نوع مذاكرهاي با دولت استقبال خواهيم كرد البته مرحله اول مذاكرات براي تامين اين خواستها است كه برشمرديد و پس از تحقق ان مذاكره اصلي بين دولت و نمايندگان حزب دمكرات كه تعيين نيز شدهاند شروع خواهد شد.
سئوال- چند نفر گروگان در اختيار داريد و آيا در نظر نداريد آنها را آزاد كنيد؟
حسامي- چند روز قبل 50 نفر را كه اكثراً ارتشي و ژاندارم بودند آزاد كرديم و اكنون حدود 100 نفر را كه در حين جنگ دستگير شدهاند در اختيار داريم و هر وقت ارتش و پاسداران پيشمرگان و گروگانهاي كرد را كه عده بسياري از آنها در داخل شهرها و فقط به جرم كرد بودن دستگير شده اند آزاد كنند ما نيز گروگانهاي خود را آزاد خواهيم كرد.
سئوال- در اعلاميه اي تنها مقام ذيصلاح براي مذاكره با دولت را حزب دمكرات دانسته ايد با توجه به اينكه شيخ عزالدين حسيني گفته است مذاكره بايد با شورائي مركب از همه گرههاي سياسي كردستان باشد، آيا اين دليل وجود اختلاف حزب دمكرات با شيخ عزالدين نيست؟
حسامي- اين شورا كه ميگوئيد براي اداره كردستان است نه مذاكره با دولت و تا آنجا كه من ميدانم بين حزب دمكرات كردستان و آقاي حسيني اختلاف اساسي وجود ندارد و اين شايعاتي كه ميگويند مربوط به گروههاي كوچكي است كه خود را به شيخ عزالدين حسيني ميچسبانند، درصورتيكه ايشان بارها اعلام كرده اند وابسته به هيچ حزب و گروهي نيستند در هر حال آقاي شيخ عزالدين حسيني مورد احترام كامل ما هستند مذاكره دولت بايد با نمايندگان حزب باشد.
سئوال- آيت الله العظمي شريعتمداري اعلام كرده بودند كه اگر كردها و دولت بخواهند مساله كردستان را حل خواهند كرد آيا حزب دمكرات از ايشان چنين درخواستي كرده است؟
حسامي- ما موافق پادرمياني ايشان هستيم و مردم مهاباد طي نامهاي از ايشان اين درخواست را كرده اند كه طبعاً مورد تائيد كامل ما نيز هست و ما معتقديم با توجه به بصيرت و آزادگي و نيز نفوذي كه حضرت آيت الله شريعتمداري در منطقه دارند، قادر به حل مساله كردستان خواهند بود.
سئوال- شايع بود كه يك هيات فلسطيني به سرپرستي ابو جهاد به كردستان آمده كه بين دولت و حزب دمكرات ميانجي بشود. اين مسأله چه اندازه صحت دارد؟
حسامي- ما از سالهاي دور با جنبش فلسطين روابطي داشته و داريم، اما ابوجهاد به كردستان نيامده است و اين را هم بگويم بسيار جاي تأسف است كه دولت ايران براي مذاكره با ملت خودش به ديگران متوسل ميشود.
سئوال- اگر خودمختاري به كردهاي ايران داده شود چه تأثيري در كردهاي عراق، سوريه و تركيه خواهد داشت؟
حسامي- مسلماً خودمختاري كردهاي ايران بين كردها ساير كشورها تأثير نيكويي براي دولت ايران خواهد داشت و آنها تشويق خواهند شد كه در چارچوب ممالك خودشان براي كسب خودمختاري مبارزه كنند.(اطلاعات 20/8/1358)
راهپيمايان در بانه خواستار پايان دادن به جنگ كردستان شدند.
بانه – خبرنگار اطلاعات: به دعوت حزب دمكرات كردستان شعبه بانه، هزاران تن از مردم اين شهر بخاطر پشتيباني از هيات حسن نيت دولت و حمايت از دانشجويان پيرو خط امام و تصرف جاسوس خانه آمريكا در تهران راهپيمايي و تظاهرات كردند و در پايان قطعنامهاي به اين شرح صادر نمودند:« نهضت خروشان خلقهاي ستمديده ايران با نيروي قاطع خود توانست امپرياليسم جهاني و بخصوص امپرياليسم آمريكا را از ايران عزيز، سرزمين دلاوران به عقب نشيني وادارد». بسيج نيروي عظيم توده مردم در اين روند، محاسبات بيجا و نابخردانه امپرياليسم و صهيونيسم را بر باد داد و بار ديگر ثابت شد كه سيل خروشان عظيم خلق هميشه قادر است عظيم ترين و بزرگترين استثمارگر را به زانو درآورد. بديهي است انقلاب ايران هنوز به انجام قاطع خود نرسيده و راه انقلاب خلقهاي رنج كشيده ايران ادامه دارد.خلق كرد و حزب دمكرات كردستان ايران مبارزه عليه امپرياليسم و صهيونيسم را در صدر برنامه مبارزات خود قرار داده و در اين مسير قاطعانه مبارزه مينمايد. ما شركت كنندگان در اين راهپيمايي قطعنامه زير را صادر و خواستار اجراي آن ميباشيم:
1-ما حل مساله كردستان را از راه مذاكرات سياسي در جهت پايان دادن به جنگ ناخواسته كردستان و تحقق خواستههاي بر حق خلق كرد خواستاريم.
2-با توجه به اينكه امپرياليسم و صهيونيسم دشمن عمده خلقهاي تحت ستم ميباشند. هرگونه حركت عليه امپرياليسم و صهيونيسم و بخصوص اشغال سفارت آمريكا، لانه جاسوسي و توطئه را توسط دانشجويان مبارز مسلمان مورد تائيد قرار ميدهيم.
3-ما خواستار لغو تمام قراردادهاي ايران با امريكا ميباشيم. 
4-ما خواستار برقراري آزاديهاي دمكراتيك در سراسر ايران و آزادي احزاب و سازمانهاي ملي و مترقي و منجمله حزب دمكرات كردستان ايران هستيم.
5-ما خواهان محاكمه و مجازات عاملان كشتار روستاي «قارنه» و «مام سيدان» ميباشيم.
6-براي برقراري آرامش و پيروزي مبارزات سياسي در كردستان خواستار اخراج فوري پاسداران غير بومي در منطقه و منع نقل و انتقالات ارتش ميباشيم.
7-لغو احكام تبعيدي كارمندان و فرهنگيان كرد را خواستاريم
8ـ آزادي زندانيان سياسي و به ويژه زندانيان سياسي كرد را خواستاريم. به هنگام راهپيمائي مردم بانه، كليه مغازهها، ادارات و مدارس بانه به حال تعطيل درآمد.(اطلاعات 20/8/1358)
گزارش
 كريم حسامي عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان روز گذشته در يك تماس تلفني با كيهان گفت: هيات حسننيت دولت روز گذشته بعد از آخرين ملاقات و مذاكره در سردشت عازم مهاباد شد و از آنجا به اروميه و تهران عزيمت كرد. وي گفت: اولين مرحله مذاكرات با اميدواري و خوشبيني زياد پايان يافت و در مرحله مقدماتي مذاكرات خواستار خروج پاسداران از كردستان براي تحكيم مقررات آتشبس شدهاند. حساميافزود: بيشتر گفتوگوها فقط بر پايه اين دو مساله بود و از طرف حزب دمكرات تا روشن شدن وضع پاسداران منطقه آتشبس بطور كامل در كردستان رعايت خواهد شد و هيچگونه تعرض و تهاجمي از سوي افراد مسلح حزب دمكرات صورت نخواهد گرفت. وي از جزييات آخرين ملاقات فروهر با شيخ عزالدين حسيني اظهار بياطلاعي كرد و گفت: بعلت قطع خطوط ارتباطي سردشت هنوز جزييات اين گفت و گوي مهم روشن نيست و بيشتر اعضاي اصلي كميته مركزي حزب دمكرات نيز كه هنوز در تشكيلات خارج از مهاباد بسر ميبرند در دسترس ما براي اطلاع از كم و كيف آخرين ملاقات نيستند. رحمان فاضلي كفيل فرمانداري مهاباد نيز در تماسي با كيهان گفت: نتايج مذاكرات هيات حسننيت در كردستان در اختيار امام و شوراي انقلاب قرار ميگيرد و حداكثر ظرف دو تا سه روز آينده نتيجه مذاكرات طي انتشار بيانيهاي در دسترس افكار عموميقرار ميگيرد. وي افزود: تا آنجا كه من اطلاع دارم مذاكرات به نتيجه قطعي نزديك شده است و اكنون همه منتظر تصميم نهايي امام و شوراي انقلاب براي ادامه مذاكرات و رفع كامل مسايل كردستان هستند. وي همچنين گفت: آخرين ملاقات و مذاكرات هيات حسننيت ديروز بمدت دو ساعت در مهمانسراي آب وبرق مهاباد صورت گرفت و طرفين همه از نتيجه مذاكرات، مفيد بودن آنها اعلام رضايت كردند.(كيهان21/8/1358)
دفاع ار مرزهاي كشور
«در صورت موافقت امام و شوراي انقلاب با نتايج مذاكرات هيات هيات حسننيت دولت در كردستان افراد مسلح حزب دمكرات از مرزهاي غربي ايران به شدت محافظت خواهند كرد».كريم حسامي عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان در گفتوگويي با كيهان ضمن اعلام اين مطلب گفت: ما از روز اول با صداي بلند گفتيم كه تماميت ارضي ايران براي حزب دمكرات يك هدف اساسي است و با جان و دل از مرزهاي غربي كشور در برابر هر گونه عمليات مسلحانه و تجاوزات مرزي دفاع خواهيم كرد. وي همچنين افزود: مذاكرات هيات حسننيت دولت در كردستان با اتفاق نظر و توافق توام بوده و چنانچه تصميمات اتخاذ شده در محل و پيشنهادات طرفين مورد موافقت امام و شوراي انقلاب قرار گيرد كه ما اميد فراواني به آن داريم. آنگاه مرحله بعدي مذاكرات مساله خودمختاري مورد بحث قرار ميگيرد كه اميد فراواني به آن داريم. آنگاه مرحله بعدي مذاكرات بر محور خودمختاري دور خواهد زد. در اين مورد حسامياضافه كرد: همانطوري كه امروز آقاي وزير كشور در تهران گفت: ريشه مسايل كردستان شناخته شده است. و دولت دردهاي خلق كرد را تشخيص داده و ما اميدواريم كه در مرحله بعدي مذاكرات مساله خودمختاري مورد بحث قرار گيرد. عضو كميته مركزي حزب دمكرات در ادامه گفتگوي خود گفت: خودمختاري شعار همه مردم كرد از كوچك وبزرگ است و ما براي مذاكره در اين مورد منتظر گفتگوي بعدي با هيات حسننيت دولت در مسافرت دوباره به منطقه هستيم. وي به دنبال اين مطلب افزود: اهداي خودمختاري از سوي دولت مركزي به كردها نبايد مساله مهميتلقي شود و شرايط و موقعيت كردستان اين حق را بما ميدهد كه از موضوع خودمختاري دفاع كنيم در مورد نحوه خودمختاري هم بايد بگويم كه اساس محتواي كار است به خودمختاري و يا خودگرداني و يا كلمات ديگر. حساميهمچنين در مورد گسترش خودمختاري به مناطق ديگر كشور دارد و كردها موقعيت و مسايل ويژهاي دارند كه قابل قياس با استانهاي ديگر نيست اما اگر دولت مركزي به مناطق ديگر هم خودمختاري بدهد چه اشكالي دارد. اصولاً نگراني دولت در اين مورد بياساس است و خودمختاري باعث اتحاد بيشتر مردم ايران خواهد شد.  نامبرده در مورد فعاليت ساير گروههاي مسلح و عمليات مسلحانه آنها براي شكست مذاكرات گفت: تا آنجا كه من ميدانم گروههاي ديگر منطقه اعلام آمادگي كردهاند. اما در هر حال آنها نخواهند توانست مانع جدي در راه مذاكرات صلح در منطقه باشند و ما هم ميكوشيم كه اقدامات احتمالي آنها را در اينمورد خنثي كنيم. وي در پايان گفت: اگر دولت همچنان به كردها اعتماد كند و خواستهاي آنها را از دريچه اعتماد و حسننيت تعقيب كند ما هم اعتماد خود را به دولت به مراتب بيشتر خواهيم كرد.(كيهان22/8/1358)
خوشحالي حزب دمكرات از پايان گرفتن درگيري در كردستان
مهابادـ چگونگي مذاكرات هيات ويژه اعزامي به كردستان و ساير دستجات سياسي، در جلسه سخنراني حزب دمكرات در سالن شهرداري مهاباد، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. دكتر كريم حسامي عضو كميته مركزي حزب دمكرات و سرپرستي حزب در مهاباددر اين جلسه طي سخناني ضمن سلام و درود به ملت ايران گفت: «خوشحالم كه به اطلاع مردم كرد برسانم كه امروز جنگ ناخواستهاي را كه به مردم كرد تحميل شده بود و در اثر سعايت دشمنان ايران در نزد دولت و ساير شخصيتها و نسبت به ملت كرد و حزب دمكرات كردستان و شخصيتهاي ملي و مذهبي شده بود، محيطي پر از سوءنيت و جنگ و جدل به بار آورده بود، پايان گرفت». وي افزود: «خوشبختانه از چندي قبل طبق دستور دولت، يك هيات حسن نيت كه در حقيقت داراي حسن نيت بودند، به اين منطقه آمده و با رهبران مسوول حزب دمكرات و ساير دستجات سياسي و مذهبي و با كمال حسن نيت مذاكره نموده و نتيجه آن منجر به آتش بس و جلوگيري از كشتار جوانان شد، من ميدانم كه همه، صلح و آشتي را دوست دارند مگر آنانكه وجود خود را در ناآراميها ببينند.» دكتر حسامي همچنين گفت:«ما چون با هيات حسن نيت قرار گذاشته ايم كه طي اعلاميه اي، جزئيات مذاكرات را به اطلاع مردم برسانيم. البته از فاش كردن جزئيات مذاكرات معذورم اما حزب دمكرات با تمام وجود سعي ميكند در اين منطقه با بدست آوردن حق قانوني و عرفي و درخواستي خلق كرد كه همان خودمختاري باشد، با مذاكرات، كار را خاتمه دهد و حتي المقدور از جنگ و خونريزي بپرهيزيم».دكتر حسامي سپس به توطئههاي امپرياليسم امريكا اشاره كرد و گفت: «حزب دمكرات كردستان، طي بيانيهاي پشتيباني خود را از قطع صدور نفت و ساير اقدامات عليه امپرياليسم امريكا، از دولت و ملت ايران اعلام داشته است». سپس «آيت الله ملا كريم شهري كندي» و «آيت الله ملا عبدالله احمديان» و« بانو رازني» و چندتن ديگر، به مساله خودمختاري خلق كرد اشاره كردند و اظهار اميدواري نمودند كه خلق كرد در چهارچوب ايران آزاد و مستقل به حق خودمختاري خود برسد و تمام دست اندركاران سياسي و مذهبي با حزب دمكرات كردستان، وحدت كلمه داشته باشند.(اطلاعات24/8/1358)
بخاطر روشن ساختن اوضاع كردستان و تاييد پيام مهم امام خميني، ميتينگ بزرگ حزب دمكرات در مهاباد برگزار ميشود.
اعلاميه حزب دمكرات
در رابطه با برگزاري ميتينگ بزرگ حزب دمكرات در مهاباد اين اطلاعيه از سوي تشكيلات حزب دمكرات در مهاباد بشرح زير انتشار يافت: 
«هم ميهنان گرامي،جهت روشن ساختن وضع كنوني كردستان ايران و پشتيباني از پيام امام خميني و مبارزه ضد امپرياليستي و همچنين جهت نشان دادن سياست صلح جويانه حزب دمكرات كردستان روز سهشنبه 29/8/1358 ساعت 3 بعدازظهر در ميدان «قاضي محمد» مهاباد ميتينگ عظيمي برگزار ميگردد.از هم ميهنان گرامي دعوت مينمائيم براي استماع سخنان دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در اين ميتينگ شركت نمايند.«حزب دمكرات كردستان ايران تشكيلات مهاباد».(اطلاعات28/8/1358)
اجتماع مردم بانه
به گزارش خبرنگار اطلاعات از بانه، به دعوت حزب دمكرات كردستان وديگر گروههاي سياسي، ديروز دهها تن از مردم بانه و روستاهاي اطراف اين شهر در ميدان آزادي اجتماع كردند و مراتب پشتيباني خود را از پيام امام خميني اعلام داشتند. در اين اجتماع پس از سخنراني «شيخ جلال الدين حسيني» قطعنامه اجتماع كنندگان در 9 ماده به شرح زير صادر شد: 
1-قول رفع ستم ملي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي از خلق كرد موجبات شعف و شوق مردم را فراهم ساخته است و با استقبال از آن، اين اقدام را قدمي مؤثر در پايان دادن به جنگ ناخواسته و تحميلي كردستان و احقاق حقوق حقه خلق كرد و پيشبرد دستاوردهاي انقلاب ايران تلقي ميكنيم.
2-پشتيباني بي دريغ و قاطعانه خود را از موضوع ضد امپرياليستي خلقهاي ايران در برابر توطئههاي امپرياليسم جنايتكار امريكا اعلام ميداريم و خواستار لغو تمام قراردادهاي اسارتبار اقتصادي نظامي، سياسي و فرهنگي با امپرياليسم آمريكا ميباشيم.
3-بمانند هميشه آمادگي خود را در راه دفاع و تداوم دستاوردهاي انقلاب شكوهمند مردم ايران و حفظ و حراست مرزهاي كشور در برابر هر گونه تجاوز خارجي اعلام داريم.
4-ما خواستار آن هستيم كه با قبول خواست اصلي خلق يعني خودمختاري در چهارچوب تماميت ارضي ايران آزاد و مستقل و درج آن در قانون اساسي علاقه خود را در رفع نابرابريهاي موجود در جامعه كه ميراث رژيم منفور پهلوي است به جهانيان اعلام ميداريم.
5-خواستار آنيم كه عاملان درگيريهاي كردستان و جنگ و برادر كشي شديداً مجازات شوند و مسووليني را كه در اين درگيريها دست داشتهاند محاكمه و از مقامات حساس بركنار نمايند.
6-بمنظور تسريع در خاتمه دادن به نابسامانيهاي كردستان و بازگشت صلح و آرامش به منطقه خواستاريم كه هيات حسن نيت بدون تاخير به كردستان بازگردد و مذاكرات خود را با هيات نمايندگي خلق كرد از سر گيرد.
7-ما مصراً خواستار آنيم كه از رهبران سياسي و مذهبي خلق كرد اعاده حيثيت گردد.
8-ما خواهان آزادي احزاب و مطبوعات ورسانههاي گروهي هستيم و خواستار آنيم كه جزئيات مذاكرات خلق كرد در رسانههاي گروهي به اطلاع عموم خلقهاي ايران برسد.
9-شاه خائن جلاد خلق ايران بايد هرچه زودتر بايران بازگردانده شود و در دادگاه خلق در برابر تودههاي زحمتكش و نيروهاي انقلابي محاكمه و اعدام شود. (اطلاعات28/8/1358)
تاييد اقدامات ضد امپرياليستي
سقز ـ خبرنگار كيهان: از سوي حزب دمكرات كردستان، شاخه سقز يك راهپيمايي بزرگ در اين شهر ترتيب يافت. به دنبال اين راهپيمايي، مغازهها، خيابانها و بازار شهر به حال تعطيل درآمد و در پايان، قطعنامهاي از سوي راهپيمايان صادر شد و مورد تاييد قرار گرفت. در اين قطعنامه آمده است: 
1ـ ما خواهان لغو كليه قراردادهاي باقيمانده، با دول امپرياليسم بويژه امپرياليسم آمريكا هستيم. 
2ـ ضمن تاييد اقدامات ضد امپرياليستي بوسيله خلق هاي ايران، آمادگي خود را جهت مقابله با هرگونه دخالت و توطئه عوامل امپرياليسم و ارتجاع داخلي اعلام ميداريم. 
3ـ خواهان حل مساله كردستان از طريق مذاكرات سياسي مشروط در تحقق يافتن حقوق حقه خلق كرد در چارچوب ايراني دموكراتيك هستيم.
4ـ لغو كليه احكام صادره از طرف دادگاههاي اسلاميدر رابطه با جريانات اخير كردستان را خواستاريم.
5ـ خواستار مجازات عاملين كشتار بيرحمانه مردم روستاهاي «قارنه» و «مام سيدان» و منطقه سردشت هستيم. 
6ـ خواستار خروج پاسداران غير بومياز كليه مناطق كردستان هستيم.
7ـ خواستار رفع سانسور و كنترل اخبار كردستان و جلوگيري از پخش اكاذيب مسموم كننده و پايان دادن به جنگ تبليغاتي عليه خلق بپا خواسته كرد و ساير نيروهاي مترقي كردستان از طرف صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران هستيم. 
8ـ خواستار آزادي فعاليت كليه احزاب، سازمانها و گروههاي ملي و مترقي در ايران بويژه كردستان هستيم. 
9ـ پشتيباني خود را از خواست هاي مشروع فارغ التحصيلان شهرستان سقز اعلام داشته و خواستار رسيدگي فوري به وضع آنان از طرف مسوولين هستيم. 
10ـ خواستار رسيدگي به وضع خانواده شهيدان كردستان و شناسايي آنان به عنوان شهداي ملي خلق هاي ايران هستيم.(كيهان 28/8/1358)
پايكوبي مردم مهاباد
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: جشن و پايكوبي مردم مهاباد به مناسبت اعلام موافقت امام با خواستهاي خلق كرد ديشب تا ساعتها ادامه داشت. رحمان فاضلي كفيل فرمانداري مهاباد بامداد امروز با اعلام اين مطلب گفت: از ديشب كه خبر موافقت امام با ادامه مذاكرات در كردستان و حق تعيين سرنوشت خلق كرد اعلام گرديد مردم مهاباد و ساير مناطق كردنشين به شادي و پايكوبي پرداختند و تا بامداد امروز اين شادي برقرار بود. وي افزود: به همين مناسبت امروز در ساعت 10 صبح يك راهپيمايي عظيم توسط حزب دمكرات كردستان در مهاباد و ساير شهرهاي كردنشين انجام ميشود و در تاييد فرمان امام و پايان جنگ و برادركشي در منطقه تظاهرات خواهند كرد. شكيبا استاندار كردستان نيز بامداد امروز در گفتگو با كيهان گفت: من هنوز از جزييات اين خبر اطلاع ندارم ولي به هر حال فرمان امام در اين زمينه بسيار منطقي بود و جنگ و درگيري بطور قطع در منطقه پايان ميگيرد وي سپس اضافه كرد: آنچه مهم است به اعتقاد من واگذاري و استقلال تمام اختيارات منطقهاي به مردم كردنشين است تا خودشان در تصميمگيري و عمران رفاه كردستان آزاد باشند. استاندار در مورد جزييات اين تصميم گفت: مسلم است كه بعد از فرمان امام بايد ديد كه جزييات اين برنامه چيست و خودمختاري و يا حق تعيين سرنوشت خلق كرد چه حدود و ثغوري دارد و به چه كيفيتي است، زيرا ممكن است خودمختاري مناطق كردنشين بدون اختيار تصميمگيري هم باشد. استاندار در ادامه گفتگوي خود گفت: در صورتي كه حق تعيين سرنوشت و يا خودمختاري به خلق كرد داده شود طبعاً حدود آن از پاوه شروع و تا مناطق كردنشين اروميه و مرز ايران و تركيه ادامه مييابد كه البته توجه داريد كه پوشش اين منطقه در يك قالب خودمختار كار آساني نيست. شكيبا به دنبال اين مطلب افزود: عقيده كلي من اين است كه اگر دولت به همه استانها خودمختاري و يا حق تعيين سرنوشت بر اساس نوعي جمهوري فدراتيو بدهد همه مسايل استانها حل ميگردد و اقليتهاي كرد و بلوچ عرب و بقيه به خواستهاي خود ميرسند. استاندار با اشاره به دو مطلب اساسي گفت: البته مساله زبان و مذهب فقط در اقليتهاي كرد و ترك به شدت مطرح است و همين تفاوت در استفاده كردن از زبان كرد و يكسان بودن مذهب شيعه و سني كه اين دو اقليت را از ديگر اقليت هاي ايران جدا ميكند وي در پايان گفت: در هر حال با فرمان امام مسلماً مردم كردستان بعد از ماهها درگيري و برادركشي به آرامش و امنيت واقعي دست مييابد ولي نكته مهم تكليف قانون اساسي است كه معلوم نيست بعد از اين فرمان امام چگونه اصلاح ميشود و آيا متمميدر مورد حق تعيين سرنوشت ملت كرد به آن اضافه ميشود يا نه؟ خبرنگاران كيهان در منطقه غرب كه امروز صبح با بيشتر شهرهاي كردنشين مانند سنندج، مريوان، نوسود، پاوه، بانه و سقز تماس گرفتند در گزارشهاي خود مينويسند جشن و شادي مردم در تمام شهرها هنوز ادامه دارد در نوسود ديشب واحدهاي ارتشي و مردم با روشن كردن نورافكن به جشن و پايكوبي پرداختند و در شهرهاي ديگر بيشتر مدارس تعطيل شد و مردم به خيابانها ريختند و راهپيمايي و تظاهرات كردند. گزارش رسيده از مناطق كردنشين حاكيست كه مردم شهرهاي كردستان، آذربايجان غربي و كرمانشاهان خود را براي برگزاري جشن بزرگي در تاييد رهنمودهاي امام خميني آماده ميكنند در اين جشن كه به احتمال زياد در مهاباد ترتيب خواهد يافت از پيام محبتآميز رهبر انقلاب تمجيد خواهد شد. (كيهان 28/8/1358) 
اطلاعيه مشترك « كومله» و حزب دمكرات
در سقز نيز اطلاعيه مشتركي از سوي پيشمرگان سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران (كومله) و حزب دمكرات كردستان ايران شاخه سقز انتشار يافت. قسمتي از اين اطلاعيه چنين است: لازم است به اطلاع عموم همشهريان برسانيم كه براي حفظ آرامش شهر در جلسه مشترك سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران (كومله) و حزب دمكرات كردستان ايران رأي بر اين داده شد كه هر گاه فرد يا افراد غير مسوولي شب هنگام مبادرت به تيراندازي هوايي بوسيله اسلحه كمري يا هر اسلحه ديگري بنمايند از طرف پيشمرگان اين دو تشكيلات سياسي خلع سلاح خواهند شد بدين وسيله به افراد غير مسوول هشدار ميدهيم كه شديداً از اين عمل خودداري نموده و از مردم ميخواهيم كه در شناسايي اين افراد به ما ياري رسانند از سوي ديگر دستور حاكم شرع كرمانشاه 15 تن از كردها كه در جريان درگيريهاي كردستان در كرمانشاه بازداشت شده بودند از زندان آزاد شدند اساميآزاد شدگان به اين شرح است: برزو ميتران، محمد رشيد حسامي، توفيق مولودي، منصور درودگر، صابر محمدي، محمد لاويسي، عزت الله قادريان، فتح الله محمودي از پاوه، كريم محمدي، حسين رحيمي، صالح كريمي، محمود عبدالله محمدي، محمد كريمي، محمد محمودي و حسين رحيم از بانه.  (كيهان29/8/1358)
تلگرام كميته مركزي حزب دمكرات به امام خميني
كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران بمناسبت گفتههاي آيت الله منتظري در نماز جماعت جمعه گذشته تلگرامي به حضور امام خميني مخابره كرد. متن تلگرام به اين شرح است: حضور امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران دامت بركاته در اين شرايط كه زمينه صلح و آرامش بدنبال پيام آن حضرت فراهم و اميد حل مشكلات در قلوب همه ساكنان كردستان پيدا شده حمله آيت الله منتظري به رهبران سياسي كردستان موجب تشويش خاطر اهالي شده و اين نگراني را بوجود آورده است كه بارديگر بدخواهان درصدد ايجاد محيط سوء ظن و خداي ناخواسته تجديد حوادث دلخراش برآمده اند ما قضاوت و تصميم درباره گفتههاي آيت الله منتظري را كه يك مقام مسوول و مذهبي ـ سياسي به شمار ميرود، به عهده خود امام واگذار ميكنيم.با تقديم احترام ـ كميته مركزي حزب دموكرات كردستان ايران(اطلاعات3/9/1358)
اطلاعيه حزب دمكرات درباره اعلام آتشبس 20 روزه 
اطلاعيه كميته مركزي حزب دمكرات كردستان امروز از سوي داريوش فروهر در اختيار كيهان قرار گرفت: فروهر توضيح داد كه اين اطلاعيه از سوي حزب دمكرات براي وي به نخستوزيري ارسال شده است و عيناً در اختيار مطبوعات قرار ميگيرد. 
