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Bana göre bu yeni devirin doðumudur ve son 24 saate Kosovalýlarla bulunduðum görüþmeler
süresinde, güneþin doðmakta olduðunu sezebildim. Bu, görkemli bir doðuþ olacaktýr. Çok zor
geçen 20 yýldan ve 300'den çok zor yýllardan sonra bu büyük bir olay ve kutlama nedeni olacaktýr.
Sizin tarihinizde yeni bir sayfa açýlacaktýr.(Klark)
Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

MECLÝS BAÞKANI BERÝSHA,
KOSOVA'DAKÝ AGÝT ÞEFÝ
WNENDT'Ý KABUL ETTÝ

Standardlarýn yerine getirilmesi
konusunda Meclis çalýþmalarý
olumlu olarak deðerlendirildi
Medyalara ait Baðýmsýz komisyonunun
kurulmasý ile ilgili çalýþmalar tamamlanmalý
Meclisin, Kosova Obdusmaný'nýn seçimi
konusunda bir an önce tartýþmasý isteniyor
AGÝT, Kosova Meclisi'nin, Avrupa ülkeleri
ve yöre ülkeleri ile ilerideki iþbirliðini
desteklemelidir
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oturumun da olumlu geçtiðini vurguladý. Bu
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devam edeceðine dair söz verdi.
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GENERAL VESLÝ KLARK, KOSOVA MÝLLETVEKÝLERÝNE HÝTABEN KONUÞTU

Kosova sizin istediðiniz gibi olacaktýr, yani Baðýmsýz
Bana göre bu yeni devirin doðumudur ve son 24 saate Kosovalýlarla bulunduðum görüþmeler süresinde, güneþin doðmakta
olduðunu sezebildim. Bu, görkemli bir doðuþ olacaktýr. Çok zor geçen 20 yýldan ve 300'den çok zor yýllardan sonra bu büyük bir
olay ve kutlama nedeni olacaktýr. Sizin tarihinizde yeni bir sayfa açýlacaktýr.

Kosova Meclisi'nin, Baþkan Kolë
Berisha'nýn baþkanlýðýnda bugün
düzenlediði tören toplantýsýnda,
Amerikanýn emekli Generali ve
Kosova'nýn büyük dostu Vesli
Klark hitaben konuþtu.
Meclis Baþkaný Kolë Beriþa
toplantýyý açarken katýlanlara
þunlarý dedi:
Saygýdeðer Baþkan Seydiu,
Birleþmiþ
Milletler
Genel
Sekreteri temsilcisi saygýdeðer
Petersen
Saygýdeðer
milletvekili
arkadaþlar
Saygýdeðer hükümetin bakanlar
kurulu üyeleri
Bay ve bayanlar
Kosova Meclis baþkaný olarak
bugün, yedi yýl önce, Kuzey
Atlantik ittifakýnýn en büyük
kuvvetinin baþýnda bulunarak,
insanlýk tarihinde en deþhetli
rejimin
askeri-polis
ve
paramiliter mekanizmasý tarafýndan Balkanlarda ve Avrupa'da en
eski ýrka mensup bir halký uygulanan yok etme, boðma giriþimlerinden kurtarmýþ ve bu halkýn
evilerine yeniden doðma olayýný
yansýtan güvenli bir þekilde geri
dönmesini saðlayan kiþiyi tanýtmak ve bundan sonra söz vermekten onur, memnuniyet ve
öncelik duyuyorum.
Baþkan Klinton, Madlen Olbrayt
ve onlara yardým eden diðerleri
ile birlikte, sadece hayati kararlarýn getirilmesinde deðil, bu
kararlarýn uygulanmasýnda da

katkýsý geçen ve Senior Buþ'un
söylediði öyle denilen "Tanrý
gözdaðýný" gerçekleþtiren kiþinin
bu Meclis kürsüsüne çaðrýyorum.
Sadece adýyla ve kazandýðý
saygýnlýðý ile deðil, Kosova'nýn
en yeni tarihine giren bir kiþi
olarak bir kiþiyi tanýtma gururunu
yaþýyorum. O, büyük kararlar
getirmek için ileriyi görme,
cesaretli ve kararlý bir kiþiliðe
sahiptir, böylece o tarihimize
yaýlacak ve gelecek nesiller onu
hiçbir zaman unutmayacaktýr.

Sayýn katýlýmcýlar,
Gete þöyle demiþti: Arkadaþ, parlak zamanlar geçmiþtir ancak, iyi
insanlar bunu geriye getirebilirler". Kosova için sunduðu
çabalarýndan dolayý ona bir daha
teþekkür ederek, Kosova'ya parlak zamaný-özgürlük ve baðýmsýzlýðý getiren en iyi kiþilerden biri
olan büyük general Vesli Klark'ý
söz almak için çaðrýyorum:

Bu, yeni devirin doðuþudur
Samimi karþýlama için teþekkür
ederek General Vesli Klark,
katýlýmcýlara þu sözlerle hitap
etti: "Sayýn baþkan, güzel sözleriniz için teþekkür ederim.
Sayýn Baþkan, Baþbakan Çeku,
Meclis
Milletvekilleri
ve
arkadaþlar, bugün burada bulunduðum için çok mutluyum.
Benim için bu çok büyük bir
onurdur ve daha güzel günler için
çalýþan, savaþan ve umut eden
hepimizin adýna söylenen bir
teþþekür olarak bildiðim bu sözlerinizden dolayý minnetarým.
Burada benim yatýklarýmýn,
sadece kendimin yaptýðý bir þey
olmadýðýný kabul etmeliyim. Bu
Baþkan Klinton ve Devlet
Sekreteri
Merlin
Olbrayt,
Baþbakan Toni Bler, NATO
Genel Sekreteri Haviyer Solana
ve NATO'nun bütün üye ülkeleri,
silahli
güçlerin
subay
arkadaþlarýmýn,
3

Kurultay arkadaþlarým ve burada
yapýlan haksýzlýðý fark eden ve
doðruluðu geri çevirmek isteyen,
Kosova halkýna ve Avrupa'ya
doðru yolda yardým etmek
isteyenlerin katkýsý sayesiyle
gerçekleþen bir þeydi. Bugün
size,
Birleþik
Amerika
Devletleri'ndeki
sizin
arkadaþlarýnýzýn ve Amerika
gezilerim sürsinde karþýlþatýðým
Arnavutluk ve Kosovalý çok sayýda göçmenlerin selamlarýný ve
tebriklerini size iletmek isterim.
Özellikle, arkadaþým Çeku'dan
aldýðým çaðrýsýna teþekkür etmek
isterim. Üniformamý soyduðum
günden sonra ve Kosova'da son
defa bulunduðum altý yýldan beri
Kosova'ya bu ilk geliþimdir.
Hepinizi, özellikle siz baþbakaný
bir daha gördüðüm için çok
memnunum. Kosova Savunum
Kolordusu'nu
tasarladýðýmýz
zamanlarda KKO'nu yöneten
baþbakanýnýzý tanýmýþ ve özel biri
olduðunu
anlamýþtým.
Doðallýðýyla o, burada büyüyen
ve Yugoslavya ordusunda hizmet
eden bir askerdi. Daha geçlerde,
Hýrvatistan Ordusu'nda hizmet
etmiþ ve 1995 yýlýnda Hýrvatistan
operasyonlarýna da katýlmýþtýr. O,
bir askerden daha geniþ bilgi yelpazsine sahip birisidir. O, sorunlarý çözen bir kiþidir,sorunlarý
rahat ve bilinçli olarak ele alýr.
Bazýlarýnýn düþüncesine göre
Kosova Kurtuluþ Ordusu'nun en
önemli sorun olarak bildikleri
bazý zorluklarý aþmamýza yardým
eden kilitsel biriþiydi. Çok ürün
verici ve yararlý bir örgütlemeyi
düzenlememize yardýmcý oldu.
Bulunduðunuz görev için sizi
kutluyorum Agim arkladaþ,
çünkü
senin
becerilerinin,
Hükümet ve gelecek çalýþmalar
için
de
kullanýlabileceðini
düþünüyorum. Bana göre bu yeni
devirin doðumudur ve son 24
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saate Kosovalýlarla bulunduðum
görüþmeler süresinde, güneþin
doðmakta olduðunu sezebildim.
Bu, görkemli bir doðuþ olacaktýr.
Çok zor geçen 20 yýldan ve
300'den çok zor yýllardan sonra
bu büyük bir olay ve kutlama
nedeni olacaktýr. Sizin tarihinizde
yeni bir sayfa açýlacaktýr. Çok
çalýþarak ve kurban olarak geleceðiniz sizin elinizde olacaktýr.
Siz fikir üretecek, güven saðlayacak ve Kosova'nýn geliþmesi için
esasý oluþturacak enstitüleri kuracaksýnýz. Amaç bildiðiniz þey, her
topluluða mensup her bireyine,
rahat ve gurula yaþamasý ve
Evro-Atlantik
topluluðunun
üyesi
olmasýný
saðlayacak
demokratik, stabil ve zangin
devletin kurulmasýdýr. Sizin gayenize tam destek sunmak istiyorum ve bunu elde edeceðinize
inanmaktayým. Bulunduðunuz
sürecin, þimdi nihai statünün
sonuçlanacaðýna ve bu sürecin
sonunda, Kosova'nýn baðýmsýz
olacaðýna inanmaktayým.

Standardlar Kosova'yý stabil, güvenli, demokratik ve
zengin kýlacaktýr
Uluslararasý topluluk tarafýndan,
Kosova'nýn nihai statüsünün
sonuçlanmasýndan önce standardlarýn yerine getirilmesi gerektiðini birkaç kere tekrarladýðýný
biliyorsunuz, ancak ben, standardalarýn Kosova'yý stabil,
güvenli, demokratik ve zengin
kýlacaðýný söylemek isterim. Bu
standardlarýn yerine getirilmesiyle Kosova, ?brahim Rugova,
Adem Jashari ve daha çok kiþilerin savaþtýðý ve hayatlarýný
verdikleri çaðdaþ bir devletolacaktýr. Öyleki bu toplumun kurulmasý ve standardlarýn yerine
getirilmesi,
dýþardan
gelen
baskýlarla ya da birinin isteðini

yerine getirmek için gerçekleþtirilmemelidir.Bunun
aksine
olmalýdýr. Bu sizin için, sizin
çocuklarýnýz için ve gelecek
nesiller için iyi bir þeydir.
Bundan dolayý siz,geleceðinizin
sizin elinizde olduðunu ve bunu
sizin gerçekleþtirmeniz gerektiðini bilmelisiniz.

Siz de acýlarý atlatacaksýnýz
Benim ülkem baðýmsýzlýðý için
?ngiltere ile savaþtýðý zaman,
bizim önümüzde iki olanak vardý:
?ngiltere monarþisine karþý kin ve
öc almak hissi ya da belirli
dönemde anaþalmadýðýmýz kiþilerle çalýþmak. O zamanlarda ikinci variyantý seçmiþtik. Kolay
deðildi,
Amerika
devrimi
süresince kovulan ve kötüye kullanýlanlar olmuþtu. Ancak ulus
olarak Amerika, bunu aþtý ve
sisizn de acýnýzý aþarak daha parlak bir geleceðe doðru yol bulacaðýnýza inanýyorum. Bu zor
kararlarýn alýnmasýný, bütün
toplumsal seviyelerde büyük
deðiþmeleri gerektirmektedir,
çünkü çoðunluktan azýnlýklarýn
haklarýnýn saðlanamsý, yasanýn
hüküm sürmesi ve hükümetin,
bütün vatandaþalrýnýn çýkarý için
çalýþmasý istenmektedir.
Bugün sabah birlik ekibi ile
görüþtüm ve bu amaçlarý pratikte
uygulamak için yöneticilerinizin
hazýr olduklarýna inanmaktayým.
Ancak Kosova'daki çoðunluðun
bu amacýný, Kosova'daki azýnlýklar da kabul etmelidirler. Bana
göre,
yöredeki
ülkelere
bakarsanýz, sýnýrdýþý ülkeler ile
baðlarýn ne þekilde kurulabileceðini gösteren örnekleri göreceksiniz. Eni sonunda, Kosova'da
Sýrplar için geçerli olan haklar,
Sýrbistan'daki Arnavutlar için de
geçerli olmalýdýr. Hükümetin

halka daha da yakýnlaþmasý
yönündeki Ademý Merkezcilik
hakkýnda düþünceler, bana göre,
saðlam bir yanaþým ve ülkenizi
daha güçlü ve zangin kýlacak bir
þeyi kurabileceðiniz bir adým
olarak görülüyor. Siz, yöredeki
ülkeler ile iliþkileri kurarken
çeþitli tahriklerle karþýlaþacaksýnýz, çünkü yörenin istikrarlý ve
fakir
olmasý
durumunda,
Kosova'nýn güvenli ve ilerici
geleceði olamaz.Gerçekçi olalým,
Sýrbistanla gelecekteki iliþkiler
zorlayýcý
olacaktýr.
Korku,
güvensizlik ve geçmiþin kaldýrýlmasý için çok sabýr ve disiplinin
olmasý gerecektir. Sýrbistan
vatandaþlarý ve yöneticileri,
durumla karþýlaþmak ve yýkýcý
geçmiþ arkadada býrak konusunda büyük sorumluluðu vardýr,
ancak onlarýn da sizin iþbirliðinize ve anlayýþýnýza ihtiyacý
var. AB ve NATO, yörede tarihi
daðýlmalarýn ortadan kaldýrýlmasý
konusunda Blakan devletlere
yardým etmeye çalýþýyorlari
ancak biz, geçmiþten vaz geçmeden geleceðe doðru gidemeyiz.
Biz ve ABD, her zaman
Amerikalýlarýn kendi tarihini
hatýrlamadýklarýný þaka olarak
söyleriz, ancak Avrupaya geldikleri zaman, tarihi geçmiþlerini ne
þekilde hatýrladýklarý görülür. Bu
iki dünya arasýnda ortayý bulmak
gerekir, çünkü bu, Kosova'nýn
kendi geleceði konusunda düþünmesi gereken zamandýr. Siz, yeni
geleceðe doðru yola baþlandýnýz,
bunu ise sisizn iktisadiniz
belirleyecektir, ki böylece baðýmsýz bir ülkede insanlar, yabancý
yatýrýmlarý celbederek, gençleri
eðitim görmeleri gerektiðini
inandýran ve daha baþarýlý olmasý
ve ilerlemek konusunda amaçlarý
gerçekleþtirmesi
gerektiðine
inandýrarak baþarýlý bir þekilde
çalýþacaktýr. Ben, sizin çoðunuz
kadar dünyayý gezdim, çalýþarak

ve eðitim görerek bu hayallaeri
gerçekleþtirebilen toplumlarý ve
gençleri gördüm. Yüzlerce milyon dolarlýk yatýrýmlarý celbedebilen ve doðal zenginlikleri ve
doðal yetenekleri ihrac eden
toplumlarý gördüm.

Yöneticiler sorumludur,
ancak vatandaþlarýn da
sorumluluklarý vardýr
Kosova'daki BMÖ ile çalýþmalarýnýzý sürdüreceðinize ve
daha elveriþli bir ekonomi politika çerçevesini kuracaðýnýza
inanýyorum. Ancak, en kýsa bir
zamanda,
artýk
üniform
giymediðim için aralarýnda
benim de bulunduðum özel
yatýrýmcýlarla çalýþmak konusunda daha çok düþünmeli ve çalýþmalýsýnýz. Daha elveriþli iþ
ortamýný yaratmak, yabancý
yatýrýmlarýn
celbetmek,
Avrupanýn en güzel bölümünde
yaþayan bir halk olarak yetenek
ve
enerjinizi
tasdýklamak
konusunda daha çok çalýþmanýzý
öneriyorum.
Özellikle uzak ülkelerden gelecek insanlarýn kendilerini güvenli
hissedecekleri ve paralarýný yatýrmakla
kazançlý
çýkacaklarý
gerçekçi entegrasyon ve yönetim
havasýný saðlamalýsýnýz. Bu,
ekonomik kalkýnmanýn ve daha
parlak geleceðin anahtarýdýr.
Sonunda, yurttaþlarýn sorumluluklarý konusunda birkaç söz
söylememe müsade ediniz.
Yöneticilerin ve ayný zamanda
yurttaþlarýýn da sorumluluklarý
vardýr
elbetteki.
Geçmiþte
Belgrad rejimi altýnda, idare
enstitüleri ve yasalar, represyon
aracýydý ve onlar ortadan kaldýrýlmalýydý. Bunu bütün Balkanlar
yöresinde
farketmiþtim.

