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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.

نامهاي از برادران انجمن اسلامي كردستاني هاي مقيم مركز 
آقاي شيخ عزالدين امام جمعه مهاباد
در تاريخ چهارشنبه دوم خرداد1358 طي قطعنامهاي (31/2/58) در روزنامه اطلاعات از كليه كساني كه به نحوي در سرنوشت آينده كردستان با ارائه طريق و راهنمايي موثر خواهد بود دعوتي به عمل آمده كه در روز 20/3/58 در شهر سنندج در يك گردهمايي رهبران ديني و صاحبنظران غير روحاني حضور يابند و نسبت به طرح سه ماده مصوبه در شهرستان سقز به وسيله سران سياسي و ديني كردستان اظهار نموده و پس از تصويب مجدد بوسيله رهبران سياسي (سني و شيعه) متعقباً به دولت ابلاغ نموده و پيگيري نمايند. با توجه به آن كه سه ماده مصوبه اسقند 57 (رفع ستم مذهبي ـ ستم ملي ـ ستم طبقاتي) به آگاهي همگان رسيده و همه طبقات اجتماعي ازآن مطلع هستند و شما جناب آقاي شيخ عزالدين آن را توضيح نفرمودهايد. معهذا در تاريخ 13/3/58 در روزنامه اطلاعات اظهار فرمودهايد كه چون از محتوي كنفرانس و اجتماع بيستم خرداد اطلاعي ندارم در آن شركت نخواهم كرد. باعث كمال تاسف است كه جنابعالي تصور ميفرماييد كه كنفرانس و اجتماع در مورد مشاور امور مانند نوشته و متن يك كتاب است كه بايد قبلاً يك دور خوانده شود تا از آن آگاه شويد و حضرت شيخ مستحضرند در يك كنفرانس و نشست فقط برنامهاش ابلاغ و عنوان ميشود نه محتوا و متن سخنرانيها، محتوا را شماي شركت كننده ايجاد و تعيين ميكنيد و لاجرم با سخنرانيها و پيشنهادات و ارائه طريقهاي خود محتوايي خوب و قابل قبول عرضه خواهيد نمود وگرنه تهيه سخنرانيها و گفتگوها از قبيل همان دادستان دوران طاغوت را در ذهنها تداعي ميكند. مضافاً اينكه شما كاملاً مطلع هستيد و مطالعه فرمودهايد كه در قطعنامه به روشني تاكيد شده كه هدف و اجتماع بحث درباره خودمختاري كردستان در چارچوب جمهوري اسلامي است: 
جناب آقاي شيخ عزالدين حسيني اگر به كرد وكردستان علاقه داريد و خواهان خود مختاري كردستان در چارچوب جمهوري اسلامي ايران هستيد بر شما فرض است كه در اين جلسه شركت كنيد وگرنه در پيشگاه ملت كرد و مسلمان ايران مسئول خواهيد بود. 
انجمن اسلامي جامعه ملي مذهبي كردستانيهاي مقيم مركز 
رونوشت روزنامه جمهوري اسلامي ـ رونوشت روزنامه كيهان(جمهوري اسلامي19/3/1358)
فرياد آزادي
نشريه سازمان پيشمرگان مسلمان كرد
كيفيت مطالب اين نشريه كوچك بسيار جالب است و نمايانگر ستم سازمانهاي ويرانگر به امت مسلمان و محروم كرد ميباشد. فرياد دادخواهي از سطر سطر مطالب اين نشريه بلند است و مظلوميتي كه در اين نشريه است، نمادي از ظلم بيحد و حصر چريكهاي فدائي و حزب كومله و دمكرات بر مردم غيور و شرافتمند اين منطقه است و همچنين هشداري به مسلمانان ديگر نقاط ايران كه مواظب نفوذ مزدوران بيگانه باشند.
بي شك خطري كه كردستان را تهديد ميكند، خطريست كه همه ما ملت ايران و همه امت اسلامي و همه انقلابهاي اسلامي را تهديد ميكند. امپرياليست وقتي كه دست خود را كوتاه شده مي بيند، چاره اي ندارد جز اينكه مزدوران جديدي تربيت كند و با ماسكي ديگر آنها را به ميدان بفرستد. اين خطر را نبايد دست كم بگيريم. بايد به كمك برادران مسلمان خود بشتابيم. شعار دادن كافيست به هر نحوي كه شده بايد فدائيان مزدور و دمكرات شاخه نظاميشوروي در ايران و جلادان بعث را سركوب كرد و ملت محروم و رنجيده مسلمان كرد را از زير نفوذ اين جانشينان خلف محمدرضا پهلوي آزاد كرد.
با آرزوي تشكل هر چه بيشتر سازمان پيشمرگان مسلمان كرد و پيروزي نزديك اين رزمندگان از جان گذشته كه تاكنون دهها شهيد به انقلاب ما هديه كردهاند و پربار شدن هر چه بهتر نشريه. فرياد آزادي  را با مطلبي از اين نشريه (نامه يك دانش آموز از سنندج ) تنها ميگذاريم.
سخني از يك دانش آموز رزمنده سنندجي:
مذاكرات غير مكتبي دولت را با افراد و گروههايي كه بازور اسلحه خود را به خلق كرد تحميل كردهاند، محكوم ميكنيم.
پيشمرگان مسلمان كرد-برادران و خواهران مسلمان ـ ملت دلاور كرد من يك دانش آموز هستم كه در سنندج زندگي ميكنم. غم و اندوه، همواره وجودم را ميكاهد، همواره دل من درد مند است. همواره بانگاه به كوچههاي شهر، قلبم از طپيدن مي ايستد. خفقان خفه ميكند سينه ام را سخت ميفشارد، همواره در فكر مبارزه ام. در فكر جهادم، و در آرزوي شهادتم.
واضح تر بگويم: قبل از انقلاب، اختناق و خفقان شاهنشاهي بر مردم محروم وطن من حاكم بود، حكومت غاصب و جبار شاهنشاهي از هر ظلم و جنايتي و از هيچ غارتي كوتاهي نميكرد و چشم نمي پوشيد. مردم مسلمان و محروم كرد همانند ديگر برادران و خواهران، در سرأسر ايران در فقر و اختناق زندگي ميكردند. رژيم سفاك و خونخوار شاه ميخواست بهر ترتيبي شده، فرهنگ اسلامي مردم كرد را از بين ببرد. ميخواست با بي فرهنگ كردن مردم كرد، همچنان خونمان را بمكد و اموالمان را بغارت برد و قرباني مطامع كثيف خود قرارمان دهد.
ما در فكر مبارزه بوديم، ما با بچههاي همكلاسيمان و با بچه محلهايمان، همزبان بوديم، همقدم بوديم و همفكر بوديم كه بايد دست در دست يكديگر به يك مبارزه آزاديبخش برخيزيم، ما فرزندان خلق مستضعف و مسلمان كرد در اوج عشق به آزادي و اسلام، با نور انقلابي و اميد به پيروزي براي، سرنگوني رژيم پست و ضد انساني ايران مبارزه ميكرديم. اما همه جا جوفشار و اختناق و سايه شوم ساواك، حكمفرما بود. همه جا ترس و رعب و وحشت بر مردم تحميل ميشد. هاله اي از وحشت در همه جا بر مردم فشار مي آورد.
برادران و خواهران ما را بخاطر خواندن قرآن بزندان ميبردند. برادران و خواهران ما را بجرم خواندن كتابهاي شريعتي و سيد قطب و … بزندانها و شكنجه گاهها مي بردند. برادران و خواهران ما را به جرم عشق به اسلام و رهائي ملت مسلمان كرد به شهادت ميرساندند.
يك دانش آموز از معلم خود وحشت داشت كه نكند ساواكي باشد، بدوست خود مشكوك بود، ديواستبداد گلويش را ميشفرد، گويا ميخواست خفه اش كند جرات يك كلام حرف زدن را از او گرفته بودند. زبانش از بازگو كردن فسادها، خيانتها، فقرها، محروميتها و چپاولگريها و … عاجز بود. ديده بود كه چه برادران و خواهران پاك معصومي را به شهادت ميرسانند و …
اما انقلاب اسلامي، با رهبري سازش ناپذير امام خميني و با تكيه بر زمينههاي فرهنگي و اقتصادي جامعه اوج ميگرفت. مردم رزمنده، دلاور و مسلمان ايران با توان و شهامتها و دلاوريهاي خويش، انقلاب را توان مي بخشيدند.
ما كه در بند بندگي اين نوكران بيگانه و مزدوران بوديم و سراسر عشق به اسلام و نفرت از نظام كثيف و ضدمردميشاه، كوبنده و قاطع بپا خواستيم . با تظاهراتهاي خونين خويش، خشم انقلابي و اسلاميخود را نثار نوكران بيگانه و مزدوران بوديم قاطع بپاخواستيم. با تظاهراتهاي خونين خويش خشم انقلابي و اسلاميخود را نثار نوكران امپرياليسم بين المللي ميكرديم، هر روز در خيابانها خون برادرانمان را مي نوشيدند تا نهالي تازه سر از زمين بردارد. و ديوارها با خون دوستانمان رنگين ميشد. چه برادران و خواهران كوچكي كه در حال فرياد زدن شعارهاي انقلابي "الله اكبر، خميني رهبر» با شليك گلولههاي مزدوران رژيم شاه در خون سرخ شهيدانمان، به انقلاب جهت و حركت و تداوم مي بخشيد. چه مادراني كه شب را تا صبح در انتظار فرزندانشان بودند و فردا خبر شهادت فرزندانشان را ميشنيدند.
ما همه در آروزي اين بوديم كه انقلاب اسلامي پيروز شود و آزادي و استقلال را برايمان به ارمغان آورد و با حكومت اسلامي راستين و آزاديبخش شكوفا گردد.
اما پس از انقلاب:
پدران و مادران و برادران و خواهران دانش آموز، برايتان چه بگويم، از كدام درد بگويم، از كدام خيانتها بگويم، من براي شما كه دستي از دور بر آتش داريد چه بگويم؟ شما كه در سايه جمهوري اسلامي، اجازه زندگي كردن داريد، اجازه حرف زدن و بحث كردن داريد، در بيان عقيده خود آزاد هستيد، براي شما كه در يك زندگي معمولي بسر مي بريد، گر چه در همه جاي كشور سختيهائي وجود دارد و نارسائيهائي هست، اما قادر به درك اين همه خيانت نيستيد.
چه بگويم براي شما كه مي توانيد دور هم جمع شويد، با كمك هم يك انجمن اسلاميدرست كنيد، درد دل كنيد، شما كه مي توانيد همديگر را دوست داشته باشيد، مي توانيد در جهت اعتقادات و خواستههاي سياسي و انساني خويش گام برداريد؟
ما در اينجا در سنندج، چه ميگوييم، تمام شهرهاي تحت سلطه اين مزدوران، همانند رژيم شاه همچنان در زير سايه شوم اختناق شاهنشاهي اما در نوع ماركسيستي آن به سر مي بريم. بازهم جو اختناق، بازهم دستگيري، بازهم شكنجه، باز هم اعدام مردم مسلمان كرد، به خاطر خواندن يك روزنامه اسلامي و يا يك مقاله و كتاب اسلامي و دائر كردن يك انجمن اسلامي. اما اين بار بنام دفاع از خلق كرد! به نام خودمختاري براي خلق كرد! بنام مبارزه عليه ارتجاع ! هر خانه اي را كه از آن صداي قرآن بر آيد و هر نداي مخالفي را با گلوله پاسخ ميگويند.
خانههاي مسلمان را تنها و تنها به جهت مسلمان بودن منفجر ميكنند! كودكان معصوم را به زير شكنجه مي برند تا به اصطلاح، عبرتي براي پدرانشان باشد! چه بگويم؟ به جرم داشتن ريش اعدام ميكنند. همينان كه مدعي دفاع از كرد هستند، جوانان دلاور و غيور كرد را بخاطر تشكيل يك انجمن اسلامي بزندان مي اندازند و شكنجه ميدهند.
در اين خطه از سرزمين، اسلحه همچنان حكومت ميكند كه نفس كشيدن را از خلق كرد سلب كرده است. اينجا پايگاه افسران و جاسوسان خارجي شده است. يك روز افسر عراقي، روز ديگر جاسوس آمريكايي و روسي، به نام خبرنگار در شهر رفت و آمد ميكنند، بازهم ترس و رعب و وحشت همه مردم را فرا گرفته است.
ما فرياد استقلال زديم، اما وابستگي اين مزدوران را در منطقه به چشم خود مي بينيم، ما شاهد هستيم كه اسلحه و مهمات و آذوقه و پول بيگانگان وارد منطقه ميشود و سينه برادران و پدران و خواهران و مادران دلاور ما را ميشكافد. باز هم خونها جاري است. هنر روز روح مسلماني در آسمان به پرواز در مي آيد و كرد غيور نيز با يك دنيا عشق و ايمان به خاك و خون مي غلطد. اينها ماركسيستهاي روسي و آمريكائي هستند كه با اسلحه و زور و تزوير، بر مردم مسلمان و محروم منطقه كردستان حكومت ميكنند.
باز هم ديوارها و خيابانها از خون فرزندان اسلام و خطه كردستان رنگين است، اما اين بار بدست مدعيان آزادي خلق،اين بار به دست فدائيان خلق! چه فرق ميكند، ظلم، ظلم است كفر، كفر است، بيگانه، بيگانه، جنايت، جنايت است، اختناق، اختناق است. مكيدن خون فرزندان غارت و چپاول و شكنجه و … همه هست چه رژيم سرسپرده و خائن و ضد بشر و چه فدائيان و كومله و رزگاري و دمكرات و عزالدين، چه شرق خائن و چه غرب جنايتكار، هر دو يكي است، و مفتضحانه تر، همدست شدن اين دو است براي مقابله با اسلام و مسلمين و ملت قهرمان و مسلمان كرد. خداحافظ شما
دانش آموز سنندجي(جمهوري اسلامي 5/5/1358)
معرفي نشريه
"يا مرگ يا رستگاري كردستان مسلمان». اين شعار پيشمرگان مسلمان كرد است، شعاري كه بر روي جلد دومين شماره نشريه اين دلاوران بچشم مي خورد.
مندرجات اين شماره نشريه فرياد آزادي عبارتند از:
1 ـسوره ناس و برداشتي كوتاه از آن. 
2 ـسخن يك دانش آموز دردمند از سنندج
3 ـشرح عمليات پيشمرگان مسلمان كرد
4 ـبياد شهيد كاك محمد 
5 ـاخبار 
6 ـ سخني با برادر كرد
7 ـاطلاعيه مهاجرين بخش يابنگان و پشت جلد اين نشريه يك عكس از تظاهرات مردم كامياران بعد از بيرون راندن جاش ها همراه با شعاري از پيشمرگان مسلمان كرد است:
مذاكرات غير مكتبي دولت را با افراد و گروههايي كه بازور اسلحه، خود را به خلق كرد تحميل كردهاند، محكوم مي كنيم.(جمهوري اسلامي5/5/1358)
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز به راديو تلويزيون اعتراض كرد:حتي يكبار اعلاميه نيروهاي مسلمان كرد از راديو پخش نشده است.
حضور محترم مسوولين مملكتي 
مهرههاي بي محتواي راديو و تلويزيون. بيش از اين به روح و خون شهداي اسلام دهن كجي نكنيد. راديو ايران جهت شناسائي انقلاب اسلامي و بر قراري ارتباط با كردهاي نقاط مختلف منطقه، از مدتها پيش برنامه اي به زبان كردي پخش مي نمايد، كه ميليونها تومان خرج اين دستگاه و تشكيلات و دقايق پخش آن شده و ميشود. به هر حال، از آن چه نتيجه اي ميگيرند؟
و چه كساني از آن سود ميبرند؟
تمام نوازندگان در اين برنامه مينوازند و جاي اشرف پهلوي خالي است. آيا اخبار كردستان از نظر سياسي- مذهبي در آن پخش ميشود؟ آيا به جنگهاي بين مسلمانان و كفار در كردستان كه هنوز هم ادامه دراد اشاره شده؟ ويا اينكه براي نمونه، يك اعلاميه نيروهاي مسلمان مبارزكرد در آن پخش شده؟ خير 
وما با درك محتواي اين راديو وبرنامه اش ميدانيم كه در خط اسلام و انقلاب اسلامي ايران نيست مثلاً ترانههاي دو برادر سقزي ( زي زي )خوانندگان فاسد كه در زمان شاه از پخش تعدادي از آن خود داري شده حال ازراديو كردي جمهوري اسلامي به گوش مي رسد و يا خواننده سنندجي در زمان دروازه تمدن، جهت به لجن كشيدن جوانان ما سهم به سزائي داشت و گرداننده برنامههاي كاخهاي جوانان و كوك كننده و محرك رقاصهها و فاحشهها بوده درجوار مزدوران بعثي در عراق به مناسبت پيروزي مزدوران و كشتار مسلمانان و پاسداران كردستان ترانه اي خوانده كه اكثر شبها از اين ايستگاه كردي جهت شادي اربابان برون مرزي و عذاب روح شهداي انقلاب اسلامي پخش ميگردد. شعرها و ترانههاي اين راديو ي مترقي از شراب و ساقي و مستي و تشريح اندام معشوقهها ميباشد براي نمونه 
شعر"كچه كورد"روز جمعه 18/1/58 ساعت ده شب خوانده شد كه ما شرم داريم ترجمه آن رابنويسيم. ما از مسوولين مملكتي ميخواهيم كه به خواستههاي ما ترتيب اثر فوري بدهد: 
-يك نفر مسلمان كرد بر پخش اين برنامهها نظارت كند.
- از مسلمانان متعهد و باسواد و مسلمان مقيم مركز و نقاط ديگر جهت ايراد سخنراني و تشريح مسائل كردستان استفاده شود.
- از پخش ترانهها و آوازهاي زننده و فاسد خودداري شود.
- گردانندگان و مسوولين اين راديو را بوسيله مناسبي به ما معرفي كنند.
-در قسمتي از اين برنامه اخبار سياسي روز كردستان پخش شود.
-در غير اين صورت تعطيلي اين راديو از بودن آن با صرفه تر است، چون در حال حاضر، بزرگترين ضربه بر پيكر جمهوري اسلامي ايران از طريق اين راديو وارد ميشود. از روزي بترسيد كه خانواده شصت هزار شهيد قيام كننده كه خود رقميبالغ بر نيم ميليون نفر ميباشد و همراه معلولين بي دست و پا به جان شما بيفتند. شما را به خدا اگر نمي توانيد سازمان راديو تلويزيون را اداره كنيد. خود را كنار بكشيد و آبروي اسلام را نبريد تا مردم، خود خاكي سرشان بريزند! نمايندگان موقت انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز(جمهوري اسلامي6/5/1358) 
محكوم كردن تحصن كردها در آلمان
تهران ـ خبرگزاري پارس: امروز مدير جمعيت اسلامي كردهاي مقيم مركز در يك تماس تلفني با خبرگزاري پارس با اشاره به خبر مندرج در يكي از روزنامهها در مورد تحصن تعدادي از كردهاي ايراني در آلمان بادآور شد كه اين گروه به هيچ عنوان كرد و ايراني نبوده بلكه گروهي از وطنفروش و خائن و ضد انقلاب ميباشند و ما اقدام آنان را به شدت محكوم مي كنيم.(كيهان31/5/1358)
جمعيت اسلاميكردهاي مقيم مركز: تحصن كردنماها در آلمان محكوم شد.
تهران ـ خبرگزاري پارس: ديروز مدير جمعيت اسلاميكردهاي مقيم مركز در يك تماس تلفني با خبرگزاري پارس با اشاره به خبر مندرج در يكي از روزنامهها در مورد تحصن تعدادي از كردهاي ايراني در آلمان يادآور شد كه اين گروه به هيچوجه كرد و ايراني نبوده بلكه گروهي وطن فروش و خائن و ضدانقلاب ميباشند و ما اقدام آنان را به شدت محكوم ميكنيم(.جمهوري اسلامي31/5/1358)
بيانيه جمعيت اسلاميكردهاي مقيم مركز
تهران – خبرگزاري پارس: جمعيت اسلاميكردهاي مقيم مركز ضمن انتشار بيانيهاي عمل ضد انقلابي و ضد انساني كرد نماها را محكوم كرد و از دولت خواست تا هرچه زودتر در سركوبي آنها اقدام كند.
جمعيت اسلاميكردهاي مقيم مركز در اين بيانيه اعلام كرده است كه اعضاي اين جمعيت تا پاي جان آماده  اجراي فرمان امام خميني هستند. اين جمعيت همچنين از دولت خواسته است كه براي پاك سازي مناطق كردستان مرزهاي ايران با خارج را ببندند و سپس مهاجمين و اشرار را محاصره كند تا آنها نتوانند بوسيله عمال خود در خارج اسلحه و مهمات دريافت دارند زيرا اشراردر حال حاضر مقدار زيادي اسلحه در كوهستانها  پنهان كردند(كيهان1/6/1358)
حمله مهاجمين مسلح به محمود آباد مياندوآب 
اروميه- محاچمين مسلح چهارشنبه شب گذشته از ساعت 9 تا 2 بامداد روستاي محمودآباد از توابع شهرستان مياندوآب خمپاره 81 و 120 ميلي متري مورد حمله قرار دادند. فرماندار مياندوآب با اعلام اين خبر به خبرگزاري پارس در اروميه گفت: هدف حمله بيشتر مقر پيشمرگان مسلمان كرده بود و طي آن 15 عدد خمپاره به طرف محمودآباد شليك شد. بر اثر برخورد خمپاره به خانه مسكوني يكي از اهالي اين خانه با خاك يكسان شد و خمپاره ديگري نيز به تير چراغ برق اصابت كرد و خساراتي به بار آورد. وي افزود: پيشمرگان مسلمان كرد متقابلاً به اين تيراندازيها پاسخ دادند و خوشبختانه اين درگيري در محمودآباد تلفات جاني نداشته است فرماندار مياندوآب اضافه كرد: هنوز هم همراه شاهيندژ به تكاب در اين منطقه بسته ولي وضع منطقه امروز از آرامش برخوردار شده است.(كيهان4/8/1358)
200 مهاجم در درگيريهاي كردستان كشته شدند.
17 پاسدار ارتشي و پيشمرگه مسلمان نيز دراين درگيريها به شهادت رسيدند.
سنندج و كرمانشاه:در درگيريهاي چند روز گذشته در بانه سقز مريوان بين ارتش و پاسداران و پيشمرگان مسلمان كرد. و افراد وابسته به گروههاي مسلح بيش از 200 مهاجم كشته شدند. همچنين در اين درگيريها 17 پاسدار و ارتشي و پيشمرگه مسلمان شهيد و بيش از 40 نفر از آنان مجروح شدند.
كرمانشاه خبرگزاري پارس: يك ستون از ارتش جمهوري اسلاميايران همراه با پاسداران انقلاب اسلامي و پيشمرگان مسلمان كرد كه با خود مقاديري خواروبار همراه داشتند صبح روز 5 شنبه راهي مريوان شدند و در فاصله مريوان سنندج مورد حمله مهاجمين قرار گرفتند و تلفات سنگيني به تهاجمين وارد آوردند. در جريان اين درگيري 11 تن از نيروهاي ارتش جمهوري اسلاميايران، پاسداران انقلاب و پيشمرگان مسلمان كرد به شهادت رسيدند و 38 تن ديگر از جمله سروان هاشمي فرمانده ستون اعزامي بر اثر اصابت 5 گلوله به پايش مجروح شد اجساد 7 تن از اين شهدا با دو فروند هليكوپتر به كرمانشاه انتقال داده شدند. از اين تعداد 4 نفر ارتشي و 4 نفر پاسدار بودند. جنازههاي 7 تن از اين عده به بيمارستان 520 ارتش در كرمانشاه انتقال يافت. و جنازه يكي ديگر از آنها در سردخانه بيمارستان آيتالله طالقاني نگهداري ميشود.
سنندج ـ خبرنگاري پارس: دكتر مهرآسا استاندار كردستان در ارتباط با درگيريهاي اخير بانه و مريوان در مورد اوضاع اين منطقه به خبرگزاري پارس مركز سنندج اعلام داشت: اوضاع استان كردستان از نظر امنيتي آرام و خيلي خوب است.اين درگيريها نمايشي از اعمال دستههاي كوچكي است كه گاه و بيگاه ميخواهند بگويند ما هم هستيم در حالي كه اينان كاملاً در هر سو محاصره بودند و تحت فشار هستند. مثلاً در وقايع اخير بانه بيش از 100 تن از آنان كشته شدند. در اين درگيري يك گروهبان شهيد، يك سرباز و دو پاسدار نيز مجروح شدند و چهار تن از مهاجمين دستگير شدند. وي افزود: برابر آخرين گزارش رسيده شده اخيراً تنها در دو روستاي سقز 19 نفر از ضد انقلابيون دستگير و حدود 40 تن كشته دادند ما هماينك در سنته واقع در راه سقز ـ سنندج اقدام به تعمير يك پاسگاه كرديم كه امنيت اين راه فوقالعاده مؤثر است از استاندار سوال شد با توجه به كار مجلس شوراي اسلامي آايا انتخابات در كردستان انجام خواهد شد كه نمايندگان شهرهاي سنندج، بانه، سقز و مريوان نيز به مجلس راه يابند؟ وي در پاسخ گفت: به عقيده من انتخابات بهاين زودي در اين منطقه نبايد انجام شود زيرا آن تعصب بي جهت غالب بر افراد هنوز بر طرف نشده است. 
چند ماه ديگر وقت لازم است تا مردم از پشتيباني كامل دولت با اطلاع شوند و بتوانند در يك انتخابات آزاد شركت كرده و راي خود را آزادانه به صندوق بريزند. 
كرمانشاه – ساعت 8 بامداد پنج شنبه گذشته يك دستگاه اتومبيل سيمرغ كه از سوي پايگاه "وانيسري" ماموريت عمليات تجسسي در اطرافاين پايگاه را داشت با مين برخورد كرد و منهدم شد. 
گزارش خبرگزاري پارس به نقل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جوانرود در اين حادثه يكي از اعضاي گروه فدايان امام خميني شهيد شد و سه نفر ديگر مجروح شدند كه حال يكي از اين سه نفر وخيم است به موجب همين گزارش گروهي از ماموران گشتي پايگاه مذكور 6 عدد مين در اين مسير كشف و خنثي كردنند. 
كرمانشاه  ـ به گزارش رسيده در جريان درگيري عصر چهارشنبه گذشته بين مهاجمين مسلح و نيروهاي مستقر در قلعه خانه شور ستوان علياصغر ميرزايي از پرسنل پادگان حاجيآباد كرمانشاه به شهادت رسيد. همين گزارش حاكيست مراسم تشيع جنازه اين شهيد پريروز با شركت جمع كثيري از اهالي كرمانشاه برگزار شد.همدان ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همدان اعلام كرد 3 نفر از پيشمرگان مسلمان كرد به نامهاي محمد علي جعفري 2ـ عبدالحسين پناهي 3ـ مظفر صادق به هنگام گشت در روستاي دهگلان مورد حمله مهاجمين و مزدوران قرار گرفتند و به درجه شهادت نائل گرديدند. (كيهان13/8/1358)
پيشمرگان مسلمان كرد، تقاضاي كمك مالي و نظامي كردند.
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز، طي اعلاميه اي، رهايي از چنگال شيطان بزرگ، آمريكا را به ملت ايران تبريك گفته است.
متن اطلاعيه بدين شرح است:
استقلال و رهايي كشورمان را از بند شيطان بزرگ به ملت شريف تبريك ميگوئيم.برادران مسلمان، حال كه دست شيطان بزرگ را قطع كردهايم بيائيد تا ريشههاي اين شيطان را كه ريزه خواراني چون كومله و فدايي و رزگاري هستنداز اين سرزمين بيرون كنيم، بدينوسله، انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز به كمك برادران مسلمان در جهت حفظ مناطق غرب كشور و همكاري با پيشمرگان مسلمان، احتياج به كمكهاي مالي و تداركات نظامي و نيروي انساني دارد. برادران مي توانند در اين مورد به كانون فعاليتهاي اسلامي غرب تهران، قسمت مربوط به كردها مراجعه كنند.(جمهوري اسلامي16/8/1358) 
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز آماده مبارزه با متجاوزين عراقي هستند. 
اطلاعيه زير از سوي كردهاي مقيم مركز منتشر شد:
پيشگاه پدر بزرگوارمان حضرت امام خميني 
اي امام،اي قلب مستضعفين،اي فرياد زمانه، بدين وسيله ما كردهاي مسلمان مقيم مركز،آمادگي خود را جهت اعزام به مرزهاي ايران و عراق جهت مقابله با مزدوران امپرياليسسم اعلام ميداريم و حاضريم به خاطر حفظ اسلام و مسلمين، از مرز شهادت بگذاريم.پدر بزرگوار،گوش به زنگ اشاره اي هستيم تا به سوي ميعادگاه ايمان و شهادت درجوار برادران حركت كنيم،هرچند كه ما قطره اي از اقيانوس اسلام هستيم.                نمايندگان موقت انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز(جمهوري اسلامي25/9/1358) 
در كردستان چه ميگذرد؟
مهاجران سنندج:دفاع از دولت جمهوري اسلامي يا از امام از نظر آنها يك جرم به حساب ميآمد.
به هنگام توزيع روغن و برنج بين خانوادههاي بي سرپرست آنهارا (چريكهاي فدائي خلق و كومله) ميگرفتند و فحش ميدادند.
مصاحبه با مسئول ستاد 
تهران ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: در پي انتشار اخبار مختلف در مورد اوضاع غرب كشور كه حكايت از اعمال و رفتار كاملا مشكوك و حساب شدهاي را ميكند و نيز با توجه به اين مطلب كه ملت غيور مسلمان ما در اين زمان در حال جنگ با قويترين قدرت دنيا يعني شيطان بزرگ امريكا ميباشد تصميم گرفتيم كه ملت آگاهمان را بيشتر در جريان اوضاع اين خطه از ميهن عزيزمان قرار دهيم به همين دليل با مسئولين ستاد غرب و مهاجرين سنندج مصاحبهاي تلفني انجام گرفت تا خوانندگان محترم از جو حاكم بر منطقه بهتر اگاهي يابند.
