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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.
  
   در نقده،در درگيريهاي دو گروه پاسدار،يك پاسدار كشته شد.
نقده- بين يك گروه از پادساران انقلاب اروميه كه عازم پادگان جلديان بودند و عدهاي از افراد مسلح كميته شماره 2 نقده در يك كيلومتري اين شهر زد و خوردي در گرفت كه طي آن يكي از پاسداران انقلاب اروميه كشته و يك پاسدار ديگر مجروح شد. محمد صبوري سرپرست پاسداران اعزامي از اروميه دربارة اين حادثه گفت: در ساعت ده و نيم صبح جمعه وارد نقده شديم و خود را به كميته شماره 1 شهر معرفي و بلا فاصله به سوي پادگان جلديه حركت كرديم. درساعت 11 در گردنه«قارنه» يك كيلومتري نقده، دره ناشناس مسلح راه را بستند و از ما خواغستند سلاحهاي خود را تحويل آنان دهيم. ما امتناع كرديم و در نتيجه درگيري پيش آمد و در اثر تيراندازي افراد ناشناس يكي از پاسداران بنام الله وردي سهرابي شهيد و يكي ديگر از پاسداران بنام علي صمد از ناحيه گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. سرپرست پاسداران اروميه افزود: ما توانستيم يكي از افراد مسلح را به نام رحيم عبداللهي را دستگير كنيم و او را تحويل كميته شماره 1 نقده داديم. ذكاوت بازپرس دادرسي نقده كه بازجويي از افراد دستگير شده را به عهده دارد گفت: رحيم عبداللهي در بازجويي اظهار داشته است كه از سوي يكي از اعضاي كميته شماره 2 نقده(اين كميته رسيدگي به امور كردهاي نقده را به عهده دارد) بنام عمر، فرزند كريم كاشان مأموريت داشتيم اتومبيلهاي عبوري را بازرسي كنيم. ذكاوت افزود: رحيم عبداللهي درمورد چگونگي تيراندازي به سوي پاسداران انقلاب اسلامي اروميه گفته است:«هيچ يك از اعضاي كميته شماره 2 به ما دستور تيراندازي نداده بود،و دو تن از كسانيكه در حمله به پاسداران شركت داشتهاند، به اسامي محمد و حسين بدون اجازه به سوي پاسداران تيراندازي كردند.» در همين حال مقامات كميته شماره 2 نقده كه همگي از برادران اهل تسنن هستند، در تماسي ضمن ابراز تعصب شديد از اين حادثه اعلام كردند: از چندي پيش به ما خبر داده بودند كه عدهاي ضد انقلابي و راهزن قصد دارند از طريق روستاهاي نقده در جادة پيرانشهر- نقده مستقر شوند و دست به اخلال و اعمال غير انقلابي بزنند. ما براي مقابله با اين افراد يك گروه را مامور كرديم تا امنيت اين جاده را برعهده بگيرد.(اطلاعات18/1/1358) 
در مناطق آذربايجان غربي،فئودالهاي سابق هزاران روستايي را از روستاها اخراج كردند.
 اروميه – هزاران خانوار از اكراد عشاير نشين بيش از 30 روستاي مناطق «سوماي» و «برادوست» اروميه به زور و تهديد تفنگچيهاي ارابان سابق رضائيه ناچار به ترك خانه و زندگي خود شده و اكنون در روستاها و كوهستانهاي اطراف آواره و سرگردان شدهاند يكي از اين ارابابان سابق كه حاج محمد صادقي نام دارد طي نامه اي به زارعين گذشته خود نوشته است كه من تقسيم اراضي را قبول ندارم، زيرا اين تقسيم اراضي به دستور شاه خائن صورت گرفته و از لحاظ ديني نيز نمي تواند درست باشد زيرا زمينهاي من به زور غصب شده است، وي سپس در نامه خود زارعين را تهديد كرده است كه اگر هر چه زودتر زمينهاي او را واگذار نكنند براي خود و خانواده آنها دردسر توليد خواهد كرد. به دنبال اين نامه افراد اين ارباب سابق به بيش از 30 روستاي منطقه رفتند و ساكنان آنها را با تيراندازي هوايي و تهديد از خانه و كاشانه خود فراري دادند واين عده ناچاراً به كوهستانهاي «جهودلر» و روستايهاي مرز ايران – تركيه پنها بردند به دنبال اين جريان گروهي از آوارگان به منظور دادخواهي در جلو استانداري آذربايجان غربي متحصن شدند در پي اين تحصن محمد مهدي عباسي استاندار آذربايجان غربي براي رسيدگي اين جريان در رأس هيئتي عازم روستاهاي «هنجروان،گنبد و قصريك» شد، اما آدمهاي اين فئودالها با تيراندازيهاي پي درپي در نزديكيهاي محل بازديد استاندار سبب اغتشاش شدند. چند تن از آوارگان كرد در تماس با خبرنگار كيهان در ارويمه گفتند:«ما پول اين زمينها را با زحمت فراوان به دولت پرداخته ايم حالا تفنگچيهاي ارباب سابق آمدهاند از ما دوباره پول زمين را طلب ميكنند. از طرفي ارباب پول زمينهاي خود را از دولت گرفته است و حالا معلوم نيست از سر يك مشت كشاورز زحمت كش چه ميخواهد؟ ما از دولت ميخواهيم كه با اعزام هيسئتي هر چه زودتر به اين مسئله رسيدگي كند، زيرا در حاتل حاضر زنئو بچه ما آواره كوه و صحرا شدهاند و در وضع رقت باري زندگي ميكنند.»
محمد مهدي عباسي استاندار آذربايجان غربي در گفتگويي با كيهان در اين زمينه اعلام داشت ما سرگرم بررسي اين جريان هستيم. ديگر عمر زورگويي به سپري شده است و مسلماً اين روستائيان به زودي به سركار و زندگي خود باز خواهند گشت و ما با قدرت تمام دنبال اين جريان هستيم طبق آخرين خبر، گروهي از آوارگان كرد كه به منظور سكونت به روستاي گولان در 54 كيلومتري اروميه پناه بردهاند. بنا به مخالفت ساكنان اين روستا مواجه شدهاند. ساكنان قريه گولان ميگويند كه ما زمين براي اين عده نداريم. به دنبال اين جريان چند شب است كه صداي تيراندازيهاي در اين روستا شنيده ميشود.(كيهان18/1/1358)
روستائيان پناهنده به نقده و اشنويه به روستاهاي خود باز ميگردند.
اروميه: به منظور بازگردندان روستائيان پناهنده به نقده و اشنويه به روستاهاي محل سكونت خود، جلسهاي با حضور «جمشيد حقگو» استاندار آذربايجان غربي، فرماندار نقده، بخشدار اشنويه، معتمدين و روحانيون و مسئولين محلي در استانداري تشكيل شد و براي رفع تشنجات و مشكلات موجود در منطقه پس از بحث و تبادل نظر تصميماتي اتخاذ گرديد.
در اين جلسه كه 7 ساعت بطول انجاميد، مقرر شد كه شورايي مركب از ده نفر از روحانيون، معتمدين، مسئولين شهرهاي نقده و اشنويه به تعداد مساوي از برداران كرد و ترك تشكيل شود. اين شورا موظف خواهد بود هدفهاي ذيل را با حسن نيت پي گيري و تحقق بخشد و نتيجه اقدامات را به مقامات مسئول استان گزارش نمايد:
1 ـ تأمين امينت راههاي ارتباطي كل منطقه و همكاري در محل و ارسال مواد سوختي و ساير مايحتاج عمومي به اشنويه و حومه.
2 ـ بازگرداندن دهقانان روستاهاي اطراف نقده و سكونت خود و ايجاد امنيت كشت و زرع براي آنان.
3 ـ ايجاد روح تفاهم و برادري بين اهالي كرد و ترك زبان منطقه.
4 ـ رفع مسايل و مشكلات محلي.
5 ـ پي گيري برنامههاي عمراني و اقتصادي منطقه(اطلاعات24/1/1358)
اظهار تيمسار شادمهر در موردجزئيات درگيري قاتلان اروميه 
از مهاجمين سلاحهائي از قبيل موشك انداز، توپ، تير بار و خمپاره بجاي ماند. 
تهران- خبر گزاري پارس:رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، ديروز در مورد درگيريهاي ششم فروردين ماه جاري گردنه «قره لر» بين راه نقده به اشنويه گفت: «لشكر 64 اروميه از ژاندارمري ناحيه اروميه خواسته بود كه گردنه «قره لر» رااشغال و امنيت عبور و مرور مردم را در اين راه تأمين كند. بدنبال اين درخواست، هنگ ژاندارمري نقده باتفاق عدهاي از مامورين پاكسازي ژاندارمري، روز پنجم فروردين، گردنه را اشغال و تااواخر شب در محل باقي ماندند. در اواخر شب بعلت باران شديد و نداشتن چادر، محل را تخليه و به نزديكترين ساختمان پائين ارتفاعات مي روند و روز بعد براي اشغال مجدد به محل عزيمت ميكنند كه متوجه ميشوند گردنه توسط افراد مسلح غير مجاز، اشغال شده و مورد تهديد قرار ميگيرند». 
تيمسار شادمهر اضافه كرد: «چون ماموريت واحد ژاندارمري، حفظ گردنه «قره لر» و دهكده «قره لر» باقلاتان در مسير واحد ژاندارمري قرار داشت، افراد ژاندارمري ناگزير از عبور از قريه «قلاتان» بودند كه از سوي مهاجمان، از داخل دهكده و گردنه مورد تجاوز قرار گرفتند كه مجبور به تير اندازي متقابل شدند كه در اين درگيري، افراد ژاندارمري موفق به متواري ساختن ضد انقلابيون ميشوند و سلاحهائي به شرح زير از آنهابدست ميآورند:
يك موشك انداز 5/2 اينچي – يك قبضه خمپارهانداز – چند جعبه گلوله خمپاره – دو قبضه تيربار «ام – ز –3»، يك قبضه توپ 57 – يك قبضه برنو – سه تفنگ ژ – 3 و يك قبضه اسلحه روسي(كيهان20/1/1358)
آذربايجان غربي ديروز كاملاً آرام بود. 
اروميه - خبر گزاري پارس – آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي، ساعت دوازده و سي دقيقه ديروز اعلام كرد كه وضع استان آذربايجان غربي نسبت به درگيريهاي چند روز اخير، امروز (ديروز ) كاملا آرام بوده است. وي گفت: «تا اين ساعت، از نظر درگيريها مسئله اي نداشتيم و تنها شنبه شب، در چند روستاي تابع نقده درگيريهائي روي داده و گروههاي مسلح به روستاي مير آباد و چند روستاي ديگر حمله كردند كه واحد انتظامي به اين تير اندازيها پاسخ دادند». استاندار آذربايجان غربي گفت: «خوشبختانه اين درگيريها هيچگونه تلفاتي نداشته است وي اظهار اميدواري كرد كه ارتش بدنبال برنامههاي عادي خود پيش ميرود تا حاكميت دولت راحفظ كند.(كيهان20/1/1358)
اطلاعيه استانداري آذربايجان غربي
اين اطلاعيه ديروز از سوي استانداري آذربايجان غربي انتشار يافت : خواهران و برادران مسلمان كرد مهاباد، اكنون كه به فضل الهي منطقه مهاباد از وجود اشرار،پاك و امنيت در منطقه حكمفرما مي باشد،لازم است كليه برادران ساكن مهاباد به اين نكات توجه و موردعمل قرار دهند: 
1-مردم به سركار خود مراجعه و با كمال جديت مشغول كار شوند .
2-نيازهاي منطقه سريعاً توسط مديران استان بررسي و تأمين خواهد شد .
3- دولت نيز به نوبه خود در بر آوردن نيازهاي فوري منطقه سريعاً اقدام لازم معمول خواهد داشت .
4-روستائيان كه قراء و مسكن خود را ترك كرده اند، به روستاهاي خود برگردند كه از امنيت و كليه كمك هاي لازم برخوردار خواهند شد .
5-دولت سعي وافر خواهد كرد كه برنامه هاي اقتصادي و عمراني را هر چه سريعتر براه انداخته تا موجب آسايش كليه افراد و احاد منطقه فراهم گردد .
6-از اهالي محترم و كليه پرچمداران خواسته ميشود كه نيازهاي فوري و ضروري خود را به استانداري و ساير مقامات اعلام تا سريعاً نسبت به تأمين اينگونه نيازها اقدام شود.(كيهان6/6/1358)
پيشواي مذهبي كردهاي نقده : افراد غير مسئول،عده اي روستائي را كشتند. 
اروميه : پريروز ستوني از لشكر 64 اروميه به دعوت مردم اشنويه عازم اين شهر شد . استاندار آذربايجان غربي كه به اتفاق فرمانده لشكر64 اروميه و همراه ستون عازم اشنويه بود، در محل شهرستان نقده با حجت الاسلام محرر امام جمعه شيعيان اين شهرستان ديدار و گفتگو كرد . استاندار آذربايجان غربي سپس با ملا صالح رحيمي پيشواي مذهبي كردهاي نقده بگفتگو پرداخت .ملا صالح ضمن تقبيح  اعمال حادثه آفرينان گردنه « دوآب» كه منجر به شهاد 15 تن از مجاهدين شهرستان نقده شد، از استاندار خواست كه بمنظور تأمين امنيت هر چه بيشتر منطفه  نيروهاي مسلح مسئول را در منطقه تقويت كند . ملا صالح رحيمي با اشاره به حادثه تأسف بار روستاي «قارنا» كه طي آن گروهي از افراد مسلح غير مسئول به قصاص خون شهيدان گردنه دوآب عده اي از اهالي اين روستا را به قتل رسانده اند، گفت :افراد بيگناهي كه در روستاي قارنا به شهادت رسيده اند، همه مؤمن به انقلاب اسلامي بوده اند. آقاي حفگو استاندار آذربايجان غربي نيز، ضمن ابراز تأسف عميق از اين واقعه گفت:اينگونه كارها را نه به حساب دولت مي توان گذاشت و نه به حساب اسلام و كسانيكه اين جنايت را مرتكب شده اند نه انقلابي هستند و نه پيرو واقعي امام خميني .
حقگو اضافه كرد : بشما قول ميدهم عاملان اين حادثه را به فوريت تحت تعقيب قرار داده و به مجازات برسانيم . تيمسار سرتيپ ظهيرنژاد فرمانده لشكر 64 اروميه نيز كه در اين ملاقات حضور داشت ، گفت : ما حامي قاتلين نيستيم بلكه از قانون حمايت ميكنيم . وي به نمايندگان كرد نقده قول داد كه با استقرار يك نيروي ويژه در نقده امنيت همه برادارن و خواهران كرد در اين شهرستان را تأمين كند.(كيهان15/6/1358)
اطلاعيه لشكر اروميه در رابطه با حمله به پادگان جلديان: 
ارتش،پناهگاههاي مهاجمين را از زمين و هوا منهدم مي كند 
اروميه – خبرنگار كيهان:در پي حمله مسلحانه افراد حرب منحله دموكرات كردستان به پادگان جلديان اطلاعيه از سوي لشكر 64 اروميه صادر شد .
در اين اطلاعيه تاكيد شده است در صورتي كه بار ديگر روستائيان با حفاظت مهاجمين ، اماكن حمله انها را فراهم كنند واحدهاي لشكر از طريق زمين و هوا ، پناهگاههاي خائينين را ويران ومنحدم خواهد ساخت .
