
Prof. Dr. Hokh Keskin'e onur ödülü
Son segimlerde odoy olmoyon Sol Porti Federol Milletvekili Hokkr
Keskin'e milletvekilive bilim odom olorok yoptr$ golrymolonndon
doloyr Türk-Almon MerkeziTDZ torofrndun ödül verildi.

DZ Merkezi'nde Keskin igin dü-
zenlenen törene, TDZ Yönetim
Kurulu üyelerinin yam srra

Türkiye'nin Berlin Bagkonsolosluiu
Egitim Ataqesi Ali Can da katrldr.

Armrpa Konseyi Parlamento Dostluk
Grubu'nda yrl sonuna kadar görevi-
nin devam edeceSni haflrlatan Hakkr
Keskin, Sol Parti iqinde milletvekili
olarak yapf,gt qahqmalanyla ilgili bilgi
verdi. Törende konugan Prof. Hakkr
Keskin, kendisine ve yapülr qahgma-
lara verilen ödüle tegekkür etti.

ÖaütUn kendisi igin olduSu kadar
gelecekte benzer qal4malar yapacak
olan genglere de yol gösterece['ini ve
cesaret verece$ne inandrSm belirten
Prof. Hakkr Keskin, TDZ'in Berlin'de
qok önemli bir toplumsal görev üst-
lendi$ni söyledi. Parti yönetimi ile
millewekiiligi döneminde hiqbir
sorun yalamadrSm ancak zaman za-
man parti igi gruplarla gönig a;.nh!r

yagadrklanm belirten Hakkr Keskirl
ancak bunlan segimler öncesi dillen-
dirmesinin yanl4 olduiunu söyledi.
Kendisinden bazr medya organlan ile
birlikte sözde soykrnmr kabul etrnesi
konusunda baskr yaprldr[rm dile geti-
ren Keskin "Ermeniler 94 yrlhk qahsma-
Ianyla kendi düSünce ekenli bakrslannt
kabul edelim ki tüm fu)nyayabenimset-
misler. Ama benim düSünceleim belli.
Ben aynt zamanda bir bikm adamtyrm.
Ben bu konunun tarihqiler tarafindan

Eözülmesi gerektilini dile getirdim. ikinci
konu PKK terörü konusunda ban vekil
arkadaslarla gok ciddi tarhsmalanmtz
oldu. ÜgAncAsü de Krbns konusunda
yasandr. Diyalog sadece Rum kesimiyle
yaplryor. ABD karStr politika izliyoruz
ama onun altematifi AB'ye katkr ne ka-
dar, o da tarbsütr" dedi.

Prof. Hakkr Keskin tüm bu olumsuz-
luklara raSnen sosyal adalet sosyal
devlet ve göEmenlerle ilgili sorunlann
qözümü konulannda partisi ile aymr
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Prof. Dr. Hokkr l(eskin, Avrupr l(onseyi
Porlomenlo Dosiluk Grubu'ndoki görevine
yl sonunr kodor devom edecek

fikirde olduiunu, bundan sonra da
Sol Parti üyeliginin devam edeceSni
söyledi. Keskin, bundan sonra Alman-
ya'da göqmenler konusunda qahg-
maya devam edecegini kaydetti

TDZ Baqkanr Adnan Gündogdu da
Keskin'in qahqmalanmn meclise yeni
segilen milletvekilleri iqin örnek teqkil
edeceSni, bu qahgmalann kendileri
iEin bir ders nitelifinde olduiunu
belirtti.
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