متن مصاحبه به شرح زير است:
مصاحبه با مهاجرين سنندج: سوال اول اين است كه در مجموع چه روابطي به وجود آمد كه مسلمانهاي شهرهاي كردستان به اين نتيجه رسيدند كه مهاجرت ميتواند بهترين عمل در شرايط فعلي باشد.البته در رابطه با مسايل خاصي كه در كردستان به وجود آمده بود؟
جواب: مداركي كه بهدست آمده نشان ميدهد كه شاه وقتي كه ميخواست برود آن اواخر كه صحبت ميكرد گفت اگر من بروم ايران ايرانستان ميشود (تجزيه ميشود و اين حرفها) نقشههايي بود كه براي كردستان داشتند يك طرحي وجود داشت كه ميخواست بين حكومت در تهران و آقاي مفتيزاده اختلاف بياندازد و جوي به وجود بياورند كه مردم را بدبين كنند نسبت به ايشان و كلاً محيط را طوري فراهم كرده بودند كه دفاع از دولت جمهوري اسلامي يا از امام يك نوع جرم به حساب ميآمد يا تبليغات وسيعي ميكردند اگر دولت يك اشتباه كوچكي ميكرد و يا يك خطائي ميرفت، اينها بزرگش ميكردند و يا موضوعات ربطش ميدادند و اينها باعث ميشد كه مردم نظرشان برگردد نسبت به دولت و با استفاده از همين موضوعات نظرشان را نسبت به جمهوري اسلامي برميگرداندند و ميگفتند جمهوري اسلامي بود اينطور كرده است پس اسلام گقته است اين كار را بكنيد ومردم همچون سطح فرهنگ به آنصورت نداشتند كه بفهمند و تجزيه و تحليل بكنند و قيافه اسلامي از خواهرها ميديدند شروع ميكردند به فحش و بد و بيرا يا اينكه بچهها ميرفتند برنج و روغن بين خانوادههاي بي سرپرست توزيع ميكردند آنها ميگرفتند فحش ميدادند و يا اينكه ميديدند كه اينها آمده آند براي كمك همه اينها نتيجه تبليغاتي بود كه احزاب مختلفي مآنند كومله و چريكهاي فدائي و دمكرات تا حدي در منطقه داشتند چون دمكرات نفوذش در سنندج و مريوان و شهرهاي جنوبي كردستان كمتر بود و چريكهاي فدائي و كومله اينجا بيشتر نفوذ داشتند و افراطي تر بودند به همين دليل بود كه سنندج و مريوان به يك چين حالتي رسيد ولي در مقايسه مهاباد يك حالت بهتري دارد.
سوال: فشار و تضيقات روي مسلمانها، بيشتر از چه ناحيهاي است؟
جواب: همان حزب كومله يا سازمان انقلابي زحمتكشان و چريكهاي فدائي و تازگي يك سپاهي به نام سپاه رستگاري كه شيخ عثمان نقشبندي كه يك ساواكي معروف است سرپرستيش را دارد اينها آنجا بيشتر فعاليت ميكردند بعضي انفجاراتي كه ميشد كشته و كشتارهايي كه بود، بيشتر، اينها به عهده ميگرفتند.
سوال: يعني ميتوان گفت بيشتر از همه، چريكهاي فدائي در اين كارها دست داشت ؟ 
جواب: چريكهاي فدائي و كومله 
سوال: مهاجرت شما به اصطلاح نكات مثبتي كه در بر دارد چه ميتواند باشد.
جواب: يكي افشاگري و يكي هم ما نمي توانستيم آنجا از اسلام چيزي را معرفي كنيم در اينجا ميتوانيم ولي بيشتر افشاگري گروهاي بود كه آنجا فعاليت دارند و براي مردم يك چهره معصومي نشان ميدهند.
سوال: از زماني كه شما مهاجرت كردهايد يعني نه تنها دانشجويان تربيت سنندج كلاً مسلمانهايي كه مهاجرت كردند، كارهايي كه تا حالا توانستهاند انجام دهند چه بوده است؟
جواب: از افرادي كه قبل از ما آمده بودند تهران، نميدانيم اما اين را ميدانيم به آنها توجه نشده و همين طور به خواستههاي آنها رسيدگي نشده است ولي خود ما اينجا يك مقدار افشاگري كرديم كه ادامه ميدهيم كردهاي كه اينجا هستند تا حالا چند مرتبه اين كار را كردهاند و افشاگري نمودهاند يا سخنرانيهاي بوده در سطح شهر در مورد مسائل كردستان صحبتهايي بوده در دبيرستانها تا آنجا كه امكان داشته اطلاعيهها و اعلاميههاي دادهايم ولي راديو و تلويزيون با ما هيچ همكاري نكرده است.  
سوال: يعني چه نقشي داشت تلويزيون ؟ 
جواب: كاملا با سكوتش به تضعيف مسلمانها كمك كرده است. 
س: عملكرد هيات حسن نيت تا حالا چه بوده است ؟	
ج: اين نظر خود من است. هيات حسن نيت اشتباهي كه كرده رفت با همانعزالدين حسيني و جلال طالباني و قاسملو پاي ميز مذاكره نشست آخرقاسملو و امثال آنها كه مسلمان نيستند كه براي سنندج تصميمگيري كنند مردم در جنوب كردستان آنها را قبول ندارند اگر هيات حسن نيت ميآمد مستقيما با مردم يا حداقل با اين گروههاي مهاجر صحبت ميكرد اينها ميدانستند در منطقه چه ميگذرد دردهاي مردم را ميدانستيم ماميگفتيم حتما تهران كه بروند با اينها صحبت ميكنند و خواهند پرسيد چرا آمدهايد و بالاخره درد آنها را ميفهمند و به خواسته آنها رسيدگي ميكنند ولي وقتي كه هيات حسن نيت بلند شده آمده با يك عده آدم كافر مذاكره ميكند اصلا چه مفهومي ميتواند داشته باشد ؟
س: آيا هيات حسن نيت با مسلمانها هم تماس گرفت ؟
ج: خوب ميدانيد كه دولت با چه كساني تماس ميگيرد.
س: يعني از طرف شما در خواست شده و آنها نيامدهاند.
ج: از طرف ما درخواست نشده ولي وقتي آنها دم دستشان بودند آنهم در شوراي انقلاب چرا با آنها مذاكرهاي و گفتگويي نكردند.
س: نقش سپاه بخصوص مسئوليتي كه در منطقه كردستان فعالت دارند چه بوده است ؟	
ج: مسئله كردستان به نظر ما مسئلهاي است بين كمونيسم و اسلام و خلق كرد با توجه به اينكه توده خلق كرد عميقا مسلمانند ولي يك تحميلي است كه از سوي آنها ( چريكهاي فدائي خلق كمونيستها ) بر خلق كرد انجام ميگيرد و سعي ميكنند با فشار  و اختناق مردم ( مسلمان كرد ) را زير بار خود ببرند به طور كلي ميتوان گفت اينان (كمونيستها ) هدفشان درهم ريختن منطقه بود و بيشتر هدف تجزيه را دنبال ميكرد و قصد اشغال پادگانها و از قبيل اقدامات داشتند كه ما مسئوليت داشتيم جلوي آنها را بگيريم و عملياتشان را خنثي كنيم البته قبلا به همراه ارتش و نيروهاي ديگر قصد متوجه ساختن ملت نسبت به اهداف پليد آنها ( چريكهاي فدائي خلق..) راداشتيم ولي اين امر متجاوزين را خوش نيامد و برايشان گران تمام شد لذا سركوب نظاميشدند. بدنبال آن بين مردم مطرح كردند كه سپاه بايد از منطقه خارج شود همچنين مطرح كردند كه اختلاف مردم با سپاه است و اين مسلم بود كه يك مسئله تاكتيكي است تا نيروها را يكي يكي از هم جدا سازند بخصوص اينكه در سپاه كساني بودند كه از نظر ايدئولوژي قوي بودند و با مردم صحبت ميكردند و آنان را نسبت به مسائل آشنا ميساختند و از اين نظر آنها ( احزاب چپي ) ناراحت بودند مثلا در بوكان مردم نسبت به عمل خائنانه آنان بي توجهي نشان دادند وبه طرفداري از اسلام تظاهرات كردندو چون سپاه با اين مردم زياد صحبت ميكرد چريكها اعلاميه دادند و متذكر شدند كه با پاسداران ضد خلقي صحبت نكنيد و اين نشانه اين بود كه از بيدار شدن مردم ميترسيدند از اين رو سعي نمودند پاسداران را منزوي كنند و در يك مقطع زماني توانستند ضربههاي را بزنند و جدائي به وجود بياورند آنان مردم فريبانه شعار ميدادند، ارتش برادر ماست پاسدار قاتل ماست ولي ديديم كه دروغ ميگويند افسر شهرباني را هم كشتند در سردشت تعدادي از ارتشيان را به قتل رساندند با اين حساب فريبشان مشخص شد. مسئله بعدي به اين صورت بود كه هيات حسن نيتي از سوي دولت تعيين شد كه مذاكره كنند آنها ( چريكهاي فدائي خلق وغيره ) هم اين هيات را يك پيروزي براي خود فرض كردند.حالا به تركيب هيات كاري نداريم و اينكه چه آنتقاداتي بر آنها وارد است. گله از هيات اين است كه به مذاكرات با كفار رفته است. با اينكه امام تاكيد داشتند كه خواست ملت كرد خواست اسلام است و هيات حسن نيت به مذاكرات خود در اين طريق ادامه بدهد ولي مستقيما نمايندگان اسلامي را كنار گذاشتند و به سراغ ائمه كفر رفتند. 
س: برخورد هيات دولت با مسائل كردستان چگونه بود؟
ج: فكر ميكنم اگر از نظر مكتبي بخواهيم بگوييم برخورد دولت با يكي از گروههاي از نظر اسلام ارزنده است ولي دوتاي ديگرشان بخصوص كه آقاي  فروهر هم روي مسئله اسلامي تكيه ندارد مسئله را دشوار كرده است ديگر اينكه هيات روي منطقه شناخت نداشتند و به طريق اسلامي مسئله كردستان را تحليل نكردند و اين نتيجهاش دلزدگي برادران مسلمانبود كه انتظار نداشتند در جمهوري اسلامي به اينها پشت پا زده و بيتوجهي شود اين براي ما يك درد بزرگي است كه واقعا ناراحت كننده است بعد اينها هم آمدند و متحصن شدند و يك خفقان سياسي بر مملكت حاكم شد كه صداي اين بندگان خدا را به جاي نمي رساندند.
س: ضربههاي كه در اين مدت به سپاه وارد آمد عموماً از جانب چه گروههايي صورت گرفت؟ 
ج: بيشتر از جانب گروههاي تندرو و استراتژي آنها اين است كه يك جوري حكومت را تضعيف كنند و منطقه را به جنگ بكشند. 
س: منظورتان از گروههاي تندرو، چريكهاي فدائي خلق و كومله است؟
ج: بله اما بيشتر ميتوان گفت چريكهاي فدائي خلق هستند كه طلب جنگ ميكنند. اگر چه ظاهراً مسئوليت هيچ چيز را به عهده نميگيرند ولي عامل عمده زد و خوردها هستند و جنگهايي كه ميشود اينها به وجود آورنده آنند.  
س: جوي كه گروههاي غير مذهبي به وجود آوردهاند مسلمانان را از نظر سياسي و نظامي، تحت فشار قرار داده است. فكر نميكنيد نتيجتاً پست و مقامها به دست چپيها بيفتد؟ 
ج: ما براي اين مساله طرح داريم اولاً تحت فشار قرار گرفتن مسلمانها نتيجه اشتباه دولت است مثل استاندار نمودن (يك فرد كمونيست چپي و بازنشسته حزب توده ) به نام يونسي و عدم توجه به تشكل مسلمانان ولي همين حالا اگر شما امنيت را در منطقه برقرار كنيد به طوري كه زور سرنيزه دشمن از ملت مسلمان برداشته شود و ديگر حاكم نباشد اگردر چنين جوي رأيگيري كنيد خواهيد ديد كه نمايندگان مردم، همان مسلمانها هستند (كه طرفدار اسلامند نه طرفدار چريكهاي فدائي خلق و سردمداران كفر) الان در سنندج خفقاني كه هست از زمان شاه مخلوع بيشتر و بدتر است مسلمانان جرأت صحبت با مسلمانان ديگر ندارند، پس اول امنيت را برقرار كنيد كه در آن يك سخنراني چپيها بكنند و يك سخنراني هم مسلمانها سپس هم رأيگيري كنند، ببينيد در اين صورت باز هم كمونيستها رأي ميآورند؟ اينان برادران مسلمان ما را تضعيف كرد و ميگويند اينها ( پاسداران) كردفروش هستند و توده هم چون تا حدي حس ناسيوناليسم دارد اين فريب را خوردهاند و اين احتياج به يك توضيح دارد.
س: نقاط ضعف دولت در رابطه با حل مشكلات كردستان در قبل و حال چيست؟ 
ج: شكست دولت قبلي اين بود كه مسلمين را تضعيف كردند و در واقع دمكراتيك برخورد كردند و به كمونيستها پروبال دادند. دولت فعلي كه همه اختيارات را به هيات حسن نيت داده است. اينها بايد بفمهند كه اين طرح يا امكانپذير نيست يا بگويند اينجا را كمونيستي كنيد و با بودجه دولت كمونيست پرورش بدهيد و همه از آن تكليف مسلمانان متحصن چيست؟نتيجه مذاكرات  بدون اينكه امنيت منطقه را برقرار كنند مسلمين را دادند دم تيغ كمونيستها كه دادگاه به اصطلاح خلقي تشكيل بدهند و واقعا در آنجا اختناق به وجود آوردند و نظر من اين است كه اگر دولت بخواهد كار اسلامي بكند بايد امنيت منطقه را برقرار كند و اجازه ندهد هيچ گروه مسلحي جز نيروهاي انتظامي رسمي نباشد نه اينكه ژاندارمريو شهرباني اصلاً در آنجا قدرتي ندارند و حتي در استان كردستان ضرباتي ميخوريم منتهي در اين شرايط نمي توانيم جواب بدهيم.
س: روندي كه هيات حسن نيت در كردستان داشته شرايطي عيني چه آيندهاي را براي كردستان نشان ميدهد؟ 
ج: ما منتظر هستيم هيات حسن نيت چه موقع اقرار ميكند كه شكست خورده و واقعا ميتوان گفت مذاكرات سياسي با عدهاي ماركسيست كه مسلمانها را زير اختناق نگه داشته امكانپذير نيست ما منتظر همين هستيم كه اينها شكست خود را اعلام كنند چون اين مذاكرات قابل پذيرش نيست. اول يقين داشتند كه با اين اختلافات، ميتوانند آنجا را تجزيه كنند و به همچين منظور اسلحه به دست گرفتهاند، ولي وقتي انجام ارتش و پيام امام را ديدند شكست خوردند و به قدر كافي ضربه ديدند ودوباره اگر اين ( پذيرفتن مذاكرات به شرط پايين گذاشتن سلاح با قطع مذاكرات) دوباره اعلام شود، دگر بار ضربه خواهند خورد مگر اينكه كنار بنشينند تا مردم راي خودشان را بدهند در آنجا در هر شهري 20000هزار نفر براي جمهو ري اسلامي راي دادند و همين الان هم آمادگي دادن راي به قانون اساسي را دارند منتهي ترسي كه بر اينها ( از سوي گروههاي چپ ) حاكم شده جرات ندارند راي بدهند. 
س: علل رشد سريع گروههاي غير مذهبي بر مبناي چه زمينه اي بود ؟
ج: الان مردم جمهوري اسلامي را از زبان گروههاي مخالف ميشناسند نه از زبان ما در اينجا مخالفين اسلام مردم را فريب دادهاند.
س: در صورت امكان چند نمونه عيني كه حاكي از برخورد ناصحيح دولت است بگوييد؟
ج: كلي بگويم اينها يونسي را به عنوان استاندار گذاشتند و بعد اعتراض مسلمانان بلند شد كه چرا اين شخص تودهاي را گذاشتهايد كه در نتيجه آن كمونيستها در اين منطقه داشتند تقويت ميشدند و مسلمانها داد ميزدند كه ما را كمك كنيد تا بتوانيم جوابگو باشيم و هيچكدام از اينها مورد توجه قرار نگرفت. مساله ديگر اينكه وقتي هيات حسننيت آمد بدون هيچ گونه توجه به جان و مال مردم به پاسداران دستور توقف دادند و پاسداران به محض اينكه توقف كردند آنها (گروههاي چپ) به جان و مال مردم مسلط شدند. اينها نمونههاي اشكار بود.
س: در مورد مهاجرين توضيح بدهيد كه تحت چه شرايطي و در رابطه با عملكرد چه گروههايي مجبور به مهاجرت شدند؟
ح: مسلمانها وقتي ديدند كه پشتشان خالي است و گروههاي كمونيستي چپي با قدرت آمدهاند و با آن وحشي گري اختناق به وجود آودهاند طبيعتاً مسلمانان مجبور به مهاجرت ميشوند چون ماندنشان حماقت است بماند چه كند جز اين است كه در يك دادگاه به اصطلاح خلقي (به اتهام مسلمان بودن) اعدامش كنند لذا بهترين راه اينها همين هجرت بود كه بيرون روند اينها مهاجرين بهترين افراد آنجا بودهاند مثلاً وقتي كه دولت ميگويد اسلحهها را تحويل بدهيد چه كساني تحويل ميدهند ميتوان گفت فقط مسلمانها ولي چپيها نگه ميدارند و بعد ميزنند توي سر مسلمانها ما گفتيم كه با خلق كرد مذاكره داريم و اين هيات با خوب و بدش تعين شد و مسيري را طي كرده و حالا متوجه اشتباهاتش شده چرا هنوز مسامحهكاري ميكند اين براي ما درد است مثلاً اگر يك حكومت به اصطلاح دمكراتيك در منطقه پياده شود آقاي  فروهر ناراحت نيست يا اگر عدهاي از مسلمين زير فشار كافران قرار گيردند و مسلمين مجبور به مهاجرت گردند اصلا حاضر نيست اسم اينها را مهاجرين بگذارد ميگويد آوارگان، ولي به هر حال بايد اعتراف كنند، اينجوري نميشود كار كرد.
س: طرح خودگردان از نظر گروهها و در ميان مردم چگونه عكسالعملي دارد؟ 
ج: از نظر گروهها طبيعي است كه هيچ كدام به اين طرح اعتقاد ندارند، بلكه ميخندند، چون هدفشان چيز ديگري است توده مردم هم كه از هدف آنها مطلع نيستند و خود قاسملو هم گفته بود كه جمهوري اسلامي نميتواند كه خودمختاري را تأمين كند و يك حكومت فدراتيو بايد باشد.(جمهوري اسلامي6/10/1358)
اعلام همبستگي دانشجويان مهاجر با مردم پاوه
كرمانشاه- خبرگزاري پارس: از طرف انجمن اسلامي دانشجويان مهاجر تربيت دبير سنندج، پريشب در كرمانشاه اعلاميهاي منتشر شد و طي آن گفته شد براي همدردي با برادران اسيري كه در منطقه قشلاق به گروگانگرفته شدهاند از ساعت 14 فردا / جمعه / هفتم دي ماه / به مدت 48 ساعت در مسجد آيت الله بروجردي تحصن خواهند كرد. طبق گزراش رسيده در اين اعلاميه، از تمام اقشار مردم و برادران و خواهران مسلمان كرمانشاهي دعوت شده است كه براي ابراز همدردي و نشان دادن وحدت به آنها بپيوندند.(جمهوري اسلامي6/10/1358) 
افشاگري مهاجرين كرد مسلمان 
بسم الله الرحمن الرحيم
	"كردستان آسايشگاه فدائيان خلق". ملت مسلمان و مبارز ايران، با صداي پر طنين الله اكبر، كاخهاي فرعوني طاغوت را فرو ريختند اما با كمال تاسف خشتهاي آن در كردستان عزيز هم اكنون در حال ساختن كاخهاي ديگري ميباشند. آنها كه به اين تلاش مذبوحانه دست زدهاند همان ساواكي هاي ديروز هستند كه حال نام" فدائي» بر خود نهادهاند و از گذشته خود شرم ندارند.اين خائنين به ملت و اسلام، در مريوان شهر كوچك مرز نشين پايگاهي ساختهاند كه از تمام نقاط ايران رفقايي كه خود را طرفداران خلق كرد ميدانند (حتي سلام كردي بلد نيستند ) جمع شدهاند و هر شب به خانهاي ميريزند و زن و بچه مسلمان را به جرم مسلمان بودن و طرفداري از اسلام ازار و شكنجه ميدهند تا آنجا كه اين عزيزان را به مهاجرت و ترك ديار و كاشانه خود مجبور ميسازند. (به اين ميگويند گرفتن حق ستمديده ) هنگامي كه پاي صحبت يك روستانشين ستمديده كرد مينشينيم اول از اين خائنين و "عزالدين حسيني» ستايش ميكند اما هنگامي فهميد شما از طرفداران اسلام هستيد به خود ميآيد وآهي ميكشد و با صداي لرزان كه حاكي از ( ترس اوست ) ميگويد بابا ژاندارمهاي شاه خيلي بهتر بودند.آن زمان دو يا سه نفر با  چند اخطاريه ميآمدند شام يا نهار ميخوردند و ميرفتند ولي حالا هر شب 80 نفر از پيشمرگان لنين به ده ميريزند و بايد نان آنها را داده و مقداري هم پول به آقايان پرداخت. بله اينان مدافع حق كرد هستند! به قول معروف "صداي دهل از دور خوش است». ملت عزيز! اگر به سنندج سفر كرده باشيد، ميبينيد كه " لنينگراد » ايران شده است كتابخانهاي آن همه باب ميل رفقا ميباشد و نشريههاي ديواري وفاداري آنها را به دولت اسلامي و رهبر انقلاب نشان ميدهد !! البته براي كساني كه به آنجا نرفتهاند، اشتباه نشود، وفاداري برعكس است متاسفانه بدترين توهين به ملت اسلام شده است.اميد است ملت كرد به خود آيند و اين لكه ننگ را از دامن خود پاك كنندو ملت مسلمان ايران آگاه باشند كه خودمختاري براي خلق كرد نيست بلكه براي فدائيان خلق است.حزبهاي "كومله» و "پيشگام» و" فدائي» "خلق وپيكار»  همه در صدد نابودي خلق كرد ميباشند در عصر آزادي كمونيستهاي به اصطلاح مدافع خلق كرد!؟چشم مسلمان كردستان روشن….. مرگ و نفرت بر مسلماناني كه در زير داس و چكش خواهان حق خودمختاري هستند. ننگ بر عوامفريبان.   مهاجرين كرد مسلمان مقيم كرمانشاه(جمهوري اسلامي7/10/1358)
دانشجويان مهاجر در رابطه با گروگانگيري اعلام داشتند: تا زمانيكه اسلام بر اين مغزها حكومت ميكند هر گونه استعماري محال است.
كرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: اطلاعيه زير از سوي انجمن اسلامي مهاجر تربيت دبير سنندج انتشار يافت:
به نام خدا-انسانها در كوره راه مشكلات و دشواريها آزمايش ميشوند و آنها كه به هدف خود ايمان دارند و ايمان خود را لازمه حركت خود و حركت خود را سرآغاز تكامل در رسيدن به توحيدگاهنهايي يعني جانشيني خدا در زمين ميبينند و هميشه نمونهاي هست براي ديگران كه سنگر مبارزه را خالي ميگذارند و جبهه را سست نكنند تا آنجا كه به پيروزي بر دشمنان خدا و خلق دست يابند. تا زمانيكه هر قدمي در راه خدا برداشته ميشود و هر فكري در آن سوي ماديات پرواز ميكند به بند كشيدن و مهار كردن آن از هميات است گروگانگرفتن پاسداران و اذيت و آزار مردم مسلمان در پاوه اطراف آن نمونهاي از اينگونه خيالهاي باطل و خام است كه در مغز دشمنان اسلام ميگذرد ما دانشجويان مهاجر با اسناد به تجربياتي كه در كردستان كسب كردهايم به تمام نيروهاي مسلمان اعلام خطر ميكنيم ما ضمن محكوم نمودن اينگونه اعمال خودسرانه و پوچ از قبيل گروگانگرفتن پاسداران و مسلمانان عالم ميداريم تا زمانيكه اسلام بر اين مغزها حكومت ميكند هرگونه استعماري محال است و براي پشتيباني از اين برادران اسير روز جمعه (ديروز) 7/10/58 ساعت20بعدازظهر در مسجد آيتالله بروجردي به مدت 48 ساعت اعلام تحصن ميكنيم از آنجا كه در اين مدت تجمع ديگرخواهران و برادران مسلمان ميتواند در جهت افشاي توطئههاي دشمنان واقع شود از مسلمين متعهد تفاضاي همدردي و وحدت را داريم.انجمن اسلامي دانشجويان مهاجر تربيت دبير سنندج(جمهوري اسلامي 8/10/1358)
اعلاميه مهاجرين مسلمان كردستان
كرمانشاه -  خبرنگار جمهوري اسلامي: مهاجرين مسلمان كردستان، طي صدور اعلاميههايي علت مهاجرت خود را جلوگيري از هر نوع در گيري خشونتآميز تلقي نمودند متن اعلاميه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
متعاقب اعلام اخير كاك احمد مفتيزاده در مسجد جامع سنندج مبني بر اينكه در شرايط حاكم بر كردستان، هر گونه فعاليت سياسي و نظامي در منطقه احتمالا به جنگ و برادر كشي منتهي ميشود و چنين وضعي هيچ گاه منطبق با نوع تفكر و برنامه ايشان نبوده و نخواهد بود لذا ما عدهاي از مسلمانان تابعه برنامه و پيشنهاد ايشان بمنظور اجتناب جدي از هر گونه برخورد احتمالي از مناطق مختلف كردستان و به شهرهاي ديگر ايران مهاجرت نمودهايم بنابر اين بدين وسيله قويا بدور بودن كاك احمد و هم مسيران او از هر نوع فعاليت سياسي و نظامي را محكوم نموده و مجددا اظهار ميداريم كه هدف از اين مهاجرت جلوگيري از هر نوع بر خورد خشونتآميزو پرهيز از هرگونه درگيري ميباشد و هر گونه اقدام سياسي يا نظامي منتسب به مهاجرين، مخالف برنامه و روش فوق است و مربوط به اين عده نميباشد.  مهاجرين مسلمان كردستان(جمهوري اسلامي12/10/1358) 
معرفي نشريه 
          فرياد آزادي 
          نشريه سازمان پيشمرگان مسلمان كرد 
          شماره سوم 
فرياد آزادي ماست، فرياد مسلمانان كرد و فرياد محرومين زمين است، محرومين مهاجر. هجرت كنندگان از ظلمت به سوي نور و فرياد ياران خداست كه به فرزندان شيطان شمشير كشيدهاند. اولين قرباني ازآن ما بوده است. اولين شهيد و اولين مظلوم، هابيل و ما فرزندان اوئيم كه هرگاه دستي از آستين ستم باره اي بر ميايد جز به كثيت كشتن ما نيست، اماخون فروخته و خطر خريدگان را، پروائي از گردبادهاي فتنه نخواهد بود. 
جنون منصوري ما راهيچ "داري» به سلامت مبدل نتوان كرد. عاشق را با عقل چه كار، سودايي را با نصيحت ميانه اي نيست، ما كشتي ميدهيم و طوفان مي خريم چرا كه نوح زمانه ايم. بت ميشكنيم و آتش نمرود مي خريم چرا كه وارثان ابراهيميم.
ذبح ما آزادي ماست. ما اسماعيليم. و وارثان خون خدا، ميراث دار پسر خون خدا ماييم.
ما ميرندگان ناميرا از "مروه»هابيل تا "مناي» مهدي ‹ عج › به "سعي» خون برخواسته ايم و در خط 
سرخ خطر، طوفان ميكاريم و زلزله دور ميكنيم تاآنگاه كه حجت خدا زمين را به سكون فرا خواند.
خداوندا از تو ميخواهيم ما را در طلب شهادت، ياري فرمائي. خداوندا از تو ميخواهيم بر شهيدان ما بيفزائي و شهيدان اكنون ما را قبول كني خداوندا شهيد پيشمرگ كرد" محمد داروررين» را از ما قبول كن. مطالب اين شماره فرياد آزادي از اين قراراست:
1 – سوره ناس و برداشت كوتاهي از آن 
2 – آزادي هرگز نمي ميرد ( بمناسبت چهلمين روز شهادت سعيد آزادي ) 
3 – اخبار
4 – سخني با مهاجر كرد 
5 – نقش و عملكرد شهرباني در سنندج 
6 – كردستان قيامي نو آغاز كرد 
7 – كرد وكردستان 
با آرزوي توفيق هرچه بيشتر برادران پيشمرگ و پر بار شدن هرچه بهتر نشريه فرياد آزادي، شما را بامطلبي از اين نشريه تنها ميگذاريم:
 نقش و عملكرد شهرباني در سنندج 
قابل توجه مهندس مير سليم سرپرست شهرباني جمهوري اسلامي. روز جمعه گذشته، در يكي از خيابانهاي سنندج، مردمي كه در حال عبور بودند، بهت زده به منظره اي خيره شده بودند. يك مامور شهرباني با لباس فرم، سطل چسبي در دست داشته و همراه عوامل كومه له و فدائي، مشغول چسباندن تراكت و اعلاميه بود. اين منظره، مردم را به ياد توافق هيات ويژه با هيات به اصطلاح نمايندگي خلق كرد ! مبني بر خروج سپاه پاسداران وافراد مسلح از شهر و سپردن انتظامات شهر سنندج به ماموران شهرباني مي انداخت. پس از خروج سپاه پاسداران از سنندج، ديگر شهركاملاً زير سلطه افراد مسلح كومه له – فدائي – دمكرات – پيكار – رزگاري و … افتاد و دليلش هم تعداد بي شمار مسلمانان در كرمانشاه و همدان و ….. ميباشد و همچنين دليل اصرار زياد هيات مبني بر سپردن انتظامات سنندج به شهرباني نيز روشن شد. 
