WffiwMffiw

1-6oCAK20A7 SALI

yok
Soykrnm
hakszllk
ediliyor
iftiialanna
11 nru,iN-' Sözde'Ermeni
geldi[i igin hedefadarnhaline
El t<argr
gelenSol PartiFederalMilletvekili Hakkr Keskin"FederalParlamento'da
200-.,
yrhndasözdeErmeniyalanlanylailgili
olarakhazulanan
belgede'sovkrrm' ifadesininolrnadr[rnaiqäat etti."Partigrup
'evet' o1ruku[andgt igin
toplantrsrnda
elegtirileremanrzkaldl$nr beliftonHakkr Keskin"2ml yilm&in itibarenne :
söylediysem,
ne dediysemsözlerirninarkasrndayrm*
Ermeniiftiralanmnhukuki
bir dayanagryok. Grupolarakgegtilimiz günlerdebu konu ile ilgili bir oylama yaprldr.Oylamabirileri tarafindan
'Ermenisoyknm yapildrmr
neredeyse
yap{madrmr?oylamasma
dönüqttirtilmekisteniyor.Fakatböylebir qeyyok.
Bizinr grupolaraky aptt!,ma oylamamn
amaü guydu;2005ylmda FederalParlamento'daahnankaranngrupolarak
arkasrnda
oldulumuzugösterdik.Buna
bende'evet' oyu kullanüm. Fakatquna
dikkatiniziqekmekistiyorum.Federal
Parlamentoda
almankararda'soykmm'
diyebir ifadeyok. 'Kitleselstirgünve
kitleselölümler' diyebahsediliyor.Bu
karanoylarkende gunudile getirdim:
SadeceEnnenilermazlumgibi
gösterilmekisteniyor,bu yanhq.O
dönemdeTürklerdebüyi.ikhaksrzhla
uSadrdiyerekdegekimserligimidile
getirdim"dedi.
> Haber Merkezi

Neukölln ilgesindedtlzenlenentoplantryaAlmanyatdafaaliyet
. gösterenTürk siviltoplum kuruluglannrntemsilcileriile
vatandaglanmtzkatrldr. Toplantrdabir konugmayapän Sol
Parti MilletvekiliProf. Dr. Hakk Keskin, "Tartlgmalar
toplumlararasrdügmanh$rartrrmamah"dedi.
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p ERLN - Türk Almanmerkezi7 Ocak:tanbu yanakaElmuoyunumegguledenSolPartimilbfuekiliProfDr.HakkrKeskin'ekargrsözdeErmenisoykrnmrukabaskrlarla
ilgili olarakNeubul efinesiyönündeyogunlaqan
bir toplanfidüzenlekölln ilgesindeyer alanmerkederinde
Halfu Keskindekonuqmact
olarakhazr budi. Toplantrda
lundu..14Ocaktagerceklegen
toplantrya
AlmanyaTiirk
Deme$,BerlinUlkü OcakToplumu,AtatürkgüDüqünce
lan, Salhk ElamanlanDeme$,DewimciHalkgrBirligi,
Bfuliäi,Türk Cemaatiglbi bir
AlmanyaTtirk Demo.laatlm
gokdernekve vatandaqlar
katrldr.Toplanüda
öncelikleErmenidiasporas{!1egnel.ofgykdünyagapurda
etkin_birgaalt gizildive dtinyakamuyonunTtirk
hgmayürüttügunün

kin, br nedenleözellikledeg'engpolitikacilannbir hayli
zor durumdakaldäfln görülmesiniistedi.Keskin,"Fakat sönolanlarTagesSpiegel'denErmenisorunuylailgili olarakgelenrciporfa.jteklifini gündemde AB ve
Krbns sorunuvarkenve aynca zamanrnüaolmadrlr igin redetrnernle
baqladr"dedi.Ertesigün gazeteden
Ermeni soykmmrdestekgisioldulu haberleriniokudufunu
ve dahasonradakonununbirdenalevlendi$nisöyleyen
Hakkl Keskin,'"füm bu olanlarlaberaberparti yönetimindenkonuylailgili banayapilanbir baskrsözkonusu
cle!ildir, sadecebazrmiletvekili arkadaqlanmdan
elegti--riler vardr bunundabilinmesigerekir"qeklindekonugtu.
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uryda ltirk toplurygunberaberhareketefrnegabäsrndart
zakoldufünadadiktat gekildi'