Miloþeviç rejiminin en kötü
kararlarýndan biri kaçakçýlýk,
vergilerin ve kamu hizmetlerin
ödenmemesiydi. Bu bütün yörede
var olan bir belirtiydi. Bazý kiþiler bunu, vatandaþlarýn yasal
inançsýzlýk ve dýþardan dominasyona direniþ üstündeki bir
direnç olarak görüyordu. Bu
þimdi artýk bir geçmiþtir ve þimdi
ise Kosova Hükümeti-Kosova
halký ve her yurttaþ, Hükümete
destek olarak kendine düþen
sorumluluðun bir parçasý, vergi
ödemek ve bir geliþmiþ toplumun
özelliklerinden olan adalet güçleri ile iþbirliðinde bulunmakla
görevlidir. Bu iþbirliðin güçlenmesiyle Kosova, ekonomik
kalkýnma, geliþme ve iþyerleri
için daha çok olanak bulacaktýr.
Sonunda çaðrýnýz için teþekkür
etmeme izin veriniz, teþekkür
ederim Agim. Altý yýldan sonra
buraya yeniden gelmek ve bu
ülkeyi, kendi halký için büyük
olanaklarla muhteþem doðuþun
eþiðinde tam ielerleme ve umut
içinde görmemin benim için ne
kadar önemli olduðunu anlatamam. Geleceðe iyimserlikle bakmanýz gerektiðini, umut ve vizyon sahibi olmanýz gerektiðini
söyelyerek
sizi
cesaretlendirmeme izin veriniz,
çünkü Kosovanýn geleceði size
baðlýdýr. Bu ülkenin insanlarýnda
gördüðüme
göre,
beraber
çalýþtýðýnýz takdirde büyük
baþarýlarý
elde
edeceðinize
inanýyorum.
BU büyük þereften dolayý size
teþekkür ederim ve hepinize mutluluklar dilerim.
Bu tören oturumundan sonra
Baþkan Berisha General Klark'a
þu sözlerle teþekkür etti: "Kosova
için ve Kosova'da siz herzaman
büyük bir general olarak kalacaksýnýz".
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Rusya Parlamentocularý, Sýrp milletvekillerinin Kosova Meclisi
toplantýlarýna katýlmayýþýný büyük hata olarak deðerlendirmekte
Arnavutlar ile Sýrplar, Kosova'daki ortak yaþam koþullarýný saðlamalý
Ýleride Kosova, barýþ ile istikrarlýk unsuru olmalý
Kosova Meclisi Baþkaný Berisha, baðýmsýz Kosova'da tüm topluluklara yurttaþlýk haklarýnýn garanti
edilmiþ olacaðýný belirtti

Kosova Meclisi Baþkaný Kolë
Berisha bugün, Rusya Parlamentosu
Baþkan vekili Sergej Bahuri'nin
yönetmenliðinde Rusya Dumasu
Heyetini kabul etti. Kabul sýrasýnda
Baþkan Beriasha, Meclis çalýþmalarý
ile gelecekteki Kosova'da tüm topluluklarýn geliþme siyasetleri hakkýnda

konuþtu.
Konuþmasýnýn baþýnda Meclis
Baþkaný Berisha, Rusya konuklarýna,
Kosova Meclisi'nin strüktürü ile
örgütlenme þeklini takdim ettikten
sonra, Parlamentodaki reformlar ve
Yasalarýn getirilmesi yönündeki
etkinlikler hakkýnda bilgi verdi. Yaný

sýra Baþkan Berisha, Sýrp milletvekillerinin Kosova Meclisi'nin doruk
toplantýlarýna katýlmalarý doðrultusunda çaba sarfettiklerini de dile
getirdi.
Kosova geleceðinin vizyonundan
bahsederken Baþkan Berisha, ülkenin
baðýmsýzlýðý doðrultusunda Kosova
enstitüleri ile yurttaþlarýnýn kararlý
olduklarýný ortaya attý. Ayný zamanda,
baðýmsýz Kosova'da tüm topluluklara
yurttaþlýk haklarýnýn garanti edilmiþ
olacaðýný da belirtti. Konuþmasýnýn
devamýnda
Baþkan
Berisha,
Kosova'daki çocuklarýn geleceði
yüzünden kötü tarihin göz ardý edileceðini vurguladý.
Rusya Dumasý Asbaþkaný Sergej
Bahurin, Sýrp milletvekillerinin
Kosova Meclisi toplantýlarýna katýlmayýþýnýn, Rusya Parlamentocularý
tarafýndan büyük hata olarak deðerlendirildiðini dile getirdi. Diðerleri
arasýnda Asbaþkan Bahurin, ileride
Kosova'nýn barýþ ile istikrarlýk unsuru
olmasýnýn ve ayný zamanda Arnavut
ile Sýrplar'ýn, Kosova'da ortak yaþam
koþullarýný saðlamalarýnýn gerekli
olduðu tutumunu ortaya attý.

Þimdiye kadarki etkinlikler yaný sýra Yunanistan,
Kosova'daki etkinlikleri hýzlandýrmaya ilgi göstermekte
Selanik Konferansý, takdim edilen standartlar esasýnca Kosova'nýn, azýnlýklar sorunlarýnýn çözümlenmesine yönelik olduðunu doðrulamaktadýr
Yunanistan-Selanik ziyaretinde bulunan Kosova Meclisi Baþkaný Berisha,
Yunanistan Hükümeti Kabinesi'nin
üyesi, Bakan Yorgos Kalanhis ile
görüþmede bulundu. Bakan Kalanhis,
merkezi Selanikte olan Makedonya ve
Trakyaya ait Hükümet Kabinesi'nde
görevlidir. Bu ziyaret sýrasýnda Meclis
Baþkaný
Berisha,
Yunanistan
Hükümeti'nin giriþimi üzere düzenlenen Kosova'daki azýnlýklarýn sorunlarýna ait Konferansta ön açýklamayý yaptý.
Kosova Meclisi Baþkaný Berisha'nýn
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iþbirlikçileri yaný sýra bu Konferansa,
Priþtine'deki Yunanistan Bürosu Þefi
Nikolas Kanelos de katýldý.
Bu toplantýya katýlanlar, Selanikte
düzenlenen sözkonusu Konferansýn
ana konusunun oldukça önemli
olduðunu ortaya atarak, bu konferansýn,
takdim edilen standartlar esasýnca
Kosova'nýn, azýnlýklar sorunlarýnýn
çözümlenmesine yönelik olduðunu
doðruladýðýný vurguladýlar.
Konuþmasýnýn devamýnda Kosova
Meclisi Baþkaný Berisha, Kosova'daki

diðer güncel etkinlikleri takdim edip,
azýnlýklarýn durumuyla ilgili daha
büyük garantileri saðlayacak ve yörede
heryanlý iþbirliði ile istikrarlýðýn saðlanmasýna katkýda bulunacak Kosova
baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasý öneminden
bahsetti. Bu toplantýda aynýca, yöresel
Meclislerarasý iþbirliði þekilleri hakkýnda da konuþuldu.
Bakan Kalanhis, þimdiye kadarki etkinlikler yaný sýra Yunanistanýn,
Kosova'daki etkinlikleri hýzlandýrmaya
ilgi gösterdiðini vurguladý.

KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANI KOLË BERISHA'NIN ABD'YE YAPMIÞ OLDUÐU
ZÝYARETÝNDEN NOTLAR

Kosova'nýn geleceði, Kosovalýlarýn elindedir
ABD ziyareti süresince Kosova
Meclisi Baþkaný Kolë Berisha
Vashington'da çok sayýda resmi
görüþmelerde bulundu
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë
Berisha'nýn ABD'ye yapmýþ olduðu
ziyareti sýrasýnda Amerika'nýn
Devlet Departmaný'nda Avrupa ile
Avrupa-Asya konularýna ait Devlet
Departmaný Sekreterinin Asistan
yardýmcýsý Rozmari Di Karlo kabul
etti. Bundan sonra Baþkan Berisha,
Ulusal Güvenliðe ait Yüksek
Konseydeki Güneydoðu Avrupa
Müdürü Betram Braun, Medlin
Olbrayt Bürosu Þefi Laurie Dundon
ve Ceyms O Brayen ile görüþtü.
Öðlen sularýnda ise Devlet departmaný tarafýndan örgütlenen yuvarlak
masa toplantýsýna katýldý. Bu toplantýnýn moderatörü, Kosova heyetine
de katýlan Doðu ile Merkezi Avrupa
Konularý Bürosu Þefi Çarls Engliþti.
Sözkonusu yuvarlak masa toplantýsýnda, Devlet departmanýnýn
deðiþik kesimlerinden 10 kadar temsilci sorular yöneltti.

Statünün çözümlenmesinden sonra da uluslararasý
etmen mevcut olmalýdýr
Sayýn Di Karlo ile görüþtüðünde,
Meclis
Baþkaný
Berisha,
Kosova'daki
güncel
durum,
Viyana'daki müzakere süreci,
Kosova enstitülerinde yapýlan
deðiþmeler ve Kosova Meclisi'ndeki
demokrasi hava hakkýnda konuþtu.
Fakat, bu görüþme sýrasýnda özel
ilgi, statüsün saptanmasýndan sonra
Kosova'ya adanmýþ oldu. Bu
münasebetle
Kosova
Meclisi
Baþkaný Berisha, Kosova'nýn nihayi
statüsünün
çözümlenmesinden
sonra da, Kosova'da uluslararasý
askeri ile sivil katýlýmýnýn, özellikle
Amerika katýlýmýnýn mevcut olmasý
istemini ortaya attý.
Konuþmasýnýn devamýnda Baþkan
Berisha, Amerika Hükümetinin

Kosova'ya
sunmuþ
olduðu
katkýlarýndan dolayý Di Karloya
teþekkürlerini sunarak, baðýmsýz
Kosova'nýn yörede ve daha geniþ
istikrarlýk faktörü olacaðýný vurguladý.
Kosova'daki durumla gerektiðince
haberdar edildiðini belirten Di
Karlo, Kosova'nýn geleceðinin
Kosovalýlarýn elinde olduðunu
belirtti. Kosova müzakere ekibinin
çalýþmalarýndan memnunuz ve
sizler þimdiye kadar olduðu gibi
ayný ciddiyetlikle bu çalýþmalarý
sürdürmelisiniz.
Sýrplarýn
enstitülere geri dönmesi yönünde
çaba sarfetmelisiniz. Kosovalýlar
için, Yasalarýn yönetilmesi ile
Kosovadan göç edenlere zaptedilen
mülklerin geri verilmesi önemli
olguyu teþkil etmektedir ve burada
Kosova Meclisi önemli rolü
oynayabilir.
Kosova'nýn nihayi statüsünün saptanmasýndan sonra da Amerika,
Kosova ile yörede mevcut olacaktýr.
Yaný sýra Kosova'da, uluslararasý
askeri ile sivil katýlým olacaktýr, dedi
konuþmasýnýn devamýnda Di Karlo.
Bu görüþmenin sonunda Di Karlo,
ilerideki dönem içerisinde Kosova
Meclisi tarafýndan getirilecek olan
Yasalar hakkýnda da ilgilendi.
Kurultay üyesi Eliot Engel ile
bulunduðu görüþme süresinde
Baþkan Berisha, Kosova'nýn nihai
ststüsü hakkýndaki müzakereler
ruhunda Kosova'daki en yeni
geliþmeler ve son iki ay içinde
Kosova Meclisi'nin çalýþmalarý
konusunda bilgi verdi. Baþkan Kolë
Berisha
Engel'den,
Kosova
statüsünün tanýmlanamsý ile ilgili
geliþmeler konusundaki son çalýþmalarýndan söz etti.

Demokrasi ve özgürlüðünün
tazelenmesi atmosferi
yaratýlmalýdýr
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë

Berisha'nýn iþarkadaþlarý ile birlikte
Amerika Birleþik Devletlerine yaptýðý ziyareti süresinde, Kosova'ya ait
müzekere sürecinde Amerika'nýn
özel
elçisi
olan
Amerika
Büyükelçisi Fren Uizner ile
Nevyork'ta görüþtü.
Dolayýsýyla düzenlenen iþ yemeði
süresinde, iki saat boyunca Kosova
Meclisi
Baþkaný,
Büyükelçi
Uizner'e, Viyana'da þimdiye kadarki yapýcý etkinlikler ve bü müzakereler süresinde Kosova tarafýnýn
katkýsý, Marti Ahtisari'nin arabuluculuðu ile müzakerelerin ilerideki
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Kosova meclis Baþkaný Kolë
Berisha, müzakerelerin sonsuz
süremiyeceðini
ve
BMÖ
Güvenlilik Konseyi'nin, bir an
önce, Kosova baðýmsýzlýðýnýn
tanýnmasýna iliþkin Rezolüsyon ile,
Sayýn Ahtisari ekibinin ve Kosova
delegasyonunun önemli çalýþmalarýný tamamlamasý gerektiðini
vurguladý. Bu süreçte Kolë
Berisha,Amerika
devletinin
rolünün en önemli olduðunu ve bu
açýdan
Kosova'nýn,
Amerika
Hükümeti'nden ileride de tam
destek beklediðini ileri sürdü.
Kosova'nýn yönetici strüktürleri,
yani baþkan, baþbakan ve bakanlar,
bütün topluluklar arasýnda ortak
yaþamýn canlandýrýlmasýna elin
uzandýðýný tasdýklayan ilerideki
adýmlarý atmalýdýrlar. Ýleirde de
Sýrplarýn
devinim
özgürlüðü
desteklenmelidir. Bu konuda esas
noktayý, yeni atmosferin, dünyaya
yansýtýlmasý gereken yeni izlenim,
demokrasi ve azýnlýklarýn özgürlüðünün tazelenmesi atmosferinin
yaratýlmasýdýr. Üçüncü boyut ise,
standardlarýn yerine getirilmesi
konusundaki
çalýþmalarýnýzýn
devam etmesidir.
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë
Berisha, Vashington ve Detroidteki
Arnavut topluluðunu da ziyaret
etti.
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AVRUPA PARLAMENTOSU ÝLE KOSOVA MECLÝSÝ HEYETLERÝNÝN 4. /GAYRÝFORMAL/
PARLAMENTOLARARASI GÖRÜÞMESÝ DÜZENLENDÝ

Yasanýn gerçekleþtirilmesi doðrultusunda
enstitülerin fonksionlarý güçlendirilmektedir
Kosova Meclisi'nde, baþta Doris Pack olmak üzere Avrupa Parlamentosu Heyeti ve baþta Kosova Meclisi Baþkaný
Kolë Berisha olmak üzere Kosova Meclisi Heyeti'nin 4. /gayriformal/ Parlamentolararasý görüþmesi düzenlendi.
Kosova Meclisi Heyeti'ne, Kosova Meclisi Baþkanlýk Kurulu üyeleri ve Meclis guruplarýndan Entegrasyona ait Meclis
gurubu, SLKM ve 6+ Meclis gurubu katýlmýþ oldu.
Bu görüþmenin ana konularýný, Kosova'daki politik durum, Kosova statüsünün saptanmasýyla ilgili sürdürülen müzakereler, ademi merkeziyetçilik, uluslararasý topluluðun katýlýþý, standartlarýn yerine getirilmesinde saðlanan ilerleme,
azýnlýklarýn durumu, geçici özyönetim enstitülerinin çalýþmasý ve Kosova'daki ekonomi durum oluþturmaktaydý
21 Haziran 2006 tarihinde
düzenlenen
Avrupa
Parlamentosu ile Kosova
Meclisi Heyetlerinin 4.
/gayriformal/
Parlamentolararasý toplantýsýnýn sonunda Kosova Meclisi Baþkaný
Kolë Berisha ile Avrupa
Parlamentosu Heyeti Baðkaný
Doris Pack þu ortaklaþa
Bildiriyi sundular:
"Kosova'nýn gelecek statüsü
konusunda
müzakerelerin
yürütüldüðü hassas bir dönemde
düzenlenmekte olan dördüncü
karþýlaþmanýn sonuçlarý ile memnunuz. Gelecek yýllarda sýralý parlamentolararasý iliþkilerin devam
etmesi ve yoðunlaþmasý gerektiðine inanmaktayýz. ?lk sýrada
Avrupa Parlamentosu ve Kosova
Meclisi arasýnda olmak üzere
yoðun parlamentolararasý iþbirliðinin özel önem taþýdýðýný vurguluyoruz.
Biz, merhum Baþkan Rugova'nýn
ölümünden sonra gösterdiðiniz
olgunluðunuzu deðerli buluyoruz
ve standardlarýn uygulanmasý
konusunda ritmin yoðunlaþtýrýlmasý
gereðini vurgularken hassas güvenlik durumu konusunda kaygýmýzý
belirtmek istiyoruz.
Kosova'nýn geçici enstitüleri,
Kosova'nýn nihai statüsünden sonra
kendi kendine bakabilmek ve
Avrupa entegrasyonunu saðlayacak
duruma gelmesini temin eden
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alanýndaki
etkinlikler
sayesiyle, belirli görev
itibariyle ve katýlýmýyla, bu
sektörde daha büyük rol
almasý gerekir.

demokratik ve multietnik toplum
için standardlarýn uygulanmasý ve
politik sorumluluðun daha üst düzeye çýkarýlmasý yönünde kararlý
adýmlar atmalýdýrlar.
Kosova'daki tüm topluluk haklarýna saygýnýn gösterilmesi, karþýlýklý
güvenin geri çevrilmesi, tavizi
olmayan önceliktir. Saðlam geri
dönüþ olaylarý, yerel idarenin reformu, tüm topluluklara, ilk sýrada
azýnlýklara esas hizmetlerin saðlanmasý; bundan baþka, Kosova
Sýrplarý'nýn ve diðer azýnlýklarýn
geçici enstitülere ve aleni administrasyona etkin partisipasyonunun
garanti edilmesi gerekir. Bu
reformlarýn amacý, her çeþit paralel
strüktüün, gereksiz olmasý ve var
olanlarýn daðýlmasýdýr.
Biz Kosova Hükümeti'ni ve tüm
geçici enstitüleri, yasanýn hüküm
sürmesinin iþlevliliði için kendi
etkililiðini artýrmalarý için çaðrýda
bulunuyoruz. Avrupa Birliði, özellikle polis misyonu ve adalet

Kosovalýlar, kendi iktisadilerini, sosyal ve yaþam
çevresi konularýný kendi
ellerine almalarý konusunda
acil
davranmalýdýrlar.
Kosova'nýn
ekonomik
kalkýnmasý, yatýrýmlar ve
iþbulma, uzun vadeli bir istikrarý
saðlamalýdýr.
Biz, nihai statü konusunda müzakere süreci döneminde altý görüþme
raundunu takip ettik ve kültür ve
dini miras konularý ile ilgili son
olumlu geliþmeleri takip ediyoruz;
Ademi Merkezilikçinin en zor alanlarýnda
yapýcý
gelecekteki
geliþmeleri takip ediyoruz. Bunlar,
her iki tarafýn gerçekçi tutumlara
sahip olmasý durumunda gerçekleþebilecektir.
Statü konusunda müzakerenin
devamýnýn olumlu akýþý taraftarýyýz
ve bu müzakerelerin, Kosova'nýn
Avrupa
entegrasyonu,
Batý
Balkanýn diðer ülkeleri için geçerli
olan gelecekleri ruhunda son bulacaðýný ümit ediyoruz.
Avrupa Parlamentosu, Hükümet
denetiminin önemli adýmý olarak
standardlarýn
uygulanmasýna
devam etmesi konusunda Kosova
Meclisi yüreklendirmektedir.