عملكرد شهرباني در سنندج بسيار "چشم گير» ميباشد از جمله تكذيب خبر واقعه يورش مسلحانه به نماز جمعه در مسجد جامع سنندج به وسيله عوامل مزدور و نوكران امپرياليســم.
و اكنون نيز شهرباني ميگويد: ( ما فقط امور قضائي سنندج را انجام ميدهيم ) در صورتي كه تعهد كرده بودند انتظامات و امنيت شهررا تأمين كنند و ما را به ياد آن جمله مامور شهرباني مياندازد 
كه وقتي يكي از مسلمانان به شهرباني تلفن مي زند و استمداد ميكند، مامور شهرباني در جواب ميگويد:
"ما اينجا فقط دلقك هستيم».(جمهوري اسلامي28/10/1358)
نامهاي ازيك سنندجي 
در شكنجه گاههاي خلقي!كردستان چه مي گذرد؟
نامه زير از سوي گروهي بنام سازمان جوانان انقلابي به دفتر روزنامه رسيد كه جهت آگاهي خوانندگان عزيز از وقايع كردستان و عملكرد گروههاي خلقي و سياسي منطقه، اقدام بدرج آن مي نمائيم.
ما مسلمانان محروم سنندج،از تمام مقامات مسوول مملكتي خواهانيم كه هر چه زودتر به وضع نابسامان ما و ساير برادران اسير در دست نيروهاي سياسي تازه به قدرت رسيده كردستان رسيدگي نمايند. چند ماهي است كه در سنندج، احزاب و گروهها و سازمانهايي با آرمها و نشانها و نامهاي گوناگون خلقي و مردمي، به جان كساني كه حاضر به همكاري با اوامر و دستورات بي چون و چرا ي ايشان نيستند افتادهاند و گاه بيگاه در وقت و بيوقت، به جان و مال مردم مسلمان سنندج شبيخون زده و به بهانههاي گوناگون، گاه بجرم نگاهداري عكسهاي امام خميني و آيت ا… … طالقاني و احمد مفتي زاده و گاهي بجرم حمل كتب و نشريات مضره (اسلام) آنان را بازداشت نموده و به نا كجا آبادهاي خلقي مي برند كه خيلي از آنها از سرنوشت شان خبري در دست نيست. از جمله اين گروهها، سازمان انقلابي !!!زحمتكشان كردستان ايران (كو مه له) است كه خود را نماينده بدون چون و چراي خلق دانسته و وارث جبر تاريخ ميدانند كه هر كس به هر عنوان جواب موافق در مقابل خواستهايشان ندهد معلوم نيست چه سرنوشت شومي در انتظارش هست؟ شكنجههاي آريا مهري؟ كار در كلخوزها؟ زندگي در مردابها؟ و يا رفتن به سوي …؟ و در اينجا نام چند تن از مبارزيني كه فقط بجرم ركوع براي خدا و نترسيدن از زور و تهديدهاي خلقي! در زندان (كوموله) به سر مي برند، نام مي بريم:
1 ـ برادر مجاهد استوار استماعيل زاده: وي يكي از برادران مبارزي است كه به هزارانه بهانه، وي را شكنجه روحي و جسمي كردهاند و چندين بار بوسيله افراد معلوم الحال، قصد منحرف نشان دادن ايشان را داشتهاند كه شكر خدا همگي نقش بر آب گشته است قبل از دستگيري ايشان، رئيس پاسگاه مركزي سنندج بوده است. در تاريخ بيست و سوم آذرماه، ناجوانمردانه مورد هجوم قرار گرفته و تاكنون نيز در فضاي آزاد مائوئيستي (كومه له) البته با اجازه خلقيهاي انقلابي استنشاق مي نمايند و جرم ايشان، همانطوريكه خود رفقا نيز معترفند عدم قبول پيشنهادات مطروحه از طرف سازمان است و چندين بار به ايشان گفته اند كه در صورتيكه اعترافننامه اي را امضاء و قول همكاري دهد (ببين كه بين دژخمينان شاه و نمايندگان خلقي تفاوت از كجاست تا به كجا؟) آزاد خواهد كرد و دليل عدم آزاديشان نيز خطرناك بودن و جودشان در كردستان بدليل نماز خواندن است و آنچنان از ايشان پذيرائي نمودهاند كه اكنون ناخنهاي پاهايش براثر نوازش كابلهاي روسي سياه شده و ورم كرده كه با توجه به زندان نمناك و هواي سرد، پاي ايشان تقريباً فلج شده و در صورتيكه بدر خواست ما رسيدگي ننمايند، احتمال شديدتر شدن درد و فلج ايشان بسيار است و اميدوار است كه عرايض را شوخي يا مزاح يا احياناً تعارف تصور ننمايند.
2 ـناصر رنج آوري، شغل ايشان ديپلمه بيكار است. در تاريخ اول ديماه توسط وارثين اين جبر تاريخي قهرمانانه دستگير و در زير شكنجههاي دژخيمان كمونيست، چهار عدد از دنده هايش براثر ضربات لگد و قنداقهاي تفنگهاي (ژ ـ3) خلقي شكسته شده است و البته جرم ايشان طرفداري از علامه احمد مفتي زاده است.
3 ـصلاح الدين رستمي: محصل و جرم ايشان همكاري با مدرسه قرآن (كه البته توسط رفقا به آتش كشيده شده است) و علامه احمد مفتي زاده كه از كثرت وجود صداي آزاد سوسياليستي حق سكونت در سنندج را ندارند، ربوده شده است.
در شكنجه گاههاي خلقي در مدت (50) روز بسر برده و از ميخواهند بگويند چه افرادي با خانه مفتي زاده رفت و آمد داشتهاند تا شايد آنها نيز از اين هواي پاك آزاد سوسياليستي مستضعفين شوند كه البته زياد هم محتاج بتوضيح نيست كه از هم اكنون در صورتيكه لب نگشايد، حكم اعدام ايشان را صادر كردهاند.
اينك جاي آن نيست كه تمام فداكاريها و خدمات ايشان را در اين چند سطر يادآور شويم بگذريم از ساير برادراني كه به جرم اينكه طرفدار جمهوري اسلامي بوده و يا پسر عمويش پاسدار بوده و هزاران دليل از اين قماش كه در دهها نقطه فقط در شهر سنندج در زندان بسر مي برند و يا آنكه اصلا معلوم نيست چه بلائي به سرشان آمده و يكي از آنان هم برادر مجاهد استوار تهراني است.كه هم اكنون بيش از سه ماه است كه معلوم نيست در كجا هست و يا اصلاً نيست؟ (ان ا… اعلم ) و بجز اينها كه ذكر شد حدود بيست نفر ديگر در زندان كومه له بسر مي برند كه چند نفر از آنان عبارتند از: 
1 ـنعمت فلاح زاده به جرم همكاري با پاسداران و قتل پيشمرگان، آب و نان خلق را در زندان ميخورند. 2 ـ شهاب آروند 3 ـ صالح جعفري 4 ـ معين فخرالعلمائي بدليل اينكه در زمان طاغوت، پاسبان بوده 5 ـ مهدي فرش باف تهراني باتهام پاسدار بودن 6 ـ حجت فيض علي: با اينكه ايشان از عضويت در سپاه استعفا دادهاند، مدعي است كه با ساير برادران هم كاسه شدهاند.
7 ـيك برادر تركمني كه مدت 70 روز است در حمام نمناك (سلول انفرادي) بسر مي برند كه نه چراغي در اتاقشان وجود دارد و نه حق معاشرت با كسي را دارند. البته بايد به عرض رساند كه در اينجا هيچگونه پارتي نداريم زيرا اگر داشتيم و ما و يا ساير برادران دربند و خود را مي فروختيم تاكنون از اين فضاي آزاد استفاده نميكرديم و مانند شخصي به نام صالح جمشيدي از اهالي همدان كه با حدود به قول خوش (200) اعلاميه (سازمان پيشمرگان مسلمان كردستان) دستگير شده بود پس از دو سه شب كه قول همكاري با ايشان را داده بود آزادش نمودند و يا يكي از اعضاي سابق (سپاه رزگاري) كه فقط يك شب از او پذيرائي نمودند و با آوردن يك پاراتيزان ديگر گناهانش شتسته شد و يا هزاران اشخاص ديگر از اين قبيل. 	     سازمان جوان انقلابي(جمهوري اسلامي30/10/1358)
بنا  به اظهار پاسداران  پاوه:
در اثر حمله افراد احزاب كومله و دمكرات و رستگاري 18 مسلمان پاوهاي شهيد و زخميشدهاند.
توسط مردم پاوه،به پشتيباني از پاسداران راهپيمائي عظيميبرگزار شد.
اطلاعيه مهم سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در مورد حوادث كامياران: 
يكي از پيشمرگان در مقابل خانه خويش به شهادت رسيد. 
در طول درگيريهاي كامياران ده نفر از برادران پاسدار و پيشمرگان مسلمان شهيد شدند.
ما گوش به فرمان امام آمادگي كامل خود را براي نابود كردن كليه گروههاي ضد انقلاب در منطقه اعلام ميداريم. 
كرمانشاه ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي: پنجشنبه شب گذشته از سوي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در رابطه با وقايع اخير كامياران و عمليات اين گروه در مقابل ضد انقلابيون، اطلاعيهاي انتشار يافت. در اين اطلاعيه، ضمن اشاره به حركتهاي ضد انقلاب  به شهادت پيشمرگان مسلمان، اشاراتي رفته است، متن اطلاعيه به اين شرح است:
بسمالله الرحمن الرحيم
روز سهشنبه 9/11/58 ساعت 4 بعدازظهر، عوامل ضد انقلاب به برادران كرد مسلمان ما حمله كردند. پيشمرگان مسلمان پس از اطلاع تصميم به مقابله گرفتند تا رسالت راستين خود را به جا آورند. براي اين منظور شهر كامياران كه از سنگرهاي ضد انقلاب در منطقه بود در نظر گرفته شد زيرا ضد انقلاب ميتوانست براي سركوب شهر جوانرود از نيروهاي مزدور خود و عوامل بيگانه، از كامياران استفاده كند. سحرگاه چهارشنبه (10/11/58) برادران پيشمرگ در ساعت 3 بعد از نيمه شب براي جلب نظر و انحراف نيروهاي ضد انقلاب در نزديكي كامياران موضع ميگيرند دشمن گمان ميكند كه نيروهاي مستقر در خارج شهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مزدوران بيگانه بر اساس كه گمانشان توطئهاي از طرح ميكند به اين ترتيب كه با سپاه درگيري شده و آنرا به داخل شهر بكشاند و سپس پل ارتباطي كامياران ـ كرمانشاه را منفجر كرده و با قطع رابطه بين اين دو شهر نيروهاي سپاه را در كامياران غافلگير كرده و مردم را با سپاه رودرو قرار داده و آنها را عليه سپاه تحريك كند و در نهايت با تبليغات سوء آنها را نسبت به اسلام بدبين نمايد براي اجراياين توطئه يك ماشين جيب شهباز با 5 سرنشين مسلح به طرف نيروهاي نظاميسازمان ميآيند و با ايست برادران توقف نكرده و به سوي آنها آتش ميگشايند بلافاصله برادران متقابلاً به دفاع پرداختند و آنها را زير رگبار مسلسل ميگيرند در اين نتيجه سه تن از ضد انقلابيون كشته و دو تن ديگر با استفاده از تاريكي شب فرار ميكنند تيراندازي متقابلاً اوج ميگيرد و برادران انقلابي كرد عضو سازمان كه تماميشان از مهاجرين هستند به خاطر ظلمها و جنايتهاي بي حد اعمال ابرقدرتهاي شرق و غرب از خانه و زندگي خود فرار و با هجرت كردهاند و اين درگيري با كفار منافقين ضد اسلام با شهامت و شجاعت تمام دفاع از حيثيت و شرف مردم مسلمان كرد و پاسداري از اسلام بر خواستهاند يكي از برادران پيشمرگ مسلمان مريد آزادي كه قبلاً  از كامياران مهاجرت نموده و در راه مبارزه با دشمنان اسلام در مقابل خانه خويش با يك دنيا عشق و ايمان به پيروزي اسلام به شهادت رسيد دراين رابطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در چند كيلومتري جاده كرمانشاهـكامياران از درگيري آگاه ميشوند و براي برقراري امنيت در كامياران وارد شهر ميشوند و بلافاصه برادران كرد مسلمان به آنها شناسايي ميدهند و متأسفانه روابط عمومي سپاه پاسداران كرمانشاه به علت عدم اطلاع در مصاحبه با راديو درگيري را بين گروههاي ضد انقلاب مطرح كرده بود و بالاخره بعد از 12 ساعت زد و خورد شديدي تعداد كثيري از افراد گروههاي سازمان يافته ضد انقلاب كشته و تعدادي از آنها متواري ميشوند و نيروهاي مسلح پيشمرگان مسلمان كرد سپاه پاسداران كنترل كامل شهر را به عهده ميگيرند در طول اين درگيريها از برادران مجاهد انقلابي پيشمرگان مسلمان كرد سپاه پاسداران انقلابي مركز كرمانشاه دو نفر شهيد و سه نتفر مجروح ميشوند دستهاي از مردم تاثير و تحريكها و تبليغات گروههاي ضد انقلاب بهايجاد رعب و وحشت كرده بودند شهر را ترك ميكنند كه با تماس برادران پيشمرگ و سپاه برخورد اسلاميو انساني و آگاه كردن آنها از توطئه دشمن احساس امنيت كرده و برادران را در آغوش كشيده و به خانههاي خود بازگشتند شهامت و ايثار و مبارزه برادران پيشمرگ مسلمان تا حد شهادت براي احقاق حق محرومين و مستضعفين بر عليه اعمال جنايتكار كه سازمان يافته عليه مردم و جمهوري اسلاميبودند انگيزهاي شد كه مردم غيور و مسلمان كامياران به طرفداري از جمهوري اسلامي و رهبري كبير امام خميني و محكوميت عامل بيگانه خود فروخته و مزدوران داخلي به تظاهرات و راهپيمائي با شركت حدود دو هزار نفر دست زدند طبق آخرين اطلاع رسيده در درگيري ساعت 2 نيمه شب 13/11/58 دو تن ديگر از برادران پيشمرگ مسلمان كرد به اسمهاي "محمد دارو رزين» و "محمد رفتاد» به شهادت رسيدند ديگر مناطق نيز نظير جوانرود و پاوه در زد و خوردهاي مختلف تعدادي كشته و زخمي از برادران پيشمرگ مسلمان به جاي گذاشت در پايان يكبار ديگر پيمان فداكاري خود را با اسلام عزيز و امام خميني اعلام داشته و گوش به فرمان امام آمادگي كامل خود را براي نابودي كليه گروههاي ضد انقلاب وابسته به اجنبي در منطقه اعلام مينمائيم. درود بر تمام شهداي به خاك و خون كشيده اسلام درود بر شهيدان رزمنده پيشمرگ مسلمان كرد پيروز باد جمهوري اسلاميعدل اسلامي به رهبري امام خميني. 
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد
اطلاعيه شماره 1 پيشمرگان مسلمان كرد
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص 
خدا آن مومنان را كه در صف جهاد با كفار مانند سد آهنين هم دست و پايدارند، بسيار دوست ميدارد: گويا اينان بنيان استوارند (سوره صفآيه4)
از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون به علت درگيريهاي مكرر ما مردم مسلمان كرد با ضد انقلاب و توطئهگردان در منطقه اين حقيقت را فهميدهايم كه كردستانايران خطرات عظيمي در پيش دارد.و اين وضع نميتواند بهاين حالت بماند راهحلهاي سياسي يا نظامي عادي به بنبست رسيده است و جز با يك روش انقلابي احساس شده نميتوان كردستان را از شر كفاري كه برايش نقشههاي دارد خارج ساخت اولين اقدام انقلابي جمعآوري و آموزش دادن به كليه نيروهاي مسلمان در منطقه براي جهاد با كفار ميباشد تا بتوانيم بعد از نجات كردستان هم خودمان كردستان را اداره كنيم اين عمل مذكور تنها به وسيله يك تشكيلات بهم پيوسته اسلامي امكانپذير است ما چون دشمنان اصلي خود را امپرياليستهاي شرق و غرب و مزدوران داخليشان (ضدانقلاب) دست به آشوب و كشتار ميزنند وجود يك سازمانايدولوژيك سياسيـ نظامي در منطقه كردستان بسيار ضروري ميباشد بر همين اساس با ياري پروردگار و توكل به ذات بيهمتايش تشكيل (سازمان پيشمرگان مسلمان كرد) را با هدف پاكسازي منطقه كردستان از كفار و منافقين ضد انقلاب و تبليغ اسلام و اثبات حقانيت جمهوري اسلاميو پاسداري براي حفظ دستآوردهاي انقلاب اسلامي و پايمال نشدن خون شهيدان اعلام ميكنيم و با تكيه بر آموزش ارزنده قرآن و (واعتصمو بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا ـ به ريسمان محكم الهي چنگ بزنيد و متفرق نشويد) و با استفاده از رهنمودهاي مكرر امام خميني، رهبر كبير انقلاب اسلامي بر وحدت كلمه و دوري از هرگونه تفرقه و براي اثباتاين حقيقت كه يدالله معالجماعه (خدايار جماعت واحد است) از تمام برادران مسلمان كرد براي همكاري مفكري و عملي در جهت اهداف اين سازمان اسلاميدعوت مينمائيم به علت در امان نبودن مردم و مجاهدين  مسلمان در منطقه تشكيلات سازمان نيمه مخفي ـ نيمه علني است.
پيروز و سربلند باد مبارزات حقطلبانه مسلمانان كرد در جهان تداوم و گسترش انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني.
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد 
اطلاعيه شماره دو پيشمرگان مسلمان كرد
بسمالله الرحمن الرحيم
جاهدالكفار والمنافقين و اغلظ عليهم 
جهاد كنيد با كفار و منافقين و بر آنها سختگيري كنيد (قرآن مجيد).
طرح و شروع عمليات نظامي شهر كامياران در سحرگاه سهشنبه (9/11/58) از طرف سازمان پيشمرگان مسلمان كرد بوده و هدف ما دفاع از حيثيت و شرافت مسلمانان كرد و ضربه زدن به ضد انقلاب (كفار و عمال اجانب) براي نابودي كامل آنان در جهت استقرار جامعه اسلاميبوده است.  
توطئه ضد انقلابياين بود كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به شهر بكشانند تا بتوانند عليه آنان تبليغات سوء كرده و بر عليه آنها تحريك كند و از اين مساله استفاده سياسي نمايد.
اكنون شهر كامياران در كنترل پيشمرگان مسلمان كرد و برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلاميميباشد.
ضمناً به زودي شرح كامل وقايع و عمليات نظامي به اطلاع هموطنان مسلمان خواهد رسيد. به اميد پيروزي كامل بر كفار و منافقين و استقرار جمهوري و عدل اسلاميبه رهبري امام خميني.سازمان پيشمرگان مسلمان كرد(12/11/58) 
پوزش از برادران و خوهران مسلمان كرد
با كمال معذرت به علت عدم آشنايي با معني لغت "جاش" چندين مرتبهاين كلمه در اطلاعيههاي كه از طرف گروههاي موجود در كردستان انتشار مييافت، در اين روزنامه درج گرديده است از آنجايي كه نميتوانستيم به خود بقبولانيم كه اينها در نوشتارشان نيز نزاكت كلام را رعايت نميكنند، پس از آگهي نسبت به معني اين لغت از برادران و خواهران مسلمان كرد كمال پوزش را داريم.(جمهوري اسلامي15/11/1358)
در درگيري بين پيشمرگان مسلمان كرد با ضد انقلابيون در جوانرود،5عامل بعث عراق كشته شدند. 
در حمله وحشيانه و نيروهاي ضد انقلاب دو تن از برادران پاسدار و دو نفر از پشمرگان مسلمان كرد شهيد شدند.
گروهي با يك مقر سلاح خود را به پيشمرگان تسليم و اماننامه دريافت داشتهاند.
كرمانشاه ـ خبرنگار جمهوري اسلامي: اطلاعيه شماره 4 سازمان پيشمرگان مسلمان كرد به شرح زير انتشار يافت:
بسم الله الرحمن الرحيم
هر جا كافران و مشركان را يافتيد با آنان بجنگيد،از شهرهايتان برانيد همچنان كه آنان شما را از وطن آواره كردند (سوره بقرهآيه 190 قرآن مجيد) شرح وقايع عمليات پيشمرگان مسلمان كرد (شاخه جوانرود) 
در درگيريهاي مورخ 5/11/58 ضدانقلابيون به قصد دستگيري افراد ناظر و محافظ اخذ آراء به محاصره آنها اقدام كرده و ناچاراً نيروهاي پيشمرگان مسلمان كرد را در جوانرود وادار به مداخله نموده كه در زد و خوردهاي شش ساعته در روستاهاي كاني ساتياره شجاعانه و بي امان برادران پيشمرگان مسلمان روستاهاي مذكور از وجود كفار پاكسازي شد و 5 نفر از افراد شياطين بعث عراق و عناصر مزدور داخلي كشته و عده زيادي از آنها زخميگرديدند كه توسط عوامل بعث در منطقه جهت مداوا به عراق منتقل شدند و خوشبختانه دراين زد و خورد تلفاتي به نيروهاي پيشمرگ مسلمان كرد وارد نگرديده در روز 9/11/58 همزمان با تبليغات پيشمرگان مسلمان كرد در سطح منطقه، افراد حزب دمكرات و ساير گروهها سازمان يافته ضد اسلام حاضر نشدند تا به آنها اماننامه داده شود تا بتوانند در سايه جمهوري اسلامي به كار و زندگي خود ادامه دهند و در همان روز نيروهاي سازمان يافته دشمن حملات گسترده خود را عليه مردم مسلمان شهر آغاز كرده و با درگيرشدن پيشمرگان مسلمان دو نفر از برادران مجروح و يك دستگاه ماشين به آتش كشيده ميشود. تلفات احتمالي ضد انقلابيون يك كشته و يك زخمي و بقيه از صحنه نبرد گريختهاند روز 11/11/58 مجدداً بر اثر حمله ناجوانمردانه و وحشيانه نيروهاي ضدانقلاب و محاصره كردن عدهاي از برادران پاسدار و پيشمرگان مسلمان در شبانگاه از پيشمرگان مسلمان كرد دو نفر شهيد و از پاسداران نيز دو نفر به درجه شهادت نايل و يك نفر زخمي ميگردد در اين درگيري كه 12 ساعت طول كشيد تعداد زيادي از مهاجمان كشته و زخميو بقيه فرار ميكنند و برادران پيشمرگان مسلمان و پاسدار با شهامت تمام جلو رفته و مناطق قوريقلعه و قشلاق را پاكسازي ميكنند در روز 13/11/58 مهاجمان به دليل خسارات وارده با خشم هر چه تمامتر به طرف پيشمرگان حمله كردند برادران پيشمرگان به جنگ آنها شتافته و در درگيري با آنها جاده كرمانشاه ـ پاوه از "بياشوش» تا دو راهي "مله پلنگانه» از شر كفار و اشرار داخلي و شياطين بعث عراق پاكسازي و پايگاههاي قوري قلعه و قشلاق به تصرف نيروهاي پيشمرگان مسلمان كرد در ميآيد دراين نبرد تعدادي چادر و مهمات از آنها به دست نيروهاي پيشمرگان مسلمان ميافتد در طول عمليات پيشمرگان مسلمان كرد در روزهاي 13 و 14 و 15/11/58 موفق شدند افراد خود را در "مله پلنگان»،"شبانكاره»و"قوري قلعه»و "قشلاق تازهآباد» و دو راهي باينگان مستقر و جاده را از وجود كفار پاكسازي نموده و كنترل آن را به دست ميگيرند ضمناً روز 15/11/58 پيشمرگان مسلمان كرد در رژه عمومي شركت و با اهالي شهر و روستا به راهپيمائي پرداخته و قطعنامهاي مبني بر محكوميت آمريكا و شوروي و ضد انقلاب صادر كرده و مجدداً همبستگي خود را با جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني اعلام نموده و براي سلامتي امام دعا كردند در همان روز دشمن يك مقر با اسلحههاي خود را تسليم پيشمرگان مسلمان كرد نمود و از طرف پيشمرگان مسلمان به آنها اماننامه داده شد تا سرمشق سايرين قرار گرفته و براي تسليم شدن به سازمان مراجعه نمايند در ضمن عوامل ضد انقلاب چون احساس خطر كردند اظهار داشتهاند كه حاضرند خود را تسليم كنند.پيروز باد جمهوري اسلاميبا رهبري امام خميني .سازمان پيشمرگان مسلمان كرد 16/11/58(جمهوري اسلامي 18/11/1358)
با فعاليت سازمان پيشمرگان مسلمان كرد:
شوراي موقت شهر كامياران تشكيل شد. 
كرمانشاهـ خبرنگار جمهوري اسلامي: در پي به حركت درآمدن تودههاي مسلمان و مبارز شهر كامياران و اقدام به پاكسازي شهركامياران ازضد انقلاب توسط پيشمرگان مسلمان كرد با فعاليت پيگير سازمان پيشمرگان مسلمان كرد شوراي موقت شهر كامياران تشكيل شد و شروع به كار نمود دراين رابطه از طرفاين سازمان و شوراي موقت شهر كامياران دو اطلاعيه منتشر شد كه متناين دو اطلاعيه در زير آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم
وامرهم شورابينهم 
گردهمايي متدينين و معتمدين شهر كامياران با افرا د سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در تاريخ پنج شنبه 18 بهمن ماه دراين گردهمايي پيرامون مسايل مختلف شهر كامياران بحث و تبادل نظرشد و تصميمات زير اتخاذ گرديد:
1 ـ شوراي موقت 5 نفره از افراد متدين و مورد اعتماد شهر كامياران تشكيل شد تاموقتا به اموراين شهر رسيدگي شود 
2 ـ پس از به وجود آمدن موقعيت متناسب براي انتخابات آزاد شوراي موقت منحل و با آراء مردم شوراي شهر كامياران انتخاب خواهد شد. 
3ـ كليه كساني كه قبلاً تحت تاثير تبليغات عوامفريبانه ضد انقلاب قرار گرفتهاند ولي وضع خصمانه نسبت به نظام جمهوري اسلاميندارند شامل عفو عموميخواهند شد. 
4 ـ كليه كساني كه در درگيريهاي اخير دستگير يا بازداشت شدهاند در صورت تائيد شوراي موقت شهر كامياران نسبت به بيگناهي آنان آزاد خواهند شد.
5 ـ كليه افراد مسلح شهر كامياران از تاريخ صدوراين اطلاعيه به مدت يك هفته مهلت دارند كه تمام سلاحها و مهمات خود را تحويل سازمان پيشمرگان مسلمان كرد بدهند و در غيراين صورت، در حين پاكسازي، اگر از فردي اسلحه غير مجاز كشف شود به اشد مجازات محكوم خواهد شد. 
شوراي شهر كامياران وسازمان پيشمرگان 
مسلمان كرد(جمهوري اسلامي21/11/1358)
اولين اطلاعيه شوراي موقت شهر كامياران و سازمان پيشمرگان مسلمان كرد جهت گردهمائي 
از طرف شوراي موقت شهر كامياران و سازمان پيشمرگان مسلمان كرد از كليه معلمين و كاركنان آموزش و پرورش شهر كامياران دعوت ميشود كه در تاريخ يكشنبه 21/11/58 ساعت 2 بعدازظهر در محل سالن بخشداري كامياران جهت رسيدگي به امور مدارس اجتماع نمايند در صورت حاضر نشدن دراين جلسه شوراي موقت شهر و سازمان پيشمرگان مسلمان از دواطلبين مورد اعتماد شورا براي تدريس دانشآموزان استفاده خواهد كرد.
 شوراي موقت شهر كامياران وسازمان پيشمرگان مسلمان كرد 18/11/58(جمهوري اسلامي22/11/1358)
پيشمرگان مسلمان كرد در اطلاعيه شماره6 اعلام كردند:
مدارك مهمياز روابط گروها با دشمنان به دست آمده كه درآينده افشا خواهد شد. 