yönelikolarakda,.,Bendün
Keskin,songrkanhaberlere
ne söylediysem'bugtin
de aymsmrsöyltiyorun bu*gu*-
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rr RÜKSEL- BelgikaFederalHüküEl meti Faskökenli27 vasrndakibir
gengtarafindanmahkemeye
verildi.
Baqbakan
Guy Verhofstadtve EqitHaklardanSorumluBakaruChristianDupont?un gahgmaadreslerine,
haklannda
sugduyirusundabulunulduluna{air
belge.gönderildi.
BaqbakanVerhofstadt
vp BakanDupontkonuyudo$rulaü.
Fashgeng,yabancrdügmanhlrve rkgrhgakarqryasaoldufu haldebu yasarun
uygulanmamasrndan'dolayr,
Belqika
HilkümetinitemsiledenBasbakanVer-

Haklq Keskindeönceliklebu konuyukendisininya
dapartisiningündemetaqrmadrlrmnbilinmesiistedi.
'Asrl olarakbenimmilletvekilli adayrolmarnlabaqla&
her qey"diyerekgeriyedönükbir agrklamada
bulundu.
GerekBerlin Ermenideme[iningereksediler Ermeni,
sonucunda
derneklerininbu konudayaptrklangahgrnalar
adrmnTürkmilliyetgisinegftf,äfl ve bu nedenleba$rndanbu yanagörüqlerinisrksrkbildirmekdurumunda
kaldi$nm alfimgizdi.Bu konudamilletvekili olmakis. ,
teyeniennadeq üir smavdange.girildi[inibelirtenKes-

hofstadt ve Bakan Dupont hakkmda sugz-'
duyurusunda bulundu. 2003 yilrnda
J.
Etrrr
Gentkentindekibirdiskotegegiden
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ilt*äiäffiffi Türkiye,
kiIit
krncagörülmedifiihalde,kendisiig-eria- , - ^' |
lrpmai'qtr.
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EDERLIN AlmanyaDrgigleriBakaEl m Frank-WalterSteinmdier,Türkiye_veRusya'rungelecekte
Avrupa'da
gok önemli 2 ülke olaca[rm betinti. Steinmeier, Alltanz adh külttir vakfi ta- ,
rafindanMünih kentindedüzenlenen
b! toplantrdayaptrgrkonugmada,
AB'nin Türkiyeve Rusya'ylaigbirlifini geligtirmösigerektiginibelirterek,
"Ttirkiye, Arap ülkelerineköprü olugtgrabilir" dedi.Rusya'ylailigkilerin,äe
ekonomikagrdangok önemtiolduÄunu ifadeedenSteinmeier,Türkive ve
Rusya'mngelecekteAvrupaigin' kitit
ro1"oynayaca[rmkaydetti-.
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- * savunuyorum.
Sadece
ErmenitarafimnyaäO*tanrundeäilTtirk taraflnmyaqaüklanmndadelerlendirilmesi
gerekti$nidügünüyorum.
Igtebunlarbenimbaqrndan
bu
yanasavunduklanm.
Fraksiyonda
alünainzaatflgrm belgedebunpsöylüyorordabegenmedigim
tek noktagri$eki
geneldegerlendirme
ki bunudaifade ettimzaterf'geklinde
bulundu.ve kendiinternetsayfasrnda
agrt<tamaOa
ttim yayaynlamayabaglaagmalanve konuylailgili belgeleride
buradanda olayrnakUul takipedebiledrgrmisteyenlerin
> Selcia$ Sönlossimacher
celbrini ifadeetti.