ARNAVUTLUK BAÞBAKANI SALÝ BERÝSHA, KOSOVA MECLÝSÝ MÝLLETVEKÝLLERÝNE HÝTABEN KONUÞTU

Arnavut halký özgürce devinmekte, iki kardeþ olarak Arnavutluk ve Kosova
ise Avrupa-Atlantik entegrasyonlarýna doðru adým atmaktadýr
Kosova baðýmsýzlýðý, sadece Kosova için deðil, yöredeki diðer ülkelerde barýþ ve istikararlýðý garanti eden tek çözüm yoludur.
Þimdi yakýnlaþma, yöresel entegrasyon, güvenilir ile iyi komþu iliþkiler ve bu yörenin ülkeleri arasýndaki tüm engellerin
ortadan kaldýrýlmasý zamanýdýr
Arnavutluk
Baþbakaný
Sali
Berisha'nýn Kosova ziyaretinde
bulunmasý dolayýsýyla, Kosova
Meclisi Baþkaný Kolë Berisha'nýn
baþkanlýðýnda Kosova Meclisi bugün
törenli toplantý düzenledi. Bu
münasebetle, Kosova Baþkaný Fatmir
Sejdiu, Kosova Baþbakaný Agim
Çeku ve milletvekilleri önünde
Arnavutluk Baþbakaný Sali Berisha
konuþmada bulundu.
Bu törenli toplantýnýn daha baþýnda,
Meclis Baþkaný Kolë Berisha,
Arnavutluk Baþbakaný Sali Berisha'yý
selamladýktan sonra, konuþmasýna þu
þekilde devam etti:
Þu anda Kosova'yý sayýsýz devlet
adamlarý ve dünya sahnesinin ünlü
kiþileri ziyaret etmektedir. Onlardan
bazýlarý bu Meclisin milletvekilleri
önünde de konuþmada bulunmuþtur.
Benzeri olaya bu gün de tanýk
oldunuz.
Kendi adýma ve Kosova Meclisi
adýna bu gün aramýzda bulunan
Arnavutluk Baþbakaný Sayýn Sali
Beriþa'yý hoþgeldiniz sözleriyle
selamlamak istiyorum.
Sayýn Arnavutluk Baþbakaný Sali
Beriþa, Kosova'ya hoþgeldiniz!
Kosova Meclisi milletvekilleriyle
düzenlenen törenli toplantýya hoþgeldiniz!

Sayýn Baþbakan, deðerli milletvekilleri,
Bu gibi anlarýn önemi dýþýnda, kendi
özel sembolü de vardýr. Bu ana kadar
oldukça uzun bir zamanýn geçmesi
gerekiyordu.
Arnavutluk Baþbakaný ilk olarak
törenli bir konuþmayla Kosova
Meclisi milletvekillerine seslenmektedir.
Doðrusunu isterseniz , bu ziyaretinizi

daha önceden de beklemiþtik, ama
kýsmet deðilmiþ. Kýsmet bu
güneymiþ. Ýþte, bu ziyaret bu gün
gerçekleþmekte. Sembol dýþýnda,
kendisinde mesafelerin kýsaltýlmasýnýn delilini içeren bu an için
kendimizi son derece mutlu hissetmekteyiz.
Birkaç yýl önce, Priþtine ve Tiran birbirinden oldukça uzaktý, coðrafya
bakýmýndan yakýn olmasýna raðmen,
hemen hemen ulaþýlmaz ya da giderilmezdi. Kosova sýnýrýnda bulunan
Baþbakan Berisha'nýn doðum yeri
Tropoya bile uzaktý.
O zamanlar durum böyleydi, çünkü
bizim yöremiz, Balkanlar, sadece
dýþlanma ideolojilerini, engelleri,
sýnýrlarý, nefreti ve aralarýndaki
korkuyu tanýrdý. Þansýna bu gün
durum böyle deðil. O geçmiþ
zamandý.
Tekrarlanmamasýna
duacýyýz! Þimdi bambaþka bir zamanda bulunmaktayýz.
Bu gün Priþtine ve Tiran birbirine çok
yakýndýr. Ýleride daha da yakýnlaþacaðýz. Hepimiz bunun böyle olmasýný
istiyoruz. Çünkü, þimdi yakýnlaþma,
yöresel entegrasyon, güvenilir ile iyi
komþu iliþkiler ve bu yörenin ülkeleri
arasýndaki tüm engellerin ortadan
kaldýrýlmasý zamanýdýr.
Sayýn Sali Berisha'yý hepiniz, daha
doðrusu hepimiz tanýdýðýmýz için,
kendisinin kiþiliði hakkýnda özel bir
tanýtmanýn yapýlmasýnýn gereksiz

olduðu düþüncesindeyim. Elbette ki
kendisinin iyi bir kiþiliðe sahip
olduðu görüþündeyiz.
Ama, kendisini kürsüye davet etmezden önce, Miloþeviç'in rejimi döneminde yaþamýþ olduðumuz oldukça
aðýr günlerimizde, Kosova'ya sunmuþ
olduðu heryanlý desteði nedeniyle,
sonsuz teþekkürlerimizi sunma fýrsatýnda
olduðumuzdan
dolayý
kendimizi son derece mutlu hissettiðimizi belirtmek istiyorum.
Ayný zamanda fýrsattan yararlanarak,
90'lý yýllarý baþýnda Arnavutluk'ta
totalitarizmin
yýkýldýðý
ve
demokrasinin doðduðu günlerde sunmuþ olduðu üstün katkýlarýndan
dolayý teþekkürlerimizi sunmak istiyoruz.
Özellikle, Arnavutluk ile Avrupa
Birliði arasýnda istikrarlýðýn birleþmesi Anlaþmasýnýn imzalanmasýyla ilgili
biraz önce almýþ olduðumuz haber
için kendisini kutlamak istiyoruz. Bu
haber, hem Kosova, hem de bütün
Batýlý Balkanlar için sevindirici haber
olsa gerek.
Bu gibi üstün katkýlarýnýzdan dolayý
sizi kutlayarak, Sayýn Baþbakan
Berisha, sizi Kosova Meclisi
kürsüsüne davet ediyorum. Kürsü
sizin efendim!
Kosova Meclisi milletvekillerine
bundan
sonra
Arnavutluk
Cumhuriyeti Baþbakaný prof. Dr. Sali
Berisha, Arnavutluk hükümeti ve
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yurttaþlarý adýna hitaben konuþmasý
süresinde, Kosova yurttþlarýnýn hak
ettikleri amaç ve ülkülerinin gerçekleþmesi yönündeki çabalarý konusunda ileriye doðru adým atmalarý
amacýyla, içtenlikle selamlarýný, en
derin takdirlerini, tam ve heryönlü
desteklerini kapsayan bir selamlamada bulundu.
Konuþmasýnýn devamýnda baþbakan
þunlarý vurguladý: "Ben Kosova'ya,
Kosova'nýn kurtuluþunun yedinci
yýldönümünden sadece üç gün önce
ve Arnavutluðun, Avrupa Birliði ile
Ýstikararlýk-Asosyasyon Anlaþmasýný
imzalamasýndan sadece üç gün sonra
geldim. Böylece, geçiþli dönemi
ardýnda býrakarak, Avrupa halklarý ve
ülkelerinden oluþan ailede birleþmesi
yolunu geri dönemiyen bir þekilde
güçlendirmektedir. Arnavut milleti,
geleceðe doðru serbest ve özgürce
yürümektedir. Kosova ve Arnavutluk,
iki sevgili kardeþ gibi Avrupa Birliði
ve NATO'ya doðru, hak ettikleri geleceðe doðru yürümektedirler.
12 Haziran 1999 yýlý, sadece Kosova
için deðil, Balkanlar ve Avrupa,
NATO ve üye ülkeleri için de büyük
özgürlük
tarihi
olaydýr.
Bu
yýldönümde, Kosova yurttaþlarýnýn
özgürlük rüyasýný, benim büyük
rüyamý gerçeðe dönüþtürenleri takdir
etmem gerekir. Tanrý onlarý, onlarýn
vatanlarýný ve milletini kutsasýn.

Avrupa Kosova'sýný
beraberce inþa edelim
Ben burada sizin önünüzde Kosova
yurttaþlarýnýn insaný aþan dayanýklýðý,
özgürlük için yüce kurbanlýðý, gurur,
namus, milli ve Avrupa benlikleri
önünde eðilmem gerekir. Aynýca ben,
siz sevgili Kosova milletvekilleri,
birkaç yýl içinde Meclisi, özgürlük
deðerlerinin kullanýlmasý ve korunmasý,
yasalarýn,
normlarýn,
demokrasinin inþa edilmesine yardým
eden akidlerin hazýrlanmasý ve kabul
edilmesi, Avrupa Kosovasý'nýn hukuk
devleti, etnik mensubiyete bakýlmadan yasa önünde hakeþitli Kosova
yurttaþlarý, Avrupa-Atlantik entegrasyon sahasýna doðru güvenli bir
þekilde adýmlarýný atan bir Kosova'yý
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yarattýðýnýz için size hayranlýðýmý
belirmem gerekir.
Kosova'da bulunduðum zaman
içinde, ülkenin en üst düzeydeki kiþileri, genel administrtör, baþkan,
baþbakan, Meclis Baþkanlýk kurulu
baþkaný ile görüþtüm ve ileride
ülkenin en önemli politik yöneticileri,
azýnlýk topluluklarýn yöneticileri ile
de görüþeceðim. Dolayýsýyla, bu
görüþmelerin ortak mesajýnýn, ulusal,
ýsk veya dini farklýlýklar yapýlmadan,
Avrupa Kosova'sýnýn inþa edilmesi
yönünde beraber çalýþmamýz gerektiðine ait olduðunu ileri sürmek istiyorum.
Bu ziyaret süresinde ve Kosova'daki
devinimlerin devamlý takip edilmesi
ile Kosova'da, iç istikrarýn ve barýþýn
korunmasý, multietnik bir toplum ve
ülke için saptanan standardlarýn
gerçekleþmesi, politik yetenek ve
saydamlýðý ile karþý karþýya gelme,
sözleþmelerin yüksek uygarlýk ve
profesyonel süreçlerinde büyük ve
hissedilir ilerlemenin elde edildiðini
memnuniyetle söyleyebilirim.Bu tür
umut
verici
baþarýlar,
sizin
isteðiniz,özgür bir toplumda ve
ülkede bireylerin ve azýnlýklarýn hak
ve özgürlüklerine saygýnlýðý garanti
eden batýlý deðerlere dayanan,
demokratik, kapsamlý, iþlevsel
enstitülerin kurulmasý yönündeki
sizin ayan ortak politik isteðiniz
sonucudur. Yapýlan bu çeþit zengin
çalýþmalar, uluslararasý faktörün,
UNMÝK'in, özellikle KFOR'Un
yardýmý olmadan bu kadar ilerlemiþ
olamazdý.
Bütün dünyadan gelen bu erkek ve
kadýnlar, son yýllarda buraya
ülekelerinin en iyi görgülerini,
onlarýn bu görgülerini sizinle beraber
burada uyguladýlar, Kosova'yý
yeniden kalkýndýrdýlar, demokratik
enstitüleri ve hukuk devletini kurdular, sivil toplumu kurdular, Kosova
yöresinde düzen, barýþ, istikrarlýðý
garanti ettiler ve bununla bütün
yörede ün kazandýlar. Bundan dolayý,
sadece siz deðil hepimiz minettar
olmalýyýz. Bugün, Kosova için tarihi
bir aný önündeyiz, ki bu dönemde
uluslararasý statü süreci nihai noktaya
doðru gidiyor. Ben, Kosova'da
karþýlaþtýðým yüksek kiþilerin, statüye

doðru politik sürecinin iyi yolda
olduðu ve Kosova geleceðinin,
Avrupa topluluðuna ve NATO'ya
entegre olmuþ baðýmsýz, egemen ve
demokratik bir ülke olmasý gerektiðine dair düþünceleriyle oydaþým.

Arnavutluk, statünün
çözümlenmesi ile ilgili esas
ilkeleri desteklemektedir
Arnavutluk, Kosova konusunun
çözümlenmesinde önemli,, etkin ve
yapýcý etmendi ve böyle de kalacak.
Arnavutluðun Kosova hakkýndaki
tutumu ayandýr. Biz, Kosova halkýnýn
tam isteðini göz önünde bulunduran
çözüm yolunun bulunmasý konusunda Kosova temsilcileri ile birlikte,
uluslararasý topluluðun, Güvenlik
konseyinin,
Temas
grubunun
çabalarýný ve Birleþmiþ Milletler
Örgütü Genel Sekreteri Özel
Temsilcisi'nin misyonunu güçlü bir
þekilde destekliyoruz. Arnavutluk,
1999 yýlýndan öncesine geri dönmeye, Kosova ayrýlmaya, herhangibir
diðer ülke veya baþka bir ülkenin herhangibir bölümü ile birleþmeye hayýr
diyerek bu çözüm yolunu inþa edecek
esaslar üzere bu uluslararasý organlar
tarafýndan tanýmlanmýþ esas ilkeleri
de desteklemektedir. Biz, statüden
sonra da belirli bir dönemde Kosova
ve yöre için uluslararasý sivil ve
askeri mevcudiyetin olmasý gerektiðini düþünüyoruz.
Aynýca, Kosova'da bu uluslararasý
örgütün baþýnda bulunduðu dönem
süresince savunduðu vizyon ve sunduðu katkýsý için sadece Kosova'nýn
deðil diðer ülkelerin de büyük
arkadaþý kalarak buradan ayrýlacak
olan UNMÝK þefi Soren Jesen
Petersen'in olumlu çalýþmalarý ve
katkýlarý için onun takdir etmemiz
gerekir.
Ancak biz, Kosova'da
Petersen'in bu olumlu çalýþmalarýnýn,
nihai müzekereler ve Kosova'nýn
nihai statüsünün saðlanýlmasýna
kadar UNMÝK atarafýndan ileride de
devam edeceðine inanmaktayýz.
Arnavutluk için Kosova baðýmsýzlýðý,
sadece Kosova için deðil, yöredeki
diðer ülkelerde barýþ ve istikararlýðý
garanti eden tek çözüm yoludur.