متن اطلاعيه چنين است: 
هموطنان گرامي
مردم شرافتمند و مبارز كردستان در شرايطي كه انقلاب ايران مواجه با انواع توطئههاي امپرياليستي و صهيونيستي است و ضد انقلاب به طرق مختلف درصدد اجراي مقاصد شوم و ضد خلقي خود برآمده است و از طرفي رهبر انقلاب اسلامي ايران امام خميني با احساس مسووليت خطير انقلابي حق حاكميت خلقهاي ايران و بويژه مردم محروم و ستمديدهي كردستان و رفع قطعي هر گونه ستم ملي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي از خلق كرد را اعلام كردهاند. حزب دمكرات كردستان در تعقيب جلسات خود با هيات ويژه دولت و با استقبال از پيام تاريخي امام خميني اعلام ميدارد: 
الف ـ از موضع امپرياليستي امام خميني پشتيباني ميشد مينمايد و بر ضرورت تقويت اين موضع جهت مستحكم كردن نهادهاي انقلابي و براي دفاع از حاكميت و استقلال ايران در مقابل تجاوزات احتمالي امپرياليستها تاكيد ميورزد. 
ب ـ پيام امام خميني در مورد كردستان و توجه به مصالح و مقتضيات انقلاب شكوهمند و مردميايران ضرورت وحدت و همبستگي بين نيروهاي انقلابي و نتيجتاً پايان بخشيدن به جنگ برادركشي و خونريزي و جنگ تحميلي را آشكار ميسازد.
ج ـ انقلاب ايران آماج دسيسههاي امپرياليسم و تهديدهاي تجاوزكارانه امپرياليسم آمريكا است و ارتجاع داخلي و ضد انقلاب با همه امكانات خود در صدد انجام اين توطئهها ميباشد در اين شرايط همكاري و همدلي همه نيروهاي انقلابي ايران به منظور عقيم گذاشتن نقشههاي شوم امپرياليسم و ارتجاع و براي تحكيم بنيانهاي انقلاب پشتيباني از موضوع كنوني امام خميني جهت حفظ حاكميت و استقلال ايران و حل مساله ملي خلق كرد و پيشبرد انقلاب اجتنابناپذير مينمايد.
دـ اتخاذ شيوهي مسالمتآميز و استقبال مذاكره و نتيجتاً پاسخ به خواستهاي كردستان پيشنهاد كردهاند و بر آن پا فشردهاند ضروري است. با توجه به اين موارد حساس و قابل توجه حزب دمكرات كردستان ايران پس از ملاقات و گفتگوهاي مقدماتي با هيات ويژه بدين وسيله از ساعت 12 روز يكشنبه 4 آبان ماه سال 1358 به مدت 20 روز اعلام آتشبس ميكند و از دولت خواستار است كه از هرگونه عمليات نظامي و هر اقدامي كه موجب نقض آتشبس و تحريك گردد خودداري شود و در همان حال حزب دمكرات كردستان آماده است در صورت هرگونه تجاوز خارجي به مرزهاي كشور همهي نيروهاي خود را در كنار نيروهاي مترقي براي دفاع از استقلال و تماميت ارضي ايران بسيج كند البته ادامه آتشبس منوط به فراخواندن پاسداران غير بومياز سراسر كردستان به مدت 15 روز از تاريخ اعلام آتشبس است.(كيهان3/9/1358) 
كريم حسامي عضو حزب دمكرات كردستان:عدم شركت كردها در رفراندوم به معني مخالفت با مذاكرات صلح نيست. 
سپاه پاسداران اعلام كرد كه از سنندج خارج نميشود. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: حل مسايل كردستان در ادامهي مذاكرات هيات حسننيت دولت در كردستان هيچگونه ارتباطي با مساله عدم شركت مردم كرد در درگيري قانون اساسي ندارد. 
كريم حسامي عضو كميته مركزي حزب دمكرات بامداد امروز با اعلام اين مطلب به كيهان گفت: من معتقدم كه عدم شركت مردم كرد در رأيگيري قانون اساسي به منزله مخالفت با مذاكرات صلح نيست. مردم با حزب دمكرات كردستان همچنان در موضع خود مبني بر ادامهي مذاكره در رفع مسايل كردستان جدي و كوشا هستند. وي اضافه كرد: با اختياراتي كه امام به هيات حسننيت دولت داده است قطعاً گشايش بيشتري در مذاكرات آينده پديد خواهد آمد و آنها خواهند توانست كه به خواستههاي خلق كرد ترتيب اثر فوري دهند. حسامي همچنين گفت: به نظر ما هيات حسننيت دولت قبلاً اختيار تصميمگيري قاطع در مورد خروج پاسداران از منطقه كردستان را نداشت و يا اين كه يك هفته براي اين كار مهلت خواسته بودند به انجام آن موفق نشدند. حسامي با تاكيد بر ادامه مذاكره جديتر گفت: در فاصلهاي كه به اتمام آتشبس در كردستان مانده است هيات دولت بايد مذاكرات جدي و همه جانبه كردستان انجام دهد و در اين فاصله هيچ گروه سياسي حق ندارد كه به هر طريق مانع ادامه مذاكره و يا به دادن اعلاميه و التيماتوم مبادرت كند. اخطار كميته مركزي حزب دموكرات كردستان به دنبال تظاهرات ديروز هزاران تن از مردم سنندج طرفدار حزب كومله و تقاضاي آنها مبني بر خروج پاسداران از سنندج ظرف 24 ساعت بوده است. سپاه پاسداران مستقر در سنندج تظاهرات و اعلاميه و اخطار حزب كومله را تاييد كرد و اعلام داشت: ما به هيچ وجه حاظر به خروج از سنندج نيستيم. (كيهان14/9/1358)
حزب دمكرات، توطئه حمله به منزل آيتالله شريعتمداري را محكوم كرد
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: روز گذشته حزب دمكرات كردستان با انتشار اعلاميهاي در سطح منطقه حمله به منزل آيتالله العظميشريعتمداري را محكوم كرد. متن اعلاميه چنين است: 
خلق هاي مبارز ايران، مردم آزاده كردستان در شرايط حساس كنوني كه خلقهاي ايران بر مبارزه ضد امپرياليستي برخاستهاند و انقلاب ضد استبدادي و ضد امپرياليستي ايران در روند تكاملي خويش با تهديداتي از جانب امپرياليسم و ارتجاع داخلي روبرو گشته است. حمله مسلحانه از ناحيه گروهي ضد انقلاب به منزل آيتالله العظميسيد كاظم شريعتمداري صورت گرفته است. ما اين اقدام ضد انقلابي را كه بي گمان به آرمانها و نهادهاي انقلابي لطمه ميزند مخالف همه اصول و اهداف انساني و انقلابي ميدانيم و تأسف عميق خود را از اين ماجرا ابراز ميداريم و معتقديم كه حمله به حريم مقدس آيتالله شريعتمداري توطئهاي بوده كه از طرف ضد انقلاب تعميد گشته است. حزب دمكرات خواستار مجازات شديد عاملين و مسببين اين حمله ناجوانمردانه ميباشد. در عين حال حزب ما از خواستههاي مشروع مردم آذربايجان و كسب خودمختاري پشتيباني ميكنيم.كميته مركزي حزب دمكرات كردستان(كيهان 17/9/1358) 
دبيرخانه مذاكرات كردستان تشكيل شد.
كريم حساميعضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان به خبرنگار كيهان گفت: طراحي گفت و گو اولين جلسه، گفتگوها را بر پايه اعتقاد به حسننيت و تركيب دو گروه را در حل مشكلات، مورد بررسي قرار دادند. وي افزود: ما در جلسه اول سعي نكرديم مصاحبه تلويزيوني چند شب پيش هيات ويژه دولت را مطرح كنيم زيرا اعتقاد داريم كه در گفت و گوهاي رودررو مسايل بطور واقعي و جدي و متفاوت از بحثهاي غير رسمي دنبال ميشود وي در پايان گفت: براي نتيجهگيري و پيش بردن صحيح مذاكرات، دبيرخانه تشكيل دادهايم و عزيز ما ملي بعنوان سخنگوي دور مذاكرات تعيين شده است.(كيهان21/9/1358) 
اطلاعيه حزب دمكرات شاخه روانسر 
كرمانشاه - خبرگزاري جمهوري اسلامي:به دنبال راهزنيهاي اخير منطقه اورامانات به دست مهاجمان مسلح ديروز بيانيهاي از طرف حزب دمكرات كردستان شاخه روانسر با عنوان (آزادي بو ايران، خودمختاري بو كردستان) ،(آزادي براي ايران و خودمختاري براي كردستان ) پخش گرديد. و در اين اعلاميه آمده است: از مردم و اهالي منطقه درخواست نموده كه جلوي اشرار و مهاجميني كه به نام حزب دمكرات سلب آسايش و نا امني نموده و يا منجر به اذيت و آزار مردم و راهزني و دزدي ميشوند به ترتيبي گرفته شود كه باعث بدنامي حزب دمكرات نشود ضمنا افراد حزب دمكرات تابع دستورات حزبي خود بوده و از اين گونه اعمال خشونت مبرا بوده و شديدا اين نوع اعمال خشونتآميز را محكوم مينمايند.حزب دمكرات كردستان شاخه روانسر(جمهوري اسلامي23/9/1358)
تكذيب شايعه گروگان گيري
خبرنگار كيهان در كرمانشاه  گزارش داد كه سخنگوي حزب دمكرات كردستان، تشكيلات سنندج در تماس با وي شايعه گروگانگيري و به اسارت درآوردن خلبانان و هلي كوپترهاي ارتش را تكذيب كرده است. سخنگوي حزب دمكرات گفت: ماجراي گروگانگيري به هيچ وجه صحت ندارد و فقط پريروز (پنجشنبه) هليكوپترهايي در ناحيه گاوشان فرود آمدند و ما هم كه به اين عمل مشكوك شده بوديم آنها را زير نظر گرفتيم. وي افزود: بعداً معلوم شد كه علت نشستن هليكوپترها نقص فني بوده و ده سرنشين هليكوپترها را در سلامت كامل تحويل پادگان مهاباد داديم و دولت هم به خاطر اين عمل واقعبينانه ما 65 نفر از بازداشتشدگان جوانرود را آزاد كرد. وي سپس گفت: خلبانان هليكوپترها نيز تحويل پادگان هوانيروز داده شدند و ما براي حفظ هليكوپترها از آنها مراقبت ميكنيم سخنگوي حزب دمكرات سنندج در مورد سرقت بانك گفت: سرقت پول نيز در سنندج با نقشه قبلي صورت گرفته و رييس بانك از جريان حمل پول اطلاع نداشته است و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد. وي در پايان گفت: ما از طريق راديو و تلويزيون به فروشندگان مشروبات الكلي اخطار كرديم كه در صورتي كه دست از اعمال خود برندارند آنها را دستگير خواهيم كرد و بدنبال اين اخطار طي چند روز گذشته پيشمرگان حزب دمكرات به گروهي از افرادي كه مشغول اسلحهفروشي و مشروبفروشي بودند حمله كردند و پس از دستگيري و ارشاد و راهنمايي آنان و گرفتن ضمانت ساختند.(كيهان23/9/1358) 
اطلاعيه حزب دموكرات كردستان در مورد آزادي پرسنل نظامي
مهاباد ـ خبرنگار اطلاعات: حزب دمكرات كردستان ايران  در رابطه با آزادي 11نفر پرسنل ارتشي، اطلاعيه اي بشرح زير انتشار داد:هم ميهنان گرامي! سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان «كومله»، در تاريخ 22/9/58 اطلاعيهاي منتشر نمود مبني بر اينكه گويا پيشمرگان كومله سرنشينان دو فروند هليكوتر ارتشي را كه بعدازظهر روز 21/9/58 به علت نقض فني مجبور به فرود آمدن شده بودند، به كامياران راهنمايي كرده و به دليل تعهداتي كه در مورد رعايت آتشبس به عهده گرفته است. سرنشينان مزبور را ساعت 5/8 همان شب آزاد كرده است. حزب دمكرات كردستان ايران، تشكيلات مهاباد براي تعيين صحت و سقم متن اطلاعيه مذكور، عين فتوكپي سندي را ارايه ميدهد كه حزب دمكرات كردستان اين شاخه مهاباد، 11 نفر پرسنل هوانيروز كرمانشاهان از افسر و درجهدار را به فرمانده امور انتظامات تيپ 3مهاباد، تحويل داده و سند مزبور به خط ستوان فرماندهي انتظامات تيپ 3 مهاباد مرقوم گرديده و موجود است. ما انتظار داريم كه برادران كومله در پخش اخبار و حوادث دقت بيشتري بعمل آورند. متن سند ستوان فرماندهي انتظامات تيپ 3 مهاباد  براي اطلاع همميهنان گرامي ميآيد: رأس ساعت 14 بعدازظهر مورخه 23/4/58 تعداد 11 نفر پرسنل هوانيروز اعم از افسر، درجهدار و سرباز و خلبان كه بوسيله پيشمرگان حزب دمكرات كردستان ايران، در 20 كيلومتري كامياران در حدود پاسگاه ژاندارمري دستگير شده بودند، از طرف حزب دمكرات كردستان شاخه مهاباد تحويل گرديده، و در تاريخ فوقالذكر تحويل امور انتظامات پادگان مهاباد ـ ستوان دوم مدرسي ـ گرديده است. توضيح اينكه در اين مدت 24 ساعت با افراد ياد شده به نحو احسن رفتار گرديده و جاي هيچگونه شكايتي نيست. اسامي افراد آزاد شده به اين شرح  است: سروان نصرالله آسيايي، ستواندوم خليل سلحشور، ستواندوم بخشي زنگنه، ستوانيار مظفر قاسمي، ستوانيار اكبر مرادي افكن، همافر محمد علي حيدري، همافر ميرحسين ميراحمدملاحسني، استوار يكم هدايت احسن مجيدي، گروهبان يكم محمود مهدهفته، گروهبان يكم عباس فكورزي و يكنفر ديگر كه اسم وي خوانا نيست.(اطلاعات25/9/1358)
تلاش حزب دمكرات براي حفظ آرامش در كردستان ادامه خواهد يافت.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: «مهلت آتشبس مورد توافق دولت و حزب دمكرات روز گذشته پايان يافت» سيدعلي سخنگوي حزب دمكرات در سنندج ضمن اعلام اين مطلب گفت: در رابطه با اين مسأله حزب دمكرات كردستان روز گذشته اطلاعيه زير را منتشر كرده است: 
مدت آتشبس در تاريخ 24/9/58 خاتمه مييابد و بديهي است كه حزب دمكرات و پيشمرگان اين حزب تعهد ديگري در زمينه رعايت و اصول و موارد جنگي ندارند. البتهاين امر بدان معني نيست كه جنگي را كه به ما تحميل كردهاند از سر گيريم. پيشمرگان ما حداكثر كوشش خود را براي حفظ نظم و آرامش خواهند كرد ولي اگر از جانب نيروهاي انتظامي، سپاه پاسداران و يا نيروهاي ارتشي تحريك و يا تهديدي صورت بگيرد، پيشمرگان كرد اين حركات و هرگونه تجاوز ديگر از اين قبيل را بدون جواب نخواهند گذاشت. سيد علي بعد از قرائت اين اعلاميه افزود: صبح روز گذشته اطلاع داده شد كه يك ستون ارتشي حامل خواروبار لباس و پوشاك و عازم بانه است ما به اطلاع از اين موضوع ستون اعزامي را زيرنظر گرفته و بعد از كنترل آن و صحت خبر آذوقه و وسايل پوششي ديگر تحويل پادگان سنندج شد و فرماندهان نيروي ارتشي نيز با اين عمل موافقت كردند و وسايل در اختيار پادگان سنندج قرار گرفت. وي در پايان گفت: هيات اعزامي واحد هوانيروز كرمانشاه كه قرار بود صبح امروز براي تحويل هليكوپترهاي متوقف شده در منطقه گاوشان سنندج به اين شهر وارد شدند هنوز وارد نشدهاند و احتمالاًفردا مراسم تحويل هليكوپترها انجام ميگيرد  هيچ توافقي در مورد امروز و صورت نگرفت. وي افزود: در مورد اعزام ستون ارتشي حامل خوار و بار به بانه و سردشت نيز قبلاً دكتر قاسملو تضمين لازم را داده بود و اصلاً نميدانم چرا اين ستون در سنندج متوقف شده است.(كيهان23/9/1358) 
بررسي طرح پيشنهادي دولت
«طرح پيشنهادي دولت در مورد دادن خودمختاري از سوي هيات دبيران خلق كرد مورد بررسي و تبادلنظر قرار گرفته است». 
«عزيز ماملي»  سخنگوي هيات دبيران خلق كرد ضمن اعلام اين مطلب در گفتگويي با خبرنگار كيهان در كرمانشاه افزود: ما اين طرح را مطالعه و نكات اقتصادي آن را مطرح ميكنيم. وي افزود: اين طرح داراي نكات مثبت و منفي است. مثلاً در مورد انتظامات، نظر ما را تأمين ميكند و اميدواريم نكات قابل انتقاد آن نيز در مذاكرات بعدي اصلاح شود. «ماملي» گفت: در قسمت «حاكميت خلق كرد، قوميت و تعيين حد و مرز جغرافيايي» مطلبي عنوان نشده و سعي ما بر اين است كه نواقص را اصلاح كنيم، ما در نخستين جلسه مذاكرات روي تركيب هيات مذاكره كننده بحث كرديم وسعي كرديم از تركيب اعضا نامي برده نشود، مهم نيست، اما بهيچوجه حاضر نيستيم كه تغييري در تركيب اعضا بدهيم. سخنگوي هيات دبيران در پايان گفت: مهم، خواست خلق كرد است، نه تركيب اعضا و اساميگروهها و اميد است كه در مذاكرات آينده، اين خواست بر ما صورت تحقق به خود بپذيرد. (كيهان23/9/1358)  
حزب دمكرات 3 هليكوپتر هوانيروز را امروز تحويل ميدهد. 
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان سه فروند هليكوپترهاي واحد هوانيروز كرمانشاه امروز بوسيله پيشمرگان حزب دمكرات كردستان تحويل مقامات مسوول خواهد شد.  سيدعلي سخنگوي حزب دمكرات تشكيلات سنندج با اعلام اين مطلب به خبرنگار كيهان گفت: اين هليكوپترها كه سه روز پيش در منطقه گاوشان سنندج دچار نقض فني شده بودند و به فرود اجباري دست زدند امروز پس از طي تشريفات اداري لازم به واحد هوانيروز كرمانشاه تحويل داده ميشوند. سخنگوي حزب دمكرات سنندج خبر ناپديد شدن و دستكاري در بعضي قطعات و لوازم هليكوپترها را تكذيب كرد و گفت: اين خبر صحيح نيست و پيشمرگان ما تا آخرين حد توانايي خود از آن هليكوپترها مراقبت كردند و اجازه ندادند كه آنها آسيب ببينند. وي در پايان وضع منطقه سنندج را آرام توصيف كرد و گفت: تنها مشكل ما مقابله با فروشندگان مواد مخدر و اسلحه است و در اين مورد خاطيان را به شدت تنبيه خواهيم كرد. (كيهان23/9/1358) 
پيشمرگان دمكرات 50 مزدور مسلح را دستگير كردند.
پاوه ـ كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: طي دو روز گذشته 5 نفر از مزدوران مسلح توسط پيشمرگان حزب دمكرات كردستان دستگير شدند. اين افراد كه در روستاهاي مرزي شوشمينو «ورزآور» مستقر بودند كه توسط افراد حزب دمكرات شاخه اورامانات دستگير شدند. بنابه گفته ناظران اين گروه عاملان تحريك و حمله به پاسگاههاي اين منطقه هستند و با دستگيري اين عده احتمال درگيري و تشنج در منطقه كمتر شده است. (كيهان 1/10/1358)
حزب دمكرات با هرگونه تظاهرات عليه حكومت مخالف است.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: «حزب دمكرات با هرگونه تظاهراتي عليه حكومت و امام خميني مخالف است».
سيدعلي سخنگوي حزب دمكرات تشكيلات سنندج ضمن اعلام اين مطلب به خبرنگار كيهان گفت: در چند روز اخير تظاهراتي به خاطر اعدام سروان بهروز بهروزنيا قاتل سرهنگ شريفي در سنندج انجام گرفته ولي حزب دمكرات هيچگونه دخالتي در اين تظاهرات نداشته است وي افزود: در اين تظاهرات بعضيها شعارهاي تندي ميدادند ولي ما با اينگونه تظاهرات مخالف هستيم چون تا زماني كه ميشود با منطق كارها را انجام داد، نبايد اعمال غلط از ما سر بزند. وي همچنين گفت: امكان دارد در اين تظاهرات گروههاي تندروي هم شركت كنند. ولي ما معتقد هستيم در اين شرايط كه هر گرفتاري را ميشود با مسالمت حل كرد اينگونه كارها تأثير بدي بجاي گذارد.
سخنگوي حزب دمكرات سپس در مورد سرقت اتومبيلها و انتقال آنها به عراق گفت: من فكر نميكنم ماشينهايي كه ربوده ميشود به خاك عراق برده شود چون در سنندج ماشينهاي مسروقهاي وجود دارد كه قيمت آنها به چهل هزار تومان ميرسد ولي آنها را به 15 هزار تومان فروختهاند و ما هم چند تن از اين سارقين را دستگير كردهايم و از صاحبان اصلي آن خواستهايم كه در هر كجاي ايران هستند بيايند و ماشينهاي خود را تحويل بگيرند. سيدعلي در پايان گفت: ما متوجه شديم كه در بعضي از مغازهداران اجناس را احتكار ميكنند. لذا چند نفر از اين افراد را به دفتر حزب دمكرات آوردهايم و راهنمايي ميكنيم كه دست از اعمال خود بردارند در غير اين صورت با آنها به شديدترين وجهي رفتار خواهد شد. (كيهان 2/10/1358)
حزب دمكرات كردستان ايران: دستگيري و ربودن پاسداران مخالف با منافع خلق كرد است.
از سوي حزب دمكرات كردستان ايران، تشكيلات اورامانات و جوانرود، در ارتباط با گروگان گرفتن ده نفر از پاسداران انقلاب اسلامي ايران، اطلاعيه اي به اين شرح صادر شد: «مردم شرافتمند و مبارز اورامانات و جوانرود، طبق اطلاع واصله، چند شب پيش، تعدادي از پاسداران غير بومي، شبانه شهر پاوه را به قصد رفتن به كرمانشاه ترك نمودند و در بين راه، توسط عده اي مسلح غير مسوول دستگير و ربوده شدند. حزب دمكرات كردستان ايران تشكيل اورامانات و جوانرود اعلام مينمايد كه در جريان مذاكرات و با اعتقاد به اين كه حل مشكل كردستان، بايد از طريق مذاكره و راه حل سياسي و در محيطي آرام انجام پذيرد، اينگونه اعمال را مخالف با منافع خلق كرد ميداند و به هيچوجه چنين اعمالي را تاييد نمي نمايد و به محض اين كه نتيجه تحقيقات حزب در اين مورد روشن شود مردم منطقه را در جريان امر قرار خواهد داد».(اطلاعات10/10/1358)
حزب دمكرات كردستان،در جستجوي پاسداران اسير شده ميباشد.
كرمانشاه: كاركنان آموزش و پرورش و برخي ديگر از ادارات پاوه، به منظور اعتراض به دستگيري و گروگان گرفته شدن ده تن از پاسداران انقلاب اسلامي، همچنان به تحصن خود در فرمانداري اين شهرستان ادامه ميدهند. به گفته بعضي از اعضاي حزب دمكرات، ممكن است مزدوران «سالارجاف» و يا «پاليزبان»، پاسداران مذكور را گروگان گرفته باشند. هم اكنون حزب دمكرات، شاخه اورامانات و پاوه در جستجو و تحقيق است كه پاسداران دستگير شده را بيابد و آزاد كند.(اطلاعات11/10/1358)
مصاحبه با عضو حزب دمكرات در مورد درگيريهاي اخير چند روز گذشته در سنندج 
كرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: درگفتگوهاي تلفني با غني بلوريان عضو حزب دمكرات كردستان راجع به درگيريهاي چند روز اخير سنندج و ديگر مسايل منطقه، نقطهنظرهاي وي را جويا شديم. در قسمتي از گفتارش كه در رابطه با درگيري است،چنين آمده است:
«اكنون مدتها است كه ازاين جريان ميگذرد و شرايط آتش بس هم تمام شده و برخوردي هم كه اخيرا به وجود آمده ما هيچ گناهي نداريم، بااينكه از شرايط آتش بس گذشته ولي ما هنوز هم شرايط را رعايت ميكنيم و امنيت هم در منطقه حكم فرما است و مخصوصاً در مناطقي كه در نفوذ حزب دمكرات است. اما در مورد «حزب كومله» بايد گفته شود چنين جوي كه در منطقه به وجود آمده است، بديهي است گروههاي ديگري هم هستند كه ازاين جريان سوء استفاده كنند و نظر ما در مورد فعاليت گروههاي اسلامياين است كه همه افكار سالم، با هر مرام و عقيده، مورد احترام است و به اكثريت هم امكانات ميدهيم و كلا بر خوردهايي كه در منطقه است، ما هيچ دخالتي نداريم و حمله به ساختمان راديو وتلويزيون مركز سنندج از طرف «حزب رستگاري» بوده چوناين مسايل هست ما نميتوانيم قاطعانه امنيت را تضمين بكنيم. به طور كلي مطمئناً عوامل ديگري هم هست كه از موضوع سوء استفاده ميكنند. تمام مردم خلق كرد، رهبري امام خميني را قبول دارند و مورد احترام آنها است. جمهوري اسلاميبعنوان يك واقعيت، وجود دارد، ما نيز پذيرفتهايم. خلق كرد خواهان حقوق حقه خود ميباشند و اگر به حق خود برسند،كلاً سربازي هستند مدافع جمهوري اسلاميو دراين راه حاضرند همه گونه فداكاري بنمايند».(جمهوري اسلامي13/10/1358)
به بهداري سنندج حمله نشده است.
