Kuzey Irak’a ÖZEL HAREKÂT
KARA OPERASYONU, NETİCE
ALMAK İÇİN BAŞLATILDI

İLK HEDEF BAHOZ VE ZAP KAMPI

Türkiye, Çukurca’da 24 askeri şehit eden
PKK’ya karşı 22 taburla sınır ötesi operasyon başlattı. Kara harekâtı için komando,
Jandarma Özel Harekât ve Bordo Berelilerden seçilen timlerin ilk hedefi, kanlı saldırıların talimatını veren Fehman Hüseyin’in
(Bahoz Erdal) barındığı Zap kampı. Özel
birlikler helikopterlerle K.Irak’a indirilirken, savaş uçakları da Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Hinere ve Hakurk’a bomba
yağdırıyor. -AZİZ İSTEGÜN, GÜNDEM 15

barzani: türkiye ile birlikteyiz

Saldırı sonrası Ankara’ya davet edilen Neçirvan Barzani, terörü kınadı: “Eylemler Türk ve
Kürtlerin ilişkilerini bozmamalı.” dedi. -16
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Millet, şehitlerini kalbine gömdü -14

Başbakan Tayyip Erdoğan, kara
harekâtının netice almak için başlatıldığını söyledi. Basının imtiyaz sahipleri ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Başbakan, terörle mücadelenin uyum içerisinde yürütülmesi gerektiğini
vurgulayarak,
muhalefetin
tavrını eleştirdi. -16

Kaddafi
öldürüldü
Libya’nın firari lideri Muammer Kaddafi, iki
aydır kuşatma altında bulunan memleketi
Sirte’de öldürüldü. Geçici Milli Konsey Sözcüsü Abdülhafız Goga, yaralı olarak yakalanan Kaddafi’nin
devrimcilerin elinde öldüğünü söyledi. Böylece 42
yıllık Kaddafi rejimi resmen sona ererken, halk başta başkent Trablus olmak üzere ülkenin dört bir yanında sevinç gösterileri düzenledi. Dünkü operasyonlar sırasında Kaddafi’nin oğlu Seyfül İslam, İç
Güvenlik Servisi Şefi Mansur Dau, Libya İstihbarat
Servisi Şefi Abdullah Senussi ve Hükümet Sözcüsü Musa İbrahim de yakalandı. Devrik liderin diğer
oğlu Mutassım ile Savunma Bakanı Ebubekir Yunus Cebir ise öldürüldü. Kaddafi, Tunus lideri Zeynel Abidin bin Ali ile Mısır Devlet Başkanı Hüsnü
Mübarek’ten sonra Arap Baharı’nın devirdiği üçüncü Arap diktatör oldu. -CUMALİ ÖNAL, DIŞ HABERLER 21

Libya’nın asıl savaşı şimdi başlıyor
HABER
ANALiZ

Geçici Milli Konsey, Kaddafi’nin tamamen etkisizleştirilmesinin ardından, yönetimi yeniden şekillendirileceğini ve demokrasiye hızlı bir geçiş yapacaklarını açıklamıştı. Ancak tarihinde demokrasi tecrübesi bulunmayan Libya’nın önünde aşılması çok zor sorunlar var. Bunların başında halkın hemen hemen tamamının silahlı olması ve hak talep edecek çok sayıda silahlı grubun bulunması geliyor. -21

Norşin
teröre
bayrak
açtı
19
Beşi polis 9 vatandaşın katledildiği Güneydoğu’nun ilim ve huzur beldesi Güroymak (Norşin), teröre karşı tek vücut oldu.
Belde halkı ev ve işyerlerini Türk bayraklarıyla donattı. 150 yıldan beri onlarca âlim yetiştiren medresenin başında bulunan
Şeyh Nurettin Mutlu, halka sükunet çağrısı yaptı: “Cehaleti eğitimle yenebiliriz. Oynanan oyunlar ancak böyle boşa çıkarılabilir.”