Kosova'da barýþ, istikraralýk ve konsolidasyon, Arnavutluk, Makedonya,
Karadað ve genel olarak Balkanlar
için büyük önem taþýmaktadýr. Ancak
acý miraslarý yüzünden onlarýn konsolidasyonu, zor ve hayati bir süreçtir.
Fakirlik, hukuk devletin güçsüzlüðü,
örgütlü kriminel, rüþfet ve terörizm,
Kosova yaný sýra Balkanýn diðe
rülkeleri ve daha geniþ çevrede
güvenliði ve istikrarý tehdit eden
etmenlerdir. Ancak Kosova ve bütün
Balkanlarda barýþ ve istikrarlýk için
baþta gelen önemli etmenler, azýnlýklarýn hak ve özgürlüklerine saygý,
onlarýn dillerine, kültürlerine, eðitim
ve dinlerine olan saygýnlýktýr. Genel
olarak azýnlýk üyelerine, ilk sýrada ise
Sýrp
azýnlýðýna
karþý
tavýr,
Kosova'daki Arnavut yurttaþlarýnýn
moral, yasal, ulusal ve uluslararasý
tasdýk ve sorumluluðudur, onlarýn,
Avrupai ve baðýmsýz Kosova'ya karþý
vizyonlarýnýn tasdýðýdýr, onlarýn, hayati ulusal çýkarlarýna karþý yanaþýma
karþý yanaþýmlarýnýn tasdýðýdýr, ayný
zamanda, Kosova'da Arnavutlar'ýn
insan haklarý ve özgürlüklerinin
korunmasý
amacýyla1999
Haziran'ýnda müdahalede bulunanlarý
takdir ettiklerinin belgesidir. Sizin
politik yöneticilerinizin Ademi
Merkezcilik platformunu ve insan
haklarý ve özgürlüklerini garanti eden
hukuk çerçevesini selamlýyorum ve
azýnlýk haklarýna ait Avrupa konvansiyonu ve yerli yönetime iliþkin yöresel otonomiye ait Konvansiyon
ilkelerini kapsayan bir evrak olarak
deðerlendiriyorum. Onlarýn canlandýrýlmasý konusunda sizin tam
anlamýyla etkin olacaðýnýza tamamýyla inanmaktayým. Sýrp klisesinin
kültürel ve dini mirasýnýn ve ayný
zamanda, Kosova ve bütün
Avrupa'nýn deðerli bir mirasý olan
manastýrlarýn da, Arnavutlar tarafýndan yüzyýllarca Kosova'da savunulmuþ ve korunmuþ olacaðýna inanmaktayým.

Kosova'da toplumsal barýþma,
hayati ulusal çýkardandýr
Kosova Hükümeti, göç edenlerin
Kosova'ya dönmesi yönünde en ciddi

çabalarda bulunmuþtur, ancak tüm
bunlar, affetmenin hayati önemi,
barýþmak, Kosovada amnestionun
yerini tutamaz. Bundan dolayý,bu
þerefli kürsüden, Kosova'nýn tüm
yurttaþlarýna kardeþçe bir çaðrýda
bulunuyorum, özellikle en yakýnlarýný
kaybetmiþ onlarca ve binlerce babalar,
anneler, kardeþ ve kýskardeþlere, affetmek için kendilerinde manevi güç
bulmalarý için çaðrýda bulunuyorum.
Affetmek, hiçbir zaman unutmak
demek deðildir, aksine bu, en yakýnlara karþý en insancýl saygýnlýk ve
onlarý hatýrlama yöntemidir. Bu,
saygýn kurbanlýðýn, en yakýnlarýnýn
insani ruhunu aydýnlatmak, özgür
Kosova'nýn yüceliði ile birlikte
onlarýn daha da yüceleþtirilmesi için
tek yoldur. Affetmek, kurbaný suçludan ayýrmayý bilmek ve Miloþeviçin,
sadece bizim düþmanýmýz deðil, diðer
halklarýn da düþmaný olduðunu
herkesin anlamasý demektir.
Kosova'da toplumsal barýþma, hayati
ulusal çýkardandýr ve bunu derken
genel olarak ulus çýkarýný düþünüyorum. Bu çýkar ise, Sýrp azýnlýðýna karþý
yanaþýmýn, Balkanlarda Arnavutlar ve
Sýrplar arasýndaki iliþkiler için büyük
önem taþýdýðýnýn her zaman göz
önünde bulundurulmasýný gerektirmektedir. En olumlu çýkarlarý anýnda ve hatta bu uygar halklarýnýn olumlu gelenekleri konusunda iki halk,
bütün sorumluluklarýný göz önlerinde
bulundurarak, konusunda iþbirliði,
dost ve ortak Avrupa entegrasyonu
konusunda yeni bir sayfa açmalýdýrlar.
Ben ayný zamanda, Kosova'daki Sýrp
azýnlýðýna da, devinim özgürlüðü ve
verilmesi gereken haklarýn saðlanmasýnýn garanti altýna alýnmasýný
isteyerek, ülkelerinin etkin yaþamýna
katýlmalarý ve Kosova'da beraberlik,
etniklerarasý armoninin konsolidasyonuna katký sunmalarý için çaðrýda
bulunmalýyým. Ki bunu derken tüm
bunlarýn, kendi çýkarlarý ve çocuklarýnýn çýkarlarý için en iyi yol
olduðunu biliyorum. Onlarý, ulusal
aldatma sirenlerine kulak vermeyerek,
özgür ve baðýmsýz Kosova hakkýndaki Avrupa vizyonuna inanýp desteklemeleri için çaðrýda bulunuyorum.
Arnavutluk ve Kosova'nýn, þimdiye
kadar çalýþýlan ve gelecekte daha çok

çalýþmayý gerektiren tüm alanlarda
ortak çýkarlarý olduðunu vurgulamak
istiyorum.
Kosova, Arnavutluk
limanlarý sayesiyle, Avrupa'ya daha
da yaklaþmaktadýr. Bu amaçla,
Þencin limanýnýn geniþletiliyor, bundan baþka Durs-Morina-Merdare-Niþ
ve daha uzun olmasý planlaþtýrýlan
super anayolun inþaatýndaki çalýþmalarýn körüklenmektedir. Kosova ve
Sýrbistan'ýn limanlar sorunu vardýr.
Herkes hoþgeldi, Adriatik denizinin
çok sayýda limaný var.
Arnavutluk Cumhuriyeti Kosova'yý,
yörede ve daha geniþ çapta
demokratik ve entegrasyon süreçlerin
bir bölümü olarak bilmektedir, bundan dolayý tüm çok partili giriþimlere
sizin katýlýmýnýzý ve takdim edilmenizi, yöredeki ülkeler, uluslararasý
organizmalarý, Avrupa Birliði ve
NATO ile sizin iþbirliðinizin politik
alýþveriþi ve geniþletilmesinin artýrýlmasýndaki giriþimlerinizi destekledik
ve ileride de destekleyeceðiz.
Sonunda, insan haklarý ve azýnlýklarýn
haklarýný garanti eden ve saygý
gösteren özgür, baðýmsýz, demokratik
ve multietnik ülkenin inþa edilmesi
yönünde Kosova'da mevcut süreçlerin olumlu yönde ilerletilmesi,
Avrupa-Atlantik entegrasyonlarýna
yönelik yeni ülkeyi, Balkanlarda
barýþ ve istikrarlýk faktörü olan
Kosova'yý, Arnavutluk Hükümeti'nin
tam olarak desteklediðini bir daha
vurgulamama izin veriniz. Yaþasýn
Kosova"!
Bu gibi samimi sözlerden sonra
Kosova Meclis Baþkaný Kol Beriþa,
Arnavutluk Baþbakaný Sali Beriþa'ya
þu kelimelerle teþekkürlerini ifade
etti: " Kosova Meclisi milletvekilleri
adýna, bu anlamlý kelimeleriniz için
teþekkürlerimi sunuyorum. Ýster
Arnavutluk Baþbakaný ya da muhalefet lideri olarak, Kosova için sözlemiþ
olduðunuz her güzel söz için bir kez
daha teþekkür etmemi misaade edin
lütfen. Oldukça aðýr yýllar geçirmiþ
olduðumuz ve Kosova'nýn kendi temsilcileriyle katýlma imkaný olmadýðý
dönemde de siz, uluslararasý
örgütlerde hep Kosova'ya yakýþýr
kelimeleri ortaya atma çabasýnda
bulunmuþtunuz".
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KOSOVA MECLÝSÝ ÝÇÝN STANDARDLAR PLANI

Fonksionlu Meclis, Hükümettin
denetimini artýracak
Ýlerici ve demokratik bir topluma
doðru bir adýmýn daha atýlmasý
amacýyla Kosova Meclisi, standardlara ait bir plan hazýrladý.
Bugünkü Meclis oturumu süresinde
Meclis Baþkaný Kolë Berisha, diðer
demokratik devletlerin parlamentolarýnýn standardlarý ile uyumlu
olarak Meclisin çalýþmasý amacýyla
bu deðiþmelerin yapýldýðýný ileri
sürdü.
Bu deðiþmeler genelde, milletvekili
sorularýnýn ortaya atýlmasý ile ilgili
dinamik dönemin saptanmasý ve
muhavelefetin baþlattýðý belirli
konu ile ilgili Meclis toplantýda
yürütülecek olan iki saatlik Meclis
tartýþmalarýn takdimi için önkoþulllarýn yaratýlmasý anlamýna gelmektedir.
"Üç ay önce siz beni Kosova
Meclisi Baþkaný olarak seçtiniz.
Seçim süresinde ben, enstitülerimizin demokratik seviyesine yükseltilmesi yönünde çalýþmacaðýma
dair siz söz vermiþtim. Bu plan,
Meclis milletvekilleri, Hükümet ve
bizim uluslararasý dostlarýmýz ile
devamlý olarak danýþmalarda bulunarak hazýrlanmýþtýr. Bu tarihi
anlarda,
herkesin
gözünün
Kosova'da olduðu döenmede,
ileriye doðru adým atmanýn zamaný
gelmiþtir" diye vurguladý Kosova
Meclisi Baþkaný Kolë Berisha.
Meclis'in standarlara ait planý,
Meclisi'in çalýþma koþullarýnýn
iyileþtirilmesi ve Meclis'in iþlevliliðine katký sunacak ve böylece,
Hükümet çalýþmalarýnýn daha etkili
bir
þekilde
takip
edilmesi
saðlanacaktýr.
Kosova Meclisi'nde bilgilendirme
ve demokratik iþlevlilik ile ilgili
olarak bu enstitüdeki süreçler
konusunda birçok endiþeler ortaya
atýlmýþtýr. Kosova Meclisi, bu en
büyük enstitünün, bütün dünyadaki
parlamentolarýn standardlarýna ve
pratik çalýþmalarýna yaklaþtýrýlmasý
için bu huzursuzluklarý görüþmeyi
kararlaþtýrmýþtýr. Gelecek birkaç ay
içinde, enstitümüzde iþlevliliðin,
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yönetimin ve idaresinin iyileþtirilmesi konusunda bazý deðiþmeler
yapýlacaktýr.
Bu
deðiþmeler,
Haziran ayýnda BMÖ Güvenlik
Konseyi'nde tartýþmalara dahil
edilecek standardlar planýnýn yerine getirilmesine yardýmcý olacaktýr.
Reformlarýn
birinci
noktasý,
Kosova Meclisi'nin yýllýk çalýþma
takviminin kabul edilmesidir.
Dünyanýn hemen hemen her parlamentosu, bu çeþit takvime sahiptir.
Bu takvimin yardýmýyla, milletvekilleri ve geniþ kamuoyu,
Meclis oturumlarý, Baþkanlýk
Kurulu toplantýlarý ve diðer sýralý
toplantýlarýnýn tarihleri ile tanýtýlýyorlar. Kabul edilen plan, çalýþmalarýn düzenli bir þekilde tamamlanmasý amacýyla, sýralý toplantýlan
etkili olarak yapýlmasý konusunda
olanak saðlamaktadýr. Toplantýlar,
normal çalýþma dönemlerine ayda
iki defa ve yoðun çalýþma dönemlerinde ayda üç defa düzenlenecektir. Toplantýlardan bir hafta önce,
komisyon baþkanlarýyla (salý günleri), Meclis grup þefleriyle
(Çarþamba günleri) ve Baþkanlýl
Kuruluyla (perþembe günleri)
toplantýlar
düzenlenecektir.
Doðallýðýyla Aðustos ayý, bu yýl
hariç olma ihtimaliyle Aðustos ayý
tatil ayý olarak belirlendi.
Reformun ikinci noktasý olarak,
birinci
noktaya
dayanarak,
Baþkanlýk Kurulu'nun takvimine
aittir. Bu incelikli takvim, her iki
ayda bir Baþkanlýk Kurulu tarafýndan kabul edilecek ve çalýþmalarýnýn daha iyi örgütlenmesine
yardýmcý olacaktýr.
Reformun üçüncü noktasý, Meclisin
egemenliðini güçlendirmek ve
Hükümete hesap vermek konusunun
iyileþtirilmesi amacýyla kabul edilecektir. Bu planýn amacý çok ayandýr:
Meclis konularý hakkýnda sýralý
dönemlerin olmasý;
Meclis gruplarý tarafýndan, sýralý
öneri ve uyarýlarýn ortaya atýlmasý;
Komisyonlara teknik desteðin

sunulmasýna ait plan;
Administrasyonun iç planý;
Bütçe ve Maliye ait Komisyon
tarafýndan ortaya atýlan ve
Baþkanlýk Kurulu tarafýndan kabul
edilen Bütçe tasarýsýnýn hazýrlanmasý;
Enformatif sisitemin daha baþarýlý
bir þekilde yöneltilmesi ve
Meddya ve kamuoyunun resmi belgelere ulaþmasý.
Meclis sorular neden ortaya atýlýr:
Meclis sorular, bilgiye sahip olmak
ve belirli konularda daha etkili
eylemin istenmesi amacýyla her
milletvekili tarafýndan ortaya atýlabilir.
Ortaya atýlan sorular bakanlarý,
Bakanlýklarda yaptýklarý çalýþmalarý, çözüm yollarýný ve etkinliklerini özürlemekle görevlendirir.
Milletvekilleri,
"sorular
için
öngörülen zaman içinde" soru sormak için bu hakký kullanýrlar.
Öngörülen zaman içinde bilgi ve
açýklamalarýn ortaya atýlmasý
istemleri, milletvekillerin hayati
sorumluluklarýndan biridir ve
Hükümetin Meclis denetiminin elemanlardan birini oluþturmaktadýr.
Sorular, önceden yazýlý olarak
ortaya atýlýr ve hazýrlanmasý için
Hükümet'e hazýrlanamsý için
Hükümet'e yeterli zaman saðlamalýdýr.
Belli bakan, özel sorulara cevap
verebilmek için hazýrlanmasý
amacýyla Meclis oturumdan en
azýndan iki gün önce tanýtýlmalýdýr.
Meclis sorularýn, her milletvekili
tarafýndan ortaya atýlabileceðine
göre, Meclis sorularýn ortaya atýlabilecek döenemi, geleneksel olarak
"muhalefet dönemi" olarak bilinir.
"Sorular için öngörülen zaman",
Meclis
oturumunun
belirli
zamanýný oluþturur, bu arda milletvekiller, özellikle ise muhalefetteki
milletvekiller,
Hükümet
üyelerine soru sorabilirler, onlar ise
hemen þifai olarak cevap vermek
zorundadýrlar.

KOSOVA MECLÝSÝ MÝLLETVEKÝLLÝLERÝ SOREN JESSEN PETERSEN'LE VEDA TOPLANTISI DÜZENLEDÝLER

Güvenilir ve karalý bir siyasetçi ve
ayrýca iyi insan olduðunu belirtmiþtir
• BERÝSHA: Kendi tarihinde Kosova çoðu kez, dünya önünde sahte gerçeklerin neticelerini kendi sýrtýnda
hissetmiþ ve hayal kýrýklýðýna uðramýþtýr, bu nedenle de bizler hakkýmýzda gerçekleri konuþan kiþileri asla
unutmayacaðýz, onlarý her zaman dost bileceðiz. Tabi ki böyle bir davranýþta siz Petersen bulundunuz ve
bunun için Kosova size minnettardýr.
PETERSEN: Yönetimde Rugova'nýn ölümünden sonra yapýlan tüm deðiþmelerin (Baþkanlýk Kurulu,
Hükümet ve Mecliste), demokrasi yöntemleriyle yapýldýklarýný ve dünyanýn birçok ülkesi bunu olumlu olarak
deðerlendirmiþtir, bu BMÖ Güvenlik Konseyi de bu adýmýn deðerli olduðunu bildirmiþtir

UNMÝK Þefi Soren Jessen Petersen'in
Kosova'dan ayrýlmasý dolayýsýyla 29
Haziran 2006 tarihinde düzenlenen
toplantýda
Kosova
Meclisi
Milletvekillieri önünde Kosova
Meclisi Baþkaný Kolë Beriþa
konuþurken diðerleri arasýnda þunlarý
da ileri sürdü. Ýyi insanlarla yolculuk
yaptýðýnýzda zaman çok çabuk geçiyor. Petersen, bizler hep beraber iyi
anlar yaþamýþ olduk, ama ne yazýk ki
ayrýlma zamaný çok çabuk geldi.
Birlikte çaba sarfetmiþ olduðumuz
süreçleri hep beraber sona erdirmemiz
amacýyla, sizin biraz daha Kosova'da

kalmanýzý isterdik. Yine de sizin
ülkemizden ayrýlma nedenlerinizi
anlýyoruz...
Bizler her zaman sizi uzun bir süre ve
daha sýk hatýrlamýþ olacaðýz. Çünkü
siz her zaman güvenilir ve karalý bir
siyasetçi olarak, çalýþmalarýnýz ile
davranýþlarýnýzla bize örnek oldunuz.
Bundan ötürü de siz tam yerinde ve
tam zamanýnda bize iyi insan modelini
býrakmýþ bulunmaktasýnýz.
Kendi tarihinde Kosova çoðu kez,
dünya önünde sahte gerçeklerin neticelerini kendi sýrtýnda hissetmiþ ve
hayal kýrýklýðýna uðramýþtýr, bu neden-

le de bizler hakkýmýzda gerçekleri
konuþan kiþileri asla unutmayacaðýz,
onlarý her zaman dost bileceðiz. Tabi
ki böyle bir davranýþta siz Petersen
bulundunuz ve bunun için Kosova size
minnettardýr.
Herþeyden çok siz bize, gerçekleri
söylemeye ve korumaya cesareti olan
insan örneðini sundunuz. Tek sözle siz
iyi insan ile baþarýlý siyasetçi
örneðisiniz.
Bu iki yýl içerisinde zor anlar da
yaþadýk, ama bazý sorunlarýn giderilmesi yönündeki ortak çalýþmalarýmýz
sayesinde iþbirliðimizi güçlendirmiþ
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olduk. Güven iþbirliðini kolaylaþtýrmaktadýr. Sizin sayenizde dünya daha
kolay bizi anlamýþ oldu. Her nerede
olursanýz olun, sizin Kosova için
ileride de çaba sarfedeceðinize inanmaktayýz.

sýrasýnda, duygulandýðýný kabul
ederek, UNMÝK baþýnda bulunurken
iki yýl zarfýnda Kosova temsilcileri ve
enstitüleri ile yaptýðý çalýþmalardan
sonra, Kosova'dan uzaklaþmasýnýn zor
olacaðýný vurguladý.

