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Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Yakup
Krasniçi bu gün, Kosova’daki EULEX Misy-
onu Şefi Sayın Yves de Kermabon ile
görüştü. Bu görüşme sırasında Parlamento
Başkanı Krasniçi, Bağımsızlığın ilan
edilmesi, Kosova Anayasının onaylanması
ve Başkan Ahtisari Paketinden çıkan
yasaların kabul edilmesi doğrultusunda
gerçekleşen Kosova Meclisinin güncel etkin-
likleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasının
devamında Parlamento Başkanı Krasniçi,
EULEX ile birlikte Kosova’nın tüm
yöresinde enstitülerin otoritesi ile çalış-
maların genişletileceğini ve bu çalışmalar
sayesinde ülkenin kuzeyinde beliren örgütlü
suçların ortadan kalkacağını dile getirdi.
Paralel strüktürlerin kurulması, Kosova’da
yaşayan Sırplara ve diğer yurttaşlara sorun
yaratmaktadır. Kosova’daki adalet ile
mahkeme alanındaki konulardan
bahsederken Parlamento Başkanı Krasniçi,
mahkeme tarafindan hiçbir karar alınmadan
5 ya da 6 yıl hapiste yatan yurttaşların mev-
cut olması yüzünden, yasanın uygulanması
amacıyla adalet ve mahkemenin çalıştırıl-
ması doğrultusunda yardımın sunulmasının

gerekli olduğunu vurguladı. Bunların sorun-
larını çözerek, bu arada mahkemenin
otoritesi de gereken seviyeye ulaşmış olacak-
tır. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar için
Parlamento Başkanı Krasniçi’ye övgüler
yağdırdıktan sonra, Kosova’daki EULEX
Misyonu Şefi Yves de Kermabon, sadece
yardım etmek amacıyla Kosova’da bulun-
duklarını belirtti. UNMİK-in yeniden şekil-
lendirilmesinin yapıldığı dönemde,
çalışmalarımızı Kosova’nın tüm yöresinde
sürdürebilmemiz için gereken olanaklar
sağlanmaktadır ve bu arada bizler devamlı
olarak GSÖT ile danışmalarda bulunmak-
tayız. EULEX Misyonunun kapasiteleri
Kosova’nın tüm yöresinde yaygınlaşacak ve
bunun böyle olacağına eminiz. Bizler aynı
zamanda Kosova’daki mahkeme sisteminin
hızlı adımlarla ilerlemesi yönünde katkıda
bulunmaları amacıyla, bu alanda gereken
tecrübeye sahip olan uzmanları da Koso-
va’ya getirtimiş olacağız, dedi konuşmasının
devamında Sayın Kermabon. Bu münasebe-
tle Sayın Kermabon, örgütlü suçlara karşı
savaşımda Kosova’ya, EULEX tarafından
gereken desteğin sunulacağını vaad etti.

MECLİS BAŞKANI JAKUP KRASNİQİ, KOSOVA’DAKİ EULEX ŞEFİ YVES
DE KERMABON’U KABUL ETTİ
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KOSOVA MECLİSİ TÖREN TOPLANTISI’NDAN

ABD, her zaman Kosova halkının yanında

olacaktır
Uluslararası topluluk, Kosova ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu ve
böyle kalacağını görmelidir
Kosova Bağımsızlığı ve yeni anayasa ülkemizi, özgür ve egemen kılacak, fark yap-
maksızın, bütün yurttaşları için tam eşithaklılığını sağlayacak, ülkemizi, yörede
barış ve istikrarlık faktörü yapacaktır
Ahtisari versiyonu, en iyi çözüm olmayabilir ancak ileriye doğru iyi bir adımdır

Kosova Cumhuriyeti Meclisinin törenli
toplantısı, Kosova ile onun halkının yüce
dostu Kurultaycı Sayın Eliot Engel’in onu-
runa düzenlendi, bu münasebetle kendisi
milletvekilerine bir konuşmada bulundu.  Bu
toplantıya, Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir
Seydiu, Başbakan Haşim Thaçi, Uluslararası
Sivil temsilci Pieter Feith, eğitim ile bilim
alanından syısız konuklar ve dini temsilciler
katıldı.  Kurultaycı Eliot Engel’in salona gir-
işi, kürsüye çıkışı ve Meclis ile Kosova halkı
için oldukça önemli olan konuşmasının sonu
alkışlarla karşılandı.  Kosova Meclisi Başkanı
Jakup Krasniqi özel olarak Eliot Engel’i
kabul etti.

Kosova konusunun afirmasyonu
yönünde kongresmen Sn, Eliot En-
gelin katkılarına özel saygınlık adına,
Kosova Cumhuriyeti Meclisi bugün,
Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı
Sn. Jakup Krasniqi tarafından
yönetilen tören toplantısını düzenledi.
Meclis başkanı sunduğu konuş-
masında Meclis’in, Kosova’nın
değerli dostu olan ABD Kongresi’nin
ünlü üyesi Sayın Eliot Engel”i  ağır-
ladığından dolayı gurur ve şeref duy-
duğunu söyledi. Konuşmasının
devamında Kosova Meclis Başkanı
Jakup Krasniqi şunları dedi: “
Meclisimiz, Kosova’nın değerli dostu
olan ABD Kongresi’nin ünlü üyesi

Sayın Eliot Engel ‘i  ağırladığından
dolayı gurur ve şeref duyduğunu
söyledi. Sayın Engel, Kosova
Cumhuriyetine, onun yüksek yasama
organı olan Meclisine hoş geldiniz.
Sizi ve eşliğinizde olan iş
arkadaşlarınızı selamlarken, Kosova
Meclisi adına, Kosova özgürlüğünün
dokuzuncu yıldönümü ve Bağımsızlık
Anayasasının yürürlüğe koyulmasını
kutladığımız bu günlerde ziyaretiniz
için teşekkür etmek istiyoruz.
Sayın Engel sizin adınız, bütün Koso-
va’da tanınmış ve sevilmiştir. Kosova
ve halkının haklarını elde etmek
yönündeki devamlı ve çok uzun za-
manlı verimli faaliyetlerinizden
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dolayı Siz, Kosovanın hatırası ve
kalbinde özel bir saygınlığa değer
duygularla varsınız. Bana verilen bu fır-
sattan yararlanarak, Size ve Amerika
Birleşik Devletlerine, Kosova ve onun
vatandaşları için sunduğunuz katkıdan
dolayı Kosova Meclisi, vatandaşlar ve
kendi adıma sizi takdir etmeme ve son-
suz şükranlarımı ifade etmeme müsade
buyurun. 
Siz sayın Engel ve sizin güzel ülkenizin
yoğun katkınız sayesiyle 17 Şubat 2008
tarihinde ilan edilen ve halkın hedefi
olan Kosova Bağımsızlığı, şu anda
BMÖ’ne üye olan 42 ülke tarafından
kabul edilmiş ve uluslararsı toplumu
tarfaından genişçe desteklenmektedir.
Bağımsız Kosova ve Anayasa toplumu-
muzu, özgür ve egemen kılacak, bütün
vatandaşları için tam eşithaklılığını
sağlayarak, ülkede yöremizi barış ve is-
tikrarlık faktörü yapacaktır.
Ülkemizin öncelikleri arasında BMÖ
dahil uluslararası örgütlere üyeliği,
genel kalkınma ve refahın daha üst düz-
eye çıkarılması yanı sıra Evroatlantik
entegrasyon özellikleridir.
Biz Size, Kosova devletine Sizin ve
uluslararası yatırımların, ülkemizin
demokrasileşmesi için bütün vatan-
daşların lehine olacağına ve sadece
Kosova’da değil, bütün yörede barış ve
güvenlik hizmetinde olacağına dair
garanti ediyoruz. Sayın Engel, bir daha
teşekkür ederken, Kosova Cumhuriyeti
Meclisi’ne hitaben konuşmanız için sizi
davet ediyoruz” dedi Meclis Başkanı
Krasniqi.

1988 yılında Belgrad’taki
Sırp yönetimi, bana vizeyi
redetti
Katılımcılara hiteben konuşurken
Kongresmen Eliot L. Engel şunları
dedi: “Yeni ve Bağımsız Kosova
Meclisi önünde konuşmaktan gurur
duyurum. Kosova Meclisi’nde bu ik-
inci defa verilen konuşma fırsatımdır.
Ancak bağımsızlıktan söz edildiğin-
den dolayı bu  benim için özel önem
taşımaktadır.  Bağımsızlığın ilan
edilmesinden bu yana, bu Meclis
önünde konuşan ve Özgür  Kosova
için 20 yıllık çalışmlaar ve destekten
sonra, bugün burada bulunmaktan
daha çok istediğim bir yer düşüne-
miyorum. Sayın Krasniqi, bu Parla-
mento’da bulunma fırsatını bana
sunduğunuz için teşekkür ederim.