متن اطلاعيه لشكر 64 اروميه خطاب به روستائيان اطراف جلديان به اين شرح است :
پادگان برادران هم وطن و اهالي دهكده اطراف پادگان جلديان در شب گذشته ( پريشب ) عده اي بي وطن و دشمنان دين و وطن عناصر كثيف ضد انقلاب وابسته به حزب دموكرات و منحله كردستان با استفاده از پوشش هاي دهكده هاي اطراف پادگان جلديان را مدت 5 ساعت زير اتش خمپاره و سلاح سنگين قرار داده و به محض روشن شدن هوا به داخل دهكده ها پناه برده و مخفي شده اند بدين وسيله به هموطنان ساكن دهكده هاي اطراف و ساير مناطق اشنويه ، پسوه و پيرانشهر اخطار مي گردد كه چنانچه براي بار دوم اهالي دهكده ها اين عناصر خائن و تجهيزات و سايل انها رادر دهكده ها حفاظت كرده و حمله به پادگان را فراهم اورده اند واحدهاي مستقر در منطقه ناچار خواهند بود كه براي دفاع از خود از طريق زمين و هوا پناهگاههاي اين خائنين ملك و ملت را ويران و منحدم نمايند .لشكر 64 اروميه22/6/1358(كيهان23/6/1358)
گزارش نماينده امام از كردستان و آذربايجان غربي
آقاي مهدي بهادران بدستور شفاهي امام خميني و دستور كتبي آيت الله منتظري براي بررسي اوضاع كردستان و آذربايجان غربي عازم منطقه شد وي در گزارشي كه در آن به فعاليتهاي مختلف اشاره شده، در متن گزارش بتوطئههائي اشاره كرده است كه در كردستان و آذربايجان غربي توطئه مرموزي توسط عناصر و رهبراني كه ظاهراً مورد اعتماد نيز هستند در جريان است. متن گزارش نماينده امام خميني از كردستان و آذربايجان غربي به شرح زير است. بسمه تعالي حضرت امام خميني دام ظله از مجموع مشاهدات و بررسيهاي 25 روزه در نقده و حومه و بقية جاهاي كردستان كه مدارك آن همراه گزارشات تقديم ميگردد: 1- بعضي ادله و شواهد در دست است كه در كردستان و آذربايجان غربي يك توطئه مرموز در جريان است، زيرا فئودالها و مالكين كه در رژيم گذشته عامل اجرائي شاه در منطقه بودهاند توسط افرادي نظير دكتر چمران، تيمسار  ظهير نژاد، فرمانده لشكر 64 اروميه سرهنگ شهبازيان و ساير فرماندهان ارتشي و ژاندارمري تا بن دندان مسلح شدهاند و در برابر مردم مستضعف كه ساليان زياد از دست فئودالها زجر كشيدهاند تحت فشار قرار ميگيرند. 2- بعضي عناصر ارتشي مانند فرماندهان فعلي كردستان و آذربايجان غربي و پارهاي از پرسنل زير فرمان در اثر نداشتن بينش مذهبي و انقلابي در كناره كارهاي مثبت خود روح خصومت و عقده را بين ترك و كرد منطقه چنان تحريك كردهاند كه براي هميشه اختلاف باقي خواهد ماند و به احتمال قوي با يك جنگ چريكي از سوي دمكراتها مواجه خواهيم شد همين عامل باعث بيزاري مردم بي گناه از جمهوري اسلامي و بدبيني به ما گشته است كه در نتيجه مردم به سوي دمكراتها سوق داده ميشوند. 3- با تحقيقات مفصل كه گزارشات و نوارهاي موجود جوانمردان استخدامي ژاندارمري و مجاهد نماهاي نقده تحت سرپرستي آقاي معبودي و سرگرد نجفي در قارنا از توابع نقده حداقل 45 نفر را بدون گناه قتل عام كرده در محل سكونت آنها و بعداً كشتهها را در بيابانها انتقال دادهاند كه وانمود نمايند در جنگ كشته شدهاند و دهات را غارت كرده و به آتش كشيدهاند و استوار بيگلري در كوپلكو 5 نفر را كشته و اين در اثر بي لياقتي يا خيانت و توطئه فرماندهان ژاندارمري از يكسو و تحريك احساسات ضد كردي و بيدار شدن روح انتقامجوئي بر ضد كردهاي معصوم از سوي ديگر است متاسفانه با اينكه عاملين اين كشتار شناخته شدهاند به علت حمايت ظهير نژاد از مفسدين محلي امكان دستگيري و مجازاتشان نيست. 4- در نقده و حومه و بلكه سراسر كردستان و آذربايجان غربي يكي از عوامل جنگ و خونريزي وجود ملانماهاي ساواكي با تعصب ضد كردي و فئودالهاي مسلح است كه توسط ارتش و ژاندارمري مسلح شدهاند و دادگاه انقلاب و سپاه پاسداران انقلاب قدرت كافي براي جلوگيري را ندارد  مانند جريان قارنا كه حكم حاكم شرع آقاي خلخالي و آقاي اميد نجف آبادي اجرا نشد. 5- در كنار راه حل نظامي، راه حل فرهنگي و ايدئولوژي و عمراني جهت كردستان و آذربايجان غربي لازم است.
پيشنهاد:
-تصفية روحانيون قلابي كه باعث جنگ دو سه ماه قبل نقده شدهاند و ساير نقاط.
- دستگيري و مجازات عاملين كشتار و غارت قارنا، بيگم قلعه و آتش سوزي خرمن و خانههاي دوآب و غيره. 
-نظارت روي دادگاه انقلاب و تقويت آن جهت دستگيري مفسدين.
-تعويض يا توبيخ فرماندهاني كه رسماً اطلاعات در اختيار ضد انقلابيون گذارده و درصدد تضعيف سپاه پاسداران هستند.
فرستادن دو نفر بازرس از طرف امام، دو نفر بازرس از طرف دولت و شوراي انقلاب و يك نفر از طرف دادستان كل.  با تقديم احترامات  فائقه – مهدي بهادران 24/6/58(كيهان26/6/1358)
عشاير و روستائيان «پسوه»، 6 خواسته اساسي دارند.
اروميه:عشاير و روستائيان اطراف پادگان «پسوه» در اجتماع خود ضمن ابراز تنفر شديد از حزب  دمكرات كردستان، همبستگي خود را با انقلاب اسلامي و ارتش جمهوري اسلامي ايران مورد تائيد قرار دادند . در اين اجتماع فرماندار شهرستان پيرانشهر طي سخناني گفت : «ما اجازه نميدهيم عده اي سرسپرده بيگانه بميان ما رخنه كرده و اتحادمان را بر هم زنند» وي خطاب به روستائيان گفت:«شما نبايد خانه و كاشانه خود را رها كرده و به كوهها پناه ببريد. شما مطمئن باشيد كه در جمهوري اسلامي، تمام خواستها و حقوق شما برآورده خواهد شد و شما كه در زمان رژيم منحوس گذشته از تمام مواهب بي نصيب بوديد، با توجهي كه دولت به منطقه شما دارد، از تمام مواهب انقلاب بهرهمندخواهيد شد و دولت براي آبادي و رونق كشاورزان منطقه توجه خواهد نمود . در پايان مراسم قطعنامه اي صادر شد و شركت كنندگان در مراسم آن را مورد تائيد قرار دادند . مفاد قطعنامه به شرح زير است : 
1.خواستار امنيت وسيله دولت جمهوري اسلامي در منطقه ميباشيم .
2.خواهان عمران منطقه و امور جاده سازي، مدرسه سازي، بهداري، حمام، آب لوله كشي و برق ميباشم .
3.خواهان توجه دولت به امور كشاورزي و دامداري در منطقه هستيم.
4.توجه دولت به علماي اهل منطقه و محصلين علوم قديمه را خواستاريم
5.خواستار احداث يك مدرسه دوازده كلاسه براي فرزندان محصل اين منطقه ميباشيم .
6.خواستار مجازات و اعدام عاملين فاجعه خونين روستاي «قارنا» ميباشيم.(كيهان27/6/1358)
ملاقات با خانواده هاي كرد
بعدازظهر ديروز با خانواده هاي كرد روستاي قارناي شهرستان مهاباد و گروهي از پاسداران انقلاب همدان حضور امام خميني در قم رسيدند  در اين ملاقات امام سخناني به اين شرح بيان فرمودند : 
بسم الله الرحمن الرحيم
خداوندا تو ميداني كه در اين قيام رضاي تو را مي خواهيم و تو مي داني كه ما از ظلم ولو بر يك نفر بيزار هستيم و تو ميداني كه براي اجراي عدالت قيام كرديم و تو ميداني كه از تعديات و ظلمها بيزار و مزجر هستيم . من راجع به مسائلي كه شما آقايان نوشتد مطالعه مي كنم و بعد هم اقدام مي كنم و شما بدانيد اين اشخاص كه بر شما ظلم كردند و قبلاً هم ديشب آقاي خلخالي بمن گفتند : از اشرار بودند سرانجام انشاءالله گرفتار خواهند شد و من در اين باب اقدام مي كنم كه به عدالت عمل شود اين افرادي كه ستم كردند مربوط به نظام اسلامي و جمهوري اسلامي نبودندكسانيكه مربوط به جمهوري اسلامي باشند آدمكش نيستند تعدي و ظلم نمي كنند . اينها از اشرار بودند كه بايد انشاءالله تعقيب بشوند و منهم اقدام مي كنم انشاءالله و نسبت به آن دهكده اي كه شما مي گوئيد تحقيق مي كنم و اميدوارم جبران بشود . امام خميني در ضمن بيانات خود در توجيه حكومت اسلامي اظهار داشت : ما عدالت اسلامي را ميخواهيم و در اين مملكت بر قرار كنيم اسلامي كه راضي نمي شود حتي به يك زن يهودي كه در پناه اسلام است تعدي بشود ، اسلام را مي خواهيم كه آن شخص اولش و آن فرد آخر در مقابل قانون مساوي باشند .  در اسلام آن چيزي كه حكومت مي كند قانون الهي است . پيغمبر اكرم «ص» هم به همان صورت عمل كرده است، حالا هم ما مؤظفيم كه به همان صورت عمل كنيم . در اسلام قانون حكومت مي كند شخص هيچ حكومتي ندارد ولو آن شخص رسول خدا و خليفه رسول خدا باشد . امام خمين در قسمت ديگري از سخنان خود افزود : اسلام يك قانون است و آن قانون الهي است . حكمفرما يك چيز است و آن حكم خدا، همه اجراي آن حكم را ميكنند پيغنبر مجري احكام خدا است امام مجري احكام خدا است . دولت اسلامي مجري احكام خدا است . خودشان از خودشان چيزي ندارند . همه اجراي دستورات خداوند تبارك و تعالي را ميكنند . من اميدوارم آن آرزوئي كه ما داريم آن تقاضائي كه ما از خدي تبارك و تعالي داريم ما را موفق كند به اينكه بتوانيم انجام بدهيم و آن خدمتي را كه به همة افراد ملت بكنيم خداوند توفيق بدهد كه وظايف خود را انجام بدهيم.(كيهان27/6/1358)
هشدار و پيشنهاد 
بسم الله الرحمن الرحيم
معمولا پيدايش هر پريده طبيعي با اجتماعي. با تحول تدريجي همراه است اما گاهي استهاهائي جعلي رو ميدهد وپديده اي بطور"زود رس" ظاهر ميشود. انقلاب اسلامي ايران، بواسطه نيروي محركه اش كه ايمان و عواطف ديني بود توانست. تمام ملت رايكپارچه بحركت در آورد. و اكثريت قاطع ارتشيها را كه با ملت در اين نيرو اشتراك داشتند از مقابله مورد نظر رژيم طاغوتي با مردم باز دارد. اين علت و عللي ديگر كه بارها توضيح داده ايم. انقلاب را خيلي پيش از آنكه در آغاز تصور ميرفت بطور ((زود رس )) به پيروزي بر نظام حاكم رسانيد ….. و ما نديم و دنيائي مشكلات (كه معمولا با هر پده اي زود رس مشكلاتي همراه است)  
مشكلات بزرگ. عدم تشكل لازم و كافي هم براي اداره شئون آشفته و گسترد. مملكت شاهنشاهي و هم براي مقابله با توطئههاي و كار شكنيها ي عناصر و گروههاي شكست خورده و گرفتاريها وكار شكنيها، روز افزون شده، و متاسفانه نبودن راه جبران از يكسو گروههاي سياسي اسلامي راه از هم دور ساخت، و از سوي ديگر موجب ركود در كارهاي اساسي و نيز در بعضي موارد اقدامات و حركاتي شتابزده و نامشروع كرديد كه مجموعا اين چند عامل انقلابمان را بطور جدي تهديد ميكند.. مثلا شمه اي از مشكلات كه حل آن جبهه فوريت دارد. بعنوان نمونه: 
1 ـ بسياري از گروهها و شخصيتهاي سياسي اسلامي كه در كار نهضت نقشهاي مهم بعهده داشتند يا منزوي شدهاند. و يا حتي مجبور بفرار از مملكت ميشوند. در حالي كه هر گونه اشتباه يا تقصير، قابل جبران است ؟
2 ـ بجاي قاطعيت بيشتر در دوران امتيازات طبقاتي و عوامل و استضعاف از قيافه جامعه اجراي چند اصل انقلابي اعلام شده بود به كندي ميگرايد.
3 ـ با وجود تذكرهاي مكرر، برخورد با حوادث كردستان، از جهاني نامطلوب است، از جمله: 
الف: بارها در اظهارات مسئولان خبر آمده كه گروهها و عناصر مختلف با انقلاب از همه جاي ايران به كردستان آمده و ازانعكاسهاي اخير را بوجود آوردهاند با اينحال گاهي اين بدنامي بنام ملت ستمكشيده كرده قلمداد ميشود. 
ممكن است گاهي با اين امر بخواهيد خواستههاي مشروع ملت كرد را با جنايات ضد انقلابها متشبه سازند. و آنرا پايمال كنند. 
ب: گرچه همزمان با حوادث پاوه براي غير سران توطئه و قاتلان درخواست عفو عمومي اينجانب مورد قبول امام قرار گرفت ولي اين مطلب به مردم بعضي از نقاط مرزها تفهيم يا حتي در باره آنان رعايت نميشود. و لذا هنوز هم احساس عدم امنيت و نگراني و فرار از مرزها ادامه دارد. وجود با هماهنگي ميان بعضي از مصادر تصميم گيري و نا آشنائي آنان نسبت به گرفتاريهاي مردم اين نگرانيها را بيشتر ميكند. 
ج: تقريبا تمام كساني كه سران توطئه با قاتل بودند. پيش از بروز حادثه فرار كردهاند.و غالب كساني كه ماندهاند. يا مشمول غفو اند و يا لااقل، مستوجب اعدام نيستند. اين ام را همچنين قوانين انساندوستانه اسلامي را هنگام ورود آقايان خلخالي، همراه با اخطاري شديد الحن به ايشان تذكر دادم.
اما متاسفانه رعايت نشد.و براي عده كثير پس از تحقيق و بازجوئي چند ساعته فردي با سهولت تمام. حكم اعدام صادر كردند. حتي بعنوان اجراي حد اعدام شرعي، كساني را محكوم به اعدام ميكنند، كه اگر جامعه صد درصد اسلامي و پاكيزه و سالم هم باشد. چنين احكامي نيز صادر نميشود. براي جلوگيري از اين اعمال. از دفتر امام درخواست فرستادن چند نفر قاضي كردم كه آقاي خلخالي به تنهائي كار نكند ( اما باز اين اقدام موثر نبود. تا ناچار مجددا خواهش كردم. كه امام شخص ديگر را بعنوان قاضي شرع دادگاه انقلاب به كردستان بفرستند. 
د: عده اي ناشناس در نزديكي نقده دست بجنايتي وحشيانه زدند و عده اي پاسدار را كشتند در برابر اين عمل گروهي بنام پاسدار نقده به ده قارنه حمله ميكنند. وبسيار فجيع و ننگين. دست به كشتار اهالي بيدفاع ميزدند. و متاسفانه هنوز اقدامي جدي صورت نگرفته كه عاملان جنايت شناخته شوند و يكيفراعمال خود برسند.
اين مسائل بسياري مشكلات ديگر كه در همه شئون. و حتي در كار گذراندن قانون اساسي وجود دارد. براي ذات انقلابي اسلامي ايران، و يا لااقل براي تداوم صحيح آن خطري است، كه شخصيت استثنائي امام و نفوذ عميق ايشان در عموم، مانع از بروز آثار مرگبار آن ميباشد. اما اگر از هم اكنون چاره اي بينديشيم خدا ناكرده پشيماني سالهاي آينده بسيار سنگين خواهد بود ….. و تنها راه چاره اي كه بنظراينجانب ممكن است وحدت و قدرت و صميميت آغاز انقلاب را تجديد كند اين است كه: 
امام هياتي از چهرهها ي مختلف مورد اعتماد را ماموريت دهند. كه با ايجاد مركزي در تهران يافتم. تمام وقت و امكان خود را بكار گيرند در: 
1 ـ تلاش براي ايجاد تفاهم و هم آهنگي هر چه بيشتر گروهها ي اسلامي با يكديگر و با مسئولان امور، كه اين امر زمينه سوء استفاده از بازار آشفته را، از توطئه گران نيز ميگيرد. … و قدرت پيشترفت منطقي انقلاب را مضاعف ميسازد. 