غني بلوريان سخنگوي حزب دمكرات كردستان ايران، پيرامون خبري تحت عنوان« دمكراتها ساختمان بهداري سنندج را تصرف كردند»، كه در صفحه دوم «اطلاعات» پنجشنبه گذشته به نقل از مسوول روابط عمومي سپاه پاسداران در سنندج چاپ شد، ضمن تكذيب اين خطر توضيح داد با تماس با شاخه سنندج حزب دمكرات كردستان، روشن شد كه چنين موضوعي اصلاً و ابداً صحت نداشته و ساختمان بهداري سنندج، مطلقاً از طرف حزب دمكرات كردستان به تصرف درنيامده است.(اطلاعات18/10/1358)
بيانيه حزب دمكرات
هم ميهنان گرامي!  خلق مبارز كرد!  مردم شريف مهاباد! حوادث ديروز(17/10/58) دروازه شهر مهاباد، موجب تاسف و تاثر عميق كليه انسانهاي آگاه و مسوول شده و نگرانيهاي زيادي براي عموم فراهم آورده است. لذا ضروري ميدانيم در اين مورد و بطور كلي در رابطه با تشكيل هيأت نمايندگي خلق كرد، اطلاعاتي در اختيار مردم كردستان و سراسر ايران قرار دهيم. مردم مهاباد بخوبي واقفند كه از هنگام اعلام آتش بس و خاتمه درگيريهاي كردستان تاكنون، بارها واحدهائي از ارتش بااطلاع و موافقت پيشمرگان حزب دمكرات كردستان، به مهاباد وارد و يا از اين شهر خارج شدهاند، بدون اينكه كوچكترين حادثه ناگواري روي داده باشد. اين را هم، مردم مبارز مهاباد بخوبي ميدانند كه در طي اين مدت، شهر مهاباد، آرامترين و بي حادثه ترين شهرهاي كردستان بوده است. ديروز هم طبق معمول، ستوني كه به منظور تعويض پرسنل ژاندارمري مهاباد، عازم اين شهر بوده است، به شوراي نظامي حزب اطلاع داده و كسب موافقت كرده است. توضيح اينكه، اين موافقت كتبي بوده و اين ستون، از چند كيلومتري مهاباد تا دروازه شهر، بوسيله عده اي از پيشمرگان حزب اسكورت شده است. متأسفانه وقتيكه ستون مزبور به دروازه شهر رسيد، افراد مسلح كومله و در اوايل امر، افرادي از چريكهاي فدائي، از ورود آنها به شهر جلوگيري نمودند. تلاش پيگير و تلفنهاي مكرر به منزل جناب شيخ عزالدين حسيني و مراجعات دوستان ما به دفتر ماموستا و افراد كومله درباره حل مشكل به جايي نرسيد و آخرالامر به تحريك و تشويق كومله، عده اي از دانشآموزان نيز وارد صحنه شدند كه در نتيجه آنچه نبايد بشود، شد. اين عمل همچنانكه با حضور نمايندگان كومله در منزل ماموستا از طرف نمايندگان حزب ما عنوان شد، دقيقاً عليه حزب دمكرات كردستان بود كه با ورود اين ستون، موافقت كرده بود. حوادث ديروز منجر به سرقت مقداري از سلاحهاي اين ستون گرديد و متاسفانه در بازگشت ستون بسوي اروميه، در يك تصادف اتومبيل، چند نفر از سربازان كشته و يا مجروح شدند كه بدون ترديد، اين عمل موجب بدنامي ولكه دار شدن حيثيت و اعتبار مردم كردستان خواهد شد.ما در حاليكه اين حقايق را به معرض افكار عمومي ميگذاريم، قضاوت را به خود مردم مي سپاريم. مردم بايد تشخيص دهند كه آيا سياست حزب ما يك سياست اصولي است يا بقول افراد كومله، سازشكارانه و آيا اينگونه اعمال، اخلالگري و آشوب طلبي است يا يك عمل انقلابي؟ و اما در مورد هيأت نمايندگي خلق كرد، ما همچنانكه بارها گفته ايم حزب دمكرات كردستان را رهبر مبارزات خلق كرد در كردستان ايران ميدانيم و اينرا مردم كردستان، با پيروي از شعارهاي حزب و متشكل شدن در صفوف آن تائيد نمودهاند. ولي با توجه به اين واقعيت كه جناب شيخ عزالدين حسيني همواره مورد احترام ما بودهاند همواره سياست ما بر اين اصل استوار بوده است كه در مسايل مربوط به سرنوشت كردستان، با ايشان تبادل نظر و همكاري به عمل بياوريم. اين واقعيت را هم  مد نظر داشته ايم كه «سازمان كومله» و تا حدودي نيز «سازمان چريكهاي فدائي خلق» شاخه كردستان در جنبش مقاومت خلق كرد سهيم بوده و متناسب با سياست و امكانات خود، نقشي ايفا كردهاند. بهمين جهت، وقتيكه دولت اعلام كرد كه ميخواهد مساله كردستان را از راه مذاكره حل و فصل نمايد، ما ضمن استقبال از اين تغيير روش دولت، به ماموستا پيشنهاد كرديم كه مشتركاًبا هيات ويژه دولت به مذاكره بنشينيم و با دو گروه فوق الذكر نيز مشورت و تبادل نظر نمائيم، ولي جناب شيخ عزالدين، با اصرار از ما خواستند كه اين دو گروه با حقوق متساوي در هيأت نمايندگي جنبش كردستان شركت داشته باشند.بالاخره بعد از نشستها و بحثهاي طولاني، هيأت نمايندگي خلق كرد، بگونه اي كه مردم كردستان اطلاع دارند، تشكيل شد. متأسفانه دوستان كومله، طي اين مدت همواره در جهت كسب دستاوردهاي گروهي و بقول خودشان(افشاگري) عمل كردهاند. نگاهي گذرا به اعلاميههاي كومله طي اين دو ماه، بخوبي نشان ميدهد كه رهبران كومله، هميشه سعي بر اين داشتهاند كه به تشنجات در منطقه كردستان دامن بزنند و حساسيتهاي بيمورد ايجاد نمايند. آنچه بيشتر جاي تأسف است، اين است كه ماموستا شيخ عزالدين حسيني نيز همواره از سياست و برداشتهاي كومله، سرسختانه دفاع نموده است و حتي اعمال آشوب طلبانه افرادي بي مسووليت نيز مورد تائيد ماموستا و كومله بوده است. اكنون بيش از دو هفته است كه توافق نامه اي در اين مورد كه هيات نمايندگي خلق كرد، تنها نماينده مردم كردستان باشد و از ذكر نام گروهها و سازمانها در رابطه با اين هيأت خودداري گردد، از جانب حزب ما و ماموستا و «چريكهاي فدائي» امضا شده است، ولي دوستان «كومله» مثل اينكه دستاوردهاي گروهي را بر منافع ملي خلق كرد ترجيح ميدهند، چرا كه تاكنون حاضر به امضاي اين موافقت نامه نشدهاند و در اين رابطه، ماموستا نيز «بيطرفي كامل» را اختيار كرده و مهر سكوت بر لب زده است. ما در اينجا اعلام ميكنيم كه وحدت صفوف هيأت نمايندگي خلق كرد به عنوان يكي از دستاوردهاي مبارزات مردم كردستان، به علت كارشكنيها و بي مسووليتهاي كومله، در معرض خطر جدي قرار گرفته است و اگر كارها بدين منوال پيش برود، چه بسا عناصر آشوب طلب و بي مسووليت از جانب دولت و در ميان گروههاي مسلح كردستان موفق گردند، جنگ خانمانسوز ديگري را بر مردم كردستان تحميل نمايند.
ما يكبار ديگر به صراحت اعلام ميداريم گه طرفدار سر سخت حل مساله كردستان از راه مسالمت آميز هستيم و هرگونه كار شكني و حادثه آفريني در اينمورد را از جانب هركسي كه باشد، در جهت عكس منافع خلقي كرد تلقي ميكنيم. طبيعي است كه مردم كردستان به خوبي واقفند كه در مواقع لازم، يعني وقتي كه مردم كردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، حزب ما با چه قاطعيتي به مقابله پرداخت و چگونه جنگ افروزان را سر جاي خود نشاند وچنانكه بار ديگر دشمنان انقلاب ايران، جنگ را به ما تحميل نمايند از هم اكنون، مردم كردستان بايد مطمئن باشند، كه حزب ما قاطعانه تر از گذشته از مجوديت خلق كرد وهدفهاي ديرينه اش دفاع خواهد كرد. ولي در عين حال تمام سعي ما بر اين است، محيط مساعدي كه با پيام 26 آبانماه امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران براي حل صلح آميز مشكل كردستان بوحود آمده است، همچنان سالم بماند و كاري انجام نگيرد كه يك بار ديگرآتش جنگ برادر كشي در كردستان شعله ور گردد. ما از مردم شرافتمند كردستان انتظار داري مكه هم كومله وهم جناب شيخ عزالدين حسيني رادر مقابل مسووليتهايشان قراردهند و از ايشان بخواهند كه صريحا هر گونه كار شكني و هر ايجاد بر خورد و اغتشاش را محكوم نمايند. اميدوارم به ويژه جناب شيخ عزالدين به مسووليتي كه در اين لحظات حساس در مقابل خلق دارند، توجه كافي داشته باشند واز نفوذ خود براي تحكيم پايههاي وحدت صفوف مردم كردستان وادامه كار و حفظ موجوديت هيات نماينده گان خلق كرد استفاده نمايند.دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران 18/10/1358(اطلاعات18/10/1358)
اطلاعيه حزب دمكرات كردستان درباره وقايع 17 دي ماه مهاباد:ستون ژاندارمري با اطلاع پيشمرگان ما و براي تعويض پرسنل عازم مهاباد بود.
دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان با صدور اعلاميهاي ضمن محكوم كردن حوادث 17 دي ماه اعلام كرده است كه طرفدار سر سخت حل مساله كردستان از راه مسالمتآميز ميباشد. حزب دمكرات كردستان در اين اطلاعيه هر گونه كار شكني و حادثه آفريني در مورد حل مسالمت آميز مساله كردستان تلقي ميكند. متن اطلاعيه دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان به شرح ذيل است: 
هم ميهنان گرامي، خلق مبارز كرد! 
مردم شريف مهاباد!
حوادث ديروز دروازه شهر مهاباد موجب تأسف و تأثر عميق كليه انسانهاي آگاه و مسوول شده و نگرانيهاي زيادي براي عموم فراهم آورده است. لذا ضروري ميدانم در اين مورد و بطور كلي در رابطه با تشكيل هيات نمايندگي خلق كرد اطلاعاتي در اختيار مردم كردستان و سراسر ايران قرار دهيم. مردم مهاباد به خوبي واقفاند كه از هنگام اعلام آتشبس و خاتمه درگيريهاي كردستان تاكنون، بارها واحدهايي از ارتش به اطلاع و موافقت پيشمرگان حزب دمكرات كردستان به مهاباد وارد و يا از شهر خارج شدهاند، بدون اينكه كوچكترين حادثه ناگواري رويداد باشد. اين را هم مردم مبارز مهاباد بخوبي ميدانند كه در اين مدت شهر مهاباد آرامترين و بيحادثهترين شهرهاي كردستان بوده است. ديروز هم طبق معمول ستوني كه به منظور تعويض پرسنل ژاندارمري مهاباد عازم اين شهر بوده است. به شوراي نظامي حزب اطلاع داده و كسب موافقت كرده است، توضيح اينكه اين موافقت كتبي بوده و اين ستون از چند كيلومتري مهاباد تا دروازه شهر بوسيله عدهاي از پيشمرگان حزب اسكورت شده است. متأسفانه وقتي كه ستون مزبور به دروازه شهر رسيد، افراد مسلح كومله و در اوايل امر افرادي از چريكهاي فدايي از ورود آنها به شهر جلوگيري نمودند. تلاش پيگر و تلفنهاي مكرر به منزل جناب شيخ عزالدين حسيني و مراجعات دوستان ما به دفتر ماموستا عمو استاد (لقبي كه به شيخ عزالدين داده شده) و افراد كومله درباره حل مشكل به جايي نرسيد و آخرالامر به تحريك و تشويق كومله عدهاي از دانشآموزان نز وارد صحنه شدند كه در نتيجه آنچه نبايد بشود شد. اين عده همچنانكه با حضور نمايندگان كومله در منزل ماموستا از طرف نمايندگان خزب ما عنوان شده دقيقاًعليه حزب دمكرات كردستان بود  كه با ورود اين ستون موافقت كرده بود. حوادث ديروز منجر به سرقت مقداري از سلاحهاي اين ستون گرديد و متأسفانه در بازگشت ستون بسوي اروميه در يك تصادف اتومبيل، چند نفر از سربازان كشته و يا زخمي شدند، كه بدون ترديد اين عمل موجب بدنامي و لكهدار شدن حيثيت و اعتبار مردم كردستان خواهد شد. ما در حالي كه اين حقايق را به معرض افكار عمومي ميگذاريم، قضات را به خود مردم ميسپاريم. خود مردم بايد تشخيص بدهند كه آيا سياست حزب ما يك سياست اصول و يا به قول افراد كومله سازشكارانه و يا اينگونه اعمال اخلالگري و آشوبطلبي است، يا يك عمل انقلابي؟ و اما در مورد هيات نمايندگي خلق كرد، ما همچنان كه بارها گفتهايم، حزب دمكرات كردستان را رهبر مبارزات خلق كرد در كردستان با پيروي از شعارهاي خوب و متشكل شدن در صفوف آن تاييد نمودهاند. ولي با توجه به اين واقعيت كه جناب شيخ عزالدين حسيني همواره مورد احترام ما بودهاند، همواره سياست ما بر اين اصل استوار بوده است كه در مسايل مربوط به سرنوشت كردستان با ايشان تبادل نظر و همكاري به عمل بياوريم. اين واقعيت را هم مدنظر داشتهايم كه سازمان كومله و تا حدودي نيز سازمان چريكهاي فدايي خلق ـ شاخه كردستان ـ در جنبش مقاومت خلق كرد سهيم بوده و متناسب با سياست و امكانات خود نقشي ايفا كردهاند. به همين جهت وقتي كه دولت اعلام كرد كه ميخواهد مساله كردستان را از راه مذاكره حل و فصل نمايد ما ضمن استقبال از اين تغيير روش دولت، به ماموستا پيشنهاد كرديم كه مشتركاً با هيات ويژه دولت به مذاكره بنشينم، با دو گروه فوقالذكر نيز مشورت و تبادلنظر نماييم. ولي جناب شيخ عزالدين با اصرار از ما خواستند كه اين دو گروه با حقوق متساوي در هيات نمايندگي جنبش كردستان شركت داشته باشند. بالاخره بعد از نشستها و بحثهاي طولاني، هيات نمايندگي خلق كرد، به گونهاي كه مردم كردستان اطلاع دارند، تشكيل شد، متأسفانه دوستان كومله طي اين مدت همواره در جهت كسب دستاوردهاي گروهي و به قول خودشان «افشاگري»عمل كردهاند. 
نگاهي گذرا به اعلاميههاي كومله طي اين دو ماه به خوبي نشان ميدهد كه رهبران كومله هميشه سعي بر اين داشتهاند كه به تشنجات در منطقه كردستان دامن بزنند و حساسيتهاي بيمورد ايجاد نمايند. آنچه بيشتر جاي تأسف است اين است كه ماموستا شيخ عزالدين حسيني نيز همواره از سياست و برداشتهاي كومله سرسختانه دفاع نموده است. و حتي اعمال آشوبطلبانه افرادي بيمسووليت نيز مورد تاييد ماموستا و كومله بوده است. اكنون بيش از دو هفته است كه توافق نامهاي در اين مورد كه هيات نمايندگي خلق كرد و تنها نماينده مردم كردستان باشد و از ذكر نام گروهها و سازمانها در رابطه با اين هيات خودداري گردد، از جانب حزب ما و ماموستا و چريكهاي فدايي امضاء شده است. ولي دوستان كومله مثل اينكه دستاوردهاي گروهي را بر منافع ملي خلق كرد ترجيح ميدهند، چرا كه تاكنون حاضر به امضاي اين موافقتنامه نشدهاند و در اين رابطه ماموستا نيز بيطرفي كامل را اختيار كرده و مهر سكوت را بر لب زده است. 
ما در اينجا اعلام ميكنيم كه وحدت صفوف هيات نمايندگي خلق كرد، به عنوان يك از دستاوردهاي مردم كردستان، بعلت كارشكنيها و بيمسووليتهاي كومله مثل اينكه دستاوردهاي كومله در معرض خطر جدي قرار گرفته است و اگر كارها بدين منوال پيش برود، چه بسا عنصر آشوبطلب و بيمسووليت از جانب دولت و در ميان گروههاي مسلح كردستان موفق گردند جنگ خانمانسوز ديگري را بر مردم كردستان تحميل نمايند. 
ما يكبار دگر به صراحت اعلام ميداريم كه طرفدار سرسخت حل مساله بحران كردستان از راه مسالمتآميز هستيم و هرگونه كارشكني و حادثهآفريني در اين مورد را، از جانب هر كس كه باشد در جهت عكس منافع خلق كرد تلقي ميكنيم. طبيعي است كه مردم كردستان بخوبي واقفاند كه در موقع لازم، يعني وقتيكه مردم كردستان مورد هجوم بدخواهان قرار گرفتند، حزب ما با چه قاطعيتي به مقابله پرداخت و چگونه جنگافروزان را سر جاي خود نشاند و چنانكه بار ديگر دشمنان انقلاب ايران جنگ را به خلق ما تحميل نمايند، از هم اكنون مردم كردستان بايد بايد مطمئن باشند كه حزب ما قاطعانهتر از گذشته از موجوديت خلق كرد و هدفهاي ديرينهاش دفاع خواهد كرد ولي در عين حال تمام سعي ما بر اين است كه محيط مساعدي كه با پيام 26 آبانماه امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي ايران براي حل صلحآميز مشكل كردستان بوجود آمده است، همچنان سالم بماند و كاري انجام نگيرد كه يكبار ديگر آتش جنگ برادركشي در كردستان شعله ور گردد. 
ما از مردم شرافتمند كردستان انتظار داريم كه هم كومله و هم جناب شيخ عزالدين حسيني را در مقابل مسووليتهايشان قرار دهند و از ايشان بخواهند كه صريحاً هرگونه كار شكني و ايجاد برخورد و اغتشاش را محكوم نمايند. اميدواريم بويژه جناب شيخ عزالدين به مسووليت خود كه در اين لحظات حساس در برابر خلق 
دارند،توجه كافي داشته باشند و از نفوذ خود براي تحكيم پايههاي وحدت صفوف مردم كردستان و ادامه كار و حفظ موجوديت هيات نمايندگي خلق كرد استفاده نمايند.دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران
18/10/58(اطلاعات22/10/1358)
توضيح كميته مركزي حزب دمكرات
اروميه ـ خبرنگار كيهان: از طرف دبيرخانه كميته مركزي حزب دمكرات كردستان اين توضيح در اختيار كيهان قرار گرفت: در شماره روز سهشنبه 18 ديماه 58 مصاحبه گفته شده روزنامه كيهان بخشي از مصاحبه دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران چاپ شده است. دبيرخانه كميته مركزي لازم ميداند توضيحات زير را اعلام نمايند: 
1ـ در مقدمه مصاحبه گفته شده كه اين مصاحبه ديروز (يعني 17 ديماه) انجام شده كه 11 ديماه در پيرانشهر به عمل آمده است.
2ـ خبرنگار روزنامه كيهان در اروميه چندين بار قول داد كه همه مصاحبه را بدون كم و كاست چاپ كند كه متأسفانه اينكار انجام نگرفته و تنها بخشي از مصاحبه انجام گرفته است. 
3ـ از همه مهمتر اين كه در جواب سئوال، خبرنگار كيهان عبارت زير را به دبير كل نسبت داده شده (در عين حال به مردم كردستان بگوييد كه بجز حزب دمكرات كردستان، به گروه و دستهاي وابسته نشوند و فريب احزاب و گروههاي چپ افراطي را نخورند، زيرا تنها حزب دمكرات كردستان پيرو خط امام است و همانند امام هدفش پشتيباني از خلق زحمتكش كرد است).
اين عبارت كاملا و به شدت تكذيب ميشود. دبير كل حزب ما به هيچوجه در مصاحبه خود چنين مطلبي را مطرح نكرده است. كساني كه به برنامه حزب ما آشنايي دارند و از نزديك، دكتر قاسملو را ميشناسند، متوجه شدهاند كه اين عبارت نه با خط مشي حزب و نه با برداشت سياسي دبير كل حزب ما كوچكترين وجه تشابهي ندارد و خود به عقيده مصاحبه كننده چاپ شده. در كيهان تكذيبي بر اين عبارت، متأسفانه بار ديگر به چشم ميخورد و كيهان به تحريف و موضعگيري دست زده و اين عبارت را به دور از صداقت روزنامهنگاري و به منظور تفرقهاندازي در صفوف خلق كرد در مصاحبه جار زده است. دبيرخانه كميته مركزي حزب دمكرات كردستان اميدوار است با شناختي كه از مردم كردستان و سراسر ايران از كيهان دارنده كوچكترين ارزشي براي اين عبارت قائل نشوند و آنرا كان لم يكن فرض كنند.              19ديماه 58 دبيرخانه كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران(اطلاعات 22/10/1358)
درباره خلع سلاح يك ستون ژاندارمري در مهاباد:حزب دمكرات كردستان،كومله را مسوول شناخت.
«دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان ايران» در بيانيه اي به تاريخ 18/10/1358 به حادثه روز 17/10/58 مهاباد كه طي آن يك ستون ژاندارمري توسط يك گروه سياسي كردستان خلع سلاح شد، صراحتاً اشاره كرده و نوشته است ستون مزبور كه به منظور تعويض پرسنل ژاندارمري مهاباد عازم اين شهر بوده است، به شوراي نظامي حزب اطلاع داده و كسب موافقت كرده است. در ادامه اعلاميه اضافه شده است: «توضيح اينكه، اين موافقت كتبي بوده و اين ستون از چند كيلو متري مهاباد تا دروازه شهر بوسيله عده اي از پيشمرگان حزب اسكورت شده است. متاسفانه وقتي كه ستون مزبور به دروازه شهر رسيد، افراد مسلح «كومله» و در اوايل امر افرادي از «چريكهاي فدايي»، از ورود آنها به شهر جلوگيري نمودند. تلاش پيگير و تلفنهاي مذكور بمنزل جناب شيخ عزالدين حسيني و مراجعات دوستان ما به دفتر ماموستا و افراد كومله درباره حل اين مشكل به جائي نرسيد وآخرالامر به تحريك و تشويق كومله، عده اي از دانشآموزان نيز وارد صحنه شدند كه در نتيجه آنچه نبايد بشود، شد.اين عمل همچنانكه با حضور نمايندگان كومله در منزل ماموستا از طرف نمايندگان حزب ما عنوان شد، دقيقاً عليه حزب دمكرات كردستان بود كه با ورود اين ستون موافقت كرده بود».(اطلاعات24/10/1358)
حزب دمكرات كردستان انتخابات را تحريم نكرده است.
اروميه- خبرنگار خبرگزاري پارس در اروميه، بعدازظهر ديروز نظر حزب دمكرات كردستان ايران را در مورد شركت اين حزب در انتخابات نخستين رياست جمهوري اسلامي ايران سئوال كرد. يكي از مسوولين حزب در مهاباد در تماسي به خبرگزاري پارس اعلام كرد كه حزب دمكرات كردستان، هيچگونه نظري را در انتخابات ابراز نميكند و شركت يا عدم شركت در انتخابات را اعلام نكرده و تاكنون نيز در اين زمينه، هيچگونه اطلاعيه اي منتشر نكرده است.(اطلاعات5/11/1358)
جوانان طرفدار حزب دمكرات كردستان: كنفرانس اسلام آباد، توطئه امريكا عليه نيروهاي رزمنده است.
مهاباد – خبرنگار اطلاعات: صبح ديروز، در اجتماع بزرگي كه از سوي جوانان طرفدار حزب دمكرات كردستان، حزب كومله و چريكهاي فدايي خلق در مقابل ساختمان شهرداري (واقع در ميدان قاضي محمد) مهاباد برپا شد، جوانان دمكرات كردستان ضمن محكوم كردن امپرياليسم امريكا، از كنفرانس كشورهاي اسلامي در اسلام آباد انتقاد كردند و ضمناً گروههاي مختلفي را كه پوسترهاي و اعلاميههاي يكديگر را پاره ميكنند، محكوم نمودند. سپس قطعنامه اي در 7 ماده توسط جوانان دمكرات كردستان قرائت شد. از جمله موارد اين قطعنامه عبارت از پشتيباني صميمانه از مبارزه ضد امپرياليستي امام خميني، شركت نماينده ايران در كنفرانس كشورهاي اسلامي در اسلام آباد كه توطئه آمريكا و رژيم سرسپرده ان عليه نيروهاي رزمنده منطقه است، برخلاف منافع و شأن انقلاب ضد امپرياليستي ميهنمان ميدانيم و شديداً به وزارت امور خارجه به خاطر شركت در اين كنفرانس اعتراض ميكنيم، راه حل مسالمت آميز براي تأمين خودمختاري خلق كرد، كاملاً به سود خلقها و جنبشهاي عمومي ضد امپرياليستي است و ما هر گونه اخلال و كارشكني را در مورد حل صلح آميز مساله كردستان، خطرناك دانسته و با آن از جانب هر كس كه باشد، مبارزه ميكنيم. ضرورت تحكيم دستاوردهاي انقلابي ميهنمان، پيروزي كامل بر امپرياليسم و اتحاد مستحكم و نبرد متحد تمام نيروهاي ملي و انقلابي را ميطلبد، بنابراين ما از هر تلاش وحدت جويانه نيروهاي مترقي پشتيباني كرده و عليه تفرقه افكني و مرفه گرايي خواهيم كوشيد. 
در پايان اعلام شد: «ما شركت كنندگان در تظاهرات امروز (ديروز) از خواستهاي بر حق خدمتگزاران آموزش و پرورش با توجه به شرايط سختي كه دارند، پشتيباني ميكنيم». 
مرگ بر آتش افروزان.....
آنگاه عده اي از جوانان دختر و پسر كومله و طرفداران چريكهاي فدايي خلق، ضمن دادن شعار «ماموستا، دمكرات فدايي، كومله با هم متحد شويد» اعلام كردند:« ما از طرف هيات نمايندگي خلق كرد، هر گونه سازش با امپرياليسم را محكوم وميكنيم. ما خواهان وحدت و يكپارچگي هستيم. هيات نمايندگي خلق كرد براي سر و سامان دادن به مساله خودمختاري كردستان انتخاب شدهاند، ما ميخواهيم خودمختاري كردستان عملي شود، مرگ بر اتش افروزان كه خيانت را تحكيم نموده اند»! ديروز به خاطر اين اجتماعات، مدارس راهنمايي و دبيرستانهاي شهر مهاباد، براي چندين ساعت تعطيل شد.(اطلاعات9/11/1358) 
تكذيب گفتههاي سحابي
به گزارش خبرنگار اطلاعات در سنندج، تشكيلات سنندج حزب دمكرات كردستان ايران، اظهارات آقاي سحابي را كه گفته بود مردم كامياران از سپاه پاسداران استان كرمانشاه دعوت نموده اند جهت مقابله با افراد «كومله» و سپاه «رزگاري»وارد شهر شوند، تكذيب كرد. سخنگوي تشكيلات سنندج حزب دمكرات كردستان ايران اضافه كرد: «مردم مبارز كامياران تاكنون چندين بار جلوي ستونهاي ارتشي را گرفته و ازحركت آنها جلوگيري ميكنند و اين بار نيز مردم كامياران نه تنها از پاسداران دعوت ننموده اند، بلكه چون پاسدارها را دشمن خلق كرد ميدانند، به آنها يورش برده و از ورودشان به شهر جلوگيري كردهاند اين واقعه معنايي جز اين نميتواند داشته باشد كه بدخواهان، كه در دستگاه دولت نفوذ كردهاند، ميخواهند با فرستادن پاسداران و افراد مسلح، بارديگر برادركشي را در كردستان به راه انداخته و جنگ ديگري به اين سرزمين تحميل كنند» وي گفت: «ما اين سياست را بار ديگر محكوم ميكنيم و اعلام ميداريم مردم كردستان به هيچ وجه نميتوانند وخود پاسداران را در مناطق كردنشين تحمل نمايند».(اطلاعات13/11/1358)
هشدار حزب دمكرات كردستان:عده اي از اشخاص و گروهها در كردستان،بنام خلق كرد،با امپرياليسم پيمان بستند.