Burada benimle beraber Kosovayı ilk
defa ziyaret eden, Temsilcilik Bakan-
lığında üye olan Ohayolu Cin Şmit de
bulunuyor. Ben onu da beni gibi
içtenlikle kabul edeceğinize eminim.
Bildiğiniz gibi Kosova’da çok defa
bulundum. 1998 yılında Kosova’nın
serbest seçimleri düzenleme çabasın-
dayken bana buraya gelmeme Bel-
grad yönetimi izin vermemişti. Bu
seçimlere yardım etmek, gözetlemek
ve desteğimi tasdıklamak için Koso-
va’ya gelmek istemiştim. Belgrad’ın
Sırp yöneticileri tarafından vizem
rededilmişti. Ve o zaman beni o za-
manlarda Makedonya sınırından geri
çevirmişlerdi.Bundan ertesi hafta
Nevyork’ta Birleşmiş milletler binası
önünde Kosova bağımsızlığını
desteklemek için bir miting düzenlen-
mişti. Ben o fırsatla 1000 kişinin
katılımı olan söz konusu mitingte
hitaben konuşurken şunları demiş-
tim:”Ben geçen hafta Kosova’ya git-
meye çalıştım. Ancak buna Miloşeviç
müsade etmedi. Ancak benim ona ye-
niliklerim var, bir gün biz özgür ve
bağımsız Kosova’da bulunacağız ve
biz ona oraya girmesine izin ver-
meyeceğiz” demiştim. Evet dostlarım
biz şimdi özgür ve bağımsız Koso-
va’da bulunuyoruz, Miloşeviç ise,
bildiğiniz nedenlerden dolayı bizimle
bu kutlamada yer almayacaktır.
17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlık
ilan edilirken, Priştine’de ve Koso-
va’nın diğer kentlerinde düzenlenen
kutlamaları, TV sayesiyle seyred-
erken duygulanmıştım. Kosova cad-
delerinde binlerce vatandaş
tarafından Amerika bayraklarının sal-
landığını seyrederken gerçekten
duygulanmıştım. Bu hayatım
boyunca aldığım en güzel doğum
günü hediyemdir.
Birleşmiş Milletlerin, Kosova
halkının, güçlü, bağımsız devleti ve
özgür toplumu oluşturmak hede-
flerinde her zaman Kosova halkının
yanında olacağını garanti etmek istiy-
orum. Birleşmiş Milletler ve Kosova,
özgürlük ve demokrasi hakkındaki
idealleri dahil ortak amaçları vardır.
Ve tabi ki benim ABD Kongresinde
hizmet ettiğimce, bizim bu iki devle-
timiz için kalbimde en iyi dilekleri
taşıyacağıma ve halklarımız arasın-
daki bağların güçlü olmasına ve ADB

tarafından elinden geldiği desteği
Kosova’ya sunacağına dair söz veriy-
orum.

Her nerede bulunuyorsam ,ABD ve
özel olarak bana karşı bu güzelim
ülkenin vatandaşlarının sıcaklığını
hissedebiliyorum. Caddelerinden
geçerken, resoranlarda birinde bir
şeyler atıştırırken ve dükanlarda bi
şeyler satın alırken, vatandaşlar
yanıma yaklaşarak, yıllarca sun-
duğum çabalarım ve yardımım için
bana teşekkür ediyorlar. Ben
Kosoav’da bulunduğum zaman-
larda kendimi gerçekten evdeki gibi
hissediyorum.
Bildiğiniz gibi ABD’nde Arnavut-
Amerika topluluğu, iki ülkemiz
arasındaki güçlü bağların daha
güçlenmesine yardımcı oluyor.
Bugün yakın dostum Hari Bajrak-
tari ve çok sayıda dostumla be-
raberim. Kosova’ya yatırımlar
gerekli, dolayısıyla Arnavut-
Amerika topluluğu, bu yolda
faaliyet göstermelidir. Kosova’da
doğan Hari ve Rustem Gaşi, Koso-
va’da en çok yatırımlarda bulun iki
Amerikalı yatırımcıdır, öyle ki
diğerleri de aynı yoldan gitmelidir.
Yeni Kosova Hükümeti, dost vergi
kodu sayesiyle özelleştirme ve özel
işletmecilik faaliyetleri ile yatırım-
ları desteklemek ve artırmak için
elinden geleni yapması gerekir. 
Devlet kurmak, tabi ki zor bir iştir.
Nevyork’ta büyürken, yeni devleti
oluşturan Amerika öncelikleri
hakkında yazılar okurdum. Biz bun-
ları, tarihi kitaplardan okumak
zorunda değiliz. Siz hepiniz vatan-
seversiniz. Vatanseverler bugün

Ben her zaman Kosova
vatandaşlarının,
Amerika’nın var olduğu
en iyi dostları olduğunu
ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin Kosova
halkının en iyi dostu
olduğunu
söylemişimdir.
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Parlamentoda oturan, Priştine’de
çalışanlardır. Vatanseverler, yıllarca
zülum, diktatörlük, ayrımcılık ve
diğer onur kırıcı olayları yaşamış
Kosova vattandaşlarıdır. 
Vatanseverler, hasara uğramış ve
yakılmış evlerini görmeleri için
1999 yılında Kosova’ya dönen ve
bununla birlikte evlerini tekrar inşa
etmeleri amacıyla durmadan çalışan
ve çalışmalarını yenilemeye çaba
sarfeden kişilerdir. Vatanseverler
aynı zamanda, bağımsızlık düşünü
hiçbir zaman unutmayan ve  bir gün
bağımsızlığın geleceğine inanmaya
devam eden Kosova yurttaşlarıdır.
Yeni bağımsız demokratik devlete
sahip olmayı sağlayarak kendi etk-
ileri sayesinde, Kosova’nın yeniden
doğmasında önemli rolü oynayan
Kosova’nın tün yurttaşları vatan-
severdir. 

Camiler, manastırlar,
kiliseler ve tüm diğer dini
objeler korunum altına
alınmalıdır

Öyle ki, özgür ve bağımsız Koso-
va’da her nekadar mutluysak,
önümüzde bir sürü amaçlar vardır.
Aynı zamanda yapılması gereken
işler de oldukça çoktur. İktisadiye
yardım gerek. Demokratik enstitüler
güçlendirilmeli. Rüşvetçilik ceza-
landırılmalı. İşsizlik oranı azalmalı.
Yeni iş yerlerinin sağlanması gerek.
Enerji sektörü acilen düzeltilmeli ve
kararlı stratejilere yer verilmelidir.
Bu devletin bütün yurttaşları, sadece
çoğunluğu oluşturan Arnavutlar için
değil, azınlıklar için de Kosova’da
parlak bir geleceğin varolduğu bil-
incinde olmalıdırlar. Azınlık hak-
larının ve azınlıklara ait dini
inançların korunmasıyla birlikte
Kosova’da çok uluslu demokrasi
hüküm sürmeli. Camiler, manastırlar,
kiliseler ve tüm diğer dini objeler ko-
runum altına alınmalıdır. Kosova,
yöre için örnek olmalıdır. Miloşe-
viç’in Arnavutlara kötü muamele
yaptığı gibi, bizler hiçbir zaman Sır-
plar ve diğer azınlıklara kötü
muamele yapmamalıyız. Bu ülkenin
tüm yurttaşlarına özgürlük kapılarını

açarak, yeni devletinizi Batılı
demokrasi sahnesinde daha dikkatli
bir şekilde koruyup, ABD ile Avru-
pa’daki komşularınız yanında yer
almış olacaksınız. Bugün devletinizi
yetenekli yöneticiler yürütmektedir.
Sayın Başbakan Thaçi ben sizin,
Kosova yurttaşlarına yapılan gaddar-
lığı ortadan kaldırmanız amacıyla hiç
durmadan yıllarca savaştığınızı biliy-
orum. Bir gün devletlerinin özgür ol-
ması için silahını kullananlar bu
ülkenin kahramanlarıdır ve onlar
hiçbir zaman ikinci sınıf vatandaş
olarak daima ezilmek istemediler. 
Sayın Başbakan, size ve aynı za-
manda bu savaşta savaşan tüm kahra-
man savaşçılara saygıyla eğiliyorum.
Dün sizinle ailenizin evinde
görüşmekten saygı duymaktayım.
Bana ve heyetime karşı göstermiş
olduğunuz misafirperverliğiniz her
zaman hatıralarımızda kalacaktır.
Şimdiye kadar çok şeyden bahsettik,
fakat herşeyden önce benim burda
sizin için ve ülkeniz için bulun-
duğumu ve bulunacağımı bilmenizi
istiyorum. 
Özgürlük kolay gelmiyor. Kosova
yurttaşları defalarca rencide edilip,
yıllarca münakaşa ile sıkıntılarla
karşı karşıya geldi. Yaşari ile Harad-
inay aileleri gibi daha birçok aileler,
bir gün yurttaşların özgür olması için
canlarını feda ettiler. 
Bu gün bu Meclis toplantısında hazır
bulunan dostlarımın çoğunu selamla-
mak istiyorum. Sayın Kosova
Cumhurbaşkanı Seydiu, sizi görmek-
ten her zaman mutluluk duydum.
Dünkü toplantımızda Kosova’nın
geleceğinden bahsettiğimizde, sizin
vizyonlarla dolu bir insan
olduğunuzu farkettim. Dün akşamki
yemekte hakkımda güzel sözler
söylediğiniz için teşekkürlerimi
sunuyorum. Sayın Dışişleri Bakanı
Skender Hüseni, yaklaşık 10 yıl önce
yetenekleşme proğramı temsilcileri
oluşumunda Vaşingtondaki büromda
çalıştığınız günleri hatırlıyorum.
Büromu terkeden kişilerin, iyice
yetenekleşip, her zaman daha iyi ve
yüksek görevlere ulaştıklarıyla ilgili
her zaman şaka yapıyorum. Sayın Sk-
ender bey sanırım bu konuştuklarım
size de aittir.  En ağır ve en sıkıntılı
anlarda yöneticiniz olan ve aynı za-

manda bir gün Kosova’nın özgür ile
bağımsız devlet olacağını garanti
eden insanı anmamam sanırım büyük
saygısızlık olurdu. Uzun yıllar kendi-
sine arkadaşım olarak hitapta bulun-
mam benim için mutluluktu. Birkaç
yıl önce Priştine’deki gömme
merasimine katıldığımda gerçekten
çok üzgündüm. Tabi ki bu sözlerimin
hepsi, kendi devletinin geleceği üsütn
çaba sarfeden Dr. İbrahim Rugova’ya
ilişkindir. Kendisinin Kosova’nın
tamamıyla özgür olduğunu ve bağım-
sızlığa kavuştuğunu görmemesi,
gerçekten trajik bir olay olsa gerek.
Fakat, onun kurmuş olduğu temeller
oldukça güçlüdür. Onlar, hepimizin
inşa ettiğimiz temellerdir. 