2 ـ اعزام گروههايي براي مناطق مختلف و استفاده معقول وجدي از نتايج تحقيقات اين گروهها و ديگران در رفع گرفتاريها و كمبودها و برآوردن خواستهها، با ترتيب دادن اصولي فوري و اسلامي، براي رفتار با مردم مناطق مختلف.
3 ـ همكاري مستمور چند نفر از افراد اين هيات كه داراي ديدها و معلومات و اطلاعات گوناگون باشند، شوراي انقلاب تا حركت اين شورا، دوري سريعتر پيدا كند و در هر حال خدا همه را در اخلاص و صيميت با اسلام و مسلمانان توفيق دهد.22 / 6 / 58 احمد مفتي زاده(اطلاعات28/6/1358) 
استاندار آذربايجان غربي: 
عاملان قتل 46 نفر در روستاي قارنا مجازات ميشوند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان: در پي حادثهي فجيع روستاي قارنا كه منجر به قتل 41 نفر شد هيات اعزامي از سوي نخستوزير، استاندار آذربايجان غربي و حاج ملاصالح به اين روستا گزارشي تسليم مقامات كرد و استاندار آذربايجان نيز اعلام كرد كه عاملان اين حادثه تسليم دادگاه انقلاب اسلامي خواهند شد.
11 شهريور ماه گذشته در پي حملهي افراد مسلح حزب دمكرات به مينيبوس حامل جوانمردان پادگان جلديان كه طي آن 15 جوانمرد شهيد شدند گروهي از بستگان شهداي اين حادثه براي انتقامجويي به قريهي قارنا در منطقهي دوآب حمله كردند و طي آن 46 روستايي كه بين آنها 7 تن از ضد انقلابيون بودند به قتل رسيدند و بازماندگان اين حادثه به نقاط كوهستاني روستاي بوداغ گريختند. 
به دنبال اين حادثه حقگو استاندار آذربايجان غربي اعلام كرد: كه مسببين اين حادثه دستگير و مجازات خواهند شد. سپس هياتي مركب از حكيمنژادي از سوي نخستوزير، محمد باقر هاشمي از طرف استاندار آذربايجان غربي و عبدالله رحيمي برادر حاج ملا صالح به اين روستا عزيمت كرد و پس از تماس با روستاييان و تحقيق پيرامون اين حادثه فجيع، گزارش خود را تسليم نخستوزير و استاندار آذربايجان غربي كرد.
هيات اعزامي در ابتداي بازديد خود از روستاي قارنا از اهالي خواست كه با صبر انقلابي، مسوولين را در پيگيري حادثه ياري كنند و اهال قارنا نيز قول دادند كه در جهت تأمين امنيت در منطقه و جلوگيري از نفوذ افراد حزب دمكرات، با پاسگاه ژاندارمري دوآب كه بزودي در منطقه مستقر ميشود، همكاري كند.
استاندار آذربايجان غربي ضمن اشاره به موقعيت خاص منطقه و غير قابل پيشبيني بودن اين نوع حوادث، خاطرنشان كرد كه در اين قبيل حوادث، عدهاي بيگناه جان خود را از دست ميدهند و مردم نيز در چنين موقعيتي بايد از همكاري با ضد انقلاب خودداري كنند. وي اضافه كرد: 
«پيگيري براي دستگيري عاملان اين قبيل حوادث ادامه دارد و بويژه عدهي زيادي در تعقيب وجستجوي كساني هستند كه فاجعهي قريهي قارنا را به وجود آوردهاند و چنانچه عاملان اين حادثه دستگير شوند، بيدرنگ تسليم دادگاه انقلاب اسلامي خواهند شد و پاسگاه دوآب كه به دنبال اين حادثه تعطيل شده بود، مجدداً كار خود را از سر خواهد گرفت». (كيهان31/6/1358)
مسببين روستاي قارنا بزودي دستگير خواهند شد.
اروميه ـ خبرگزاري پارس: هيئتي مركب از نمايندگان نخست وزيري و استانداري آذربايجان غربي جهت رسيدگي بمشكلات و مصائب وارده به اهالي روستاي قارناو بازماندگان حادثه اين روستا وارد  قريه مذكور شدند. اين هيئت ضمن تاسف عميق و ابلاغ تسليت امام خميني و دولت جمهوري اسلامي ايران ببازماندگان حادثه قارنا و اهالي فعاليت خود را نسبت بيازگردانيدن كشته شدگان روستاي مزبور كه به نقاط كوهستاني روستاي بوداغ كوچ كردهاند آغاز كردند.
اين هيئت از اهالي قارنا خواست كه با صبر انقلابي مقامات مسئول را در پيگيري و رسيدگي به اين حادثه ياري نمايند. 
اهالي روستاي قارنا متعهد شدند كه در مورد تامين امنيت منطقه و جلوگيري از فعاليت حزب منحله دموكرات كردستان و اشرار با مامورين دولت و مقامات مسئول منطقه همفكري نموده و از پاسگاه ژاندارمري دولت كه در چند روز آينده مستقر خواهد شد حمايت كامل بنمايند. 
اهالي قارنا همچنين اعلام كردند كه اجازه فعاليت به ضد انقلابيون نخواهند داد و كوچكترين فعاليت اين افرادرا بمقامات مسئول اطلاع خواهند داد. آقاي حقگو استاندار آذربايجان غربي اظهار داشت كه ما سعي و تلاش ما اين است كه خسارات وارده را به اهالي اين روستا هر چه زودتر تامين و پرداخت شود. استاندار آذر بايجان غربي ار اهالي اين روستا خواست كه با استانداري آذربايجان غربي و ماموران دولت همكاري نمايند. 
لازم بياد آوري است كه چندي قبل عده اي ضد انقلاب با حمله به روستاي قارنا عده اي از اهالي اين روستا را بقتل رسانده بودند. روستاي قارنا در شش كيلومتري شهرستان نقده واقع شده است.(كيهان31/6/1358) 
مسببين فاجعه قارنا مجازات خواهند شد.
آيت الله موسوي اردبيلي عضو شوراي انقلاب ديشب پس از خاتمه جلسه شورا در فرصتي كوتاه به چند سئوال خبرنگار اطلاعات پاسخ گفت وي در اين گفتگو اعلام كرد: اصل شوراها يك اصل قرآني است و معني شوراها،شوراهاي مشورتي نيست بلكه شوراهاي تصميم گيرنده است كه در هر منطقه تشكيل خواهد شد و در مسائل مختلف منطقه تصميم گيرنده است كه در هر منطقه تشكيل خواهد شد و در مسائل مختلف منطقه تصميم گيري خواهد كرد. وي همچنين گفت: همه قراردادهاي استعماري ايران با آمريكا لغو شده است. متن مصاحبه به اين شرح است: 
-با توجه به پيام امام در مورد كردستان آيا شوراي انقلاب تصميم ندارد اصل يا اصولي در مورد حق تعيين سرنوشت خلق كرد و ديگر خلقهاي ايران در قانون اساسي بگنجاند تا اقدامات فعلي شوراي انقلاب تضمين اجرايي داشته باشد و در سالهاي آينده دولتهاي بعدي مجبور به اجراي آن باشند؟
آيت الله موسوي اردبيلي: شما توجه داريد كه شوراي انقلاب نمي تواند در قانون اساسي دست ببرد قانون اساسي تصويب شده مجلس خبرگان است بعد هم تصويب مردم بنابراين شوراي انقلاب نمي تواند در قانون اساسي دست ببرد قانون اساسي تصويب شده مجلس خبرگان است بعد هم تصويب مردم بنابراين شوراي انقلاب نمي تواند قوانيني در سطح قانون اساسي تصويب كند، ولي اين مسائل در قانون اساسي پيش بيني شده است.
بطور دقيق پيش بيني شده است؟
آيت الله موسوي اردبيلي: چرا پيش بيني شده حالا شايد كلمه اش با آن چيزي كه شما در نظر داريد يكي نباشد ولي در نظر محتوي من فكر ميكنم پيش بيني شده است. اولاً  مسئله شوراها كه يك اصل قرآني است اصولي در قانون اساسي دارد و معني شوراهاي تصميم گيرنده. اين نيست كه درباره كسان ديگر تصميم بگيرد. بلكه درباره كسان ديگر تصميم بگيرد بلكه درباره تقديرات خودش تصميم ميگيرد. مثلاً در مسائلي كه مربوط به هر منقطه است اهالي آن منطقه شورايي تشكيل ميدهند و ان شورا هم شوراي تصميم گيرنده است كه همه چيز در آن شورا هم شوراي تصميم گيرنده است كه همه چيز در آن هست. البته راجع به مسائل ديگر فرض كنيد سياست خارجي مملكت نمايندگان همين محل در يك سطح ديگر و در مركز در شوراي مركزي كه ممكن است اسمش را بگذاريد شوراي ملي شركت خواهند كردو در اين تصميم گيريها نيز شريك خواهند بود. و اين مسائل نه مربوط به ترك، مربوط به همه ملت ايران است، من فكر ميكنم بعضيها به قالب بيشتر اهميت ميدهند. تا به محتوي، منظور از اينكه خودمختار باشيد يعني چه؟ يعني حق انتخاب داشته باشند. خوب اگر منظور آنها از خودمختاري اين است كه اداره يي درست شود و بر مسائل منطقه نظارت كند و در صلاح منطقه تصميم گيري كند و در مسائل همان نظام شوراهاست اگر مسئله ديگري است خوب اين مسئله چيست؟ اگر معناي خودمختاري سنت گرايي است عيبي ندارد ما قبول داريم و هر ملتي بايد آداب و سنن خودش را محترم بشمارد در دوره ي سابق شايد همه اهل ايران مقيد بودند به يك زبان صحبت كنند، اما در حال حاضر چنين چيزي اسلامي نيست و نه ما ميتوانيم مردم را مجبور كنيم به يك زبان صحبت كنند. عيبي ندارد البته هر مملكتي بايد يك زبان رسمي داشته باشد تا مردم زبان يكديگر را بفهمند كه در ايران زباني كه متداول است و مربوط به اكثريت است زبان فارسي است كه طبعاً اين زبان بايد باشد همانطور كه ما يك زبان مذهبي نيز داريم خوب آنهم بايد باشد. بله ما پيش از اين مسائلي كه در قانون اساسي در اين باره نوشته شده واقعاًنكات معقولي كه بتواند در قانون بيايد، نمي دانيم چيست. كسي هم كه به ما نگفته است كه ببينيم آيا مسائلي كه در قانون اساسي آمده چقدر تفاوت دارد بنابراين ما فكر ميكنيم در قانون اساسي اين مسائل پيش بيني شده است.
-آيا شوراي انقلاب دستوري درباره دستگيري مسببين فاجعه دهكده قارنا صادر كرده است ؟ 
آيت الله موسوي اردبيلي: تا آنجا كه من شنيدم دستور رسيدگي دادند البته بايد قبول فرمايند والا در نتيجه اين درگيريها و اسباب زحمتي كه امپرياليسم جهاني هر روز براي اين ملت ايجاد ميكند و سنگ در سر راه قرار ميدهد روي هر كاري اثر ميگذارد يعني يك جامعه ارام در يك گوشه اين درهم ريختگي پيدا كند فرق ميكند با يك جامعه در حال جنگ آنهم در حال جنگ با ابر قدرت جهان. در اين شرايط طبعاً بعضي مسائل اولويت پيدا ميكند و بعضي مسائل به تاخير ميافتد ولي مگر ميشود در يك گوشه ظلمي شود و مسببين آن مجازات نشوند.
-نظر شما در مورد قطع رابطه با آمريكا چيست آيا بهتر نيست با قطع رابطه سياسي و نظامي و اقتصادي خود با آمريكا را رسماً اعلام كنيم ؟ 
آيت الله موسوي اردبيلي: اينهم از مسائلي است كه بيشتر به قالبها نگاه ميكنيم نه محتوي. آنچه مسلم است ما ميخواهيم به مقام خود كفايي برسيم حتي به مقام خودكفايي نرسيده تصميم گرفته ايم يك مقدار زحمت را بخودمان هموار سازيم. اما در مقابل وابستگيهايمان را كمتر كنيم و الان هم بحداقل ممكن رسيده است. اما اگر بيائيم اعلام كنيم ما با شما قطع روابط سياسي كرديم اين قالبها شما كه ميدانيد يك احكامي در سطح بين المللي داردو بايد رسيدگي شود. ما بايد ببينيم آيا چنين چيزي را گفتن چه مقدار به نفع ما تمام ميشود و چه مقدار به نفع ما تمام خواهد شد. اين را بدانيد كه ما از نظر عمل با آنها نه تنها قطع رابطه كرديم، بلكه در مقابل همديگر قرار گرفتيم.
-آيا همه قراردادهاي نظامي و سياسي ما با آمريكا لغو شده است؟
آيت الله موسوي اردبيلي: همه قرار دادهاي ايران با آمريكا لغو شده استمگر قرار اينست كه پولهاي ايران از بين ميرود كدام صاحب منصب منفعت قراردادي را لغو ميكند كه دارائيش از بين برود البته ريز اين قراردادها در نظر من نيست و من نمي دانم چنين قراردادي در آنجا داريم. اما بهر حال كليه قراردادهاي استعماري لغو شده كه لايحه اش هم تصويب و اعلام شده است.(اطلاعات10/7/1358)
محبت امام: تنها كليد حل فاجعه خونين كردستان ! 
تا وقتي اختلاف شيعه و سني، ترك و كرد عمداً دامن زده ميشود و فاجعه روستاي«قارنه»روي ميدهد، مشكل كردستان حل نخواهد شد.
