
siirgün srasmda top.lu $atliarna : ,, ,,,,
upradr[r yer ahy"or. KeS'kin ise L9L5-
L6 yrllannda trajik olaylarrn , -
yagandr$rnr ancak, bunun tek tarafh
olarak yalnrz Ermeliler'in katliama
ugramrg gibi bir ifadeye yer
verilmesine karg grkryor. O
dönemde gok sayrda Türk'ün de
ya$ammr yitirdigine dikkät Eekiyor.

BASKI YOK
Sö2de Ermeni soylanmrnr inkar
ettigi igin bagta Ermeni lobisi olmak
izere qeSitli gevreler tarafindan
yo[un elegtirilere hedef olan Hakkr
Keskin, kendisine partisinden baskr
gelmedigini söyledi. Keskin,
'?artim benim bu konuda farkh
dügündü!ümü biliyor. Aynca benim
görügüm, yaz:Ir olarak kendi internet
sitemde herkese agrk. Bunu isteyen
okuyabilir. Partimden bana bu
konuda |rerhangi bir baskr yok.
Hiqbir bilim kurulunun bu konuda
karan yokken, sözde Ermeni
soykrnmrnr yüzde 100 belli olmadrgr
iqin istifa etmem" dedi.

BABA KIZGIN
Bremen'deki toplantrda Berlin
Eyalet Parlamentosu Milletvekili
Evrimpaba da Keskin'i elestirerek
" sözde' soykrnmdan" bahsetmesinin
kabul $dilir olmadrprnr söyleyerek, ,
"Eper bu fikrini sürdürürse, SoI" ''' ,'r,,,,
Parti de yeri yoktur" dedi. Bäba,
Keskin'in Hürriyet Gazetesi'ne ' ":t:1,

verdigi röportajda Ermeni konusuyla :
Türkler'inAvrupa'dandrglanmak ::
istendigini öne sürmesini de
elegtirdi.--. 

r Recep SEPtiN / BREMEN
Genel kurula Oskar Lafontaine ile beraber giren Keskin,
bu acr olaylarda iki tarafrn da kayrplar verdilini söyledi.

ft SOt Parti.PDS'in Bremen'de yaprlan toplantrsrnda sözde Ermeni soykrrrmr da
ft gündeme geldi. Eleptirilere hedef olan Hakkr Keskin'in bazr maddelerine
ffi gekince koydulu Federal Meclis'te ahnan karar, oy birligi ile kabul gördü.

A LMANYA'da s'özde.Eimeni

A soykurmr tartrgmalarr
L lyeniden yo[unlagrrken, Sol
Parti. PD'siiiin Bremen'de yaprlan
yeni yrldaki ilk genel kurul
toplantrsrnda da konu gündeme
geldi. Sol Parti.PDS'in Federal
Meclis' deki tüm parlamenterlerin
önlerine Hakkr Keskin'nin internet
sitesinde konu ile ilgili olarak
görügünü igeren yazrh metin
konulmasna ra[men konu
tart6ilmadr. Ancak partinin Meclis
Grubu'nun, Federal Meclis'in bu
konu ile ilgili olarak geqen yrl aldrlr
karann tam arkasmda oldu$u
gönigü vurgulandr. Bunun üzerine
Hakkr Keskin ahnan karar
metninin giriginde yer alanbazr
bölümlerin tek yönlü oldu[una
dikkat gekerek bu görüglere
katrlmadrlrnr dile getirdi. Hakkr
Keskin, metnin bazr bölümlerine
gekince koyarak Federal Meclis'te
alman kararr destekledigini de
söyledi.
Bu geliqme ile ilgili olarak Sol
Parti.,PDS Meclis Grubu Meclis
Grubu Genel Sekreteri Bodo
Ramelov agrklama yaparak
partisinin Federal Meclis'in aldr$r
kararm tam arkasrnda oldu$unu
yineledi. Ancak bu konuda farklr
dügünen Hakkr Keskin'in karar
meinini bazr bölümlerine gekince
koydu[unu da agrklamasrnda yer
vardr.
; " GEKINCEIER

2005'de kabul edilen karar metninin
girig bölümünde Ermeniler'in