Bizler, Demokratlar ile
Cumhuriyetçilerin bu yör-
eye yönelik çabalarının
paylaşıldığını doğrulamak-
tayız 

Herşeye rağmen, şimdi 2008 yılı-
bağımsızlık yılıdır ve bizler yeni
başlangıcın eşiğinde bulunmak-
tayız. 40-tan çok devlet Kosova’nın
bağımsızlığını tanıdı ve sanırım
ileride bu sayı daha da artmış ola-
caktır. Dün akşam, yeni Anayasanın
yürürlüğe girmesi dolayısıyla
düzenlenen törenli toplantıya
katılma fırsatım ve öncülüğüm
oldu. Başbakan ile Cumhur-
başkanıyla birlikte ilk sırada otur-
maktan gurur duydum. Bununla
birlikte platformda Kosova bayrağı
önünde Amerika bayrağını görmem
beni oldukça sevindirdi. Bu benim
için haklı olarak devletlerimiz
arasındaki uzun süreli ilişkinin
varolduğunu belirtmektedir. Bu
yeni ve çağdaş Anayasayla,
Kosova, yasaların hüküm
sürmesinin başta olduğu demokrasi
devletler topluluğunda yer almak-
tadır. Bu yeni Anayasa, tüm yurt-
taşların temel haklarını her zaman
için savunan Kosova’nın değer-
lerini daha dikketli bir şekilde bel-
gelerde korumaktadır. Değerli
dostlarım, demokrasi güçlü bir şek-
ilde kökleşmektedir. Benim görüş
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açımdan, Ahtisari Planı, yeni
Cumhuriyetinizi kurmanız amacıyla
iyi bir çerçevreyi sunmaktadır.
Ahtisari’nin vizyonu en iyi olmaya-
bilir, ama ileriye doğru adım at-
manız için memnun edicidir. Onun
önemli katkısı, adaletli görüşü ve
bu yörenin karşılaşmış olduğu
pratik gerçekle ilgili görüşü için
Finlandanın eski Başkanı Marti
Ahtisari’ye övgülerimi sunmak is-
tiyorum. Onun aralıksız çalışması,
Kosova yurttaşlarının bu günü yaşa-
malarına yardımcı olmuştur. 
Öyle ki, dünya yöneticilerinin çoğu,
sizin özgürlüğe kavuşmanız is-
teğine destek sundular. Başkan Bil
Klinton, Miloşeviç’in terör ordusu-
nun bombardıman edilmesi için
yetki vermesiyle etnik temizlemeyi
ortadan kaldırdı. Etnik temizleme
sırasında Başkan Bil Klinton’la
Vaşington’da yapmış olduğum
konuşmaları hatırlıyorum. Daha o
zamanlar Başkan Klinton’a, etnik
temizlemenin durdurulması doğrul-
tusunda birşeyler yapmamızın, daha
doğrusu önlem almamızın gerekli
olduğunu söylemiştim. Benim
konuştuklarımı Başkan Klinton:
“Bunun devam etmesine izin ver-
meyeceğim” diye yanıtlamıştı.
Böylece, Priştine’deki bir caddenin
“Bil Klinton Bulvarı” olarak ad-
landırılması mantıklıdır bence. Aynı
zamanda şunu belirtmem gerekir ki,
İpek’teki bir caddeye “Kurultaycı
Eliot Engel” adının verilmesinden
gurur duymaktayım. 
Başkan Buş’un da, Kosova halkı
için benzeri dostluk ile destek
siyasetini devam etmesinden son
derece mutluyum. Kosova’ya yöne-
lik ABD siyaseti gerçekten parti
dışıdır ve bundan ötürü de ben bu
gün Cumhuriyetçi meslekdaşım
Ohaya Kurultaycısı Jean Smidt’in
de benimle birlikte olmasından
oldukça mutluyum. Hep beraber
biz, Demokratlar ile Cumhuriyetçi-
lerin bu yöreye yönelik çabaların
paylaşıldığını  doğrulamaktayız. 
Ben ilerlemenin, ABD-nin hızlı ve
dolaysız bir şekilde Güney Avru-
pa’da çaba sarfetmesiyle sağlan-

abileceğine inanmaktayım. Amerika
yöneticileri Kosova ile Balkanlarda
ilerlemenin yöneticileriydi ve biz
önümüzde mevcut olan olgulardan
kaçamayız. Bu yılın sonunda her
kim ABD Başkanı olursa, Kosova
halkıyla yakın ilişkileri ve çaba sar-
fetme siyasetlerini devam etmelidir.
ABD-nin yeni Başkanının Koso-
va’yla varolan dostluğu
güçlendirilmesini sağlaması ve il-
işkilerimizi yeni döneme aktarması
doğrultusunda elimden geleni ya-
pacağıma söz veriyorum. 
Fakat, uluslararası topluluk aynı za-
manda, ABD ile Kosova arasındaki
ilişkinin güçlü olduğunu ve her
zaman öyle kalacağını bilmelidir.
Bizim dostluğumuz, demokrasiniz
yönündeki çabalarımız güçlü
olduğu kadar güvenilirdir. Buna
benzer, dünya, yeni Kosova
Cumhuriyetinin daimi olduğunu
bilmelidir. Kosova, özgürlüğü
seven devletlere katılmış ve
Avrupa-Atlantik geleceğini amaçla-
yarak, yeni bağımsız devletlerin
yöresinde bulunduğundan gurur
duymaktadır. Düşünceme göre, bir
gün Kosova, NATO ile Avrupa Bir-
liğine girmesi için  Arnavutluk, Hır-
vatistan ve Makedonya’ya
katılacaktır

Müsaade buyurursanız ben bu güne
ait bir olayı daha yorumlamak is-
tiyorum. Bu gün karşınızda dur-
duğum sürece, uluslararası
topluluk Kosova’da, Birleşmiş
Milletlerin Avrupa Birliğine nasıl
ve ne zaman intikal edeceği
hakkında karar almaktadır. Ve bu

diğerleri tarafından alınması
gereken karar olduğu sürece, ver-
ilen mesaj oldukça ayandır. Koso-
va’da uluslararası katılımını
yönetmesi yönündeki Birleşmiş
Milletler Örgütünün zamanı sona
ermiştir. Bizler, Moskova ve Bel-
grad rakiplerine,  Kosova’nın iler-
lemesini bloke etmelerine ve
istikrarsızlığı yaratmalarına izin
vermemeliyiz. Genel Sekreter in-
tikali hızlatmalı ve EULEX Misy-
onuna, olasıl olduğu kadar bir an
önce bütünlüklü operasyona
geçmesini müsaade etmelidir. 
Bu değişme sadece UNMİK-in
EULEX-e intikal etmesine ait
değildir. Aslında gerçek intikal
Kosova Hükümetine ilişkindir. Bi-
zler, UNMİK yönetimi sırasında,
yetkilerin sizin tarafınızdan seçilen
yöneticilere gecikmeyle aktarıl-
masının, Kosova halkının hayat-
larını sürdürmelerini engellediğini
ve memnuniyetsizlik yarattığını
gördük. Yetkilerin büyük bir
bölümü genelde son yılda Kosova
enstitülerine intikal edilmiştir,
fakat düşünceme göre, Başkan
Ahtisari’nin planıyla, Kosova
süreci bütünleşecek ve Kosova
tamamıyla egemen devlet olacak-
tır. 
Özgür ve bağımsız Kosova Parla-
mentosunda sizin karşınızda
konuşmaktan büyük gurur duy-
duğumu bir kez daha belirtmek is-
tiyorum. 20 yıl önce Kurultaya
katıldığım günleri hatırlıyorum ve
Kosova’nın egemen devlet olması
düşüncesi bir düştü. O zamanlar
kamışa tutunarak, Miloşeviç’in
saldırısına karşı savaşmıştık. Fakat,
bu gün bu düş gerçek oldu ve
adalet gerçekleşti. Özgürlüğe
kavuşmanız ulusların topluluğuna
da iyi geldi ve sizin kurtuluşunuz
insanlığın deneyimi oldu. Bu yolda
hareket ettiğiniz sürece herşeyin
gönlünüzce olmasını dilerken,
ilerideki günlerde sizlere yardımcı
olmayı sabırsızlıkla bekliyorum,
dedi konuşmasının sonunda Eliot
Engel. 

Ve sonunda, Bondstil Kampı’nda yer-
leşen ABD’nin silahlı güçlerine son-
suz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Dün ben ve Jean Schmidt Amerikan
askerlerini ziyaret ettik ve kendilerine,
sundukları hizmetlerine oldukça
büyük değer verdiğimizi belirttik.
Onlar, etnik ayrımı yapmaksızın,
Kosova’nın tüm yurttaşlarına güven-
liğin sağlanması amacıyla katkıda bu-
lunmuş ve ABD’nin tüm dünyada
amaçladığı değerleri yerine getirmeyi
başarmıştır. Bundan ötürü de ben
kendilerine, hem kendi adıma, hem de
bir ulus adına sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum. 
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ABD Kosova’yı güçlü olarak destekliyor
Meclis Başkanı Krasniqi, ABD Demokratik Partisi Konferansı’na katıldı
ABD Kurultayı Pellosi ve Olbrayt özel görüşmelerde bulunarak, dünyanın
birkaç ülkesinin mevkidaşları ile temas kurdu
Kosova kurumlarına azınlıkların özellikle ise Sırp azınlığının entegrasyonu
yönündeki yoğun çaba gösterilmiştir

KOSOVA MECLİS BAŞKANI JAKUP KRASNİQİ ABD
RESMİ ZİYARETİNDE BULUNDU

Kosova Meclis Başkanı Jakup
Krasniqi 2008 yılının 24 ila 28
Ağustos tarihleri arasında
Demokratik Ulusal Enstiüsü
(NDİ) tarafından örgütlenen VE
Denver-Kolorado’da düzenlenen
olan Uluslararası Liderler Foru-
mu’na katılacaktır. Meclis
Başkanı Sn. Jakup Krasniqi,
Amerika Devlet Departamen-
ti’nde de görüşmelerde bulu-
nacaktır

Meclis Başkanı Sn. Jakup Kras-

niqi, Başkanlık Kurulu üyesi Slo-
bodan Petroviç ile birlikte ABD
ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret
süresinde söz konusu delegasyon
24 ila 28 Ağustos tarihleri
arasında Denver-Kolorado’da
düzenlenen Kurultaya katıldı. 

