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Hakki Keskin, ''Ben sol kemalistim''
Milletvekilligi yakinda sona erecek olan Prof. Hakki Keskin'e,
Atatürkçü Düsünce Dernegi tarafindan onur ödülü verildi.
Berlin Türk Evi’nde düzenlenen ödül töreninde Istiklal Mars'i ile basladi.

Törende konusan Sol Parti Federal Milletvekili Prof. Hakki Keskin, parlamenter
yasaminin sonlarina geldigine dikkat çekerek, "Benim gibilere dogru yolda siyaset
yaptigimiz için bu tür ödüller cesaret verir. Ben tüm yasamimda haksizliga, onur
kiriciliga, nereden gelirse gelsin karsi çiktim. Siyaseti hiçbir zaman amaç edinmedim.
Çalismalarim için hep araç olarak degerlendirdim. Otuz yildir Almanya'da göçmenlerin
haklari için ugrastim. Bunun yanisira uluslararasi ve Alman siyasi çevrelerinde de
Türkiye’yi ve Türk Dünyasi’nin çikarlari için mücadele ettim. Sol Parti vasitasi ile,
Azerbeycan’in Karabag’da hakliligini ortak bir anlasma ile tüm Alman Partilerine kabul
ettirdim" diyen  Keskin, Türkiye Hükümeti’nin Ermenistan ile yaptigi anlasmanin
Azerbeycanlilari üzdügüne deginerek, ''Tarihçiler oturup Ermeni sorununu incelesinler.
Ortaya çikacak sonucu biz de kabul ederiz'' açiklamasinda bulundu.



Ödül töreninde konusan ADD Baskani Olcay Basegmez, dernek olarak, heryil bir basarili
Türk Milletvekili seçmeye karar verdiklerini belirterek, ''Ödüle layik gördügümüz ilk
parlamenterimiz Prof. Hakki Keskin oldu. Bu degerlendirme her yil olacak. Almanya'da ki
politik yasamini tamamen dogrulardan yana, Türklerin ve Türkiye’nin çikarlarina
yönlendiren biri Keskin. Bizim çalismalarimiza ters olan politikalara SPD ve Sol Parti ve
parlementoda çekinmeden karsi çikti. Ergenekon tertibine tek basina ve ve bizimle
beraber tepkilerini dile getirdi. Iste kendisine ödül vermemizin nedeni bunlar. Gelecekte
de Almanya’da yeni Atatürkçü Hakki Keskinlerin çikacagindan eminim.''

Türkiye'nin Berlin Baskonsolosu Mustafa Polat ise yaptigi konusmada Hakki Keskin'in
hayat öyküsünden pasajlar okuyarak, ''Bundan sonra da bizleri engin deneyiminden
mahrum birakmayacagina eminim. Keskin, Almanyali Türklerin hep yaninda oldu. Gerek
tek basina, gerekse de kurdugu derneklerle. Bundan sonraki yasaminda da basarilar
dilerim.''

Yusuf MIRZANLI - ha-ber.com 



Lütfen yorumunuzun yazinin konusu ile alakali olmasina dikkat edin.
Kisisel hakaret içeren yorumlar silinecektir.
Reklam amaçli yorumlar silinecektir.
'Gönder' dügmesine basmadan önce yeni bir güvenlik kodu üretmek için tarayicinizin *Yenile* dügmesine basin.
Yukaridaki durum yanlis güvenlik kodu girildigi durumlarda geçerlidir.
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ben sol kemalisttm
Yazan Jusuf, 24-09-2009 00:42 
merhabalar... 
fazla yazmak istemiyorum... amma cok üzgünüm bir bilseniz nekadar.. Kemalizmuz sag sol öyle bir sey yoktu yok
ve olamaz.. lütfen kendimize gelelim Atatürkcü ya sin ya da yoksun..saygi ve selamlarimla-jusuf
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