Petersen, biz, Kosova'nýn her zaman
sizinle birlikte olacaðý sözlerinize
inanmaktayýz.
Durmak nedir bilmeyen çabanýzla,
Kosova enstitülerinin kurulmasýnýn
büyük ve güçlü temelini atmýþ
oldunuz, böylece bizimle birlikte siz
de, bu iki yýl içerisinde Kosova'da hep
birlikte gerçekleþtirmiþ olduðumuz
çalýþmalardan gurur duyacaksýnýz.
Bugün bu gibi samimi ve sýcak sözleri
size söyleyebilme fýrsatým olduðu için
çok mutluyum, ve inanýn ki bunlar
sadece veda anlarýnda söylenen
sýradan sözler deðildir. Aslýnda beni en
çok mutlu eden þey, bu duygularý benimle birlikte Kosova halkýnýn da hissetmiþ olduðunu bilmenizdir.
Bu gün bu toplantý, UNMÝK Þefi
oluþumunda sizinle ortak görüþlerimizi paylaþacaðýmýz son toplantý sayýlmaktadýr, ama ne yazýk ki bundan
sonra artýk bu oluþumda bulunmayacaksýnýz, fakat siz her zaman için
Kosova'nýn dostu kalacaksýnýz. Bizim
geleneklerimizde bunun oldukça
büyük önemi vardýr.
Bugün, ben ve Kosova Meclisi milletvekilleri, Kosova enstitüleri ile
Kosova halký sizi selamlýyoruz: yakýn
gelecekte görüþmek üzere Petersen!
Fýrsat buldukça bizi ziyaret etmeniz
bizleri oldukça mutlu edecektir. Siz
þimdi Kosova'nýn bir parçasýsýnýz
Sayýn Petersen.

Parlamenter seçimleri 2004
yýlýnda-Kosova için gurur aný

Kürsü sizin Sayýn Petersen.
Kosova Meclisi milletvekillerine
hitaben konuþmasýnýn baþlangýcýnda,
Kosova'da BMÖ Genel Sekreteri Özel
Temsilcisi Soren Jesen Petersen,
Baþkan Sejdiu, Baþbakan Çeku,
Kosova Meclisi Baþkaný Berisha ve
bütün meclis üyelerini selamladý ve
Kosova'dan ayrýlmadan önce bu veda
konuþmasýnda kendisine verdiði fýrsat
için Meclis Baþkanlýk Kurulu'na
teþekkürlerini belirtti. Konuþmasý
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Petersen, 2004 yýlýnda yapýlan seçimlerin gurur aný olduðunu ileri sürdü ve
Belgrad
rejiminin,
Kosova
Sýrplar'ýndan, seçimlere katýlmamalarýný istediðini hatýrlattý. Ýdare ve
muhaleffet ile merkezi idarenin
iþlevliliði konusundaki pratiðin alýþýlmasý gerektiðini ileri sürerek bunun,
demokrasinin diversitesi için de önemli oldýuðunu vurguladý. Genel administratör Petersen, bu münasebetle, idare
koalisyonunun kurulmasýndaki zorluklarý hatýrlattý, bundan baþka,
istikrarsýzlýðýn meydana gelmesine
sebep olabilen, ancak gururlu bir þekilde engellenen baþbakan Haradinaj'ýn
istifa etmesi ile ilgili aðýr anýn baþarýlý
bir þekilde atlatýldýðýný hatýrlattý. O bu
fýrsatla, standardlarýn yerine getirilmesi yönünde Kosova enstitülerin önemli çalýþmalarýný da övdü.

ladý. Dolayýsýyla o, statünün saptanmasýnda gecikmenin, yörede istikrarlýk için yararlý olmayacaðýna iþaret etti.
Petersen, çözüm yolunun, Kosova
çoðunluk halký ve ayný zamanda
Azýnlýklar içinde de kabul edilir
olmasý gerektiðini söyeldi.

Kosova enstitüleri, ülke için
sorumlu olmalýdýrlar
Kosovadaki çalýþmalarý süresinde elde
ettiði baþarýlar arasýnda, yetkilerin
yerli enstitülere aktarýlmasýnýn
odluðunu söyledi. UNMÝK ve daha
geniþ çapta, Kosova enstitülerinin,
ülke için sorumlu olmasý gerektiðine
dair inancýn yaratýlmasý yönünde etkin
olduðunu vurguladý. Kosova iktisat
kalkýnmasýndan konuþurken Petersen,
göze çarpan bir geliþme yaný sýra,
Kosova'da büyük boyuttaki iþsizliðin
azaltýlmasý konusunda büyük iþlerin
yapýlamadýðýna iþaret etti.
Kosova'da yabancý kapitalin yatýrýmda
bulunmasý, dolayýsýyla gençler için
büyük sayýda iþyerlerin artýrýlmasý
yönünde koþullarýn yaratýlmasý
yönünde etkindi.

Rugova, rüyasýnýn gerçekleþmesini görmeden öldü

Kosova Sýrplarý kýsa bir
zamanda, Belgrad'ýn
engelerinden kurtulacaktýr

Kendisi ve Kosova için aðýr olan anda
Petersen,
Baþkan
Rugova'nýn
hastalýðýný ve halkýnýn amacýný yansýtan kiþinin, rüyasýnýn gerçekleþmesini
görmeden ölümünü dile getirdi.
Petersen, yönetimde Rugova'nýn
ölümünden sonra yapýlan tüm
deðiþmelerin (Baþkanlýk Kurulu,
Hükümet ve Mecliste), demokrasi
yöntemleriyle yapýldýklarýný ve
dünyanýn birçok ülkesi bunu olumlu
olarak deðerlendirmiþtir, bu BMÖ
Güvenlik Konseyi de bu adýmýn
deðerli
olduðunu
bildirmiþtir.
Petersen, Kosova Meclisi milletvekilleri önünde sunduðu konuþmasý
sýrasýnda, ülke statüsü hakkýnda
müzekerelerin baþlamasýna ve baþ
müzakereci olarak Ahtisari'nin atanmasýna adadý ve Kosova ststüsünün,
birkaç ay içinde belirleneceðini vurgu-

Petersen, Kosova'da UNMÝK baþýndaki misyonunun görevi, multietnik bir
toplumu için koþullarýn yaratýlmasý, bu
konuda, özellikle Sýrplarýn geri dönmesi konusunda çok çalýþtýðýný söyledi. Geri dönüþ konusunda Kosova'da
insanlarýn davranýþlarýnda olumlu
deðiþmelerin meydana geldiðini,
ancak Begradýn destruktif politikasýnýn engel yarattýðýný vurguladý.
Petersen, Kosova Sýrplarý'nýn, en kýsa
bir zamanda bu engellerden kurtulacaðýný ve kendilerinin çözüm yolu
bulabileceklerini de ileri sürdü.
Kosova her zaman olduðu gibi þimdi
ve ileride de multietnik olarak kalacaktýr, diye vurguladý Petersen.
Statünün saptanmasýndan sonra
Kosova yanlýþlýk yapmadan, Sýrplar'ýn
da, ilerlemek için geniþ olanak bulacaktýr, diye vurguladý UNMÝK þefi.

Kosova sizin elinizde güçlü
olacaktýr
Petersen Kosova güvenlik mekanizmalarýna deðinirken Kosova polis
hizmetinin baþarýlarý ile gururlandýðýný
söyledi ve Kosova'nýn, yasanýn hüküm
sürdüðü bir yer olmasý gerektiðini vurguladý. Yolunuzda duran kýþkýrtmalarla karþý karþýya gelmekte sizin
büyüdüðünüzü ve olgunlaþtýðýnýzý
gördüm, dedi Petersen. Sizin elinizde
Kosova güçlü olacaktýr diyen
Petersen, Kosova köy ve kentlerindeki
insanlarýn,
hayat
zorluklarýyla
mücadelelerindeki sabrý karþýsýnda
hayran klaýðýný da vurguladý. Kosova
insanlarý ve Kosova için çalýþma fýr-

satýnýn sunulmasý konusunda kendisine verilen öncelikten dolayý mutlu
olduðunu ileri sürdü.
Kosova'nýn çoðunluktaki vatandaþlarýn isteði, baðýmsýzlýktýr dedi ve
bu rüyanýn diðerlerine kabus olmamasý için çoðunluðun bu rüyasýnýn
diðer topluluklarla paylaþýlmasýný istedi.

Kosova'nýn daimi dostu
Her nerede bulunuyorsam Kosova
halký için çalýþacaðým diyerek
Petersen, Kosova'nýn her zaman dostu
olacaðýný söyledi. Sizin rüyanýz gerçek
olunca sizinle bu görkemli aný sizinle
paylaþacaðým, diye tamamladý konuþmasýný Petersen.

Petersen'e "Baþkentte tanrýca"
sanat eseri hediye edildi
Konuþmasýnýn sonunda genel
administratör Petersen'e, Kosova
Meclis Baþkaný Berisha, Avrupa'nýn
bu bölümünün uygar gerçeðini yansýtan "Baþkentte tanrýça" motivlerinden oluþan sanat eserini hediye
etti. Bundan sonra Petersen,
Kosova Meclisi Milletvekilleri ile
dost kahvesi de içti. Toplantý baþlamazdan evel baþ administratör
Petersen, Kosova Meclisi Baþkaný
Berisha ile görüþmeden bulunarak,
geçmiþ ve gelecek iþbirliði
konusuna deðindi.

Kosova Bilim ve Sanat Akademisi objesinin inþa edilmesiyle
ilgili çözümlerin bulunmasý amacýyla çaba sarfedilmektedir

Kosova Meclisi Baþkaný Kolë Berisha
bugün, Kosova Bilim ve Sanat
Akademisi objesinin inþa edilmesiyle
ilgili Kosova Bilim ve Sanat
Akademisi, Adalet Bakanlýðý, Kosova
Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý
ve AGÝT temsilcileriyle görüþtü.
Priþtine Belediye Meclisi temsilcisi bu
görüþmeye katýlmadý. Görüþmenin
daha baþýnda Meclis Baþkaný Berisha,
bugün, Kosova Bilim ve Sanat
Akademisi gibi oldukça büyük önemi
olan bir enstitü binasýnýn inþa edilmesiyle ilgili çözümin bulunmasý amacýyla bir araya geldiklerini belirtirken,
sözkonusu objenin inþa edilmesi için,
þu anda Akademinin inþa edilmesi
öngörülen yerde bulunan Kosova'nýn
Adalet Enstitüsü için gerekli olan bir
seçeneðin bulunmasý doðrultusunda da

çaba sarfedildiðini vurguladý.
Kosova Bilim ve Sanat Akademisi
Baþkaný Rexhep Ýsmajli, bu objenin
inþa edilmesi için sarfedilen çabalarýn
akýnýna ve onun gerçekleþmesinin
güçlüklerini ortaya atarken, bu güçlüklerin Adalet Enstitüsüne iliþkin
olduðunu dile getirdi. Onun sözlerine
göre, inþat çalýþmalarýnýn iki defa ertelenmesi yüzünden, finansi araçlarý geri
çevrilmiþtir. Adalet Bakaný Jonuz
Salihaj, Eðitim, Bilim ve Teknoloji
Bakaný Agim Veliu ve bu görüþmeye
katýlan diðer konuþmacýlar kendi
tutumlarýný öne sürerken, Akademi
objesinin öngörülen yerde inþa edilmesi gerekliliðiyle oydaþ olup, Adalet
Bakanlýðý objesinin inþa edilmesine
kadar Adalet Enstitüsü için geçici bir
çözümün
bulunmasýnýn
gerekli

olduðunu
belirttiler.
Adalet
Enstitüsünün baþka bir yere taþýnmasý
gereklidir, çünkü bu Priþtine'nin
bayýndýrma planýyla da öngörülmektedir.
Kosova Baþkanlýk Kurulu temsilcisi Ýsa
Mustafa, sözkonusu Akademinin
inþaatýnýn bir an önce baþlamasý için
gereken çözümün bulunmasýyla ilgili
Kosova Baþkaný Fatmir Sejdiu'nun
kararlýlýðýný ortaya attý. Bu görüþmede
hazýr bulunan AGÝT temsilcileri Henri
Mc Goven ve Adalet Enstitüsü'nün
kurucusu olan Maric Nyber'in tutumu
da ilgiyle karþýlandý. Onlarýn belirttiklerine göre, Enstitünün kurulmasý ile
onun onarýlmasý için AGÝT tarafýndan
belirli miktarda araçlar ayrýlmýþtýr, fakat
bu enstitü þu anda Kosova'ya aittir ve
Kosova Bütçesi'nden finansi edilmektedir, bundan ötürü de bunun aynýsý için
belirli objenin bulunmasý çok önemlidir. AGÝT temsilcisi, bu objenin baþaka bir yere taþýnmasýna karþý deðildi.
Görüþmeye katýlanlarýn hepsi, ilerideki
hafta içerisinde daha bir toplantýnýn
düzenlenmesi kararýyla oydaþ olup,
konuyla ilgili gereken çözümün bulunmasý amacýyla gerektiðinden çok seferber olacaðýna söz veren Adalet Bakaný
Salihaj'a tüm bilgilerin iletileceði vurgulandý.
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Demokrasileþme havasý içerisinde Meclis
çalýþmalarýnda gerçek baþarýlar elde edilmektedir
Meclis, diller, kültür mirasý ve din topluluklarýna ait üç yasanýn deðiþmelere tabi tutulmasý ve kabul
edilmesi konusunda özellikle etkin olmalýdýr
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë
Berisha, Meclis Baþkanlýk Kurulu
üyeleri ile birlikte, standardlar planý
ve Kosova Meclisi çalýþmalarýnýn
reformu ile ilgili olarak Priþtine'de
irtibatlararasý dairelerin þefleri ile
birlikte bir görüþmede bulundu.
Meclis Baþkaný Berisha, bu münasebetle, son toplantýda Meclis tarafýndan
kabule
dilen,
Kosova
Meclisi'nde standardlar planý ve
reformlarý takdim etti. Bununla ilgili
olarak Meclis Baþkaný Berisha,
baþkan seçimi süresinde, Meclis'in,
parlamenter demokrasinin kaynaðý
olmas, idare ve muhaleffetin, çoðunluðun ve azýnlýðýn, bilgiye açýk olma
konularýnda güçlü sesi olmasý
yönünde çalýþacaðýma dair söz
verdiðim üzere, Baþkanlýk Kurulu
ile birlikte, reformlarýn uygulanmasýna geçtik. Bu yönde, Meclis
oturumlarý ve Baþkanlýk Kurulu
toplantýlarýnýn toplantý takvimi
hazýrlandý. Bundan baþka, bu
amaçlarýn gerçekleþmesi ve parlamenter çalýþmalarýnýn Avrupa standardlarýnýn gareçekleþtirilmesini
saðlayan Meclis Yönetmeliði'nde de
deðiþmeler yaptýk. Baþkanlýk Kurulu
çalýþmalarýnda bir konsensüz saðlayarak bu esas üzere, karar almakta,
parti farklýlýklarýn olmamasýný
saðladýk. Tüm bu etkinliklerde,
heran Avrupa Birliði'nin yardýmýný
hesaba koyarýz. Reformlarý incelikli
bir þekilde, Parlamento baþkanýnýn
politik danýþmaný Ramý Manay da
takdim etti.
ABD, Avusturya, Almanya, Fransa
ve Ýngiltere dairelerinin þefleri olan
Phillip Goldberg, Alexander Bajerly,
Thierry Reynard, Eugen Wollfart,
David Blunt da, sunduklarý konuþ16

malarý
süresinde,
Kosova
Meclisi'ndeki güncel geliþmelere
hayran kaldýklarýný belirttiler.
Dolayýsýyla yeni bir çalýma ruhunu
yansýtan Meclis çalýþmalarýnda, daha
doðrusu Meclis çalýþmalarýndaki
demokrasileþme konusunda gerçek
baþarýlarýn elde edilmesinde Meclis
Baþkaný Berisha ve Baþkanlýk
Kuruluna teþekkürlerini belirttiler.
Meclisin baþta gelen amaçlarýndan
biri, en çaðdaþ uluslararasý yasamasý
ile uyumlu olarak yasalarýn hazýrlanmasý ve kabul edilmesi olmalýdýr. Bu
yönde Meclis, diller, kültür mirasý ve
din topluluklarýna ait üç yasanýn
deðiþmelere tabi tutulmasý ve kabul
edilmesi konusunda özellikle etkin
olmalýdýr. Bu çalýþmanýn, en geç
bulunduðumuz yýlýn Ekim ayýnýn
sonuna kadar tamamlanmasý öenrildi. Priþtine'nin Ýsveç Dairesi Þefi
Yvana Enzler, Meclis'te ortaya atýlan
bütün konularda kadýn milletvekillerine daha büyük alanýn saðlanamsýný istedi. Daire þefleri, bu giriþimi

selamlayarak, bu tür karþýlaþmalarýn
gelecekte de yapýlmasý isteðini
ortaya attýlar.
Xhavit Haliti, Meclis çalýþmalarýnda
ortak dilin bulunmasý yönündeki
çabalara devam ederken, demokrasi
çalýþmalarýnýn bu seviyeye ulaþmasý
konusunda, muhaleffetin de katký
sunduðunu vurguladý. O konuþmasýnýn devamýnda Mecliste,
Meclisin araþtýrma komisyonlarýnýn,
oyçoðunluðu olmadan da kurulmasý
için olanaklarýn yaratýlmasýný istedi.
Naim Maloku, Meclis'in acil durum
hazýrlýðýna ait komisyonun, güvenlik
alanýnda yetkiye sahip olmasý yaný
sýra, bu alandaki Meclis denetimini
yapmasý konusunda isteðini ortaya
attý. Bu yönde o, söz konusu komisyonun, Slovenya ve Makedonya'ya
yaptýðý çok baþarýlý ziyaretlere de
deðindi. Mahir Yaðcýlar ise, Meclis
çalýþmalarýnda azýnlýk sýralarýndaki
milletvekiller için de yaratýlan çok
daha geniþ olanaklara deðindi.