Meclis Başkanı Sn. Jakup Kras-
niqi, etkinlikleri çerçevesinde
ABD Kurultay Başkanbı Sn.
Nensi Pollesi ve eski Devlet
Sekreteri Sn. Medlin OlLbrajt ile
de görüştü. Meclis Başkanı Kras-

niqi Bolivya, Bosna Hersek, Bul-
garistan, Gürcistan, Nijerya, Ek-
vator, Guineya Bisao, Haiti,
Ürdün, Senegal, Liberya ve Ni-
jerya Parlamento başkanları ile
de görüştü.

Bu görüşmeler süresinde Sn.
Krasniqi mevkidaşları ile Koso-
va’daki politik süreçlerle ilgili
konulara değinerek onlardan
ülkeleri tarafından bağımsız
Kosova’nın tanınmasını istedi.

Parlamento Başkanı Yakup Krasniçi ve Kosova Parlamentosu Başkanlık Kurulu üyesi Slobodan
Petroviç’in, Devlet Departmanı Amerikan Sekreter yardımcısı Stuart Jones ile gerçekleştirdikleri
görüşmeden bir görüntü
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Haiti Hükümeti, Kosova
bağımsızlığının tanınması
olanaklarını görüşüyor

Parlamento Başkanı Sn. Kras-
niqi Vaşington’un Haiti
Büyükelçisi Sn. Raymon Jozef
ile dost temaslarda bulundu.
Görüşmenin başlangıcında Par-
lamento Başkanı Sn. Krasniqi
Haiti büyükelçisini, 17 Şubattan
bugüne kadar politik ve
ekonomik süreçlerini açıkla-
yarak, Kosova Hükümeti ile
Meclisinin Kosova’da genel
toplumsal ve ekonomik süreçlere
azınlıkların özellikle ise Sırp
azınlığının entegrasyonuna
değindi. Meclis Başkanı Sn.
Jakup Krasniqi bu münasebetle,
zor olmasına rağmen Ahtisari
paketinin Kosovalılar tarafından,
sadece geleceğin parlak olması
adına geçmişin geçmişte kalması
için kabul edildiğini söyledi.
Sn. Rajmond Jozef ise bu
görüşmede, Haiti Hükümetinin,
bağımsız Kosova’yı tanıma
olanaklarını görüşmekte
olduğunu söyledi. Konuşmasının
başlangıcında Krasniqi, Koso-
va’nın Amerikan Kurultay üyesi
Sn. Eliot Engelin Kosova dostu
olduğunu hatırlattı.
Sn. Krasniqi aynıca, Vaşıngty-
onun Nijerya Cumhuriyeti
büyükelçisi Sn. Toure Magium
ile de özel dostane bir hava
içinde geçen bir görüşmede bu-
lundu. Sn. Krasniqi Sn. Mag-
iumu da Kosova kurumlarında
genel toplumsal ve ekonomik
süreçlere azınlıkların özellikle
ise Sırp azınlığının entegrasyonu
yönündeki çabaları açıkladı.
Bununla ilgili olarak Krasniqi
Sıbistan Hükümeti kendi engel-
leyici politikası çerçevesinde,
kendi strüktürleri sayesiyle
Kosova’nın istikrarlığını boz-

mak istediğini söyledi. Sırbis-
tanın bu yıkıcı çabalarının
sadece Kosova istikrarlığına
karşı değil, yöre ve Avrupa’nın
istikrarlığına karşı da yönelik
olduğunu, bu hareketlerin Avru-
pa’da yürütülmekte olan süreç-
lerin istikrarlık hedeflerine de
etki ettiğini vurguladı. Sn. Kras-
niqi, bu münasebetle Sn. Toure
Magiu’ya Kosova Cumhuriyet
Anayasas’ının bir kopyasını da
hediye etti ve Avrupa istikrar-
lığına olumlu etkisinin olacağını
düşünerek ülkesinin Kosova
bağımsızlığını tanımasını istedi.
Sayın Toure, Parlmento
başaknının bu açıklamalarından
dolayı teşkkürlerini belirterek,
ülkesinin Hükümetini ve
başkanını, Kosova’daki
gelişmelerle tanıtacağını söyledi.
Kosova Meclis Başkanı Jakup
Krasniqi, NDİ Başkanı ve bu ku-
rumun Orta Avrupa’ya ait
Müdürü Sn. Kenneth Vollack ve
Sn. Robert Benjamin ile de
görüştü. Aynıca Parlamento
Başkanı Krasniqi, ABD
Demokratik Partisi Kurultayına
katılması çerçevesinde, Al-
manya’nın eski bakanı Joshka
Fisher, Vaşıngtonun Türkiye
büyükelçisi  ve Vaşingtonun
Karadağ büyükelçisi ile de
görüşmelerde bulundu.

Amerika Kurultay üyeleri
Engel ve Pomeroy ile görüşme 

ABD ziyareti çerçevesinde
Kosova Meclis Başkanı Jakup
Krasniqi, Başkanlık Kurulu
üyesi Slobodan Petroviq ile bir-
likte, Amerika’nın ünlü Kurultay
üyeleri Eliot Engel ve Earl
Pomeroy ile iki günlük
görüşmelerde bulundu.
Parlemeneto Başkanı Krasniqi,
Kosova ve vatandaşlarını destek-

lemesinden dolayı ABD’ne
teşekkürlerini ilettikten sonra
Kosova’daki gelişmelere
değinerek, 17 Şubattan sonra
elde edilen başarıları açıkladı.
Kosova kurumlarının, bütün
Kosova vatandaşlarının hızlı
adımlarla ve engellere rastla-
madan kalkınmanın sağlanması,
özellikle ise Sırp topluluğuna
mensup vatandaşların entegrasy-
onu yönündeki çabalarını vurgu-
ladı. Bu yönde sarfedilen yoğun
çaba ve çalışmalara rağmen
varılan sonuçlarla memnun ol-
madıklarını, Krasniqi, Amerika
Kurultay üyelerine açıkla-
malarda bulunurken bu mem-
nuniyetsizliğin, Belgrad
rejiminin engelleyici neden-
lerinden dolayı ve yerli ve Koso-
va’daki uluslararası kurumlarına
karşı gelmeleri yönünde Koso-
va’nın Sırp vatandaşlarının
kışkırtılmasından kay-
naklandığını söyledi. Ancak
Kosova’da demokratik bir
topluma Sırpların başarılı olarak
entegre olması yönünde Meclis
ve Kosova’daki diğer kurum-
ların, Sırbistandan değişik tutum
yürüttüklerini vurguladı. 
Bu fırsatla Kosova Meclis
başkanı, sunmakta olduğu  poli-
tik ve ekonomik desteği yanı sıra
ABD’nin, Kosova Güvenlik güç-
lerini de desteklemesini istedi.
Bu görüşme süresinde söz alan
Kosova Meclisi Başkanlık Ku-
rulu üyesi Sn. Slobodan Petro-
viq, Kosova’daki paralel Sırp
kurumlarının kabul edilmez
olduğunu söyledi. Petroviq,
Kosova’nın kuzeyinde meydana
gelen durumun, Kosova vatan-
daşlarının değil sadece kriminel
grupların lehine olduğunu vur-
guladı. Konuşmasının  de-
vamında o, Kosova kurumlarının
bütün toplulukların kalkınması



ve güveni yönünde ellerinden
geldiği kadar çaba gösterdik-
lerini söyleyerek, knedisinin ait
olduğu partinin, Kosova Sırp
vatandaşlarının ortak çıkar-
larının gerçekleşmesi ve diğer
topluluklar ile beraberce özgürce
yaşaması için etkinliklerini
sürdüreceğine dair söz verdi.
Kurultay üyesi Eliot Engel, ken-
disinin her zaman olduğu gibi
bundan böyle de Kosova bağım-
sızlığının destekçisi ve dostu
olarak kalacağını söyledi. Aynıca
etnik açıdan ayrım yapmaksızın
ve bütün Kosovalılar adına
ülkenin ekonomik, politik ve
kültürel kalkınması planında
desteğini esirgemeyeceğini de
vurguladı. Kurultay üyesi Earl
Pomeroy de, yeni Kosova devleti
ve onun vatandaşları için genel
olarak destek sunacağına dair
söz verdi. 

