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Alman Federal Meclisi (Bundestag) üyesi olan ve 27 Eylülde yapilacak genel seçimlerde aday olmayacagini açiklayan Sol Parti milletvekili
Hakki Keskin'e Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düsünce Dernegi (ADD) tarafindan onur ödülü verildi.

Türkevinde düzenlenen törene katilan Berlin Baskonsolosu Mustafa Pulat, yaptigi konusmada, Keskin'in Almanya'da yasayan Türklerin
haklarinin korunmasina büyük katki sagladigini belirtti.

Keskin'in 1993 yilinda Hamburg Eyalet Meclisine ve 2005 yilinda yapilan genel seçimlerde Federal Meclise girdigini anlatan Pulat,
Keskin'in yol gösterici bilimsel çalismalariyla Türk toplumuna da önderlik yapmis oldugunu, Türkiye'yi ilgilendiren her konuda aktif sekilde
ön plana çiktigini kaydetti.

ADD Baskani Olcay Basegmez de Federal Mecliste görev yapan Türk kökenli milletvekillerinin çalismalarini kendilerince degerlendirerek
bu yildan itibaren basarili milletvekillerine onur ödülü vermeyi kararlastirdiklarini bildirdi.

Bu yil ilk kez verdikleri ödülü, her zaman sosyal adaletten yana çaba harcadigi için Keskin'e layik gördüklerini kaydeden Basegmez,
Keskin'in ''bir partinin'' ölüm tehditleri nedeniyle Devlet Planlama Teskilatindan ve Türkiye'den ayrilmak zorunda kaldigini, ancak inandigi
davalardan hiç bir zaman taviz vermedigini belirtti.

Keskin de yaptigi tesekkür konusmasinda, bu tür toplanti ve ödüllerin milletvekillerini çalismalarinda her zaman tesvik edecegini, ADD'nin
onur ödülünü almaktan büyük gurur duydugunu söyledi.

Çocuklugunda yasadigi bir olayin kendisini derinden etkiledigini ve yasantisina yön verdigini, bunun da toprak agasi bir milletvekilinin bir
köylüye yönelik kötü muamelesi oldugunu ifade eden Keskin, o andan itibaren okuyarak bazi seyleri degistirmeye karar verdigini, fakirlige,
esitsizlige, adaletsizlige ve insan onurunu rencide edici tutumlara karsi mücadele etmek istedigini, bunu hayati boyunca da yaptigini
kaydetti.

Almanya'da uzun yillardan bu yana yasayan yaklasik 7 milyon göçmenin oy hakkindan yoksun olduguna dikkati çeken Keskin, 30 yildan
bu yana bu adaletsizlige karsi mücadele ettigini söyledi.

Hamburg Türk Toplumu ve Almanya Türk Toplumu (TGD) baskanliklarinda da bulundugunu hatirlatan Keskin, bu dönemde de
dogruluguna inandigi hiçbir konudan taviz vermeden çalistigini, 35 yil boyunca üyesi oldugu Sosyal Demokrat Parti'den (SPD), kendisini
sadece bir ''vitrin süsü'' olarak kullanmak istemeleri nedeniyle ayrildigini ve Sol Parti'ye geçtigini belirtti.

Keskin ayrica, Ermenistan'in isgal altinda tuttugu Azerbaycan topraklarindan çikmasi ve 1915 olaylariyla ilgili olarak tarihçilerin bir araya
gelerek o dönemde yasanan olaylari aydinlatmasi gerektigini söyledi.

Hakki Keskin, çalismalarini yillarca izleyen gazetecilere de tesekkür ederek, ''Gazeteciler olmadan çalismalarimizi genis kitlelere ulastirmamiz
mümkün olmazdi'' dedi.