قوم كرد در دوستي از موم نرمتر و در دشمني از شمشير برنده تر است چرا از در دوستي و محبت وارد نميشويد ؟
از دكترهاشم شيرازي
آقاي احمد علي بابائي در مقالهاي كه تحت عنوان: صابر مردان كردستان كجا هستند؟ در روزنامه اطلاعات روز سه شنبه 17 مهرماه1358 بچاپ رسيده بود، به چند نكته اساسي و مهم توجه فرمودهايد كه با تشكر و احترام بجواب آن مبادرت ميورزد: 1- نويسنده ميگويد: « در اثر عدم آگاهي به مسائل كردستان دستگاه سرپرستي و اجرائي كشور مرتكب اشتباهاتي در مسئله كردستان شده است.» 2- عقيده دارد: عدهاي در مركز نشستهاند نقششان اين است تصميمات و توصيهها و گزارشات و هيئتها و فرستادههاي مركز را خنثي و بي اعتبار كرده و از تماس و مذاكره با هيئتهائي كه از اطراف بمركز ميآيند جلوگيري كنند و توضيح دادهايد هنر آدمهاي بي هنر اين است كه كار آدمهاي با جرئت و تصميم گير را تخطئه كنند. 3- نوشته است در مديران انقلاب و اداره كنندگان مملكت به همه چيز و بهمه جا فكر ميكند جز صلاحيتها به معدودي افراد مشخص و مورد نظر منحصر شود طبيعي است كه سلامت انديشي و پيش بيني سيستماتيك حوادث و وقايع دچار اخلال و انحراف خواهد شد.» 4- نوشته است: « اگر مديران مملكت كمترين معلوماتي از سرزمين كردستان و مسائل گوناگون آنجا داشتند تحقيقاً امروز باين بليات و كشتار و برادركشي مبتلا نبوديم.  5- اشاره كرده است « در مسجد جامع مهاباد هر چه شما و همراهان كوشش كرديد شور و احساساتي بنام رهبران انقلاب ايجاد كنيد نشد كه نشد.» 6- نوشته است « هيچ يك از توصيهها و پا در ميانيهاي پدر طالقاني مورد توجه قرار نگرفته و از دستگاه اداره كننده مملكت سئوال كردهايد. آخر بگوئيد چه كار كردهايد و كدامين توصيه آن رادمرد مظلوم را عمل كردهايد ؟ به بي توجهي زننده اولياء امور اشاره كرده و مينويسد: « هر پسر بچه مدرسهاي را با سلام و صلوات با هليكوپتر به قم ميبرندراديو و تلويزيون بكرات آنرا تكرار و آگرانديسمان ميكنند اما آمدن حسن نيت روحاني و ملي كردستان نه درصد او نه در سيماي ايران منعكس نميشود و هنگام عزيمت هيئت به قم هوا يك باره خراب ميشود هليكوپترها عموماً نقص فني پيدا ميكنند و هيئت را با ميني بوس و اتوبوس قراضه به قم ميبرند.» 8- و آخر سر سئوال ميكنيد آيا در كردستان مردي پيدا نميشود؟ كجا است ابرمردي كه پا به ميدان گذاشته، خوب و بد و زشت و زيباي مسئله را عريان كند نه از حزب دمكرات بترسد و نه از دولت راه ميان بري پيدا كند و با اين فاجعه خاتمه بدهد؟ آقاي علي احمد بابائي، ابرمردان كردستان با تجربه تلخي كه از تلاش پي گير و صادقانه پدربزگمان آيت الله طالقاني آموختند يا اسلحه به دست گرفته براي دفاع از حق انساني وشرف و ناموس خود بكوهستانها پناه بردهاند و يا اينكه مهر سكوت بر لب زدهاند ناظر اين پيكار غير لازم و ناخواسته هستند كه سرانجام اين برادر كشي و غير عادلانه بكجا مب انجامد در حاليكه باين اصل اعتقاد راسخ دارند كه بجاي راه حلنظامي يك راه حل سياسي بر پاية حسن تفاهم براي مسئله كردستان بايد جستجو كرد. آقاي علي بابائي شما ابرمردي روشن تر عادل تر نيك نفس تر و آتيه انديش تر از پدر طالقاني را نه تنها در كردستان بلكه در ايران سراغ داريد كه چنين وظيفهاي را انجام دهد در حاليكه خود اذعان داريد كه هيچيك از توصيهها و تذكرات راهنمائيهاي پدر طالقاني را به پشيزي نخريدند و كوچكترين توجهي به آن ننمودند انتظار داريد چه كسي پا درمياني كند؟ آيا عامليني كه نظريات و توصيهها و راهنمائيهاي پدر طالقاني را خنثي و بي اثر كردند از بين رفتهاند؟ در ضمن مقاله نوشتهايد ملاقات امام خميني با عزالدين حسيني آنقدر خوب بود شايد امام در تمام عمرش آنقدر كه با عزالدين و همراهان شوخي و مطايبه كردند هرگز با ديگران نكردند اينجاست كه بايد به شما برادر گراميبگويم بدنبال مرد و ابرمردان كردستان نگرديد اگر ميخواهيد مسئله كردستان حل شود، اگر ميخواهيد جنگ و برادر كشي كه آرزوي دشمنان ملت ايران است خاتمه يابد بدنبال آنهائي بگرديد كه در فاصله چند روز عزالدين حسيني را در نظر رهبر انقلاب بصورت يهودي بني قريضه جلوه داد بدنبال مفسده جوياني بگرديد كه ملت آزاده و ستم كشيده كرد را در نظر امام خميني به صورت ضد انقلاب و دشمن و كافر درآورده است بدنبال آنهائي بگرديد كه بگفته خودتان در مركز نشستهاند نقششان اين است اولياء امور را در بي خبري نگه داشته نظريهها و توصيههاي پدر طالقاني را بي اثر كردهاند. بدنبال آنهائي بگرديد كه عدهاي بي خبر را تحريك كرده بروستاي قارنه ميفرستند، و آن كشتار را به راه مياندازند. دنبال آن كسي بگرديد كه آقاي وزير كشور مهندس صباغيان را وا ميدارد عكس العملش در قبال اين جنايت ددمنشانه فقط اين جمله در تلويزيون باشد ك « مسئله قارنه كار يك عده غيره مسئول است دستور رسيدگي داده خواهد شد.» دنبال آنكس يا كساني بگرديد كه باعث ميشوند تيمسار فربد رئيس ستاد سابق ارتش جمهوري اسلامي ايران تنها بعلت اعتقاد به عدم ضرورت خشونت نسبت به ملت كرد استعفا بدهد و خانه نشين باشد. برويد بدنبال آنهائيكه وزير دفاع ملي را وا ميدارند ملت كرد را دشمن بداند و در گفتههايش دشمن بخواند در حاليكه رهبر انقلاب بارها و بارها اين ملت زجر كشيده و محروم را فرزندان و برادران و خواهران ميخواند، برويد دنبال اين عوامل نفاق افكن كه مسلماً در كردستان هم نيستند آنها را پيدا كنيد طرح و برنامه شان را كه خرابي ايران و بدبختي ملت ايران است خنثي كنيد مشكل ملت كردستان و همه مشكلات ايران  حل ميشود.  تيمسار فربد در مقالهاي كه يكشنبه 15 مهرماه در روزنامه خلق مسلمان تحت عنوان قوم كرد نبايد سركوب شود نوشتهاند: تصور ميكنم ملت كرد بين اقوام متعدد ايران ستمكش ترين بودهاند و راه و رم حكومتهاي گذشته نسبت به كردستان قهرآلود بوده است. تاريخ شاهد گويائي بر درستي اين گفته است. و هم اكنون شما و مردم شرافتمند ايران و همه جهانيان شاهد و ناظر ستم و جنگ و برادركشي ناخواستهاي هستيد كه بر قوم كرد تحميل شده است چنانچه آيت الله شريعتمداري بارها فرموده و نوشتهاند اين جنگ  و برادركشي بر ملت كرد تحميل شده است و راست است. اكنون كه اين تحميل اجباري واقعيت پيدا كرده است مردان و ابرمردان كرد تصميم گرفتهاندبه هيچ كسي و به هيچ مقامي اجازه ندهند سرنوشت انها را بازيچه اميال پليد خود قرار دهند. آنها نه وابسته به امپرياليسم هستند و نه تجزيه طلب. ملتي كه سالها و قرنها هولناكترين ستمها را تحمل كرده است نه مايل است و نه اجازه ميدهد قدرتي طاغوتي تر بر سرش حكومت كند و حقش را زير پا لگدكوب كند. اگر اولياء امور انصاف داشته باشند صميمانه ميپذيرند كه قوم كرد مورد بي رحمانه ترين مظالم قرار گرفته  از ابتدائي ترين حقوق انساني، فردي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي محروم بودهاند. آنچنان بي اعتمادي و ناباوري و يأس و نااميدي در آنها ايجاد كردهاند كه جز با محبت و بزرگواري رهبر انقلاب و نشان دادن برادري و برابري عملي و راستين گره كور مشكل كردستان باز نميشود. آقاي احمد علي بابائي شما كه در دفتر پدر طالقاني همكاري نزديك داشته و چندبار به كردستان رفتهايد بخوبي آگاهيد. تا وقتي كه در محافل معين اختلافات شيعه و سني و كرد و ترك تعمداً زنده و تبليغ ميشود نمايندههائي نظير كشتار نقده و روستاي قارنه و كاني مام سيدان را بوجود ميآورد تا وقتي كه به قوم كرد و رهبران مذهبي و سياسي آنها توهين و افترا ميشود، تا وقتي كه قوم كرد را عاملين امپرياليسم و صهيونيسم و تجزيه طلب قلمداد كنند. تا وقتي كه با كردستان مانند يك كشور اشغال شده و با ملت نجيب و قانع و شرافتمند كرد مانند دشمن و اسير رفتار شود. بالاخره تازمانيكه حق مسلم و قانوني قوم كرد كه عبارت است از ساده ترين نوع خودگرداني در چهارچوب تماميت ارضي و استقلال كشور براي كردستان در نظر گرفته نشود آروزي ايران آباد و آزاد و متحد خواب و خيال است. شما آقاي علي بابائي با هيچ نيروئي نمي توانيد نه در مشجد جامع و نه در هيچ جاي كردستان شور و احساساتي بنام رهبران انقلاب ايران ايجاد كنيد. شما چرا تا اين حد بي انصاف هستيد ؟ مردمي را كه با نثار جان و مال و خون پابپاي شما باستقبال انقلاب آمد و وظيفه اش را ببهترين وجه ادا كرد باميد اينكه حقوق پايمال شده اش را بازيابد با آن همه كم مهري و دسيسههائي كه خود در متن به آن اشاره كردهايد چگونه انتظار داريد شور و احساسات نشان دهد ؟! آقاي علي بابائي باور كنيد تنها اين توقع شما باعث شد كه من قلم بدست گرفته و براي شما جواب بنويسم اجازه بدهيد كاراكتر قوم كرد را در يك جمله بيان كرده و به نوشتن خاتمه دهم. قوم كرد در دوستي از هر مومي نرم تر و شكل پذير تر و در دشمني از هر شمشير و تيغي برنده تر است اين با اولياء امور است كه يك قطعه موم در اختيار بگيرد و يا با تيغ برندهاي روبرو شود.(كيهان25/7/1358)
اعزام ستون لشكر به اشنويه 
ستوني از لشكر 64 اروميه بدعوت مردم اشنويه عازم اين شهر شد . استاندار اذربايجان غربي مه باتفاق فرمانده اشكر 64 اروميه و همراه ستون عازم اشنويه بود در محل شهر داراي شهرستان نقده با حجت الاسلام محرر امام جمعه شيعيان اين شهر ديدار و پيرامون مسائل منطقه با وي گفتگو كرد . 
استاندار اذربايجان غربي سپس با ملا صالح رحيمي پيشواي مذهبي كردها نقده به گفتگو پرداخت .ملا صالح ضمن تقبيج اعمال حادثه افرين در گردنه"دواب"كه منجر به شهادت 15 تن از مجاهدين شهرستان نقده شد از استاندار خواست كه بعه منظور تامين هر چه بيشتر منطقه نيروهاي مسئول را در منطقه تقويت كند . ملاصالح رحيمي با اشاره به حادثه تاسف بار قارنا كه طي ان گروهي از افراد مسلح عيرمسئول به قصاص خون شهيدان گردنه دواب 68 نفر از اهالي اين روستا را به قتل رسانيده اند گفت : ما هم معتقديم كه حزب منحله دموكرات كردستان ، هم به ملت كردو هم به ملت ايران خيانت كرده است . ولي هيچ نفسي نمي تواند گناه نفس ديگر را بگردن بگيرد.وي در ادامه سخنان خود افزود:افراد بيگناهي كه در روستا قارنا به شهادت رسيده اند همه مومن به انقلاب اسلامي بوده اند و تنها گناهشان اين بود كه از نژاد كرد بودند . 
اقاي حقگو ضمن ابراز تاسف عميق از اين حادثه گفت : اين گونه كارها را نه  به حساب دولت ميتوان گذاشت  ونه به حساب اسلامي كساني كه اين جنايت را مرتكب شده اند نه انقلابي هستند و نه پيرو واقعي امام . 
حقگو افزود : به شما قول ميدهم عاملان اين حادثه را بفوريت تحت تعقيب قرار داده و به مجازات برسانيم . تيمسار ظهيرنژاد فرمانده لشكر 64 اروميه نيز كه در اين ملاقات حضور داشت گفت : ما حامي قاتلين نيستيم بلكه از قانون حمايت مي كنيم . وي به نمايندگان كرد نقده قو.ل داد كه با استقرار يك نيروي ويژه در نقده امنيت همه يرادران و خواهران كرد در اين شهرستان را تامين كند.(كيهان25/7/1358) 
ملاقات نماينده نخست وزير با فروهر در سردشت
كرمانشاه : صبح امروز آقاي باباطاهري فرماندار سابق مهاباد در يك گفتگوي تلفني با خبرنگار اطلاعات در كرمانشاه در مورد چگونگي مسافرت صادق زيبا كلام نماينده نخست وزير به سردشت گفت: روز گذشته آقاي زيبا كلام جهت ديدار با آقاي فروهر، عازم سردشت شد و قرار است امروز براي تقديم گزارشات خود به نخست وزيرز،  راهي تهران شود. هنوز از نتيجه مذاكرات سردشت اطلاعي در دست نيست. وي اضافه كرد: همه ما اميدواريم هر چه زودتر صلح و آرامش به منطقه كردستان بازگردد. بابا طاهري افزود: حالا كه هر دو طرف حسن نيت دارند، بهتر است مقامات مسئول از فرستادن افراد تندرو به منطقه كردستان خودداري نمايند. ما همه از رسانههاي گروهي و راديو و تلويزيون انتظار داريم كه مردم كرد را ياري دهند تا صلح و آرامش اين منطقه برقرار شود.(كيهان27/7/1358)
تظاهرات پيرانشهر يك كشته و سه مجروح بجاي گذاشت . 
پيرانشهر – خبرنگار كيهان – در تظاهراتي كه صبح ديروز مردم پيرانشهر بر پا كردند ، دانش اموزي كشته شد و سه نفر مجروح شدند. هنگام تظاهرات مردم ، مأموران كه قصد متفرق كردن آنها را داشتند مبادرت به تيراندازي كردند كه در نتيجه كودكي به نام كمال فلاحي دانش آموز كلاس چهارم ابتدائي كشته شد . دانش آموز ديگري به نام ابوبكر بشيري نيز جراحت برداشت . موقعيكه مردم متفرق مي شدند مرد 60 ساله اي به نام قادر خانزاد و پيرزني به نام بانو گله با اتومبيل مأموران تصادف كردند و مجروح شدند . بدنبال كشته شدن اين دانش آموز مردم جسد او را به جلوي فرمانداري پيرانشهر منتقل كردند و طي اجتماعي در اين محل قطعنامه اي در شش ماده را به تصويب رساندند. در اين قطعنامه تأمين جاني معلمان و مردم، آزادي زندانيان سياسي و مجازات مسببان واقعه قارنا خواسته شده است.(كيهان2/8/1358)
تائيد اقدامات ضد امپرياليستي 
سقز – خبرنگار كيهان – از سوي حزب دمكرات كردستان – شاخه سقز – يك راهپيمايي بزرگ در اين شهر ترتيب يافت . به دنبال اين راه پيمايي ، مغازه هاي خيابانها و بازار شهر بحال تعطيل درآمد و در پايان با قطعنامه اي از سوي راهپيمايان صادر شد و مورد تائيد قرار گرفت . در اين قطعنامه آمده است : 
1-ما خواهان لغو كليه قراردادهاي باقيمانده ، با دول امپرياليسم بويژه امپرياليسم آمريكا هستيم . 
2-ضمن تائيد اقدامات ضد امپرياليستي بوسيله خلق هاي ايران، آمادگي خود را جهت مقابله با هر گونهدخالت و توطئه عوامل امپرياليسم و ارتجاع داخلي اعلام ميداريم . 
3-خواهان حل مساله كردستان از طريق مذاكرات سياسي مشروط در تحقق يافتن حقوق حقه خلق كرد در چارچوب ايراني دموكراتيك هستيم .
4-لغو كليه احكام صادره از طرف دادگاه هاي اسلامي در رابطه با جريانات اخير كردستان را خواستاريم .
5-خواستار مجازات عاملين كشتار بيرحمانه مردم روستاهاي «قارنه» و «مام سيدان» و منطقه سردشت هستيم . 
6-خواستار خروج پاسداران غير بومي از كليه مناطق كردستان هستيم .
7-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 يروهاي مترقي كردستان از طرف صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران هستيم . 
8-خواستار آزادي فعاليت كليه احزاب، سازمانها و گروههاي ملي و مترقي در ايران بويژه كردستان هستيم . 
9-پشتيباني خود را از خواست هاي مشروع فارغ التحصيلان شهرستان سقز اعلام داشته و خواستار رسيدگي فوري به وضع آنان از طرف مسئولين هستيم . 