كرمانشاه خبرنگار جمهوري اسلامي: پيشمرگان مسلمان در رابطه با درگيريهاي اخير خود با گروهها اطلاعيه شماره 6 خود را منتشر كردند كه متن آن به شرح زير است: 
اطلاعيه شماره 6 پيشمرگان مسلمان كرد 
بسم الله الرحمن الرحيم
كافران دشمنان مومنانند (سوره نساءآيه 101) ما همه البته كافران را عذاب سخت دهيم و بدتر از آن چه كردند كيفر كنيم (سوره نساءآيه 27)
عمليات و درگيري پيشمرگان مسلمان كرد شاخه كامياران با مهاجمين ضد انقلاب در تاريخ شنبه 30/11/58 در اطراف كامياران پس از بيرون راندن ضد انقلاب و مزدور وابسته به اجنبي از منطقه كامياران كه با ياري پروردگار بزرگ توسط پيشمرگان مسلمان كرد در تاريخ 10/11/1358 صورت گرفت گروههاي ضد انقلاب و مخالفان جمهوري اسلاميو رهبري آن كه با مدارك به دست آمده تجمعي از دمكرات و كومله و رستگاري و زحمتكشان بودهاند و دراين حمله ضربه سنگيني بر آنها وارد شده است در روستاهاي اطراف كامياران پراكنده شده و به سازماندهي خود عليه مسلمان شهر كامياران مشغول شدند و با تشكيل خود در هر شهر به موضوعگيري و حملات نظامي مكرر عليه مردم مسلمان كامياران پرداختند و خانه و زندگي آنها را زير آتش خمپارهها و سلاحهاي سنگين ديگر ميگرفتند تا اينكه طبق اطلاعات رسيده به سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مهاجمين با رسيدن نيروهاي كمكي ضد انقلاب از سنندج و ديگر نقاط تصميم به حمله و تصرف مجدد شهر ميگردند و به همين منظور برادران عضو سازمانم پيشمرگان مسلمان كرد شاخه كاميارن كه  كنترل شهر را به عهده دارند به پيشروي پرداختند و مواضع دشمن را در هم ميكوبند كه در اين درگيري تعداد زيادي از مهاجمان كشته و زخميو بقيه فرار ميكنند اين عمليات تشكل و انسجام نيروهاي كرد را به همريخته و پيشمرگان مسلمان، مواضع آنها را تا ده كيلومتري كامياران ـ سنندج نابود كردند خوشبختانه در اين درگيريها تلفاتي به نيروهاي پيشمرگ وارد نشد و فقط يكي از برادران به طور سطحي زخمي شده ضمناً دراين عمليات سه دستگاه خودرو، و مقدار زيادي مهمات و دارو و چندين اسلحه سبك و سنگين از قبيل كلاشينكف و ژ ـ 3  و با زوكا و يك عدد دوربين و تعدادي كيسه خواب و سائل رفاهي ديگر از  كفار به غنيمت گرفته شد و همچنين تعدادي مدارك همه كه نسان گر روابط گروههاي ضد انقلاب را با دشمنان داخلي و خارجي به اشكال گوناگون مشخص به دست آمده كه درآينده افشا خواهد شد. 
پيروز باد مبارزات حقطلبانه پيشمرگان مسلمان كرد نابود باد تمامينيروهاي كفر در منطقه كردستان برقرار باد جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني.  سازمان پيشمرگان مسلمان كرد 3/12/1358(جمهوري اسلامي 4/12/1358)
در تشيع جنازه دو پيشمرگ مسلمان كرد در كرمانشاه: 
پيشمرگان مسلمان كرد خواستار قطع مذاكره شدند. 
كرمانشاه ـ  خبرنگار جمهوري اسلامي: ديروز جنازه دوتن از پيشمرگان مسلمان كرد "عباس بهمني» و "غلامرضا يوسفي» كه در حوادث اخير كامياران به دست عوامل ضد انقلاب به شهادت رسيده بودند از مسجد جامع كرمانشاه تا مزار شهدا تشييع گرديد. جنازه شادروان" يعقوب عبدالله زاده» نيز كه در جريان درگيري پريروز كامياران به شهادت رسيده است به تهران انتقال داده شد تا در زادگاهش به خاك سپرده شود.
مراسم تشيع جنازه دو شهيد باساميعباس بهمني و غلامرضا يوسفي ساعت 30/10 دقيقه ديروز در مسجد جامع كرمانشاه به سوي باغ فردوس مزار شهدا برگزار شد دراين مراسم"آيتالله حاج آقا عطاالله اشرفي اصفهاني» امام جمعه كرمانشاه آقايان علما و روحانيون و جمع زيادي از اقشار مردم و پرسنل شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلاميشركت داشتند.
تشييع كنندگان تكبير گويان با شعارهاي"شهيدان زندهاند الله اكبر» "به خون غلتيدهاند اللهاكبر» برادر شهيدم شهادت مبارك در حالي كه با بلندگوآياتي از كلام الله مجيد تلاوت ميشد جنازه دو تن از شهيدان ديارخود را تا باغ فردوس راهي كردند و در مزار شهدا به خاك سپردند. دراين مراسم كه گروهها مختلف مردم در آن شركت داشتند قطعنامه زير توسط پيشمرگان مسلمان كرد قرائت گرديد:
بسم الله الرحمن الرحيم
1ـ ماخواهان اقدام قاطعانه دولت جهت سركوبي مطلق خود فروختگان حزب دمكرات و چريكهاي فدائي خلق و كومله و امثال آن هستيم. 
2ـماخواستار تقويت نيروهاي مردميو انقلابي بخصوص پيشمرگان مسلمان كرد در جهت بازپس گرفتن كردستان از دسترفتهمان هستيم. 
3ـما خواهان اقدام نيروهاي مسلح در زمينه همكاري با پيشمرگان مسلمان در جهت بازگشت مهاجرين هموطن خود ميباشيم.
4ـما خواهان عدم فرصت بيشتر به احزاب فوق جهت تا آنان مسلح شدن براي تجريه كردستان و اهداف ضداسلامي آنها هستيم.
5ـ ماخواهان متوقف كردن هرگونه مذاكره جهتسازش با سردمداران كفر در منطقه و دادن امتيازهاي يك جانبه از طرف هيات حسن نيت ميباشيم. 
6ـ ما خواهان پاكسازي سريع آموزش و پرورش كرمانشاه و كردستان از عناصر چپ نما و ضد انقلابي هستيم. 
7ـ ماخواهان فرمان سريع مقامات مملكتي در جهت پاكسازي هرچه زودتر پرسنل سازشكار و منافق كه درنيروهاي ژاندارمري مسلح بخصوص ژاندارمري مانع خاتمه دادن فاجعه كردستان ميشوند هستيم.
8ـ ما خواهان اجراي فرمان قطعنامه امام خميني مبني بر بستن مرزهاي توسط ارتش به منظور جلوگيري از عبور ضد انقلاب ورود اسلحه به منطقه كه در اوايل وقايع كردستان در هفت ماه پيش داده شده است ميباشيم.(جمهوري اسلامي 6/12/1358)
به دنبال درگيري ديروز در اطراف كامياران: 
كليه سنگرهاي مهاجمين به تصرف پيشمرگان مسلمان كرد درآمد.
كرمانشاه ـ  خبرنگار جمهوري اسلامي:  ساعت 9 صبح ديروز يك درگيري بين نيروهاي كرد مسلمان و احزاب و افراد گروههاي موجود در منطقه به وجود آمد. در اثر اين درگيريها كه با تيراندازي سلاحهاي سنگين از سوي احزاب و دستجات سياسي شروع شد، سه پيشمرگ كرد مسلمان زخمي و سه تن به اسامي غلام رضا يوسفي ـ  عباس بهمني و عبدالله عبدالهي نيز شهيد شدند 4 تن از مهاجمين نيز كشته و 5 تن هم زخمي شدند كه اجساد آن توسط مهاحمين متواري از منطقه دور شد اين درگيري ساعت 19 بعدازظهر ديروز ادامه داشت وهجوم متجاسرين با آتش سنگين سلاحهاي پيشمرگان مسلمان كرد روبرو شد و بعد ازچندين ساعت،درگيري كليه سنگرهاي افراد مهاجم توسط پيشمرگان مسلمان كرد به تصرف درآمد. (جمهوري اسلامي7/12/1358)
تلگرام سازمان پيشمرگان مسلمان كرد به امام:هنوز مسلمانان انقلابي و غيور كردستان در دادگاههاي خلق ! به شكنجه و اعدام محكوم ميشوند. 
جو اختناق به نحوي است كه يك مسلمان يا بايد تسليم شود و يا كشته! و يا هجرت كند. 
به نام خداوند و باسلام به رهبر عاليقدر، امام خميني 
هشدار ساز مان پيشمرگان مسلمان كرد به برادر دكتر سيد ابوالحسن بنيصدر در مورد مذاكره با نمايندگان كذايي خلق كرد 
و اذ لقول الذين آمنو قالوا آمنا و اذا خلو الي شياطينهم قالوا انا و معكم و انما نحن مستهزئون.
زماني كه با ايمان آوردگان ملاقات ميكنند ميگويند ما ايمان آوردهايم و هنگامي كه با شياطين خود خلوت ميكنند ميگويند همانا ما از شما هستيم و آنها را مسخره ميكنيم (به دروغ به آنها اظهار ايمان و دوستي ميكنيم.قرآن،بقره 14) 
رياست جمهوري اسلاميايران! 
در آستانه انتخابات شما از طرف مردم به عنوان اولين رياست جمهوري اسلاميايران، مردم مسلمان كردستان چشم به راه تغييرات و تحولات زير بنايي ميباشند ملت مسلمان كردستان كه سالها زير فشارهاي خرد كننده اقتصادي و فرهنگي ابرقدرتها و اعمال داخليشان قرار گرفته بود، اكنون از دولت مستقل و اسلامي قاطعانه خواستار رفع ستمهاي تاريخي و ملي هستند و روشن است كه پس از انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني گروههايي كه نتواسته بودند خواستههاي گروهي خود را به انقلاب و امت قهرمان ايران تحميل كنند كردستان را بعلت شرايط تاريخي و فرهنگي و اقتصادي ويژهاي كه داشت جولانگاه خود قرار دادهاند و با رشد تاريخي و سازماندهي وسيع و با مشي و واحد استراتژيك كه مبارزه انقلاب رهاييبخش اسلام بود و وحدت كردند و موضوع خصمانه و تخريبي و خائنانهاي در مقابل انقلاب اسلامي و مردم مسلمان كه هزاران شهيد داده گرفتند برخوردهاي مسامحه كارانه و سياسي و غير مكتبي و غير انقلابي دولت موقت باعث رشد اينها و بدبيني نسبي مردم به دولت شد و آنها هم با تكيه بر نارسائيهاي موجود وضع كردستان را به بحران كشاندند و جو اختناق و ديكتاتوري را به وجود آوردند به گونهاي كه اكنون در بهار آزادي ايران هنوز مسلمانان انقلابي و غيور كردستان، به خاطر ماهيت انقلابي و سازش ناپذيرشان در دادگاههاي خلقي احزاب مزدور آمريكايي و روسي و... مثل كومله و دمكرات و فدائيان و رزگاري و پيكار و... به شكنجه و اعدام محكوم ميشوند !! و بنا به ماهيت ضد انساني و ضد مردمي و فرصت طلبانهشان، چنان اختناقي به وجود آوردهاند كه بايد يك مسلمان تسليم شود و يا كشته ! و يا هجرت كند كه اين پديده هجرت اولين بار است كه به آن شكل تحت فشارهاي ديكتاتوري واين بار به شكل ماركسيستي و ضد اسلاميدر ايران اتفاق ميافتد.
اينك كه حكومت جمهوري اسلامي ايران با تدوين قانون اساسي و انتخابات رياست جمهوري تثبيت شده و خصوصاً سخنان قاطع شما بعنوان فرمانده كل قوا مبني بر سركوبي ضد انقلاب و جدا سازي آنها از مردم مسلمان و غيور كرد و دريافت ضربه هاي به موقع و مناسب و هوشيارانه در كامياران و مناطق ديگر و پشتيباني توده از اين حركتها موضوع آنها تضعيف شده و به خاطر ماهيت كفرآميز آنها اختلاف و وحشت آنها را فرا گرفته است در نتيجه براي حفظ خود و منافعشان در منطقه دست به حركات منافقانهاي زدهاند.
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد با تكيه بر تجارب دردناك و ارزنده خود كه از دل حوادث كردستان به دست آمده است وظيفه خود ميداند كه به شما آقاي رييسجمهور در مورد مذاكره با اينها دست به نيرنگها و فريبهاي زدهاند، هشدار بدهيم و از شما ميپرسيم، مگر نه اين بود كه شما در سخنرانيتان موضوع خود را مبني به نفي مذاكره با كساني كه با اسلحه با دولت ميجنگند و ميخواهند تا به زو راسلحه خود را به انقلاب و مردم تحميل كنند روشن نكرديد؟حال در مورد حزب دمكرات كردستان آگاهي و هشدارتان ميدهيم: 
كه حزب دمكرات هنوز مسلحانه در حال مبارزه با دولت اسلامي است و با شركاي ضد مردميش كومله و فدائيان و رزگاري و پيكار و زحمتكشان… !! در يك سازماندهي واحد عليه دولت اسلامي جنگ ميكنند كه در صورت لزوم اسنادي در اين مورد به شما رائه خواهيم داد.
حزب دمكرات هنوز دست در دست ساير گروههاي ضد انقلاب و مزدور بيگانه در شهرهاي مختلف كردستان اختناق به وجود آورده و مسلمانان و جوانان انقلابي مسلمان را به زندان مياندازند شكنجه ميدهند و اعدام ميكنند و حق هيچگونه اظهارنظر و بحث آزاد و تظاهرات آرام و حتي حق رأي آزاد را از آنها سلب كردهاند.
اين است ماهيت كساني كه ميخواهند با مذاكره و برخورد مسلحانه از دولت براي منافع گروهي و حزبي خود و نه منافع توده مردم مسلمان كردستان امتياز بگيرند. 
آقاي دكتر بنيصدر رياست جمهوري اسلامي ايران: 
قاطعانه و مسوولانه در قبال نيرنگهاي اينها و موضوع منافقانهشان هشدارتان ميدهيم به اميد پيروزي و تحقق جامعه عدل اسلامي در سرتاسر ايران در پرتو رهبريهاي پيامبرگونه امام خميني.  (سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد 10/12/58)
رونوشت: دفتر رياست جمهوري و روزنامه هاي صبح آزادگان و جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي و كيهان و اطلاعات.(جمهوري اسلامي11/12/1358)
افراد حزب كومله به شركت كنندگان در نماز جمعه كردستان حمله كردند. 
كردهاي مسلمان مقيم مركز:چرا خبر گزاري پارس اخبار مربوط به نماز جمعه و تهديد مسلمانان را مخابره نكرد.
كرمانشاه ـ  خبر نگار جمهوري اسلامي: حدود 4000 نفر از مردم مسلمان سنندج عليرغم جو اختناق و ارعاب روز جمعه در مسجد جامع سنندج به منظور برگزاري نماز جمعه به امامت شيخ محمد سعيد حساميشركت كردند قبل از اقامه نماز يكي از معلولين پشت تريبون قرار گرفت و طي سخناني گفت: من نصف بدنم را توسط مزدوران ساواك از دست دادهام و بااين حال جمعه گذشته هنگام خروج از منزل به وسيله افراد حزب كومله دستگير شدم و وقتي اعتراض كردم گفتند چرا الله اكبر ميگويي؟ من در جواب گفتم با شعار الله اكبر طاغوت را بيرون رانديم (حاضرين با شعار الله اكبر و لا اله الاالله و مرگ بر كومله، سخنان وي را تائيد كردند) سپس محود نبوي يكي از اعضاي زحمتكشان كه معاون اداره كار اين شهر ميباشد طي سخناني مردم مسلمان را تهديد كرد كه چنانچه بخواهند بر خلاف ميل و خواستههاي سازمان "كومله» حركتي كنند آنها بيكار نمينشينند كه مورد اعتراض مردم قرار گرفت. بعد از آن خانم فلاني پشت تريبون قرار گرفت و گفت: من جاسوس روسها نميشوم. حضار سخنان خانم فلاحي را تائيد كردند از آنجائي كه مردم مسلمان سنندج بيش از اين تاب تحمل تحميلات گروههاي مسلح غير مسوول را ندارند پس از اداي نماز دست به يك راهپيمائي پر شكوه زدند تظاهر كنندهگان شعار ميدادند نه شرقي، نه غربي جمهوري اسلامي،  صله علي محمد رهبر ما كاك احمد، درود بر كاك احمد مفتيزاده، درود بر مهاجرين، كاك احمد مهاجر باز بايد گردد.
 ضد انقلاب كه فعاليتهاي چند ماهه خود را نقش برآب ميبينند با بسيج عدهاي از عوامل خود و مسلح نمودن آنها به چوب و چماق به متظاهرين مسلمان حمله كرده و عدهاي از افراد مسلمان نيز توسط سازمان كومله دستگير شدند كه بايد در انتظار تشكيل دادگاه به اصطلاح خلقي اينان بود! دو تن از دستگير شدگان يك راننده و صديق هفت سوا (مستخدم آموزش و پرورش) ميباشد همين رابطه كردهاي مسلمان مقيم مركز طي تماسي مطالب زير را در مورد نماز جمعه در اختيار روزنامه قرار دادند.
طي خبرهاي واصله از نماز جمعه سنندج حاكيست كه جمعيت كثيري از مردم مسلمان مبارز در نماز جمعه شركت كردند به طوري كه صحن و حياط تا بيرون مسجد مملو از جمعيت بود و اين اجتماع در شرايطي بوده كه جو ترور و خفقان در آنجا حاكم است. بعد از برگزاري نماز مردم شعار درود بر كاك احمد مفتيزاده و مهاجرين، كاك احمد مهاجر باز بايد گردد را ميدانند در برابراين عمل قهرمانه كردهاي مسلمان مشاهده شده است كه عومل مزدور كومله و چريكهاي فدائي آنها را مورد اذيت و ازار قرار دادهاند ضمن محكوم كردن اعمال آنها شديداً از دولت و هيات ويژه خواستاريم كه براي مردم مسلمان كرد تامين جاني به وجود آورد همچنين خبرگزاري پارس را شديداً محكوم ميكنيم كه چرا خبرهاي مربوط به نماز جمعه و تهديد مسلمانان را مخابره نكردند ولي بارها اعلاميههاي احزاب مخالف را كه در آن خطاب به مسلمانان كرد كلمه جاش را مورد استفاده قرار ميدادند به تمام نقاط ايران مخابره ميكرده است. (جمهوري اسلامي 12/12/1358)
مصاحبه با  پيشمرگان مسلمان كرد: 
هدف ما مبارزه با عوامل ابرقدرتهاي شرق و غرب است. 
روزنامه انقلاب اسلاميدر شماره ديروز خود متن مصاحبه خبرنگار خود در كرمانشاه را چاپ كرده بود كه ما عيناً نقل ميكنيم:
سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد كه چندي است در منطقه كردستان اعلام موجوديت كرده فعالانه در راه اهداف خويش قدم بر ميدارند و بيشتر افراد خود را در مناطق جنوبي كردستان سازماندهي نموده است و در بعضي مناطق كردنشين چون كامياران،جوانرود، پاوه و روانسر نيز موفقيتهاي چشمگيري داشته است و ميرود كه در بين كردهاي مسلمان و معتقد به جمهوري اسلامي پايگاهي مردميبيابد. متن زير گفتگوي كوتاهي است با رهبراناين سازمان: 
س-نام كامل سازمان چيست؟ آيا سازمان مخفي است يا علني؟
ج-سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد نيمه مخفي و نيمه علني است به علتايمن نبودن مجاهدين عضو سازمان در منطقه ناگزير شرايطي خاصي ايجاد شده است كه موقتاً فرم تشكيلاتي چنين باشد. 
س-سازمان از چه كساني تشكيل شده است و هدف از تشكيل آن چيست؟
ج-از مهاجرين مسلماني كه به خاطر ظلمهاي عوامل بيگانه از خانه و ديار خويش هجرت كردهاند تشكيل شده است و هدف ما مبارزه با همين عوامل ابرقدرتهاي شرق و غرب و تحقق اهداف اصيل و انقلابي اسلام عزيز در منطقه كردستان است.
س-عملكرد سازمان تا كنون چه بوده است؟ 
ج-كنترل و پاكسازي نسبي شهر كامياران و استقرار امنيت و تشكيل شوراي موقت شهر و كنترل شهر جوانرود و پاكسازي مناطق شبانكاره مله پلنگان و قوري قلعه و قشلاق و بار اباد و دوراهي باينگان از لوث كفار و مزدوران بيگانه.
س-چرا هجرت كرديد؟ 
ج-دليل هجرت بايد روشن باشد كمتر كسي است كه ظلمها و جنايتهايي كه به ما شده است اطلاع نداشته باشد اين عوامل ضد اسلام بيشرمانهترين شيوهها و روشها را دراز پيش گرفتهاند و اگر مسلماني بنا به اعتقادات اسلاميش در مقابل آنها ميايستاد و از اسلام و جمهوري اسلامي و امام خميني دفاع ميكرد با وحشيانهترين روشها روبرو ميگرديد.
س-نظر شما نسبت به گروههاي موجود فعلي در كردستان چيست؟
ج-گروههايي كه در كردستان ضد اسلام جنگ ميكنند و مخالف جمهوري اسلامي ايران و امام خميني هستند همگي مستقيم يا غيرمستقيم از قره نوكران و وابستگان به قدرتهاي بزرگ شيطاني شرق و غرب هستند.
س-چه توقعي از دولت و مقامات مسوول مملكتي داريد؟
ج-دولت در مورد كردستان ديد واقعبينانه ندارند و بايد بينش خود را تصيح كند شيوه قاطع و انقلابي كار را يكسره كنند و هرگونه سستي در برابراين دشمنان به زيان اسلام بزرگ است حتماً بايد دست عمال بيگانه را هر چه زودتر از دامنايران كوتاه كرد.(جمهوري اسلامي12/12/1358)
پشتيباني از دلاوران  پيشمرگان مسلمان كرد
سازمان خدمات اسلاميمهدي (ع)  طي بيانيهاي  پيشمرگان مسلمان كرد را مورد تائيد قرار دادهاند قسمتي از اين نامه به شرح زير است: 
اقدامات و برنامههاي ضد استعماري و ضد امپرياليستي و ضد ارتجاعي و ضد تجزيهطلبي برادران  پيشمرگ كرد مسلمان خود را تائيد و از خداوند كريم كوتاهي دست اجانب و نابودي خودفروختهگان و هدايت گمراهان توفيق و سربلندي خدمتگزاران اسلام و دوستداران بشريت و وحدت روز افزون گروهها انقلاب و از هم گسيختگيي نيروهاي كفر و فساد و جهالت و گروههاي منافق و ضد بشر را خواستاريم.
پيام انجمن اسلاميدانشجويان مدرسه عالي ترجمه به
 سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد
ما آمادهايم كه هم چون شما به خاطر اسلام سرب سرخ و آتشين دشمنان را در قلبهاي خود پذيرا شويم برادران كرد مسلمان هنگاميكه سرزمين غرور آفرين و پرسنگلاخ كردستان عزيز عرصه تاخت و تازهاي بي شرمانه گروههاي چپ و راستي شده كه همگي مشتركاً جهت عدم استقرار انقلاب اسلامي جبههاي واحد تشكيل دادهاند و مردمان پاك و بيآلايشش بالاجبار تبديل به زمينهاي مناسب براي تحققدادن به اهدافشان كه همانا حاكميت بخشيدن به ايديولوژي ماركسيسم در كردستان و دراز مدت گسترش دادن آن به ديگر مناطق است و شده و هر روز شاهديم كه چگونه اين گروهها به طريق مختلف جهت تثبيت نمودن اين خواست، روش تازه در بر ميگيرند و قدمي پيشتر مينهد تا آنجا كه مسوولين امور تنها و تنها موضوع عكسالعمل و تسليمطلبانه در قبال مسايل منطقه در پيش ميگيرد و از اينرو دلهاي نگران امت مسلمان كه بيتابانه چشم انتظار سرنوشت منطقه است روز به روز مايوستر ميگردد كه ناگاه درخشش رزمندگاني استوار و پر شور به قلبهايي مالامال از ايمان به اسلام كه فوران خون سرخ خويش را كمترين بهاي لازم جهت آزاد  نمودن خانه و كاشانه و حفظ عقيده وايمان خود ميدانند تحت عنوان اميد سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد نويدمان ميدهد و اميدمان ميبخشد، آري سازماني كه تشكل امروزين به بهاي ريخته شدن خونهاي بسيار و آوارگي از خانه و زندگي خود و نهايتاً هجرتي اجباري به دست آورده هر چند به علتهاي گوناگون ضعفهايي داشته باشد آنان را گروهي خود جوش اصيل و استوار ميدانيم  كه افق پيروزي را در منطقهاي كه بي رابطه با كل انقلاب نيست پديدار ميسازد. 
ما دانشجويان انجمن اسلامي مدارس عالي ترجمه از دور دستهايتان را كه قبضه اسلحه را در ميان گرفته و به سوي دشمن نشانه ميرود ميفشاريم و آمادهايم كه ما هم همچون شما به خاطر اسلام سرب سرخ دشمنان را در قلبهاي خود پذيرا  شويم و در كنارتان شهادت را در آغوش كشيم.(جمهوري اسلامي 13/12/1358)
سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد:ما خواستار قاطعيت دولت در پاكسازي عناصر مزدور ضد كرد هستيم. 
امام خميني در قلب مردم سنندج جاي دارد.
براي سركوبي مسلمانان،سركوبگران،مسجد را محاصره كرده و با چوب و چماق به آنها يورش ميبرند.
برخيزيد و با اقداميانقلابي به ياري مردم كردستان برويد. 
شب گذشته،اطلاعيهاي از سوي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در رابطه با نماز جمعه مردم سنندج كه منجر به درگيري شد از سوي اين سازمان به دفتر روزنامه مخابره گرديده متن آن به شرح زير است: 
اطلاعيه سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد در مورد نماز جمعه سنندج 
بسم الله الرحمن الرحيم
حمله مسلحانه به نماز جمعه در سنندج  چرا در راه خود جهاد نميكنيد در صورتي كه جمعي ناتوان از مردم و زن و كودك بار شما اسير ظلم كفارند آنها دايم ميگويند بار خدايا ما را از اين شهري كه مردم ستمكارند بيرون از جانب خود براي ما بيچارگان نگهدار و ياري فرست. (قرآن، سوره نساء آيه 74).بار ديگر بيگانگان و امپرياليستهاي جنايتكار و تجاوزگر در سنندج پيدا كرد در روز جمعه 10 اسفند ماه 58 مردم مسلمان سنندج كه عليرغم تمام شهيدان و تهديدات و فشارها و اختناقها در شهر ماندده بودند به قصد انجام فرضيه نماز جمعه به مسجد ميروند تا شايد خداوند عزيز و قادر ياريشان كند و فرياد مظلوميت سرخشان به جهانيان و ساير مسلمين جهان برسد ميروند تا اثبات كنند عليرغم اعمال فشارهاي طاقتفرساي مزدوران بيگانه و ماركسيستهاي ضد اسلام و ضد كرد اسلام هنوز زنده است و نخواهد مرد اسلام هنوز در اوج مظلوميت انقلابيپرور و سازشناپذير است اسلام هنوز نمرده و نخواهد مرد و ميرود تا دست در دست ساير برادران و خواهران مسلمان خويش بگذارند. قلب نگران و خسته و مضطرب خويش را با نيايش به خداوند و دين يك بار ديگر التيام ببخشند و ياد شهداي رزمنده و گلگونكفن خويش را كه در راه اسلام  و آزادي فدا كرده بود گرامي بدارند كه سركوبگران اجنبي و غاصب حقوق خلق مسلمان كرد نميتوانند نماز جمعه اين نمايش پر شكوه اسلاميرا ببينند سركوبگران كومله و فدائيان خلق و پيكار به مسجد يورش ميبرند با امام جماعت و مقدسات و عقايد مردم اهانت ميكنند و شعارهاي ضد اسلاميو ضد انقلابي ميدهند و بر هر انقلاب اسلامي و امام خميني كه در قلب مردم سنندج جاي دارد و كاك احمد مفتيزاده بيشرمانه جسارت ميكنند در نتيجه تظاهراتي شكل ميگيرد مصلحين مزدور اجنبي (كومله و فدائي و پيكر000) مانند رژيم سفاك پهلوي براي سركوبي مسلمانان مسجد را محاصره و يا چوب و چماق و اسلحه به آنها يورش ميبرند تعداد زيادي زخمي و عده زيادي دستگير ميشوند دراين يورش زنان و كودكان كرد چه ظلمها و چه جنايتهاي كه روا نداشتند مااين اعمال فاشيستي را به شدت محكوم ميكنيم و خواستار قاطعيت دولت جمهوري اسلاميدر پاكسازي اين عناصر مزدور ضد كرد هستيم ما فرزندان مهاجر سنندج و مناطق كردستان آماده هستيم كه با كمك برادران و خواهران رزمندهاي كه در سنندج هستند وطنمان سنندج و ساير مناطق كردستان را از لوث اين حيوانات مسلح پاك كنيم و سازمان پيشمرگان مسلمان كرد ميثاقي كه با خداي خويش كرده تا آخرين قطره خون خود يار و ياور شما خواهد بود و فرياد مظلوميت شما را به سراسر جهان خواهد رسانيد برخيزيد و از مسلمانان و كيان اسلام دفاع كنيد به پا خيزيد و با اقداميانقلابي به ياري مردم مسلمان كردستان شتافته و با نيروي لايزال خويش آنان را از زير يوغ مزدوران آمريكاي جهانخواران و روسيه جنايت كار و صهيونيسم بينالمللي رها سازيد به اميد اوجگيري مبارزات قهرمانانه مردم مسلمان كردستان براي نابودي جاشهاي آمريكاي و روسي و تحقق اسلام عزيز در كردستان. گسترده باد انقلاب اسلامي ايران به رهبري پيامبرگونه امام خميني                                                                         سازمان پيشمرگان مسلمان كرد11/12/1358(جمهوري اسلامي14/12/1358)
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز: 
برادران ما در كردستان زير يوغ احزاب خون خوار اسيرند. 