EULEX – bütün Koso-
va’da faaliyet gösterecek-
tir

ABD ziyareti çerçevesinde Kosova
Meclis Başkanı Jakup Krasniqi,
Meclis Başkanlık Kurulu üyesi Slo-
bodan Petroviç ile birlikte, AGİT
Misyonunda ABD ikinci şefi
büyükelçi Rozmari di Karlo tarafın-
dan da karşılandılar. Bu münasebe-
tle Meclis Başkanı Jakup Krasniqi,
Kosova’daki güncel politik
süreçelerine açıklık getirdi. Bu mü-
nasebetle o, 17 Şubattan beri Koso-
va’da olumlu yönde çok büyük
değişmelerin meydana geldiğini,
özellikle yasama alanında, doğrusu
Ahtisari Paketi kapsamındaki
yasaların kabul edilmesinde, bun-
dan başka Kosova devleti sembol-
lerinin kabul edilmesi vs. olaylarını
vurguladı. 
Şu anda Kosova’da AGİT Misy-
onunun yeniden oluşum sürecinin
sürdüğünü, dolayısıyla Ekim ayına
kadar EULEX’İn bütün Kosovada

faaliyet göstermeye başlamasının
beklendiğini söyledi. Kuzeyde
bekeldiğimiz seviyedeki durumla
memnun olamamamız dışında,
Kosova’da güvenlik durum sta-
bildir. EULEX’in bütün Kosova’da
mevcut olmasıyla, kuzeyde de du-
rumun istikrara kavuşmasını bekle-
mekteyiz, dedi Parlamento Başkanı
Jakup Krasniqi.
Parlamento Başkanı Krasniqi,
Kosova kurumlarının amacının,
dünyanın diğer ülkeleri tarafından
da Kosova bağımsızlığının tanın-
maya devam etmesi ve AGİT’e üye
olması yönünde olduğunu vurgu-
ladı. Sırbistan ile müzakerelere
değinirken o, Sırbistan ile sadece
teknik konularda müzakere yapıla-
bileceğini söyledi. Sırbistan,
Kosova Sırplarının iyiliği için katkı
sunmaya hazır değil, dedi Krasniqi.
Bu görüşme süresinde Sllobodan
Petroviqi, Sırbistan tarafından fi-
nans edilen paralel kurumlarla soru-
nun var olduğunu söyledi. Biz ilk
olarak bunun durdurulmasını ve
ademi merkeziyetçilik sürecinin
başlamasını beklemekteyiz. Koso-
va’daki Sırp topluluğunun sorunu,
hüküm süren büyük işsizlikten
dolayı ekonomik kalkınmadır, dedi
Petroviq.
Rozmari di Karlo, Parlemento
Başkanı Krasniqiye ve Başkanlık
Kurulu üyesi Petroviqe, bulunduk-
ları bu ziyaretten dolayı teşekkür-
lerini belirterek, elde ettikleri
başarılarından dolayı Kosova ku-
rumlarını kutladı. Aynıca o, Vaşin-
goton’un AGİT büyükelçilerinin
atanmasını da selamladı.
Parlamento Başkanı Krasniqi, AB-
D’nde yaşayan Arnavut topluluğu
ile de görüştü.

Kosova ve kurumlarına
sunulan desteğin devam
edileceğine dair söz verildi

ABD ziyereti çerçevesinde Kosova
Meclis Başkanı Jakup Krasniqi,
Meclis Başkanlık kurulu üyesi Sllo-
bodan Petroviq ile birlikte, bugün

Amerika Devletinin Şefi İkinci
Yardımcı Stuart  Jones ile de
görüşerek, Kosova’daki politik ve
ekonomik durum hakkında konuş-
malarda bulundu.
Parlemento Başkanı Krasniqi, Sn.
Jones’i üstlendiği yeni görevi
itibariyle kutlayarak, Amerika’nın
bu yüksek diplomatını, Kosova
Meclisi’nin ülkenin bağımsızlığını
ilan ettiği 17 Şubattan sonra, Koso-
va’daki gelişmelerle tanıttı. Konuş-
masının devamında o, Anayasa’nın
kabul edilmesi, sembollerin kabul
edilmesi ve Ahtisari Paketinden
kaynaklanan yasalar paketinin
kabul edilmesi gibi Kosova’nın de-
vlet oluşumu çerçevesindeki çalış-
malara değindi.
Krasniqi, Kosova’ya ait Donatörler
Konferansında Amerikanın Koso-
va’ya desteği adına vermiş olduğu
400 milyon dolarlık yardımına
teşekkür ederken, ABD’nin Kosova
ekonomisine ileride de destek
sunacağına inandığını söylerken
Kosova ekonomisinin, kalkınması
yolunda uluslararası toplumun
desteğine ihtiyacı olduğunu vurgu-
ladı. Kosova’nın yabancı yatırım-
larının celbedilmesi konusundaki
öncelliklerinden konuşurken Kras-
niqi, Kosova’nın doğal kay-
naklarına ve serbest işçi gücüne
parmak bastı.
Amerika Devlet Sekreteri İkinci
Yardımcısı Stuart  Jones,
demokrasinin güçlendirilmesi ve
onun yöredeki barış ile istikrarlığa
katkısı planında Kosova’nın
başarılarını değerlendirirken, Koso-
va’yı ve onun kurumlarını destekle-
meye devam edeceğine dair söz
verdi. Ve onun yöredeki barış ile is-
tikrarlığa katkısı planında Koso-
va’nın başarılarını değerlendirirken,
Kosova’yı ve onun kurumlarını
desteklemeye devam edeceğine dair
söz verdi. ABD ziyaretinin sonunda
Parlemento Başkanı Krasniqi ve
Başkanlık Kurulu üyesi Petroviq,
BMÖ uluslararası medya mensu-
pları ile bir basın toplantısı düzen-
lediler.

9
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Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı
Yakup Krasniçi bu gün, Priştinedeki
Macaristan Büyükelçisi Zoltan
İmeczayı kabul etti. Kabul sırasında
Parlamentolar arası işbirliği ve
Kosova ile Macaristan arasındaki
ekonomi işbirliği hakkında
konuşuldu.
Meclis Başkanı Krasniçi, Macaris-
tanın Kosovadaki sürecin gelişmesine
sunduğu destek ve özellikle Kosovayı
bağımsız devlet olarak kabul etmesi
dolayısıyla Büyükelçi İmeczuya
teşekkürlerini sundu. Bununla birlikte
Başkan Krasniçi, Macaristanın
katkısını, daha iyi uluslararası tanıtım
ve özellikle ülke ekonomisinin hızla
gelişmesi amacıyla Kosovaya destek
sunmayla ilgili Avrupa Birliği ülkesi
olarak değerlendirdi. 

Priştinedeki Macaristan Büyükelçisi
Zoltan İmecz, Kosova Meclis
Başkanına, Macaristan Parlamento
Başkanı Dr. Katalina Szllinin mek-
tubunu teslim etti. Mektupta, Kosova
ile iki Parlamento arasındaki işbirliğin
derinleşmesiyle ilgili desteğin sunula-
cağı mesajı yer almaktadır. Yanı sıra
mektupta, bu işbirliğin Meclis
komisyonları seviyesinde yapılacağı,
diğer ilişkilerin genişletileceği ve iki
Meclis Başkanı arasında ziyaretlerin
gerçekleşeceği belirtilmektedir.
Büyükelçi İmecz, tarımcılık ile
özelleştirmenin gelişmesi amacıyla
Macaristanın Kosovaya destek
sunacağını ortaya atıp, bu alandaki
somut projelerini sundu. Konuş-
masının devamında Macaristan
Büyükelçisi, tarımcılığın gelişmesi ve

Kosovadaki tarihi ile kültürel ob-
jelerin onarılması amacıyla Macaris-
tan tarafından 400 bin yuro değerinde
bağış yapılacağını doğruladı. Kosova
vatandaşlarına doğum kağıtlarının
hazırlanması amacıyla da Macaristan
hükümeti tarafından hemen hemen
aynı tutarda bağış yapılacaktır. Diğer
yandan, Budapesteki Merkezi Üniver-
site ve SOROS işbirliğiyle, Kosova
Hükümeti ile STÖ kadrosunun
yetenekleşmesi projesi de gerçekleşe-
cektir, dedi konuşmasının sonunda
Büyükelçi İmecz. İşbirliği çalışmaları
çerçevresinde Priştinedeki Macaristan
Büyükelçiliği, Kosova Meclisiyle
sürekli ilişkilerde bulunacak sorumlu
kişiyi atayacaktır. Bu gibi işbirliğini
Kosova Meclis Başkanı Krasniçi
memnuniyetle kabul etti. 

Kosova ile iki Parlamento arasındaki işbirliğin derin-
leşmesine ait destek mesajı
Macaristan Büyükelçisi Kosova Meclisi Başkanına, Macaristan Parlamento Başkanı Dr.
Katalina Szlli’nin mektubunu teslim etti
Macaristan, tarımcılık ile özelleştirmenin gelişmesi ve aynı zamanda Kosova’daki tarihi
ile kültürel objelerin onarılması doğrultusunda Kosova’ya destek sunacaktır

MECLİS BAŞKANI KRASNİQİ, PRİŞTİNE’DEKİ MACARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ

ZOLTAN İMECZA’Yİ KABUL ETTİ

PDK milletvekili Naim Rrustemi, Bakan Nekibe
Kelmedi’ye şu soruda bulundu: Mitroviça ceza-
evinin, Adalet bakanın talimatı üzere teslim edilip
edilmediği ve bakanın bu konuda bilgisi olup ol-

madığı, şimdiye kadar kendisinin, cezaevleri krum-
ları gibi Cumhuriyet’in yasal kurumlarının yeniden
otorite sahibi olması yönünde ne gibi girişimlerde bu-
lunduğunu sordu. 