10-خواستار رسيدگي به وضع خانواده شهيدان كردستان و شناسايي آنان به عنوان شهداي ملي خلق هاي ايران هستيم.(كيهان15/8/1358)
راهپيمايان در بانه خواستار پايان دادن به جنگ كردستان شدند.
بانه – خبرنگار اطلاعات:بدعوت 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 جاسوسانه آمريكا در تهران راهپيمايي و تظاهرات كردند و در پايان قطعنامه اي به شرح زير 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 مسئله 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 منحله 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
8-	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.(كيهان21/8/1358)
نقش نفاق افكنانه عراق در كردستان
امپرياليسم و صهيونيسم با طرح نقشههاي زيركانه ماجراي كردستان را آفريدند.
دكتر عبدالله ابريشمي 
موج انقلاب در كردستان با شعار خودمختاري آغاز شد. منظور خلق كرد از خودمختاري ادره امور فرهنگي، اقتصادي، اداري و انتظامات داخلي مناطق كردنشين است. كشورهائي كه قسمتي از كردستان را دارند بدقت نگران انقلاب ايران بودند. بيم آنرا داشتند كه در اثر انقلاب در نظام جديد به كردهاي ايران خودمختاري داده شود. به همين سبب در جريان انقلاب همگام با امپرياليستها، صهيونيستها و عمال رژيم سابق سمپاشيهاي خود را آغاز كردند. براي پي بردن به علل وحشت و نارضايتي اين عوامل بايد تاثير تحقق خواست كردها را در خاورميانه ارزيابي شود: 
1-	اين امر تاثير عميقي در ميان كردهاي برون از مرز خواهد گذاشت. متعاقباً ميليونها نفر كرد از ساكنان خاورميانه را به هواداران از جان گذشته ايران تبديل خواهد كرد.
2-	در داخل عراق اتحاد كردها با شيعيان حتمي خواهد بود كه سه چهارم جمعيت عراق را شامل ميشود. 
3-	در ايران كردها با جان و دل از جمهوري اسلامي پشتيباني خواهند كرد. حكومت قدرت مييابد. مرزهاي غربي ايران نفوذناپذير خواهد شد. عوامل تحريك و آشوب زا از بين خواهد رفت.
4-	طرفداري كردها موجب گسترش بيشتر انقلاب ايران در خاورميانه خواهد شد كه يك خطر جدي براي امپرياليزم و صهيونيزم ميباشد. به همين سبب با تمام قوا و نيرنگ از تحقق خواست كردهاجلوگيري خواهند كرد. درست به همين دليل دشمنان داخلي در لباس دوست با همكاري دشمنان خارجي به اقدامات زير دست زده اند: 
1-	در زمان شاه مخلوع اين انديشه نادرست به مردم تزريق نمي گرديد كه پس از برچيده شدن رژيم شاهنشاهي سرزمين ما «ايرانستان » خواهد شد. اين مطلب را خود شاه مخلوع بارها گفته بود.
2-	در زمان شاه مخلوع براي سركوبي كردها هميشه از اتهام تجزيه طلبي استفاده ميشود اويسي جلاد صدها فرزند برومند كرد را به اين اتهام نابود كرد. متأسفانه اين حربه فاشيستي آريامهري توسط عمال رژيم سابق به حكومت فعلي به ارث رسيده است.
3-	در آذربايجان غربي با تحريك برادران ترك و شيعه عليه كردها و با كمك انحصارطلبان قدرت در اين خطه يك جو فاشيستي ضد كرد بوجود آورده اند كه موجب فجايع نقده، قارنه، كاني ماسيده و...  گرديد. اين فجايع بهانه مناسبي براي تبليغات عليه انقلاب اسلامي به دست دشمنان داخلي و خارجي سپرد، و موجب بدبيني شديد كردها نسبت به حكومت شد.
4-	در جريان انقلاب نقش عراق معطوف به گسترش اختلاف بين طرفداران بارزاني (قياده موقت) و جلال طالباني (اتحاديه ميهني) به ميان گروههاي سياسي فعال در كردستان ايران بود. اختلاف مذكور براي خنثي كردن قدرت جنگي كردها در عراق به نفع آن كشور است. دامنه اين جدال به ميان گروههاي سياسي كم تجربه و عوامل پشت پرده در كردستان ايران و مردم را از توجه به مسائل اساسي منحرف و به مسائل پيش پا افتاده يرگرم نمودند. بدين ترتيب زمينه را براي وقوع حوادث بيشماري در كردستان فراهم نمودند.
5-	عوامل داخلي يعني همان كساني كه تحت تأثير فرهنگ فاشيستي رضا خاني قرار داشتند يا وابسته به رژيم سابق بودند بشدت از سيستم حكومت متمركز غير سنتي و غير ايراني مذكور پشتيباني نموده و مينمايند. اين عوامل منكر وجود مليتهاي مختلف ايراني هستند و با سمپاشيهاي خود در راه تشكيل و اعطاي خودمختاري كارشكني ميكنندو هم اكنون در راه ايجاد تفاهم بين كردها و دولت سنگ مياندازند.
6-	در كردستان حوادث بيشماري در نتيجه تاثير و تداخل عوامل مختلف روي داده است. مهمترين اين عوامل عدم توجه دولت به خواستهاي منطقي كردها بود عمال دشمن از اين حوادث حداكثر بهره برداري را نمودند جنگي آغاز شد كه فقط به سود دشمنان است خودمختاري كردها يعني تفويض اداره امور فرهنگي، اقتصادي، اداري و انتظامات داخلي مناطق كردنشين به خودشان، اين امر به نفع دولت است زيرا از بدبيني مردم نسبت به حكومت خواهد كاست و مسئوليت خوب و بد اداره كردن امور را به خود مردم خواهد سپرد.(كيهان21/8/1358)
در ملاقات اعضاي هيات حسن نيت امام با ادامه مذاكرات كردستان موافقت كرد.
خانواده شهداي كردستان با رهبر انقلاب ملاقات ميكنند.
صباغيان:در وزارت كشور هيچ سمتي ندارم و فعاليت خود را در نهضت آزادي متمركز ميكنم. 
قم – سه تن از اعضاي هيات حسن نيت كردستان (هاشم صباغيان، داريوش فروهر و عزت الله سحابي) پيش از ظهر روز پنج شنبه گذشته يعني پريروز وارد قم شدند و با امام خميني رهبر انقلاب اسلاي ايران ديدار و گفتگو كردند . در اين ديدار كه حدود يكساعت و نيم بطول انجاميد نتايج سفر هيات ويژه به كردستان به استحضار امام خميني رسيد و ايشان پيرامون ادامه مذاكرات، اعضاي هيات را ارشاد و راهنمايي كرد.  در پايان اين ديدار ، هاشم صباغيان به خبرنگاران گفت : گزارش سفر هيات ويژه به كردستان را با تمام جزئيات و ملاقات هايي كه با رهبران ملي، سياسي و مذهبي مردم كردستان داشتيم به اطلاع امام رسانيديم . صباغيان افزود : پيشنهادهايي در اين مورد و در قسمت هاي مختلف امور مربوط به رفع ستم ملي و سياسي و اقتصادي از مردم كردستان كه مورد درخواست و نظر مردم اين منطقه در چارچوب قوانين ايران داده خواهد شد از حضور امام اجازه گرفته شد كه در مذاكرات بعدي مورد بررسي قرار گيرد و همچنين در خواستي از سوي خانواده هايي كه در اين جريانات كشته و يا در دادگاه هاي انقلاب در كردستان اعدام شده اند براي ملاقات با امام را نيز به رهبر انقلاب اسلامي ايران تسليم داشتيم و قرار شد براي اين گروه ، وقت ملاقات تعيين شود . صباغيان اضافه كرد : كليه مسائلي كه در كردستان درباره آن گفتگو شده مورد تائيد امام قرار گرفت و مذاكرات تا رسيدن به راه حل نهايي و قطعي و خاتمه مسائل كردستان همچنان ادامه مي يابد و ادامه اين كوشش مورد تائيد امام قرار گرفته است و قرار شد آتش بسي از سوي طرفين درگير اعلام شود . صباغيان در پايان اين گفت و گو افزود : من در حال حاضر در وزارت كشور هيچ سمتي ندارم و آقاي هاشمي رفسنجاني سرپرستي اين وزارتخانه را بر عهده دارد و من نيز سعي ميكنم بيشتر فعاليت خود را در «نهضت آزادي ايران» متمركز كنم ، چون در حزب هم مي توان به انقلاب و مملكت ، خدمت كرد.(كيهان26/8/1358) 
اعزام ستوني از لشكر 64 اروميه به اشنويه 
اروميه ـ  خبرگزاري پارس ـامروز ستوني از لشكر 64 اروميه بدعوت مردم اشنويه عازم اين شهر شد. استاندار آذربايجان غربي كه باتفاق فرمانده لشكر 64 اروميه و همراه ستون عازم اشنويه بود در محل شهرداري شهرستان نقده با حجت الاسلام محرر امام جمعه شيعيان اين شهر ستان ديدار و پيرامون مسائل منطقه با وي گفتگو كرد استاندار آذربايجان غربي سپس با ملا صالح رحيمي پيشواي مذهبي كردهاي نقده به گفتگو پرداخت.
ملا صالح ضمن تقبيح اعمال حادثه آفرينان گردنه دوآب كه منجر به شهادت 15 تن از مجاهدين شهرستان نقده شد، از استاندار خواست كه بنظور تامين هزينه هر چه بيشتر امنيت منطقه نيروهاي مسلح مسئول را در منطقه تقريت كند. ملا صالح رحيمي با اشاره به حادثه تاسف روستاي قارنا كه طي آن گروهي از افراد مسلح غير مسئول به قصاص خون شهيدان گردنه دوآب 68 نفر از اهالي اين روستا را به قتل رساندند گفت ما هم معتقديم كه حزب منحله دموكرات كردستان هم به ملت كرد و هم به ملت ايران خيانت كرده است ولي هيچ نفسي نمي تواند گناه نفس ديگران را بگردن بگيرد وي در ادامه سخنان خود افزود افراد بيگناهي كه در روستاي قارنا به شهادت رسيدند همه مومن به انقلاب اسلامي بودهاند و تنها گناهشان اين بود كه از نژاد كرد بودند آقاي حقگو ضمن ابراز تاسف عميق از اين حادثه گفت اين گونه كارها را به حساب دولت ميتوان گذاشت و نه به حساب اسلام وگمان كه اين جنايت را مرتكب شدهاند نه انقلابي هستند و نه پيرو واقعي امام آقاي حقگو افزود به شما قول ميدهم عاملان اين حادثه را بفوريت تحت تعقيب قرار داده و به مجارات برسانيم تيمسار ظهيرنژاد فرمانده لشكر 64 اروميه نيز كه در اين ملاقات حضور داشت گفت ما حامي قاتلان نيستيم بلكه از قانون حمايت ميكنيم وي به نمايندگان كرد نقده قول داد كه با استقرار يك نيروي ويژه در نقده امنيت همه برادران و خواهران كرد در اين شهرستان را تامين كند.(كيهان6/9/1358) 
قتل عام در «قارنا» چگونه انجام شد؟
ساعت يك بعد ازظهر روز 11 شهريور 58 چه كساني مردم قارنا را در كردستان قتل عام كردند؟
بازماندگان اين فاجعه خواهان مجازات مسئولان قتل عام قارنا هستند.
ساعت يك بعدازظهر يازدهم شهريور ماه سال جاري دهكده «قارنا» در ده كيلو متري شهر نقده،  در يك يورش فجيع سه ساعته 47 كشته داد،  و از جمع چهل خانواده ساكن اين روستا برخي از خانوادهها يك و برخي تا شش تن از اقوام و بستگان خود را از دست دادند. مقتولين،  زنان و مردان،  پير و جوان و مخصوصاً بعضي از كودكاني بودند كه هنوز سنشان به پنج سالگي هم نرسيده بود. 
توطئه جنايت
كمتر كسي مي تواند با بازماندگان فاجعه «قارنا» به صحبت بنشيند و از گزارش انچه در مدت سه ساعت بر اين مردم بيگناه گذشت،  متأثرنشود. مردم قارنا درباره اين فاجعه،  خبر صريح و روشن دارند.  حمزه شريفي 15 ساله دانش اموز سال سوم راهنمائي درباره انچه ساعت يك بعدازظهر روز 11 شهريورامسال،  در قارنا گذشت سندي غير قابل انكار ارائه مي دهد. 
يك نسخه از اين مدرك را تقريباً همه بازماندگان كشتار دهكده قارنا در  دست دارند. 
سند،نامه ايست از شخصي بنام حاج عظيم معبودي كه براي خليل خسروي كدخدا و چندتن از محترمين ده نوشته است.  نامه روي كاغذ ماركدار تجارتخانه معبودي كه عامل فروش تراكتورهاي انيور سال در شهرهاي نقده و پيرانشهر و اشنويه و حومه است، نوشته شده،  و قارنا مي گويند: او از فئودالهاي وابسته به رژيم است.  نامه يك روز قبل از فاجعه نوشته شده و متن ان چنين است: 
جناب اقاي بهلول گلستان و عزيز بازدار و خليل خسروي.  پي از سلام خواهشمندم براي امد و رفت شهر براي خاربار(خواربار)ده قارنا هم خودتان و هم برادران ديگرده قارنا امد و رفت داشته باشيد.  هركسي كوچكترين ناراحتي براي شماها و برادران كرد ديگر ايجاد نمايد فوري به انتظامات يا خود بنده مراجعه فرماييد تا باسم ضد انقلاب ان كس را گرفته و به مقامات دولتي تحويل دهم خلاصه هيچگونه وحشت و ناراحت نباشيد،  ما هم برادر هستيم. 
با تقديم احترام حاج عظيم معبودي – امضاء:10/6/1358
محاصره ده
از نامه اينطور پيداست كه مردم ده دلواپسيهائي داشتند و هدف نويسنده نامه اين بوده است كه مردم ده را ارام كند و ظاهراً موفق هم شد.  حمزه مي گويد:
-روز 11 شهريور، تمام اطراف ده را با تانك و توپ محاصره كرده بودند،  و ساعت يك بعدازظهر عده اي حدود صد نفر بهمراه شخصي باسم قادري،  بشكل مجاهدين پاسدار، بخانهها ريختند و هر كسي را دم دستشان ديدند،  كشتند و سر بريدند. روحاني ده،  با يك جلد قران،  نزد انها رفت و قسم خورد كه مردم اين ده هيچ تقصير و گناهي ندارند.  مهاجمين روحاني ده را فوراً كشتند و سرش را بريدند و با خود بردند و هنوز سر روحاني ده پيدا نشده است، زني كه دو فرزند 15و 18 ساله اش را در اين كشتار از دست داده است مي گويد:
-انها به هيچكس رحم نكردند. اينهمه بيرحمي را ما هيچ جا نشنيده بوديم انها كه حالا زنده اند در ان ساعت يا در ده در خانه شان نبودند يا توانستند به طريقي خود را مخفي كنند.  درباره نوع اسلحه اي كه بكار برده شده بود،  پيرمردي بنام سيداحمد،  مي گويد:-بعضيها را با تفنگ كشتند بعضيهارا با چاقو و كارد سر بريدند،  بعضيها را هم مخصوصاً كودكان را زير لگد و پوتين خفه كردند. 
سيد احمد كه 9 نفر از اعضاي خانواده اش را از دست داده است درباره چگونگي زنده ماندن خود مي گويد:
-من انروز در نقده بودم و غروب،  وقتي وارد قارنا شدم، جهنم را جلوي چشم خود ديدم. 
مردم چه مي خواهند؟
از فاجعه قارنا بيش از سه ماه مي گذرد.  مردم زجر كشيده اين روستا علاوه بر از دست دادن عزيزان خود از درد بزرگ ديگري هم دارند،  انها مي گويند:
-درد ما اينست كه در طول اين مدت،  هيچكس به فرياد ما نرسيده است.  هيچكس نيامده تا وضع ما را ببيند ما قاتلين عزيزان خود را مي بينيم كه خونسردانه و فاتحانه از مقابل ما مي گذرند.  بعضيهايشان بخاطر اين جنايت پاداش هم گرفته اند! ما مي دانيم طرح اين جنايت، يك امير ارتش بوده است. 
