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  بھرام رحمانی: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٩
  

  فراخوان برای کمک فوری به کوبانی
 

 گذشته از حمله به کوبانی از کارانتبھ. دارد امين روز ادامه ٢۵کاران داعش به کوبانی در ھر سه جبھه در حمالت تبھ

 عام مردم آن شھر   کامل به قتلۀ کنند تا با محاصر ھم حمله می) مرشدپنار( مرزی کوبانی ۀاين سه جبھه، به درواز

 عام احتمالی، فراخوانی  مقامات حکومت کوبانی برای دفاع از شھروندان غيرنظامی و نجات آن ھا از قتل. دست زنند

  .ی و اضطراری دادندرسانی فور برای کمک 

گ .پ.تاکنون ميان مبارزان یھا از روز گذشته  ، اعالم کرد که جنگ و درگيری ھاوار در کوبانیخبرنگار خبرگزاری 

 .کاران داعش به شدت افزايش يافته استو تبھ

بی ھم گسترش  غرۀ شرقی افزايش يافته و در جبھۀ ھا در جبھ منابع خبری در آن منطقه اعالم کرد که به ويژه درگيری

کاران حمله به دروازه ای جديد است و صبح امروز تبھ له  غربی داعش در صدد انجام حمۀھم چنين در جبھ. يابد می 

  . اند در مرز با ترکيه را آغاز کرده) مرشدپنار(مرزی کوبانی 

 ھای انسانی به شھر  یرسان طور کامل از کمک ه  مرزی ھستند تا بۀکاران در تالش برای تصرف دروازگفته شد که تبھ

  .کوبانی جلوگيری کنند و آن شھر را از چھار طرف محاصره کنند

  

   عام غيرنظاميان خطر قتل

 مقامات حکومت کانتون کوبانی، اگر تنھا دروازه مرزی کوبانی در مرز با ترکيه به اشغال تبه کاران درآيد، ۀبنا به گفت

  . عامی جديد زياد خواھد بود شھر کوبانی به خطر خواھد افتاد و احتمال قتلجان ھزاران شھروند غيرنظامی در داخل 

  ، سخنگوی حکومت کانتون کوبانی گفت خلق کوبانی تحت شرايط بسيار سخت به مقاومت خود ادامه میمحمود بشار

 مرکز شھر اسکان اند و در خاطرمسايل امنيتی روستاھايشان را ترک کرده ه دھند و افزود که ھزاران شھروند مدنی ب

  . ھای انسانی دارند ھم چنين نياز فوری به کمک. اند يافته 

 برآورده سازند و از ، کامل ھستندۀکه در محاصررا توانند نيازھای اساسی شھروندان کوبانی   افزود که نمی بشار

  .سال کنندھای انسانی به کوبانی ار  المللی خواست که کمک   ھا و نھادھای کردستانی و بين سازمان

 خود را رھا کرده و در مرکز شھر اسکان يافته ۀخاطر مسايل امنيتی خانه و کاشانه ھزاران شھروند ب«: بيان کردبشار 

به ھمين دليل مردم به مواد . شود  کامل کوبانی، نيازھای حياتی و اساسی آن ھا برآورده نمی ۀبه خاطر محاصر. اند 

  .»ز فوری دارندی، آب، پوشاک، دارو و غيره نيائغذا
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مردم کوبانی حتی «:  رسانی فوری، گفت  در فراخوانی برای سراسر کردستان و افکار عمومی جھان جھت کمکبشار

 ھای   خلق کرد، دوستان اين خلق و سازمانۀاگر تشنه وگرسنه ھم بمانند، بازھم مقاومت خواھند کرد، اما بايد ھم

  .»رسانی کنند ه و به صورت فوری و اضطراری کمک والنه عمل کردؤمس المللی  انساندوست و بين

  بعد از ظھر به وقت اروپاو نيم  ٣ ساعت – ٢٠١۴-١٠-٩

 

  