MİLLETEVKİLEİRİN YANITLANMAYAN SORULARI
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Kosova Cumhuriyeti Meclisi
Dışişleri Komisyonu Başkanı
Sabri Hamiti, Komisyon as-
başkanı Cavit Haliti eşliğinde
bugün, Jean-Louis Bernard
tarafından yönetilen Fransa
Uluslal Asamblesi Savunum
Komisyonu delegasyonu ile bir
görüşmede bulundu. Bu
görüşme süresined, uluslararası
katılım ve bir taraftan EULEX
ile UNMİK arasında, diğer
taraftan uluslararası adminis-
trasyon ile Kosova kurumları
arasında olası anlaşmazlık
konuları başta olmak üzere
Kosova’daki gelişmelere
değinildi. Sabri Hamiti, Fransa
Asamblesi Savunum Komisy-
onu üyelrine hitap ederken

“idari yetki konusunda anlaş-
mazlığın olmaması için ulus-
lararası etmenler, özellikle ise
Avrupa Birliği, Kosova’da ulus-
lararası  çifte katılımı (EULEX-
UNMİK) karşısında daha ayan
olmalıdırlar” diye ileri sürdü.
EULEX-Hükümet-UNMİK üç-
geni arasında idari yetkiler
konusunda olası anlaşmazlıktan
kaygı duyduğunu belirten Sabri
Hamiti, Kosova’da UNMİK’in
değil EULEX’in mevcut ol-
masını öngören Ahtisari
Planı’ndan kaynaklanan bir
anayasayı kabul ettiğimizi
söyledi. Avrupa Birliği tarafın-
dan EULEX’in UNMİK şem-
siyesi altında tutulması
konusunda olası  uzlaşımını,

olağan dışı olarak değer-
lendirdi. 
Kosova’da süreçlerin başarılı
olarak devam etmesi yönünde
AB’nin evsahipliğini yapan
Fransa’nın rolünü
değerşndirirken Kosova
Cumhuriyeti Meclisi’nin Dışiş-
leri Komisyonu başkanı,
AV’Nin Balkanlar ve Kosova
hakkında açıklama yapmasını
istedi. Diğer yandan Kosova’da
KFOR’un rolüne değinen
Hamiti KKFON’un Kosova’nın
dış sınırlarını korumakla
yükümlü olduğunu, Kosova
içindeki alanın ise entegrasyon
konuya ait olduğuna dair açık-
lama getirdi.

AB evsahiplihini yapan Fransa, Kosova’da
süreçlerin başarılı olarak ilerlemesi
konusunda önemli rol oynayabilir
İdari yetki konusunda anlaşmazlığın olmaması için uluslararası etmenler,
özellikle ise Avrupa Birliği, Kosova’da uluslararası çifte katılımı (EULEX-
UNMİK) karşısında daha ayan olmalıdırlar

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU YÖNETİCİLERİ, FRANSA PARLAMENTOSU
HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
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Topluluk hak ve çıkarları Komisyonu,
Boyan Stoyanoviç’in başkanlığı altında
bugün, “Toplulukların geri dönmesi projesi
konusunda Kosova Meclisi’nin rolü” başlığı
altında bir yuvarlak masa toplantısı düzen-
ledi. Toplantıya Kosova Meclis Başkanı
Jakup Krasniqi ve Topluluklar ve geri dönüş
Bakanı Gojan Stankovıç yanı sıra Yerler
idare Bakanlığı ve USAİD, AGİT, UNDP,
İCO gibi uluslararası kurum temsilcileri de
katıldı. Katılımcılara konuşurken Meclis
Başkanı Sn. Krasniqi, göç eden herkesin
kendi ocaklarına ve mülk varlıklarına geri
dönmelerinin, Kosova Cumhuriyeti siyase-
tinin öncellikli ödevi olduğunu söyledi.
Kosova bağımsızlığının ilan edilmesi ve
Anyasanın yürürlüğe koyulması ile kurum-
larımızın, sadece insancıl açıdan değil
siyaset açısından da bu çok hassas ve önemli
konu ile ilgilenceklerini söyledi. Konuş-
masının devamında Kosova Meclis başkanı,
Kosova’da özgür ve hakeşitli vatandaşlardan
oluşan özgür bir toplumun oluşturulduğunu
söyledi. Kosova’ya dönmek isteyen tüm
vatandaşların geri dönmesi siyaseti ile ku-
rumlar, uygun siyasi ortamı, gereken
koşulları ve mali fonları sağlayacaktır.
Göç edenlerin geri dönmesi ve onların
Kosova toplumuna entegre olması ile ilgili

etkinlikler ve proje konusuna Bakan
Stankoviç de değinerek, toplumun doğru
yolda olduğunu ve bu yoldan caymaya-
cağımızı söyledi. Buna Arnavutlar ile Sırplar
arasınmda barışma sürecinin ve göç eden-
lerin geri dönmesine ait projenin de katkı
sunacağına işaret etti. Kosova’daki durumun
iyiye doğru gitmesine, göç edenlerin geri
dönmelerinin de olumlu etki ettiğini
söyleyen Stankoviç, 2004 yılından bu yana
hiçbir çatışmanın meydana gelmediğini  vur-
guladı. Aynıca bu olumlu havaya, Sırpların
geri dönmesi ve onların daha iyi yaşama
koşullarına ait projelerin somut bir şekilde
gerçekleşmesinin de etki ettiğini söyledi. Bu
yönde bakan, Sırpların barındıkları
semtlerde konutların inşaatı ve enfrastrük-
türün  sağlanması alanında Topluluk ve geri
dönüş Bakanlığının projelerinin de somut
olarak gerçekleşmesine işaret etti. Bu mü-
nasebetle o, Kosova’da yaşayan diğer azınlık
toplulukların da, çoks ayıda sorunlarla
karşılaşmakta olduklarını ve onlara da
yardımın sunulması gerektiğini ileri sürdü.
Bütün vatandaşlar için daha olumlu bir ha-
vanın estirilmesi yönünde kurumların ve
vatandaşların tam analmıyla yekvücutlu ol-
ması gerektiğini ve tüm toplulukların, Koso-
va’da tüm siyasi-ekonomik alanlarına

entegre edilmesi yönünde devamlı çabanın
harcanması gereksinim, toplantıda yapılan
tartışmaların ana konusunu oluşturdu. Bu
amacın geçekleşmesi oalsıldır, çünkü bunun
için vatandaşlar ve kurumlar heveslidi, özel-
likle yaşamın demokrasileştirilmesi ve fark
yapılmaksızın bütün vatandaşların tüm hak-
larının sağlanması alanındaki Avrupa ve
dünyanın en yüksek  standardları ile uyumlu
olarak yasal esası oluşturduğu bu dönemde
bu amacımızı yerine getirebiliriz. 
Ancak Arnavut  ve Sırp olmayan topluluk
sıralarından birkaç katılımcı, kendi topluluk-
larının, özellikle ağır ekonomik durumları
yüzünden kaygılarını belirterek, şimdiye
kadar yağılan çalışmalar ve entegrasyon ile
oydaş olmadıklarını belirterek bu bu konuda
aynı düşünmediklerini ve ara sıra sert bir
tavırları sayesiyle, yuvarlak masa toplan-
tısının akışı sürecinde tansiyon yarattılar.
Buna rağmen, bizleri birleştiren noktaya
yönlemiş olmamız ve ortak geleceğimiz
yönünde tüm vatandaşlarımız için ortak
tutum almamız gerekitiğine dair düşünce
hüküm sürdü. Birkaç tartışmacı, mali
araçların kötüye kullanılmaması amacıyla,
geri dönüş projelerinin uygulanamsı
süresinde daha iyi bir denetimin sağlanması
gerektiğine işaret ettiler.

Kosova, Avrupa ile dünyanın en yüksek stan-
dardları ile uyumlu olan geniş yasal esasını
sağlamıştır
Kosova’ya dönmek isteyen tüm yurttaşların geri dönmesi siyasetine dayanarak kurum-
lar, bu amaçla uygun siyasi ortamı, gereken koşulları ve mali fonları sağlayacaktır

TOPLULUK HAK VE ÇIKARLARI İLE GERİ DÖNÜŞ KOMISYONU’NUN, GÖÇ EDENLERİN

GERİ DÖNMESİ İLE İLGİLİ YUVARLAK MASA TOPLANTISINDAN NOTLAR
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Komisyon Başkanı Rrustem
Mustafa’nın başkanlığı altında
bu gün İçişleri ile Güvenlik
Komisyonu aleni tartışma örgü-
tledi. Bu toplantıya, sözkonusu
Yasanın sponsörcüsüyle birlikte
Kosova Cumhuriyeti İçişleri
Bakanlığı temsilcileri ve UNDP
ile sivil toplum tamsilcileri de
davetliydi. 
Sözkonusu Yasa Tasarısı
hakkında konuşmada bulunan
Rrustem Mustafa ile Şkumbin
Demaliyay, Kosova Meclisi
toplantısında bu yasayla ilgili
ilk okunuşun yapıldığını belir-
tirken, yasanın iyi olması ve
pratikte uygulanması amacıyla,
aynı yasanın sözünü edilen
komisyon tarafından görüşülme
ile değiştirgeler sunma
sürecinde olduğunu ortaya at-
tılar. Toplantıda hazır bulunan
İçişleri Bakanlığı temsilcileri

de, Kosova’nın savaş sonrası
safhasında bulunmasına rağ-
men, Kosova’da çok sayıda ile-
gal silahların bulunduğunu
gözönünde bulundurarak,
sözkonusu Yasa Tasarısının
güvenlik alanında öncülükler-
den biri olduğunu dile ge-
tirdiler. 
Toplantının devamında yapılan
tartışmalar oldukça geniş ve
faydalıydı. Bu münasebetle
sözkonusu Yasa Tasarısının
hükümleriyle, silahların
legalleşmesi ile onların kul-
lanılması hakkında tanımla-
manın yapılmasının iyi olduğu
belirtildi. Silahların legalleşme-
sine ait kriterilerin varolması
yüzünden, silahların
legalleşmesinin tehlikeli ol-
madığı düşünülmektedir. Bu
münasebetle toplantıda, savaş-
tan kalan birkaç silahın Müzede

bulunduğu belirtilirken,
sözkonusu Yasa Tasarısıyla eski
ve koleksion silahların
legalleşmesi konusunun düzen-
lendiği vurgulandı. Silahlar
hatıra olarak korunabilir, fakat
silah sahipleri onları satma
hakkına sahip değildir. Toplan-
tının devamında aynıca,
silahların tümünün
legalleşmesinin imkansız
olduğu görüşü de ortaya atıldı. 
Toplantıda hazır bulunan tartış-
macıların çoğu, sözkonusu Yasa
Tasarısıyla ilgili Arnavutça met-
nin, Sırpça ve İngilizce
metinleriyle uyumlaştırıl-
masının ve bununla birlikte
tasarıdaki terimlerin üç dilde
aynı olmasının gerekli
olduğunu belirttiler. Sonunda,
silahların ulaşımıyla ilgili be-
lirli hükümlerin açıklanması
önerileri ortaya atıldı.