ما پول نمي خواهيم
گروهي از اهالي ده «قارنا» با اطلاع از سفر هيات حسن نيت به كردستان با دو ميني بوس از «قارنا» به مهاباد امدند.  انها با حرفهايشان،  داريوش فروهر را سخت متأثر كرده بودند.  وقتي فروهر به زني كه شوهر و دو دخترش را از دست داده بود گفت بكار شما رسيدگي مي شود،  با فرياد و بغض گفت:
-در ده ما جنايت شده،  ما پول نمي خواهيم،  ما فقط مي خواهيم قاتلين عزيزان ما را بگيريد و محاكمه كنيد و مزدشان را كف دستشان بگذاريد.  ما مي خواهيم ان گروهي كه وارد خانههاي ما شدند و عده اي طفل معصوم و بي گناه را كشتند و حالا با خيال راحت و خيلي خونسرد،  از مقابل ما مي گذرند دستگير و محاكمه شوند.  ما چيزي نمي خواهيم،  جز عدالت.  ما مي خواهيم كسي به فرياد ما برسد.  كسي بيايد اينجا و به كار ما رسيدگي كند.  ديروز عده اي امدند و گفتند: خوب جنگ بود و جنگ هم از اين حرفها دارد،اما بخدا، به دين، به پيغمبر،اينجا جنگ نبود،اينجا يك مشت مردم بي گناه را سلاخي كردند. بچه چهار ساله چطور مي توانست در قيام شركت داشته باشد. 
فروهر به آنها قول داد: حرفهايشان را به امام منتقل كند. بازماندگان قتلها هم سوار ميني بوسها شدند و در حالي كه لحظه اي از گريستن و ناليدن ارام نداشتند.   خود كه هنوز نشانههاي عزاداري و تعزيت رابر تن دارد بازگشتند.(اطلاعات16/9/1358) 
در مهاباد زمينه براي مذاكرات اصلي هيات ويژه با نمايندگان كردها فراهم شد. 
مهاباد:اعضاي هيات ويژه دولت براي كردستان كه بهمراه حجت الاسلام اشراقي به مهاباد سفر كرده اند بعدازظهر دروز نيز به رازنيهاي خود با شخصيتهاي سياسي مهاباد در محل استقرار هيات ويژه در سد مهاباد ادامه دادند . حجت الاسلام اشراقي نماينده امام و داريوش فروهر يكي از اعضاي هيات ويژه عصر ديروز به اروميه رفتند و مهندس هاشم صباغيان و مهندس عزت الله سحابي همچنان در مهاباد بسر مي برند . به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس ، ديروز نيز مذاكرات رسمي انجام نشد ولي ملاقات بين اعضاي ويژه و شخصيتهاي سياسي و مذهبي مهاباد جريان داشت و گفته ميشود در اين ملاقاتها زمينه براي انجام گفتگوهاي اصلي فراهم ميشود . بعدازظهر ديروز گروهي از آسيب ديدگان و بازماندگان حوادث قارنا ، سقز و بوكان براي طرح خواستهاي خود با  حجت الاسلام اشراقي و داريوش فروهر ملاقات كردند و مشكلات و شكايات خود را مطرح ساختند . مهندس سحابي يكي ديگر از اعضاي هيات ويژه در پايان ديدارهاي ديروز اظهار داشت زمينه براي براي حل نهائي مسئله فراهم شده و اميدواريهاي بيشتري بوجود آمده است و درباره ادامه مذاكرات نيز تصميماتي گرفته شده است كه بعداًاعلام خواهد شد . 
·	از سوي دگر شب گذشته شيخ عزالدين حسيني در تماس تلفني با كيهان گفت : حجت الاسلام اشراقي امروز (ديروز) در منزل ما بود و ديدار دوستانه اي صورت گرفت، اما هن.ز مذاكره اي نشده . همه مباحثات، جنبه خصوصي و دوستانه داشته است . عزالدين حسيني افزود : ما انتظار داريم حال كه شخصي از سوي امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران در هيات ويژه حضور دارد مذاكرات بصورت جدي با هيات نمايندگي خلق كرد صورت بگيرد  . عزالدين حسيني اضافه كرد : بر اساس اطلاعي كه به ما رسيده است كه در روانسر و جوانرود، براي كساني كه به نفع مسعود رجويي كانديداي رئيس جمهوري تبليغ ميكرده اند تضييقاتي به وجود آمده و حت عكسهاي او و مرا پاره كرده اند . از طرف ديگر ، برابر تلفني كه به من شده است عده اي پاسدار از كرمانشاه به طرف كاماران و سننندج حركت كرده اند كه چون علت اعزام اين عده معلوم نيست موجب ناراحتي مردم شده كه اميدواريم دولت به اينگونه مسائل توجه بيشتري بكند و خواست ديگر ما اين است كه مقامهاي مسئول به تقاضاهاي مردم سنندج و متحصنين آنجا داير به خروج پاسداران از سنندج توجه لازم معمول دارند.(كيهان25/10/1358)
مصاحبه اختصاصي كيهان با حجت الاسلام حسني امام جمعه اروميه: 
در كردستان گروهها به مذاكرات صلح معتقد نيستند.
اقاي بني صدر چند روز پيش اعلام كردند كه 5 ميليارد تومان بودجه مناطق كردنشين است كه بايد خرج برنامه هاي اقتصادي و عمراني باشد ولي به دليل درگيري هنوز اين بودجه جزب نشده است .
هميشه اماده جنگ هستم اول جنگ منطقي و فكري و اگر نشد جنگ با اسلحه به طوري كه شبخ عثمان نقشبندي رهبر رستگاري براي ترور من سه ميليون تومان جايزه تعين كرده است .
سلسله گفتگوهاي اختصاصي كيهان با شخصيتهاي ملي و مذهبي منطقه غرب كشور پيرامون مسادل جاري منطقه روزهاي گذشته در روزنامه درج شد در ادامه گفتگوهاي فوق در اين شماره مصاحبه كيهان با حجت الاسلام حسني امام جچمعه اروميه از نظر خوانندگان مي گذرد .
س : در آغاز مي خواستم كه بفرمائيد جنابعالي از چه زماني بر عليه حكومت شاه به مبارزه پرداختيد و از چه زماني فعاليت مسلحانه مي كنيد ؟
ج : من از 18 ساله گي مسلح به اسلحه گرم هستم و الان كه در 52 سالگي هستم تاز ان زمان تا كنون هيچ وقت بدون اسلحه نبوده ام و هميشه مردم را بر عليه حكومت پهلوي به مبارزه پرداخته ام .
س: اقاي حجت الاسلام حسني مخالفينتان شما را به ضد كمونيست بودن معذفي مي كنند و : 
ج : خوب راست مي گويند .
س : الان اين سوال مطرح مي شو.د كه اگر قرار باشد از دو جبهه فئودالها ( عوامل امپرياليسم ) و كمونيست ها در مقابل يك جبهه بجنگيد نبرد با وكدام جبهه را ترجيح مي دهيد ؟ 
ج : ما در هر دو جبهه خواهيم جنگيد چه وابسته هاي امريكا و چه وئابسته هاي شوروي و من تنها نيستم ميليونها نفر در سراسر كشور حاضر به جانبازي هستند ولي الان خطر بزررگ به فرموده امام شيطان بزرگ امريكا است 
س : پس شما معتقديد كه دشمن اصلي ما امريكا است ؟
ج : بله دشمن اصلي امريكا است و همچنين كمونيست ، كمونيستهاي كه توطئه مي كنند نيز دشمنان ما هستند .
س : چرا شما در مجامع هميشه با سلاح بخصوص با كلاشينكف ظاهر مي شويد 
سه ميليون تومان جايزه 
ج : در مورد سلاح بايد بگويم بعد از شهريور 57 كه درگيري با رژيم را به طور علني اغاز كرديم من و سايرين هميشه با اسلحجه بوديم در بيست و سه اذز ماه و دوم بهمن ماه و در شب 18 بهمن ماه و 21 و 22 بهمن با توپ و تانك ارتش روبرو شديم و هر وقت انها به ما حمله كردند ما هم دو برابر از آنها را كشتيم و از آن در مجامع مسلح بوديم و اما اينكه چرا با اسلحه كلاشينكف ظاهر مي شويم تنها ببه دليل خصوصيات اين اسلحه مي باشد و همكار اسلحه    ژ-3 را مي كند و همچنين فشنگهاي زيادي مي گيرد و چون از ناحيه حزب دمكرات و چريكهاي فدائي خلق و مجاهدين خلق در معرض ترور هستم لذا هميشه اماده جنگ هستم اول جنگ منطقي و فكري و اگر نشد جنگ با اسلحه به طوري كه شيخ عثمان نقشبندي رهبر رستگاري براي ترور من سه ميليون تومان جايزه تعين كرده است .
س : ايا شما در قارناو قالاتان بوديد يا نه ؟
ج : نه نبودم اگر بودم هيچ ترسي نداشتم و مي گفتم بودم ولي زماني كه در انجا درگيري بود من در بند و ترور كه مورد حمله مهاجمين قرارگرفته بود مشغول جنگ بودم و اينكه گروهها مرا متهم مي كنند افترا و دروغ مي گويند و اين مسئله كذب محض
 بوده و من حتي قارتا و قالاتان را نمي شناسم. 
س : ايا كساني كه به قارتا و قالاتان حمله كردند مقصر هستند يا نه ؟
ج:در مورد قارتا مسئله اين است كه 18 نفر از مجاهدين را در انجا به شهادت مي رسانند و عده اي نيز مجروح مي كنند خانواده هاي شهدا به محل حادثه رفتند و هفت نفر قاتل مجاهدين و پاسداران در يك درگيري كشته مي شوند .
بعدا گروههاي مسلح براي اين كه جمهوري اسلامي را متهم كنند خودشان در كارها دست به كشتار مي زنند در مورد قالاتان چون اخيرا اتفاق افتاده است من هنوز تحقيقي نكرده ام .
س:شايع است كه شما با استاندار و فرماندهان ارتش و انجمن اسلامي دانشگاه و ديگر مقامات اختلافاتي داريد نظرتان در اين مورد چيست ؟
ج:نه اختلافي دذر بين نيست ممكن است اختلاف سليقه باشد .
س:با انجمن اسلامي دانشگاه چطور مثل اينكه يكبار بر عليه انها اعلاميه صادر كرده و از رئيس دانشگاه خواستار معرفي انها شده بوديد ؟
ج:مسئله اين است كه مردم يك روز به دانشگاه رفته و خواستار پايان يافتن تحصنعده اي از دانشجويان شدند علي رغم اينكه من در انجا موعظه كردم ولي درگيري پيش امد و انجمن اسلامي اتهاماتي را به من زدند و اطلاعيه اي بر عليه من صادر كرده بودند .
س:به دليل مبارزات شما در دوران سياه پهلوي مردم به شما اعتماد كرده اند و از شما حرف شنوي دارند مي خواستم بپرسم اين مسئله در جهت سركوبي فئودالهاي منطقه استفاده مي كنيد يا نه ؟
چه كسي فئودالها را مسلح كرد 
ج:در مناطق اذربايجان غربي به معناي واقعي فئودال نيست به منطقه كردستان فئودالهاي هستند كه اگر اگر مستضعف را غارت كرده و زمينهايشان را گرفتند كه متاسفانه اقدامات گروههاي  مسلح مانع از ان هستند كه منا اين اكراد را به زمينهايشان برگردانيم و دليلش هم اين است كه اين اكراد رانده از زمينهاي خود به ما پناهنده شده اند و ما سعي مي كنيم در اوالين فرضت ارامش در منطقه به وجود بيايد ان ها را به زمينهاي اصلي خود برگردانيم بعضي از سران عشاير نيز وجود دارند كه به قول شكما فئودال هستند من با انها مخالفم حتي در موردي كه بعضي از مقالمات دولتي مي خواستند به انها اسلحه بدهند من مخالفت كردم .
س:پس اسلحه اي داده شده است ؟ 
ج: فعلا برايم روشن نيست امام هم با اين مسئله مخالفت بودند و من هم مخالف بودم البته برادران اكراد با ژاندارمري همكاري مي كنند عده اي كثيري از برادران كرد با ما در سنگرها با اين گروها مي جنگند 
س:ايا انها فئودال هستند ؟
ج :خير 
س:شما بارزانيها ( قياده موقت ) هم كاري داريد ؟
ج : نخير من اشانايي با قياده موقت ندارم و اطلاعات زيادي هم در مورد ان ندارم 
س :در مورد گروه ( رزگاري ) به رهبري عده اي نقشبندب كه قطب زاده انها را بهع تلويزيون دعوت كرد كه مسلما مسائل ديگري را در پي داشت الان افرادتي ترين گروه ضد جمهوري اسلامي در منطقه است نظرتان در اين مورد چيست .
ج:بله اينها ضد اسلام هستنتد و اينكه چگونه اينها به تلويزيون را ه يافتند و غيره بايد به اين واقعيت توجه داشت كه اقاي قطب زاده و امثال ايشان چون تازه وارد هستند اطلاع چنداني ندارند .
س : پس چون اقاي چمران هم تازه وارد است اشتباه كرده اند ؟ 
ج:نخير من عرض نكردم ايشان اشتباه كرده اند فقط گفتم اطلاعي ندارمم كه انطور مسئله اي بوده است يا نه 
س : ايا به مذاكرات صلح اعتقاد داريد ؟ 
ج : انها به مذاكرات صلح معتقد نيستند و صلح برايشان معني ندارد هر وقت  قدرتشان را از دست مي دهند و مي بينند كه در ححال نابودي هستند فوري مذاكرات صلح و هيئت ويژه را مطرح مي كنند تا بعد از مدتي دوباره نيرو جمع كرده و به جنگ مي پردازند 
س : چرا با تحقيقات بنيادي زمينه رشد عناصر توطئه گر را از بين نمي برند ؟ 
ج : اقاي دكتر بني صصدر چند روز پيش اعلام كرد كه 5 ميليار تومان بودجه مناطق كرد نشين است كه بايد خرج برنامه هاي اقتصادي عمراني باشد ولي به دليل درگيري اين بودجه هنوز جزب نشده است و همين طور شما ملاحظه فرمائيد كه جهاد سازندگي كه مشغول جاده سازي مدرسه و حمام سازي در منطقه است توسط اين گروهها گروگان گرفته مي شود و حتي اعدام مي شوند و حتي همين الان عده اي از افراد جهاد سازنندگي در اسارت هستند .
س : اقاي حسني ضمن اينكه در اروميه مردم به شما اعتماد كرده و شما را ستايش مي كنند گروههاي در اروميه و حتي شهرهاي ديگر بر عليه شما فعاليت مي كنند نظرتان در اين مورد چيست ؟ 
ج : اصولا گروههاي چپ گرا و راست گرا بر عليه من فعاليت مي كنند از جمله چريكهاي فدائي و جنبشيها و ديگر گروههاي وابسته كه بزعم  ايشان تنا كسي كه اروميه را از دئست اين گروهها در امان نگه داشت من بودم كه البته خودم معتقد هستم كه قهرمانان اروميه خود عامل استقرار ارامش در اروميه و مناطق اطراف ان بودند.(كيهان25/10/1358)
رئوس طر ح تازه خود مختاري كردستان
 مهندسهاشم صباغيان،عضو هيات حسن نيت كردستان در رابطه با جزئيات طرح شش ماده اي هيات اعزامي حزب دمكرات در  گفتگو با اطلاعات گفت:«در جلسه دو ساعته اي كه امروز (ديروز )باتفاق آقاي فروهر هيات نمايند گي حزب دمكرات داشتيم، پيرامون طرح پيشنهادي حزب دمكرات بحث وگفتگو به عمل آمده». صباغيان افزود: «هيات اعزامي حزب دمكرات، در اين جلسه، يك طرح شش ماده اي درمورد مسا ئل كردستان ارائه كرد كه و رئوس اين طرح شش ماده اي با 26 ماده اي كه هيات نماينده گي خلق كرد، قبلا ارائه كرده بود،  تفاوتهاي اساسي دارد». صباغيان اضافه كرد:«هيات ويژه دولت، اين طرح رادر جلسه اي كه در اين هفته تشكيل خواهد شد، بررسي وبا اظهار نظرلازم، تقديم مقام ريس جمهوري خواهد كرد». در اين طرح كه از سوي هيات نمايند گي حزب دمكرات كردستان به نام طرح «خودمختاري» ارائه شددر خواست گرديد ه كه در متمم قانون اساسي گنجانده شود در اين طرح آمده است:قلمرو جعرافياي مناطق كرد نشين با اكثريت اهالي ساكن هر محله  تعيين وزبان كردي در سرزمين كردستان براي مكاتبات اداري وآموزشي در كنار زبان فارسي به رسميت شناخته شود، همچنين جزييات طرح پيشنهادي به صورت يك طرح جامع به تصويب اركانهاي قانوني برسد». مهندس صباغيان گفت: «علاوه بر طرح شش ماده اي، در مورد عفو عمومي رسيدگي به خانوادههاي شهداي درگيري در مسائل كردستان ومسائل قارنا و مبادله كليه زندانيان و جبران خسارتهاي مالي نيز پيشنهادهايي شده است». ضباغيان در پايان گفت: «ضمنا لغو تصويب نامه انحلال حزب دمكرات، مورد تقاضاي اين هيات بود».(اطلاعات12/12/1358)
دره قاسملو به توسط نيروهاي ارتش درآمد.
