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ürkl er egl
r {pDs

n Meclisi Milletvekili HakkrKeskin'in partisi
.Die Linke, Türk kökenli politikaclya "sözde Er-
ri soykrnmt tanlyln" basklst yaP.?t Almanya Erme-
erkäzi Konseyijne, 'fikir özgürlÜgÜne saygl g9s-
' diye sert ceüap verdi. Türkler'den ise ses yok'

Almanya'daki diger Türk kökenli milleWekilleri,
tefti leiUen ve ko'[d uklarrn I n g itmesinden korku p-iOiO. 

soyknmt iqin sesini qlkarmazken, Hakkr
Keskin. baskrlara direniyor. Sol Parti.PDS, Kes-

sovkrrmrru taruYur basktsma, Sol
parti.pDS sert örktr. Sol partinin
Alman Meclis Grubu Ba$kan
Yardtmcsr Bodo Ramelow,
Keskin'e baskr Yapan AlmanYa
Ermeni Merkezi KonseYi'ni fikir
özgürlü!üne saygr gösteryeYg
ve 1915-16'daki olaYlan kendi
potitik grkarlan igin kullanma-
mava davet etti.

pffiLüYtK q$KAffi
Tasesspie gel G azetesi'ne ko-

nosuriRuin.io*, konuYu bilim-
sel yaklagrlmast gerektUini Ue.,
tirtörek, "BununYerine sol mil-
letvekilinin soYknm inkarcst
olarak gösterilmesi, kurbanlann
(polititr) Srkarlar igin kullanrldt-
Erm aqftaa ortaYa koYuYor" de-
äi. Keskin'in fikir özgürlügüne
savs gösterilmesini isteYen Ra-
mäioi, önümüzdeki sah günü,
meclis grubu'ölarak ko.nuYu ele
alacaHaruu belirtti.'AlmanYa

kam schawarsch OwassaPian,
sol parti gruP bagkaru-Gregol
Gysi'ye bir mektuP yollaYarak'
Keskin'in sözde soYkrtmt tam-
mamasmr elestirmiSti.

T&ffiULA$TtffiEY#mtÄm
Owassapian, Keskin'e baskt

vapmasrm istemisti. Ramelow,
bömanh döneminde Ya$anan
traiedinin obiektif bir sekilde in-
celänmesini ialep ederek, "An-
cak Almanya Ermeni Merkezi
Konseyi bu konuYu tabulagttrt-
yor" ifadesini kullandr.

&p'YH mfr-ffi$Täffit
Ramelow a1rrca, AvnrPa Par-

lamentosu'nu, konuYu incele-
mede kendini Yetkili görmesini
de elegtirdi. Fransa'daki gibi'
soykmmr inkar edenlerin ceza'
landmlmasmm sorunu gözmeYe-
ce[inin altru Quensol partili po-
litil<acr, Türkve Ermenlerin bir
masa etrafinda oturarak, konu-
yu bansQrl biSimde ele almalarr--mn 

zorunlu oldu[unu kaYdetti.

LMANYAda Türk
kökenli Alman Millet-
vekili Hakkl Keskin'e
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tepkilerden ve kolduklartnln gitmesinden korkup
" sözde soyktnm iqin sesini qrkarmazken, Hakkl

Keskin, baskdara direniyor'. Sol Parti.PDS, Kes
kin'e baskrlanm kabul edilemez oldulunu söyledi.

P4J ö1. ö\rD lr9+ rürrvDn.

melow, öniLnjiedeki Sah gtlnü,
meclis grubu'ölarak konuyu ele
alacaklanm belirtti.'Almanya
Ermeni Merkezi Konseyi liag-

masa etrafrnda ofurarak, konu-
yu banggil biSimde ele almalan-
mn zorunlu oldu$unu kaydetti.
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