حزب دمكرات كردستان ايران در سنندج، اعلاميه افشاگرانهاي تحت عنوان «مردم بايد حقايق را بدانند و به قضاوت بنشينند» منتشر كرده كه از سوي خبرگزاري پارس مخابره شده است. در اين اعلاميه، حزب دمكرات هشدار داده است كه اشخاص و گروههايي بنام خلق كرد و بنام جنبش كردستان ايران، با امپرياليسم پيمانهايي بسته اند. متن اعلاميه مذكور به شرح زير است: خلق مبارز كرد. مبارزات بر حق خلق كرد، روز بروز ابعاد وسيعتري بخود ميگيرد، تودههاي بيشتري را بخود جلب مينمايد و از پشتيباني نيروهاي مترقي برخوردار ميگردد.وظيفه تاريخي ما اين است كه اين دستاورد خونين خلق را همانند مردمك چشم حفظ كنيم و آنرا هر روز بيشتر بارور سازيم. حزب دمكرات كردستان ايران معتقد به اين واقعيت است كه تنها جنبشي پيروز است كه در خلق ريشه دوانيده باشد و از سوي خلق تامين گردد و هيچگاه حتي در سخت ترين شرايط، هيچ حزب و گروهي حق ندارد براي تامين خود از ضد خلقيان و عوامل امپرياليزم ياري بگيرد، زيرا كه تجربه جنبشهاي ساير خلقها ثابت كرده است كه گرفتن كمك و ياري از دولتهاي ضد خلقي، نه تنها جنبش را پيش نميراند، بلكه باعث انحراف و انهدام جنبش خواهد شد.مثال تاريخي اين واقعيت، مبارزات ديگر برادران كرد ما در عراق به رهبري ملامصطفي بارزاني است كه حتي با دادن 25 هزار شهيد، بعلت تكيه كردن به رژيم ضد خلقي شاه با شكست روبرو شد كه در تاريخ بعنوان «آش به تال»ثبت گرديده است ما ميپرسيم آيا تكرار چنين كارهائي در اين مرحله از مبارزات حساس و سرنوشت ساز ما كه تاريخ، غلط بودن آنرا ثابت نموده در پيشگاه خلق كه اين چنين ناجوانمردانه با سرنوشتشان بازي ميشود، را مي توان توجيه نمود. حزب دمكرات كردستان ايران معتقد است جنبش خلق كرد كردستان ايران فقط زماني شاهد پيروزي را به آغوش مي كشد كه از دستبرد ضد خلقيان و دوستي آنان بدور باشد. با اين اعتقاد، ما وظيفه انقلابي خود ميدانيم هرگونه عمل نادرست را براي آگاهي و قضاوت مردم كه انقلاب از آن خود آنهاست، افشا كنيم. در تاريخ 26/1/58 پيشمرگان قهرمان حزب دمكرات كردستان ايران، تشكيلات مريوان، در اطراف بايوه و باشماق، مرز ايران و عراق، متوجه ورود سه ماشين ا مرز عراق بخاك ايران ميشوند با اين اعتقاد كه خلق كرد از رژيمهاي ضد خلقي اسحه دريافت ميدارد، براي روشن شدن موضوع كه اسلحهها از كجا آمده و براي چه كسي است، پيشمرگان اقدام به ضبط محموله ماشينها كه حاوي اسلحه ضد هوائي با كاليبرهاي مختلف، نود قبضه كلاشينكف و فشنگ كافي و پتو بود ميكنند و شخصي به نام «حامد محمد طاهر بك» مسوول گروهي مسلح در جوانرود نيز كه همراه اسلحهها بود بازداشت ميشود. در موقع ضبط كردن اسلحهها «شيخ جلالدين حسيني» ميگويد كه اين اسلحهها بوسيله ما براي دفتر شيخ عزالدين حسيني آورده شده است،  اما نماينده ماموستا در مريوان بعد از تماس با شيخ عزالدين، گفته شيخ جلال الدين را تكذيب ميكند. همچنين در اين ميان، متأسفانه برادران «كومله» از شيخ جلال الدين دفاع نموده و تقاضاي استرداد اسلحهها را به شيخ جلال مينمايند و مدعي ميشوند كه حزب دمكرات نبايد با چنين اقداماتي مخالفت كند. در اين جريان، عده اي مسلح و ناآگاه براي نمايش قدرت و طرفداري از شيخ جلال حسيني در مريوان ظاهر ميشوند. همزمان با اين اقدام، مردم از حزب دمكرات كردستان ايران براي جلوگيري از ايجاد تشنج استمدادي طلبند. عده اي معتمد براي حل مساله، به مريوان ميآيند و به بحث و مذاكره ميپردازند. حزب دمكرات كردستان ايران با توجه به شرايط حساس كردستان و براي ياري رسانيدن به موقعيت هيات نمايندگي خلق كرد در مذاكره و جلوگيري از ايجاد محيط متشنج و احترام به خواست مردم و معتمدين كرد و براي حفظ و آرامش شهر و منطقه، اقدام به استرداد اسلحهها به شيخ جلال حسيني مي كند ظاهر يك نيز پس از آزادي ميگويد بگذار حزب دمكرات بميرد، زيرا كه من چهل هزار دينار عراقي همراه خود داشتم كه آنها نفهميدند. همچنين در اين جريان، بودند گروههائي كه خود را ياور زحمتكشان ميناميدند، اما در اين مساله كه دخالت بيگانه در سرنوشت ما مطرح بود هيچ دفاعي از استقلال ايران نكردند، بلكه برعكس از طرف وابسته طرفداري مينمودند. حزب دمكرات كردستان ايران وظيفه دارد كه مردم را با اين حقايق تلخ روبرو سازد و هشدار بدهد اطلاعات رسيده حاكيست كه عدهاي از اشخاص و گروهها بنام خلق كرد و بنام جنبش كردستان ايران، با سرسپردگان امپرياليزم، پيمانهايي بستهاند. بايد آگاه و بيدار بود كه اين چنين اقداماتي از سوي هر كس و هر گروه، خطري است بس بزرگ براي مبارزات بر حق خلق كرد و سم مهلكي است براي جلوگيري از وحدت هرچه بيشتر خلقهاي ايران در جهت بدست آوردن «دمكراسي براي ايران و خودمختاري براي كردستان»، اين گونه اعمال فقط ميتواند زمينه اي باشد براي ايجاد محيط برادركشي و لوث كردن مبارزات ما در راه كسب خودمختاري، دست ضد خلقيان از مبارزات خلق بدور.(اطلاعات14/11/1358)      
اظهارات حزب دمكرات كردستان تشكيلات سنندج
سنندج ـ كرمانشاه ـ  خبرگزاري پارس: ديروز سخنگوي حزب دمكرات كردستان تشكيلات سنندج به خبرنگار خبرگزاري پارس در اين شهر گفت كه جنگ در كامياران تا ساعت 30/12 دقيقه امروز (ديروز) همچنان ادامه دارد و پيشمرگان مقر دمكرات و كومله مواضع خود را مجدداً باز پس گرفتهاند.
بنا به اظهار اين سخنگو از پيشمرگان در درگيريهاي كامياران زخميو (جاشها) عدهاي كشته شدهاند از سوي ديگر هيات نمايندگي خلق كرد در اطلاعيه شماره 12 خود درباره وقايع چند روز اخير كامياران و پاوه و ديواندره اعلام كرد كه تاكنون 9 پيشمرگ 12 تن از اهالي شهر كامياران و 32 نفر از جاشها كشته شدهاند در اطلاعيه همچنين آمده است كه درگيري در اطراف پاوه و قلعه جوانرود شدت يافته و در مناطق قلعه پلنگانه و قشلاق و بويژه قوري قلعه وضع متشنج است و روستاهاي اطراف زير آتش خمپاره پاسداران قرار دارد و پاسداران بيجار به سوي ديواندره پيشروي كردهاند و عدهاي از پيشمرگان را در محل قبا سرخ محاصره و دو تن از آنها را زخمي و با بجاي گذاشتن 5 كشته عقبنشيني كردهاند.
بر اساس همين گزارش هيات نمايندگي خلق طي تلگرامي به حضور امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران خطير بودن اوضاع را خاطرنشان ساخته و از امام تقاضا كرده است كه با دستور قاطع مبني بر پايان دادن اين درگيريها اجازه ندهند موقعيت تازهاي كه براي حل و فصل مسالمتآميز كردستان فراهم شده است به دست عدهاي افراد غير مسوول از ميان برود در پايان اطلاعيه هيات نمايندگي خلق كرد آمده است ما از هيات ويژه دولت خواستاريم كه اوضاع خطير و متشنج كردستان را با احساس مسووليت در نظر گرفته و براي جلوگيري از تجديد جنگ و برادركشي با استفاده از اختيارات لشكري و كشور خود و براي برآورده ساختن خواستههاي خلق كرد اقدام كند.(جمهوري اسلامي15/11/1358)
مردم كامياران تهديد به كوچ دسته جمعي كردند.
 سنندج ـ خبرنگار اطلاعات: در پي ادامه ناآرامي در كامياران، مردم اين شهر تهديد به كوچ دستهجمعي از شهر كردند. هفتهي قبل در جلسهاي كه در استانداري كردستان با حضور فرمانده لشكر 28 و نمايندگان استانداري و تمامي گروههاي سياسي برگزار شد، تصميم گرفته شد تا پاسداران از شهر كامياران خارج شده و امنيت شهر به ماموران ژاندارمري سپرده شود. پس از گذشت يك هفته از تشكيل اين جلسه و عدم ورود ماموران ژاندارمري كامياران، مردم اين شهر اعلام كردند كه چنانچه از امروز ظرف 48 ساعت، پاسداران كامياران را تخليه نكنند، همگي از زن و كودك و مرد، از شهر كوچ خواهند كرد.
درگيري در كامياران
عصر پنجشنبه، كامياران نا آرام بود و در درگيريهايي كه در نيم كيلومتري اين شهر ميان پاسداران و پيشمرگان روي داد، سه پاسدار و جاش كشته شدند و يك جاش مجروح گرديد. اين درگيريهايي با رسيدن يك دستگاه تانك پايان گرفت و پيشمرگان عقب نشيني كردند. از سوي ديگر فرهنگيان سنندج، ديروز در دبيرستان كورش سابق اين شهر به همراه ديگر فرهنگيان منطقه كردستان گرد آمدند و طي تلگرامي به وزير آموزش و پرورش اعلام نمودند  كه چنانچه ظرف يك هفته، به خواستهايشان رسيدگي نشود، به طور دسته جمعي استعفا خواهند داد. سخنگوي حزب دمكرات كردستان ايران تشكيلات سنندج اعلام كرد كه علي رغم اعلام مقاومت دولتي مبني بر استقرار ماموران ژاندارمري در كامياران و سپردن انتظامات شهر به آنها، تا امروز اين كار عملي نشده است. وي با اشاره به خبر ساعت 14 روز 17 بهمن 58 راديو از طرف ستاد مشترك ارتش داير بر تكذيب خبر حمله هوايي به مردم كامياران، اين تكذيب را نادرست خواندند.
استخدام جاش
 حزب دمكرات همچنين اعلام كرد كه طبق اطلاع موثقي كه به حزب رسيده است، آقاي «خليل ملكي» از اهالي «تيلكو ديواندره» با در اختيار داشتن مبلغ 2 ميليون و 600 هزار تومان براي اخلال در امنيت منطقه كردستان، سرگرم استخدام جاش ميباشد.
ديروز با ورود 400 پاسدار به منطقه «سريش آباد» قروه و اعلام اعزام گروهي از پاسداران به دهگلان، مردم سنندج نگران شدند. يك گزارش نيز حاكي است كه «مظفر پرتوماه» عضو شوراي شهر سنندج، هنگامي كه از سنندج عازم كرمانشاه بود در بين راه بوسيله چند ناشناس ربوده شد و از سرنوشت وي اطلاعي در دست نيست.(اطلاعات20/11/1358)
ادامه كار هيات تحقيق اعزامي به غرب كشور
 اعضاي هيات تحقيق اعزامي از سوي هيات حسن نيت دولت براي بررسي در مورد جنگ ناخواسته اخير كردستان، كه در كرمانشاه به اتفاق استاندار كردستان و استاندار كرمانشاهان پيرامون حوادث و درگيريهاي اخير مناطق نوسود، پاوه، روانسر و كامياران بحث و گفتگو كردند، صبح پريروز به منظور بررسي اوضاع مرزي پاسگاههاي واقع در اين منطقه، عازم قصر شيرين شدند. به گزارش خبرگزاري پارس، استاندار كردستان، به سنندج مراجعت كرد و پريشب، در مسجد ملاويسي با گروهي از آواراگان كامياراني كه در اين مسجد اسكان داده شده اند، ملاقات كرد. همچنين سخنگوي حزب دمكرات كردستان در سنندج به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: «آقاي بني صدر دستور محاكمه كساني را كه موجب درگيريهاي اخير در كردستان شدهاند، داده است». وي همچنين اظهار داشت كه اين حزب، به استاندار كردستان پيشنهاد كرده است كه هيات تحقيق فقط پاوه را مورد نظر قرار ندهند، زيرا اين درگيري، نوسود را هم در بر گرفته است و يك طرف قضيه نوسود است. (اطلاعات20/11/1358)
پيام كنگره حزب دمكرات كردستان به امام خميني 
مهاباد – كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان كه اخيرا در مهاباد شروع به كار كرده، پيامي به امام خميني مخابره كرده است در اين پيام، نمايندگان حزب دمكرات كردستان، آرزوي رفع كسالت هر چه زودتر رهبر انفلاب اسلامي ايران راكردهاند. متن پيام از اين قرار است:«در اين لحظات كه در شرايطي آزاد ودر آرامش ونظمي مطلوب، كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان ايران، در شهر مهاباد برگزار ميشود، اعضا ونمايند گان حزب آرزو دارند هرچه زودتركسالت رهبر انقلاب برطرف گردد و اميدواريم بار ديگر ايشان رادر ميان خود وساير برادران وخواهران مسلمان ببينيم واز هدايت ورهبري انقلابي ايشان بهرمند باشيم. انقلاب ايران كه نتيجه رهبري قاطعانه امام خميني وفداكاريهاي بيدريغ همه خلق ايران بوده، ثمرات عظيمي به بار آورده است. اين انقلاب با ابعاد وسيع، بايد متمضن خير و بركت براي همه خلقها و همه نهضتها در داخل و خارج ايران باشد.امام خميني با رهبريهاي خردمندانه وپيام تاريخي 26 آبان ماه، به جنگ ناخاسته كردستان پايان داد ونوراميددر دلها بوجود آورد. در اين پيام تاريخي كه كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان ايران براي آن ارزش قائل است، به صراحت، به رفع ستمهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي اشاره شده است: بعد از صدور اين پيام، تصور ميرفت كه مشكل حقوق ملي خلق كرد حل وفصل شود، اما متاسفانه عدم قاطعيت مسوولين امور وامر انتخابات رياست جمهوري باعث شد كه در اجراي دستور كوتاهي شود. ما حاضران در اين كنگره تاريخي، از امام انتظار داريم يك بار ديگر از مسوولين امور براي حل نهايي مساله كردستان دستورات موقت صادر فرماييد. رفع اين مشكل، مسلماً يكي از دستاوردهاي انقلاب ايران خواهد بود و صفوف مارا براي مبارزه قاطعتر با امپرياليسم آمريكا ودشمنان انقلاب اسلامي ايران، فشردهتر خواهد ساخت. در كنگره چهارم حزب ما، رهبري امام خميني به عنوان بزرگترين عامل پيروزي مورد تاييد قرار گرفته است. در اين كنگره عظيم كه نمايندگان اكثريت ساكنان كردستان حضور دارند، برنامهاي بتصويب رسيده است كه بر ادامه انقلاب ايران به رهبري امام خميني صحه گذاشته است. پشتيباني بيدريغ از انقلاب عظيم ايران كه به اعتقاد ما خلق كرد در آن به حق خودمختاري خواهد رسيد به عنوان وظيفه اساسي حزب دمكرات كردستان ايران مورد تاييد قرار گرفته است. نمايندگان حزب ما يكبار ديگر به امام خميني و همه خلقهاي ايران اطمينان ميدهند كه تا آخرين نفس، در راه وحدت كشور جمهوري اسلامي ايران به مبارزه با امپرياليسم ودشمنان جمهوري اسلامي ايران ادامه خواهند داد پيروز باد مبارزه ضد امپرياليستي خلقهاي ايران. برقرار باد اتحاد بر اساس حقوق متساوي.كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان ايران.دكترعبدالرحمان قاسملو(اطلاعات3/12/1358)
اعتراض حزب دمكرات در مورد حملات شديد به كامياران و سنندج: 
حزب دمكرات از كميته تحقيق هيات حسن نيت خواست كه علل
 حملات پي در پي  ارتش وپاسداران را هر چه زودتر روشن سازد.
سنندج –خبرنگار اطلاعات:كميته تحقيق هيات حسن نيت دولت براي كردستان كه وارد سنندج شدند، هم چنان به كار خود ادامه ميدهند.از سوي ديگر حزب دمكرات كردستان، تشكيلات سنندج، طي نامهاي كه تسليم اين كميته كرد، خواستار رسيدگي به وقايع اخير كامياران شد. متن نامه به اين شرح است: «جناب آقاي ناصري رياست محترم گروه تحقيق هيات حسن نيت كردستان. لزوماً بنا به وظيفهاي كه حزب دمكرات كردستان ايران در قبال حزب و تامين منافع و مصالح ملي، بر دوش خود احساس ميكند، مراتب زير را كه كيفيت و ماهيت تهاجم جنگ را خصوصاً درست در روزي كه آن هيات محترم جهت رسيدگي به قضايا و حل و فصل مسايل به شهر سنندج تشريف آوردند، ساعت 9 و نيم صبح 30/11/58 در مرحله نخست 4 فروند هليكوپتر هوا نيروز به شدت مناطق اطراف كامياران و از جمله مسير جاده سنندج و روستاهاي «باخلد»،« بووآند» و «مرواريد» رابه رگبار مسلسلهاي خود ميگيرند. در مرحله دوم، در فاصله زماني يك ساعت، تعداد 4 فروند تانك كه پيشاهنگ يك ستون شامل 15 كاميون حامل تقريبا 500 پاسدار واز حمايت 4 فروند هلي كوپتر و2 فانتوم برخوردار بودند، از كامياران بطرف سنندج به حركت در آمدند و بي پروا از زمين وهوا، كليه مناطق مسكوني را نيز زير رگبار گلولههاي مسلسل «كالبير 75» كه نمونه آن فعلالحال موجود است، ميگيرند و تا فاصله 10 كيلو متري كامياران يعني روستاي «بوواند» پيشروي ميكنند. در نتيجه پيشمرگان كردستان به خاطر جلوگيري از ايراد خسارات بيشتر به روستا نشينان، عقبنشيني مينمايد و موضع دفاعي خود را به دشتها و كوههاي اطراف منتقل ميكنند. با اين وصف، حملهكنندگان پس از تصرف روستاهاي مذكور، به خشونت زايدالوصفي كه فقط زيبنده سپاهيان چنگيز ميباشد، با مردمان روستاها رفتار ميكنند. در حال حاضر، پيشبيني ميشود كه اين حملات، باز هم بسوي سنندج ادامه يابد. با ذكر نحوه رخداد جريان حمله پاسداران، با حمايت از تجهيزات مدرن ارتشي وكا در و نفرات آنان، مراتب به استحضار اعضاي گروه تحقيق رسيده باشد كه باز هم سندي بر ساير اسناد توحش و بي پروايي و رسوايي جناح خائنين وابسته  به بيگانه را به اطلاع رسانده باشيم تا نيك روشن شود كه گناه و مسووليت حملات قبلي و بعدي به مناطق كردنشين، چه كساني هستند؟ 
با انتظار به رسيدگي دقيق و فوري و تهيه گزارش لازم و كافي به مقامات مسوول مملكتي در مركز- حزب استان كردستان تشكيلات سنندج.(اطلاعات5/12/1358)
براي خروج از سنندج،حزب دمكرات 48 ساعت به پاسداران مهلت داد.
سنندج ـ حزب دمكرات كردستان در پي درگيري عصر ديروز با پاسداران مستقر در مركز راديو تلويزيون سنندج با آتشبس 48 ساعته خواستار خروج فوري پاسداران از اين شهر شد. خبر گزاري پارس گفت: گروهي از پيشمرگان دمكرات به سوي افراد پاسدار كه در محوطه راديو تلويزيون سنندج به نگهباني مشغول بودند آتش گشودند و خواستار خروج پاسداران از مركز راديو تلويزيون اين شهر شدند. وي اضافه كرد: بلافاصله با سيد علي سخنگوي دمكراتها در سنندج و نيز لشكر 28سنندج مذاكره كرديم و قرار شد آتش فعلاً قطع شود و ما ظرف 48 ساعت آينده در مورد خروج پاسداران از محل راديو و تلويزيون و تحويل آن به پيشمرگان دمكرات پاسخ دهيم و در همين تماس در مورد آتش بس موافقت شد. از سوي ديگر سخنگوي حزب دمكرات در سنندج گفت: با مذاكراتي كه ما با لشكر سنندج و سپاه پاسداران انجام داديم قرار شد كه اين آتشبس 48 ساعته از طرف ما رعايت شود و ما آن را محترم ميشماريم ولي در تيراندازيهاي امشب يك تير هم از طرف افراد دمكرات شليك نشده است. ما خواهان خروج پاسداران از سنندج ظرف 48 ساعت آينده هستيم زيرا پاسداران اخيراً به سوي اتومبيل ما بويژه دربرابر فرودگاه اين شهر آتش مي گشايند و اين امر موجب اعتراض همهي مردم سنندج قرار گرفته است ولي نيروهاي سياسي بر سطح شهر نميتوانند براي جنگ تصميمي اتخاذ كنند و تصميمات از سوي هيات نمايندگي خلق كرد گرفته ميشود. ما طالب جنگ نيستيم ولي اگر ما را مورد هجوم قرار بدهند مجبوريم از خود دفاع كنيم. تيراندازيهاي امشب كه بنا به اظهار حزب دمكرات از سوي سپاه پاسداران بود شهر را ناگهان خلوت كرد. (اطلاعات 9/12/1358)
امكان ملاقات هيات اعزاميكردستان با رئيس جمهور
يكي از اعضاي هيات اعزامي حزب دمكرات كردستان ايران، در تماسي با خبرنگار سياسي اطلاعات اعلام كرد كه مذاكرات اين هيات بر خلاف آنچه در يكي از روزنامهها عنوان شده بود وارد مرحله تازه اي نشده و هنوز نتيجهاي از اين مذاكرات حاصل نشده است. وي اعلام كرد: ما براي توضيح خواستههاي مردم كردستان و مسايل مربوط به انحلال حزب دمكرات و رفع برچسب غير قانوني به اينجا آمدهايم تا با ملغي كردن تصويب نامه غير قانوني بودن حزب دمكرات، بتوانيم در انتخابات مجلس شوراي ملي شركت كنيم». عضو هيات  دمكرات گفت آمدهايم امروز با داريوش فروهر ملاقات وگفتگو خواهد داشت. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي بار مجدد چه موقع اين هيت با رييسجمهور ملاقات خواهد داشت، گفت: «قرار است ما در وهله اول، با دوستان هيات ويژه دولت در امور كردستان به توافق برسيم و نزديك شويم ودر آن صورت ممكن است مجددا با آقاي بني صدر در مراحل نهايي، ملاقاتي داشته باشيم».(اطلاعات9/12/1358) 
غني بلوريان:مذاكرات هنوز پايان نيافته است.
غني بلوريان عضو هيات اعزامي حزب دمكرات كردستان به تهران، امروز در يك تماس تلفني به خبرنگار اطلاعات گفت: «طرح اين مساله در يكي از روزنامهها، كه مذاكرات پايان يافته درست نبود و مذاكرات، هنوز پايان نيافته است و همچنان اين مساله را دنبال ميكنيم». وي افزود:«در متن مصاحبه آقاي صباغيان درباره طرح جديد خودمختاري، مطالبي بود كه تنها بخشي از طرح اصلي  را بيان كرده بود واين در واقع جزيي از كل بود. ايشان گفته بودند اين طرح حزب دمكرات، با طرح بيست وشش ماده قبلي، تفاوت اصلي دارد ولي اعتقاد ما اينست كه اين طرح، از متن طرح 26 ماده اي بيرون كشيده شده  است واين فقط به خاطر اين نيست كه ما يك اصول كلي را پيشنهاد كرده باشيم كه بر اساس آن دولت طرح كلي خود را اعلام بكند و آنگاه وارد جزئيات بشويم وروي آن مذاكراه بشود تا طرح كاملي فراهم بشود وروي آن توافق بشود». غني بلوريان افزود وتاكيد كرد: «بنابر اين هنوز مذاكرات هيات حزب دمكرات با دولت ادامه دارد ودر حال حاضر، ما براي صحبت در اين زمينه، كارمان را ادامه ميدهيم و بيشتر با آقاي داريوش فروهر در تماس هستيم».(اطلاعات13/12/1358) 
مذاكرات نمايندگان كرد با رييسجمهوري رضايت بخش بود.
غني بلوريان معاون حزب دمكرات كردستان گفت: «بني صدر با طرح خودمختاري كردستان،چندان مخالفتي ندارد واميد برقراري خودمختاري مورد تقاضاي كردها در چهارچوب ايران مستقل،  بسيار افزايش يافته است». صبح ديروز غني بلوريان بهمراه «احمد قاضي»، «فوزيه قاضي»،«حسن زاده» و«نويد معيني» بادسته گلي كه روي آن به فارسي وكردي، درودهاي حزب دمكرات نثار روان دكتر مصدق شده بود، در احمد آباد حضور يافتند بلوريان در گفتگو با خبرنگار سياسي روزنامه اطلاعات، مطالب تازه اي از سفر هيات كرد به تهران شرح داد.وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مذاكرات شما با رييسجمهوري، مورد تاييد شيخ عزالدين وديگر گروههاي كرد قرارنگيرد، چه خواهد شد.گفت:ما نمايند گان حزب دمكرات هستيم واز طرف حزب دمكرات كردستان ايران، اينجا حاضر شده ايم بنظر ما مهم، خواستههاي خلق كرد است. ما اگر اين خواستهارا برارده كنيم ديگر هيچ حرفي نخواهيم داشت».وي افزود: «آقاي رييسجمهورهم بمادرمورد آرامش منطقه مطالبي گفتند. به طور كلي، مذاكرات با رييسجمهور در تهران، رضايت بخش است. اگر ما بتوانيم براي خلق كرد كاري انجام دهيم، آن وقت ميتوانيم آرامش را برقرار سازيم واز همه بخواهيم امنيت منطقه را حفظ كنند. ما به رييسجمهور گفتيم اگر خواستهاي بحق كردها پذيرفته شود وبه آن جنبه رسميداده شود، ديگر هيچ گروهي قادر نخواهد بود از موقعيت سو استفاده كرده و آتش افروزي كند».