Eski ve koleksion silahların legalleşmesi konusu
düzenleniyor
Silahlarla ilgili Yasa Tasarısı, güvenlik alanında öncülüklerden biridir çünkü bilindiği
gibi Kosova’da çok sayıda ilegal silahlar bulunmaktadır

İÇİŞLERİ VE GÜVENLİK KOMİSYONU ALENİ TARTIŞMA ÖRGÜTLEDİ
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Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin
Bütçe ve Maliye Komisyonu tarafın-
dan örgütlenen açık oturumda,
maliye ve fiskal siyaseti uzmanları,
kurumlar ve ilgili grup temsilcileri
bugün, Vergi İdaresi ile prosedürler-
ine ait 2004/48 sayılı Yasa’nın
değişme ve tamamlamalarına ait
Yasa Tasarısı’nı görüştü.
Bu açık oturuma katılmaları
itibariyle sundukları katkılarından
dolayı Bütçe ve maliye Komisyonu
başkanı Gani Koci, 2004 yılında
kabul edilen ve 2005 yılının Mayıs
ayında yürürlüğe koyulan Vergi
idaresi ve prosedürlerine ait Yasa’nın
değişmelere tabi tutulması için za-
mana gereksinmenin var olduğunu
söyledi. Ancak Koci, yasanın
değişmeleri konusundaki çalıuş-
maların olumlu olduğunu ve vergi
esasının genişletilmiş olması,
Kosova Vergi İdaresinde vergi in-
celemelerin yapılması, muhasebe
defterlerinin devamlı tutulması gibi
konularda, bu yasa tasarısının hazır-
lık süresinde saygı gösterilen esas
kriterilerin yararlı olduğunu vurgu-
ladı. Çok sayıda katılımcılar görüş-

lerini ortaya atarken, bu Yasa
Tasarısı ile düzenlenen konuları,
vergi sahiplerinin özel fiskal sayı
sırasına sahip olmaları, tam bilgi-
lerin kaydı ve benzeri konularda
yapılan girişimleri olumlu olarak
değerlendirip, aynı zamanda vergi-
lerin ödenmesi için zamanın
kısaltıulması ve artı ödeneklerin ver-
ilmesi süresinin uzaltılması, yüksek
faiz oranları ve gecikmeler, aynıca
faturaların yanlış doldurulması gibi
olayların özel işletmecilik için
körükleyici olmayan Yasa
Tasarısı’ndaki bazı çözüm yollarını
da eleştirdiler. Kosova’da Ulus-
lararası Para Fonu Başkanı Sn.
Edgardo Ruggiero, Mecliste nihayi
kabulunden önce Yasa Tasarısının,
vergi idaresi alanındaki uluslararası
pratik ile uyumlaştırılması, özellikle
yükümlülüklerin yerine getirilmesin-
deki kolaylıklar ve vergi idari kuru-
munda sonuç vermeyen çalışmaların
asgari düzeye indirilmesi konusunda
ileriye doğru bazı adımların atılması
gerektiğine işaret etti.
Başkan, Komisyona iade ettiği yazılı
uyarılarında, mahkeme yetkisini

gerektirmeyen sivilerin kandırılması
için vergi idaresi tarafından gerçek-
leşen muameleler konusunda farklı
uluslararası pratiğinden örnekler
vererek bunların bu Yasa Tsarısı’nda
yer alması gerektiğine de işaret etti.
Kosova’da Amerika İktisat Odası
Müdürü Mimoza Kusari, bu Yasa
Tasarısı ile öngörülen çözüm yol-
larına bakılırsa Kosova’nın, özel
işletmeciliğe ait yüksek faiz oranları
bakımından ikinci yerde bulun-
duğunu ve bu olgunun, ülkenin hızlı
kalkınması için körükleyici bir unsur
olmadığını vurguladı. Ona göre,
kayıt defterlerinin yürütülmesi
konusunda daha ayrıntılı açıkla-
maların yapılması gerektiğini,
ancak, Vergi İdaresinin, vergi sahip-
lerine ait banka hesaplarının hangi
zamanlarda denetlenmesini isteye-
bileceğinin de ayan olarak saptan-
ması gerektiğini söyledi ve
Kosova’da özel işletmeciliğe sık sık
kötü niyetli denetimlerin yapılabile-
ceğine de dikkat çekti. Tartışmalara
katılan UNSK, üniversite, bankalar
birliği ve muhasebe dernekleri gibi
farklı kuruluşlardan gelen diğer
konuşmacılar da, değerli önerilerde
bulunarak, Kosova Vergi İdaresi’n-
den günlük politikaların etkisinin or-
tadan kaldırılmasını istediler.
Bu açık oturumda ortaya atılan uyarı
ve öneriler, Bütçe ve Mali Komisy-
onu’na, söz konusu Yasa Tasarısı
hakkında değiştirgelerini hazırla-
masında yardımcı olacaktır. Bu Yasa
Tasarısı ise, söz konusu  Yasa’nın
onaylanmasına kadar görüşülmesi
amacıyla, Kosova Meclisi’ne iade
edilecektir.

Kosova Vergi İdaresi’nden günlük politikaların
etkisinin ortadan kaldırılması gereklidir
Uzmanlar, kurumlar ve ilgili grup temsilcileri, Vergi İdaresi ile prosedürlerine ait 2004/48
sayılı Yasa’nın değişme ve tamamlamalarına ait Yasa Tasarısı’nı görüştü

BÜTÇE VE MALİYE KOMİSYONU ALENİ TARTIŞMA ÖRGÜTLEDİ
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Kosova Meclis Başkanı Jakup
Krasniqi, bugün Kosova Arşivi ve
Arnavutlukl Arşivi Genel Müdür-
lüğü’ne Bağımsızlık Deklarasy-
onu’nun birer kopyasını iade etti.
Bu olay, Kosova Ulusal
Kütüphanesi salonlarında gerçek-
leşti. Kosova Bağımsızlık
Deklarasyonu’nun iade törenini,
Kosova Arşivi Müdürü Dr. Jusuf
Osmani açtı ve dolayısıyla sun-
duğu konuşması süresinde, Koso-
va’nın bugünü ve yarınlarının bu
şeref verici akidini aide etmek için
törene katılmak üzere gelen
Kosova meclisi Başkanı Jakup
Krasniçi’yi selamaldı. Bu törene
katılanlar arasında Arnavutluk
Genel Arşivler Müdürü Prof. Dr.
Nevila Nika, Slovenya Arşivleri
Müdürlüğü Müdürü Vladimir
Zhumer ve arşiv konusunda
Kosova Arşivi tarafından örgütle-
nen seminere katılanlar arasından
çok sayıda konuk katıldı. Toplan-
tının devamında Jusuf Osmani,
Meclis Başkanı Jakup Krasniqi’ye
söz verdi:
Kendi şahsi adına ve Kosova
Cumhuriyeti Meclisi adına
katılanları selamlarken Jakup
Krasniqi, Bağımsızlık Deklarasy-
onu’nun, Kosova Arşivine ve Ar-
navutluk Arşivi’ne iade
edilmesinin, özel bir olay
olduğunu ve bu evrakın, arşivin
sahip olduğu ve bünyesinde tut-
tuğu akidlerden farklı olduğunu
vurguladı. Bağımsızlık Deklarasy-
onu, Arnavut halkının özgürlük ve
bağımsızlık hedefi yolunda

yüzyıllık çabalarının onurunu
içermektedir. Buysa, daha 1912
yılından beri Arnavut halkının ça-
balarını gururlandıran, Kosovanın
bugünü için önemli olan, Kosova
vatandaşları için büyük önem
taşıyan Kosova’nın geleceği,
bilim ve tarihimiz, doğallığıyla
arşivlik faaliyeti için önemli bir
evrak olarak kalacaktır. Gelecek
nesillerin yararlanacakları ve her
nesilin kendine göre yorumlaya-
cağı bir temeli oluşturacak evrak-
tır, çünkü Kosova Bağımszlık
Deklarasyonu, çok yönlü olarak
yorumlanması için olanağı var.
Bu konuşmadan sonra Kosova
Meclis başkanı, Kosova Arşivi
Müdürü Dr. Osman Jusufi ve Ar-
navutluk Genel Arşivler Müdürü
Prof. Dr. Nevila Nika’ya Bağımsı-
zlık Deklarasyonu’nun birer kopy-
asını sundu. Her iki arşivin
müdürleri, başkana, bu yüce
evrakın iadesinden dolayı

teşekkürlerini ileterek, Kosova
tarihinin en değerli evrakı olarak
koruyacaklarına dair söz verdiler.
Jusuf Osmani konuşması
süresinde, Kosova Arşivi ve Ar-
navutluk Arşivine sunulan bu
evrakın, diğer evraklardan çok
farklı olduğunu ve gelecek nesiller
tarafından korunup inceleneceğini
vurguladı.
Ondan sonra söz alan Arnavutluk
Genel Arşivleri Müdürü Nevina
Nika duygulanarak konuşurken,
Arnavutluk arşivleri ve kendi
adıma Bağımsızlık Deklarasy-
onu’nun bana sunulmasından
dolayı kendimi mutlu hissediyo-
rum. Çünkü benim dedemin,
Kosova Kosova için Arnavutluk
Komisyonunun bir üyesi
olduğunu bilerek, ailemin tari-
hinin de bir bölümüdür. Bağımsı-
zlık Deklarasyonu’nun ban aiade
edilmesi olağanüstü bir olaydır,
dedi.