BAÞKANLIK KURULU ÜYELERÝ'NÝN GEZÝ ÝLE GÖRÜÞMELERÝ

Kosovanýn politik statüsü, bulunduðumuz Kosova Meclisi'nin Olaðanüstü durumlarda
yýl içinde çözümlenmeli ve Kosova'da
karþýlýk göstermeye ait Komisyonu Slovenya'da
Kosova ile Slovenya Meclisleri üyeleri
çoðunluðun istemine dayanmalýdýr
Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Komisyonu ve Avrupa
Danýþtayý'nda en üst düzeyde karþýlaþmalar düzenlendi
Kosova baðýmsýzlýðý, Kosova için en optimal çözümdür ve yöredeki
istikrarlýðýn çýkarýnadýr
Kosova Meclisi ve Avrupa Parlamentosu arasýnda karþýlaþmalarýn
ve temaslarýn yoðunlaþmasý bekleniyor

arasýndaki iþbirliðin derinleþtirilmesi,
ziyaretin merkez konusuydu, özellikle
gizli hizmetlerin Meclis tarafýndan
denetlenmesi alanýndaki görgülerin
alýþveriþi konusu da ele alýndý

olan, bundan böyle DESK'i
yönetecek
Genoveva
Ruiz
Calavera ile önemþi bir görüþmenin yapýldýðýný ileri sürdü. Bu
daire, bundan böyle, Avrupa
Komisyonu tarafýndan Kosova
enstitüleri ile temaslarýn kurulmasý ve etkinliklerin yoðunlaþtýrýlmasýna önem verecektir.
Hamiti, Güney-Doðu Avrupa
konusunda görevli olan Doris
Pak, bundan baþka Ýstikrarlýk
Paktý koordinatörü Erhard Busek
ve Avrupa Parlamentosu'nda
çoðunluðu oluþturan Halk partileri genel sekreteri Martin Kamp
ile de özel görüþmelerde bulundu.
Hamiti, tüm bu görüþmeler
süresinde, Kosova baðýmsýzlýðýnýn, Kosova için optimal
çözüm yolunun olduðunu ve
yöredeki istikrarlýk çýkarýna
olduðunu vurguladý. Herkes için
insan haklarýný ve eþithaklý þansý
garanti eden demokratik bir
Kosova. Hamiti özel olarak vurguladýðýna göre, tarihi, kültür ve
coðrafya açýsýndan Kosova'nýn
Avrupa'da bulunduðunu, geliþme
açýsýndan amacýnýn ise, entegrasyon süreci sayesiyle, politik açýdan
da Avrupa'da olmasýdýr. Buysa,
ulusal deðeleri koruyarak, standardlara ve evrensel deðerlere
ulaþmak demektir.
Hamiti'ye göre ileride, Kosova
Meclisi ve Avrupa Parlamentosu
arasýnda daha yoðun temaslarýn
ve daha sýk karþýlaþmalar yapýlacaktýr.

Kosova
Meclisi'nin
Olaðanüstü
durumlarda karþýlýk göstermeye ait
Komisyonu'nun, Meclis Baþkanlýk
Kurulu üyesi ve bu Komisyon baþkaný
olan Naim Maloku'nun yönettiði
Heyet, Slovenya'da bulunduðu üç
günlük baþarýlý bir ziyaretten bugün
döndü.
Kosova Meclisi Hetetti, ziyaret ile
ilgili yoðun programý çerçevesinde,
Slovenya enstitülerinin yüksek resmi
kiþileri ile önemli görüþmeleri vardý.
Bu Heyet, Baþkan Jojef Jerovþek'in
baþkanlýðýnda Slovaneya Meclisi
Dýþiþleri Kurulu, Slovenya ?çiþleri
Baknalýðý'nda
Devlet
Sekreteri
Zvonko Zirnaj, Slovenya Savunma
Bakaný Karlo Erjavec ile görüþmelerde bulunduktan sonra, Slovenya
Ordu temsilcileri ve Savunma
Bakanlýðý'na baðlý enformetif ve
güvenlik
hizmeti
temsilcileri;
Slovenya Meclisi Genel Sekreteri
Lovro Lonçar, Haberleþme ve güvenlik hizmetinin denetlenemsine ait
Komsiyon baþkan ve üyeleri ve
Slovenya haberleþeme ve güvenlilik
hizmeti acentasý genel müdür yardýmcýsý Mr. Janez Zhirovnik ile de
karþýlaþmalarda bulundu.
Kosova ile Slovenya Meclisi üyeleri
arasýndaki iþbirliðin derinleþtirilmesi,
ziyaretin merkez konusuydu, özellikle
gizli hizmetlerin Meclis tarafýndan
denetlenmesi alanýndaki görgülerin
alýþveriþi konusu da ele alýndý.

Kosova Meclisi Baþkanlýk Kurulu
üyesi Sabri Hamiti ve Uluslararasý
?þbirliði
ve
Avrupa
Entegrasyonu'na ait Komisyonu
Baþkaný Sabri Hamiti, 6 ve 7
Temmuz günleri Brükseli ziyaret
etti ve Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Komisyonu ve Avrupa
Danýþtayý'nýn en üst düzeyinde
karþýlaþmalarda
bulundu.
Karþýlaþmalar,
Güney-Doðu
Avrupa ve Kosova'daki süreçleri
ile baðlý olan politik kiþilerle
düzenlendi.
Avrupa Parlamentosu'nda Yabancý
Ýliþkilere ait Komisyon Baþkaný
Elmar Brok, Hamiti ile yaptýðý
görüþmede, Kosova'nýn politik
statüsünün, bulunduðumuz yýl
içinde çözümlenmesi gerektiðini
ve Kosova'daki çoðunluðun
isteminin göz önünde bulundurulmasý gerektiðini vurguladý.
Bulunduðumuz yýl içinde Kosova
statüsünün tanýmlanmasý gereði,
AB'nde büyükelçi Stefan Lehne
ile Kosova hakkýnda yürütülen
görüþmede de vurgulandý. Bu
münasebetle, statüsün çözümlenmesinin, Kosova'nýn iktisadi ve
politik kalkýnmasý ve Avrupa
entegrasyonu için koþullarý yaratacaktýr.
Meclis Baþkanlýk Kurulu üyesi
Hamiti, Avrupa komisyonunun
geniþlenmesine
ait
Genel
Yönetim Kurulu'nda da, entegrasyon açýsýndan Kosova'daki
geliþmelerin takip edilmesi
amacýyla, geçenlerde kurulmuþ
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ALENÝ TARTIÞMALAR-ÝNCELEMELER

Yasa Tasarýsýyla ilgili deðiþtirgelerin
sunulmasý çerçevresinde en iyi Yasa
çözümlerinin gerçekleþmesi gereklidir
Toplantý süresince yapýlan tartýþmalar
genelde, sahte paralarýn basýlmasýnýn
durdurulmasý ile önlenmesi biriminin
etkinleþtirilmesine yönelikti
Kosova Meclisi'nin Bütçe ile Finansi
Komisyonu, Komisyon Baþkaný Naser
Osmani'nin baþkanlýðýnda, Sahte paralarýn basýlmasýnýn önlenmesine ait
Yasa Tasarýsýyla ilgili aleni tartýþma
düzenledi. Yapýlan tartýþmalar sýrasýnda, sözkonusu Yasanýn, sahte paralarýn
basýlmasýnýn önlenmesi gibi oldukça
önemli alaný ve bununla birlikte piyasada bulunan paralarla ilgili olumsuz
belirtilerin ortadan kaldýrýlmasý amacýyla finansi transaksyonlarý yapan enstitülerin görevlerini düzenlediði belirtildi.
Tartýþmalar genelde, sahte paralarýn
basýlmasýnýn durdurulmasý ile önlenmesi biriminin etkinleþtirilmesine
yönelikti. Aleni tartýþmanýn devamýnda,
sözkonusu birimin, Ýktisat ile Finansi
Bakanlýðý temsilcisinin de yer alacaðý
Ýçiþleri Bakanlýðý çerçevresinde çalýþmasý ya da bu birimin departman ya da
karma özelliði olan baðýmsýz acenta
olarak çalýþmasý önerileri de ortaya
atýldý.
Fakat, tartýþmalara katýlanlarýn hepsi,
bu Yasa Tasarýsýyla öngörülen konular
hakkýnda, sözkonusu alana ait en çaðdaþ uluslararasý yasalarýn sunduðu
çözümlerin incelenmesinin gerekli
olduðu görüþüyle oydaþ oldular. Bu
münasebetle sözkonusu Komisyon
üyeleri, bu Yasa Tasarýsýyla ilgili
deðiþtirgelerin sunulmasý çerçevresinde
en iyi Yasa çözümlerinin gerçekleþmesi
yönünde seferber olacaklarý göreviyle
üstlendiler. Þunu da belirtmek gerekir
ki, þu anda Sahte paralarýn basýlmasýnýn
önlenmesi
birimi,
UNMÝK
çerçevresinde çalýþmalarýný sürdürmektedir. Geçerli olan Yönetmelik esasýnca,
bankalar 10 bin euroyu aþan paranýn
kaynaðýný göstermeye görevlidir.
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KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN ACÝL DURUMLARDA
SEFERBERLÝK KOMÝSYONU, KUZEY KOSOVA'DA
GÜVENLÝK DURUMUNU GÖRÜÞTÜ

Kosova'da Sýrbistan'ýn askeri ve
polis mevcudiyeti hakkýndaki
ifadeler gerçek deðildir
Enstitüler ve güvenlik yetkilileri, ülkenin kuzeyindeki olaylarý
devamlý takip ediyorlar
Kuzey Kosova'daki belediyeler meclislerinde, enstitüleri boykot
edeceklerine dair ifadeler, politik amaçlar için tansiyonu artý rdý

Kosova
Meclisi'nin
Acil
Durumlarda
Seferberlik
Komisyonu, Komisyon Baþkaný
Naim Maloku'nun baþkanlý ðý nda
toplanarak, bu konu ile ilgili olarak
Kosova Meclisi'nin geçen sý ralý
oturumunun isteði üzere, Kuzey
Kosova'daki güvenlik durumunu
görüþtü. Kosova Ýçiþleri Bakaný
Fatmir Rexhepi, UNMÝK'in Birinci
Sütünü'nden Nik Bat ve KPH general binbaþý Reshat Maliçi'nin de
katý ldý ðý bugünkü tartý þmalarý n
esasý üzere Komisyon, Kosova
Meclisi'ne takdim edilecek olan bir
Rapor hazý rladý .
Kuzey Kosova'daki durumun
geniþçe tartý þý lmasý ndan sonra,
Kuzey Kosova'naki belediyelerin
meclislerinde, enstitülerin boykot
edileceðine dair ortaya atý lan
ifadelerin, politik amaçlý tansiyonlara neden oldu. Tüm enstitüler ve
uluslararasý güvenliðin tüm kesimleri ile birlikte KPH, ek önlemlerle,
hergünkü etkinliklerini sürdürmektedir ve olaylarý devamlý takip
etmektedirler, öyleki, ülkenin
kuzey bölümündeki durum, kontrol

altý nda bulunmaktadý r. Kosova
enstitüleri ve yurttaþlarý , dengeli
davranarak, ülkenin bu bölümündeki provokasyonlarý n etkisi altý na
düþmedi. Güvenlik kesimlerin
sorumlu kiþileri, Kosova'da Sý rbistan'ý n askeri ve polis mevcudiyetinin var olduðuna dair
ifadelerin, gerçek olmadý ðý ný vurguladý lar. Bu konuda onlar, Kuzey
Kosova'daki durumun 7 yý ldan
beri hemen hemen ayný olduðunu,
bu durumun, kendi geleceklerini
ortak olarak geliþtirmeleri amacý
yla, Sý rp mensuplarý ný n Kosova
enstitülerine geri dönmeleri ile
ortadan kalkacaðý ný ileri sürdüler.
KPH'nde çalý þmak amacý yla, Sý rp
mensuplarý ný n var olup olmadý ðý
ve Sý rp ÝÝB temsilcilerinin talim
edilip edilmediði sorusuna cevap
olarak, Kosova'da yapý lan katliam
dosyasý na sahip mensuplardan söz
edilmediði, onlarý n, savaþtan önce
polis hizmetlerinde çalý þan tüm
topluluklarý n sý ralarý na mensup
Kosova yurttaþlarý olduðklarý ileri
sürüldü.

KDP PARLEMENTER GURBUNUN ÝSTEMÝ ÜZERE, KOSOVA YOLLARINDAKÝ DURUM ÝLE
ÝLGÝLÝ BAKAN QEMAJL AHMETÝ'NÝN RAPORU

Çok kaygý ve istek, ancak az para
Meclis çalýþmalarýna ait Yönetmeliðe uyumlu olarak KDP Parlementer grubu, Meclis
Baþkanlýk Kurulu'na baþ vurarak, Ulaþým ve Telekomunikasyon Bakaný Qemajl Ahmeti'nin
bir Rapor sunmasýný istedi
26. düzenlemenin 6. noktasýna
uyumlu
olarak
tartýþmanýn
baþlangýcýnda, KDP Baþkaný Jakup
Krasniqi söz aldý ve açýklamada
bulunmaya hazýr olduðu için bakaný
selamladý. Krasniqi konuþmasý
süresinde þunu dedi: Ulaþým ve
Telekomunikasyon Bakanlýðý'ndan
aldýðýmýz cevap, bizim istediðimiz
Rapordan çok, parlamenter bir
soruya cevaba benzedi. Buysa bir
bakýmdan Bakanlýðýn, profesyonel
bir administrasyon, uzmanlar, hatta
Kosova genel bütçesinden iyi gelir
alan
danýþmanlardan
yoksun
olduðunu göstermektedir. Onlar
demek ki bakana, Kosova yollarýndaki durumla bizi tanýtabilmesi için
yeterince yardýmcý olmamýþlar.
Bakanýn Raporunda, yollardaki durumun sadece bir boyutu açýklandý.
Bakanlýk aslýnda, Kosova anayollarýnýn tamir planýný da içermeliydi.
Bu plan görülmedi, ne acil , ne de de
uzun vadeli döneme ait bir plan yok.