خودمختاري
غني بلوريان در پاسخ اين سوال كه بر سر دو عنوان خود گرداني يا خودمختاري چه توافقي شداست، گفت: «مادر اصل هيچ اشكالي نداريم، فعلا بايد كليات را حل كنيم تا آرامش برقرار شود، براي جزئيات، فرصت هست.بين آنچه كه ما ميخواهيم با آنچه هيات ويژه تنظيم كرده اختلاف چنداني وجود ندارد». بلوريان همچنين گفت: «درملاقاتهاي مكرري كه باآقاي داريوش فروهر داشتيم، بسياري از مشكلات حل شده است. ما اميدواريم ديگر با آقاي رييسجمهور، اين وضع نه جنگ ونه صلح براي هميشه حل شود». احمد قاضي، عضو مطبوعاتي هيات نمايندگي كرد كه در اين گفتگو حضور داشت گفت:«هيات پنچ نفره فردا  (امروز )به كرد ستان باز خواهد گشت، اما اين احتمال هم وجود دارد كه باز گشت هيات، چند روز به تاخير افتد ولي در هر صورت، بستگي به پيشرفت كار دارد ومن در تهران خواهم ماند».(اطلاعات13/12/1358)
تكذيب شد.
غني بلوريان عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان طي يك تماس تلفني با خبرنگاران كيهان در كرمانشاه در رابطه با حوادث منطقه منطقه قطور و اطلاعيه گروه موهوم آرارات بنام گروه شاخه كردستان، متعلق به حزب دمكرات را به شدت تكذيب كرد.
بلوريان گفت: تا آن جا كه من ميدانم گروه «ظاهر ببري» وابسته به عشيره جلالي در قسمت جنوبي خوي مستقر است و هيچگونه وابستگي به ما ندارد. وي افزود: من دقيقاً از حوادث قطور و اعلاميه اين گروه اطلاع ندارم اما آنچه مسلم است اخيراً در مناطق كردستان هر گروه غيرمسوولي دست به عمليات خشونتآميزي زده و خود را وابسته به حزب دمكرات ميدانند. وي بار ديگر تاكيد كرد اين وابستگيها كذب محض و دروغ است. حزب دمكرات با هر عمل خشونتآميز و اقدام مسلحانه مخالف است و اين گونه اعمال را محكوم ميكند.
بلوريان همچنين با اشاره به اعضاي تكثير اعلاميه گروه آرارات وابسته به پيروان سنار مامدي گفت: 
سنار مامدي و افرادش در منطقه و اطراف شاهپور متمركز هستند و حادثه در اطراف خوي روي داده است، ضمن اينكه بنده اين آقا را نميشناسم و از ارتباط بين اقدامات اين گروه و سنار مامدي و «ظاهر ببري» بياطلاع هستم. (كيهان21/12/1358)
حزب دمكرات تحريكات گروههاي مسلح در كردستان را محكوم كرد.
فرصتطلبان خان زاده به نام دفاع از زحمتكشان،سعي در اختفاي ثروت خود ميكرد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: حزب دمكرات كردستان با انتشار اطلاعيهاي اقدامات غيرقانوني و تحريكآميز دو گروه مسلح را در مصادره اموال و زمين تعدادي از مردم كردستان محكوم كرد. در اين اطلاعيه آمده است:
نهضت حقطلبانه مردم هر چند در پارهاي از موارد به علت وجود بعضي اختلافات جزيي سياسي احزاب و سازمانهاي سياسي دچار سستي شده است، ليكن در مجموع و در سايه اتفاقنظر و همكاري گروهها و احزاب مسئول روزبه روز دامنه اين نهضت گسترش بيشتري مييابد. اما پارهاي افراد فرصتطلب كه خود را خارج از اين تشكيل ميبينند و از اين نمد كلاهي ميخواهند در صدد برآمدهاند تا با استفاده از ناآگاهيهاي تودهها از آب گلآلود ماهي گرفته و با كسب رهنمود از عوامل خارج از منطقه كردستان نظام منطقه را در هم بريزند. شكي نيست كه در هر حال كردستان ايران جزء لاينفك ايران بوده و از نظر قوانين حاكم با همه امور اجتماعي نميتواند خارج از چهارچوب قوانين كلي كشور قرار گيرد. از اين رو اقدامات افرادي در جهت تقسيم اراضي متعلق به ديگران غير از ايجاد اختلاف در منطقه و بوجود آوردن درگيريهاي خونين ثمرهاي نخواهد داشت كه با تصويب و اجراي قوانين اراضي مطرح در شوراي انقلاب و تشكيل شوراي هفتنفري مجري قانون مزبور در هر شهرستان تمام تصميمات و اقدامات اين قبيل افراد بلااثر خواهد ماند. در قسمت ديگري از اين اطلاعيه آمده است كه مساله بيكاري مشكل زمين و هرگونه تغيير بنيادي را در روابط توليد، همگي مسايلي هستند كه بايد در سطح كشور و در قالب قوانين عادي مملكت، حل و فصل گردد. براي رفع چنين مشكلي، اتحاد و يكپارچگي همه نيروهاي ملي و مترقي شرط اساسي است و اقدامات تسكيني و تامن منافع انگشتشمار هيچ مسالهاي را حل نخواهد كرد. حزب دمكرات كردستان ايران پرچمدار شعار خودمختاري براي كردستان و دموكراسي براي ايران تا رفع هر گونه ستم ملي در كردستان و تحقق بخشيدن به خواست برحق همه زحمتكشان ايران به ويژه دهقانان تهيدست و فاقد زمين حل قطعي و حامل مشكل زمين و تامين زندگي شايسته يك انسان قرن بيستم براي همه تودههاي تنگدست ايران استقرار عدالت اجتماعي و همه حقوق دمكراتيك همه خلقهايمان و بالاخره قطع هميشگي همه وابستگيهاي غارتگرانه با كشورهاي امپرياليستي در ريشهكن ساختن نهادهاي ضدمردمي بقاياي رژيم منفور پهلوي به مبارزه خود ادامه خواهيم داد بنابراين آن چه كه گذشت حزب دمكرات كردستان ايران از همه مردم شرافتمند كردستان بويژه دهقانان و زحمتكشان صميمانه ميخواهند با درك شرايط تاريخي حاكم بر ميهن ما با حفظ اتحاد خلل ناپذير خود تا به نتيجه رسيدن خواستهاي عادلانه خلق كرد و قطعيت يافتن قانون ارضي و تجديد مالكيت از تصرف زمينهاي متعلق به ديگران خودداري نمايند كه هم از دوباره كاري و احتمال بروز درگيري اجتناب كرده باشند و هم به فرصتطلبان خانزادهاي كه خود مالك اراضي وسيعي هستند امكان ندهند كه به نام دفاع از منافع زحمتكشان دهقانان با طرح شعارهاي به ظاهر انقلابي سعي در اختفاي ثروتهاي خود بنمايند. (كيهان21/12/1358)
احزاب و گروههاي سياسي خواستار انجام انتخابات در سنندج شدند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: به دنبال بتعويق افتادن انتخابات سنندج از سوي وزارت كشور حزب دمكرات كردستان ـ تشكيلات سنندج ـ خواستار برگزاري متينگي بعنوان اعتراض به اين تصميم شد. در اطلاعيهاي كه از سوي حزب دمكرات انتشار يافت علل ذكر شده از طرف وزارت كشور را براي به تاخير انداختن انتخابات پوچ و واهي ذكر شد و لغو انتخابات در سنندج را با موازين و اعضا حزب دعوت كرد كه در ميتينگ شركت كنند. (كيهان22/12/1358)
15متهم شركت در كشتار قطور دستگير شدند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: در پي وقايع اخير منطقه قطور خوي كه به شهادت 6 تن از افسران و درجهداران انجاميد. حزب دمكرات كردستان در رابطه با اين مساله اطلاعيهاي انتشار داد. 
متن اطلاعيه به اين شرح است: 
همميهنان گرامي و مردم شرافتمند ايران!
در مورد حمله مسلحانه به اعضاي تأمين شهرستان خوي حزب دمكرات كردستان ايران اعلام ميدارد كه نه تنها در واقعه نقشي نداشته بلكه هر نوع حادثه آفريني و ماجراجويي و ايجاد اغتشاش و ناامني را آنهم در شرايط كنوني بويژه كردستان، امر نادرست دانسته و انتصاب عاملان واقعه را به حزب دمكرات كردستان ايران قوياً تكذيب مينمايد. مسلماً چگونگي حادثه را پيگيري و نتيجه را پس از تحقيق و بررسي به اطلاع همميهنان مبارز خواهد رساند. از سوي ديگر دكتر حقگو استاندار آذربايجام غربي طي اطلاعيهاي، ضمن محكوم كردن اين نوع اعمال از مردم خواست آرامش خود را حفظ كنند. در اين اطلاعيه آمده است: 
مردم آگاه و مبارز آذربايجان غربي به طوري كه اطلاع داريد تعدادي ماجراجو و اشرار از خدا بيخبر كه بخاطر سوابق نابخشودني جنايتبار خودشان از استقرار صلح و آرامش در منطقه وحشت دارند با حمله ناجوانمردانه به تعدادي از مسوولين كشوري و لشكري شش نفر از بهترين افراد ژاندارمري و ارتش را به شهادت رسانيده و تعدادي از افراد نظامي را به گروگان بردهاند ـ ضمن محكوم كردن اين عمل فجيع و ضد اسلامي از مردم ميخواهيم كه در اين روزهاي انتخابات آرامش خود را حفظ كنند و نگذارند كه نقشه شوم توطئهچينان براي به هم زدن اوضاع جامه عمل بپوشد و بياري خدا انتخابات مجلس شورا در يك محيط آرام انجام گيرد. اطمينان داشته باشيد كه مسوولين امر استان با دقت تمام مراقب اوضاع و در تعقيب جنايتكاران و توطئهگران ميباشند و بشدت تمامي اين خائنين وطنفروش را سركوب خواهند كرد.
از سوي ديگر روابط عمومي لشكر 64 اروميه بعدازظهر ديروز اعلام كرد كه مهاجمين يكي از گروگانها را به نام سرباز وظيفه ايرج مناح گزني جمعي پادگان خوي آزاد كردهاند. حقگو استاندار آذربايجان غربي صبح امروز در تماس تلفني به كيهان ضمن تاييد اين خبر اضافه كرد كه سرباز آزاد شده به علت شوك وارده قادر به تكلم نيست و هماكنون تحت معاينات پزشكي قرار دارد.
حقگو اضافه كرد: تاكنون 15 نفر از افراد وابسته به مهاجمين بوسيله نيروهاي ارتش دستگير شده و عمليات نيروهاي نظامي ارتش و ژاندارمري در منطقه ادامه دارد كوچ اهالي روستاهاي اطراف قطور همچنان ادامه دارد و قريه «جشن» كه محل سكونت ظاهر بدري «ببر كوهستان» پسر ارشد ارباب ده رهبر مهاجمين است، خالي از سكنه شده است. 
استاندار آذربايجان غربي اضافه كرد: پاسگاه ژاندارمري قطور تقويت شده و با وجود اينكه منطقه تحت كنترل است ولي از شدت بحران هنوز كاسته نشده و تعقيب مهاجمان ادامه دارد. به همين علت انجام انتخابات در اين منطقه امكانپذير نخواهد بود. من معتقدم كردها و رهبران واقعي آنها اعمال نفوذ بكنند تا مهاجمين گروگانها را آزاد كنند تا بشود راهحلي براي مشكل پيدا كرد، وضعي كه پيش آمده بدون شك به ضرر خلق كرد است در اين شرايطي كه مذاكرات در تهران و مهاباد با حسننيت ادامه دارد، اين كار جز ديوانگي معني ديگري ندارد. وي افزود: اينگونه اعمال باعث خشم مردم ميشود ما به سختي مردم را وادار به حفظ آرامش كردهايم اما اينها هم حق دارند بدبين شوند اين اولين بار نيست افراد سنار مامدي دست به اينگونه اعمال خشونتآميز ميزنند و منطقه را به آتش و خون ميكشند، چندي پيش بود كه همين اشرار 7 نفر از افراد خانواده آذرنوش را به قتل رسانيدند. از سوي ديگر در رابطه با حمله مسلحانه در منطقه قطور اطلاعيهاي از سوي نماينده امام و سرپرست كميتههاي آذربايجان غربي انتشار يافت. 
در قسمتي از اين اطلاعيه آمده است:
اكنون كه موقع انتخاب وكلاي مجلس شوراي اسلامي و ملي رسيده است با كمال تأسف ضدانقلاب از استان ما از دره قطور از نواحي شهرستان مذهبي خوي شروع كرده و چندين نفر را در دره قطور با نيرنگها و حيلههاي مخصوص به خود به درجه شهادت رساندند و دسته ديگر را مجروح و گروگان گرفته است. اينجانب به حكم وظيفه شرعي و اسلامي خود به تمامي اهالي قهرمانپرور استانها اخطار و اعلام مينمايم بايد آماده باشيد بخصوص مجاهدين مسلمان مسلح قرهضياءالدين ـ اسلام كندي ـ خوي و سلماس و حومه ـ كارخانه قند ـ قوشچي و كميتههاي خود اروميه فولادلو ـ بالانج ـ قرهلر ـ بارنادوز ـ رشكان جاريحان ـ نقده و حومه ـ شاهيندژ و مياندوآب و حومه آنها بايد در سنگرهاي اسلام و قرآن خود آمادهباش بوده و شب و روز كشيك بدهيد تا اهالي محترم با كمال راحتي و آسودهخاطر در انتخابات شركت فرموده و رأي خود را آزادانه به وكلاي مورد نظر خود بدهند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: جنازه پنج تن از افسران و درجهداران و سربازان ارتش جمهوري اسلامي ايران ظهر ديروز با شركت هزاران نفر از طبقات مختلف خوي و ديگر شهرها تشييع شد. تشييعكنندگان درحالي كه شعار ميدادند درود بر خميني، سلام بر شهيدان، نسبت به شهداي حادثه خونين قطور اداي احترام كردند. در پايان مراسم ديروز جنازه سرهمگ احمدنيا مرزبان درجه يك خوي در گورستان اين شهر به خاك سپرده شد و جنازههاي سرگرد سيدجلالي ـ گروهبان يكم قزلي، گروهبان يكم سليمانزاده و سرباز وظيفه امير ابوالقاسمي به ترتيب به تبريز، اردبيل، ماكو، تهران حمل شد. 
تبريز ـ جنازه سرگرد سيد جلالي فرمانده ژاندارمري ماكو، ديروز به تبريز انتقال يافت و در ميان اندوه شديد اهالي تشييع شد.
خبرنگار كيهان از اروميه ساعت 10 صبح امروز گزارش داد: ستون اعزامي ژاندارمري با همكاري ارتش به پيشروي خود در منطقه قطور خوي ادامه ميدهند ديروز به علت نامساعد بودن هوا، پرواز هليكوپترها انجام نگرفت. افراد مسلح از ترس دستگيري محل را ترك كرده و متواري شدهاند. همچنين كسب اطلاع شد كه افراد مسلح پس از اينكه نظاميان را در منطقه قطور به شهادت رسانيدند محتويات جيپ آنها را با خود بردهاند.(كيهان22/12/1358)
غني بلوريان از مهاباد انتخاب شد.
اروميه ـ خبرگزاري پارس: به گزارش خبرنگاري خبرگزاري پارس شمارش آراء انتخابات مجلس شوراي ملي در شهرستان مهاباد به پايان رسيد و غني بلوريان از حزب دمكرات كردستان با 29386 راي از مجموع 26632 راي بدست آمده با اكثريت مطلق به نمايندگي مجلس برگزار شد.(كيهان25/12/1358)
غني بلوريان : چهار نماينده از حزب دمكرات به مجلس راه يافتند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: غني بلوريان عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران و نماينده منتخب مردم مهاباد براي مجلس شوراي ملي در گفتوگويي با كيهان نقطهنظرهاي خود را در پيرامون انتخابات اعلام كرد. وي در مورد انتخاب كانديداهاي حزب دمكرات از سوي مردم گفت: در صورتي كه نمايندگان ما از طرف وزارت كشور مورد قبول قرار نگيرند اين مشكل دولت و مردمي است كه به نمايندگان خو رأي دادهاند. وي در مورد تعداد نمايندگان حزب دمكرات گفت: در حال حاضر حزب يك نماينده در مهاباد، يك نماينده در پيرانشهر ، يك نماينده در بوكان و يك نماينده نيز در تكاب و شاهيندژ دارد و نماينده ما در سقز و بانه نيز اكثريت را داشته است. در اروميه نيزنمايندگان حزب دمكرات به مرحله دوم رسيدهاند و اكثريت را به خود اختصاص دادهاند ولي با نمايندگان اين شهرها موافقت نشده است. نماينده مردم مهاباد براي مجلس در ادامه گفتوگوي خود اظهار داشت: تاكنون از طرف وزارت كشور دستوري مبني بر تاييد نمايندگان حزب دمكرات اعلام نشده است ولي نماينده وزارت كشور در مهاباد حضور داشت و بر انتخابات نظارت مستقيم ميكرد و در گفتوگويي كه با وي در مهاباد داشتيم گفتند: كه از انتخابات اين شهر رضايت كامل دارند و خوشحال هستند كه مامور نظارت در اين شهر شده است و همچنن گفتند كه اين انتخابات را يكي از دموكراتيكترين انتخابات ميدانند.
بلوريان در مورد مساله منحله بودن حزب دمكرات و ارتباط اين موضوع با انتخاب نمايندگان حزب گفت: ما در گفتوگويي در تهران با آقاي رييسجمهور و داريوش فروهر اين مساله را عنوان كرديم و خود آقاي بنيصدر به ما گفتند در صورتي كه شما جمهوري اسلامي و شخص رهبر را تاييد ميكنيد دليلي براي منحله بودن وجود ندارد و شما ميتوانيد در انتخابات شركت كنيد.(كيهان26/12/1358)
شهرباني منحل نميشود.
خبرنگار كيهان در كرمانشاه در پيگيري خبر انحلال شهرباني،با سرهنگ هويدا رييس شهرباني سنندج تماس گرفت، رييس شهرباني سنندج در اين مورد گفت: چون اين افراد كاري انجام نميدادند لذا ما آنها را تا مدتي به ماموريت ميفرستيم. وي خبر انحلال شهرباني سنندج را تكذيب كرد و گفت: اين افراد به ماموريت ميروند و بعد از انجام مأموريت مجدداً به شهر سنندج باز ميگردند.
رحيم بغدادي سخنگوي حزب دمكرات كردستان تشكيلات سنندج نيز در مورد انتقال پرسنل شهرباني گفت: اين افراد تا آنجايي كه ما اطلاع داريم  همگي بومي هستند و قرار است آنها را به به جاي ديگري غير از كردستان منتقل كنند. وي افزود: ممكن است قصد منحل كردن شهرباني سنندج در كار باشد و اين عمل صددرصد مورد اعتراض ماست و حتماً مردم شديداً به اين مساله معترض خواهند شد.(كيهان27/12/1358)
وقايع اشنويه
يكي از مسوولين حزب دمكرات كردستان در مهاباد در رابطه با وقايع اشنويه به خبرنگار كيهان در كرمانشاه گفت: اوضاع مناطق اروميه و اشنويه ناآرام است و مسووليت اين ناآرامي مستقيماً به عهده فئودالهاي منطقه است.
وي درگيريهاي اشنويه را بين دهقانان و فئودالها دانست و گفت: مساله زمين در اين منطقه تا به حال حل نشده است و فقط ميتوان گفت كه فئودالها هنوز داراي قدرت و زمينهاي زيادي هستند و گروهي از كشاورزان را از محل خود بيرون كردهاند و آنها در اروميه آواره شدهاند. 
وي افزود: متأسفانه ارتش يك ستون از نيروهاي خود را به اروميه فرستاده است و فئودالهاي منطقه از قبيل حاجي سامي و سيد موسي باعث تحريك ميشوند ولي هنوز منطقه آرام نشده است.
وي همچنين گفت: ارتش با توپ به روستاي «قلعهتان» حمله كرده و گروهي در اين حمله كشته و مجروح شدهاند. وي يادآور شد كه حزب دمكرات امروز يك اطلاعيه در مورد حوادث اشنويه صادر خواهد كرد. مساله حزب دمكرات در مهاباد افزود: بدون شك حزب دمكرات از منافع دهقانان پشتيباني خواهد كرد و ما بارها اعلام كردهايم كه مشكل كردستان راهحل نظامي ندارد ولي زمينداران و جناحهاي جنگافروز ميخواهند مانع راهحل مسالمتآميز مساله كردستان شوند.
وي همچنين گفت: حزب دمكرات چگونه ميتواند خواهان جنگ باشد در صورتيكه ميخواهد نمايندگان خود را به مجلس بفرستد و حداكثر كوشش خود را در اين راه انجام ميدهند.
كريم حسامي يكي ديگر از مسوولين حزب دمكرات در مورد وقايع اشنويه گفت: شب گذشته تلفني به ما اطلاع دادند كه عدهاي از پاسداران و سه تانك ارتش به طرف اين منطقه در حال حركت بودند و در وسط راه در قريه قلعهتان درگير شدند. وي گفت:در اثر اين درگيري 17 نفر از مردم كشته و مجروح شدند. حسامي در مورد صحت و سقم اين خبر گفت: ما رسماً نتوانستيم كسي را از طرف حزب دمكرات به منطقه بفرستيم و اين خبر از طريق تلفن به ما داده شده است.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: در ارتباط با درگيريهايي كه در مناطق آذربايجان غربي صورت گرفت و گفته شد افراد مسلح به جنگ زمينداران و خلع سلاح جوانمردان محلي رفتهاند اين اعلاميه از سوي دكتر حقگو استاندار آذربايجان غربي انتشار يافت: به اطلاع كليه هموطنان عزيز ميرساند كه دشمنان ايران چه آنهايي كه از ماوراء مرزها تغذيه ميشوند و چه آنهايي كه در درون مرزها به توطئهگري مشغولند حالا كه در اجراي طرحهاي اربابان استعمارگر خود در ساير مناطق ايران در سايه رهبريت صحيح امام و اقدامات قاطعانه رييسجمهوري به شكست روبرو شدهاند گويا بار ديگر توجه خود را به استان پر ماجراي آذربايجان غربي نموده و قصد دارند با تحريك احساسات مليگرايانه و دامن زدن به اختلافات تصنعي بين مردم بوسيله دروغ و تهمت و شايعهپراكني و با استفاده از اختلافات كشاورزان و زمينداران از يكسو و تعاونيهاي مذهبي و قومي و نژادي از سوي ديگر منطقه را به آشوب كشند دولت و مردم را بار ديگر روي در روي هم قرار داده برادركشي ناخواسته ديگري بپا كنند و يك شبه جنگ تصنعي ديگري را به منطقه تحميل نمايند بدينوسيله به كليه ساكنين استان آذربايجان غربي هشدار ميدهم كه لازم است با هوشياري انقلابي خود باز هم با وحدت كلمه و خودداري از درگيري با يكديگر توطئههاي شوم دشمنان را خنثي نماييد هر كسي كه در اين موقعيت حساس به شما پيشنهاد اهداي اسلحه و فروش ارز مواد آتشزا را بدهد مطمئن باشيد كه به جاي حفاظت و تقويت شما نقشه قتل فرزندان برومند و برادران شما را به دست خودتان در سر ميپروراند بنابراين از قبول چنين هدايايي بپرهيزيد و اكنون كه آزاديهاي جمهوري اسلامي ايران در مرحله اول انتخابات مجلس چون خاري به چشم دشمنان رفته است بگذاريد كاري كنيم كه مرحله دوم نيز با همان آرامش و آزادي برگزار شود براي اينكار لازم است رشد انقلابي خود را ثابت كنيد و هر گونه اختلاف مسلك و اختلافات ديگر را تنها بر مبناي «اصلحوبين اخويكم» با تدابير اسلامي به طريق مذاكره و مصالحه طرح و برطرف نماييم. بنابراين در عين بيداري و مواظبت كامل براي خنثي كردن توطئههاي دشمنان ايران و اسلام چه در داخل و چه در خارج لازم است ارتش و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران در منطقه مواظب اوضاع باشند و از مردم دلسوز و متعهد ميخواهم كه افراد مخل نظم و محركين و توطئهگران را دقيقاً شناسايي كرده و به مقامات مسوول معرفي نمايند تا خاطيان بطور قاطع بر اساس قانون به مجازات برسند.
اروميه ـ خبرگزاري پارس: اين پيام عصر ديروز از سوي حزب دمكرات كردستان ايران منطقه اروميه خطاب به پيشمرگان انتشار يافت:
بنام حزب دمكرات كردستان ايران تشكيلات اروميه عمليات مسلحانه فئودالهاي منطقه را كه تعداد بيشماري از كشاورزان فقير را مدت يكسال است از خانه و كاشانه خود بيرون راندهاند و اكنون نيز از اجراي برنامه جديد دولت براي اصلاحات ارضي به وحشت افتادهاند و مشغول توطئهچيني هستند محكوم مينمايند. و آنان را عامل اغتشاش و دشمن انقلاب ايران و سرسپرده رژم سرنگون شده و وابسته به امپرياليسم آمريكا ميدانيم و حضور مسلحانه آنان را در منطقه دشمن آشكار با حيات سياسي ايران ميشماريم و از شما پيشمرگان عزيز ميخواهيم تا حصول نهايي نتيجه مذاكرات سودمندي كه هماكنون با جناب استاندار آذربايجان غربي در جريان است از گسترش هرگونه درگيري خودداري نماييد و در همان حال از ژاندارمري و ارتش ميخواهيم از گلولهباران دهكدههاي كردنشين خودداري و به پايگاههاي اصلي خود برگردند و به جنگ افروزان اجازه ندهيم كه زمينه براي توطئههاي امپرياليسم بويژه امپرياليسم آمريكا عليه دستآوردهاي انقلاب ايران آماده شوددرود بر شما پيشمرگان كردستان ــ پيروز باد انقلاب شكوهمند ايران به رهبري قاطعانه امام خميني مرگ بر عمال امپرياليسم و ارتجاع.(كيهان7/1/1359)
راديوتلويزيون،حزب دمكرات كردستان را به مناظره تلويزيوني دعوت كرد.
راديو و تلويزيون با انتشار اطلاعيهاي رسمي حزب دمكرات كردستان را به مناظره تلويزيوني دعوت كرد.
متن اطلاعيه راديو و تلويزيون به شرح زير است:
دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان روز دوشنبه در اجتماع ميهمانان نوروزي كردستان ضمن يك سخنراني گفت: ميگويند قبلاً سلاحها را زمين بگذاريد آنوقت براي مذاكره بياييد.  نه قربان نه خير ملت كرد اين سلاح را به منظور حمايت از دستآوردهاي انقلاب ايران، آزادي و حفاظت از شرف و ناموس ملت كرد دردست گرفته و تا لحظهاي كه خودمختاري در كردستان و دموكراسي در ايران تحقق نگيرد و انتظامات محلي به پيشمرگان محول نشود سلاح را بر زمين نخواهيم گذاشت. بنابراين خيلي خوشحاليم كه در تهران اين را به خوبي درك نمايند ولي اين را نيز به صراحت بيان ميكنيم كه زير بار رفراندوم خلع سلاح نميرويم زيرا يك نفر كاشاني يا يك برادر اصفهاي يا كرماني نميداند كه ما به چه هدفي سلاح به دوش گرفتهايم و اجازه نميدهيم از طريق راديو و تلويزيون موضع خود را روشن نماييم كه چرا سلاح برداشتهايم و اين تنها ملت كرد است كه صلاحيت دارد در مورد خلع سلاح اظهار نظر نمايند.