تهران ـ  اعلاميه شماره 3 كردهاي مقيم مركز در رابطه با وضعيت مسلمانان كرد كردستان به شرح زير است:
اعلاميه شماره3: بسم الله الرحمن الرحيم
آنچه در زندگاني بشر اهميت دارد آن است كه مانند حيوان آنان كه ايمان آوردند و ترك وطن كردند و در راه خدا به مجاهدت برخاستند، در شرايطي كه هنوز خاطره شهداي راه آزادي را فراموش نكردهايم، عدهاي از برادران كرد مسلمان ما در كردستان عزيز زير يوغ احزاب خونخوار ماركسيست اسيرند طي خبرهاي رسيده در نماز جمعه سنندج در شرايطي كه جمعي از عمال مزدور كومله با اسلحه جلوي مسجد جامع سنندج ايستاده و نمازگزاران را تهديد ميكردند عده كثيري از مردم در مسجد جامع براي برپايي حسرت و شوق در چشمان آنها غلط ميزد با شعارهاي بلند خواستار بازگشت مجاهد بزرگ اسلام و اهل تسنن كاك احمدمفتيزاده و ديگر مهاجران بودند و تنفر شديد خود را از كمونيستها ابراز كردند به دنبال اين جريان عمال كومله شش بچه محصل را در خيابان گرفته در حالي كه مادران آنها شيون ميكردند كتكزنان به مقر كومله برده و در آنجا با وضع فجيعي شكنجه كردند و به اينجا هم بسنده نكرده به درب منازل مسلمانان رفته و آنان را با فحاشي تهديد كردند كه ديگر در نماز جمعه شركت نكنند و روز بعد از آنها هم عدهاي از بچههاي مدرسه راهنمائي كه را كه تكبير ميگفتند در مقابل مقر كومله مورد هجوم و ضرب و شتم قرار دادند. تمام اين مسايل در شرايطي است كه حتي منابع خبري ارگانهاي رسمي كشور و منبع خبرگزاري پارس زير چنگال آنها قرار گرفته و صداي مردم مسلمان كرد به هيچ جا نميرسد ولي با تماماين مصايب، باز رفقا در تهران و ديگر شهرها كه زورشان نميچربد، روبه صفتانه دم از دمكراسي ميزنند. اگر اينها واقعاً طرفدار دمكراسي هستند، چرا جلو فعاليت مدرسه قرآن و تمام انجمنهاي اسلاميرا در كردستان گرفتند و از يك نداي اللهاكبر اين قدرت وحشت دارند كه متوسل به ارعاب و ترورر و وحشت و خفقان ميشوند.
"ان الذين قالو ربنا الله ثم استقامو . . .(سوره 46آيه 13)
آنان كه گفتند الله خداي ماست و پايداري كردند به راستي كه بايد نترسند و نه غمگين شوند.ما قضاوت را دراين مورد به عهده شما مردم ايران ميگذاريم.                     انجمن اسلاميكردهاي مقيم مركز(جمهوري اسلامي 15/12/1358)
برنامه هاي تلويزيوني اورامانات و پاوه قطع شد.
كرمانشاه ـ  خبرگزاري پارس:روابط عموميسپاه پاسدران انقلاب اسلاميايران مستقر در غرب كشور اطلاع داد بر اساس گزارشي كه از سوي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد دريافت كرده ساعت 21 روز جمعه 10 اسفند ماه 58 دكل مخابراتي صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران واقع در روستاي مزيدي از توابع بخش باينگان توسط افراد مهاجم منفجر شد. با انفجار اين دكل برنامههاي تلويزيوني مناطق اورامانات و پاوه قطع شده است. (جمهوري اسلامي16/12/1358)
پيشمرگان مسلمان كرد اعلام كردند:
با وجود فشار گروههاي مسلح انتخابات در كردستان غيرقانوني است. 
كرمانشاه ـ  خبر گزاري جمهوري اسلامي:از طرف سازمان پيشمرگان مسلمان كرد اعلاميهاي در رابطه با انتخابات در كردستان به شرح زير انتشار يافت:
بسم الله الرحمن الرحيم-با درود و سلام بروندگان راه انبيا و تا اعمال حاكميت گروههاي مسلح ضد انقلاب و عدم آزادي و دمكراسي در كردستان انتخابات غير قانوني است اساساً انتخابات واقعي در جوامع آزاد امكانپذير است در جوامع تحت فشار و اختناق انتخاب كار ساز نيست و نتيجه انتخابات را همان زورگويان و سلطهگران تعيين ميكنند نه آراي آزاد مردم در كردستان گروهها و احزاب مسلح و مزدور امپرياليسم و صهيونيسم بينالمللي از مردم به طور كامل سلب آزادي و عقايدشان را به مردم تحميل كننده آن خانههاي مسلمانان انقلابي و جوانان رزمنده مسلمان و سازشناپذير به آتش كشيده و زن و بچهها را از خانه و كاشانه خويش آواره كردهاند يا آنها را به گروگان گرفتهاند و يا به زندان و شكنجه و اعدام فقط به جرماينكه مسلمانند و آزادي خواهند و حاضر نيستند زير بار ديكتاتوري كفار كمونيستهاي مزدور بروند در شهرهاي مختلف مثل كرمانشاه و همدان و غيره هزاران نفر از مهاجرين مسلمان را خواهيد ديد كهاينها اسناد زنده و اختناق و سند غيره قانوني بودن انتخابات در شرايط فعلي كردستان هستند در حال حاضر به غير از صد نفر از مسلمانان كرد كه در گروگان و يا زندان و يا زير شكنجه جلادان كرد فروش هستند هزاران نفر به خاطر شيوههاي فاشيستي ضد انقلاب در كردستان هجرت كردهاند آيااين مسلمانان مهاجر حق رأي ندارند مهاجرين در شهرها و روستاهاي خود نيستند بتوانند با راز آزاد خود نمايندگان واقعيتشان را انتخاب كنند از طرف ديگر در شهرهاي كردستان (بجر كامياران) به خاطر ديكتاتوري مسلحانه ضد انقلاب هيچ مسلماني حق ابراز وجود و زندگي كردن و نماز جمعه خواندن ندارد چه رسد به كانديد شدن!! طبيعي است كه در چنين شرايطي چه كساني كانديد ميشوند آنهايي كه براي تامين منافع اربابان خود در كردستان اختناقايجاد ميكنند در كردستان جنگافروزي ميكنند با زور اسلحه عقايدشان را به مردم تحميل ميكنند با دولت جمهوري اسلاميجنگ ميكنند آيا در كردستان دمكراسي و آزادي به عنوان زمينهاي براي انتخابات آزاد و مردميتامين است؟ و قاطعانه از مسوولين مملكتي بخصوص شوراي انقلاب اسلامي و آقاي رييسجمهور ايران ميخواهيم و با تكيه بر اصول قانون اساسي كه آزادي همه مردم را تامين ميكنند و نيز اصل 68 قانون اساسي جمهوري اسلاميايران خلع سلاح كامل گروههاي ضد انقلاب و وابسته به امپرياليسم مثل كومله و فدائي و دمكرات و رزگاري و پيكار و زحمتكشان ساير گروههاي ضد انقلاب مسلح منطقه و از بين رفتن محيط جنگي و نظامي و بازگشت كامل آزادي و امنيت به كردستان عزيز از برگزاري انتخابات در آن منطقه خودداري كنند و به محض برطرف شدن سايه شوم خلق مسلمان كردستان در شرايطي كاملاً  آزاد و برابر و دور از هر گونه تحميلي انتخابات را به خوبي برگزار كنند تا نمايندگان واقعي مردم كردستان براي دفاع از حقوق حقه آنها و رفع ستم ملي تاريخي به مجلس شوراي اسلامي راه يابند.
گسترده باد انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني پيش به سوي كردستان مسلمان و آزاد و در آرزوي انتخابات واقعي درسايه آزادي و دمكراسي واقعي درپناه اسلام.سازمان پيشمرگان مسلمان كرد(جمهوري اسلامي 16/12/1358)
اطلاعيه سازمان پيشمرگان مسلمان كرد: 
كومله و فدائيان خلق و پيكار به نماز گزاران وحشيانه حمله كردند. 
به نام خداوند در هم كوبنده ستمگران 
و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيه اسمه... لهم في الدنيا خزي و في الاخره عذاب عظيم 
(و كيست ستمكارتر از كسي كه باز دارد مسجد را از اين كه ذكر خداوند در او برده شود... زبوني در دنيا و عذاب در آخرت براي آنها است) بقره ـ 12
در پي شورش وحشيانه و ضد مردمي به نماز جمعه در هفته گذشته مردم و به خصوص جوانان رزمنده تصميم ميگيرند تا باز هم عليرغم فشارها و اختناقهاي موجود به مبارزات رهاييبخش خويش ادامه دهند تا عليرغم فشار مزدوران و ضد مذهبان مبارزات اسلامي خويش را كه استمرار حركت انبيا است و با جهاد و شهامتهاي انبوه و شهيدان گلگونكفن رنج ديدگان عدالتخواه در طول مبارزات حقطلبانه خود به ارث ايشان رسيده ميراث گرانبهايشان را در اين خطه خونين از زمان حفظ كنند و با نماز جمعه حضور پرتوان و سازشناپذير خويش را در برابر كفر بنمايانند و به پيمان خويش در برابر خداوند و شهدا و انبيا و صالحين و ما كنند اما باز هم يورش وحشيانه سگان زنجيرهاي و مسلح امپرياليسمها و دستگيري و زندان و شكنجه ! 
روز جمعه 17/12/58 مردم و در پيشاپيش آنها جوانان مسلمان انقلابي از برادران و خواهران سنندج به طرف مسجد جامع شهر ميروند آنها در هفته گذشته سستي و زبوني كفر را  لمس كرده بودند و ضعف مزدوران امپرياليسمهاي شرق و غرب مثل كومله و فدائيان خلق و پيكار را كه حتي از يك نماز خواندن هم ميترسيدند به خوبي ديده بودند واين بار با روحيهاي بهتر و تهاجميو با گامهاي استوار تر به سمت مسجد ميرفتند از طرف ديگر، كومله و فدائيان خلق و پيكار از قبل به اعضا و طرفداران خودپ گفته بودند كه به مقر بيايند. و همه آنها را براي جلوگيري و يورش به نماز جمعه مسلح كرده بودند و قبل از اقامه نماز جمعه با ماشينهاي خود در شهر گشت ميزدند با نزديك شدن ظهر مردم روانه مسجد شدند اما اين آقايان مسلح دمكراتيك ! مانند رژيم سفاك شاهنشاهي عمل كردند و دم در مسجد جوانان را دستگير ميكردند اين (جاش)هاي بيگانه به منظور اهانت به مردم به آنها (جاش)خطاب ميكردند هر كس كه صدايش در ميآمد او را دستگير كرده و به شدت كتك ميزدند هم چنين هر جواني كه ميخواست وارد مسجد بشود دستگير ميشد تعداداين دستگير شدگان به 50 نفر ميرسيد جوانان را پس از دستگيري به زندان و شكنجه گاه بردند بلندگوي مسجد را قطع كردند حتي اجازه اذان گفتن و خطبه خواندن را به امام جماعت ندادند مردم غيوراين همه زورگوئي را تحمل نكردند و دست به تظاهرات عظيميزدند كه از يورش وحشيانه اين همه نيروهاي مسلح ضد انقلاب در امان نبودند دراين درگيريها يك نفر به ضرب كارد كشته شد كه بعلت خفقان زياد و برقراري حكومت نظامياز طرف ضد انقلاب هنوز برما معلوم نشده است كه از كدام طرف بوده است. در نهايت ضد انقلاب از فرط ضعف و زبوني به شيوههاي ارتجاعي دوران شاهنشاهي متوسل ميشوند و درب مسجد را براي ممانعت از نمازگذاردن ميبندد.
گسترده باد مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان و غيور سنندج. سلام بر نمازگذارن و جوانان غيوري كه عليرغم اختناق حاكم به مبارزات خويش تداوم ميبخشند. سازمان پيشمرگان مسلمان كرد(جمهوري اسلامي 20/12/1358)
بجز بيجار و قروه و كامياران، 
پيشمرگان مسلمان كرد خواستار لغو انتخابات در سراسر كردستان شدند. 
با وجود جو حاكم بر كردستان انتخابات غير قانوني و غير اسلامي است. 
وقتي نماز خواندن جرم باشد انتخابات آزاد نخواهد بود. 
	سازمان پيشمرگان مسلمان كرد، شب گذشته با انتشار اطلاعيهاي خواستار لغو انتخابات در سراسر كردستان بجز بيجار و قروه و كامياران شدند متن اعلاميه بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
	ضمن پشتيباني از لغو انتخابات خواستار لغو انتخابات در سراسر كردستان بجز بيجار و قروه و كامياران هستيم 
	حضور محترم رياست جمهوري اسلاميشوراي انقلاب وزير كشور در اطلاعيه قبل متذكر شديم كه انتخابات واقعي زماني امكان پذير است كه مردم آزادانه و بدور از هر گونه فشار و تحميل به كانديداي دلخواه خويش راي دهند تا زماني كه در كردستان گروهها مسلح ضد انقلاب جو اختناق و خفقان را حاكم كردهاند و آزادي راي ندارند انتخابات غير قانوني و غير اسلامياست سرتاسر كردستان بجز بيجار و قروه و كامياران تحت سلطه ضد انقلابيوناست و هر آن كس كه قصد سرپيچي از خواستههاي به نا حقاين مزدوران را داشته باشد يا به گلولهاش ميبندند و يا به شكنجهگاه روانهاش ميسازند و يا به زندانيهاي قرون وسطي محكومش ميكنند و يا خانوادهاش را به گروگان ميگيرند اين واقعيت است كه هيچ قادر به انكار آن نيست وقتي زنان و مردان و جوانان را به جرم نماز خواندن ميبردند و شكنجه ميكردند و به زندان مياندازند وقتي كه مسجد را تعطيل ميكنند و اجازه اقامه نماز را به نماز گزاران نميدهند، آيا اجازه راي آزاد به مردم ميدهند؟ آنهم راي به كانديد مسلمان؟ اگر كانديد مسلماني باشد! كه نيست! كه مهاجرين مسلمان خود نمونه بارزي از وجود جو اختناق و خف قان وآازار و شكنجه و تجاوز توسطاين نيروهاي مسلح وابسته به امپرياليسم شرق و غرب در منطقه ميباشد واين مهاجرين نه تنها از يك شهر بلكه از تمامي شهرهاي كردستان هستند و انجام انتخابات در منطقه كردستان ظلم ديگري است بر مظلومان زمان مردم مسلمان ساكن در مناطق تحت سلطه ضد انقلابيون نميتوانند لب به اعتراض باز كنند و نميتوانند آزادانه به كانديداي دلخواه خويش راي دهند چرا كه اسلحه بر انان حكم ميكند در صورت نا فرماني او تسليم نشدن گروگانگيري و تجاوز به دختران و يا مرگ فرزنداناين است جو حاكم بر كردستان مسلمانان مهاجر نيز نميتوانند به كانديداي دلخواه خويش راي دهند چرا كه به جهت ظلم و تجاوز و اختناق حاكم بر منطقه مجبور به مهاجرت شدند پس چه كسي ميماند؟ شما خود ميدانيد در كردستان با وجود اين نيروهاي مسلح ضد انقلابيون نتيجه انتخابات هر چه باشد آرا آزاد مردم نيست بلكه خواست و نظر همان سلطه گران و ضد مردمان امپرياليست و صهييونيسم ميباشد. آيا اين يك جو آزاد انتخاباتي است؟ چگونه ميتواند قبول و باور كنيد اشخاصي كه در اين مناطق به مجلس راه مييابند نماينده واقعي مردم تحت ستم كرد باشند ضمن پشتيباني از لغو انتخابات در سنندج اكتفا نكرده و انتخابات را رد سراسر كردستان لغو نمايند چرا كه جو حاكم بر مريوان و بانه و سقز و مهاباد و بانه دست كمي از سنندج ندارد و چه بسا خفقان آورتر و پر شكنجهتر از آن هم ميبا شد به آن اميد كه مردم قهرمان مسلمان كردستان در يك محيط آزادانه در انتخابات شركت كرده و به كانديداهاي دلخواه خويش راي دهند تا حقوق از دست رفته چندين ساله و حتي چند قرن اين ملت تحت ستم و محروم را بازستانند در آرزوي آن روز و در آرزوي يك انتخابات آزاد و اسلامي.
مرگ بر سلطه گران و زور گويان وابسته به امپرياليستهاي شرق و غرب نابود باد سلطه اجنبي بر كردستان، گسترده با انقلاب اسلاميبه رهبري پيامبر گونه امام خميني.  سازمان پيشمرگان مسلمان كرد 20/12/58 (جمهوري اسلامي21/12/1358)
اطلاعيه انجمن اسلاميمعلمان كامياران 
	كرمانشاه ـ  خبرنگار جمهوري اسلامي: روز گذشته با حضور تعدادي از برادران دانشآموز و معلمان و اهالي كامياران و گروهي از پيشمرگان مسلمان كرد جلسهاي تشكيل شد در پايان اين جلسه اطلاعيهاي از طرف انجمن اسلامي معلمان كامياران انتشار يافت.
متن اطلاعيه به شرح زير است: 
بسم الله القاسم الجبارين و يارب المستضعفين
	اراده خداوند بر آن است كه مستضعفان را وارث زمين قرار دهد و مستكبران را به دست مستضعفان منكوب كند. بار ديگر دست جنايت كار امپرياليسم آمريكا و سوسيال امپرياليسم شوروي و صهيونيسم بين المللي از آستين خودفروختگان اين مثلث شوم و به عبارتي يار با وفاي يكديگر در آمد اين جانيان از خدا و خلق بيخبر ديگر بار جنايتي شبيه جنايت مسجد الاقصي و مسجد جامع كرمان و مسجد جامع سنندج در كامياران اين پايگاه مستضعفان كه همان نور چشمان خميني بت شكن باشند انجام گرفت و از آنجا كه خواست خداوند استاينها بيشتر از پيش خود را با همين اعمال كثيف خود رسوا ميكنند.
	شب گذشته (يكشنبه شب) در اويل شب در كامياران به پايگاه تفكر و انديشه ما هم حمله نمودند واينجا است كه چرا دشمن هميشه سلاحهاي اهدائي شرق و غرب را در مغز ما نشانه ميگيرد بيش از دو هفته نميگذرد كه بعد از تعطيلي طولاني مدارس كامياران كه به همت برادران و خواهران فرهنگي مدارس بازگشاي شد و دشمن سخت به تكاپتو افتاد كه چگونه ميتواند ناظر باشد كه مستضعفان در پي كسب دانش و انديشهاند و آنها هنگاميكه مغزها شكوفا شود ديگر زمينه هيچگونه استعمار و استشمار و استحمار برايشان نخواهند ماند و به همين علت شب گذشته ( يكشنبه شب ) در پي حمله ناجوانمردانه مسجد حسينيه و اداره آموزش و پرورش كامياران را با سلاحهاي سنگين مانند آر پي چي و خمپاره مورد حمله قرار دادند و ثابت نمودن كه با خدا در جنگند كه بودند فرعونان و نمرودان و پهلويان تاريخ و ديديم سرگذشتشان را با مردم مسلمان بخصوص فرهنگيان و دانش آموزان كامياران در پيشگاه ملت مسلمان و رزمنده جهان بخصوصايران عزيز ضمن محكوم نمودن اين جنايات فجيع و هولناك اعلام ميكنيم كه در صورت تكراراين چنين اعمال وحشيانه فاطعانه و با كمال قدرتايستادگي خواهيم نمود و هر گونه حركت ارتجاعي و در خط جهان خواران را به شدت خواهيم كوبيد. با درود به سازمان پيشمرگان مسلمان كرد پيروز باد انقلاب اسلاميبه رهبري امام خميني.  بر افراشته باد پرچم خونين اسلام نابود باد توطئه مرتجعين و مشتركين و منافقين. انجمن اسلاميمعلمان كامياران(جمهوري اسلامي22/12/1358)
با وجود خفقان شديدي كه بر كردستان حكم فرما است: از ديد گاه هيات حسن نيت كردستان آرام است !
يك مسلمان كرد:گردانگان فرستنده راديو مخفي مريوان چه كساني هستند كه به نام صداي خلق مسلمان كرد و جمهوري اسلامي را زير رگبار فحش و ناسزا ميگيرند. 
آيا تا به حال هيات حسن نيت با مردم مسلمان كردستان مذاكرهاي انجام داده غير از كومله و ديگر احزاب سياسي و نظاميكه پيشمرگان به اسلاح خلقيشان به منازل مسلمانان بي پناه ميريختند و خانواده آنها را به باد كتك ميگرفتند؟
به عنوان يك فرد ايران و يك مسلمان كرد از آقاي صباغيان ميپرسيم: 
1ـ در شهري مثل مريوان چه آرامشي حكمفرماست كه فرماندارش در زندان كومله است؟
2ـ  هيات نظارت بر انتخابات چه كساني هستند؟ 
	تهران ـ  يك مسلمان مهاجر كرد با ارسال نامهاي به دفتر روزنامه جمهوري اسلامي وضع انتخابات را در كردستان در جو كنوني برشمرد و آن را به ضرر مسلمانان كردستان با وجود خف قان صد انقلاب توصيف كرد وي هيات حسن نيت را سازشكار و... تلقي كده و اظهار داشته با وجو خفقان شديدي كه بر كردستان و مسلمانان آن ديار از جانب احزاب كومله و چريكهاي فدائي خلق و  بر منطقه حكم فرما است چرا باز هيات منطقه را ارام توصيف ميكند و انتخابات را بلامانع ميداند نامه برادران مسلمان مهاجر كرد را عيناً در زير ميخوانيد:
بسم الله الرحمن الرحيم
از ديدگاه هيات حسن نيت كردستان آرام است:
	يك سال از انقلاب خونينايران ميگذرد سالي كه براي مسلمانان كردستان و انقلابيون راستين اين ديار خفقانآورتر، ترورآميزتر از دوران سياه ديكتاتوري محمد رضا خاني بود تا جايي كه در زمان اوج قدرت و عظمت پليسي و ساواك جهنمي مسلمانان جرأت نمازخواندن و انجام فرايض ديني خود را داشتند اما حالا به بركت سياستها گام به گام و سازشكارانه دولت موقت نه تنها از انجام برگزاري نماز جماعت محرومند و بلكه از ترس ساواك جديد التاسيس خلقي كومله كه مبادا با اعدام آنها و شكنجه و زندانش تمام شود و با حداقل برچسب كرد فروش مرتجع و جاش بودن را به آنها بزنند از گفتن كلمه اسلام و مسلمان بودن و خودداري ميكنند لازم به يادآوري است بعد ازاينكه دولت موقت دست از كار كشيد، روزنه اميدي در دل مسلمانهاي كردستان پيدا شد كه انشاالله حكومت بعدي جمهوري اسلامي ايران جاي تودههاي رنجيده و مظلوم و مسلمان بي پناه كرد خواهد بود و امام متأسفانه مسلمانان خوشباور و ظاهربين به اين امر توجه نداشتند كه بعد از اين دولت دست پروردهاش همچنان بر سر كار خواهد ماند همچنان كه ميبينيم هنوز هم از راه مسالمتآميز دمكراتيك مسلمانهاي كردستان را يكي پس از ديگري به كشتن ميدهد دراين مدت بارها و بارها شاهد جنايات و مردم كشي كومله و فدائيان ضدخلقي بودهايم بعد از هر جنايت و حمله وحشيانهاي آقاي فروهر طي يك تماس تلفني دمكراتيكي با گردانندگان حكومت استاليني كردستان اوضاع منطقه را آرام توصيف و با كمال افتخار و مباهات خود و هيات حسن نيت را ناجيانت كردستان قلمداد نموده و برخي از مقامات مسوول مملكتي متعهد به كارشكني وايجاد برادركشي كرده است.
	در آستانه انتخابات مجلسي شوراي اسلامي هم در روز سه شنبه 24/12/58 آقاي صباغيان يكي ديگر از اعضا به اصطلاح حسن نيت طي يك گفتگوي تلفني در جواباين سوال خبرنگار كيهان كه به طور كلي جو حاكم در ساير مناطق كردستان بجز سنندج چگونه است؟ و اين كه پيشمرگان مسلمان كرد تقاضا كردهاند تا در انتخابات در سراسر كردستان به خاطر جو حاكم دراين منطقه لغو شود تا چه حد صحت دارد؟ گفت: در قسمتهاي ديگر كردستان آرامش نسبي وجود دارد در اين مورد كه انتخابات لغو شود حرف درستي نيست هر كجا اين احتمال وجود داشته باشد كه افراد آزادانه ميتوانند پاي صندوقهاي راي بروند انتخابات صندوقهاي راي انجام ميشود حالا من بعنوان يك فرد ايراني و يك مسلمان كرد از آقاي صباغيان ميپرسم: 
1ـ در شهري مثل مريوان چه ارامشي حكم فرمااست كه معاون فرماندارش در زندان كومله ميباشد؟
2ـ هيات نظارات بر انتخابات چه كساني هستند؟
3ـ از سه كانديداي شهر مسلمان نشين مريوان كدامشان مسلمان است؟ عبدالرضا كريمي؟ فئودال معرف كرمانشاهي و دبير ماركسيست لينينيستي آموزش و پرورش مريوان و فرمانده چريكهاي فدائي خلق شاخه مريوان و قاتل بهترين و رشيد ترين مدرسه قرآن و پاسداران انقلاب اسلامي و عوامل خلع سلاح پاسگاههاي مرزي و ژاندارمري يا فاتح شيخ الاسلاميمائوئيست و پسر ثناگوي آريامهر و طرح اصلي درگيريهاي مريوان يا باباعلي مهرپور؟ رييس اداره مبارزه با بيسوادي مريوان و ليسانسيه بورسيه آريامهري و مداح و ثنا گوي شاه خيانت كار. 
4ـ اعضا و هواداران قرآن انجمنهاي اسلاميچه فعاليتي در مريوان دارند و اصلا كجا زندگي ميكند؟ 
5ـ از زمان به وجود آمدن هيات حسن نيت تا كنون چند نفر مسلمان به دست مشركين شهيد شدهاند؟
6ـ سرپرست فرمانداري مريوان در حال حاضر چه كسي است و از طرف كدام مقام مملكتي انتخاب شده كه بايد ناظر جريان انتخابات باشد؟
7ـ توسط چه كساني مكالمات تلفني در مخابرات مريوان ضبط ميشود؟
8ـ گردانندگان فرستنده راديويي مخفي مريوان چه كساني هستند كه به نام خلق مسلمان كرد مسلمانان كرد و جمهوري اسلاميرا زير رگبار فحش و ناسزاگوئي ميگيرند؟
9ـ آيا تا به حال هيات حسن نيت با مردم مسلمان كردستان مذاكرهاي انجام داده غير از كومله و احزاب سياسي نظاميهمان احزابي كه بعد از بازگشت از دامان بعثيهاي عراق و مسلط شدن بر شهر مريوان  پيشمرگان به اصطلاح خلقشان به منازل مسلمانان بي پناه ميريختند و خانواده آنها را به باد كتك ميگرفتند و خواستار اسلحه از انان ميشدن در صورت نداشتن مجبورشان ميكردند  تا هر طور است برايشان تهيه كنند و اگر چنانچه كسي اظهار ميكرد پولي ندارد و اسلحهاي را كه داشتهام و به دولت تسليم كردهام به فجيعترين وضع مجازات ميشد در خاتمه بار ديگر از كليه خواهران وبرادران مسلمان هموطنايراني بعنوان يك مسلمان زجر ديده و آواره ميخواهم كه بيش ازاين سكوت را جايز نداشته و در افشاي عوامل سازشكار مسووليت در ارگانهاي مهم تصميم گيري و اجراي مملكت مردم مسلمان كردستان را ياري نمايند.                                                                                                                                                                                        (يك مسلمان كرد) (جمهوري اسلامي23/12/1358)
جهت تعطيل و وادار كردن مردم به اعتصاب عمومي:
سازمانهاي فدائي و كومله به دكاكين سنندج حمله كردند.
	شب گذشته يكي از اعضاي سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد طي تماسي با دفتر روزنامه اخبار زير را درر مورد شهر سنندج در اختيار ما گذاشت از اولين ساعات صبح ديروز اعضاي سازمانهاي كومله و فدائيان خلق با در دست داشتن بلند گو از مغازه داران خواستند كه مغازه هاي خود را بعنوان اعتراض به ملغي شدن انتخابات در سنندج  ببندند اما كاسبكاران بهاين عمل تن در ندادند و تا ساعت 9 صبح مقاوت كردند سازمانهاي مذكور كه شكست خود را دراين عمل مشاهده كردند دست به اقدام مسلحانه زدند و با حمله به دكآنها و مغازه داران را وادار به بستن مغازه ها نمودند ضمنا از جزئيات ديگر حادثه تا كنون اطلاعي نرسيده است.(جمهوري اسلامي24/12/1358)
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز خطاب به روزنامه اطلاعات: 
شما طرف هستيد نه بي طرف
به چه دليل در روزنامه اطلاعات حرفي و اشارهاي از مسلمانان و موافقان حكومت جمهوري اسلامي وجود ندارد؟
من صبح كه در موسسه اطلاعات وارد شدم افكار شخصي خود را در پيادهرو خيابان ميگذارم و وقت برگشتن مجدداً آن را تحويل ميگيرم! 
اين نوع دموكراسي يك بعدي است و سر بر آستان ماركس ميسايد.
بسم الله الرحمن الرحيم-شوراي محترم سردبيري روزنامه اطلاعات محترماً خواهشمد است اين نامه را طبق قانون مطبوعات در مقابل نوشتههاي شما درباره اوضاع منطقه كردستان و مسلمانان آن مزينشان فرموديد (هر چند بعداً توضيحي و تصحيحي ولي چه دير) امر به درج فرماييد باشد كه از دمكراسي درخواستي خودتان نصيبي هم ما را.
	درباره روش آن روزنامه در قبال موضوعهاي فكري و موضوعهاي سياسي مملكت كراراً در سر مقاله و مكتوبهاي خود ادعاي بيطرفي كامل را داشته و چنين بيان كردهايد كه روزنامه اطلاعات به هيچ گروه فكري خاصي بستگي نداشته و روزنامهاي است خبري و غير از سر مقالههاي آن كه حاصل انديشه و طرز فكر كادر اعضاي شوراي سردبيري است بقيه مطالب در كمال بينظيري و خالي از هر نوع جهتگيري نوشته ميشود متأسفانه اين ادعا حقيقت نداشته و خطمشي روزنامه به درستي بيان ميكند كه شما طرف هستيد نه بي طرف و اين گفتارها خدعهاي است همراه با كمبود شهامت، شاهد من صفحات هر روزه اطلاعات است.
