
Το Κζντρο Τφπου των Λαϊκών Αμυντικών Δυνάμεων (HPG) δθμοςίευςε νζεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν αντίςταςθ των ανταρτών ενάντια ςτθν ειςβολι που ξεκίνθςε από το 

τουρκικό κράτοσ ςτισ αμυντικζσ ηώνεσ τθσ Medya ςτισ 23 Απριλίου. 

Σφμφωνα με τθ διλωςθ, πραγματοποιοφνται ςυνεχϊσ ενζργειεσ ανταρτϊν κατά των 

δυνάμεων κατοχισ ςτισ περιοχζσ Metina, Avashin και Zap. Ο αγϊνασ ενάντια ςτθν κατοχι 

ςυνεχίηεται επίςθσ ςτο Heftanin. Σφμφωνα με διλωςθ που δθμοςιεφκθκε ςιμερα, 

ςκοτϊκθκαν άλλοι 33 ςτρατιϊτεσ. Εν τω μεταξφ, ο τουρκικόσ ςτρατόσ ςυνεχίηει τισ 

επικζςεισ ςτισ αντάρτικεσ περιοχζσ. Τζςςερισ αντάρτεσ μαρτφρθςαν ςτο Avashin . 

 

Επίκεςθ «Bazên Zagrosê» ςτο Avashin και το Zap 

Στισ περιοχζσ Avashin και Zap, ςφμφωνα με τθ διλωςθ τθσ HPG, αντάρτεσ διείςδυςαν ςτθ 

κζςθ τουρκικισ ςτρατιωτικισ μονάδασ ςτο Hill Mamreşo ςτο Avashin ςτισ 25 Απριλίου και 

ςκότωςαν δφο ςτρατιϊτεσ. 

Στθν περιοχι Zap, οι ελεφκεροι ςκοπευτζσ των HPG χτφπθςαν τισ τουρκικζσ δυνάμεισ ςτο 

Hill Martyr Serdar ςτισ 26 Απριλίου, ςκοτϊνοντασ ζναν ςτρατιϊτθ και τραυματίηοντασ ζναν 

άλλο. Λίγο αργότερα, οι αντάρτεσ χτφπθςαν μια ςτρατιωτικι μονάδα με βαριά όπλα. ο 

αρικμόσ των νεκρϊν και των τραυματιϊν δεν μποροφςε να προςδιοριςτεί. Μετά τθ δράςθ, 

ο τουρκικόσ ςτρατόσ βομβάρδιςε τθν περιοχι. 

Τθν ίδια θμζρα, οι τουρκικζσ δυνάμεισ ςτο Hill Martyr Munzur ςτο Zap δζχκθκαν τζςςερισ 

φορζσ πυραφλουσ, οι οποίοι άφθςαν δφο ςτρατιϊτεσ νεκροφσ. Μετά τθ δράςθ, ο τουρκικόσ 

ςτρατόσ βομβάρδιςε τθν περιοχι με ελικόπτερα και βαριά όπλα. 

Επίςθσ τθ Δευτζρα, αντάρτεσ χτφπθςαν δφο εχκρικζσ κζςεισ ςτθν περιοχι Martyr 

Serxwebûn ςτθν περιοχι Zap. Στθν πρϊτθ κζςθ, τρεισ ςτρατιϊτεσ ςκοτϊκθκαν και μια 

κάμερα παρακολοφκθςθσ καταςτράφθκε. Στθ δεφτερθ κζςθ, ςκοτϊκθκαν δφο ςτρατιϊτεσ. 

Στισ 7:30 π.μ. τοπικι ϊρα ςτισ 27 Απριλίου, δφο ςτρατιϊτεσ ςκοτϊκθκαν ςε αντάρτικθ 

δράςθ κατά τθν κοπι δζντρων για καταςκευι τρατόπεδου. Τρεισ ϊρεσ αργότερα, το 

ςτρατόπεδο χτυπικθκε από αντάρτεσ με ρουκζτεσ Katyusha. 

 

Επίκεςθ "Cenga Xabûr" ςτθ Μετίνα 

Στο πλαίςιο τθσ επίκεςθσ Cenga Xabûr (Μάχθ του Khabur) που ξεκίνθςαν οι HPG ςτθ 

Μετίνα, πραγματοποιικθκαν τζςςερισ ενζργειεσ ςαμποτάη ενάντια ςτισ δυνάμεισ κατοχισ 

ςτουσ λόφουσ των Μαρτφρων Σερχζντ και Μαρτφρων Σιάγια ςτισ 24 και 25 Απριλίου, 

ςκοτϊνοντασ ζξι ςτρατιϊτεσ.  