صدا و سيماي جهوري اسلامي ايران از مسوولان حزب دمكرات كردستان ايران دعوت ميكند كه به منظور توضيح اين كه چرا عليرغم خواست قاطع ملت ايران حاضر به زمين گذاردن سلاح نيست در يك مناظره و بحث آزاد راديو و تلويزيون را در اين مورد شركت كنند تا كرد، كاشاني و اصفهاني و كرماني همه با هم بدانند حق با كيست؟!(كيهان7/1/1359)
با توجه به روح پيام تاريخي امام خميني مبني بر رفع ستم ملي از تمام خلقهاي ايران ميتوان از گسترش درگيريها و برادركشي كه اخيراً بخاطر حق خلق كرد بوجود آمده است جلوگيري كرد.
"جلال گاداني" عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران با اعلام اين مطلب به خبرنگار اعزامي كيهان گفت: عليرغم كليهتوطئههاي مكرر در سراسر كردستان مردم اين مناطق از صلح دفاع ميكنند و بر دولت و مسوولان دولتي و لشكري است كه هر چه زودتر به پيام مسالمتآميز امام عمل كنند.
وي همچنين افزود: امام در پيام نوروزيشان فرمودند بايد در سراسر ايران امنيت صلح واقعي وجود داشته باشد ولي به شهادت روستاييان ترك زبان اطراف نقده كه همگي به اروميه رفتهاند و عليه جنگافروزان شعار دادند به بعضي از روستاهاي اشنويه يورش برده شده و تعداد زيادي از مردم بيدفاع كشته شدند.
وي سپس جناح جنگطلب دولت را محكوم كرد و گفت: متأسفانه عناصري كه به كرات در گذشته نشان دادند كه در جهت مردم حركت نميكنند بلكه منافع شخصي را بر منافع اجتماع ترجيح ميدهند هميشه باعث به وجود آمدن اين خونريزيهاي ناحق ميشوند و دولت جمهوري اسلامي ايران بايد جلوي اينگونه افراد را بگيرد.
حقگو استاندار آذربايجان غربي روز گذشته در يك گفتگوي راديو تلويزيون اعلام كرد: وضع استان آذربايجان غربي تا ظهر امروز (ديروز) نسبت به درگيريهاي چند روز اخير آرام بود و تنها ديشب در چند روستاي تابع نقده درگيريهايي روي داد و افراد مسلح به روستاي ميرآباد حمله كردند و واحدهاي انتظامي نيز به آن تيراندازيها پاسخ دادند. استاندار گفت: خوشبختانه در اين درگيريها هيچگونه تلفاتي به بار نيامده است.(كيهان11/1/1359)
نامه سرگشاده حزب دمكرات ايران به بنيصدر
تهران ـ خبرگزاري فرانسه: در نامهي كه حزب دمكرات كردستان در يازده صفحه براي ابوالحسن بنيصدر رييسجمهوري ايران فرستاد اعلام كرد هنگاميكه دمكرات در ايران برقرار شود سلاحهاي خود را بر زمين خواهيم گذاشت در نامه آمده است: آقاي بنيصدر ما به شما رأي نداديم اما ما اكثريت را قبول داريم و به همين خاطر است كه اين نامه را براي شما مينويسيم. در اين نامه همچنين اضافه شده كه مساله كردستان از راههاي نظامي قابل حل نيست بلكه تنها گفتگو و مذاكره هست كه اين مساله را حل ميكند. حزب دمكراتيك كرد در اين زمينه اظهار عقيده كرده است كه كردها بارها حسننيت خود را ابراز داشتهاند ليكن هياتهاي ويژه دولت هرگز به اين حسننيتها اعتنايي نكردهاند و هيچگونه بحث جدي با هياتهاي خلق كرد به عمل نياوردند. در اين نامه همچنين تاكيد شده است كه مسوولان ايران، كردها را به عنوان ايرانيان حقيقي و شهروندان اين كشور ميشناسند. در اين نامه همچنين آمده است كه اوضاع در اين منطقه بسيار وخيم است و وضع جنگ نه صلح اين منطقه را در خطر قرار داده است. اين حزب در مورد تمام حوادثي را كه طي ماههاي اخير به ويژه درگيريهاي كامياران در اين منطقه به وجود آمده است. يادآوري ميكند حزب دموكراتيك كرد سپس به اظهارات بنيصدر اشاره كرده و مينويسد: شما گفته بوديد كه گروههاي مسلح بايستي سلاحهاي خود را بر زمين بگذارند ولي در حالي كه هيچيك از خواستههاي ملت كرد تحقق نيافته و به حساب نيامده. چگونه اين امر ممكن است به علاوه آيا شما تضمين ميكنيد كه چنانچه ملت كرد سلاحهاي خود را بر زمين بگذارد. سربازان ارتش دست از سر مردم بردارند. شما گفتهايد كه خودگرداني به يك گروه نميدهيم بلكه به يك ملت خواهيم داد. ولي ما هميشه گفتهايم كه اين خودگرداني را براي ملت كرد ميخواهيم در اين نامه همچنين تاكيد شده است كه پيشمرگان كرد هرگز حمله نكردهاند بلكه از خود دفاع كردهاند. ملت كرد خود را تسليم زور نخواهند كرد و چنانچه پاسداران انقلاب بخواهند با اغفال زور و قدرت ملت كرد را خلع سلاح كنند اين امر موجب جنگ برادركشانه خواهد شد كه به نفع انقلاب نخواهد بود بلكه منافع آن نصيب امپرياليزم آمريكا خواهد شد. در پايان اين نامه آمده است كه حزب دموكراتيك كرد از پشتيباني مردم برخوردار است ليكن اين حزب غير قانوني شناخته شده است. ما آمدهايم هر گونه همكاري لازم را به عمل آوريم. ليكنبر دولت است كه نگذارد تحت نفوذ گروههاي غير مسوول كه ميخواهند جنگ كردستان را گسترش دهند قرار گيرد.(كيهان11/1/1359)
دعوت به مناظره تلويزيوني
معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي دبير كل حزب دمكرات كردستان را به مناظره تلويزيوني دعوت كرد. دكتر اتابك معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي بعدازظهر ديروز در تماسي به خبرگزاري پارس در اروميه آمادگي خود را براي شركت در مناظره راديو و تلويزيوني با دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان اعلام كرد.
معاون سياسي استاندار آذربايجان غربي گفت: من حدود شش روز قبل از دبير كل حزب دمكرات كردستان براي انجام اين مناظره دعوت كرده بودم كه وي حاضر به مناظره نشده بود.(كيهان11/1/1359)
اعلام آمادگي قاسملو براي بحث تلويزيوني
عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران در نامهاي به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران آمادگي حزب دمكرات كردستان را براي شركت در بحث آزاد در تلويزيون آزاد كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس متن نامه به اين شرح است: 
صدا و سيماي جمهوري اسلاي ايران پس از تقديم سلام بدين وسله از طرف حزب دمكرات كردستان ايران آمادگي كامل خود را برا شركت در بحث آزاد در تلويزيون درباره مشكلات كردستان در سراسر كشور اعلام ميكنيم. نمايندگان حزب ما براي شركت در اين بحث آمادهاند و منتظر تعيين وقت و معرفي نمايندگان دولت ميباشند.
با تقديم احترام -كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران
 دبير كل ـ عبدالرحمن قاسملو(كيهان14/1/1359)
براي كمك به رييسجمهور و دولت حزب دمكرات آماده مقابله با تجاوزات آمريكا و عراق شد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: «پيشمرگان حزب دمكرات هميشه در حال آماده باش براي دفاع از مرزهاي غربي و تماميت ارضي ايران و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران هستند.»
كريم حسامي يكي از مسوولان حزب دمكرات كردستان صبح امروز در پي اعلام اين مطلب گفت: در ارتباط با تهديدات نظامي عراق و تحريم اقتصادي آمريكا حزب دمكرات كردستان هر كمكي را كه دولت و رييسجمهور بخواهد بلافاصله در اختيارشان ميگذارد.
وي ادامه داد ما قوياً از مرزهاي ايران بخصوص در شرايط فعلي سرسختانه دفاع خواهيم كرد و اجازه نخواهيم داد يك وجب از خاك ايران مورد حمله دشمنان ايران قرار گيرد. حسامي همچنين در مورد تحريم اقتصادي آمريكا گفت: حزب دمكرات كردستان امروز با انتشار اعلاميهاي اين عمل امپرياليسم آمريكا را محكوم كرد و سياست تهديد آمريكاييها را در مورد ايران پوچ و بيهوده دانست. وي اشارهاي هم به سخنان اخير رييسجمهوري كرد و گفت: اگر چه سخنراني اخير رييسجمهور در مورد انتخابات و بعضي تصميمات و بيانات ايشان تا حدودي باعث دلگيري خلق كرد شد اما در شرايط كنوني هر خطري توجه جمهوري اسلامي و مرزهاي ما شود شديداً دفع خواهيم كرد.
حسامي در پايان هر نوع امتيازگيري حزب دمكرات كردستان را در اوضاع متشنج فعلي تكذيب كرد و گفت: سياست حزب ما به هيچوجه امتيازگيري در شرايط نامساعد نيست و ما براي بدست آوردن خواسته خودمختاري خود از طريق مذاكره با دولت كوشش خواهيم كرد زيرا قبل از هر چيز تماميت ارضي ايران و حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران براي كردهاي ميهنپرست مطرح است.حزب دمكرات همچنين اعلام كرد كه در راهپيمايي فردا جشن روز يكشنبه شركت خواهد كرد.(كيهان21/1/1359)
بر خلاف گفته رييس جمهور
مهاباد – ديروز به مناسبت قطع روابط سياسي با امريكا، هزاران نفر از مردم مهاباد و منجمله اعضاء حزب دمكرات كردستان، كومله، حزب توده ايران، چريكهاي فدائي خلق شاخه مهاباد و ساير سازمانهاي كارگري، در حاليكه باران بشدت ميباريد، در خيابانهاي شهر به راهپيمايي پرداختند. بگزارش خبرنگار اطلاعات، راهپيمايان با دادن شعارهاي «مرگ بر آمريكا، مرگ بر خائنان بعثي، بعثي به خانهات برگرد» در ميدان شهدا اجتماع كردند و بادر مورد جنايتهاي امپرياليسم آمريكا و نوكران جيره خوار داخلي و خارجياش به تفصيل صحبت كردند. يكي از سخنرانان گفت: «ما باتمام وجود، همراه با ملت ايران، پشتيباني خود را از امام خميني قاطعانه اعلام ميكنيم. ما برخلاف گفته آقاي رييس جمهور، اسلحه برداشتهايم كه سينه امپرياليسم آمريكا و بعثيهاي عراق رانشانه گرفته و سوراخ سوراخ كنيم. ما بارهاگفتهايم و تكرار ميكنيم كه هر كس، بهر بهانهاي به كشور عزيز ما ايران حمله بكند، تا اسلحه داريم با اسلحه، وگرنه با چنگ و دندان با آنان مبارزه ميكنيم، ما خون خود را در راه ايران ميريزيم وبخاطر ايران زندهايم. حرف ما شعار نيست بلكه ما سالهاي درازي است عملاً با امپرياليسم امريكا و دشمنان ايران در مبارزهايم». در پايان از طرف حزب دمكرات كردستان ايران قطعنامهاي در 8 ماده مبني بر قطع رابطه سياسي با امپرياليسم امريكا و اظهار نفرت از عمل ننگين بعثيهاي عراق، صادر و قرائت شد.(اطلاعات23/1/1359)
غني بلوريان:در مورد عدم تحمل تحريكات مرزي،حزب دمكرات كردستان ايران به دولت بعث عراق هشدار داد.
حزب دمكرات از عدم پخش تظاهرات و راهپيماييهاي مردم كردستان در راديو و تلويزيون انتقاد كرد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: حزب دمكرات كردستان ايران به دولت عراق هشدار داده است كه هيچ نوع تحريك و حمله به مرز ايران را تحمل نخواهد كرد.
غني بلوريان نماينده مجلس شوراي ملي و عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان با اعلام اين مطلب به خبرنگار كيهان گفت: ما در اعلاميه كميته مركزي حزب دمكرات رسماً به دولت عراق هشدار دادهايم كه در صورت حمله به خاك ايران با برخورد مسلحانه ما روبرو خواهند شد.
وي افزود: ما نگهبان تماميت ارضي ايران هستيم و هرگونه عمل ضد خلقي و تجاوز خارجي به ايران را بدون جواب نميگذاريم. وي در رابطه با تظاهرات روز جمعه گفت: متأسفانه راديو و تلويزيون تظاهرات و راهپيماييهاي سراسر ايران را نشان ميدهد جز ميتينگهاي مردم كردستان نماينده مجلس شوراي ملي همچنين اضافه كرد: زماني كه حجتالاسلام كرماني نماينده امام خميني در غرب كشور با دكتر قاسملو مصاحبه تلويزيوني داشتند به گردانندگان تلويزيون مهاباد اعتراض كردند كه چرا فيلم اين جريانات به  تهران رله نميشود؟ مسوولين در جواب گفتند: «ما ميفرستيم ولي متأسفانه پخش نميشود»
بلوريان در همين رابطه افزود: اگر راديو و تلويزيون تظاهرات و ميتينگهاي مردم كردستان را نشان بدهد به مردم ايران ثابت خواهد شد كه حزب دمكرات و مردم كردستان چگونه ميانديشند.
عضو كميته مركزي حزب دمكرات در پايان گفت: متأسفانه هميشه دستهايي در كار بوده است كه عقايد و طرز برخورد مردم كردستان را نسبت به انقلاب بد جلوه دادهاند در حالي كه ما فقط حافظ ايران و انقلاب اسلامي هستيم.(كيهان24/1/1359)
راهپيمائي مردم بانه 
بانه – خبرنگار اطلاعات: دهها هزار نفر از مردم بانه طي يك راهپيمائي بزرگ، پشتيباني كامل خود را از قطع رابطه سياسي ميان ايران و آمريكا اعلام داشتند و تجاوزات رژيم عراق را محكوم نمودند.اين راهپيمائي به دعوت حزب دمكرات كردستان و سازمان مجاهدين خلق ايران،شاخه بانه برگزار شد.در پايان راهپيمائي قطع نامه اي صادر شد.(كيهان 25/1/1359) 
راهپيمائي مجاهدين خلق و دمكراتها در بانه 
به گزارش روزنامه اطلاعات(مورخ 23/1/59 )،هزاران نفر در بانه به دعوت مجاهدين خلق و حزب دمكرات راهپيمائي كرده و از قطع رابطه با امريكا اعلام پشتيباني كردهاند.
لازم به تذكر است كه چندي پيش، دفتر مجاهدين خلق همراه با دفتر چريكهاي فدائي خلق و دفتر تودهايها در بانه افتتاح شد و تاكنون بين آنها هم گاميهاي گستردهاي وجود داشته كه نمي تواند بدون برنامه ريزي قبلي باشد.كادر رهبري مجاهدين خلق سعي دارد فعاليتها و تماسهاي مخفيانه خود را با دمكراتها و شيخ عزالدين حسيني در كردستان، از اعضاي مسلمان سازمان مجاهدين خلق مخفي نگه دارد و به ويژه مصمم است كه سمپاتها از جريانات پشت پرده قضاياي كردستان كامل بدون اطلاع باقي بمانند و اين دقيقاً همان شيوه و طرز عملي است كه در سال 1353 در اين سازمان به كار گرفته شد، به طوري كه از اعضاي مسلمان سازمان در فعاليتهاي خطرناك بهره گيري فراوان ميشود، در حالي كه آنها را از جريانات ماركسيستي سازمان كاملاً دور نگاه ميداشتند.
در كردستان، هم اكنون تبليغات عليه اسلام و قرآن، كاملاً اوج گرفته است و نيروهاي اسلامي تحت شديد ترين حملات ممكن قرار دارند و كمونيستها مصمم اند در كردستان، يك انقلاب ماركسيستي به وجود آورند تا آن را به عنوان الگويي در سراسر ايران پياده كنند.
حمايت حزب دمكرات و كومه له و فدائيان خلق و شيخ عزالدين حسيني از مسعود رجوي در انتخاب رياست جمهوري و اتحاد كادر رهبري مجاهدين خلق و فدائيان خلق در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، حكايت از توافق اصولي و حساب شده كادر رهبري اين سازمانها براي ايجاد يك نظام چپ گرا در ايران است، هرچند ممكن است يك نظام در سالهاي اول تولد خود براي استحكام و قوام بيشتر به شعارهاي اسلامي متمسك شود.
به عقيده ناظران سياسي، با تجربه افغانستان شوروي فهميده شده است كه به وسيله احزابي همچون حزب توده و فدائيان خلق، نمي توان بر ايران مسلط شود و اميدوار است در ايران با شيوه تازه اي، تجربه دلخواهي را پشت سر بگذارد.(اطلاعات25/1/1359) 
بلوريان:اتهامات ابوشريف براي انحراف افكار عمومي در مبارزه با آمريكاست.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: غن بلوريان عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران در گفتگويي با كيهان اظهارات ابو شريف را به شدت تكذيب كرد. وي در اين مورد گفت: اتهامات بياساس فرمانده عملياتي سپاه پاسداران در مورد اعزام هيات از حزب دمكرات به شوروي فقط براي انحراف افكار عمومي مردم ايران از مبارزه با آمريكا بوده است.
بلوريان همچنين گفت: دكتر قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران نيز با ارسال تلگرامي براي تمام رسانههاي گروهي اين اتهامات را شديداً تكذيب كرده است. بلوريان نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي ملي در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار كيهان گفت: ما بارها و به دفعات مكرر گفتهايم كه حزب ما به هيچ جا و هيچ گروه و كشوري وابستگي ندارد و دست تكدي به سوي هيچكس دراز نميكند بلكه در مبارزات برحق خود تكيه به ملت كرد و افكار عمومي ايران دارد.
بلوريان افزود: به اعتقاد من تنها دليل و انگيزه اين اتهامات در شرايط حساس كنوني مملكت ما انحراف افكار عمومي در مبارزه با امريكا و سوق داده جهت مبارزه به سوي شوروي است. وي در پايان گفت: من بسيار متاسفم كه آقاي ابوشريف كه خود را يك مسلمان ميداند اين چنين اتهام بياساسي ميزند زيرا چنين عملي در شان و شايسته يك مسلمان واقعي نيست.(كيهان25/1/1359)
نامه سر گشاده حزب دمكرات ايران به رئيس جمهور: مسوولان ايران كردها را بعنوان ايرانيان و شهروندان واقعي نميشناسند !
تهران – خبر گزاري فرانسه: در نامه اي كه حزب دمكرات كردستان در يازده صفحه براي «ابوالحسن بني صدر» رئيس جمهور ايران فرستاد، اعلام كرد: «هنگامي كه دمكراسي در ايران برقرار شود، ما سلاحهاي خود را زمين خواهيم گذاشت». در نامه آمده است: «آقاي بني صدر ما به شما راي نداديم اما راي اكثريت را قبول داريم و براي همين خاطر است اين نامه را براي شما مي نويسيم». در اين نامه همچنين اضافه شده كه مسئله كردستان از راههاي نظامي قابل حل نيست، بلكه تنها گفتگو و مذاكره هست كه اين مسئله را حل ميكند. حزب دمكراتيك در اين زمينه اظهار عقيده كرده است كه كردها بارها حسن نيت خود را ابراز داشتهاند، ليكن هياتهاي ويژه دولت به اين حسن نيتها اعتنائي نكردهاند و هيچگاه، هيچگونه بحث با هياتهاي خلق كرد بعمل نياوردهاند. در اين نامه همچنين تاكيد شده است كه مسوولان ايران كردها را ايرانيان حقيقي و شهروندان اين كشور نميشناسند. در اين نامه هم اينچنين آمده است: اوضاع در اين منطقه بسيار وخيم و وضع نه جنگ، نه صلح اين منطقه را در خطر قرار داده است». اين حزب، در اين مورد تمام حوادثي را كه طي ماههاي اخير بويژه در درگيريهاي كامياران در اين منطقه بوجود آمده است، يادآوري كرد. حزب دمكراتيك سپس به اظهارات بني صدر اشاره كرده و مي نويسد: «شما گفته بوديد كه گروههاي مسلح، بايستي سلاحهاي خود را زمين بگذارند ولي در حالي كه هيچ يك از خواستههاي ملت كرد تحقق نيافته و به حساب نيامده چگونه اين امر ممكن است؟ بعلاوه آيا شما تضميني ميكنيد كه چنانچه ملت كرد، سلاحهاي خود را بر زمين بگذارد، سربازان ارتش، دست از سر مردم بردارند».
«شما گفته ايد كه خود گرداني بيك گروه نميدهيم، بلكه بيك ملت خواهيم داد ولي ما هميشه گفته ايم كه اين خود گرداني را براي ملت كرد ميخواهيم».
در اين نامه همچنين تاكيد شده است : پيشمرگان كرد، هرگز حمله نكردهاند، بلكه هميشه از خود دفاع كردهاند. ملت كرد، خود را تسليم زور نخواهد كرد و چنانچه پاسداران انقلاب بخواهند با اعمال زور و قدرت، ملت كرد را خلع سلاح كنند، اين امر باعث جنگي برادر كشانه خواهد شد كه به نفع انقلاب نخواهد بود، بلكه منافع آن نصيب امپرياليسم امريكا خواهد شد». در پايان اين نامه آمده است: حزب دمكراتيك از پشتيباني مردم برخوردار است، ليكن اين حزب، غير قانوني شناخته شده است. ما آمادهايم هر گونه همكاري لازم را بعمل آوريم، ليكن بر دولت است كه نگذارد تحت نفوذ گروههاي غير مسوول كه ميخواهند جنگ كردستان را گسترش دهند قرار گيرد».(جمهوري اسلامي 28/1/1359) 
گروهي از مردم سنندج شب را جلوي ستونهاي ارتشي خوابيدند.
سنندج ـ خبرنگار اطلاعات: پريشب هزاران نفر از قشرهاي مختلف مردم سنندج، با وجود هواي سرد، در مدخل «راههاي ورودي شهر»، شب را به صبح رساندند. اعتراض اين شهر به ورود يك ستون نسبتا سنگين نظامي اعزامي از كرمانشاه انجام گرفت.
اين اجتماع كه شكل تحصن بخود گرفته بود، تا بعدازظهر ديروز، همچنان ادامه داشت و اهالي شهر در صفوف منظم بخواندن سرودهايي به زبان كردي مشغول بودند.
مردم چه ميگويند؟
در تماسي كه خبرنگار ما با چند تن از مردم به عمل آورده اكثر آنها معتقد بودند كه حركت ستوني ارتش با اين پرسنل زياد و با اعلاميههاي منتشره ارتش مبني بر تعويض افراد منقضي خدمت، مغاير است و اين شك و ترديد، مانع از آرامش خيال مردم شده و شهر هيجانزده و بحراني است.
مذاكره با گروهها
در تماسي تلفني كه خبرنگار ما با مسوولين حزب دمكرات كردستان شاخه سنندج به عمل آورد، سخنگوي اين حزب گفت: «كه ما دو اطلاعيه در اين مورد منتشر كردهايم و همانطوري كه بارها اعلام كردهايم اگر واقعا منظور از اين نقل و انتقالات، تقويت مرزها در مقابل تجاوزات نيروهاي بعثي عراق است، با تمام قدرت از تماميت ارضي ايران دفاع خواهيم كرد و در اين مرحله حساس، هر گونه درگيري و توطئه براي جنگ افروزي خدمتي است به ارتجاع و امپرياليسم و در اين رابطه، هر گونه نقل و انتقال نيروهاي نظامي بدون در نظر گرفتن خواست مردم و نظريات گروههاي سياسي به بهانههاي مختلف و غير قابل قبول، عمل درستي نيست. ما به مسوولين امور مملكتي هشدار ميدهيم كه قاطعانه بخواست مشروع خلق كرد و حل مسائل از طريق مسالمت آميز توجه نمايند كه خود پايهاي است براي تحكيم وحدت تمامي نيروهاي انقلابي عليه هر نوع توطئه و تجاوز امپرياليسم و عمال بعثي آن».
اين سخنگو همچنين تاكيد كرد: «هم اكنون (ظهر پنجشنبه) قرار است براي رفع بحران فعلي، مذاكراتي بين مسوولين لشكري و كشوري استان و معتمدين محلي و گروههاي سياسي انجام پذيرد».
مذاكره انجام نشد
در تماسي كه ساعت شانزده و سي دقيقه پريروز با مسوولين كومله گرفته شد، يكي از مسوولين اين حزب گفت: «كه مذاكرات به دليل عدم حضور فرمانده لشكر و يا نماينده ايشان انجام نپذيرفت».
و در تماسي تلفني كه با «سرهنگ صدري» فرمانده لشكر انجام گرفت در پاسخ به اين سئوال كه چرا جلسه تشكيل نشد، گفت: «قرار بود كه اين مذاكرات در پادگان انجام پذيرد نه در استانداري و من به دليل گرفتاري شغلي و موقعيت خاص منطقه، نميتوانم حتي يك دقيقه دفترم را ترك كنم».
وي همچنين در جواب اين سئوال كه ماموريت واقعي ستون اعزامي ارتش چيست؟ گفت: «تعويض يگانهاي مستقر در مرز» و اضافه كرد: «كه واقعا تمايلي به درگيري ندارد و حاضر است در پادگان با معتمدين شهر ملاقات كند». 
ديروز هم سنندج يكپارچه تعطيل بود و كماكان گروههاي مختلف مردم، شب را در خيابان ششم بهمن سابق به صبح رساندند و اخبار رسيده از سقز مبني بر درگيري، در مردم ايجاد التهاب و نگراني بيشتري نموده و عبور و مرور در جادههاي سنندج ـ سقز و سنندج ـ كرمانشاه قطع شده است.
همچنين بعد از ظهر ديروز در شهر شايع بود كه توسط فرماندار و گروههاي سياسي براي يافتن راه حلي جهت بحران منطقه، تلاشهائي صورت ميگيرد.
گفتگو با استانداري
ميهمي مسوول استانداري كردستان در گفتگوئي با خبرگزاري پارس در سنندج در مورد چگونگي انتقال ستون نظامي اعزامي به سنندج كه هم اكنون در فرودگاه اين شهر مستقر است، گفت: «تلاش ما و لشكر و گروههاي سياسي و مردم اين است كه در اين شهر خون ريزي نشود و در عين حال، ارتش نيز امور و وظايف خود را بتواند انجام دهد، لذا ما به پيشنهاد لشكر 28، از اقشار مختلف مردم شهر دعوت كردهايم كه درباره چگونگي انتقال اين ستون به پادگان سنندج آمده و مذاكراتي انجام دهند تا اين مساله در اسرع وقت حل شود. در اين زمينه، سر هنگ صدري فرمانده لشكر 28 پياده كردستان به خبرگزاري پارس گفت: «من بوسيله مسوول استانداري از معتمدين شهر دعوت كردهام كه جلسهاي مشترك داشته باشيم و آخرين حرفهايمان را در ميان بگذاريم و خواستهاي مشروع ارتش جمهوري اسلامي را به اطلاع نمايندگان مردم برسانيم».
فرمانده لشكر سنندج بعد از ظهر ديروز به خبرگزاري پارس گفت: «ستون نظامي به هر قيمت و به هر وضعي كه باشد، طبق فرمان فرمانده كل قوا راهش را باز كرده و خواهد كرد».
در مورد اين كه اين اقدام چه وقت صورت خواهد گرفت، فرمانده لشكر كردستان گفت: «فعلاً اظهار نظري نميتوانم بكنم».
درگيري در پاوه
روابط عمومي سپاه پاسداران گزارش داد كه از ساعت 20 و 45 دقيقه پريشب بين مهاجمان مسلح و پاسداران و پيشمرگان كرد مسلمان، در روستاي «نورياب» واقع در نزديكي پاوه، درگيري روي داد كه تا ساعت 7 بعدازظهر ديروز همچنان ادامه داشت. از چگونگي اين درگيري، گزارشي نرسيده است.