İSMAİL AVCI BİTLİS
Bitlis’in ilim beldesi Güroymak, nam-ı
diğer Norşin bugünlerde elim bir olayla gündemde. İlçe halkı, 3’ü çocuk 5’i polis olmak üzere PKK’nın katlettiği toplam 9 vatandaş için gözyaşı döküyor. Teröre tepki gösteren Norşinliler, evlerinin ve dükkanlarının
pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.
Beldede 150 yıldır onlarca âlim yetiştiren
medresenin başında bulunan Şeyh Nurettin
Mutlu, saldırıdan dolayı büyük üzüntü yaşıyor. Norşin’in yıllardır manevî yönüyle ayakta durduğunu belirten Mutlu, son zamanlarda yaşanan hadiselerin yüreklerini burktuğunu söylüyor. Halka sükunet çağrısı yaparken
“Cehaleti yenmek için eğitime yönelmek şart.
Oynanan oyunlar ancak böyle boşa çıkarılabilir.” diyor. Beldedeki ilim hizmetlerinin devam edeceğini vurgulayarak, “Güzel günler
geliyor. Kötülüklerden korunmak için ilme ve
İslamiyet’e sarılmalıyız.” ifadelerini kullanıyor.
Adı daha sonra Güroymak olarak değiştirilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’ün geçtiğimiz yılki ziyaretinde eski adıyla ‘Norşin’ diye ifade ettiği ilçede, onlarca âlim
yetişti. Norşin, Birinci Dünya Savaşı’nda,
medresedeki öğrencileriyle Ruslara karşı savaşan ve bir kolunu kaybeden Şeyh Muhammed Diyauddin Hazretleri’nin de memleketi. Bediüzzaman Said Nursi’nin de yetiştiği ilçe, doğuda daha çok ‘Norşin a Seyda’ (Üstadın Norşin’i) olarak biliniyor. -GÜNDEM 14

-

Terör örgütünün kana buladığı Norşin’de halk, katledilen vatandaşların yasını tutuyor. Bütün ev ve işyerlerine Türk bayrakları asıldı.

İspanyol terör örgütü ETA, 43 yıllık silahlı IRA-İngiltere arabulucusu: Çözüm için
en gerekli şey, dayanma gücü ve sabırdır
mücadeleyi sona erdirdiğini ilan etti

İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ayrılıkçı terör örgütü ETA, 43
yıl sonra silahlı mücadeleyi bıraktığını ilan etti. Örgüt dün Bask bölgesinde yayın yapan Gara ve Berria
gazetelerinin internet sayfasında yazılı ve görüntülü olarak yaptığı açıklamada ‘silahlı faaliyetlerini
tamamen sona erdirdiğini’ duyurdu. İspanyol hükümetine de ‘çatışmanın sonuçlarını çözüme kavuşturmak için direkt bir diyalog yolu açılması’ çağrısında bulundu. İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez
Zapatero da açıklamayı, “Bu, demokrasinin, yasaların ve aklın bir başarısı.” diye değerlendirdi. 120
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AP Türkiye raportörü: PKK suç örgütüdür

FOTOĞRAF: REUTERS
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Kuzey İrlanda’nın IRA örgütüyle İngiliz hükümeti arasında gerçekleşen müzakerelerde önemli rol oynayan Lord John Thomas Alderdice, terörle mücadele konusunda Türkiye’ye tavsiyelerde bulundu. Lord
Alderdice, “Uzun yıllar konuya hep güvenlik olayı olarak baktık, ama bunun işe yaramadığını gördük.”
diye konuştu. IRA’nın Kuzey İrlanda’da faal olduğu dönemde bir siyasî parti lideri olan Lord Alderdice,
barış sürecinde en gerekli unsurların ‘dayanma gücü ve sabır’ olduğunu söyledi. Bütün zorluklara rağmen kesinlikle mücadelenin bırakılmaması gerektiğini ifade etti. 1KADİR UYSALOĞLU, DIŞ HABERLER 20
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