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Türkiye knrSfit
politiknlurlu
lrariyerWpmüm
tnrusaöranmn

Almanya'daki Ermeni
lobisinin ve sa! koalisyo-
nun oosoylcnmr tantt bas-
krsryla kargr kargrya kalan
Sol Parti - PDS milletve-
kili Hakh Keskin, asla
inanmadryr bir geyi savun-
mayacaptnr söyleyerek
Tärkiye' nin kendi tezlen-
ni yeterince tamtamadr[r-
ru belirtti. 2005'te millet-
vekili olan, Sol Parti mec-
lis grubunda Parlamento
Avnrpa Birli[i Komisyonu
üyesi olarak görev alan,
Sol Parti meclis grubunun
AB Genigleme Görevlisi
segilen Keskin, Ermenile-
rin uzun dönemli, planh
bir strateji baqlattrful be-
lirtti.

Alman basrrunda Kes-
kin'in soykrrlmr taruma-
ü$ yöntinde grkan haber-
ler üzerine Hrristiyan Bir-
lik Partileri (CDU-CSU)
meclis grubundan Jochen-
Konrad Fromme. Kes-
kin'in üyesi
oldu[u Sol
Parti-PDSyö-
netiminden
Keskin'i soy-
kmmr kabul
etmeve zorla-
masrnt "istedi.
Cumhuri-
yet'insorulan-
nr yarutlayan
Keskin,millet-
vekili adayh-
$ma segildi$i
kurultaydaEr-
menilobisinin
kendisininse-
gilmemesiyö-
nünde yogun
kagnpanya
yapü$nnbelir-
terek o'Konu

yeni delil.
Kurultayda
benim soyln-
rrmr tamma-

Kuzey Krbrlstln tamn-
masrm istedifiimi söyle-
diler. Almanya'da 1918-
22 araslnda 475 bin
Rum'un soylnnma u[-
rahldr[mr iddia eden
Pontus hareketi var. Er-
meni Konseyi ile slln iq-
birlifi igindeler."

Keskin, L99'deErmeni,
Türk ve difer ülkelerden
vzman tarihgilerin BM
gemsiyesi altrnda konuyu
aragtrmalan ve gergegrn
agrklanmasr önerisini orta-
ya atfi$ru kaydetti. Konu-
yu yrllardrr araghrdrklan-
na, Alman, ingiliz, Fran-
sz kaynaklannda bagka
bir sonug grkh[rna dikkat
qeken Keskin, *Ermeni

Konseyi'ne tarhqalm di-
yorum, kagryorlar. 80J90
ytldrr dünyayr tek yönlü
bilgilendirdiler. Benim
görüqüm kabul edilmig,
diyorlan Türk tarafi ise
yillarca sustu" dedi.

Bu kampanyanm sade-
ce kendisiyle ilgili olma-

dtprnr, Hol-
landa'da da
ayrugeyinya-
pil&lmr
arumsatan
Keskin, bu-
nun uzun dö-
nemli, plan-
lanmrg bir
shateji oldu-
Eunu, Ttirki-
ye'nin buna
so!'ukkanh
birgekilde,bi-
limselveriler-
le yarut ver-
mesi gerekti-
giniifade etti.
Hakkr Kes-
kin, Ermeni
Konseyi'nin
1924'tekurul-
dulunuve o
günden beri
gahgtr$uube-
lirterek Tür-

dr$mr, Türk milliYetgisi
oldu$umu öne sürerek
segilmememi istediler"
dedi. Keskin, 10 gtinkadar
önce de önemli btr gaze'
tede, Ermeni soykmmtru
tammaü$r ve Parti Yöne-
timi tarafindan uyanlma-
dr[r yönünde bir haber gtk-
trfmr söyledi. Gazetenin
gtindemi ABveKrbns'm
olugturdufu günlerde ken-
disiyle soykrtm üzerine
konu$mak istedifini belir-
ten Keskin, qunlan söYle-
di: o'Bu abes bir qeY. Bu
gazete Krbnsola ilgiH tek
sözcük bile Yazmadt.
Amag biraz da Sol Par-
ti'ye misilleme YaPmak"
diye konugtu.' 

Ermenilerle Rumlann
igbirli$i yaptt$ma, ilginq
bir kampanya yürütüldü-
güne dik{<at geken Keskin
$unlan anlath:'oGazete-
deki haberden soma Al-
manya'daki Ermeni
Konseyi beni elegtiren bir
agklamayaPtr ama aglk-
lamanrn üqte biriKlbrs
üzerineydi.'Ktbns'taki
1fg_?1i' göz ardr etti[imir,

.  . !

kiye' nin bu konuda büyiik
ihmali oldu!'unu savundu.

Halftr Keskin, bukonu-
nun Avnrpa'da politika ya-
pan Ttirk kökenli siyaset-
giler tizerinde yeni bir {}e
mokles lilhcl" haline gel-
digini söyledi. Keskin,
o'Kimse beni yüzde Yfiz
dofrulufuna inanmadr-
lrm bir geyi kabul etme-
ye, savunmaya zorlaYa'
tnaz. Kimse benden Tür-

. kiye karqrtr politikalarla
kariyer yapmaml bekle-
yemez. Bir bilim adamr
olarak dofrunun Peqin-
deyim" dedi. Keskin, söz-
lerini qöylp noktala&:

o'Baqta Fransa, Al-
manya, Belgikao Hollan- ̂
da gibi ülkeler olmak
üzere higbir AvruPa ül-
kesi Türkiyeoye ders ve-
recek durumda de$il.
Onlar önce kendi kaPr-
lanmn önünü teinizle-
sinler. Türkiye Pek gok
konuda pasif kaltYor.
Tärkiye kendini anlat-
malt. Atafa. gegmeli.
Seminerlerle, konferans-
larla konuyu tarhgmall."

> PDS
milletvekili

Keskin,
Almanya da

Ermeni lobisi
ve sa{

koalisyonun
"soyktnmt

tant" basktsryla
lmry knrSrya.

Alr-nanyamilletvekiliKeskin:

Türkiye kur;üt
politiku
yupmüm
Almanyaoda Ermeni lobisiyle sa[
koalisyonun basftrsryla karqr kar;r-
ya olan PDS milletvekili Hakkt
Keskin, 25 yil boyunca ösretim
üyeligi yaptrfrna dikkat gekerek
o'Kimse beni ytizde yüz dotrulu$u-
n4 inanmadr[rm bir geyi kabul et-
meye' zorlayamaz. Kimse benden
Ttirkiye kargrtr politikalarla kari-
yer yapmamr bekleyemez. Bir bi-
lim adamr olarak do$rurun pgqin-
deyim" dedi. innu SAGLA-
MER'in haberi I tl. Sayfada