مردم روستاهال آلاگيوز، ميرآباد و لواشگر خانههاي خود را ترك كردند.
افراد مسلح در دره قطور به ستون ارتش حمله كردند.
در درگيري ارتش با مهاجمين مسلح چهار مهاجم كشته شدند.
جمشيد حقگو استاندار آذربايجان غربي ساعت سيزده ديروز در تماسي با خبرگزاري پارس در اروميه اعلام كرد كه ستونهاي ارتشي در دره قاسملو مستقر ماند و منطقه كاملاً در تسلط ارتش قرار گرفته است.
حقگو همچنين گفت: كه از بامداد ديروز تا ساعت سيزده گزارشي از درگيريها و تلفات احتمالي به وي نرسيده است. دره قاسملو در  جنوب شهرستان اروميه در چند روز اخير صحنه برخوردهاي پراكندهاي بين واحدهاي نظامي و گروههاي مسلح بوده است.
استاندار آذربايجان غربي ساعت 19 ديروز نيز در گفتگويي با خبرگزاري پارس در اروميه اظهار داشت: دروز هنگام عبور ستون ارتش در دره قطور از توابع شهرستان خوب مهاجمين مسلح به سوي ستون تيراندازي كردهاند و واحدهاي نظامي نيز ضمن پاسخ به اين تيراندازيها به مسر خود ادامه دادهاند و تاكنون گزارش از احتمال زخمي يا تلفات در اين تيراندازيها نرسيده است. حقگو افزود: ضمنا ديروز ستونهاي ارتشي در مسير مانور خود به روستاها «راژان» و «آق بولاق» رسيده و در محوطهي پيشبيني شده مستقر شدند در همين مسير برخوردهايي كه در روي جاده گفته ميشود سه يا چهار نفر از مهاجمين مسلح كشته شدند .
حقگو همچنين گفت: متأسفانه هم همين درگيريهاي اخير استان عدهاي از خارج استان و نيز داخل استان دست به تحريكات و شايعهپراكنهايي عليه مقامات رسمي به راه انداختهاند و سعي در تضعيف روحيه مقامات دارند كه ما به شدت با آن مقابله خواهيم كرد.
بر اساس گزارش خبرگزاري پارس عليه وضع چند روستاي تابع شهرستانهاي اروميه و نقده متشنج بود و درگيريهاي پراكندهاي بين واحدهاي نظامي از يك طرف و گروههاي مسلح از طرف ديگر روي داد.
استاندار آذربايجان غربي پش از ظهر ديروز در گفتگويي به خبرگزاري پارس گفت: شب شنبه گروههاي مسلح به واحد نظامي مستقر در منطقه آق بلاق از توابع اروميه تيراندازي كردند و نيز حملات مشابهي و به پاسگاه ژاندارمري "بچنلو" در نقده شده است وي افزود: هنوز گزارشي از تلفات نرسيده است.
سرپرست فرمانداري شهرستان نقده نيز در مورد درگيريهاي روستاهاي تابع نقده به خبرگزاري پارس گفت: در چهل و هشت ساعت گذشته روستاهاي آلاگيوز ميرآباد و  پاسگاه بچنلو و نيز واحد ژاندارمري مستقر در جنوب نقده مورد حمله گروههاي مسلح با سلاحهاي سنگين قرار گرفتهاند ولي هر بار با تيراندازي متقابل افراد ژاندارمري عقبنشيني كردند. وي افزود اهالي روستاهاي آلاگيوز و ميرآباد روستاها را تخليه كردند  و در روستاهاي آلاگيوز به پنج ساختمان مسكوني آسيب شديد رسيد و دو رأس دام نيز تلف شد و دوشنبه پيش همچنين گروههاي مسلح به روستاي لواشلو از توابع نقده حمله كردند و اهالي اين روستا نيز روستا را تخليه كرده و به طرف پاسگاه بچنلو مهاجرت كردند. افراد ژاندارمري پاسگاه بچنلو شب شنبه با تيراندازي متقابل مهاجمان را ز روستاهاي لواشلو عقب راندند. ضمناً ساعت دو نيم بامداد ديروز واحد ژاندارمري مستقر در جنوب نقده با مسلسل مورد هجوم قرار گرفت و با تيرانداز متقابل ژاندارمري مهاجمان مجبور به فرار شدند. سرپرست فرمانداري نقده در پايان گفت: خوشبختانه اين درگيريها هيچگونه تلفات جاني نداشته است. بر اساس گزارش خبرگزاري پارس عصر ديروز بين ساعت هيفده و سي دقيقه تا نوزده و همچنين از نيمه شب پريشب تا ساعت دو نم بامداد مهاجمان با سلاحهاي سنگين به سوي محلهاي استقرار پيشمرگان مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامي در بخش كامياران آتش گشودند كه به آتش آنها پاسخ داده شد و مهاجمين به عقب رانده شدند.
آثار خوني كه در نقاط مختلف درگيري مشاهده شده حاكي از آن است كه به مهاجمانگلوله اصابت كرده لكن از ميزان تلفات و مجرمان اطلاع در دست نيست. اين خبر عصر ديروز مورد تاييد سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مستقر در كرماشنه قرار گرفت.
ان گزارش همچنين حاكيست كه روز پنجشنبهي گذشته عدهاي سارق مسلح به روستاي قورپل از بخض هرسين هجوم بردند و پس از طناب پيچ كردن يك از چوپانان گوسفندانش را به سرقت بردند. به محض درافت اين خبر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هرسين وارد عمل شده و در ساعت شانزده پس از درگيري مختصري و به دنبال شش ساعت تعقيب گوسفندانش از سارقان بازپس گرفته شد و به صاحبش مسترد شد.
اسامي كشته شدگان «قلاتان»
اسامي كشتهشدگان حوادث روستاي قلانانبه اساس گزارشهاي تاييد نشده به شرح زير است:
رمضان پنهار 11 ساله، حاجي سيد حسن قدمي 70 ساله، حاج محمد بايزيدي 75 ساله ، حاج رسول عبدالله 60 ساله، عبدالله قربان 50 ساله، عثمان درويش سليم 60 ساله، محمد كردي 50 ساله، عثمان اماني 30 ساله،محمد امين عباسي 30 ساله،حسن حمزه كوكه 22 ساله، احمد گلابي 21 ساله، جلال بيدوخ 18 ساله، عبدالله آه لياني 19 ساله، اسمعيل  حميدي 15 ساله، قادر كورستمي 35 ساله، رحمان مينه مورك 35 ساله.
اروميه ـ خبرنگاركيهان ـ آخرين خبرهاي رسيده از روستاهاي اطراف اشنويه و منطقه نقده حاكيست كه روز گذشته نيز درگيريهاي پراكندهاي در اين مناطق جريان داشته است.
دكتر حقگو استاندار آذربايجان غرب در مورد اين حوادث در يك گفتگوي اختصاص با خبرنگار كيهان گفت: براي تقوت واحدهاي اعزامي لشگر 64 ستونهايي كه از اروميه به مناطق آق بلاق و راژان  اعزام شده بود با موفقيت به ستون اعزامي ملحق شدند.
وي افزود: در اين نقل و انتقال چهار نفر از مهاجمين كه به سوي ستون تيرانداز ميكردند كشته شدند و هليكوپترها نيز از ستونهاي اعزام پوشش بعمل ميآوردند. استاندار همچنين گفت: در منطقه قطور يك عده سرباز كه حامل آذوقه بودند در دره مورد حمله افراد مسلح كه كمين كرده بودند قرار گرفتند و آنها با تيراندازي متقابل از منطقه توانستند عبور كنند.
استاندار اطلاع داد كه مهاجمين در منطقه نقده نيز شبانه چند قريه و پاسگاه را مورد حمله و هدف تيراندازي قرار دادهاند كه از حمله قريه لاشان و پاسگاه را مورد حمله و هدف تيراندازي قرار دادهاند كه از حمله قريه لواشان و پاسگاه ژاندارمري بجان  گروهان ژاندارمري نقده بوده است كه خرابيهايي به بار آوردهاند ولي تلفاتي نداشته است و افراد ژاندارمري نيز به دليل حملات با تيراندازي پاسخ دادهاند.
استاندار افزود: در داخل اروميه و اشنويه و ديگر نقاط اعلاميههايي نيز عليه مقامات استان پخش شده و به شايعه پراكني مشغولند تا اذهان مردم را مشوب سازند. سخنگوي سپاه پاسداران اروميه نيز اطلاع داد كه در منطقه نقده مهاجمين در ساعت 10 در روستاي كوكلير و پاسگاه حسنلو در 30 كيلومتري نقده و پاسگاه ژاندارمري نقده مستقر در جاده پيرانشهر و قراء «آلاگوز» و «سارالار» در نزديكي سه راه محمدار با اسلحههاي مختلف از جمله موشكانداز و آرـ پي ـ جي ـ هفت و خمپارهانداز و تفنگ حمله كردند كه در اين حملات تلفاتي وجود نداشته و تنها خسارات مالي به افراد وارد آمده است. در سنگر مهاجمين نيز مشروبات الكلي به جا مانده است. جنازه سه نفر از شهداي حوادث اخير منطقه ط مراسم باشكوه از طرف طبقات مختلف مردم و با تشريفات نظام تا گورستان تشيع شد.
شيخ عزالدين حسيني: فئودالهاي مسلح منطقه ابتدا اين درگيريها را بوجود آوردند و دامن زدند.
شيخ عزالدين حسيني طي گفتگوي اختصاصي با كيهان در مورد حوادث اخير غرب كشور گفت: ما خواهان جنگ در منطقه نيستيم و مسوول هر نوع درگيري مسلحانه و برادركشي را به سود عوامل درگير نميدانيم. وي سپس اشاره به اقدامات جناح صلح طلب دولت گفت: اين جناح كه در درون هيات حاكمه نفوذي دارند بايد با پشتيباني از ما از گسترش درگيريها در شهرهاي كردستان جلوگيري كنند.
 وي در توجه درگيريهاي اخير منطقه اشنويه گفت: يك ستون ارتشي كه از نقده به سو اشنويه در حركت بود در نقطهاي به نام قلهتان با توپ به اين ده حركت كرد كه در نتيجه اين حادثه هفده تن از مردم و سه پيشمرگ كرد جان خود را از دست دادند.
شيخ عزالدين حسيني به دنبال اين مطلب اضافه كرد: فئودالهاي مستقر در منطقه كه همگي ايادي مسلح در اختيار دارند ان درگيريها را ابتدا به وجود آوردهاند و سپس دامن زدند و اكنون وضعي به وجود آمده كه مردم روستاهاي اطراف اشنويه خانه و كاشانه خود را رها كرده و به مناطق امن ديگر كوچ كردهاند.
هيات نمايندگي خلق كرد كه علاقمند به راهحل مسالمتآميز در جهت بحران كردستان است اين درگيريها را محكوم كرده و اعلاميههايي منتشر كرده است در قسمتي از اين اعلاميه آمده است. هموطنان مبارز خلق رزمنده كرد هنوز فجعه مردم قارنا از ادها نرفته است كه در كي از روستاهاي ميهنمان در اطراف اشنويه جنايات ننگين ديگري صورت ميگيرد. ژاندارمها، پاسداران و مزدوران معبودي به دهكده «قلهتان» حمله كرده و به طرز وحشانها مردم بيدفاع را قتلعام ميكنند. علاوه بر شهادت 3 پيشمرگ هفده تن از روستايان بيدفاع شهد و 20 نفر زخمي ميشوند.
هيات نمايندگي خلق كرد، ضمن تسليت به بازماندگان «شهداي قلهتان» و قاطبه خلق كرد و همدردي با مصدومان اين جنايت فجيع و كشتار مردم را محكوم كرد و از پيشمرگان قهرمان مردم شهر و روستاهاي كردستان ميخواهد كه متحد و هوشيار باشند و با قاطعيت و دورانديشي توطئههاي جنگافروزان را نقشبر آب سازند.(كيهان10/1/1359)
نماينده امام و رهبران كرد مذاكرات را ثمر بخش خواندند.
اروميه ـ خبرنگار كيهان ـ حجت الاسلام حاج شيخ حسين كرماني نماينده امام در غرب كشور كه براي بررسي مسايل و اوضاع و احوال مناطق درگير به اروميه آمده بود به دعوت دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان روز دوشنبه به مهاباد عزيمت كرد و سپس به اروميه بازگشت. ايشان در يك مصاحبه اختصاصي به خبرنگار كيهان در اروميه گفت: من در مهابا د مذاكراتي با رهبران كرد انجام دادهام كه اين مذاكرات از ساعت 10 صبح الي 7 بعدازظهر بطول انجاميد و جهات مختلفي مورد بحثقرار گرفت كه اكثر آنها ناتمام مانده است كه انشاءالله براي تكميل مذاكرات دوباره به مهاباد خواهم رفت و نتيجه مذاكرات روي موضوعات مختلفي كه مورد بحث بودند بعداً در اختيار عموم قرار خواهد گرفت ولي آنچه مسلم است رهبران كرد واقعاًاز اين وضع ناراحتند و باز آنچه كه مسلم استملت كرد عموماً و رهبران كرد خصوصاً خواهان تجزيه كردستان از ايران نيستند و خواستههاي آنها همان 6 اصلي است كه قبلاً براي رييس جمهور ارسال داشتهاند و در رسانههاي گروه منعكس شده است و نهات امر نحوه پياده كردن اين اصول است كه مورد بحث ما قرار گرفته آن هم با حسن نيت و تفاهم، نماينده امام افزود: در ان مذاكرات به حدي حسنتفاهم در بين بود كه هم براي آنها و هم براي من خلاف انتظار بود فعلاً هم اينجانب و هم رهبران هموطن كرد اميدوارند در ظرف همين چند روز مشكلات منطقه كردستان براي هميشه حل شود.
خبرنگار اعزامي كيهان از مهاباد اطلاع ميدهد كه حجتالاسلام كرماني نماينده امام در غرب كشور از طرف سران كرد استقبال شاياني به عمل آمد و از دو راهي نقده تا مهاباد ايشان مورد استقبال عده كثيري از رهبران و كردهاي منطقه قرار گرفت.
هنگام ورود نماينده امام  به مهاباد ملا رحيم عباس نماينده روحانيون، قهرماني شهردا، فاضلي بخشدار و نماينده فرمانداري مهاباد و قاضي نماينده حزب دمكرات كردستان در سه راهي نقده از ايشان استقبال كردند.
جلسه نماينده امام با روحانيون
جامعه روحانيت اروميه نيز پس از بازگشت  نماينده امام جلسهاي در منزل استاندار آذربايجان غربي با حضور حجت الاسلام حاج شيخ حسين كرماني نماينده امام در غرب كشور تشكيل داد در اين جلسه مسايل مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد روحانيت نظر خود را درباره مذاكرات نماينده امام با سران كردستان قاطعانه بيان كنند و موضع خود را در قبال مشكلات و درگيريهاي موجود در اروميه و از خارج از اين منطقه مشخص كنند. نماينده امام كه اين مطالب را با خبرنگار كيهان بطور اختصاصي در ميان گذاشت  اظهار داشت نتيجه مذاكرات ما و اتخاذ تصميم پس از جلسهاي كه در استانداري تشكيل خواهد شد اعزام ميشود. 