	تابستان گذشته نمايندگان انجمن اسلاميكردهاي مقيم مركز به خدمت يكي از اعضاي شوراي سردبيري روزنامه (آقاي رحيميان) رسيدند و در مورد مطالب مربوط به كردستان مندرج در روزنامه گله كردن و مدت قليلي به بحث نشستند و تذكر اين مطلب كه چرا نوشتههاي شما درباره رويدادهاي آن سامان همواره يك طرفه است و به چه دليل در روزنامه مطلقاً حرفي و اشارهاي از مسلمانان و موافقين حكومت جمهوري اسلامي ايران در آن ناحيه وجود ندارد و هر آنچه نوشته ميشود دشمنيها است و مخالفتها با حكومت و بزرگنمايي آنها و قهرمان جلوه دادن دشمنان جمهوري اسلامي؟ آقاي رحيميان در آن جلسه ميفرمايند:خبرها را از خبرنگاران محلي دريافت كرده و عيناً آن را نقل ميكنيم و ضامن صدق و كذب آن نيستيم. يك نوع فرار از مسووليت). جمله جالبي فرمودهاند بهاين معني: من صبح كه از در موسسه اطلاعات وارد ميشوم افكار شخصي خود را در پيادهرو خيابان ميگذارم و وقت برگشتن مجددا آن را تحويل ميگيرم يعني بيطرف وارد و بيطرف خارج ميشوند اما من ميگويم كه اين گفته دقيقاً با واقعيت ملموس در روزنامه مغاير است و دم خروس صفحات روزنامه بد جوري نمودار است.
	شما در حالي كه كوچكترين حركت و عملكرد منفي كمونيستهاي محلي را با آب و تاب تمام اسم و رسم و القاب تمام سران آنها در زمينههاي مخالف كاملاً حقطلبانه نقل ميكنيد از روي همه جريانها  اسلاميچشم بسته عبور ميفرمائيد.
	به عنوان مثال: 
	در روزنامه شماره 16090 سهشنبه 14/12/58 در صفحه 10 تحت عنوان اعتراض گروههاي سياسي و اجتماعي به كشتار رهبران خلق تركمن قاطعانه معترضين ميتينگ كردستان ـ  اعتراض سازمان فدائيان شاخه كردستان و اعتراض هيات نمايندگي خلق كرد را جداگانه نوشتهايد آن قطعنامه از طرف چه كسي صادر شده است؟ مگر اين نيست كه از طرف گروههاي سياسي موجود در كردستان است و شما مجدداً اعتراض تكتك آنها را مرقوم فرمودهايد؟ اما دريغ از يك خط نوشته در باره راهيمايي مسلمانان سنندج و اعتراض آنها به ستمهاي افراد خلق كه خواستار رفع ستم ملي هستند و دريغ از يك كلمه دلسوزي براي آن همه آواره كردستان و جنايات رفته بر آنها كه دبير و مدير و ملايانشان در اقصينقاطايران جهت ارتزاق خانوادههايشان به كار گل عملگي مشغولند و آن عده هم كه توان فرار نداشته و در زادگاهشان ماندهاند در چنگال شيرنر خونخوار اسير بوده و مسجد رفتنشان نيز تحت كنترل است مجازات حبس و شكنجه دارد.
	بله برادران شما پيرو كدام دمكراسي هستيد؟ اين نوع دمكراسي شما يك بعدي است سربر استان ماركس ميسايد: دم خروس ديگر در همان شماره مقاله دو صفحهاي آقاي دكتر رضا برهاني است كه كوتاه هم شده بود در حالي كه از چاپ دو خط نامه امت مسلمانان جلوگيري ميشود من به محتواي مقاله و نوشته آقاي برهاني كه لازم بوده به صورت جزوهاي پخش ميشد كاري ندارم و ضمن صحت و سقم مطالب آن نيستم كه چه مقدارش واقعيت است و چه اندازهاش شانتاژ. اما جا داشت كه در كنار آن مقاله اشاره به نوشته چند سال پيش آقاي برهاني كه در همين اطلاعات به چاپ رسيده بود به عمل ميآمد كه چگونه آن نوشته باعث آزادي ايشان از زندان آريامهري شد و در واقع توبه نامهشان بود تا خلايق بدانند اين روشنفكران قيوم ملت و به قول زنده ياد جلال الاحمد ترسو، عين خطاب جلال است به برهاني نقل از مجله فردوسي چه افكار بديع متلوني دارند و بفهمند آقاي دكتر برهاني با آن آب توبه كه بر سر خود ريخته توانست از زندان آزاد شده و به ينگه دنيا مسافرت فرمايد. سرانجام بعد از شكوفايي انقلاب اسلامي در هيات ماركس به وطن رجعت فرموده و در تشكيل حزب سوسياليست كارگران سهيم و شريك كردند آقاي برهاني حاليه به رييسجمهوري منتخب اين ملت درس ميدهد به اصطلاح پرده را بالا ميزند كه چه مواظب مهندس بازرگان باشد؟ يعني مهندس بازرگاني  كه نصف عمر آقاي براهني را در زندان گذرانيده و هيچ گاه بر آريامهر توبه نگفت و واقعاً اگر پاي انتخابات به ميان آيد ملت ايشان را بر شما روشنفكران غربي كه همواره پناهگاهتان آمريكا بوده است ترجيح خواهد داد در خاتمه اميد است آرزوي آزادانديشي و آزادمنشي، اجازه چاپاين نامه را صادر فرماييد.         دكتر محمد علي مهرآسا وابسته به انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز 
رونوشت:روزنامه جمهوري اسلاميجهت درج والسلام.(جمهوري اسلامي 25/12/1358) 
پيشمرگان مسلمان،مردم را به بازديد مسجد جامع كامياران دعوت كردند. 
	جمعه شب گذشته از سوي سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد اطلاعيهاي به منظور عزيمت مردم مسلمان در ايام عيد به كردستان انتشار يافت: متن اطلاعيه بدين شرح است: بسم الله الرحمن الرحيم
بهار در كرستان-مردم مسلمان كرد از ديرباز در حكومتهاي جبار پيشين تحت عنوان ستمها و تضعيفات غير انساني مستكبرين داخلي و استعمارگران خارجي قرار داشتهاند.
در رژيمهاي ضد انساني همچون حكومت رضاخان و پسر جلادش بقاي سلطنت ننگين خود را در نابودي و ضعف ما ميديدند و به انوع شيوهها سعي در استضعاف ما در كليه شئون انساني داشتند نسيم جان بخش انقلاب اسلاميبه رهبري امام خميني در سرزمين رنجيده ايران و وزيدن گرفت و ما نيز جان تازه يافتيم استعمارگران شرق و غرب كردستان عزيز را به مناسبت زمينههاي نامناسب اقتصادي و فرهنگي و تاريخي به وسيله عوامل سرسپردهشان صحنه تاخت و تاز قرار داده و تمامي جنايت خود را در طول يك سال اخير به نام مبارزه خلق كرد عليه نظام جمهوري اسلاميتوجيه كردند تا با اين توطئه نگين ميان مردم مسلمان كرد و ساير هموطنان جدائي و فاصله افكنده و نقشه شوم تجزيهطلبي خود را كه سابقه تاريخي نيز دارد در اين لحظات حساس انقلاب عملي سازد اكنون در آستانه آغاز سال نو و فرا رسيدن بهار مردم مسلمان كردستان از يك سو، غم از دست دادن بهترين فرزندان اسلام عزيز و جهاد آزادي بخش با كفار ديدگاني اشكبار دارند و از طرف ديگر با قلبي آكند از شور و شوق و شعف از آزاد شدن بعضي مناطق مانند پاوه روانسر و جوانرود و كامياران و حوزه اورامانات و پاكسازي آن از كفار جنايتپيشه در انتظار پيروزهاي بزرگ به سر ميبرند لذا سازمان پيشمرگان مسلمان ايران تقاضا ميكند كه ايام نوروز يا غمها و شاديهاي اشكها و لبخندهاي خواهران و برادران كرد خود شريك و سهيم بوده و يا تحكيم وحدت خود صف نيروهاي حق را در مقابل باطل هر چه بيشتر متشكل نمايند برادران و خواهرانيا واقعاً ميتوان شاد بود و جشن گرفت تا هنگامي كه مسلمانان كرد در شهرهاي همچون سنندج و مريوان و مهاباد و بانه و غيره به ديكتاتوري استالينيستي عمال امپرياليسم شرق و غرب واقعاً و مرتباً خبر از قتل و شكنجه مردم مسلمان و هتك حرمت از مردم مسلمان كرد ميرسد؟ آري برادران بياييد تا با هم به ديدن مسجد كامياران برويم كه با سلاح آر،پي،جي،هفت كوبيده شده است بياييد تاريخ رنج و ستم مزدوران بيگانه را از زبان خانوادههاي شهداي مسلمانان كرد بشنويد هموطنان مسلمانان برادران و خواهران مهاجر كرد كه در اثر ظلم وستم كفار كمونيست هماكنون از شهر و ديار خود رانده شده و در مناطقي چون كرمانشاه و همدان و غيره ساكن شدهاند چشم به راه دوختهاند تا با آمدن شما تسكيني براي دردهاي خود و مرهمي براي زخمهاي خود بيابند عيد ما روزي خواهد بود كه كردستان از لوث وجود كفار پاك گردد.                                                                                                                                                                سازمان  پيشمرگان مسلمان كرد.(جمهوري اسلامي26/12/1358)
پيشمرگان مسلمان كرد،هموطنان را به ديدار نوروزي از كردستان دعوت كردند.
كرمانشاه ـ خبرنگار كيهان: سازمان پيشمرگان مسلمان كرد، با صدور بيانيهاي از عموم مردم مسلمان ايران تقاضا كرد تا ايام نوروز را به كردستان بروند و از نزديك با غمها و شاديها، اشكها و لبخندهاي برادران و خواهران كرد خود سهيم و شريك شوند.
در اين بيانيه ضمن تشريح جنايات رژيم منحوس پهلوي و حكومتهاي جبار پيشين و ستمهايي كه توسط مستبكرين داخلي و استعمارگران خارجي بر مردم كرد روا داشته شده آمده است: رژيم ضد انساني همچون حكومت رضا خاني و پسر جلادش ، بقاي سنگين مملكت خود را در نابودي و ضعف ما ميديدند و به انواع شيوهها سعي در استضعاف ما در كليه شئون انساني داشتهاند تا اينكه نسيم جانبخش انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني بر سرزمين رنجديده ايران وزيدن گرفت و ما نيز جان تازهاي يافتيم. استعمارگران شرق و غرب كردستان عزيز را به مناسبت زمينههاي نامساعد اقتصادي، فرهنگي و تاريخي بوسيله عوامل سرسپردهشان صحنه تاخت و تاز قرار داده و تمامي جنايت خود را در طول يك سال اخير به نام مبارزه خلق كرد عليه نظام جمهوري اسلامي متوجه كرده تا با اين توطئه ننگين ميان مردم مسلمان كرد و ساير هموطنان جدايي و فاصله افكنده و نقشه شوم تجزيهطلبي خود را كه سابق تاريخي نيز دارد در اين لحظات حساس انقلاب عملي سازند. اكنون در آستانه آغاز سال نو و فرارسيدن بهار مردم مسلمان كردستان از يك سو در غم از دست دادن بهترين فرزندان اسلام عزيز در جهاد آزاديبخش با كنار ديدگاني اشك بار دارند و از طرف ديگر با قلبي آكنده از شور و شعف از آزاد شدن بعضي مناطق مانند پاوه، روانسر، جوانرود، كامياران و قروه و از گله به سر ميبرند. لذا سازان پيشمرگان مسلمان كرد از عموم مردم مسلمان ايران تقاضا ميكند كه ايام نوروز را به كردستان آمده تا از نزديك با غمها و شاديها و اشكها و لبخندهاي برادران و خواهران كرد خود شريك و سهيم بوده و با تحكيم وحدت خود ضعف نيروهاي حق را در مقابل باطل هرچه بيشتر متشكل نمايند. برادارن و خواهران آيا واقعاً ميتوان شاد بود و جشن گرفت تا هنگامي كه مسلمانان كرد در شهرهايي همچون سنندج، مريوان، مهاباد، بانه و غيره تحت ديكتاتوري استاليني عمال امپرياليسم شرق و غرب واقعند و مرتباً خبر از قتل و شكنجه برادران مسلمان و هتك حرمت از زنان مسلمان كرد ميپرسد. آري برادران بياييد تا با هم به ديدن مسجد كامياران برويم كه با سلاح آر،پي، جي، هفت كوبيده شده است، بياييد تا رنج ستم مزدوران بيگانه را از زبان خانوادههاي شهداي مسلمان كرد بشنويم. هموطنان مسلمان، برادران وخواهران مهاجر كرد، كه در اثر ظلم و ستم كفار كمونيست هماكنون از شهر و ديار خود رانده شده و در مناطقي چون همدان و كرمانشاه ساكن شدهاند چشمبراه دوختهاند تا با آمدن شما تسكيني براي دردهاي خود و مرهمي براي زخمهاي خود بيايند. عيد ما روزي خواهد بود كه كردستان عزيز از لوث وجود كفار پاك گردد.(كيهان27/12/1358)
درگيري در جوانرود
كرمانشاه ـ خبرنگاركيهان:"درگيرهاي جوانرود بين دو گروه مستقر در منطقه بوده و افراد حزب دمكرات هيچ نقشي در اين درگيري ندارند.» اين مطلب را سيد علي سخنگوي حزب دمكرات تشكيلات سنندج روز گذشته به خبرنگار كيهان گفت و افزود: اتهاماتي كه در مورد دخالت افراد مسلح حزب ما درگيري درروز گذشته جوانرود اعلام شده است كذب محض است و ما اين مطالب بياساس را تكذيب ميكنيم. وي همچنين افزود: اين درگيري فقط به منظور گسترش تشنج در منطقه بوده است كه بين دو گروه وابسته به حزب بحث عراق و گروه مسلح ديگر بوجود آمده است. از سوي ديگر جبار حسامي يكي از مسوولان روابط عمومي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مستقر در كرمانشاه در مورد حوادث دو روزگذشته جوانرود به خبرنگار كيهان گفت: درگيري ما به دنبال عمليات پاكسازي منطقه جوانرود از افراد مسلح در نقطه "شرمينه» در 3 كيلومتري جوانرود اتفاق افتاد و بر اساس اخبار رسيده تاكنون يكنفراز پيشمرگان مسلمان و چند تن از افراد مسلح مجروح شده است وي سپس اضافه كرد: از افراد مسلح نيز دو تن بازداشت شدند كه مشغول  بازجويي از آنها هستيم.
 وي همچنين گفت: گروه پيشمرگان كرد مسلمان چند روز پيش نيز در يك درگيري مسلحانه پايگاه قشلان را كه در اختيار افراد مسلح سازمان كومله بود به تصرف خود درآورد و افراد ما اينك در اين محل مستقر هستند و هويت افراد مسلح را دموكرات، كومله و افراد مسلح سردار جاف در منطقه اعلام كرد. ضمناً يكي از مسئولان سازمان كومله در يك گفتگوي تلفني با خبرنگار ما شركت در هرگونه درگيري را تكذيب كرد.(كيهان9/1/1359)
اطلاعيه انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز درباره راديو و تلويزيون
انجمن اسلامي كردهاي مقيم در اعتراض به برنامههاي كردي  راديو ايران نامهاي خطاب به مسوولان مملكتي ارسال داشتهاند. در بخشي از اين نامه آمده است:
"راديو ايران جهت شناسايي انقلاب اسلامي  برقراري ارتباط با كردهاي نقاط مختلف منطقه از مدتها پيش برنامههايي به زبان كردي پخش مينمايد كه ميتوان گفت: ميليونها تومان خرج اين دستگاه  و تشكيلات و دقايق پخش آن شده و ميشود و به هر حال از آن چه نتيجهاي ميگيرند و چه كساني سود ميبرند؟»
در اين اطلاعيه ضمن اشاره به اينكه برنامهها در خط اسلام و انقلاب نيست و افراد فاسد گذشته همچنان به تهيه اين برنامهها ميپردازند از مسوولان مملكتي خواستهاند تا يك نفر مسلمان كرد را بر پخش اين برنامهها ناظر كنند همچنين از مسلمانان باسواد و متعهد خواسته شود كه به ايراد سخنراني و تشريح مسايل كردستان بپردازند از پخش ترانههاي زننده خودداري شود و در قسمتي از اين برنامهها اخبار سياسي روز كردستان پخش شود.
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز از مسوولان مملكتي خواستهاند كه در صورت عدم موفقيت در برآوردن اين خواستها  بهتر است كه اين راديو را تعطيل كنند.(كيهان10/1/1359)
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز: 
در مناظره با قاسملو،كردهاي مسلمان بايد شركت داشته باشند.
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز، طي اطلاعيه اي اعلام داشته است كه مناظره با "قاسملو» در صورتي مورد تائيد مسلمانان كردستان است كه يك نفر از كردهاي مسلمان در مناظره شركت داشته باشد. متن اطلاعيه بدين قرار است:
"بدنبال دعوت سازمان راديو تلويزيون ازآقاي قاسملو نماينده حزب دمكرات جهت شركت در مناظره تلويزيوني مبني بر خلع سلاح و ادامه جنگ و مسائل كردستان، ما اين مناظره را به شرطي قبول و تائيد ميكنيم كه حد اقل يك نفر از مسلمانان مبارز و متعهد يا يكي از اعضا سازمان پيشمرگان مسلمان كرد يا يك مهاجر كردستاني در مناظره شركت داشته باشند».
"انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز»
لازم به تذكر است كه روزنامه جمهوري اسلامي در تاريخ 9/1/59 ضمن بيان اينكه كردستان متعلق به حزب دمكرات و ساير گروههاي نيست و متعلق به مسلمانان منطقه و گروههاي مردم كردستان است اعلام كرد كه در مناظره با قاسملو بايد نمايندگاني از كردهاي مسلما ن شركت داشته باشند. ضمناًدر مورد اين پيشنهاد، هر روز تلفنهاي مكرري به دفتر روزنامه ميشود كه مردم خواهان شركت نمايندگان مسلمان كرد در مناظره با قاسملو هستند.(جمهوري اسلامي14/1/1359)
درگيري در كامياران 
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: در ارتباط با درگيريهاي بخش كامياران اين اطلاعيه از سوي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در كامياران منتشر شد:
بسمالله الرحمن الرحيم
يكبار ديگر خون بهترين فرزندان مسلمان كرد به دست كثيفترين و وحشيترين مزدوران ضد اسلام و كرد ريخته شد و ننگي بزرگ براي اين وحشيان كافر و بيگانهپرست و افتخار ديگر براي پيشمرگان مسلمان كرد گرديد. در تاريخ پنجشنبه 14/1/59 هنگامي كه يك واحد از پيشمرگان مسلمان كرد مستقر در كامياران براي خنثي كردن خمپارههاي منفجر نشده كه در روستاي اطراف كامياران انداخته بودند بنا به درخواست اهالي روستاها براي نجات از انفجار اين خمپارهها به چند كيلومتري كامياران كه مورد حمله ناجوانمردانه مهاجمين ضد انقلاب و جمهوري اسلامي (كومله، فدايي، دمكرات) قرار گرفته و چهار تن از برادران پيشمرگه مسلمانان به اسامي باقر الماسي، براخاص آينه، مرادويسي و عبدالله گلنما شهيد و دو نفر نيز مجروح شدند و بقيه برادران با رسيدن نيروهاي كمكي از ديگر واحدهاي پيشمرگان مسلمان كرد پاسخ دندانشكني به آنها داده و دهها تن از مهاجمين را كشته و زخمي نمودند و كليه سنگرها و مواضع كفار و مهاجم را در هم كوبيدند. ما پيشمرگان مسلمان كرد براي چندمين بار اعلام ميكنيم عاشقانه به پيشواز شهادت ميرويم و تا آخرين قطره خون خود در به ثمر رسيدن جمهوري اسلامي به رهبر امام خميني و پاكسازي كردستان از كفار و منافقين و دشمنان اسلام و جمهوري اسلامي از پا نخواهيم نشست و هر چه بر تعداد شهيدان ما افزوده شود ايمانمان در مبارزه بر عليه كفر راسختر و استوارتر ميگردد.(كيهان15/1/1359)
گروگانگيري 14 روستايي
كرمانشاه ـ سازمان پيشمرگان مسلمان كردي مستقر در كرمانشاه اعلام كرد در روز يازدهم فروردين ماه عوامل رژيم بعث عراق چهارده نفر از اهالي طايفه ثمرخان را به گروگان گرفتند و به نقطه نامعلومي بردند. اسامي اين عده عبارتند از:
حاج علي، عبدالحميد و عبدالله سليماني، سيد احمد روحاني، عبدالكريم سبحان، توفيق فتاح، حسين اميني، محمود محمد سليمان اعظم خان، احمد عزيز، فتاح عزيز، نازدار محمد، حسين اعظم و سليمان عزيزي. همين گزارش حاكي است كه عمليات پاكسازي منطقه شرمينه از عوامل احزاب مسلح كرد توسط سازمان پيشمرگان مسلمان كرد شاخهي جوانرود پايان افت. در اين منطقه تاكنون روستاهاي فولادي، كاني مداران، گروك عليآباد ساسل، بكرمان و چند روستاي ديگر از عوامل مزدور بيگانگان پاك شدهاند. افراد مسلح ساكن منطقه زبران آمادگي خويش را براي تحويل سلاحهاي خود اعلام داشته. در منطقه شرمينه و قشلاق نيز تعداد زيادي ضمن سلاحهاي خود اماننامه دريافت كردند. همچنين 8 نفر از افراد مسلح بعث عراق با 16 قبضه كلاشينكف در قشلاق خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تسليم كردند و هماكنون در پناه جمهوري اسلامي ايران به سر ميبرند.
بر اساس اين گزارش به دنبال درگيري در روستاي دمريش بين افراد اين سازمان و افراد مسلح كرد دو نفر به نامهاي انوز فرزند عبدالكريم ساكن چشمه، سوران و كرم از طايفه باباجافي ضمن اظهار ندامت همراه سلاحهايشان خود را تسليم كردند.(كيهان 16/1/1359)
درتهاجم گروههاي مسلح به پيشمرگان مسلمان،
چهار تن از برادران پيشمرگ به درجه شهادت رسيدند. 
ديروز در تماسي كه پيشمرگان مسلمان كرد با دفتر روزنامه گرفتند، اطلاعيه زير را در اختيار ما قرار دادند كه از نظرتان ميگذرد:
اطلاعيه پيشمرگان مسلمان كرد
بسم الله الرحمن الرحيم-و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون . گمان نكنيد كساني كه در راه خدا كشته ميشوند مردهاند بلكه زندهاند و نزد پروردگار شان روزي ميگيرند. يك بار ديگر خون بهترين فرزندان مسلمان كرد، بدست مزدوران ضد اسلام و كرد ريخته شد و ننگ بزرگ اين وحشيان كافر و بيگانه پرست و افتخاري ديگر براي پيشمرگان مسلمان كرد گرديد. در تاريخ پنجشنبه 14/1/59 هنگامي كه يك واحد از پيشمرگان مسلمان كرد مستقر در كامياران، براي خنثي كردن خمپارههاي منفجر نشده دشمن كه در روستاهاي اطراف كامياران انداخته شده بود، بنا بدرخواست اهالي روستاها براي نجات آنها به چند كيلومتري كامياران رفتند، مورد حمله مهاجمين ضد جمهوري اسلامي كه دمكرات، فدائي و كومله هستند قرار گرفته و چهار تن از برادران پيش مرگ مسلمان كرد به اساميباقر الماسي – براخواست آئينه و مرواريد و عبدالله گل نما شهيد گرديدند و دو نفر ديگر مجروح شدند و بقيه برادران با رسيدن نيروهاي كمكي از ديگر واحدهاي پيشمرگان مسلمان كرد، پاسخ دندانشكني به آنها داده و دهها تن از مهاجمين را كشته و كليه سنگرها و مواضع كفار مهاجم را درهم كوبيدند. ما پيشمرگان مسلمان كرد، براي چندمين بار اعلام ميكنيم عاشقانه به پيشباز شهادت ميرويم و تا آخرين قطره خون خود در  به ثمر رسيدن جمهوري اسلامي به رهبري امام خميني و پاكسازي كردستان از كفار و منافقين و دشمنان اسلام و جمهوري اسلامي از پاي نخواهيم نشست و هر چه بر تعداد شهدايمان افزوده شود ايمانمان در مبارزه بر عليه كفر، را سختر و استوارتر ميگردد. 
درود بر تمامي شهيدان اسلام و مردم مسلمان كرد.
مرگ بر تمام مزدوران ضد اسلام شرق و غرب. برقرار باد جمهوري اسلامي برهبري امام خميني 
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد(جمهوري اسلامي17/1/1359)
توسط پيشمرگان كرد،عمليات پاكسازي منطقه اشنويه پايان يافت. 
كرمانشاه – خبرگزاري پارس :سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مستقر در كرمانشاه اعلام كرد: "در روز يازدهم فروردين ماه، عوامل رژيم بعث عراق، چهارده نفر از اهالي طايفه "تمر خان» را به گروگان گرفته و به نقطه نا معلومي بردهاند. 
اسامي اين عده عبارتست از حاج علي عبدالحميد و عبدالله سليماني سيد احمد روحاني – عبدالكريم سبحان – توفيق فتاح - حسين اميني – محمود محمد – سليمان اعظم خواه – احمد عزيز – فاتح عزيز – نازدار محمد – حسين اعظم و سليمان عزيزي. همين گزارش حاكي است كه عمليات پاكسازي منطقه "شروينه» از عوامل احزاب مسلح كرد توسط سازمان پيش مرگان مسلمان كرد، شاخه جوانرود پايان يافت. در منطقه مذكور، تا كنون روستاهاي فولادي – كاني مداران كروك - علي آباد ساسل- بكرمان و چند روستاي ديگر از مهاجمان پاك شده اند. افراد مسلح منطقه "زبران»، نيز آمادگي خويش را براي تحويل سلاحهاي خود اعلام داشتهاند. در منطقه "شروينه» و "قشلاق» نيز تعداد زيادي، ضمن تحويل سلاحهاي خود، امان نامه دريافت كردهاند. همچنين 8 نفر از افراد مسلح بعث عراق، با 16 قبضه كلاشينكف، در قشلاق خودرا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تسليم كردند و هم اكنون در پناه دولت جمهوري اسلامي ايران بسر مي برند. بنابراين گزارش، بدنبال درگيري در روستاي "ده رئيس» بين افراد اين سازمان و افراد مسلح احزاب كرد، دو نفر به نامهاي "انور فرزند عبدالكريم» ساكن چشمه سوران و كريم از طايفه باباجاني، ضمن اظهار ندامت، همراه سلاحهايشان،خودراتسليم كردند.(جمهوري اسلامي18/1/1359)
توطئه خبرگزاري پارس عليه پيشمرگان مسلمان كرد 
خبر گزاري پارس كه براي حفظ منافع رژيم صهيونيستي و امپريا ليسم پهلوي بوسيله وزارت اطلاعات رژيم پيشين و با نظارت كامل ساواك بوجود آمده بلطف درايت و احساس مسووليت و درك انقلابي شخص وزير ارشادملي (! ! !) همچنان دست نخورده باقي مانده و كما في السابق بخدمت (!! !) مشغول است.
گفته ميشود وزارت ارشاد ملي بجاي اينكه "ارشاد» اداره تابعه خودش باشد در پي اين است كه چاپخانه اي را از دست گروههاي اسلامي خارج كند و از آن، مانند بقيه امكاناتي كه در اختيار دارد، استفاده مشروع ( ! ) و قانوني ( ! ) بنمايد.
خبر گزاري پارس ( كه تحت نظارت وزارت ارشاد ملي اداره ميشود )، تاكنون نه تنها قدمي در جهت درست انقلاب برنداشته، بلكه بر عكس در مواقع حساس، از هر گونه اقدامي در جهت تضعيف اسلام و نيروهاي مسلمان كوتاهي نكرده است.
مسلمانان كردستان كه تحت بي رحمانه ترين حملات گروههاي كمونيستي قرار دارند و با توجه به اينكه تا كنون دولت مركزي هيچ گونه كمكي به آنها نكرده است، بخصوص در دوران بازرگان – جز خلع سلاح كردن آنها و دادن صد ميليون تومان بودجه به يونسي تودهاي به عنوان استاندار وقت كردستان - مصمم اند خودشان با چنگ و دندان، از خودشان دفاع كنند.
خبر گزاري پارس براي اينكه وانمود كند اين مسلمانان كرد از جان گذشته، عوامل حكومت مركزي هستند، از قول گروههاي مسلط بر كردستان، آنها را همكاران پاسداران انقلاب ناميده است و با توجه به جوي كه در كردستان عليه پاسداران، بوسيله ضد انقلاب، و با همدستي عملي همين خبرگزاري پارس بوجود آمده، مي توان فهميد كه چه توطئه كثيفي عليه مسلمانان كردستان با همكاري خبر گزاري پارس تدارك ديده شده است.
