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Soykrnm yok
hakszllk ediliyor
11 nru,iN-' Sözde'Ermeni iftiialanna
El t<argr geldi[i igin hedef adarn haline
gelen Sol Parti Federal Milletvekili Hak-
kr Keskin" Federal Parlamento'da 200-.,
yrhnda sözde Ermeni yalanlanyla ilgili
olarak hazulanan belgede 'sovkrrm' ifa-
desinin olrnadr[rna iqäat etti." Parti grup
toplantrsrnda 'evet' o1ru ku[andgt igin
elegtirilere manrz kaldl$nr belifton Hak-
kr Keskin "2ml yilm&in itibaren ne :
söylediysem, ne dediysem sözlerirnin ar-
kasrndayrm* Ermeni iftiralanmn hukuki
bir dayanagr yok. Grup olarak gegtili-
miz günlerde bu konu ile ilgili bir oyla-
ma yaprldr. Oylama birileri tarafindan
neredeyse 'Ermeni soyknm yapildr mr
yap{madr mr? oylamasma dönüqttirtil-
mek isteniyor. Fakat böyle bir qey yok.
Bizinr grup olarak y aptt!,ma oylamamn
amaü guydu; 2005 ylmda Federal Par-
lamento'da ahnankarann grup olarak
arkasrnda oldulumuzu gösterdik. Buna
bende 'evet' oyu kullanüm. Fakat quna
dikkatinizi qekmek istiyorum. Federal
Parlamentoda alman kararda'soykmm'
diye bir ifade yok. 'Kitlesel stirgün ve
kitlesel ölümler' diye bahsediliyor. Bu
karan oylarken de gunu dile getirdim:
Sadece Enneniler mazlum gibi
gösterilmek isteniyor, bu yanhq. O
dönemde Türkler de büyi.ik haksrzhla
uSadr diyerek de gekimserligimi dile
getirdim" dedi. > Haber Merkezi

Fas|l genqten
Basbakana dava,
rr RÜKSEL- BelgikaFederal Hükü-
El meti Fas kökenli 27 vasrndaki bir
geng tarafindan mahkemeye verildi.
Baqbakan Guy Verhofstadt ve Eqit Hak-
lardan Sorumlu Bakaru Christian Du-
pont? un gahgma adreslerine, haklannda
sug duyirusunda bulunulduluna {air
belge.gönderildi. Baqbakan Verhofstadt
vp Bakan Dupont konuyu do$rulaü.
Fash geng, yabancr dügmanhlr ve rkgr-
hga karqr yasa oldufu halde bu yasarun
uygulanmamasrndan'dolayr, Belqika
Hilkümetini temsil eden Basbakan Ver-
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Neukölln ilgesinde dtlzenlenen toplantrya Almanyatda faaliyet
. gösteren Türk siviltoplum kuruluglannrn temsilcileri ile
vatandaglanmtz katrldr. Toplantrda bir konugma yapän Sol

Parti Milletvekili Prof. Dr. Hakk Keskin, "Tartlgmalar
toplumlararasr dügmanh$r artrrmamah" dedi.

