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"Saytn Casdo.rff, SaYn Haver-
k*p,

taleispieeel Gazetesi'ndeki 8
arAdtaritrti-makatenizle ilgili si-
ze Osmanlt ImaParatorlufu döne-
mindeki Ermeni kornr$urmas ko-
nusunda tarhgma toplantrsr däzen-
lemevi öneriYorum.

ttci tratt arasrndaki ihkilere ait
bu act sayfanrn karruoYuna-aqlk
' gekilde tartrulmasr zamarudr.
Tärk taraü oldukga zor olan bu
durumu görtiqmekten kagrtaYa-
caktr. Ermeni tarafim böylesi bir
tartrgm4ya dahil edebilmekvg 9n-
lann karanm kolaYlagtrryak iatn
bu toplantmrn taraßz bir zeminde
vaorlmasr iyi olacaktr. Konunun
irdou* ohäadrfrm iqin, Türk tara-
finm uzmanbir temsilci gönder-
mesi igin gaba gösterecegim. i

Enneni tarfü kimi gönderecegi
konusunda tamamen serbesttir.
BayveyabaYan fark etmel Jürl5
tar-afinca tartrgma partneri olarak
$artsz kabul edilecektir. Sizd91 ri-
öam, kuttrlugunuzun bu etkinlifin
organizasyonunu YaPry YaPmaYa-
cagm bildinneniz."

Tagesspielte, tcel
tartlgallm' gaörlsl
Alman Meclisi Milletvekili Hakkr Keskin, 'sözde Ermeni soyktrF
mrnr tanr' basksr'yapan Tagesspiegel Gazetesi'ne, ikinci mek-
tup göndererek, konuyu kamuoyu önünde tartr5maya ga$rrdl.

ALI\,IAN Meclisi Sol
Parti PDS Milletvekili
Hakkr Keskin, sözde Er-
meni soykrnmrm tarumasr
iqin ytiklenen Tagesspiegel
Gazetesi'ni kamuoyuna
agk tarh$maya davet etti.

Tagesspiegel'e bir mek-
tup daha yuanKeskin,
sözde Ermeni soykrnmrm
tanunadrF gerekgesiyle kendisini
elegtiren gazete yethlilerine,
lKonunun lnmaru defilim. Ama
Türk uzmaru getirip istediginiz
yerde tarhgmaya haznrm" mesajr
yolladr.

CEVAP GEIMEDI
Keskin, "Madem bu gazete bu

konunun savunuculufunu yapl-
yor, o halde kendi himayedi altrn-
da bir tartrgma toplantn düzen-
lesinler. Tartrgmaya Ttkk tarafin-

dan konugmacr bulurum,
onlar da Ermeni tarafin-
dan bulsun ve bu toplantr-
y gergekleStirelim. Henüz
cevap gelmedi, sanulm
Noel'den önce gehnez"
dedi. Gazetenin soykrnm
oldulundan emin olmasr
halinde ar$ivlerle birlikte
tarü$malan gerekti[ini

belirten Keskin, göyle devam etti:
"Madem o kadar eminler bir

soykrnm oldugundan o halde
Rusya, Ingiltere, Fransa, Alman-
ya, Ermenistan ve Türkiye gibi
birSok tilkede komisyonlar olug-
turularak argivlere bahlsrn. Niye
korkuyorlar? Ermeni kuruluglan
zaten kaqryor {artrgmaktan, oysa
ben Tagesspiegel'e buyurun diyo-
nrm ve bu iSin pesini brakmaya-
ca$rm, Yrl sonuna kadar cevap
vermezlerse yrne arayaca$m. "
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