تعداد تلفات و مجروحان
 روابط عمومي پاسداران، همچنين اطلاع داد كه تا ساعت 17 و 30 دقيقه ديروز، 46 خمپاره بوسيله خمپارهاندازهاي مهاجمين، بسوي شهر و اطراف پاوه شليك شده و پوكههاي آن، بدست پاسداران افتاده است.(اطلاعات30/1/1359)
استمداد حزب دمكرات از امام:جنگ برادركشي در كردستان خيانت به انقلاب و خون هزاران شهيد است.
كميته مركزي حزب دمكرات ايران در نامهاي به امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران اوضاع كردستان را انفجارآميز توصيف كرد. 
متن نامه به اين شرح است:
حضرت امام خميني، رهبر عاليقدر انقلاب!
پس از تقديم درود فراوان شرايط حساس كنوني ميهن ما را وادار نموده است كه به حضرت امام مراجعه كنيم. در حاليكه ارتش بايد نيروي خود را وقف دفاع از ميهن در مقابل توطئهي امپرياليسم آمريكا و مزدورانش در خاورميانه بنمايد مجدداً حمله خود را  براي سركوبي  مردم كردستان آغاز نموده است.
هماكنون ارتش و روستاهاي كردنشين از كاكو گرفته تا اشنويه، با فانتوم و هليكوپتر و توپ و تانك ميگويد بسياري از روستاييان در فصل كارهاي زراعتي خانهو آشيانه خود را ترك كرده و آواره شدهاند. حتي عدهاي چندصدنفري به كشور تركيه پناه بردهاند. در آن بخش از نوار مرزي ايران و عراق كه پيشمرگان كرد مستقر هستند كسي جرات نكرد به خاك ايران تجاوز كند همانطور كه بارها گفتهايم پيشمرگان و مردم كردستان با پادگانهاي مهاباد، پيرانشهر، سردشت و مريوان همكاري نزديك و سودمندي به منظور تقويت و قدرت دفاعي نوار مرزي داشتهاند.
ما از آن حضرت ميپرسيم در حاليكه از سوي دولت تركيه مرزهاي ايران مورد تهديد قرار نگرفته، هدف ارتش از پيشروي به سوي روستاهاي كردنشين و بمباران آنها در نوار مرزي تركيه چيست؟ چنين به نظر ميرسند كساني ارتش را به سوي يك جنگ برادركشي تمام عيار سوق ميدهند و قصد دارند جنبش خلق كرد را در خاك و خون خفه سازند.
متاسفانه كوشش حزب ما و حسننيت كاملي كه از خود نشان داد به جايي نرسيد، و برخي آن را حمل بر ضعف كردند از طرف ديگر مردم كردستان كاسهي صبرشان لبريز شده و از اينهمه حسننيت حزب ما و سوءنيت زمامداران به شدت ناراحتند. 
حضرت امام!
حزب ما مانند گذشته يكبار ديگر با صراحت كامل اعلام ميكند كه كردستان در حال انفجار است، به نظر ما در شرايط كنوني افروختن جنگ برادركشي در كردستان خيانت به انقلاب ايران و به خون هزاران شهيد ارجمند خلقهاي ايران است. 
چنين جنگي جبهه داخلي مبارزه عليه امپرياليسم را تضعيف ميكند و به توطئههاي دشمنان انقلاب امكان موفقيت ميدهد، ما پيشنهادات خود را در مورد خودمختاري و به منظور حل مسالمتآميز مساله كردستان در 6 اصل به حضور امام تقديم كردهايم، هم حضرت امام، هم آقا بنيصدر و هم آقاي حجتالاسلام كرماني كه از طرف امام به مهاباد آمده بودند با اين 6 اصل موافقت نمودند.
ما پيشنهاد ميكنيم اين موافقت از طرف شخص امام رسماً اعلام شود، اين امر به بسياري از حساسيتها پايان خواهد داد و بسياري از مشكلات را كه بر سر راه حسن تفاهم بين مردم كردستان و دولت مركزي وجود دارد، از ميان برخواهد داشت و شرايط مساعدي براي همكاري حزب ما و دولت و ارتش به وجود خواهد آورد.
در ضمن براي كردستان جاي تعجب بسيار است، در حاليكه امام مردم ايران را به تشكيل ارتش 20 ميليوني دعوت ميكند برخي از مسوولين قصد دارند نيروهاي انقلابي را در كردستان خلع سلاح كنند.
ما از حضرت امام ميطلبيم كه بيدرنگ دستور دهند ارتش از نقل و انتقالات تحريكآميز به منظور سركوب جنبش خلق كرد خودداري كند.
حزب دمكرات كردستان ايران به همهي وسايل و طريق براي حل مسالمتآميز مساله كردستان متوسل شده، متاسفانه با بياعتنايي و عدم صداقت زمامداران روبرو گرديده است، اينك كه بدخواهان مجدداً وضع كردستان را متشنج ساختهاند و هر روز به بهانهاي به سركوب مردم كردستان ميپردازند از طرف حزب دمكرات كردستان ايران حزبي كه اكثريت قريب به اتفاق مردم كردستان پشتيبانش هستند، براي آخرين بار هشدار ميدهيم كه در صورتي كه حملات ارتش، ژاندارمري و پاسداران به جنبش كردستان متوقف نشود و كشتار مردم بيدفاع ادامه يابد، پيشمرگان با پشتيباني همه خلق كرد با تمامي قوا از موجوديت و آزادي خود دفاع خواهند نمود و مسلم است كه از ديدگاه مردم كردستان و خلقهاي ايران مسووليت جنگ و برادركشي، به عهده زمامداران دولت مركزي خواهد بود و ملت كرد اجازه نخواهند داد كه به بهانه مبارزه با امپرياليسم جنبش انقلابي دموكراتيك و ضد امپرياليستي خلق، سركوب گردد. با تقديم احترام-كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران(كيهان31/1/1359)
گزارش درگيريهاي لحظه به لحظه كردستان 
سخنگوي حزب دمكرات كردستان ايران در مهاباد، بعدازظهر ديروز در تماس تلفني با اطلاعات اعلام كرد: « جنگ در سقز به سختي ادامه دارد وبقرار اطلاع، مردم سقز آمادگي خودرا براي آتش بس اعلام كردهاند و عليرغم تلفاتي كه به ارتش وارد شده نظاميان حاضر به ترك راههاي عموميشهر نيستند»، وي افزود: «تا كنون 200 تا 300 خانه در سقز ويران شده و امروز (ديروز ) 30 نفر از مجروحان سقز به بيمارستان بوكان انتقال يافتهاند. قواي نظامي نيز صبح ديروز از پزشكان سقز براي مداواي زخميها كمك خواستند، ولي با توجه به سابقه برخوردهاي قبلي پزشكان بيمارستان را ترك كردند و مخفيانه به كار پرداختند».
سخنگوي حزب دمكرات كردستان در مهاباد در باره وقايع سنندج اظهار داشت: « ستون ارتش كه قصد عبور از كنار شهر سنندج راداشت، توسط پيشمرگان خلع سلاح شد و بقرار اطلاع، درپي اين واقعه، هليكوپترها و فانتومهاي ارتش بر فراز شهر به پرواز درآمدند»، «وي مدعي شد كه تا كنون سه فروند هليكوپتر و يك فروند فانتوم در سنندج مورد اصابت گلوله پيشمرگان قرار گرفته است».
سخنگوي حزب دمكرات ياد آور شد: «اين جنگ مانند جنگهاي قبلي به خلق كرد تحميل شده وزيان آن متوجه ملت و جمهوري اسلاميخواهد بود و نيروهاي ارتجاعي وابسته به امپرياليسم آمريكا از آن سود خواهند جست». اين سخنگو اوضاع ساير شهرهاي كردستان راتا ساعت 5 بعدازظهرآرام توصيف كرد.
بگزارش خبر گزاري پارس در سنندج، ستون نظامي مستقر در فرودگاه اين شهر، ساعت 6 و 30 دقيقه بامداد ديروز از طريق راه قشلاق، حركت خود را آغاز كرد.
سرهنگ صدري فرمانده لشكر 28 كردستان، مقارن ظهر ديروز، خبر درگيري پيشمرگان را با ستون نظامي و شايعه دستگيري يك افسر عضو ستون و نيز كشته يا مجروح شدن را تكذيب كرد و گفت كه ستون ارتش از طريق سقز، سردشت و بانه به نوار مرزي خواهد رفت.
سخنگوي حزب دمكرات، شاخه سنندج نيز ظهر ديروز، خبر تسليم فرمانده ستون را كه در شهر شايع شده بود تكذيب كرد و گفت: «هيچ افسر يا سربازي نزد ما نيامده است وما از همان آغاز معتقد به رفتن اين ستون از كنار شهر بودهايم».
شهر سنندج ديروز تعطيل بود و هواپيماها گاه و بي گاه بر فراز شهرپرواز ميكردند. يك مقام مسوول در بيمارستان قانع سنندج، ظهر ديروز گفت: «كه دو سرباز در جريان حركت ستون نظامي مورد اصابت گلوله قرار گرفتند كه حال هر دوي آنها رضايت بخش است».(كيهان1/2/1359)
دكتر رحيم قاضي: عليرغم دستور آتش بس رئيس جمهوري هنوز هم از پادگان سنندج تيراندازي ميشود.
تهران – خبرگزاري پارس: دكتر رحيم قاضي عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ديروز در گفتگوئي با خبرنگار خبر گزاري پارس در تهران گفت: ما ازاظهارات ديروز آقاي بني صدر در مورد كردستان كه گفتند،دستور دادهاند كه در كردستان آتش بس شود،اظهار خوشنودي و شادي و سرور مينمائيم. وي افزود:"از سنندج، مهاباد و از سقز به من تلفن شده وگفتهاند كه اميدواريم، بعد از اين فرمايشات جناب آقاي بني صدر تمام مسائل كردستان از راه مذاكره حل شود و مردم كردستان حاضرند و بار ديگر تكرار ميكنند كه آماده هستند دوش به دوش تمام مردم ايران و دوش به دوش ارتش جمهوري اسلامي ايران، عليه شيطان بزرگ امپرياليستهاي آمريكا و بعثيهاي عراق مبارزه كنند". وي افزود:" حزب دمكرات كردستان شاخه سنندج اعلام كرده است: با اينكه تقريباً 24 ساعت از اظهارات آقاي بني صدر ميگذرد ولي متاسفانه هنوز در اين شهر از طرف پادگان به طرف سنندج تيراندازي ميشود.مااميدواريم كه دستور اكيد بدهند كه تيراندازي متوقف شود و ما آماده هستيم خودمان اعلام آتش بس داده و وارد مذاكره بشويم.آقاي قاضي در ادامه اين گفتگو افزود: فرماندار مهاباد و رهبان حزب دمكرات از من خواستهاند تا از آقاي رئيس جمهوري تقاضا كنم تا محاصره اقتصادي مهاباد شكسته شود، وي در پايان گفت: كميته مركزي رسماً از اظهارات آقاي بني صدر رئيس جمهوري در مورد اعلام آتش بس قدرداني ميكند و تقاضا دارند6 مادهاي كه درمورد قبول واقع شده با همان اصلاحات فوراً اعام شود.(اطلاعات7/2/1359)
آتش بس در كردستان
حزب دمكرات كردستان ايران طي اعلاميه اي، بعد از نيمه شب ديشب آتش بس اعلام كرد. متن اين اعلاميه به اين شرح است: هموطنان گرامي، مردم شرافتمند كردستان. نظر به ضرورت اتحاد همه نيروهاي ضد امپرياليستي جمهوري اسلامي ايران در شرايط حساس كنوني و نظر به اينكه مقرر است فردا (امروز) دهم ارديبهشت ماه 1359 ،يك هيات حسن نيت با تائيد آقاي رئيس جمهوري از تهران عازم مهاباد شود و با توجه به اينكه مردم شهرهاي سنندج، سقز، مريوان، بوكان و مهاباد به علت كشتار مردم بيگناه و ويراني شهرها از ما خواستهانديك بار ديگر در امر آتش بس و استقرار صلح پيشقدم باشيم. كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران، به منظور اثبات حسن نيت خود و جلوگيري از جنگ و برادر كشي، از نيمه شب سه شنبه 9 ارديبهشت 1359 در شهرهاي سنندج، سقز، مريوان،بانه، اعلام آتش بس مينمايد. از پيشمرگان رزمنده كردستان درخواست مي نمايد كه آتش بس را دقيقاً رعايت نمايند و بهانه اي بدست آتش افروزان و كينه توزان ندهند طبيعي است اين آتش بس، در صورتي ادامه خواهد داشت كه رياست جمهوري به عنوان فرمانده كل قوا آتش بس اعلام نمايند و ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران، مقررات آن را محترم بشمارند. در ضمن ما يكبار ديگر پيشنهاد خود را تكرار ميكنيم و از رياست جمهوري ميخواهيم كه شش اصل خودمختاري حزب ما را كه مورد قبول ايشان نيز قرار گرفته است رسماً اعلام نمايند. اين امر انشاء الله باستقرار صلح دائم و حل مسئله كردستان،كمك مؤثر خواهد كرد.كميته مركزي حزب دمكرات كردستان9/2/1359(اطلاعات10/2/1359)
تلگراف حزب دمكرات به رييسجمهور 
امروز حزب دمكرات كردستان ايران تلگرامي به اين شرح به رييسجمهور مخابره كرد: 
جناب آقاي بنيصدر رييسجمهور ايران در اين لحظات سرنوشتساز كه امپرياليسم جهانخوار با توطئه و تجاوز نظامي آشكار چهره ضد انساني خود را به مردم ايران نشان داده است با احساس مسووليت در برابر ايران ضروري ميدانيم توجه آن جناب را به مطالب زير جلب مينماييم.
1ـ حزب دمكرات كردستان ايران همواره پشتيباني قاطع خود را از مبارزات ضدامپرياليستي ايران به رهبري انقلاب اعلام داشته اينك يك بار ديگر اين پشتيباني را اعلام مينماييم.
2ـ به خاطر بسيج كلي نيروها عليه دشمن شماره يك انقلاب ايران پيشنهاد ميكنيم دستور فرماييد نيروي ارتش و پاسداران فوراً حمله به كردستان را متوقف نموده و به پادگانهاي خود برگردند. مسلماً چنانچه پيشمرگان مورد تهاجم قرار نگيرد آنها از هرگونه حمله و تهاجم خودداري خواهند كرد. 
3ـ به منظور ايجاد حسننيت متقابل و هماهنگي كامل نيروهاي انقلابي در نبرد عليه امپرياليسم آمريكا انتظار دارد شش اصل خودمختاري كه از طرف حزب دمكرات پيشنهاد اعلام فرماييد و ما اميدواريم كه آقاي رييسجمهور در اين شرايط حساس با اقدام قاطع و انقلابي در مورد حل مشكل كردستان همه راهها را بر روي بدخواهان و دشمنان انقلاب ايران ببندد. (كيهان10/2/1359)
اعلام آمادگي حزب دمكرات براي آتشبس و مذاكره 
در همين حال دكتر رحيم قاضي عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان روز گذشته در گفتگويي اعلام داشت: كميته مركزي رسماً از اظهارات آقاي بنيصدر رييس جمهور در مورد اعلام آتشبس قدرداني ميكند و تقاضا دارد شش مادهاي را كه مورد قبول واقع شده با همان اصلاحات فوراً اعلام شود. 
وي كه با خبر گزاري پارس گفتگو ميكرد اظهار داشت: ما اظهارات ديروز آقاي بنيصدر را در مورد كردستان كه گفتند در كردستان آتشبس شود اظهار خشنودي و شادي و سرور مينماييم.
وي افزود: از سنندج و مهاباد و از سقز به من تلفن شده و گفتهاند كه اميدواريم بعد از اين فرمايشات آقاي بنيصدر تمام مسايل كردستان از راه مذاكره حل شوند و مردم كردستان حاضرند و بار ديگر تكرار ميكنند كه آماده هستند دوش به دوش تمام مردم ايران و دوش به دوش ارتش جمهوري اسلامي ايران بر عليه شيطان بزرگ امپرياليسمهاي آمريكا و بعثهاي عراق مبارزه كنند.
دكتر قاضي افزود: حزب دمكرات كردستان شاخه سنندج اعلام كرده است با اين كه تقريباً 24 ساعت از اظهارات آقاي بنيصدر ميگذرد ولي متأسفانه در اين شهر از طرف پادگان به طرف سنندج تيراندازي ميشود كه ما اميدواريم دستور اكيد بدهيد كه تيراندازي متوقف شود و ما خودمان آماده هستيم اعلام آتشبس داده و وارد مذاكره بشويم.
آقاي قاضي در ادامه اين گفتگو افزود: فرماندار مهاباد و رهبران حزب دمكرات از من خواستهاند تا از آقاي رييسجمهوري تقاضا كنم تا محاصره اقتصادي مهاباد شكسته شود.(كيهان11/2/1359)
گفتگو با غني بلوريان
مهاباد ـ خبرنگار اعزامي كيهان: غني بلوريان عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران ديروز صبح در گفتگوي با كيهان شركت كرد.وي گفت: 
اگر شش اصل پيشنهادي حزب دمكرات كردستان ايران كه مورد قبول رييسجمهوري قرار گرفته است و هر چه زودتر اعلام گردد و هر نيروي كه دست به تعرض در منطقه كردستان بزند در مقابل تمام مردم ايران قرار ميگيرد. 
غني بلوريان نماينده مجلس شوراي ملي و عضو كميته مركزي دمكرات با عنوان اين مطلب به خبرنگار اعزامي كيهان به مهاباد گفت: وظيفه تاريخي رييسجمهور در شرايط حساس كنوني اين است كه شش اصل مورد قبول خود را يا اصلاحات كه پيشنهاد كرده است هر چه زودتر اعلام كند تا اين جنگ و برادركشي از بين برود و دست جنگافروزان از منطقه كوتاه شود.
وي همچنين افزود: مردم كردستان شش اصل پيشنهادي حزب دمكرات را قبول دارند و اگر از طرف دولت اين پيشنهادات به مرحله اجرا گذاشته شود مردم كردستان نيز دوشادوش مردم ايران در صف مقدم جبهه عليه امپرياليسم جهاني بسركردگي آمريكا مبارزه خواهند كرد.(كيهان12/2/1359)
اعلاميه كميته مركزي حزب دمكرات كردستان
متن اعلاميه كميته مركزي حزب دمكرات كردستان مبنا بر آتشبس به اين شرح انتشار يافت:
هم وطنان گرامي مردم شرافتمند كردستان نظر به ضرورت اتحاد همه نيروهاي ضدامپرياليستي جمهوري اسلامي ايران در شرايط حساس كنوني و نظر به اينكه مقرر است فردا دهم ارديبهشت ماه 1359 يك هيات حسننيت با تاييد آقاي رييسجمهور از تهران عازم مهاباد شود و با توجه به اينكه مردم شهرهاي سنندج و سقز و مريوان و بوكان و مهاباد به علت كشتار مردم بيگناه و ويراني شهرها از ما خواستهاند يك بار ديگر درآمد آتشبس و استقرار صلح پيش قدم باشيم كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران به منظور اثبات حسننيت خود و جلوگيري از جنگ و برادركشي از نيمه شب سهشنبه 9 ارديبهشت ماه 1359 در شهرهاي سنندج و سقز و مريوان و بانه اعلام آتشبس مينمايد.
از پيشمرگان رزمنده كردستان درخواست مينمايد كه آتشبس را دقيقاً رعايت نمايند و بهانهاي به دست آتشافروزان و كينهتوزان ندهند طبيعي است، آتشبس در صورتي ادامه خواهد داشت كه رياست جمهوري به عنوان فرمانده كل قوا آتشبس اعلام نمايد دو ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران مقررات آنرا محترم بشمارد.
در ضمن ما يك بار ديگر پيشنهاد خود را تكرار ميكنيم و از رياست جمهوري ميخواهيم كه شش اصل خودمختاري حزب ما را كه مورد قبول ايشان نيز قرار گرفته است رسماً اعلام نمايد.
اين امر انشاالله به استقرار صلح دائم و حل مساله كردستان كمك موثر خواهد كرد.(كيهان12/2/1359)
اظهارات سخنگوي حزب دمكرات در مورد درگيرهاي كردستان
مهاباد ـ خبرگزار اعزامي كيهان: كميته مركزي حزب دمكرات كردستان از صبح روز گذشته براي بررسي آخرين تحولات كردستان يك جلسه امنيتي سري تشكيل داد. اين مطلب را حسامي يكي از مسوولان حزب دمكرات در تماسي با خبرنگار اعزامي كيهان اعلام كرد، وي در مورد جزييات اين جلسه توضيح نداد و گفت: جلسه موردنظر براي ارسال تلگرامي براي امام و رييسجمهور و محكوم كردن كشتار خلق بيدفاع كردستان توسط واحدهاي ارتش برگزار شد. وي افزود: اطلاعات رسيده به دفتر مركزي حزب در مهاباد حاكيست حدود 200 نفر از مردم شهر سنندج در اثر هجوم مشترك ارتش و پاسداران كشته شدند كه اجساد تعداد زيادي از آنها همچنان در سطح خيابان و منازل باقي مانده و بوي تعفن سراسر شهر را پركرده است همچنين صدها خانه در سنندج و سقز ويران شده است. وي در ادامه گفتگوي خود با خبرنگار اعزامي كيهان اضافه كرد: خلق كرد اگر تا هزار سال با فانتوم و هليكوپتر و توپ و تانك مورد حمله قرار گيرد، از موضوع به حق خود دست بر نميدارند و مقاومت آنها شكسته نخواهد شد. مسوول حزب دمكرات همچنين محاصره شهر سقز را به وسيله نيروهاي ارتش تاييد كرد و در مورد گزارشهاي مربوط به درگيري از كامياران و بانه گفت اين گزارشها نيز درست است و اگر آقايي رييسجمهور طرح شش مادهاي ما را كه قبلاً با كمي تغيرات پذيرفته بود قبول نكند و هر چه زودتر اعلام آتشبس ننمايد منطقه كردستان يكپارچه آتش و خون خواهد شد. وي سپس با اشاره بر اقدامات ديگر حزب دمكرات كردستان در مورد راههاي جلوگيري از گسترش درگيري از كردستان گفت: ما براي تمامي محافل بينالمللي پيام فرستادهايم و از آنها براي جلوگيري از كشتار خلق كرد استمداد كرديم. حسامي آنگاه به مشكل آوارگان پرداخت و گفت: در حدود 600 الي 700 خانوار از مردم سقز به دنبال هجوم واحدهاي ارتشي به اين شهر از خانه و كاشانه خود آواره شده و سيل آوارگان به سوي بوكان، روستاهاي اطراف مهاباد و شهر مهاباد سرازير شدند. وي شهر سقز را تا بعدازظهر جمعه عيناً شبيه به وضع شهر سنندج اعلام كرد و گفت: در سقز نيز بر اثر اطلاعات رسيده به دفتر حزب تاكنون تعداد ده ارتشي و 5 پيشمرگه شهيد شدهاند. جنگ پيشمرگان كرد و نيروهاي ارتشي در اين شهر همچنان ادامه دارد وي همچنين با اشاره به محاصره اقتصادي كردستان گفت: از دو روز پيش ورود تفنگشان و حمل محموله بنزين و گازوييل به مهاباد و اشنويه و شهرهاي اطراف از دو راهي مياندوآب ممنوع شد و ژاندارمها و پاسداران در اين منطقه مانع حمل نفتكشها ميشوند و قصد دارند كردستان را در محاصره اقتصادي قرار دهند. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا پيشمرگان حزب دمكرات اجازه ندادهاند نيروهاي ارتش به مرزها اعزام شوند گفت: در مرزهاي مشترك ما با عراق در كرستان هيچگونه تهديدي از سوي ارتش عراق متوجه تماميت ارضي ما نيست و بنابراين بهانه ارتش براي اعزام نيرو براي سركوبي خلق كرد بوده است.(كيهان17/2/1359)
عدم شركت حزب دمكرات كردستان در انتخابات دوم 
حزب دمكرات كردستان با انتشار اعلاميه اي، عدم شركت خود را در انتخابات دور دوم مجلس شوراي ملي اعلام كرد. متن اطلاعيه به اين شرح است: هموطنان گرامي، مردم مبارز كردستان. همه بياد دارندكه در دوره اول انتخابات نخستين مجلس شوراي ملي جمهوري اسلامي ايران، كانديدهاي حزب دمكرات كردستان در كليه حوزههاي انتخاباتي كردستان پيروزيهاي چشمگيري بدست آوردند و در چند حوزه انتخابيه در همان روز اول به پيروزي قطعي نايل آمدند. متاسفانه در برخي از شهرهاي كردستان، از آغاز، انتخابات را به بهانههاي واهي (عدم وجود امنيت) به تاخير انداختند و در بعضي ديگر پس از انجام انتخابات، نتايج آن را ملغي كردند. همه اينها بخشي از يك سري تبعيض و جدايي است كه دولتمردان ايران، در حق مردم كردستان اعمال نمايند. اكنون هم كه روز نوزدهم ارديبهشت ماه براي برگزاري دور دوم انتخابات تعيين گرديده، انتخابات قسمتي از حوزههاي انتخابيه كردستان براي مدت نامعلومي به تعويق افتاده و در حوزههاي ديگر نيز بعلت جنگ مجدد تحميلي كردستان، شرايطي بوجود آمده است كه تودههاي مردم كردستان، نمي توانند آزادانه و به طور فعال در انتخابات شركت نمايند. با توجه به حقايق بالا، باطلاع همه مردم كردستان بعنوان اعتراض به جنگ خانمان براندازي كه به خلق كرد تحميل شده است، حزب دمكرات كردستان ايران در دوره دوم انتخابات شركت نخواهد كرد و در صورت برگزاري، نتايج چنين انتخاباتي را بيانگر اراده راستين مردم نميداند. لازم به يادآوري است كه با توجه به آرايي كه كانديداهاي حزب ما در دوره اول بدست آورده بودند، در صورتي كه انتخابات در يك محيط سالم انجام ميشد، پيروزي آنان در مرحله دوم قطعي بنظر مي رسيد. 
دفتر سياسي حزب دمكرات كردستان(اطلاعات19/2/1359) 
عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران:
حزب دمكرات با اعلام آتشبس و طرح شش مادهاي
 توسط رييسجمهور هياتي به تهران مي فرستد. 
جليل گاداني عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران صبح امروز در تماس تلفني با كيهان اعلام داشت كه در شهر هاي سنندج و سقز و مريوان و بانه درگيريها همچنان ادامه دارد و قسمتي از كردستان شمالي نيز متشنج است.
وي در اين مورد اضافه كرد (بر اساس اطلاعاتي كه رسيده است در اين شهرها درگيريها وجود دارد اما به علت قطع برق و ارتباط تلفني ما از جزييات و تعداد تلفات اطلاعي در دست نداريم). گاداني همچنان گفت: ما اميدواريم كه همانطور كه ملت ايران به نيروهاي مترقي و حزب دمكرات خواهان هستند هر چه زودتر مشكلات كردستان در محيط صلحآميز حل شود و اين برادركشيها پايان يابد.
عضو كميته مركزي حزب دمكرات افزود: متاسفانه جناحي از دولت معتقد است كه بايد نيروها در كردستان ضعيف شود بعد اعلام آتشبس كنند در حالي كه مردم و حزب دمكرات كردستان هميشه خواهان صلح بوده و هستند.
وي در مورد نقض آتشبس توسط گروهها در روزي كه ستاد مشترك اعلام كرد اجساد كشتهشدگان جمعآوري شود، گفت: اگر ما آتشبس را نقض ميكرديم مردم و پيشمرگان پيشنهاد نميكردند كه آتشبس داده شود و برادركشي پايان گيرد.