Keskl n lddlalan yalanladl
p ERLN - Türk Alman merkezi 7 Ocak:tan bu yanaka- kin, br nedenle özelliklede g'eng politikacilann bir hayli
Elmuoyunu meggul eden Sol Parti milbfuekili P- zor durumda kaldäfln görülmesini istedi. Keskin, "Fa-
rofDr.Hakkr Keskin'e kargr sözde Ermeni soykrnmru ka- kat sön olanlar Tages Spiegel'den Ermeni sorunuyla il-
bul efinesi yönünde yogunlaqan baskrlarla ilgili olarak Neu- gili olarak gelen rciporfa.j teklifini gündem de AB ve
kölln ilgesinde yer alan merkederinde bir toplanfi düzenle- Krbns sorunu varken ve aynca zamanrnüa olmadrlr i-
di. Toplantrda Halfu Keskin de konuqmact olarak hazr bu- gin redetrnernle baqladr" dedi. Ertesi gün gazeteden Er-
lundu.. 14 Ocakta gerceklegen toplantrya Almanya Tiirk meni soykmmr destekgisi oldulu haberlerini okudufunu
Toplumu, Atatürkgü Düqünce Deme$, Berlin Ulkü Ocak- ve daha sonrada konunun birden alevlendi$ni söyleyen
lan, Salhk Elamanlan Deme$, Dewimci Halkgr Birligi, Hakkl Keskin, '"füm bu olanlarla beraber parti yöneti-
Almanya Ttirk Demo.laatlm Bfuliäi, Türk Cemaati glbi bir minden konuyla ilgili bana yapilan bir baskr sözkonusu
gok dernek ve vatandaqlar katrldr. Toplanüda öncelikle Er- cle!ildir, sadece bazr miletvekili arkadaqlanmdan elegti-
meni diasporas{!1 egnel.ofgyk dünya gapurda etkin_bir ga- --riler vardr bununda bilinmesi gerekir" qeklinde konugtu.
hgma yürüttügunün alt gizildi ve dtinya kamuyonunTtirk ffi r, r
urur* dnleäekbite istemedigi söylenirkä;äffi;"1ä ffi KOmiSyOn' OlU$tUfUlmall
ryda ltirk toplurygun beraber hareket efrne gabäsrndart u- Keskin, son grkan haberlere yönelik olarakda, .,Ben dün
zak oldufüna da diktat gekildi' ne söylediysem'bugtin de aymsmr söyltiyorun bu*gu*-

ffiGenelerin isi zor ffi,tffiffiiiffiffffiffiffir:X'3il'ffii
Haklq Keskin de öncelikle bu konuyu kendisinin ya - * savunuyorum. Sadece Ermeni tarafimn yaäO*tan-

da partisinin gündeme taqrmadrlrmn bilinmesi istedi. run deäil Ttirk taraflnm yaqaüklanmn da delerlendirilmesi
'Asrl olarak benim milletvekilli adayr olmarnla baqla& gerekti$ni dügünüyorum. Igte bunlar benim baqrndan bu
her qey" diyerek geriye dönük bir agrklamada bulundu. yana savunduklanm. Fraksiyonda alüna inzaatflgrm bel-
Gerek Berlin Ermeni deme[inin gerekse diler Ermeni , gede bunp söylüyor orda begenmedigim tek nokta gri$eki
derneklerinin bu konuda yaptrklan gahgrnalar sonucunda genel degerlendirme ki bunu da ifade ettimzaterf' geklinde
adrmnTürk milliyetgisine gftf,äfl ve bu nedenle ba$rn- agrt<tamaOa bulundu. ve kendi internet sayfasrnda ttim ya-
dan bu yana görüqlerini srk srk bildirmek durumunda agmalan ve konuyla ilgili belgeleride yaynlamaya bagla-
kaldi$nm alfim gizdi. Bu konuda milletvekili olmak is. , drgrm isteyenlerin buradan da olayrn akUul takip edebile-
teyenienn adeq üir smavdan ge.girildi[ini belirten Kes- celbrini ifade etti. > Selcia$ Sönlossimacher

hofstadt ve Bakan Dupont hakkmda sugz-'
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ED ERLIN - Almanya Drgigleri Baka-
El m Frank-Walter Steinmdier, Türki-
ye_ve Rusya'run gelecekte Avrupa'da
gok önemli 2 ülke olaca[rm betinti. S-
teinmeier, Alltanz adh külttir vakfi ta- ,
rafindan Münih kentinde düzenlenen
b! toplantrda yaptrgr konugmada,
AB'nin Türkiye ve Rusya'yla igbirli-
fini geli gtirmösi gerektigini belirterek,
"Ttirkiye, Arap ülkelerine köprü olug-
tgrabilir" dedi. Rusya'yla iligkilerin, äe
ekonomik agrdan gok önemti olduÄu-
nu ifade eden Steinmeier, Türkive ve
Rusya'mn gelecekte Avrupa igin' kitit
ro1" oynayaca[rm kaydetti-.