خبر نگاران خبرگزاري پارس كه هميشه آمادهاند تا به سراغ تودهها، فدائيها، كومله ايها و… بروند و يا شرح زندگي مبارزات كساني را منتشر كنند كه سالها در اختيار رژيم فاشيستي پهلوي بودهاند، از قول حزب كومله و چريكهاي فدائي شديد ترين حملات را بمسلمانان كردستان مي كنند. ما ميدانيم كه وزارت ارشاد ملي، نه تنهاكوچكترين اقدامي در جهت دگرگوني ساخت شاهنشاهي و آمريكائي اين خبرگزاري نميكند، بلكه خودش از موانع عمدهاين تصفيه به حساب مي آيد و اين تذكر را نيز صرفاً بدين منظور مي نويسيم كه با سكوتمان در مقابل اين فاجعه به اسلام و ايران و بخصوص خواهران و برادران مسلمان كردمان خيانت نكرده باشيم، وذيلاً عين خبر گزاري پارس را ملاحظه مي كنيد: 
 شماره 14 مورخ 15/1/1359
گزارشي از سنندج
سنندج – خبرگزاري پارس: 
روز گذشته در جريان پيشروي پاسداران بطرف سنندج، در نزديكي روستايي "باخله» در چهار كيلومتري "كامياران»، بعلت مقاومت افراد پيش مرگان دمكرات، فدائي، دسته زحمت كشان، و پيكار و كومله زد و خورد روي داد.
بنا باظهار سخنگويان گروههاي سياسي مستقر در سنندج كه اين خبر را اعلام كردهاند، پاسداران و همكاران آنان كه پيشمرگان مسلمان ناميده ميشوند، ابتدا توانسته بودند دكل تلويزيوني روستاي "توانكش» را به تصرف خود درآورند ولي دكل پس از مدتي به پيشمرگان كرد افتاد. بنا به اظهار نمايندگان گروههاي سياسي مستقر در سنندج چند تانك كه مشغول پيشروي بودند، با مقابله با مقابله پيشمرگان مواجه شدند كه در اين درگيري، يك تانك منهدم شده است.
سخنگوي كومله نيز گفت: "در اين درگيري، پيشمرگان مسلمان و پاسداران، از توپ و تانك و مسلسل كاليبر 50استفاده كرده ودر اواخر نزاع، توسط هليكوپتر نيز حمايت شدهاند». يك سخنگوي دفتر چريكهاي فدائي خلق در سنندج، ساعت 30/12 ديروز به خبر نگار خبرگزاري پارس در سنندج اظهار داشت كه پيش از ظهر، امروز در نزديكي "لاين» واقع در راه كامياران به سنندج، يك لندرور توسط يك فروند هليكوپتر به گلوله بسته شد و يك پيش مرگ كومله در اين تير اندازي، زخمي شد. وي افزود: "هم اكنون ( پيش از ظهرديروز ) عبور و مروردر محور كرمانشاه - كامياران - سنندج انجام ميگيرد.
يك سخنگوي كومله نيز اوضاع ديشب كامياران را آرام توصيف كرد. وي همچنين ياد آور شد كه از آغاز درگيري در كامياران تاكنون، مدارس كامياران تعطيل است.
اين گزارش حاكيست كه به مناسبت سالگرد جمهوري اسلامي ايران، پاسداران و پيشمرگان مسلمان كامياران اعلام راهپيمائي كرده بودند كه به ادعاي كومله، مردم در اين راهپيماي شركت نكردهاند و گفتهاند: "شما از كامياران بيرون برويد تاما هم در اين گونه راهپيمائيها شركت كنيم» از سوي ديگر، سخنگوي چريكهاي فدائي خلق در سنندج امروز به خبر نگار خبرگزاري پارس گفت: "به دنبال جمع شدن عدهاي از پيشمرگان مسلمان در قروه، اينان براي شناسائي مسافرين كرد در دروازه شهر اقدام به امنين و بازرسي اتومبيلها ميكنند و آنها را به كميته تحويل ميدهند  
اروميه – خبر گزاري پارس … دكتر اتابك معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي، پيش از ظهر ديروز در گفتگوئي با خبر نگار خبرگزاري پارس در اروميه، اوضاع منطقه آذربا يجان غربي را پريشب تا ساعت ده و سي دقيقه ديروز آرام توصيف كرد و گفت: "گزارشي از برخوردهاي احتمالي تاكنون به من نرسيده است». بهرنگ فرماندار مياندوآب نيز در گفتگويي به خبرگزاري پارس گفت: "برخورد شديدي كه بعد از ظهر پريروز بين گروههاي مسلح و سپاه پاسداران در سه راهي بوكان و مياندوآب روي داده بود، ساعت ده پريشب پايان يافت و افراد سپاه پاسداران در اين ساعت موفق شدند گروههاي مسلح را عقب رانده و موضع آنان را تسخير كنند» وي گفت: "در اين برخورد، يك نفر از سپاه پاسداران شهيد و سه نفر از مهاجمين كشته شدند ولي از تعداد زخميها هنوز گزارش دقيق تهيه نشده است.
بنا به همين گزارش در شب 14 فروردين پاسگاه "بچنلو» واقع در شمال شهرستان نقده مورد تهاجم افرا دحزب دمكرات با سلاحهاي سنگين ( مانند موشك انداز خمپاره اي – آرپي چي 7 … ) قررا گرفت و همچنين، به روستاي "لواش لو» نزديك بچنلو با آرپي جي 7 حمله شده كه قسمتي از ديوار مسجد در اين حمله خسارت ديده و به چند خانه مسكوني نيز آسيب رسيده است خوشبختانه اين حادثه خسارت جاني نداشت.(جمهوري اسلامي19/1/1359)
اظهارات پيشمرگان مسلمان كرد در مورد عمليات ضد انقلاب و عملكرد خبرگزاري پارس
اطلاعيه پيشمرگان مسلمان كرد
بسم الله الرحمن الرحيم
جزئيات حمله كفار مهاجم به پيشمرگان مسلمان كرد-طبق گزارشات رسيده از روستاي "باخله» در 4 كيلومتري كامياران، در مزارع اطراف آن روستا تعدادي خمپاره و نارنجك تفنگي منفجر نشده از مهاجمين باقي مانده بود كه روستاييان از بيم انفجار آنها، جرات شخم زدن به زمين و چراي دام در آن زمينها نداشتند. در نتيجه، روستاييان از سازمان پيشمرگان مسلمان كرد براي شناسائي و كشف خمپارهها جهت خنثي نمودن آنها استمداد مي نمايند.
روز چهار شنبه، 14 فروردين ماه حدود ساعت 10 صبح، يك واحد از پيشمرگان مسلمان كرد جهت شناسائي و كشف خمپارهها به طرف "باخله» حركت مي نمايند. برادران پيشمرگه از ابتداي مسير به چهار گروه تقسيم ميشوند كه دو گروه براي تجسس و دو گروه براي مراقبت و محافظت تعيين ميگردند هنگام ورود پيشمرگان مسلمان به روستاها مورد استقبال شديد روستاييان واقع ميشوند كه در اين ضمن، روستاييان به برادران پيشمرگه چاي تعارف ميكنند بعد از رسيدن به باخله برادران بلافاصله شروع به تجسس در مزارع و زمينهاي اطراف روستا مي نمايند و ضمن شناسائي خمپارهها، اقدام به علامت گذاري محل سقوط خمپارهها مي نمايند تا بعداًبا وسايل مجهز تر به خنثي كردن آنها اقدام نمايند. در اين ميان، از بلنديهاي مشرف به روستا افراد مسلح احزاب كومله و فدائي و پيكار و دمكرات با سلاحهاي سنگين از قبيل خمپاره آر- پي – جي – 7 و مسلسل كاليبر50، برادران مسلمان پيشمرگه را زير آتش ميگيرند كه برادران، با سلاحهاي انفرادي خود به دفاع در مقابل مهاجمان مي پردازند برادران، پيشمرگ گروه محافظ به سازمان گروه پيشمرگان شاخه كامياران، اطلاع ميدهند كه برادران در محاصره مهاجمين مسلح قرار دارند. برادران پيشمرگ شاخه كامياران، پس از دريافت خبر به اتفاق برادران ارتشي مستقر در پايگاه كامياران بلافاصله به كمك برادران محاصره شده ميشتابند و با تلاش فراوان، حلقه محاصره را شكسته و در حالي كه 200 تا 300 متر بامهاجمين مسلح و فاصله داشتند، به مقابله با آنان مي پردازند. در اين جا لازم است همكاري صميمانه برادران ارتشي را ارج بنهيم كه با تمامي امكانات پابه پاي برادران پيشمرگه، با عناصر برخاستند. در اين درگيري كه از طرف عناصر مزدور و خود فروخته احزاب مسلح آغاز گشت، چهار تن از برادران پيشمرگه مسلمان كرد بدرجه شهادت نائل آمدند و دو نفر ديگر نيز زخمي شدندو در اين ميان، يك نفر ديگر از برادران پيشمرگه نا پديد شده كه تاكنون هيچ خبري از وي در دست نيست. مهاجمين در اين حمله به كشتن برادرانمان اكتفا نكردند و پس از شهادتشان، ددمنشانه، بدنهاي پاك آنها را با سنگ له مي نمايند به طوري كه دستها و سر دو تن از برادران شهيد را با ضربات سنگ بكلي خرد كرده و مغز يكي از برادران شهيد را در كاغذي پيچيده ودر جيب او قرار ميدهند و در تكه كاغذي مي نويسند كه "اين است سزاي مزدوران خميني». طبق آخرين گزارش رسيده، در اين درگيري برادران پيشمرگه مسلمان كرد، موفق به انهدام كليه سنگرهاي ضد انقلاب در مناطق اطراف باخله شدهاند كه در نتيجه آن، 10ها تن از مهاجمين كفار كشته ميشوند كه از ميان آنها 12 نفر مريواني و 2 نفر سنندجي و يك نفر اهل كامياران و 9 نفر از روستاهاي سنندج و 4 نفر اهل سقز بودهاند. همچنين تعداد زخميهاي مهاجمين بيش از 30 نفر گزارش شده است در اين ميان، سازمان پيشمرگان مسلمان كرد اطلاع يافت كه خبرگزاري پارس، مغرضانه دست به تحريف حقايق زده و كليه اخبار خود را از قول كومله، فدائي، پيكار و دمكرات نقل نموده است. در اين جا به ذكر پاره اي از تحريفات و جعليات گزارش خبر گزاري پارس از سنندج مي پردازيم: بر خلاف گزارش اين خبر گزاري، جريان درگيري، پيشروي پاسداران و حمله به مواضع دشمن نبوده بلكه همان طور كه شرح آن رفت عمليات تجسس سازمان پيشمرگان مسلمان كرد به منظور كشف و خنثي نمودن خمپارههاي منفجر نشده مهاجمين بوده است. همچنين در اين جريانات، به هيچ وجه قصد تصرف دكل تلويزيوني "توانكش» نبوده و اين جعليات سراپادروغ احزاب و نقل آن از طرف خبر گزاري پارس، شديداً مورد تكذيب و اعتراض ما ميبا شد. در اخبار اين خبر گزاري، از انهدام يك تانك توسط مهاجمين سخن رفته كه اين خبر نيز كذب محض بوده و هيچ گونه اساس ندارد. در مورد مدارس كامياران، بر خلاف اخبار سراپا دروغ اين خبر گزاري، كليه مدارس كامياران باز بوده و كلاسهاي درس در آن تشكيل شده است. ضمناًدر سالروز تاسيس جمهوري اسلامي ايران، تظاهرات و راهپيمائي بزرگي از طرف مردم مسلمان كامياران بر پا شد كه در آن، روحانيت متعهد اهل سنت نيز شركت داشت و در پايان اين راهپيمائي، يكي از برادران مسلمان راجع به انقلاب اسلامي و تداوم آن سخنراني كرد كه مورد تائيد و توجه حاضران قرار گرفت كه البته خبر فوق، بيشرمانه از جانب كومله تكذيب شده است. خبر گزاري پارس هم آن را بدون كم و كاست نقل نموده است. در پايان اضافه مي نماييم كه همكاري صميمانه احزاب ضد انقلاب و خبرگزاري پارس مورد نگراني و تاسف شديد سازمان پيشمرگان مسلمان كرد بوده و ما مصرانه از شوراي محترم انقلاب و رئيس جمهور منتخب ملت ايران، خواستار تصفيه خبر گزاري پارس از عناصر مخرب كه عليرغم حركت خروشان و انقلابي ملت مسلمان به توتئه چيني خود ادامه ميدهند ميباشيم، والسلام.
                       سازمان پيشمرگان مسلمان كرد(جمهوري اسلامي22/1/1359) 
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد اعلام كرد:
به سركردگي طاهر بيگ،شش پيشمرگ مسلمان كرد شهيد و مجروح شدند. 
كرمانشاه – خبرنگار جمهوري اسلامي: سازمان پيشمرگان مسلمان كرد با صدور اعلاميه اي اعلام كرد كه در يك درگيري در نزديكي جوانرود، دو تن از برادران پيشمرگه مسلمان كرد، شهيد و 4 تن ديگر زخمي شدند. در قسمتي از اين اعلاميه آمده است:
بار ديگر خون پاك دو تن از برادران پيشمرگه مسلمان كرد در دفاع از انقلاب و شرف و ناموس و خاك ايران، يعني سنگر بزرگ اسلام به دست مزدوران كثيف رژيم دست نشانده بعث عراق به سركردگي خائن مزدور "حامد محمد طاهر بيك»، به زمين ريخته شد و زمين را گرمي و سرخي بخشيد." محمدطاهر بيك» شخصي است كه وابستگيش به بيگانه، چون روز واضح و روشن است. اين شخص، چندين سال در سرزمين عراق نوكري بعث را ميكرده و هم اكنون نيز در ايران، مشغول توطئه و جنگ افروزي عليه مردم مسلمان ايران خصوصاً مردم قهرمان و مسلمان كرد ميباشد، در حمله ناجوانمردانه و وحشيانه به برادران پيشمرگه مسلمان كرد كه در منطقه گنداب سفيدك در نزديكي جوانرود روي داد و از روز سه شنبه 26/1/59 آغاز و هنوز ( 27/1/59 ) ادامه دارد. تاكنون دوتن از برادران پيشمرگه به اسامي كاك "سيد حسن حسيني» از ده سرخ و كاك "حسن اعظمي» از قلعه جوانرود به شهادت رسيدهاند و 4 تن از برادران پيشمرگه نيز مجروح گرديدند. از تعداد تلفات ضد انقلاب، خبر دقيقي در دست نيست، ولي طبق اطلاع، برادران پيشمرگه با مقاومت قهرمانانه خويش، ضربه اي بس بزرگ بر پيكر مجاهدين ضد انقلاب وارد آوردهاند. (اطلاعات23/1/1359)
استمداد انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز از مردم تهران 
صندوقهاي اين انجمن، با آرم مخصوص در روز جمعه، اطراف دانشگاه تهران جهت كمك استقرارمي يابد. 
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز در اعلاميه اي جهت تبليغات فرهنگ اسلامي و خنثي كردن تزريقات ضد اسلامي و انساني كه به وسيله مزدوران شرق و غرب در مناطق كردستان شروع شده از مردم مسلمان و مبارز تهران استمداد كرد.
در اين اعلاميه آمده است كه به همين منظور، در روز جمعه 29/1/59 در اطراف دانشگاه تهران، صندقهايي با آرم اين انجمن، جهت جمع آوري كمك نقدي خواهران و برادران مستقر ميشود.
در اين اعلاميه خاطر نشان شده است:"فقط مسلمانان راستين و معتقد به انقلاب اسلامي و پيروان امام مي توانند به ما كمك كنند».(اطلاعات25/1/1359) 
اطلاعيه انجمن اسلاميكردهاي مقيم سنندج
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز با انتشار اطلاعيهاي علل شروع جنگ در سنندج و موضوع حمله به ستون ارتشي در خارج شهر را تشريح كرد.
در اين اطلاعيه عاملين جنگ افراد كومله و فدايي و دمكرات و پيكاري معرفي شده است.
در ادامه اطلاعيه به قطع آب و برق و باشگاه افسران سنندج و محاصره آن و حمله به باشگاه و ممانعت از حركت آمبولانس و مصادرهآنو گروگانگيري سرنشينان آمبولانس و استفاده از منازل مردم به عنوان سنگر و گلوله باران باشگاه افسران و پادگان و راديو و تلويزيون از اين سنگرها اشاره شده است.
در پايان اطلاعيه از رييسجمهور شوراي انقلاب دولت خواسته شده است كه در مورد مسايل كردستان با مسلمانان مهاجر مبارزه و كاردان كرد مشورت شود. (كيهان8/2/1359)
پيام انجمن اسلامي كردهاي مركز براي مردم سنندج 
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز در باره مسائل كردستان، پيامي براي اهالي سنندج فرستاده و ضمن اشاره به اوضاع كنوني كردستان و ارزيابي نيروهاي مختلف سياسي در آن منطقه نوشته است: 
برادر و خواهر مسلمان كرد! ما ميدانيم كه در سيستم اسلامي فعلي، كمبود و نارساييهايي موجود است و ميدانيم در ميان نهادهاي انقلابي و جريان مملكتي اشتباهاتي، دانسته و نادانسته به اسلام لطمه وارد ميكنند وليكن با وجود همين نارسائيها بايد منصفانه قضاوت نمود و اعتراف نماييم كه حكومت جمهوري اسلامي به مراتب بهتر از دمكراتيك خلق موعودي جاشهاي كمونيسم ميباشد و اصلا قابل قياس نيست، چون طعم حكومت دمكراتيكي اين مزدوران را در سلطه اخيرشان بر شهرمان چشيدهايم. پس برادران و خواهران مسلمان كرد! بياييد باز هم در استقرار جمهوري اسلاميبا ساير خلقهاي مسلمان ايران معاونت نماييم و فرصت لازم را براي عمران و آباداني در منطقه از دست ندهيم و از كارشكني جاشهاي كمونيسم وابسته امپرياليسم و صهيونيسم در استانمان جلوگيري كرده و از شهرها و روستاهايمان اخراجشان نماييم اگر چه از نزديك ترين بستگان باشند.(كيهان17/2/1359) 
انتشار خبرنامه
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز با انتشار خبر نامهاي به تشريح اوضاع داخلي سنندج پرداختند. در قسمتي از اين خبر نامه آمده است:
گروهي از مردم سنندج كه قصد خروج از شهر را دارند به وسيله گروههاي ضدانقلاب هدف گلوله قرار ميگيرند و از خروج آنها به شدت جلوگيري ميشود تا از آنها به عنوان سنگر جهت حمله به برادران ارتشي و پاسداران و پيشمرگان مسلمان كرد استفاده نمايند.
مسجد جامع را به سنگر تبديل كرده و از آنجا با اسلحه سبك و سنگين به برادران ارتشي و سپاه پاسداران و پيشمرگان مسلمان كرد و مردم مسلمان حمله ميكنند تا نيروهاي مسلمان نيز متقابلاً تيراندازي كرده و مسجد تخريب شود و سپس بتوانند بوق و كرناهاي داخلي و خارجي خود را به كار اندازند و بگويند ارتش و سپاه پاسداران مسجد را تخريب ميكنند.
در چند روز اخير عدهاي از مسلمانان مبارز كرد را دستگير نموده و بدون بازجويي و يا منطق ماركسيسم استالينيسم آنها را اعدام كردهاند.(كيهان20/2/1359)
در ادامه پاكسازي منطقه اورامانات، 4 مهاجم مسلح كشته شدند.
كرمانشاه ـ به گزارش خبرگزاري پارس، پيشمرگان مسلمان كرد، شاخه پاوه پس از يازده ساعت درگيري، روستاهاي "چيلانه عليا و سفلي»، "ميراوالي» و "لاوان» كه محل استقرار مهاجمين مسلح بود را از وجود اين عناصر پاك كردند. در اين گزارش به نقل از روستاييان، تلفات مهاجمين مسلح، 4 نفر اعلام شده كه اجساد آنها را به "باينگان» بردند. ضمناً بر پايه اين گزارش، مقداري مهمات از قبيل گلوله آر ـ پي ـ جي هفت و خشابهاي كلاشينكف در چند سنگر مهاجمين، بدست پيشمرگان مسلمان كرد افتاده است. از سوي ديگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در پاوه از طريق كوههاي "زردويي» و "بلايي»، عمليات پاكسازي را ادامه ميدهند. فرمانده اورامانات، ديروز عمليات پاكسازي روستاهاي "ميراولي» و "لاوان» را مورد بازديد قرار داد.(جمهوري اسلامي25/2/1359)
زد و خوردهاي شديد پيشمرگان مسلمان كرد با مهاجمان مسلح در غرب كشور
ضد انقلاب، اطراف شهر سقز را مين گزاري كرده است.
كرمانشاه – افراد مسلح ساعت 1 بامداد ديروز به منظور بستن جاده كرمانشاه – پاوه، به روستاي "تازه آباد»حمله كردند. سپاه پاسداران با مهاجمان به مقابله پرداختند و پس از يكساعت زد و خورد، گروه ضربت سپاه پاسداران و افراد پيشمرگان مسلمان كرد و گردان زرهي مستقر در پاوه، به ياري پاسداران درگير با مهاجمان در روستاي "تازه آباد» شتافتند. اين درگيري تا ساعت 4 بامداد ادامه داشت و مهاجمان سرانجام با دادن 3 كشته متواري شدند. از پاوه نيز گزارش رسيد كه دو تيم از رزمندگان گروه ضربت سپاه پاسداران مسلمان كرد، به روستاي "گلال» كه محل رفت و آمد و يك تيم از پيشمرگان افراد مسلح حزب دمكرات بود، حمله كردند و اين روستا را از وجود عناصر مسلح پاكسازي نمودند.فرماندار مياندوآب نيز اعلام داشت كه مهاجمين مسلح با خمپاره و توپ، شبانه به شهر "شاهين دژ» حمله كردند.اين حمله تا ساعت 3 و نيم بامداد ادامه يافت و سپاه پاسداران شاهين دژ، با تيراندازي شديد به آتش مهاجمان پاسخ دادند. فرماندار مياندوآب گفت: "در اين حمله خوشبختانه هيچگونه تلفات جاني به سپاه پاسداران و مردم شهر وارد نيامد و تنها مقداري از باغات و مزارع اطراف شاهين دژ بر اثر اصابت گلولههاي توپ خسارت ديد».(اطلاعات28/2/1359)
مانور پيشمرگان مسلمان كرد در ارتفاعات كرمانشاه
كرمانشاه ـ مانور پيشمررگان مسلمان كرد زير نظر ستاد مشترك بسيج ملي منطقه غرب ديروز در ارتفاعات نزديك كرمانشاه انجام گرفت.
نماينده وزارت دفاع ملي و سازمان بسيج ملي در گفتگوي كوتاهي با خبرنگار خبرگزاري پارس قدرت رزمي و فراگيري پيشمرگان شركتكننده در مانور را صددرصد موفقيتآميز اعلام داشت.
وي افزود: مانوز مشترك گروههاي بسيج ملي ارتش ژاندارمري و پاسداران انقلاب اسلامي و پيشمرگان مسلمان كرد فردا در ارتفاعات اطراف كرمانشاه انجام خواهد گرفت. (كيهان29/2/1359)
ادامه عمليات پاكسازي در منطقه اورامانات
در ادامه عمليات پاكسازي منطقه اورامات از عناصر ضد انقلاب، گروههاي ضربتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پيشمرگان مسلمان كرد، پاسداران افتخاري و ارتش، در روستاهاي "بله اي» و "كانه» واقع در منطقه پاوه مستقر شدند و عمليات پاكسازي را شروع كردند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه، ضمن اين گزارش، اعلام كرد تاكنون به مهاجمان مسلح تلفاتي وارد آمده كه تعداد آن مشخص نيست.
هدف از اين عمليات، سركوبي عناصري است كه چندي پيش، شهر پاوه را زير آتش خمپاره قرار دادهاند و تاكنون بر اثر آتش خمپاره آنها چند تن از افراد غير نظامي و كودكان اين شهر به شهادت رسيدهاند.(جمهوري اسلامي30/2/1359)
عمليات چريكهاي مسلمان در سنندج
كرمانشاه ـ خبرگزاري پارس: خبرنگاري خبرگزاري پارس به نقل از سازمان پيشمرگان مسلمان كرد گزارش داد در چند روز اخير در روستاي "وله ژير» مريوان بين دوازده تا پانزده نفر افراد كومله، سلاحهاي خو د را بر زمين گذاشتند. اين افراد، علت اين اقدام را مخالفت با خط مشي كومله عنوان كردهاند.
همين گزارش حاكيست كه در ساعت بيست، روز ششم فروردين ماه يك واحد از چريكهاي مسلمان سنندج، منزل و مغازه حاج عطائي يكي عناصر ضد انقلاب را با سه راهي منفجر كردند و خساراتي بمنزل و مغازه وي وارد آوردند.
در چند نقطه ديگر از شهر سنندج، انفحارات مشابهي صورت گرفته كه هدف اصلي آن، اعتراض بدستگيري چند نفر از مسلمان كرد بودهاند. ستاد سازمان پيشمرگان مسلمان كرد همچنين بخبرگزاري پارس گزارش داد كه از طرف افراد كومله، يك پايگاه جديد در بيمارستان "دكترسيدالشهدائي»  مستقرشده است. در گزارش ستاد سازمان پيشمرگان مسلمان كرد همچنين آمده است: "شخصي بنام عبدالله قاسم سمعي» بدليل حمايت از جمهوري اسلامي توسط افراد حزب دمكرات دستگير شده و از سرنوشت وي اطلاعي در دست نيست». همچنين شخص ديگري كه چندي پيش در مسير راه سقز بازداشت شده بود، پس از تحمل ضرب و شتم در تاريخ ششم فروردين ماه آزاد شده است سازمان پيشمرگان كرد بخاطر حفظ جان اين شخص نامش را افشاء نكرد.(جمهوري اسلامي31/2/1359)
پاكسازي
از سوي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد به خبرگزاري  پارس در كرمانشاه گزارش رسيد كه در ادامه عمليات پاكسازي منطقه اورامانات از وجود مهاجمين مزدور بعث عراق در ارتفاعات نجار و "دشهبين» پيشمرگان اين سازمان و پاسداران انقلاب اسلامي از يك سو و ماجمين مسلح مزدور بعث عراق از سوي ديگر درگيري روي داد كه تا ساعت 24 ديشب ادامه داشت.
بر پايه اين گزارش در اين درگيري صدمات زيادي به مواضع ضد انقلابيون وارد آمد و مهمات و آذوقه و وسايل زيست خود را بجاي گذاشتند و بسوي مرزهاي عراق عقب نشستند.
در گزارش سازمان پيشمرگان مسلمان كرد اعلام شده است كه بر اثر اصابت ترش خمپاره سه تن از مردم بيگناه كرد مجروح شدند كه يكي از آنها پاي راستش قطع شده و حالش وخيم است.(كيهان6/3/1359)
اطلاعيه
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد اعلام كرد: در گردنه صلواتآباد عدهاي از مهاجمين مسلح در حاليكه كمين كرده بودند يك اتومبيل گشتي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد را مورد حمله قرار دادند. در اين حمله ناجوانمردانه يكي از پيشمرگان مسلمان كرد از اهالي سريشآباد قروه به درجه شهادت رسيد و دو نفر ديگر به سختي مجروح شدند كه آنها را براي معالجه به تهران انتقال دادند.
درگيري در گردنه مرواريد
سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در كرمانشاه گزارش داد عمليات پاكسازي ارتفاعات كامياران ـ سنندج در گردنه مرواريد بوسيله يك ستون ارتش، پاسداران انقلاب اسلامي و پيشمرگان مسلمان كرد شروع شد و بر اساس گزارشي كه به خبرگزاري پارس رسيد ستون اين منطقه را پاكسازي كرد و راه كرمانشاه ـ سنندج از طريق كامياران باز شد. بر پايهي همين گزارش بيش از انجام عمليات پاكسازي دو تن از پاسداران انقلاب اسلامي در مسير جاده مرواريدبه درجه شهادت نايل آمده بودند و روي اجسادآنان يادداشتي به دست پيشمرگان مسلمان كرد افتاد كه روي آن نوشته شده است به تلافي صديق كمانگر و مستوره احمدزاده كه به امضاي حزب دمكرات نوشته شده بود.
بر پايهي اين گزارش كه در مقابل تونل اول جاده سنندج بمبي منفجر شد و افراد توانستند با پاكسازي جاده سنندج اين راه را بگشايند. وسايط نقليهاي كه به دست پيشمرگان مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامي افتاد، مربوط به وزارت راه و ترابري است كه مهاجمين مسلح در اين مدت از آنها براي ايجاد جادههاي نظامي در ارتفاعات براي رفت و آمدخود استفاده ميكردهاند. در اين عمليات يكي از تكاوران ارتش نيز مجروح شده است.
اجساد دو تن از مهاجمين مسلح را نيز پيشمرگان مسلمان كرد در پايان عمليات پاكسازي به كامياران منتقل شد. (كيهان8/3/1359)
آخرين گزارشها از برخورد شديد مهاجمان با پاسداران و پيشمرگان مسلمان در غرب كشور
كرمانشاه ـ پيشمرگان مسلمان كرد شاخهي باباجاني با ياري پاسداران انقلاب اسلامي پريروز از طريق ميرآباد و روستاي هلول و وردبيگي و طرف ارتفاعات "بانيگز» محل تجمع عناصر ضد انقلاب و مهاجمين مسلح رفتند. از ساعت 10 الي 14 پريروز بين پاسداران انقلاب اسلامي و پيشمرگان مسلمان كرد از يك سو و مهاجمين مسلح از طرف ديگر درگيري روي داد كه نيروهاي پيشمرگهي مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامي تلفاتي به مهاجمين مسلح وارد آوردند و آن ها را از منطقه متواري ساختند. در اين درگيري يك قبضه كامل خمپاره 60 ميليمتري و 30 عدد مهمات خمپاره، و 61 هزار عدد تير و فشنگ برنو و 2000 تير فشنگ كلاشينكف و تعدادي خشاب كلاشينكف و وسايل ديگر به دست پيشمرگان مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامي افتاد.