Στισ 26 Απριλίου, πραγματοποιικθκαν δφο ταυτόχρονεσ ενζργειεσ εναντίον τθσ τουρκικισ 

ςτρατιωτικισ βάςθσ ςτο Kanî Masî. Καταςτράφθκε μια κζςθ Α4 και ςκοτϊκθκαν δφο 

ςτρατιϊτεσ. ενϊ ζνασ άλλοσ ςτρατιϊτθσ ςκοτϊκθκε από ζναν ελεφκερο ςκοπευτι. 



 

Τθν ίδια θμζρα, οι αντάρτεσ ανακάλυψαν μια εχκρικι μονάδα που κρφβόταν ςτθν περιοχι 

Derarê τθσ Metina. Η μονάδα μπικε ςτο ςτόχαςτρο και τουλάχιςτον τζςςερισ ςτρατιϊτεσ 

ςκοτϊκθκαν και πολλοί άλλοι τραυματίςτθκαν. Επίςθσ τθ Δευτζρα, ζνασ ςτρατιϊτθσ 

ςκοτϊκθκε από ζναν ελεφκερο ςκοπευτι ςτο Hill Zendura. 

 

Επίκεςθ "Cenga Heftanin" 

Η αντάρτικθ επίκεςθ ςυνεχίηεται επίςθσ ςτο Heftanin. Σφμφωνα με τισ HPG, 

πραγματοποιικθκαν δφο ενζργειεσ εναντίον των δυνάμεων κατοχισ ςτθν κοινότθτα Koxê 

Mele Yehya ςτθν περιοχι Μαρτφρ Κζνταλ ςτισ 23 Απριλίου. Στθν πρϊτθ δράςθ, μια κζςθ Α4 

καταςτράφθκε και τζςςερισ ςτρατιϊτεσ ςκοτϊκθκαν. Η δεφτερθ δράςθ ςτοχεφει μια ομάδα 

κατακτθτϊν, ςκοτϊνοντασ τρεισ ςτρατιϊτεσ. 

 

Επικζςεισ από αζροσ και πυροβολικοφ ςτισ αμυντικζσ ηώνεσ τθσ Medya 

Οι αμυντικζσ ηϊνεσ τθσ Medya ζχουν βομβαρδιςτεί μαηικά χκεσ και ςιμερα. Στισ 26 

Απριλίου, ο τουρκικόσ ςτρατόσ πραγματοποίθςε αεροπορικι επίκεςθ ςτθν περιοχι που 

περιβάλλει το χωριό Orê ςτθν περιοχι Martyr Rüstem. Τθν ίδια θμζρα, οι περιοχζσ Tabûra 

Ereban, Kartal και Şukê ςτο Avashin βομβαρδίςτθκαν αρκετζσ φορζσ από μαχθτικά 

αεροςκάφθ. 

Στισ 27 Απριλίου, πραγματοποιικθκαν αεροπορικζσ επιδρομζσ ςτθν περιοχι Werxelê ςτο 

Avashin και ςτο Hill Martyr Şahin ςτθν περιοχι Zap. Σφμφωνα με τθν HPG, οι ηϊνεσ άμυνασ 

τθσ Medya βομβαρδίηονται ςυνεχϊσ. 

 

Τζςςερισ αντάρτεσ μαρτφρθςαν ςτο Avashin 

Τζςςερισ αντάρτεσ μαρτφρθςαν ςτθν περιοχι Avashin ςτισ 23 Απριλίου. Σφμφωνα με τθ 

διλωςθ τθσ HPG, θ Asya Kerim, θ Ekin Tilora και ο yiyager Cizîrî επιτζκθκαν ςε τουρκικά 

ςτρατιωτικά ελικόπτερα με βαριά όπλα, όταν ςτρατιϊτεσ ζπεφταν από αζροσ ςτο Hill 

Martyr Dilgeş ςτθν περιοχι Mamreşo. Αυτό απζτρεψε τθν ανάπτυξθ ςτρατευμάτων όλθ τθ 

νφχτα. "Κατά τθ διάρκεια των μαχϊν και των βομβαρδιςμϊν, οι ςφντροφοί μασ Asya, Ekin, 

Çiyager και Dilgeş πζκαναν ςτον θρωικό αγϊνα", γράφει θ διλωςθ. 

Οι HPG αποτίει φόρο τιμισ ςτον αγϊνα των μαρτφρων και ανακοίνωςαν πωσ κα υπάρξθ 

εκδίκθςθ, εκφράηοντασ τα ςυλλθπτιρια τουσ ςτουσ ςυγγενείσ των μαρτφρων και των 

κουρδικό λαό. 

Πθγι: https://anfenglish.com/kurdistan/33turkishsoldierskilledinongoingrevolutionary

offensivesofguerrillas51651 
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