Yol vergileri için yurttaþlarýn
ödedikleri paralar nereye
gidiyor ve nasýl kullanýlýyor
Bakanlýk bize, Kosova anayollarýndaki çukurlardan ileri gelen zararlarý,
bu çukurlarýn Kosova ulaþýmýný ne
þekilde etkilediðini, trafik kazalarýnda bu çukurlarýn etkilerini açýklamalýydý. Kosova yollarýndaki olumsuz durum yüzünden kaç kiþinin hayatýný kaybettiði? Nedenlerini? Bu
yollarýn bütçeye, yurttaþlara ve
Kosova'ya ne kadar mal olduklarýný?
Yurttaþlar, yollarýn bakýmý için vergilerini vermektedirler. Bu araçlar nereye gidiyor ve nasýl kullanýlýyor?
Sahip olduklarý otomobilleri için
ödedikleri vergi sahiplerinin paralarý
ile yollar tamir ediliyor mu? Bakan,

Hani i Elezit yakýnlýðýnda meydana
gelen toprak kaymasý olayý hakkýnda
incelikli bilgi vermeliydi. Raporda,
alým-satým teklifi ile ilgili kurallara
saygýnýn gösterilip gösterilmediðine
hemen hemen hiç deðinmedi. Bu
bakanlýðýn bütçesi için, yolun kapanmasý ve mal taþýtýnda meyadna gelen
engellerin kaç paraya mal olduðu,
bunun Kosova genel bütçesine ne
kadara mal olduðu açýklanmýyor?
Bu durumda Bakanlýðýn, herhangibir
öznel sorumluluðun var olup
olmadýðýný kaydedip kaydetmediði ve
bu sorumluluk için ne gibi önlemlerin
alýndýðý ? Ancak Merdare-Morina yol
koridorundan söz edilince, þimdiye
kadarki eylemlerle bu, Kosova genel
bütçesini zarara uðratmýþtýr, ayný
zamanda iktisadiye ve onun kalkýnmasýna da büyük zarar getirmiþtir.
Bakan soruyoruz: Fizibilite etüdü,
çevre etüdü, geo-mekanik etüdleri sona
ermeden ve yasal esas gereði duyulmadan, projeler için satýþ teklifi neden
yapýldý? Teklif ne kadara mal oldu? Ek
çalýþmalarýn deðeri nekadardý, daha
doðrusu ilk anlaþmadan iþlerin sonuna
kadar yüzdelik ne kadar arttý? Projenin
takip edilmesi için Hükümetten yerel
uzmanlar var mýydý? Neden bu proje,
uzmanlardan uzak tutuluyor? Bu yol
koridora ait bu proje kaç paraya mal
olacaktýr? Þimdiye kadarki etkinlik
mantýðýna göre, galiba ki Bakanlýk, var
olan sorumluluðuna göre, sadece anayollarda deðil, Kosovanýn tüm diðer
yollarý açýsýndan, Kosova yollarýndaki
aðýr durumdan kurtulmasý için belirli
bir plana sahip deðildi. Aslýnda bu
konuda Bakanlýk, denetimde bulunmalý, Kosovada genel yol sistemini
takip etmeli ve denetlemelidir.

Bakýma ait fonlarýn artýrýlmasý yönünde etkinlikler

Bundan sonra Bakan Qemajl Ahmeti
sözü aldý ve söz konusu Raporun
yazýlý olarak sunulduðunu ve KDP
Parlamenter Grup baþknýnýn ortaya
attýðý diðer konulara da cevap vermek
istediðini söyledi.
Otomobillerini kayýt ettikleri zaman
Kosova yurttaþlarýnýn ödedikleri yol
vergilerinden paralar nereye gidiyor?
Rapor olarak
sunmam gerektiði kouya dahil
deðilse de buna
kýsaca cevap
vereceðim.
Otomobillerin
kayýt
iþleri
süresinde verilen
vergiler
Kosova'nýn
genel bütçesine yatýrýlmaktadýr ve
yollarýn bakýmý için özel bir fon kaynaðý yoktur. Bu çeþit kaynaðýn neden
olmadýðýný ben bilmiyorum, ancak
bunu Siz milletvekilleri de
bilmelisiniz. Bu genel bütçeye aklenmektedir, bundan sonra Kosova
Genel bütçesinin planlamasý yapýlmaktadýr, doðrusu burada her dalda
daðýlým
da
yapýlmaktadýr.
Dolayýsýyla, Ulaþým ve telekomunikasyon Bakanlýðý da, bütçenin bir
birimi olarak bu dallardan biridir.
Kaçanik anayolu, toprak kaymasýnýn
belirmesiyle kapanmýþtýr. Bu 15
Ocak 2006 tarihinde meydana geldi.
16 Ocak tarihinde güvenlik yüzünden yolun kapanmasýna dair Talimatý
yayýmladým. 16 Ocak gününde,
büyük toprak kaymasý meydana
geldi. 20 Ocakta ise, bu kadar toprak
yýðýnýný temizlemek için yol bakýmý
ile görevli olan þirketi tain ettik. Bu
25 Ocak gününde oldu, o gün yol
fiziki bakýmdan açýlmýþ oldu. Ancak
yolun bu bölümünde, daðlardan daha
büyük toprak kaymalarýn meydana
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gelmesi tehlikesi vardý. Ayný zamanda yolun bu bölümünün de açýlmasý
konusunda karar alýnmalýydý, ancak
bu kolay verilecek bir karar deðildi,
diðer sözlerle, güvenlik alanýnda
sorumluluk konusu güncelleþti.
Durumu inceleyen ve takip eden en
yüksek seviyeden baþlayarak, bütün
zaman içinde bu sorunla uðraþan
teknik ve profesyonel çalýþma gruplarýna kadar bunu bildirdim. Çalýþma gruplarýn uyarýlarýna uyumlu
olarak, toprak kayma durumuna
baðlý olarak, belirli kararlarý aldým.
Bu toprak kaymasýnýn meydana
gelemsine neden olan þey, bu daðda
yýllarca yapýlan istismarlarýn yapýlmasýydý.
Ulaþým ve Telekomunikasyon
Bakanlýðý'nýn bu iþle uðraþmasýnýn
onurlu mu yoksa talihsizkil midir
bilmem, çünkü, real olarak
bakýldýðýnda bu, Ulaþým Baknlýðýnýn
sorumluluðunu da aþmaktadýr.
Yolun bu bölümü ne kadar mal oldu
sorusu? Bütün çalýþmalar 50 gün
içinde tamamlanmýþtýr ve 367.ooo
euroya mal olmuþtur ve özel mülke
dahil olan iki araziye tazminat da
buna eklenince, bu araziler, yýkýma
uðradiði için artýk kullanýlmýyor, bu
tutar 387.ooo Euroya ulaþmaktadýr.
Priþtine-Durs (Dýraç), daha doðrusu
Merdare-Priþtine-Durs anayoluna ait
Projeden söz edilince ise, 2004 yýlýnda inþaatý baþlayan bu yolun inþaatýyla "BPÝ Kansel" Alman Þirketi
üstlenmiþtir ve bu projeyi 7 ay
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içerisinde
tamamlamakla
görevlendirilmiþti. Benim bu göreve
geldiðim anda bu Proje Mart aylarýnda tamamlanmýþ olmalýydý. Ben
bildiðiniz gibi 3alýk 2004 tarihinde
bakan olarak seçildim. 7 Aralýk
gününde görevi üstlendim ve hala
olmayan bir Proje ile karþý karþýya
gelmem gerekiyordu. Ýmzalanan
anlaþmada, bizim uzmanlarýmýza
göre, bu proje için araçlarýn yüzde
80-85 tutarýnda ödendiði ileri
sürülüyordu, Projedeki çalýþmalar ise
yüzde 49'dan daha azý gerçekleþmiþti, ki bununla benim de meþgul
olmam gerekiyordu.
Fizibilite etüdleri ve bir projenin
hazýrlanmasý için bilgilerin olmadýðý
bir gerçektir. Danýþman þirketi,
bakanýn göreve atandýðý ilk anýnda,
bu anayolun, daha doðrusu projenin,
4 milyon 905 bin euro tutarýnda
olduðunu belirtmiþti, anlaþma ise,
yanlýþ deðilsem 2 milyon 849 bin
euro
olarak
imzalanmýþtý.
Danýþmalardan sonra bu Proje, sona
erdi ve çok net olarak bildirildi. Bu
proje aslýnda, yüzde 15'lik KDV ile
birlikte, 3 milyon 175 bin euroya mal
olmuþtur. Tam tutar belgem yanýmda
deðil ama bu tamdýr sanýrým. Neden
net olarak açýklanmadý?! Bana göre
bu proje çok net olarak açýklanmýþtýr,
çünkü 27 Ekim 2005 tarihinde,
Baþkan Rugova'nýn önünde, anayolun temel Projesi sona ermiþti.
Anayol olarak adlandýrýlan 7. koridorun ve Priþitne-Hani i Elezit-ve

Priþtine-Ýpek-Deçan arasýndaki yollarý kapsayan ve 8. koridor ile
baðlanan 6. koridorun fizibilitesi
yapýlmýþtýr. Gerçeði söylemem
gerekirse, genelde çalýþmalar, Dünya
Bankasý ve Avrupa standardlarýnýn
tercihlerine göre tamamlanmalýdýr.
Ekonomik deðerlendirme yapýlmadan, demek ki fizibilite olmadan,
hiçbir yol inþaatý baþlayamaz. Bizde
belirli bir durum meydana geldi;
Fizibilite etüdü yapýlmadan proje
hazýrlýklarýný yapmaya baþladýk.
Ancak biz bu projeyi sonuna kadar
tamamlamak istiyorsak, inþþat fizibilitesi Projesini hazýrlayýp komple
hale getirmek zorunda olsaydýk bu
durum meydana gelmezdi, biz ise bu
yüzden bu duruma düþtük.Anayolun
inþaatýnýn ilk safhasýnda, bu yol
boyunca çok sayýda köprülerin,
tünellerin yapýlmasý öngörülmemiþti.
Þimdi ise hazýrlanan projeye göre, 5
kilometrelik tünelin yaný sýra daha 51
köprünün inþa edilmesi öngörülmektedir. Buna, üstgeçitler de eklenince
ek yollarýn sayýsý 105'e yükseliyor,
tüm bunlar tutar fiyatýný da artýrmýþ
oldu.
Ulaþým Bakanlýðý, demek ki
Hükümet, Merdare-Priþtine-Durs
anayolunun, SÝTO kýsaltmasý ile
tanýnan Güney-Doðu Avrupa devletlerine ait Opservatorium ulaþýmý
çerçevesinde önceliðe sahip 20 yöresel yol arasýna sokulmasýný baþardý.
Bu aslýnda, Hava alanýnýn tamirinin
de öncelik olarak kapsanmasýný

baþardýk. Bu ise donasyonlara,
yardým veya yatýrýmlara sahip olacaðýmýzý, daha doðrusu ilerideki 5 yýl
içinde
154
milyon
euro
kazanacaðýmýz demektir ve bu,
sadece Bakanlýk için deðil, bütün
Hükümet ve Meclis için de büyük bir
baþarýdýr.
Bana göre Ulaþým ve telekomunikasyon Bakanlýðý, yeterli sayýlabilecek etkinliklerde bulunan bakanlýklardan biridir. Bu, yöresel-anayollardaki durumdan da gözlenebilir. Bu
etkinlikler yüzünden, çok sayýda
yöresel giriþimlerden mahrum
kaldýk. Ýstikararlýk Anlaþmasýndan da
söz edilince, Kosova ve Bakanlýk
enstitüleri ve aynýca REBÝS programlarýna dahil edilen enfrastrüktürün ikinci yuvarlak masa oturumunda bunlara iþaret edildi.
Bana göre, teklif satýþlarýnýn alýnmasý
veya kazanýlmasý konusu da genel bir
hastalýða dönüþmüþtür. Bu, Ulaþým
ve telekomunikasyon Bakanlýðý'na
hala yansýmaktadýr. 6 veya 7 yýldan
sonra, önceliðe sahip olmasý gereken
baþarýlý olarak çalýþan, çalýþmalarýný
kaliteli olarak tamamlayan þirketler
hakkýnda bilgileri içeren kayýtlarýn
olmasý için zaman çatmýþtýr. Bu
baþarýlý þirketler yerine, kaliteli
olmayan ve sadece 2-3 ay çalýþabilen
kýþ sezonunda çalýþacak durumunda
olmayan þirketlerin veya üreticilerin
etkinleþtirilmemesi gerekir. Asfalt
kalitesini inceleyen labaratuara sahip
olmadýðýndan, daha doðrusu kaliteyi
garanti eden bu zararlý yamatma
olaylarý, kýsa zamanda yine eski hallerine dönüyorlar.
Alush Gashi- Kosova Demokratik
Birliði Meclis Gurubu yazýlý olarak
yazýlý yanýtý tamamýyla desteklemekte ve ayný zamanda sözlü yanýtý tam
yanýt olarak kabul etmekteyiz.
Meclis Gurubu olarak bizler,
Kosova'daki yollarýn altyapýsý ile
Kosova Uluslararasý yollarýnýn
bakýmý, inþaatý ve geliþmesi doðrultusundaki fonlarýn artmasý için seferber olmaktayýz. Bakanlýk ile
Hükümetten, Kosova'nýn Akdenizin
bir kýsmýyla ve Selanik körfezi ile
yörenin diðer körfezlerine doðru
götüren diðer yollarla baðlanmasýnýn

gerekli olduðunu doðrulamasý
amacýyla ek olarak seferber olmasýný
arz etmekteyiz. Diðer yandan
Bakanlýktan, fonlarýn artýrýlmasý
gereksiniminin takdim edilmesi
yönünde ek çabalarýn harcanmasýný
istemekteyiz, ki bunlarýn araçlarý, bu
fona aktarýlmayan Kosova yollarý
için yapýlan vergi ile ödemeler
sayesinde kurulmaktadýr. Böylece,
Bakaný selamlayarak, küçük bir ülke
olarak Kosovanýn yol altyapýsýnýn
inþa edilmesine ve Priþtinedeki
Kosova Uluslararasý Havaalanýnýn
geliþmesi için yatýrýmlarýn saðlanmasýna daha fazla önemin verilmesinin gerekli olduðuyla ilgili
tutumumuzu dile getirmekteyiz.
Fatmire Mulhaxha-Kolçaku-Bazý
sorunlarýn acilen çözümlenmesi
gereklidir, bir boþluðun doldurulmasý
en azýndan bazýlarýnýn hayatýný geçici
olarak kurtaracak, tek sözle biz milletvekillerin Priþtineye daha güvenilir bir þekilde varmamýzý saðlamýþ
olacaktýr. Kentlerde diðer sorunlarda
mevcuttur, ama biz bunlarý
belediyelere býrakacaðýz.
Naim Maloku-AAK Meclis Gurubu
adýna, bu gün milletvekilleri önünde
açýklamada bulunan Sayýn Bakanýn
konuþmasýný desteklerken, Yollara
ait Yasada, araçlarýn kayýt edilmesi
sýrasýnda Kosova yurttaþlarýndan alýnan vergilerden özel fonun ayrýlmasýna izin vermediðimizle ilgili
Kosova Parlamentosunun kararýný
bir kez daha görüþülmesinin gerekli
olduðunu belirtmek istiyorum. Bizler
bu Yasayý, bu verginin Kosovanýn
Konsolidasyon Bütçesine aktarýlmasý
için hazýrlamýþýz, demek oluyor ki
Meclis olarak bizler, Bakanlýðýn bu
vergiden faydalanmamasýný kararlaþtýrýrken, normal olarak Kosova
yurttaþlarý ile tüm araba sahiplerinde
ikircimlik yaradýlmýþtýr, ki onlar bu
araçlarýn nerde bulunduðunu sürekli
sorup durmaktadýr. Bundan ötürü
ben, Yollara ait Yasanýn bir kez daha
görüþülmesinin ya da tamamlamasýnýn özürlü olup olmadýðý sürecini baþlatmamýz ve ayný zamanda bu
Yasanýn deðiþmesiyle, Meclis
tarafýndan, sözkonusu vergiyi toplayacak ve tabi ki yollarýn onarýlmasýný