حمله به پاسداران ذهاب
نيمهشب پريشب نيز عده اي از مهاجمين مسلح به سلاحهاي آر پي جي 7 و كلاشينكف مقر سپاه پاسداران و قسمتي از سرپل ذهاب را مورد حمله قرار دادند كه به اين حملات از سوي پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سرپل ذهاب پاسخ داده شد. پاسداران انقلاب اسلامي پس از دو ساعت درگيري حملات مهاجمين را دفع كردند و آنها را عقب راندند. در همين شب مهاجمين مسلح روستاهاي اطراف منطقهي گوزران سنجابي را نيز با آر پي جي 7 و كاليبر 50 مورد حمله قرار دادند كه گروه ضربت اعزامي از كرمانشاه به اين حملات پاسخ داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در اين درگيري دو نفر از مهاجمين كشته شد. 
سرپرست گروه ضربت به خبرنگار گفت: امروز گروهي از پاسداران انقلاب اسلامي براي سركوبي اين مهاجمين به ياري گروه ضربت شتافتند. وي افزود سردستگي مهاجمين را خليل بيگ كيخسرو و سيد ابراهيم ميربيگي بر عهده دارند.
خانه مسكوني شاهيندژ در حمله افراد مسلح آسيب ديد
اروميه ـ خبرنگار كيهان: گروههاي مسلح غير قانوني سهشنبه گذشته شهر شاهيندژ را با سلاحهاي سنگين و سبك مورد هجوم قرار دادند. در اين حمله 5 خانه مسكوني اهالي اين شهر خسارات زيادي ديد. دكتر اتابك معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي ضمن اعلام اين خبر گفت: حمله مهاجمين از ساعت 5/1 بامداد سهشنبه با سلاحهاي سنگين، خمپاره 120 و 81 ميليمتري و تفنگ106 ميليمتري آغاز شد و هدف آن مراكز حساس شهر از جمله ژاندارمري، پمپ بنزين، مقر سپاه پاسدارن و كميته انقلاب بوده است. وي با اشاره به اينكه به مراكز فوق آسيبي نرسيده گفت: اكثر خمپترهها و تيرهاي شليك شده به منازل و خانههاي مردم و خيابانها اصابت كرده و در نتيجه منازل مسكوني عزت احمدي، محمد ولي محمدي، اعظم آذري، جانعلي فرجي و شركت اقبال آسيب ديدهاند البته اين حملات با تيراندازيهاي متقابل نيروهاي انتظامي و پاسداران قطع شدند و مهاجمان عقب نشيني كردند. دكتر اتابك به دنبال اعلام اين خبر گفت: هرگونه اقدامي كه در جهت تخريب و صدمهزدن به اهالي بيدفاع مناطق باشد بدون شك اثرات مستقيمي در تصميمگيريهاي شديدتر براي ريشهكن كردن اينگونه اعمال ضد انساني خواهند داشت اگر آنها در جهت تضعيف اهرمهاي سياسي برايند. بدون شك اهرمهاي نظامي بيشتر تقويت خواهد شد. در همين حال خبرنگار خبرگزار پارس در تماسي با فرمانداران و مسئولان محلي شهرستان خوي، مياندوآب و نقده وضع مناطق فوق را به نقل از مقامات مسئول آرام گزارش كرد. سرپرست فرمانداري خوي در اين تماس يادآور شد كه اقدامات پاكسازي در منطقه قطور همچنان ادامه دارد و در پي اقداماتي آب كشاورزي برخي روستاها در منطقه قطور كه قطع شده بود دوباره تأمين شده و مردم به فعاليت و كار عادي خود مشغول هستند. از سوي ديگر بر اساس گزارش خبرنگار كيهان از اروميه عدهاي از پاسداران نقده كه براي خنثي كردن عمليات نظام و نقل و انتقالات افراد مسلح به اطراف نقده گسيل شده بودند با افراد مسلح برخورد كردند. اين زد و خورد 12 ساعت ادامه داشت در اين عمليات به پاسداران آسيبي نرسيد و از تلفات احتمالي مهاجمين اطلاعي در دست نيست. ضمناً ديروز عدهاي از پاسداران كه از نقده عازم قريهي بالقچي بودند با عده اي از افراد مسلح مواجه شده بودند كه پاسداران به تعقيب مهاجمين پرداختند تا قريه گلوان آنها را دنبال كردند. در اين درگيري پاسداران تلفاتي نداشتند.(كيهان22/3/1359)
آخرين گزارشها از برخورد شديد مهاجمان با پاسداران و پيشمرگان مسلمان در غرب كشور
كرمانشاه ـ پيشمرگان مسلمان كرد شاخهي باباجاني با ياري پاسداران انقلاب اسلامي پريروز از طريق ميرآباد و روستاي هلول و وردبيگي و طرف ارتفاعات "بانيگز» محل تجمع عناصر ضد انقلاب و مهاجمين مسلح رفتند. از ساعت 10 الي 14 پريروز بين پاسداران انقلاب اسلامي و پيشمرگان مسلمان كرد از يك سو و مهاجمين مسلح از طرف ديگر درگيري روي داد كه نيروهاي پيشمرگهي مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامي تلفاتي به مهاجمين مسلح وارد آوردند و آن ها را از منطقه متواري ساختند. در اين درگيري يك قبضه كامل خمپاره 60 ميليمتري و 30 عدد مهمات خمپاره، و 61 هزار عدد تير و فشنگ برنو و 2000 تير فشنگ كلاشينكف و تعدادي خشاب كلاشينكف و وسايل ديگر به دست پيشمرگان مسلمان كرد و پاسداران انقلاب اسلامي افتاد.
حمله به پاسداران ذهاب
نيمهشب پريشب نيز عده اي از مهاجمين مسلح به سلاحهاي آر پي جي 7 و كلاشينكف مقر سپاه پاسداران و قسمتي از سرپل ذهاب را مورد حمله قرار دادند كه به اين حملات از سوي پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در سرپل ذهاب پاسخ داده شد. پاسداران انقلاب اسلامي پس از دو ساعت درگيري حملات مهاجمين را دفع كردند و آنها را عقب راندند. در همين شب مهاجمين مسلح روستاهاي اطراف منطقهي گوزران سنجابي را نيز با آر پي جي 7 و كاليبر 50 مورد حمله قرار دادند كه گروه ضربت اعزامي از كرمانشاه به اين حملات پاسخ داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري پارس در اين درگيري دو نفر از مهاجمين كشته شد. 
سرپرست گروه ضربت به خبرنگار گفت: امروز گروهي از پاسداران انقلاب اسلامي براي سركوبي اين مهاجمين به ياري گروه ضربت شتافتند. وي افزود سردستگي مهاجمين را خليل بيگ كيخسرو و سيد ابراهيم ميربيگي بر عهده دارند.
خانه مسكوني شاهيندژ در حمله افراد مسلح آسيب ديد
اروميه ـ خبرنگار كيهان: گروههاي مسلح غير قانوني سهشنبه گذشته شهر شاهيندژ را با سلاحهاي سنگين و سبك مورد هجوم قرار دادند. در اين حمله 5 خانه مسكوني اهالي اين شهر خسارات زيادي ديد. دكتر اتابك معاون سياسي استانداري آذربايجان غربي ضمن اعلام اين خبر گفت: حمله مهاجمين از ساعت 5/1 بامداد سهشنبه با سلاحهاي سنگين، خمپاره 120 و 81 ميليمتري و تفنگ106 ميليمتري آغاز شد و هدف آن مراكز حساس شهر از جمله ژاندارمري، پمپ بنزين، مقر سپاه پاسدارن و كميته انقلاب بوده است. وي با اشاره به اينكه به مراكز فوق آسيبي نرسيده گفت: اكثر خمپترهها و تيرهاي شليك شده به منازل و خانههاي مردم و خيابانها اصابت كرده و در نتيجه منازل مسكوني عزت احمدي، محمد ولي محمدي، اعظم آذري، جانعلي فرجي و شركت اقبال آسيب ديدهاند البته اين حملات با تيراندازيهاي متقابل نيروهاي انتظامي و پاسداران قطع شدند و مهاجمان عقب نشيني كردند. دكتر اتابك به دنبال اعلام اين خبر گفت: هرگونه اقدامي كه در جهت تخريب و صدمهزدن به اهالي بيدفاع مناطق باشد بدون شك اثرات مستقيمي در تصميمگيريهاي شديدتر براي ريشهكن كردن اينگونه اعمال ضد انساني خواهند داشت اگر آنها در جهت تضعيف اهرمهاي سياسي برايند. بدون شك اهرمهاي نظامي بيشتر تقويت خواهد شد. در همين حال خبرنگار خبرگزار پارس در تماسي با فرمانداران و مسئولان محلي شهرستان خوي، مياندوآب و نقده وضع مناطق فوق را به نقل از مقامات مسئول آرام گزارش كرد. سرپرست فرمانداري خوي در اين تماس يادآور شد كه اقدامات پاكسازي در منطقه قطور همچنان ادامه دارد و در پي اقداماتي آب كشاورزي برخي روستاها در منطقه قطور كه قطع شده بود دوباره تأمين شده و مردم به فعاليت و كار عادي خود مشغول هستند. از سوي ديگر بر اساس گزارش خبرنگار كيهان از اروميه عدهاي از پاسداران نقده كه براي خنثي كردن عمليات نظام و نقل و انتقالات افراد مسلح به اطراف نقده گسيل شده بودند با افراد مسلح برخورد كردند. اين زد و خورد 12 ساعت ادامه داشت در اين عمليات به پاسداران آسيبي نرسيد و از تلفات احتمالي مهاجمين اطلاعي در دست نيست. ضمناً ديروز عدهاي از پاسداران كه از نقده عازم قريهي بالقچي بودند با عده اي از افراد مسلح مواجه شده بودند كه پاسداران به تعقيب مهاجمين پرداختند تا قريه گلوان آنها را دنبال كردند. در اين درگيري پاسداران تلفاتي نداشتند.(كيهان23/3/1359)
درگيري درسنندج
از سوي ستادعمليات سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مستقر دركرمانشاه به خبرگزاري پارس گزارش شد: 
پريروز در شهر سنندج اطلاعيهاي حاكي از حمله افراد حزب دموكرات به مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منتشر شد واحد عمليات سازمان پيشمرگان مسلمان كرد شاخه سنندج چهار نفر از افراد خود را مأمور تعقيب اين موضوع كرد. بين اين عده وعناصر ضد انقلاب درخيابان "سيروس» سنندج درگيري روي داد. 
درنتيجه يكي از پيشمرگان مسلمان كرد بنام "محمد سليم احمدي» به درجه شهادت نائل آمد و سه تن ديگر مجروح شدند. در اين درگيري از مهاجمان نيز دو نفر كشته شدند كه دو قبضه آر، پي، جي،هفت و كلاشينكف از آنها به جاي ماند.
گروه گشتي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در مسير جاده بخش "باينگان» واقع درمنطقه اورامانات دومين ضدتانك ساخت شوروي كشف و خنثي كردند.
اطلاعيه مشترك
دررابطه با عمليات پاكسازي منطقه نوسود اعلاميه مشتركي از سوي فرمانداري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد شاخه پاوه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه خطاب به اهالي نوسود منتشر شد.
متن آن به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مردم مسلمان و قهرامان نوسود و روستاهاي اطراف اينك كه با ياري خداوند متعال نيروهاي انقلاب اسلامي و برادران غيور و دلير ارتش جمهوري اسلامي،سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پيشمرگان مسلمان كرد براي نجات شما از چنگال دژخيمان خون آشام تصميم به پاكسازي منطقه نوسود و حومه را از وجود آنان دارند،لذا از شما ميخواهيم با برداران خود همكاري نمائيد و نگذاريد دشمنان خدا و خلق خدا بدون مجازات از شهر بگريزند و خود اقدام به دستگيري آنها نمائيد تا فرمان الهي و بدست شما به سزاي اعمال ننگينشان برسند.
بديهي است نيروهاي انقلاب مصمم هستند كوچكترين مقاومت را درهم بكوبند و تاكنون پيروزيهاي چشمگيري نصيب نيروهاي انتظامي اين پاسداران مكتب توحيد شده است. ضمناًبه آن دسته از افراد گول خورده ابلاغ ميشود در صورت تحويل سلاح خود به نيروهاي جمهوري اسلامي ايران به آنها امان نامه داده ميشود و روز گذشته تعداد سي نفر از همسنگران شما با تحويل سلاح خود به سپاه پاسداران پاوه اماننامه دريافت كردند.(كيهان24/3/1359)
معاون مشاور رييسجمهوري در امور كردستان شهيد شد.
"موسوي گرمارودي مشاور فرهنگي و مطبوعاتي رييسجمهور، اطلاعية زير را اعلام كرد:
بسم الله الرحمن الرحيم
انالله و انااليه راجعون
يكي از مبارزترين و غيورترين جوانان كردستان از اهالي سنندج به نام"فريدون تعريف» معروف به "فريد» در راه حق و اسلام در سن 23 سالگي به افتخار شهادت نائل گشت. او از بنيانگذاران انجمن اسلامي دانشگاه رازي كردستان بود كه در جريان انقلاب، تحصيل را ترك كرد و به حركت انقلاب اسلامي مردم پيوست و پس از پيروزي انقلاب، در سنندج به سپاه پاسداران ملحق شد. آنگاه مدتي از سنندج به كرمانشاه هجرت نمود و در اين رابطه به دستاوردهاي عميق مبارزاتي عليه نيروهاي ضد انقلاب نايل آمد. از سه ماه پيش، از طرف جناب آقاي دكتر ابوالحسن بني صدر رياست جمهوري به سمت معاون مشاور رييسجمهوري در اموركردستان منصوب گرديد و صادقانه خدمت كرد و سرانجام روز گذشته به ضرب گلولههاي ضدانقلاب و دشمنان اسلام در شهرك غرب تهران به درجه رفيعة شهادت رسيد. دفتر رياست جمهوري با تقديم اين شهيد به پيشگاه حضرت بقيه الله و امام امت، شهادت او را به همهي جوانان مسلمان كردستان و پدر و مادر او تبريك و تسليت ميگويد. مراسم تشييع آن شهيد سعيد، فردا در سنندج با شركت عامة مردم برگزار خواهد شد، و از طرف دفتر رياست جمهوري، آقاي سلامتيان دراين مراسم شركت خواهد كرد.(اطلاعات28/3/1359)
انجمن اسلامي كردها
انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز، در اطلاعيهاي با اشاره به حوادث كردستان از بعد از نخستين روزهاي پيروزي انقلاب تا كنون و همچنين انشعاب اخير حزب دمكرات كردستان، با تكيه بر عبارت "خلق كرد و هيچ خلقي نميتواند زير بار تبعيض و زورگوئي زندگي كند» و عبارت ديگري تحت عنوان "آنها كه آلت دست بختيارها، اويسيها، پاليزبانها و وابستگان به سيا و بقاياي ساواك و عوامل بعث عراق هستند» كه هر دو در بيانيه گروه انشعابي حزب دمكرات كردستان آمده بود، به عملكردهاي گذشته رهبري حزب دمكرات كردستان پرداخته و خاطر نشان كرده است: "جواب ما اين است كه همه شما بدون استثناء مقصريد، چه كساني به پادگانها حمله ميكردهاند؟ بانكها را غارت و پاسگاه ها را خراب ميكردند؟ دكلهاي مخابراتي را منهدم ميكردند،ساختمان و اشياء دولتي را ميسوزاندند،به تأسيسات جهاد سازندگي حمله و افراد آنرا به قتل ميرساندند و بالاخره چه كساني بودند كه با اسلحههاي امپرياليزم و پولهاي اويسي و شاه تغذيه ميشوند؟ مگر همين حزب دمكرات نبود كه بوسيله نيروهاي جلال طالباني و چريكهاي فرائي خلق و اسلحههاي سنگين آمريكائي، عشاير ايل "تيله كوه» را قتل عام كردند؟ مگر همين آقاي بغدادي رييس حزب دمكرات شاخه سنندج، چندماه پيش نميگفت كه ما نسبت به جهادسازندگي حساسيت داريم  و دستور بازداشت فراد جهادسازندگي را ميداد؟ انجمن اسلامي كردهاي مقيم مركز، دادن وعده سوسياليزم به مردم محروم كردستان را به مثابه اشك تمساح دانسته و پرسيده است كه اربابان سوسياليست اين قبيل احزاب و گروهها چه دسته گلي برسر مردمشان زدهاند كه اين احزاب و گروهها ميتوانند بزنند؟(اطلاعات1/4/1359)
نامه سازمان پيشمرگان كرد مسلمان به مجلس و رياست جمهوري
سازمان پيشمرگان كرد مسلمان با ارسال نامهاي به مجلس شوراي اسلامي و رييسجمهور،پشتيباني خود را از امام خميني و نظام جمهوري اسلامي اعلام كردند.
متن نامه چنين است: 
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران، احتراماًبدين وسيله در پاسخ اظهارات نمايندگان محترم مجلس و جناب آقاي "فخرالدين حجازي» كه حمايت و پشتيباني خود را ازنيروهاي انتظامي پيشمرگان مسلمان كرد كه در امر پاكسازي، جان بر كف خدمت نموده، اعلام داشتهاند، و اينكه جهت تقويت روحية آنان، افراد، تصميم به سركشي به سنندج نمودهاند. ضمن قدرداني و استقبال از نمايندگان محترم اين سازمان، مجدداًپشتيباني بي دريغ خود را ازجمهوري اسلامي ايران به رهبري عاليقدر امام خميني اعلام داشته و تا آخرين قطره خوني كه در بدن است در راه اسلام، جان بركف فدا خواهيم كرد و نميگذاريم خائنين، بار ديگر كردستان و ملت عزيز مسلمان كرد را به خاك و خون بكشند. در خاتمه، توفيق رهبر انقلاب، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را از خداي بزرگ خواهانيم.
سازمان پيشمرگان كرد مسلمان
در ضمن سرپرست پيشمرگان مسلمان كرد سنندج نيز روز جمعه استعفا داد. متن استعفانامة وي به شرح زيراست:
اينجانب "رحيم احمدي» سرپرست سازمان پيشمرگان مسلمان كرد شاخه سنندج، بدين وسيله به علت عدم تأمين سازمان از نظر تسليحاتي و مالي و همچنين عدم هماهنگي از هر جهت، اختلافي كه باعث دلسردي پيشمرگان و نارضائي در اين سازمان گرديده است، لذا به سرپرستي سازمان استعفاي خود را اعلام و تقديم ميدارم.(اطلاعات 9/4/1359)
استاندار اسبق كردستان دستگير شد.
سنندج – خبر گزاري پارس: به گزارش خبرگزاري پارس از سنندج، در نماز جمعه كه با شركت انبوهي از خواهران و برادران مسلمان برگزار شد، يكي از پيشمرگان مسلمان كرد اعلام داشت كه "ابراهيم يونسي» استاندار اسبق كردستان دستگير و زنداني شده است. همين گزارش حاكي است كه مردم، با امضا كردن طوماري خواستار مجازات وي بعلت همكاري با ضد انقلابيون منطقه  و به مصرف رسانيدن اعتبارات مالي كردستان در راه ضد انقلاب شدند.(اطلاعات10/4/1359)
اطلاعيه مهاجرين
در ارتباط با اين عمليات از سوي مهاجرين نوسود، مستقر در پاوه اطلاعيهاي باين شرح خطاب باهالي نوسود، نودشه و روستاهاي اطراف منتشر شد.
بسماللهالرحمنالرحيم
اطلاعيه شماره 7 نصرمنالله و فتح قريب ـ پيام دلسوزانه مهاجرين نوسود بمناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان, مردم مسلمان نودشه و نوسود, "دزاورهاني گرمله», "كميته», "كمينه», "بيدرواز», "داريان» و غيره مسلماناني كه خود را پيرو كلامالله مجيد و رسول اكرم (ص) ميدانيد و اي مسلماناني كه خود را مؤمن و ديندار منطقه, ميدانيد سكوت شما, خيانتي است بزرگ و مورد مواخذ قرار خواهد گرفت..
هر روز بنحوي شما ملت مسلمان منطقه را ارشاد ميكنيم تا شايد بخود آييد و بدون ترس و واهمه و صرفا بخاطر اسلام و رضاي خدا لحظاتي با هم نشسته و حركتي بسوي انقلاب اسلامي انجام دهيد, ولي متأسفانه چنان ترس بر شما مسلمانان غلبه كرده كه گويا فراموش كردهايد شما مسلمان هستيد و اهل مسجد ميباشيد
وظيفه يك مسلمان سكوت نيست, آنهم سكوت در مقابل نابود و كنندگان دين. بار ديگر شما را به نكات زير متوجه ميسازيم:
1- از شما دعوت ميشود افراد مسلح را كه فريبخوردهاند نصيحت كنيد تا هر چه زودتر قبل از ورود نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي بمنطقه خود را تسليم و امان تا به دريافت دارند. و بزندگي سعادتمندانه بروند. همانطوري كه شنيديد سي و دو نفر از پيشمرگان دمكرات در تاريخ 20/4/59 در پاوه تسليم شدند و با كمال اطمينان, اكنون در منطقه هستند و پناه جمهوري اسلامي و در كنار فرزندان و عيال خود بسر ميبردند.
2- حتماًاطلاع داريد كه ارتش جمهوري اسلامي و ساير نيروهاي متعهد با سرعت هر چه بيشتر رو به نوسود در حركتند و بياري خدا بزودي منطقه را پاكسازي خواهند كرد لذا بشما توصيه ميشود نگذاريد با تحركات ضد انقلاب مردم بيگناه متفرق و به بعث خيانتكار پناه ببرند.
يقين داشته باشيد هدف, نجات داشته باشيد هدف, نجات شما مردم ستمديده آن سامان ميباشد.
3- از همه مردم مسلمان منطقه درخواست ميشود روز دوشنبه23/4/59(ديروز) بمنظور اعتراض نسبت به جنايات و زورگويي گروههاي وابسته مغازهها و قهوهخانه خود را بسته و با بر پا كردن اجتماعات اسلامي و بدون ترس, گروههاي مزدور را وادار به ترك منطقه نمايند و مطمئن باشيد نيروهاي جمهوري اسلامي جهت كمك فوراً بسوي شما ميشتابند. گروههاي مسلح در منطقه وابسته به بعث هستند و خصم با دشمني خاصي كه با جمهوري اسلامي و ملت كرد دارد، مصمم است با ترتيب دادن توطئههاي عجيب و غريب، مردم منطقه را بدبخت نمايد. همانطوريكه ساير مناطق كردنشين را به تباهي و نابودي كشاند. از همه شما مسلمانان مومن درخواست ميشود با اتحاد و كمك به يكديگر، نگذاريد اين نقشههاي شيطاني و ضد اسلامي و ضد انساني صورت بگيرد. 
5- برادران مسلمان شما در روستاي "نجار» "وراع» "كومه دره»كه قبلاً با شايعه سازي ضد انقلاب فرار كرده بودند اكنون به خانههاي خود بازگشته و از استقرار نيروهاي دولتي استقبال به عمل آورده و ديدند جز شايعه سازي، چيز ديگري نبود و همه مردم در نهايت اعتماد و خوشحالي در كنار برادران پاسدار خود بسر ميبرند بدون دلهره مشغول زندگي خوش هستند. اين روستاها را نمونه قرار داده تا ضد انقلاب، پيش از بيش از پيش رسواتر گردد. مهاجرين منطقه نوسودپاوه(اطلاعات25/4/1359)
پيشمرگان مسلمان كرد خواستار اعزام هيأت تقسيم زمين به كردستان شدند.
"از سوي سازمان پيشمرگان مسلمان كرد اطلاعيهاي انتشار يافت. دربخشي از اين اطلاعيه آمده است:
بسم ا … الرحمن الرحيم
هيأت 7 نفري تقسيم زمين را به كردستان عزام داريد. زمين مهمترين زمينه مساعد زندگي است كه با آن آدمي امكان مييابد تا با كار و توليد ضمن تأمين معيشت و بقاء حيات خود رشد و تعالي وجودي خويش را نيز ممكن سازد. اما زميني كه خدا براي همه مردم آفريده، عملاً عدهاي آن را دردست گرفته و همواره بيآنكه رنجي برده باشند، گنج مياندوزند
فئودالها و زمينخواران امكان زندگي و تلاش شرافتمندانه را از كشاورزان سلب و به شيوه ديرين، آنها را استثمار نمودهاند. 
اسلام قاطعانه خواستار وجود اين مطرفين و ظالمين است تا ديگربار نتوانند زالوصفتان، خون مستضعفين را بمكند. اين تبهكاران در زير برق سرنيزههاي رژيم دست نشانده پهلوي، همچنان كشاورزان را مورد غارت و چپاول قرار ميدادند و اينك با نقلاب اسلامي كه نويدبخش آزادي راستين مستضعفين است،كشاورزان توقع دارند كه چون گذشته، زمين در چنگ زمين خواران نباشد. بساط چپاول و استثمار برچيده گردد. اگر چه نيروهاي انقلابي و مسلمان در منطقه هر جا را از وجود پليد مزدوران پاك ساختهاند و قدمهاي انقلابي در حل مشكل زمين به نفع كشاورزان برداشتهاند. اينك از مسوولان امر خواستاريم هر چه زودتر هيأت 7 نفري را به كردستان اعزام دارند و زمينه هرگونه ياوه سرائي ضدانقلابيون و مزدوران بيگانه را از ميان بردارند.والسلام. سازمان پيشمرگان مسلمان كرد.(اطلاعات4/5/1359)
ديدار پيشمرگان كرد با امام
"پيشازظهر ديروز 12 نفر از نمايندگان سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در اقامتگاه امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران با ايشان ملاقات، كردند. در اين ديدار پيشمرگان مسلمان كرد يك بارديگر پشتيباني خود را از امام امت اعلام داشته و نماينده آنان طي سخناني معروض داشت:
بسم ا... الرحمن الرحيم
حضور محترم رهبر انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيتا... العظمي امام خميني، اي امام امت، اي دست پرقدرت و رحمت خدا در زمين، اي ياور هميشه بيدار مستضعفان جهان، اي مجري كتاب خدا و سنت پيامبر، ما نمايندگان سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مفتخريم كه هماكنون در پيشگاه والا و باعزت شما يك بار ديگر پشتيباني خود را از شما اعلام داشته و چند كلمهاي مختصر عشق و ايمان قلبي و بينهايت خود را نسبت به اسلام عزيز و امام امتمان بيان داريم. 
اي امام. تو آيت خدايي، تو اسطوره مقاومت و شكيبايي، تو همچون شمع پرنوري و براي رضاي خدا ميسوزي و بانور خود راهبر و راهگشاي ملت در ظلمت و تاريكها هستي و چنان بر دشمنان اسلام ميخروشي كه قدرت تفكر را از آنان سلب ميكني. اي امام امت تو از پيشگاه خدا و رسول اكرم و مردم عذر ميخواهي بهخاطر ناتواني و مسامحهكاري مسوولان بيمسووليت كه توان پاسخگويي  به نيازهاي برحق مردم رنجديده را نداشته و انقلاب اسلامي را درك نكردهاند. اي امام تو خوب ميداني كه به خاطر همين مسامحهكاريها و سازشها چگونه ضدانقلابيون كفار بهنام دفاع از خلق كرد، خنجر به سينه پردردما زده و قيموار، بهنام دفاع از ما، خواهران و برادرانمان را وحشيانه ذبح ماركسيستي آمريكايي كرده و ميكنند. اي امام حاضر نيستيم دل پردرد و خون تو را دردردمندتر سازيم، اما توكه رهبر و نجات دهنده مايي، خداوند عمر طويل عطايت فرمايد تا مظلومان و ستمديگان را در زير سايه پرمهر خود با ارشادت مرهم بخش زخمهاي عميق آنان شوي. (اطلاعات10/5/1359)
بوسيله افراد حزب دموكرات و كومله
 فرمانده عمليات و 2 عضو سازمان پيشمرگان مسلمان كرد دهگلان بشهادت رسيدند.
قروه كردستان- خبرنگار اطلاعات:شش تن از پيشمرگان مسلمان كرد مستقر دربخش دهگلان، بفرماندهي محمد علي جعفري كه براي سركشي به پيشمرگان مسلمان كرد مستقر درروستاي "موچش» رفته بودند، دربازگشت درحوالي پل"هوايان» مورد حمله افراد حزب دموكرات و كومله قرار گرفتند كه در نتيجه محمد علي جعفري فرمانده عمليات سازمان پيشمرگان مسلمان كرد بخش دهگلان و عبدالله حسين پناهي و مظفرصادقي دو تن ديگر از پيشمرگان مسلمان كرد دهگلان بشهادت رسيدند. 
درجريان اين واقعه دو پيشمرگ مسلمان كرد موفق بفرار شدند و يك نفر ديگر از پيشمرگان بنام "خالد رحيمي» مفقودالاثر شد.(اطلاعات14/5/1359)
اظهار نظر در مورد انشعاب در حزب دمكرات كردستان 
تهران ـخبر گزاري پارس: به دنبال انتشار خبر انشعاب به وسيلة خبرگزاري پارس، امروز با جمعيت اسلامي كردهاي مقيم مركز و همچنين جمعيت كردهاي مقيم مركز تماس گرفته شد.
آقاي "سلطاني» سخنگوي جمعيت اسلامي كردهاي مقيم مركز در مورد انشعاب در حزب دمكرات كردستان گفت: "ما همه از مسلمانان اين مملكت هستيم. رهبر ما امام خميني است و آن چيزي كه از خارج بيايد، ارزش ندارد».
 وي افزود: " ماميگوييم حزب الله پيرو امام هستيم و جان و مال خود را هم در راه اين آب وخاك فدا ميكنيم».
همچنيني در تماسي كه با جمعيت كردهاي مقيم مركز گرفته شد، يكي از سخنگويان اين مركز دربارة نظر كردهاي مقيم مركز پيرامون انشعاب حزب دمكرات گفت: تا روشن شدن اين موضوع، اين جمعيت از اظهار نظر دراين باره خودداري ميكند».(اطلاعات28/5/1359)









 



 
 