خبرگزاري پارس نيز در مورد اين مذاكرات گزاش داد در پايان مذاكرات روز دوشنبه حجت الاسلام حاج شيخ حسين كرماني نماينده امام در غرب كشور با دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان ايران و چند تن از رهبران اين حزب در مهاباد هر دو نتايج اين مذاكرات را بسيار مفيد، نويد دهنده و در محيط صميمانه و با صفا اعلام كردند.
از سوي ديگر دكتر عبدالرحمن قاسملو در پايان اين مذاكرات در گفتو گويي با خبرنگار اعزامي خبرگزاري پارس ضمن ابراز خوشحالي از ملاقاتحجت الاسلام حاج شيخ حسين كرماني گفت: وي خوشبختانه در مسايل كردستان بصيرت كامل دارد و استنباطي كه از اوضاع كرده است ما را اميدوارتر ساخت كه حرفهاي ما دقيقاً آنطوري كه ميخواهيم در محضر امام، شوراي انقلاب و نزد رييس جمهوري منعكس خواهد شد ما مسايل را با صراحت كامل و حسن نيت مطرح كرديم. دكتر قايملو افزود: در اين مذاكرات درباره دو مساله اساسي گفتگو شد، يكي متوقف ساختن درگيريها و دوم طرح مسايل اساسي مشكل كردستان با تامين حقوق مردم كردستان به شكل خودمختاري. ما پيشنهادهايي در اين زمينه تقديم كرديم كه اميدواريم با سرعت هرچه بيشتر به آنها جواب داده شود. چون وضع كشور اين امر را ايجاب ميكند.
دبير كل حزب دمكرات كردستان افزود: ما خوشحاليم كه توانستيم يكبار ديگر اين احساس را به وجود بياوريم كه به سرنوشت ميهنعزيزمان ايران واستقلال كشور به رودر روي در مقابل توطئهها علاقمنديم و آنچه مردم كردستان ميخواهند در چارچوب كشور جمهوري اسلامي قبل تحقق است در ضمن از فرصت استفاده كرديم و يكبار ديگر پشتيباني حزب دمكرات ايران را از رهبري امام امت اعلام كنيم.
خبرنگار خبرگزاري پارس از قاسملو سوال كرد شما فكر ميكنيد با مذاكرات امروز درگيريها در منطقه متوقف بشود؟ وي گفت: ما علاقه داريم كه درگيريها متوقف بشود چون دليلي براي درگيريها نميبينيم از نظر ما كافي است كه ارتش از مناطق درگيري دور بشود در مورد پيشنهادهاي طرح شده گفته شد اميدواريم در جلسات آينده به طور مشخص پيشنهادهاي طرفين مورد بحث و تصميمگيري قرار بگيرد.
درگيري در قريهي ساعتلو
خبرنگار كيهان در اروميه همچنين گزارش داد در حاليكه حجت الاسلام كرماني نماينده امام در غرب كشور  با رهبران كرد مذاكره ميكند صداي تيراندازي هنوز در قريه ساعتلو در دره قاسملو به گوش ميرسد. در جاده قاسملو به اروميه و نقده هر ماشيني كه عبور و مرور بكند به قيمت جان سرنشينان آنها تمام ميشود، زيرا افراد مسلح در كوههاي مجاور جاده كمين كرده و آنها را به رگبار ميبندند و بدينجهت عبور و مرور در اين جادهها قطع شده است.
گزارش تلفني خبرنگار كيهان از نقده حاكيست كه در ساعت 5/9 سهشنبه افراد مسلح به پاسگاه ژاندارمري شيرينبلاق از توابع نقده و ساعت 5/3 بامداد چهارشنبه به گردان ژاندارمري نقده با آرـ پي ـ جي ـ 7 حمله شده است و همچنين براي جلوگيري از رسيدن كمك به اين پاسگاهها مشاينهايي كه در محور اروميه به نقده بخصوص از قزقر مادرهسي(درهتب) در حركت بود تيرانازي كردند كه حدود 4 نفر كشته و 8 نفر زخمي به جا گذاشت. پاسگاه شيرين بلاق نيز كه از جوانب مختلف بوسيله افراد مسلح در محاصره قرار گرفته بود مورد هدف آر پي جي 7 قرار گرفت و گروهان ژاندارمري پاسخ متقابل داد. در حمله به گروهان ژاندارمري نقده نيز لطماتي به گروهان رسيد و شيشههاي آن و ساختمانهاي مجاور خرد شد، اسماعيل تيرانداز راننده اتومبيل پيكان كه در جريان تيراندازي به ماشين وي در ساعت 5/9 سهشنبه از جاده «درهتب» جان سالم به در برده گفت: از ده متري ماشينها را به رگبار بستند در همين هنگام يك سواري ب ـ ام ـ و با سه سرنشين به نامهاي جليل مشيري و برادرزادهاش سعيد مشيري و عمهاش حليمه رضايي مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و بوسيله ماشين ديگري كه از همين جاده عبور ميكرد به بيمارستان انتقال يافتند. همچنين چنگيز راننده يك كمپرسي نيز بر اثر تيراندازي كشته شد و مينيبوسي كه از اروميه عازم مهاباد بود به رگبار بسته شدند و دو نفر ديگر جان سالم به در بردند. راننده اين مينيبوس كه طه نام دارد و ساكن روستاي حاج حسن از توابع مياندوآب است، ماجراي تيراندازي را به خبرنگار كيهان در نقده تعريف كرد و چند نفر ديگر كه همراه وي بودند اظهار داشتند كه افراد مسلح مسافرين را لخت كردند. در رابطه با اين حادثه خبرنگار كيهان در نقده با سرگرد عباسي فرمانده افراد مسلح حزب  دمكرات در مهاباد تلفني تماس گرفت، وي گفت: ما از حمله به اين ماشينهابياطلاع هستيم. و مشغول تحقيق در اينباره ميباشيم، در رابطه با ناامني كه در جاده اروميه به نقده پيشآمده و حمله به پاسگاههاي ژاندارمري اهالي نقده به راهپيمايي در شهر دست زدند و جلوي ادارهي مخابرات گرد آمدند. مغازههاي نقده روز گذشته تعطيل شد مردم از مقامات و ارتش خواستار اعاده امنيت در نقده شوند. يك عده از افراد ساكن نقده نيز خانههاي خود را ترك كردند و به نقاط امنتري رفتند.
چهار مسافر كشته شدند
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان ـ در حمله به يك مينيبوس مسافربري بين راه مهاباد و اروميه 4 مسافر كشته و تعدادي زخمي شدند. اسكندري مسوول دفتر شيخ عزالدين حسيني طي تماسي تلفني با خبرنگار كيهان ضمن اعلام اين خبر گفت: چند شب پيش به چند ماشين در بين راه اروميه و مهاباد حمله شد كه اموال مسافران به غارت رفت و بر اثر تيراندازي به به يكي از ماشينها 4 نفر كشته شدند. و در مورد مسببين اين حادثه گفت: آنطور كه زخميها ميگويند بيشتر اين افراد به زبان كردي بارزاني (قياده موقت) صحبت مكردند. و در رابطه با سفر حجت الاسلام كرماني نماينده امام خمن در غرب كشور گفت: ايشان در اين سفر فقط با مسوولان حزب  دمكرات مذاكره كرده و هيچ تماسي با شيخعزالدين حسيني نداشته است. مسوول دفتر شيخ عزالدين در اين رابطه افزود: آقاي كرمانيي در پايان سفرشان به اتفاق دكتر قاسملو در يك مصاحبه تلويزيوني شركت كردند و اظهار اميدواري كردند كه مسايل كردستان از طريق مذاكره و بطور مسالمت آميز حل شود و ملاقات خود را با مسوولين حزب دمكرات ثمربخش دانست. اما وي در مورد وقايع دهكده «قارنا»اظهار بياطلاعي كرد در حاليكه بايد از تمام جريانات كردستان مطلع باشند. اسكندري در مورد سخنان رييس جمهور در سالروزجمهوري اسلامي ايران گفت: صحبتهاي آقاي بنيصدر غير دوستانه بود به طوريكه ايشان از عده امنيت براي مسلمانان در كمال آرامش و آزادي بسر ميبرند.(كيهان14/1/1359)
قاسملو: ما عليه جمهوري اسلامي اسلحه برنداشتهايم
قاسملو شرايط خلع سلاح حزب دمكرات را اعلام كرد
در صورت برقراري دموكراسي عدم دخالت گروههاي غير مسوول و تامين حق خودمختاري حزب دمكرات به عنوان نخستين حزب سياسي  با هر گونه حمل اسلحه مخالفت ميكند.
مساله كردستان اگر حل نشود عليرغم تمايل دروني ما يكبار ديگر منفجر خواهد شد.
اسلحه مردم كردستان ميتواند كاملاً در خدمت جمهوري اسلامي براي مبارزه با امپرياليسم قرار گيرد.
ما خودمختاري ميخواهيم  و در راه كسب آن مردم كردستان هزاران شهيد دادهاند.
دكتر عبدالرحمن قاسملو دبير كل حزب دمكرات كردستان در يك گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اعزامي خبرگزاري پارس به مهاباد پيرامون علل درگيريهاي اخير و مخالفت حزب دمكرات با خلع سلاح و مذاكرات وي با نماينده امام در غرب كشور سخن گفت.
وي در مورد علل درگيريهاي اخير آذربايجان غربي گفت: متأسفم يكبار ديگر مقامات رسمي واقعيت را تحريف ميكنند ولي فكر ميكنم مردم ايران هوشيارتر از آن هستند كه گول بخورند. علت اصلي درگيريها وضع است كه در كردستان وجود دارد. اين وضع نه جنگ و نه صلح نميتوانند براي مدت طولاني ادامه يابد. مساله كردستان جمع شده و اگر حل نشود تبديل به عقده خواهد شد و عليرغم تمايل دروني ما يكبار ديگر كردستان منفجر خواهد شد.
دكتر قاسملو افزود: علت اصلي عدم توجه به خواستههاي برحق مردم كردستان است و در اين ميان عدها فرصتطلب و ضد نقلاب از وضع موجود به سود خود و گروه خود استفاده ميكنند و واقعيت اين است كه بيش از يك سال است كه فئودالهاي اروميه كه اكثر روابط نزديكي با ساواك داشتهاند و حتي سردستهي آنها رشيد بيگ جهانگيري از مقربين صياديان رييس ساواك محلي آذربايجان غربي دهقانان را از خانه و كاشانهشان اخراج كردند و مقامات تاكنون به خواست اصلي آنها براي مراجعت با مأوي و مسكن خود توجه نكردهاند. پس از اينكه آقاي ظهير نژاد مجدداً امكان فعاليت يافت و به رياست ژاندارمري كل كشور منسوب گردييد بلافاصله رشيدبيگ جهانگيري و دار و دستهاش راههاي بين اشنويه و سوماي و برادوست را مسدود كردند و به آزار مردم پرداختند و دهقانان از اين جريان كاسهي صبرشان لبرز شد و عليه اين فئودالها قيام كردند و كوشش كردند تا راهها را باز كنند. البته حزب ما همچنان كه در برنامهاش است به كمك دهقانها شتاف و در نتيجه درگيريهايي در منطقه ترگول و مرگول به وجود آمد كه متاسفانه منجر به كشتهشدن عدهاي بيگناه شده البته موجب خلع سلاح عدهاي از اين مزدوران هم شد. وي گفت: نقده كه مدتهاست مركز توطئه به شمار ميروند و به سرعت از اين فرصت استفاده كرد و حمله را به سوي اشنويه آغاز نمود و در ده قلاتان جريان كشتار بيرحمانه قارنا به شكل ديگر تكرار شد و 20 نفر دراين ده به قتل رسيدند كه 17 نفر آنها غير مسلح بودند. نتيجه ميگيريم درگيري در اطراف اروميه عبارت است از برخورد بين نيروهاي انقلابي و نيروهاي ضد انقلاب كه متاسفانه ارتش و ژاندارمري علناً از نيروهاي ضد انقلاب پشتيباني ميكنند.(كيهان16/1/1359)
در جلسه عمومي كردهاي مقيم مركز گفته شد:«خلق كرد آماده مقابله با هر قدرت خارجي است».
جلسه عمومي «جمعيت كردهاي مقيم مركز» بعد از ظهر روز پنجشنبه گذشته (28/1/59) با حضور عده كثيري در محل دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. 
در اين جلسه، پس از بزرگداشت سالروز شهادت قاضي محمد، صدر قاضي و سيف قاضي و ديگر شهداي كردستان و يادآوري سالروز شهادت 9 تن از مبارزان و مجاهدين در تپههاي اوين، يكي از نمايندگان كردهاي مقيم مركز در تحليلي در مورد اوضاع كردستان، سخناني ايراد كرد.
وي در قسمتي از سخنان خود گفت: «دولت با تسليح فئودالها و گسيل ارتش به نواحي مختلف كردستان، به جاي جنگ با دولت فاشيستي عراق و آمادگي مبارزه با امپرياليزم آمريكا، قصد تحميل جنگي ديگر به خلق كرد دارد. سخنرانيها پياپي فرماندهان ارتش و ژاندارمري براي افسران و سخنرانيهاي رئيس جمهور، فقط در جهت توجيه حملهاي ديگر به كردستان و فراهم كردن مقدمات دومين جنگ تحميلي به خلق كرد است.
كشتار مردم بيگناه در «قلاتان» اشنويه يادآور جناياتي است كه صهيونيستها در «ديرياسين» و عوامل امپرياليزم آمريكا در «ميلا»ي ويتنام مرتكب شدند. محاصره اقتصادي روستاها و شهرهاي كردستان و قطع ورود مواد غذايي و دارويي و سوخت نيز از عمليات دولت در منطقه كرد نشين است».
ناطق در جاي ديگري از سخنان خود، ضمن انتقاد از حمايت دولت از حزب دمكرات كردستان عراق (قياده موقت) به نامهاي اشاره كرد كه روابط ادريس بارزاني با شيخ عثمان نقشبندي رئيس «سپاه رزگاري» را نشان ميداد و ضمن نشان دادن آن به حضار گفت: «دولت ميگويد سپاه رزگاري مزدور عراق و حزب بعث است و ما هم قبلا آن را فاش كردهايم، ولي چگونه به قياده موقت كه با اين عوامل، روابط مستحكم دارند و دست پرورده سيا و ساواك و موساد اسرائيل هستند كمك ميكند، چمران آنها را ميهمان ايران مينامد و پاسگاه مرزي را عليه عراق در اختيار آنان ميگذارد». 
ناطق در بخش ديگر سخنراني خود گفت: «خلق كرد آماده هر نوع مقابله با تجاوز از جانب هر خارجي و مزدوران آن ميباشد ولي ارتش بجاي استقرار در نواحي مرزي ايران و عراق، به كردستان گسيل شده و قصد جنگ افروزي در كردستان را دارد».
وي آنگاه ضمن اشاره به فقر اقتصادي منطقه افزود: «در حاليكه ثروت مملكت را در اختيار انحصارطلبان قرار داده و همه جا خرج ميكنند، منطقه كردنشين را از نقشه ايران خارج كرده و جز تفنگداران و سركوبگران، چيز ديگري به كردستان نميدهند. آنها دم از عدم امنيت در كردستان ميزنند، در حاليكه هر روز بانكها، ادارات و ثروت ملي را در جاهاي ديگر غارت ميكنند. تاكنون، به شهادت روساي بانكها و مسئولان ادارات، چنين عملي در كردستان اتفاق نيافتاده است».
ناطق در پايان سخنان خود، از سوي خلق كرد و جمعيت كردها ي مقيم مركز از خلقهاي اسرار ايران براي جلوگيري از آغاز جنگ ديگري در كردستان، استمداد كرد و خواهان جلوگيري از اين جنگ و برادركشي شد.(كيهان30/1/1359)