planlaþtýracak bir acentanýn kurulmasýyla ilgili kararýn alýnmasý için
çaðrýda bulunup, bu verginin sadece
yollarýn bakaýmýna adanmasýnýn
gerekli olduðunu belirtmek istiyorum.
Zef Morina-Yollar Müdüriyeti
uzmanlarý tarafýndan hazýrlanan fizibilite esasýna dayanarak, PriþtineDurs yolu otoban olarak yapýlabilir,
çünkü 24 saat süresince bu yolda þu
anda 13.5 binden çok taþýt ulaþým
yapmaktadýr, bundan ötürü de bu
yolun otoban olarak inþa edilmesi
çok doðaldýr. Geçenlerde projenin
inþa edilmesiyle ilgili ihaleyi yayýnlayýp, uluslararasý özelliðini taþýyan
bu ihaleye toplan 4 þirket katýlmýþtýr.
En pahalý þirket bu projenin gerçekleþmesi için 4 milyon isteyen þirketti,
en ucuzu ise KDV-siz bizlerden yaklaþýk 2.5 milyon isteyen þirketti.
Okumuþ olduðum bu Rapordan
sonra beni en çok, anlaþmanýn
deðiþmesi nedeni, bununla birlikte
bu anlaþmanýn yüzde 35 oranýnda
artýrýlmasýnýn nedeni ve sanat eserleri
için projelerin hazýrlanýp hazýrlanmamasý ilgilendirmektedir.
Berat Luzha-Diðer alternativ yolun,
daha doðrusu Elez Haný Kaçanik
kanyonundaki Çaf Þçipeyle baðlayan
10 km uzunluðundaki yolun þimdiye
kadar onarýlmamasýyla ilgili sorunun
Bakan tarafýndan yanýtlanmasýný
istedi.
Bajrush Xhemajli-Ýhaleler genelde,
mevcut olduklarý bilinmeyen Kosova
dýþýndaki þirketlere ya da duyuruya
katýlmazdan önce ve sonra Kosovada
hiçbir projeyi gerçekleþtirmeyen þirketlere verilmektedir. Kosovada
mevcut olmayan bu þirketler, en
önemli ihaleleri alarak, çalýþmalarý
anlaþmayý imzalayan yerli þirketler
yerine getirmektedir, bu durumda
çalýþmalarýn ne kadar baþarýlý olabileceði de bellidir. Örneðin,
Kosovaya bir kürek bile getirmeyen
Ýtalyanýn ÝDG Þirketi 3 milyon
euroluk en önemli ihalelerden birini
kazanmýþtýr.
Ramadan
Kelmendi-MitroviçaZveçan-Leposaviç yolu Arnavutlara
kapalýdýr ve o yoldan nadiren
geçilebilir. Þala yöresinin batý
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bölümü kapalýdýr. Bu yöreyi Madyer,
Dedi, Bistriça ve Tseray köyleriyle
baðlayacak bir köy yolunun inþa
edilmesi yönünde çaba sarfedilmiþtir.
Bu yönde çalýþmalarýn sürdürülmesi
oldukça faydalýdýr, çünkü bu þekilde
orada yaþayan halkýn varolan
olanaklara göre Mitroviça kentiyle
baðlantý kurmasý saðlanmýþ olacaktýr.
Ýsa Boletini ailesinden izin alýnmadan ve onlarýn imzasý olmadan
Ortodoks Kilisesinden Ýsa Boletini
Kulesine doðrý götüren yol da kapatýlmýþtýr. Ve bu Kule çalýþýr durumda
deðildir. En yüksek organ olarak bizlerin ve bu doðrultuda katkýsý geçebilecek olan herkesin birþeyler yapmasý faydalýdýr, çünkü Halk kahramaný Ýsa Boletini ile onun
savaþçýlarýnýn gömütleri 15 aydan bu
yana açýktýr, bütün proje tamamlanamýþ ise de, bu proje iki kilometrelik yol yüzünden uykuya dalmýþ
durumunda bulunmaktadýr.
Gjergj Dedaj-Bu günden itibaren ve
ileride de mevcut zararlar yüzünden
Kosovanýn birçok yollarýndan sadece
traktörlerle ya da yaya olarak
geçilebilir. Düþünceme göre, bu
sorunun sözkonusu Bakanlýk ve
Bakan tarafýndan çözümlenmesi
gereklidir.
Xhavit Haliti- Bu güne kadar Kosova
Meclisi'nde yollarla ilgili üç yasa
onaylanmýþtýr. Örneðin, 2003-ün
kasým ayýnda onaylanan Yollara ait
Yasa, 2004 yýlýnda onaylanan Yol
Ulaþýmýna ait Yasa ve 2004 yýlýnda
onaylanan
Tehlikeli
mallarýn
Taþýnmasýna ait Yasa. Demek oluyor
ki, yeni Hükümetin seçilmesinden bu
yana diðer yasa onaylanmamýþ ve ayný
zamanda hiçbir diðer Yasa Meclis
sürecinde bulunmamýþtýr. Fýrsattan
yararlanarak size þu soruyu yöneltmek
istiyorum: Yollardaki Güvenliðe ait
Yasanýn hazýrlanmasý hangi safhada
bulunmakta ve bu Yasa, Yollardaki
Güvenliðe AÝT Avrupa Birliðinin haritasýyla uyumlu mudur?

Yaz aylarýnda yollarýn sürekli bakýmý için 14 milyon euro
gereklidir
Bakan Qemajl Ahmeti-Ek soruyu
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yanýtlarken, ulaþým birimindeki sermaye projelerine adanmýþ "Vala
900'den" alýnan vergiye deðindi. Bu
verginin deðeri 6.9. milyon eurodur
ve bunun esasýnca 9 proje
öngörülmüþtür, bunlardan 8-i ihaleye
katýlmýþtýr.
Bakanlýðýn planlarýnda VýçýtýrýnSkenderaJ yolu da yer almaktaydý,
fakat sözkonusu proje ihalede yayýnlanmadýðýndan ötürü bu yol için
araçlar ayrýlmamýþtýr. Fonlarýn
artýrýlmasýndan söz ederken Bakan
Ahmeti,
Bakanlýkta
yapýlan
incelemelere dayanarak, yaz aylarýnda anayollarý ile yöresel yollarýn
sürekli bakýmý için AER ile Dünya
Bankasýna 14 milyon euronun gerekli olduðunu belirtti. Ulaþým
Bakanlýðýnda þu anda ve geçen yýl
yollarýn bakýmý için 5 milyon euro
mevcuttur, bu tutardan 4,5 milyon
yaz aylarýndaki bakým için, 500 bin
euro ise kýþ aylarý süresince yapýlan
yollarýn bakýmýna ayrýlmýþtýr. Acaba
sadece 5 milyon euroyla 2000 km
uzunluðundaki yollarýn istenilen
seviyede bakýlmasý mümkün müdür?
Fakat, anayollarý ile yöresel yollarýn
onarýlmasý için ilerideki 10 yýl için
yýlda 48 milyon euronun saðlanmasý
gereklidir. Böylece, bu incelemeyi
gözönünde bulundurarak, Ulaþým
Bakanlýðý ve ben birkaç sefer, ileride
vergilerle tamamlanmýþ olacak yollara ait fonu kurmayý önerdik. Bu
vergilerden bir tanesi, yollara ait
vergidir.
Sözkonusu
öneri
Hükümette prensipte desteklenmiþtir, fakat fonlarýn kurulmasýný,
Finansilerin Aleni Yönetilmesine ait
Yasa engellemektedir, bundan ötürü
de bizler bu Yasada bazý
deðiþmelerin yapýlmasýyla ilgili
Hükümete giriþimde bulunduk. Tabi
ki bu iþler kolay olmadý, çünkü bu
giriþimi Fiskal Konseyi baþlatmalýdýr. Bunlarýn hepsini gözönünde
bulundurarak, yollara ait vergiler ve
diðer vergilerden toplanacak olan
araçlardanyollarýn inþa edilmesiyle
ilgili özel fonun kurulmasýný ýsrar
etmekteyim.
Jeger-Stançiç-Kumanova projesiyle
ilgili Milletvekili Hatice Hocanýn
tartýþmasýna deðinerek Bakan

Ahmeti, bütçenin onaylanmasý
sýrasýnda bu projenin Hükümet tatarfýndan desteklendiðni ortaya attý. Þu
anada sözkonusu proje ihale
safhasýndadýr ve bu ihalenin içinde
bulunduðumuz yýl içerisinde yayýnlanacaðý kanýsýndayým.
Projeye göre 7. koridorun liðnit
havuzundan geçip geçmeyeceðiyle
ilgili soruyu Bakan Ahmeti, bu konu
hakkýnda ilgili Bakanlýkla, daha
doðrusu Alan Planlamasý Bakanlýðý
ve Maden ocaklarý ile Madenler
Bakanlýðýyla iþbirliði yaptýðýný
doðrulayarak yanýtladý. Þimdilik bu
proje liðnit havuzunun yüzde 50-sinden deðil, yüzde 2 uzunluðundaki
havuzdan geçiyor, diðer sözlerle
havuzdan uzaklaþtýrýlmýþ durumundadýr. Taþýtlarýn sayýsý yaklaþýk
280,000-340,000 civarýndadýr. Eðer
300,000 kadar taþýtý 40 euro ile
çarparsak, o zaman bu vergiden yaklaþýk 12 ya da 13 milyon euronun
toplanabileceði tahmin edilmektedir.
Jakup Krasniqi- Kosova'nýn bütün
yollarýndaki genel durum kötüdür ve
sanýrým konuyla ilgili bu gün burada
yeterince konuþuldu. Düþünceme
göre, Kosova yollarýndaki durumun
düzelmesi amacýyla, bütünlüklü bir
göstergenin, daha doðrusu ayrýntýlý
kýsavadeli ve ortavadeli bir planýn,
diðer sözlerle acil planýn hazýrlanmasý gereklidir, çünkü bu durumda
hem
Kosova
Konsolidasyon
Bütçesinin gücü, hem de yurttaþlarýn
gücü zeddelenmektedir.
Konuþmasýnýn devamýnda Krasniçi,
Kosova Konsolidasyon Bütçesi'nden
6.9. milyon euronun hangi gereksinmeler için harcandýðýnýn keþfedilmesi amacýyla, anket komisyonunun
kurulmasý isteminde bulundu.
Bakan Qemajl Ahmeti-Konuyla ilgili
açýklama yaptýðým sýrada 6.9. milyon
euronun
kaybolduðunu
deðil,
Bakanlýðýmýza hiç gelmediðini ve bu
araçlarýn 2005 yýlýna ait bütçede
kaldýðýný belirtmek istemiþtim, fakat
bunun kayýplarla ilgili hiçbir ilgisi
yok, bu tutar Ulaþým Bakanlýðýnýn
bütçesine gelmemiþtir, eðer yanlýþ
anlaþýldýysam, o zaman hepinizden
özür diliyorum.

ULUSAL DEMOKRASÝ ENSTÝTÜSÜ TARAFINDAN TÖREN ÖRGÜTLENDÝ

Gençlerden oluþan 70 kadar Arnavut, Sýrp, Türk
ve Rom politik öznelerine diplomalar daðýtýldý
Demokrasi, devamlý derinleþmesi ile zenginleþmesi gereken süreçtir, bundan ötürü de Kosova'nýn yeni
demokrasi enstitülerine yeni güçler, yeni nesiller gereklidir
Kosova Meclisi'nde bugün, yaklaþýk 70
kadar Arnavut, Sýrp, Türk ve Rom politik
öznelerine diplomalarýn daðýtýlmasý
dolayýsýyla tören düzenlendi. Bu diplomalarý, Kosova'daki Ulusal Demokrasi
Enstitüsü /ND?/ tarafýndan örgütlenen
Poltik talim Akademisi daðýttý.
Sözkonusu törene, Kosova Meclisi
Baþkaný Kolë Berisha, Kosova'daki
USA?D Misyonu Müdürü Ken
Yamashita, Kosova Meclisi milletvekilleri, Priþtine Belediye Meclisi Baþkaný
?smet Beçiri ve Kosova enstitülerinin
diðer temsilcileri katýldý.
Bu törenin açýlýþ konuþmasýnda bulunan
Ulusal Demokrasi Enstitüsü Müdürü
Chad Regers, Kosova'daki partilerin,
politik alanýnda talimlerin yapýlmasýnýn
ve partiye genç nesillerin katýlmasýnýn
gerekli olduðu sonucuna vardýklarýný
belirterek, diplomalara sahip olan bu yetmiþ gencin, demokrasi toplumun kurulmasý yönünde çaba sarfedecekleri yüzünden, onlarýn partileri ile Kosova'yý onurlandýracaðýný vurguladý.
Törende hazýr bulunanlarý selamlayan
Kosova Meclis Baþkaný Berisha, diplomalarýn daðýtýlmasý dolayýsýyla bu gün
gerçekten kendilerini iyi hissettiklerini
belirterek, alýnan diplomalarýn, Kosova
Meclisi ile belediye meclislerinin çalýþma
þekli ve seçilen resmi yetkililerin yurttaþlarla görüþmelerinin örgütlenmesi
þekli hakkýnda dört aylýk kurstan sonra
elde etmiþ olduklarý teori ile pratik bilgilerini
doðruladýðýný
vurguladý.
Konuþmasýnýn devamýnda Baþkan Beriþa
þunlarý dile getirmeye çalýþtý:
"Bu kurs USA?D ile ND? tarafýndan
örgütlenmiþtir ve ben, Kosova'daki
sayýsýz sermaye projelerine kýyasla, bu
sermaye projesini en samimi bir þekilde
kutluyor, bununla birlikte teþekkürlerimi
sunuyorum.
Kosova'da mevcut olan bu iki tanýnmýþ
yabancý enstitü, çalýþmalarýnýn büyük bir
bölümünü herþeyden önce uzmansal
yardýmda bulunanlara karþý yönlendirmiþtir. Onlarýn yardýmý sayesinde,
demokrasi enstitülerin kurulmasýnda
bizler daha hýzlý bir þekilde ilerlemekteyiz.
Þimdiye kadar elde ettiklerimiz az
deðildir. Fakat, demokrasi, devamlý
olarak derinleþmesi ve zenginleþmesi

gereken süreçtir. Bundan ötürü de,
Kosova'nýn yeni demokrasi enstitülerine,
yeni güçle yeni nesiller gereklidir. Benim
nesilim ve benden önceki nesiller, var
gücüyle çalýþýp, Kosova için gerekenleri
yapmýþtýr. Fakat, eðer Kosova'nýn yarýný
ve geleceði için bizden sonra gelen
nesiller için yeni yollarý açmazsak,
þimdiye kadar yapýlanlar az sayýlabilir ya
da hiçe benzeyebilir.
Yapmýþ olduðumuz iþlerle ve elde etmiþ
olduðumuz sonuçlarla, nesiller arasýnda
saygýn kiþiler olacaðýmýzý ve her zaman
hatýrlanacaðýmýzý biliyoruz, ama özellikle
bizi deðiþtirecek ne gibi nesiller yetiþtireceðimizle de ayný ölçüde hatýrlanmýþ olacaðýz.
Bu gün aramýzda bulunmanýz, bizim
geleceði düþündüðümüzü ve ayný zamanda hepimiz için iyi bir gelecek kuracaðýmýzý kanýtlamaktadýr. Bu doðrultuda,
yarýn sizin, genç nesillerin Kosova'nýn
politik ile enstitü öznelerinin çoðunun
yöneticileri olacaðýnýzdan gurur duyduðumu belirtmek istiyorum.
Sizin bu sistemin koltuklarýna geçmeniz,
yeni canlýlýk ile yeni görgüler getirmiþ
olacaktýr ve sizin sayenizde partilerinizin
içindeki dinamik artacak ve bununla birlikte Kosova ile onun yurttaþlarýnýn
çýkarýndan taleplerin zenginleþmesi
amacýyla politik özneleri arasýndaki
yarýþmalar geliþtirilmiþ olacaktýr.
Bu durumda, yurttaþlar için daha faydalý
çözümü sunan her proje talebi teþkil
etmektedir. Ve, tabi ki, iyice düþündükten
ve en faydalý projeyi bulduktan sonra,
sürekli yardým ile sorumluluk için yurttaþlarýn oyunu ile güvenini kazanmýþ olacaksýnýz. Bu günlerde siz bunlarýn
çoðunu öðrenmiþ oldunuz ve çok yakýn

bir gelecekte öðrendiklerinizi pratikte
uygulamaya geçeceksiniz.
Bu öðütten daha önemli olanlarý da
öðrendiðinize eminim: kuþkusuz ki
öðrenmenin önemi ile sýrrýný anlamýþ
oldunuz. Bu kursa gitmezden önce
bilmedikleriniz þeyleri düþünün. Bu gün
bilgi açýsýndan ne kadar daha zengin
olduðunuzu ve ne kadar kendinize
güvendiðinizi, ayný zamanda eðer ileride
de bir þeyler öðrenmeye devam ederseniz, gelecekte kendinizi ne kadar daha
iyi hissedeceðinizi düþünün.
Konuþmamý tamamlamazdan önce, bu
gün almýþ olacaðýnýz diplomalar için hepinizi bir kez daha en iyi dileklerimle kutlamak istiyorum. Dört aylýk baþarýlý çalýþmalarýnýz için sizleri tebrik ediyorum ve
gerçekten elde etmiþ olduðunuz bilgiler
için diploma þeklindeki þahadetnemelerin
bu gün Kosova Meclisinde daðýtýlmasýndan son derece gururluyum, çünkü bir
gün sizler de bu Meclise girip, ardýnýzdan
bu kursta öðrenmiþ olduðunuz görgü ile
bilgilerinizi getirmiþ olacaksýnýz.
Bu gün buradan, daha doðrusu Meclisten
hepinize þu çaðrýda bulunmak istiyorum:
daha bügünden, yani þu andan seçilen
milletvekilleri ve halkýn temsilcileri
olarak Kosova Meclisine geleceðiniz aný
düþünün. 2007 yýlýnda yapýlacak olan
seçimlere katýlýp, halk tarafýndan oy
kazanacaðýnýzý ve ayný zamanda topluluðunuza, Kosovaya ne gibi yardýmda
bulunabileceðinizi ve ne gibi olumlu
deðiþmeler yapabileceðinizi düþünün.
Meclisin ve Kosova enstitülerinin size,
yeni fikirlere ve görgülere ihtiyacý vardýr.
Gençliðimde bana verilen öðütleri size
iletmemi müsaade edin: bu yolu,, Kosova
ile onun halkýna karþý olan iyi niyetiniz ve
sevginizle takip edin, eminim ki aranýzdan
hepiniz bunu yapabilirsiniz. Siyasette
ahlaðýn olmadýðýný ya da olmasýnýn gereksiz olduðunu söyleyenlere inanmayýn.
Hayatta, herþeyden çok ahlak olmalýdýr,
siyaset ise hayatýn bir parçasýdýr."
Sertifikalara sahip olan genç nesilleri
tebrik eden Kosovadaki USA?D
Misyonu Müdürü Ken Yamaþita, deðiþik
partilerden genç nesillerin bir arada
olmasýndan mutluluk duyduðunu belirtip,
bunun, politik partilerin geleceði
düþündüðünün en iyi göstergesi
olduðunu vurguladý.
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