جليل گاداني در پايان پيرامون اعزام هياتي از سوي حزب دمكرات كردستان به تهران گفت: جناب رييسجمهور اگر هر چه زودتر شش اصل مورد قبول خود را اعلام كند و دستور آتشبس دهد هياتي از سوي حزب به تهران اعزام خواهد شد در غير اين صورت اگر جنگ و برادركشي ادامه پيدا كند حزب دمكرات هيچ گاه اين كار را نخواهد كرد.(كيهان20/2/1359)
عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران:
پيشمرگان حزب دمكرات دستور دارند آتشبس را كاملاً رعايت كنند.
جليل گاداني يكي از اعضاي كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران صبح امروز در يك گفتگوي تلفني با كيهان پيرامون اعلام آتشبس موقت ارتش شركت كرد.
وي گفت: در پي اعلام آتشبس شش ساعته در شهر سنندج توسط ارتش ما نيز به پيشمرگان خود دستور داديم كه آتشبس را كاملاً رعايت كنند و دست به هيچگونه تمرضي نزنند.
وي افزود: ما اميدواريم اين آتشبس شش ساعته را راه گشاي حل مسالمتآميز مشكل كردستان باشد ما خواهان صلح هستيم اگراين جنگ و برادركشي 15 سال هم ادامه يابد نه به سود خلق كرد است و نه به سود تمام مردم ايران و تنها اين جنگ به سود استعمارگران و امپرياليسم تمام خواهد شد.
وي گفت با آمدن هيات سه نفره از تهران حزب دمكرات و چريكهاي كومله قرارداد صلحي را امضا كردند ولي با كمال تاسف اين آتشبس يك طرفه بود و جنگ و برادركشي همچنان ادامه پيدا كرد.
عضو كميته مركزي حزب دمكرات گفت: تنها كليد موفقيت در كردستان اعلام خودمختاري به مردم اين منطقه است و اين حقوق داده شود و دست جنگافروزان از منطقه كوتاه خواهد شد و حزب دمكرات نيز جنگ افروزي هر گروه در منطقه را محكوم ميكند اگر جنگ خاتمه داده شود نياز به اسلحه نخواهد بود و مردم كردستان ثابت خواهند كرد كه در كنار برادران ايراني خود با امپرياليسم مبارزه خواهند كرد وي در مورد اعزام مجدد هياتي از طرف حزب دمكرات به تهران گفت ما چند بار هيات به تهران فرستاديم تا جايي كه در بين مردم كردستان متهم به سازشكاري شديم ولي چون قدرت در دست حكومت است پس دولت بايد پيش قدم شود و اعلام كند كه با شش اصل پيشنهادي ما موافق هستند.
وي در پايان گفت در سياست نميشود به طور مطلق فكر كرد ولي اين بار دولت بايد پيش قدم شود و اعلام كند كه با خودمختاري منطقه كردستان موافق است تا نشان دهد كه تفاهمي در كار است زيرا در زمان جنگ فرستادن هيات از هر طرفي راه گشا نيست بلكه بايد قبل از هر چيز آتشبس اعلام شود بعد به مذاكره پرداخت.(كيهان20/2/1359)
نظرات حزب دمكرات
گاداني يكي از اعضاي كميته مركزي حزب دمكرات كردستان در گفتگويي با كيهان در مورد مطالب رييسجمهور ايران در مورد اينكه خودمختاري را به مردم كردستان ميدهيد يا نه، به احزاب  و گروهها گفت: حزب دمكرات كردستان ايران از مردم جدا نيست و مردم از اين حزب جدا نيستند. انتخابات مجلس شوراي ملي در كردستان اين گفته ما را ثابت كرد.
وي در مورد اينكه اگر از 36 ميليون مردم ايران نظرخواهي شود شما چگونه با اين مساله برخورد خواهيد كرد؟ گفت: در مورد مساله خودمختاري فقط دولت و ملت كرد ميتواند تصميم بگيرند زيرا شخصي كه در خراسان و كرمان و شيراز زندگي ميكند نميتواند بدون اينكه از اين منطقه اطلاع داشته باشد راجع به خودمختاري كردستان نظر بدهد.
گاداني در مورد اينكه آيا صحت دارد كه حزب دمكرات از كشورهاي خارجي اسلحه دريافت ميكند و در بعضي نقاط مانند گردنه خان در بانه و بين از گله و باينگان توپ ضدهوايي نصب كرده است گفت: افرادي كه اين تهمت را به ما نسبت ميدهند كه گويا با كشورهاي خارجي در ارتباطيم و از آنها اسلحه دريافت ميكنيم اين مساله را ناديده ميگيرند كه در انقلاب مردم ايران تمام پادگانها و پاسگاها در اختيار مردم قرار گرفت در كردستان نيز همين عمل انجام شد.(كيهان20/2/1359)
كردستان آرام شد. 
حزب دمكرات كردستان خواهان مذاكره شد.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: جليل گاداني عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران در تماسي با كيهان خواهان اجراي شش اصل پيشنهادي حزب دمكرات براي خودمختاري كردستان و  ادامه مذاكرات و برقراري آتشبس براي جلوگيري از برادركشي شد.
وي افزود بعنوان حزب دمكرات كردستان دست به هر اقدامي خواهيم زد كه مشكلات كردستان از طريق مذاكره حل شود و زمان اميدواري ما بيشتر شده است كه اطلاع حاصل كرديم كه افراد با حسننيت در سطح مملكت كوشش ميكنند راه خروج از بن بست كردستان را از طريق مسالمتآميز پيدا كنند.
وي سپس افزود: بارها از مسوولان مملكتي استمداد خواستيم و پيشنهاد كرديم كه اگر ميخواهيد دست جنگافروزان از مناطق كردستان جدا شود بايد شش اصل خودمختاري حزب دمكرات به مورد اجرا گذاشته شود اگر مردم كردستان به حقوق اوليه خود برسند هيچ گروهي نميتواند دست به اسلحه ببرد و اگر چنين مسالهاي پيش بيايد حزب دمكرات قاطعانه و به شكل انقلابي با جنگ افروزان برخورد خواهد كرد.
گاداني عضو كميته مركزي حزب دمكرات گفت: مردم كردستان خواهان صلح و صفا هستند و اگر خودمختاري به آنان داده شود وظيفه ايراني بودن خود را در جهت آباداني ايراني آزاد و مستقل با جان و دل انجام خواهند داد.
وي در پايان اضافه كرد كه حزب دمكرات كردستان حاضر به هر نوع همكاري با ساير نيروهاي مترقي و نهادهاي انقلابي است و از مسوولان ميخواهد پيشنهادهايي براي حل مسالمتآميز مساله كردستان ارئه كنند.(كيهان23/2/1359)
اظهارات حزب دمكرات
جليل گاداني عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران روز گذشته در تماسي با كيهان اعلام كرد كه در تشيع جنازه سه پيشمرگ كه در مهاباد شيخ عزالدين حسيني و دكتر قاسملو طي سخناني اعلام كردند كه جنگ برادركشي در كردستان فقط به نفع دشمنان ايران است. وي اشاره كرد كه جنازه اين سه پيشمرگ از سنندج به مهاباد انتقال يافته بود و طي مراسمي تشييع شد.
گاداني اضافه كرد: در پايان اين مراسم جمعيت حاضر در گورستان شهدا همگي متعهد شدند كه در راه پيروزي واقعي انقلاب ايران و همچنين در راه  ميل به اهداف مقدس ملي و تأمين دمكراسي در ايران و خودمختاري در كردستان و تردد امپرياليسم براي هميشه مجدداً مبارزه كنند.
وي در مورد محاصره اقتصادي كردستان گفت: اين محاصره كه روز به روز بدتر ميشود از پاوه و نوسود شروع شده و تا قطور و نزديكي ماكو ادامه دارد و در تمام اين مناطق از ورود نفت و بنزين جلوگيري ميشود.(كيهان24/2/1359)
عضو كميته مركزي حزب دمكرات:حزب دمكرات مايل به اعلام آتشبس همزمان از سوي دولت و گروههاي سياسي است.
جليل گاداني يكي از اعضاي كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران بامداد امروز در گفتگوي تلفني با كيهان اظهار اميدواري كرد كه قبل از هر چيز در سراسر كردستان آتشبس اعلام شود.
وي در مورد اظهارات ديروز رييسجمهور در راديو و تلويزيون گفت: موارد اصلاحي شش اصل قابل قبول رييسجمهور اگر با پيشنهادات اصولي به ايرادات منطقي توام باشد مورد قبول حزب دمكرات قرار خواهد گرفت و اميدواريم اين شش اصل هر چه زودتر رسماً اعلام شود. وي در مورد ادامه مذاكرات گفت قبل از هر مذاكره دولت بايد در سراسر كردستان اعلام آتشبس كند و حزب دمكرات نيز در اين مورد هنوز به قرار داد آتشبس قبلي خود معتقد است و مايل است كه گروههاي سياسي كردستان و دولت به طور همزمان اعلام آتشبس كند تا محيط و جو متشنج كنوني براي مذاكره مساعد شود.
گاداني افزود: آقاي فروهر نيز بايد وظيفه تاريخي خود را با حسننيت كامل انجام دهد و موافقت مقامات براي برقراري آتشبس را اعلام كند و بعد از اين كار حياتي يا خود به همراه هياتي به كردستان سفر كند و يا از حزب دمكرات و نمايندگان مردم كرد دعوت كند كه براي مذاكره به تهران بروند.
وي همچنين گفت: ما بارها اعلام كردهايم اگر مساله خودمختاري حل شود عناصر وابسته و كساني را كه متهم به همكاري با امپرياليسم هستند در منطقه كردستان توسط خود مردم نابود خواهند شد زيرا خلق كرد مدافع راستين تماميت ارضي ايران است و قاطعانه به هر نوع تجاوز خارجي از خاك ايران دفاع خواهد كرد.(كيهان25/2/1359)
اعلام آمادگي حزب دمكرات براي مذاكره و آتشبس
غني بلوريان عضو كميته مركزي حزب دمكرات كردستان ايران در رابطه با درگيريهاي اخير و احتمال اعلام آتشبس در گفتگويي با كيهان گفت ما چندين ماه است كه آتشبس دادهايم ولي ارتش با نقل و انتقالات خود باعث تحريك ميشود و عملاً آتشبس را نقض ميكند.
وي افزود: ما در مسافرتهاي اخير خود با تمام مقامات در تهران تماس گرفتيم و صحبتهاي فراواني نيز در اين زمينه انجام داديم ولي هيچوقت حسننيت لازم را از طرف هيات دولت مشاهده نكرديم.
بلوريان در مورد خلع سلاح ستون نوسود گفت: اين جريان جديد نيست و مربوط به حدود 5 روز قبل ميباشد. كريم حسامي يكي ديگر از مسوولين حزب دمكرات در گفتگو با كيهان ضمن اعلام ادامه درگيري در سنندج گفت: طبق اخبار رسيده جنگ سختي در جريان است و شهر با خمپاره مورد هدف قرار گرفته است.(كيهان25/2/1359)
نظر حزب دمكرات كردستان در مورد سخنان رييس جمهوري
اروميه- جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي پنجشنبه(پريروز) اعلام كرد كه مناطق اين استان، آرام است و تاكنون گزارشي از احتمال درگيري يا ناآرامي بوي نرسيده است، در همين حال، سخنگوي حزب دمكرات كردستان در تماسي با خبرگزاري پارس در اروميه، وضع مناطق مهاباد و سردشت را كاملاً آرام توصيف كرد و گفت: «هيچگونه برخوردي در اين مناطق روي نداده است».
تاثير سخنان رييس جمهور
سخنگوي حزب دمكرات در مورد تاثير سخنان رييس جمهور در ارتباط با مساله كردستان گفت: «ما قبلاً هم اعلام كردهايم كه آماده گفتگو براي حل مساله از راه سياسي و صلح آميز هستيم. سخنان رييس جمهور دو نوع ابراز نظر مثبت و منفي را بوجود آورده است. نظر مثبت از اين جهت كه شش اصل پيشنهادي حزب دمكرات مورد قبول واقع شده چگونه اصلاحاتي بر روي آن انجام گرفته است؟ بهر حال ما منتظر اقدامات عملي از سوي دولت در مورد سخنان رييس جمهوري هستيم».
كردستان آرام است.
بر اساس گزارشي كه ظهر پنج شنبه (پريروز) از طريق جمعيت شير و خورشيد سرخ و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منطقه غرب كشور در اختيار خبرگزاري پارس قرار گرفت، اوضاع مناطق استان كردستان آرام اعلام شد. 
حمل مواد غذائي به سنندج
اولين محموله خواروبارو مواد غذائي از سوي جمعيت شير و خورشيد سرخ كرمانشاه شامل هشت تن آرد، سيب زميني، برنج، روغن، قند، پنير و لوبيا با هواپيما به شهر سنندج حمل شد.(اطلاعات28/2/1359)
فرماندار مهاباد بار ديگر خواستار لغو محاصره اقتصادي شهرهاي كردنشين شد.
مهاباد ـ باباطاهري فرماندار مهاباد در تماسي تلفني با خبرنگار پارس در تهران يكبار ديگر خواستار لغو محاصرهي اقتصادي شهرهاي كردنشين آذربايجان غربي شد. وي در اين گفتگو اعلام كرد وسايط نقليه حامل نفت و گازوئيل كه از اروميه عازم مهاباد بود به رغم دستورات رييسجمهور بين راه متوقف و پس از بازگشت به اروميه در همان محل تخليه شد. بدين ترتيب شهرهاي كردنشين آذربايجان غربي همچنان در محاصره سوخت قرار دارند و چنانچه تا چند روز ديگر سوخت به مقدار كافي به اين شهرها نرسد برداشت محصولات كشاورزي به هيچ عنوان امكانپذير نخواهد بود بنابراين مردم مجدداً از رييسجمهور تقاضا دارند براي لغو اين محاصره اقدام نمايند.
	 حدود 200 تراكتور از روستاهاي اطراف مهاباد به قصد اعتراض به كمبود مواد سوختي وارد شهر مهاباد شدند و مدخل آن را بستند

كريم حسامي يكي از مسئولين حزب دمكرات كردستان ايران در گفتگويي با كيهان ضمن اعلام اين مطلب گفت: در اثر محاصره اقتصادي چند ماهه كه كشاورزي كردستان در حال نابودي است و كليه وسايل كشاورزي از كار افتاده است و روستاييان به قصد عتراض با تراكتور وارد شهر شدند. وي افزود: با وجود اينكه جناب رييسجمهور و استاندار آذربايجان غربي بارها دستور دادند محاصره اقتصادي كردستان شكسته شود ولي تا به حال اين كار صورت گرفته است و فقط از زمان ابلاغ دستور رييسجمهور دو تانكر گازوييل وارد شهر مهاباد شده است. حسامي در ادامه گفتگوي خود اظهار داشت: معلوم نيست چه دستهايي در كار است كه از رساندن مواد سوختي و آذوقه به مردم كردستان جلوگيري ميكند.(كيهان28/3/1359)
علل انشعاب درحزب دمكرات كردستان اعلام شد.
	انشعابيون،خود را «كميته مركزي حزب دمكرات طرفدار كنگره چهارم» ناميدند.
	سازمان جوانان حزب دمكرات حمايت خود ا از انشعابيون اعلام كرد.
	يكي از اعضاي كميته مركزي: دليل انشعاب در حزب دمكرات،سازشكاري است.
	بلوريان و گاداني: انحراف از مسير اصلي و مصوبات كنگره چهارم،دليل اختلاف است.
	بلوريان:ما قبل از اينكه از حزب اخراجمان كنند،انشعاب كرديم.

كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان:در پي انشعاب گروهي از اعضاي كميته مركزي حزب دمكرات يكي از مسئولين حزب، علت آن را اختلافنظر پيرامون طرح شش مادهاي و درگير اخير دانست بر اساس گزارشهاي رسيده از مهاباد در پي بروز مسايل و مشكلاتي كه اخيراً در حزب دمكرات كردستان پيرامون ماهيت دولت و ضرورت مبارزه امپرياليستي در شرايط كنوني و طرح شش مادهاي حزب دمكرات روي داد. روز گذشته 7 تن از اعضاي كميته مركزي اين حزب با انتشار اطلاعيهاي در سطح منطقه انصراف خود را در عضو كميته مركزي اعلام كردند. نام 7 تن از اعضاي انشعابي كميته مركزي حزب دمكرات به شرح زير است:
غني بلوريان ـ فروق كيخسروي ـ فوزيه قاضي نوه قاضي محمد از پيشوايان كرد ـ رحيم سيفقاضي از خانواده قاضي محمد ـ احمد عزيزي ( هيمن شاعر ملي كردستان) ـ نويد معيني .
گزارش خبرنگار كيهان در كرمانشاه همچنين حاكيست كه سازمان جوانان حزب دمكرات نيز پشتيباني خود را از حزب دمكرات اعلام كردند و خواستار پشتيباني مردم از اين گروه شده است و بدين ترتيب اختلافات سياسي شديدي در بين اعضا و سازمانهاي اين حزب پديد آمده است. 
«گاداني» يكي از اعضاي حزب مركزي دمكرات دليل انشعاب گروهي از اعضاي كميته مركزي را «سازشكاري» تصويب كرد و گفت: اين گروه طرح شش مادهاي حزب دمكرات را بدون قيد و شر طپذيرفته است. در حاليكه ما بايد اول اصلاحات اين طرح را ببينيم و بعد روي آن قضاوت كنيم. وي افزود: درباره درگيريهاي اخير كردستان نيز اختلاف عقيده وجود داشت و انشعاب اين گروه تنها به دليل ترس از جنگيدن است و به عقيده ما اين گروه از خلق حزب توده پشتيباني ميكند و در اين خط قرار دارد.
غني بلوريان يكي از اعضاي انشعاب كننده در گفتگويي اظهار داشت: يكي از اعضاي دفتر حزب دمكرات كردستان را مبني بر اينكه جناح انشعاب قبلاصاز كميته مركزي حزب اخراج شده بودند، بياساس خواند و اظهار داشت: ما مساله انشعاب را بيش از اين مطرح و سپس اعلام نموديم، چونانچه مسياله بر كنارهگيري مطرح بود ميبايست قبل از انشعاب اعلام ميشد.
غني بلوريان همچنين ادعاي يك حزب دمكرات را كه اكثر افراد جناح انشعاب از افراد قديمي نيستند تكذيب كرد و اعلام داشت: دكتر رحيم سيفقاضي چهل سال سابقه حزبي دارد و از سال 25 در حزب فعاليت حزبي ميكرد. همچنين خانم فوزيه سيفقاضي «دختر قاضي محمد» از سال 32 با سازمان جوانان حزب دمكرات فعاليت داشتهاند. بلوريان در پاسخ اين پرسش كه علت اصلي انشعاب چ بوده است؟ گفت: اولاً من اسم آن را انشعاب نميگذارم زيرا ما صف خودمان را از آنها جدا كرديم. ثانياً علت اصلي اين كار نيز انحراف آنها از مصوبات كنگره چهارم بوده است و ما بارها تلاش كردهايم تا اينها به راه اصلي بازگردند. اما آنها منحرف شدند، بنابراين جناح ما نام «كميته مركزي حزب دمكرات طرفدار كنگره چهارم» را برگزيد و صف خود را جدا كرد. وي اظهار داشت كه سازمان جوانان حزب دمكرات نيز از انشعاب حمايت كرده است. غني بلوريان در پاسخ اين سوال كه آيا مقامات دولتي قبل از اشنعاب با شما در تماس بودهاند يا خير گفت: نه قبل از انشعاب و نه بعد از آن تماسي با مقامات دولتي نداشتهايم و هنوز نميدانيم آنها از اين انشعاب مطلع شدهاند يا خير. بلوريان در پاسخ به اين سوال كه آيا شما طرفدار پيشنهاد مقامات دولتي، جهت برزمين گذاشتن اسلحه هستيد يا خير؟ گفت: اگر دولت طرح پيشنهادي شش مادهاي اصلاحاتي را نيز در آن انجام داد و به اطلاع ما نيز رسانده است به طور رسمي اعلام كند فكر نميكنم كه ديگر نيازي به اسلحه باشد زيرا با قبول اين طرح و تأمين نظم و امنيت و به عهده گرفتن امور داخلي منطقه ديگر نيازي به اسلحه نخواهد بود. سئوال شد: در جناح انشعاب آيا رهبري به عهده شماست؟ بلوريان در پاسخ اظهار داشت: رهبري فعلا به طور دستهجمعي است و هرگونه تغييري در اين تصميم به اينده موكول ميگردد.جزوهاي نيز كه تحت عنوان نظرات ومواضع بخشي از كادر رهبري حزب دمكرات كردستان ايران درباره وضع كنوني كشور و انقلاب ايران و مساله كردستان انتشار يافت حاكي از آن است كه عدهاي از برجستهترين اعضاي حزب دمكرات كردستان از كادر رهبري اين حزب كنارهگيري كردهند و يك نيروي انشعابي بزرگ بوجود آوردهاند. در اين جزوه ضمن تشريح اوضاع گذشته و انتقاد شديد از نواقص و بعضاً خيانتها علل كنارهجويي خود را به تفصيل بيان كردهاند. در بخشي از اين بياننامه مشروح آمده است كه خلق كرد و هيچ خلق ديگري نميتواند زير بار تبعيض و زورگويي زندگي نمايد. و بايد به آن حق داد تا امور محلي و زندگي داخلي خود را اداره كند. خبرگزاري پارس در تعقيب انتشار اين خبر در يك تماس تلفني با سنندج نظر «گاداني» عضو دفتر سياسي حزب دمكرات سياسي كردستان ايران را جويا شد. وي گفت: غير از بلوريان و هيمن ديگر كساني كه از اين حزب انشعاب كردهاند از اعضاي قديمي اين حزب نيستند و اين نكته كه غير از قاسملو شخصيت سرشناس ديگري در هيات رهبري سابق باقي نمانده است واقعيت ندارد زيرا در حال حاضر 19 نفر از چهرههاي سرشناس همچنان در كادر رهبري حزب دمكرات كردستان ايران باقي ماندهاند. گاداني ادعا كرد، گروه شش نفري مورد بحث قبلاً عضويت در كادر مركزي حزب دمكرات كردستان ايران، بركنار شدند وي گفت: حزب عمل انشعاب را محكوم كرد و اعلام كرد كه انشعاب دهندگان از اصول قطعنامه كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان ايران عبور كردهاند. از سوي ديگر غني بلوريان ه در رأس انشعابيون قرار دارد به خبرگزاري پارس گفت: كه ما موضوع بركناري خود را از كادر حزب دمكرات كردستان ايران تكذيب ميكنيم زيرا ما قبل از اينكه از حزب اخراجمان كنند انشعاب كرديم. بلوريان اضافه كرد: به نظر ما حزب بايد بر اساس مصوبات كنگره چهارم حزب حركت كند و چون ما احساس كرديم كه در اين زمينه انحراف حاصل شده است تصميم به انشعاب گرفتيم و معتقديم كه راهي كه ما انتخاب كردهايم در خط اصلي مشي كنگره چهارم حزب دمكرات كردستان ايران بوده و خواهد بود. در بخشي از اين بياننامه انشعاب كنندگان آمده است كه: ما اعتقاد راسخ داريم كه جبهه نيروهايي كه به نام دفاع از حق مردم كرد ميجنگند و هم جبهه، مقامات و نيروهاي دولتي مقابل آنها يكدست نيستند در هر يك از دو سوي سنگرهاي دو نيروي عمده و متضاد با هم قرار دارند. در سمت دولت شخصيتي چون امام خميني وجود دارد كه پيام تاريخي وي به خلق كرد اميد فراواني در دلهاي مردم ستمديده كشيده ما بوجود آورده است. او بود كه با فروتني از پيشمرگان و پاسداران سرباز عاجزانه تمنا كرد كه تفنگها را از سينه هم بردارند و متوجه آمريكا كنند. او بود كه به ما بشارت رفع هر گونه ستم داد و دولت را مؤظف به تدوين قوانين مربوطه در اسرع وقت نمود. در اطراف امام خميني شخصيتهايي چون آيتالله مكارم شيرازي، آيتالله اشراقي، آيتالله علامه نوري، حجتالاسلام حسين كرماني و داريوش فروهر وجود دارد كه به طور اصولي با نظرات كردها موافقند و در برابر آن جبهه مخالف آن نيز وجود دارد. در همين بيانيه آمده است: در كردستان نيز يك چنين تقسيمبندي وجود دارد آن هايي كه به تودههاي امپرياليستي ميانديشند و براي مقابله با آن نيروهاي انقلابي يكجا گرد ميآيند و آنها كه آلت دست بختياريها، اويسيها، پاليزبانها و وابستگان به سيا و بقاياي ساواك و عوامل بعث عراق هستند. در اين بيانيه به دفعات به پيام تاريخي امام خميني به عنوان معيار حل مسايل كردستان اشاره شده است و از كوششهاي دكتر بنيصدر و فروهر و ديگران ستايش شده است. رهبران انشعابي كردستان در پايان نظرات خود را به عنوان پيامي براي رفقا و دوستان به اين شرح خلاصهكردهاند:
ما افراد وفادار به راه قاضي محمد و مشي ترقي انقلابي حزب دمكرات كردستان ايران كه در كنگره چهارم روي آن تأكيد شد به عنوان افراد صديق و انقلابي ميپذيريم كه در افشاي حقايق براي تودههاي حزب و هواداران كوتاهي كردهايم و به علت قرار داشتن در كادر رهبري عليرغم نظريات مخالفي كه با اين انحرافات ابراز ميداشتيم، باز كم و بيش خود را شريك انحرافات ناشي از عملكرد رهبري حزب ميداني ولي بيش از اين درنگ را جايز ندانشته و تاب تحمل مشاهده انحرافات روز افزون رهبري حزب را نداشته بدين وسيله ضمن در جريان گذاشتن رفقا و هواداران حزبي و خلق كرد و ديگر خلقهاي ايران پيوند خود را با اين رهبري كه اكثريت آن از مسير تعيين شده در كنگره چهارم منحرف گشته، قطع مينماييم و اعلام ميداريم كه مبارزه خود را طبق برنامه و رهنمودهاي كنگره در جهت دفاع از انقلاب ضد امپرياليستي ايران و تعميق آن و مبارزه در راه تأمين دمكراسي در ايران و بالاخره تأمين خواستههاي بر حق خلق كرد و زندگي بهتر براي زحمتكشان سراسر ايران ادامه خواهيم داد. بيمناسب نميدانم در چنين لحظات حساس و سرنوشتساز از رهبر انقلاب ايران امام خميني از شوراي انقلاب، از رياست جمهوري، از مجلس شوراي ملي و همه مسوولين و زمامداران جمهوري اسلامي ايران نيز طلب كنيم كه با اعلام رسمي 6 اصل پيشنهادي كه در آن اصلاحاتي نيز صورت گرفته بر مبناي اصولي كه پيام تاريخي امام خميني مبشر و منادي آن بوده و به ما مؤمنان به اتحاد انقلابي خلق ايران و مدافعين صديق دستآوردهاي انقلابي بزرگ ايران كمك كنند و با اين عمل نقشههاي شيطاني امپرياليسم رژيم بعث عراق و عوامل فراري رژيم سابق و همدستان داخلي آنها را چه در سطح كردستان و چه در سطح ايران خنثي نمايند. ادامه جنگ برادركشي، دست و پاي نيروهاي صديق و سالم را ميبندد و اعلام حقوق خلق كرد و قطع جنگ و برادركشي دست و پاي ضد انقلابيون را خواهد بست. اميدواريم اين واقعيت بدون چون و چرا مورد توجه لازم قرار گيرد.(كيهان28/3/1359)






 



 

                                                                                                      

 












