
Keskin'ei
basklya tepki
Almanya Türk Toplumu, Sol Parti.PDS Meclis Grubu
E5bagkanl Gysi'den, Türk-Ermeni diyalogunun poli-

tik lobi tartrgmalannln dlglnda tutulmaslnt istedi.
A LMANYA

AAg:"t'-'
Parti.PDS
milletvekili Hakkt
Keskin'e döntik
baskilara tepki
gösterirken, Türk-
Ermeni diyolo[unun
politik lobi
tartrymalannm
drgrnda tutulmasmt
istedi. Yesiller
Meclis Grubu
EsbaskantFritz
Kuhn ile Hrristiyan Demokrat
Birlik Partisi (CDU) milletvekili
Erika Steinbach ise Sol
Parti.PDS Meclis Grup Ba$kan
Yardrmcru Bodo Ramelow'un
Hakkr Keskin'e destek verici
nitelikteki agrklamasrm ele$tirdi.

TGD Bagkanr Kenan Kolat,
Sol Parti.PDS Meclis Grubu
Esbagkanr Gregor Gysi'ye bir
mektup y azar ak, CDU/CSU
Meclis Grubu Sürgün, St[mmact
ve Alman A$lh Gögmenler
Komisyonu Baqkam Jochen-
Konrad Fromme'nin Keskin'e
dönük suglamalarrna tepki
gösterdi. Fromme'nin gergekleri
yanstmayan mektubunun
hakaretler de iqerdi[ine igaret
eden Kolat, Almanya Ermeni
Cemaati'nin yaptr[r bazr
agrklamalarrn da endige verici
olduguna dikkat qekti.

e
T 30 BIN IMZA

Kolat mektubunda, Federal
Meclis'in bu konuyla ilgili bir
önergeyi kar ar a ba$lamasmdan
sonra bir Türk-Alman girigiminin
130 bin imzahbir dileke vererek
politikacrlann bu konuyu istismar
etmemeleri uyansrnda
bulunduSunu da hatvlattt. "Biz
Almanya'daki Türk cemaati
olarak Türk-Ermeni diyalogunun
politik lobi tartrgmalanndan tzak
tutularak gergeklegmesini
umuyoruz" denilen mektupta,
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TGD, 200L yrhnda
yaptr$r gu <inerilere,
de yer verdi:

I Kendilerini bu
alanda kanrtlamN
tarihgilerden oluqan
bir komisyon bu
iddialarr araqtrrsrn.
Komisyonda egit sa-
yrda Türk ve Ermeni.
lerin önerecegi tarih-
giler yer alsm.

I Türkiye ve Er-
menistan bu aragttr-
ma iqin olugturula-

cak komisyona argivlerini agsm.
I Ortak komisyonun aragtrr-

ma$ belirlenecek bir zaman igin-
de diinya kamuoyuna agrklansrn.

Rnuelow'A TEPK|
Yesiller ile CDU, Sol Parti. PDS
Meclis Grup Ba$kan Yardtmcrst
Bodo Ramelow'un "Nasil
Holocaust'u (Yahudi katliamt)
tartrgmak igin iran Parlamentosu
uygun de[ilse, bu gibi olaylarrn
aydrnhga kavugturulmasmm yeri
Federal meclis veya Fransrz
Parlamentosu de[ildir" diyerek
Hakkr Keskinle destekleyici
nitelikteki agrklamasma tepki
gösterdi. Kuhn, Ramelow'un bu
agrklamasryla federal meclis

' olarak nitelenenAlman
Parlamentosu'nun 2005 yrhnda
karara b$aladr$r " Organize
sürgün ve Ermeniler'in toplu
katliamr" adr altrndaki önergeyi
ele$tiri anlamma geldi$ini
belirterek, "$ayet Sol Parti.PDS
bu görügü paylagmadr$rnr ilan
etmezse, Ermeni soykrnmmt
inkar eden Türk kökenli
segmenleri kazanmak istedi[i
güphesi duyulur" dedi.

CDU'lu Federal Meclis
milletvekili Erika Steinbach da,
Sol Parti.PDS Meclis Grubuna
sözde Ermeni soykrnmmt
reddeden Hakkr Keskin'in
görüqüne katrlmadr$mt agtkl.ama
gagnsrnda bulundu. f BERLIN
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