Kosova’nın bugünü ve yarınların bu yüce akidi, söz konusu arşivlerde, Kosova tari-

hinin en deeğrli evraklarından biri olarak korunacaktır

Arnavut halkının özgürlük ve bağımsızlık hedefi yol-
unda yüzyıllık çabalarının onurunu içermektedir

MECLİS BAŞKANI KARSNİQİ, KOSOVA İLE ARNAVUTLUK ARŞİVLERİNİN MÜDÜR-

LERİNE BAĞIMSIZLIK DEKLARASYONLARIN BİRER KOPYASINI SUNDU
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Dışişleri Bakanı Skender Hyseni’nin
iç değerlendirmede bulunduğu (AKR
Paralmenter Grubunun istemi üzere)
Kosova Meclisi’nin  plenar oturumu
öncesinde, Kosova Meclisi Dışişleri
Komisyonu’nu aynı gün düzenlenen
toplantısına, Komisyon önünde,
başında bulunduğu bakanlığın, Koso-
va’nın uluslararası afirmasyonu,
Kosova develtinin tanınması ve
dünyanın farklı ülkelerinde Koso-
va’nın diplomatik misyonunun oluş-
ması ile ilgili başarılarını ve
zorluklarını takdim etmek amacıyla
Dışişleri Bakanı Skender Hyseini’yi
çağırdı. 

Bakan Hyseni yapılan çağrı için
teşekkürlerini belirtirken, Dışişleri
Bakanlığı’nın oluşturulması, Bakan-
lığın işlevliliği içim zaman darlığı  ve
daha çok sayıda BMÖ’ne üye ülkeler
tarafından Kosova devletinin tanın-
masının körüklenmesi amacıyla, daha
güçlü bir diplomatik faaliyeti için

gerekli olan yasal ve mali engelleri
açıkladı. Hyseni, bu zorluklara rağ-
men Bakanlığın, Kosova’nın ulus-
lararası afirmasyonu yönünde elden
gelenin yapıldığını ve Kosova
konusu için önemli olarak değer-
lendirilen uluslararası çapta önemli
toplantılarda yer almayı başardık-
larını söyledi. Bu yönde o, diğer
ülkelerin mevkidaşları ile çok sayıda
toplantıları ve dünyanın üçüncü
ülkelerinin büyükelçileri ile yetmiş
kadar görüşmeyi andı. Özellikle
İslam Konferansi ve Arap Ligi elçi-
leri ile yapılan görüşmelere
değinerek, bu yönde ileriye doğru
olumlu adımların atılmış olduğunu
vurguladı. Kosova hakkında
BMÖ’nün 63. Asamblesindeki Sırp
girişimine değinirken o, Uluslararası
Lahey Mahkemesi tarafından alı-
nacak hiçbir kararının hukuki etki
yaratamıyacağını, ancak yan etkil-
erde bulunabileceğini söyledi. Bu
yüzden bunların bir an önce ortadan

kaldırılması gerektiğini hatırlattı.

Komisyon üyeleri, yaptığı açıkla-
malardan dolayı bakana teşekkür ed-
erek, bu konuda çok sayıda sorularda
bulundular. Ancak bu toplantının etk-
ileri hakkında Komisyon üyeleri
tarafından farklı tutumlar da vardı.
Aralarından bazı üyeler, Meclis otu-
rumunda açıklama yapmadan önce
bakanla bu toplantıyı olumlu bu-
lurken, bazı diğer üyeler, Bakanlığın
zorluklarından çok bakanın,
Hükümetin dış politikaları ve Dışiş-
leri Komisyonu’nun sunabileceği
yardımı hakkında konuşmasını bek-
lediklerini söylediler. Muhalefet
sıralarından gelen Komisyon’un iki
üyesi, bu dönemde bu toplantıya
gerek olmadığını ve Meclis oturu-
munda açıklama yapmadan önce
tartışmaları önlemek istediğine dair
değerlendirmede bulundular.

Diplomatik misyonların oluşturul-
ması ile ilgili soruları yanıtlarken
Bakan Hyseni, Hükümete sunulan ve
en kısa zamanda Meclis’e tartışmaya
verilmesi beklenen Kosova Diplo-
matik Hizmetine ait Yasa Tasarısı’nın
hazırlanmış olduğunu söyledi. Hy-
seni, bu Yasanın hala kabul edilmiş
olmamasından dolayı Kosova
büyükelçilerinin değil, geçici bir süre
için katiplerin seçilmiş olduklarını
söyledi ve gelecekte bu Komisyon’a
her büyükelçilik mevkisi hakkında
tartışması için fırsatın verileceğine
dair söz verdi.

DIŞİŞLERİ KOMISYONU TOPLANTISINDAN NOTLAR

Kosova Diplomatik Hizmetlerine ait Yasa
Tasarısı hazırlandı
Dışişleri Bakanı Skender Hyseni Komisyon önünde, başında bulunduğu bakanlığın,

Kosova’nın uluslararası afirmasyonu, Kosova devletinin tanınması ve dünyanın

farklı ülkelerinde Kosova’nın diplomatik misyonunun oluşması ile ilgili başarılarını

ve zorluklarını takdim etti
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Bu gün Kosova Cumhuriyeti
Meclisi holünde Kosova Meclisi,
Parisin Uluslararası Komparatif
Etütler Enstitütüsü ve Priştinedeki
Almanya Büyükelçiliği ile iki an-
layış memorandumunu imzaladı.
Kendi misyonunu bu yılın 31Ocak
tarihinde tamamlayan Kosova
Meclisine ileride destek sunma
Projesinin devamını oluşturan bu
gibi işbirliği anlaşmalarını Meclis
Başkanı Yakup Krasniçi imzaladı.
Anlaşmalardan birincisi Almanya
Büyükelçisi Hans-Dieter Steinbach
ile Parisin Uluslararası Komparatif
Etütler Enstitüsü Müdürü Sayın
Zoel Afisharlla, ikincisi ise Fransa
Büyükelçiliğindeki çalışmalar yö-
neticisi Delphine Borione ile imza-
landı. 
Sözkonusu anlayış memorandum-
ların imzalanmasından sonra
konuşmada bulunan Meclis
Başkanı Yakup Krasniçi, Koso-

vanın bağımsız olmasıyla ve ulus-
lararası topluluk tarafından kabul
edilmesiyle sağlanan yeni bir realit-
eden sonra, Kosova Parlamento-
suna sunulan yardımın ve ikili
işbirliğin devam etmesinin, Meclis
ve genel olarak Kosova için büyük
önem taşıdığını belirtti. 
Bu ülkeler ile uluslararası toplu-
luğun yardımı sayesinde Kosova,
dosluk ile işbirliğin yeni se-
viyelerinin kurulmasına yönlen-
miştir. 
“Kosova Cumhuriyeti kendisini
Avrupa Birliği ile Avrupa-Atlantik
entegrasyonlarına yönlendirdiğin-
den ötürü, bu gibi yardımları ente-
grasyon süreçlerin
demokratizasyonu, gelişmesi ve
körüklenmesi olarak değer-
lendirmekteyiz”, dedi konuşması
sırasında Kosova Meclis Başkanı
Krasniçi.
Bu gibi işbirliği anlaşmaların imza-

lanmasını selamlayan Priştinedeki
Almanya Büyükelçisi Hans-Dieter
Steinbach, Kosovadaki süreç
sırasında Almanya devletinin sun-
muş olduğu desteğinin ve özellikle
ilerideki yasamayla ilgili uzman-
ların katkısının oldukça başarılı
olduğunu belirtip, Almanyanın
Avrupanın güneydoğu ülkelerine
de katkıda bulunduğunu dile ge-
tirdi. 
Fransa Büyükelçiliğindeki çalış-
malar yöneticisi Delphine Borione
bu günkü anlaşmayı, Meclis
kalitesinin artmasıyla ilgili küçük
bir ek taş olarak değerlendirip,
bunun Kosova enstitüleri için
oldukça önemli olduğunu vurgu-
ladı. Diğer yandan Sayın Borione,
sözkonusu projenin gerçekleşmesi
doğrultusunda çaba sarfeden Parla-
mento Başkanı Krasniçiye
teşekkürlerini sundu. 

İlerideki aylar içerisinde Kosova
Meclisine değişik idari kesim-
lerinden uzmanların gelmesi bekle-
nilmektedir. Onlar, yönetmeliğin
kontrol edilmesi ile uygulanması,
Parlamento üyeleri ile yasal danış-
manların uzmanlaşması ve Meclis-
teki idari çalışmaların ilerletilmesi
amacıyla seferber olacaklardır. Bu
gibi seferberliğin, Meclis
yasamasının idari reformları
doğrultusunda Avrupa standartların
sağlanması için önemli katkıda bu-
lunacağı değerlendirilmektedir. 

KOSOVA MECLİSİ İKİ ANLAYIŞ MEMORANDUMUNU İMZALADI

Kosova Cumhuriyeti Avrupa Birliğine
yöneliktir
Kosova Meclis Başkanı Yakup Krasniçi ilk anlayış memorandumunu Almanya

Büyükelçisi Hans-Dieter Steinbach ile Parisin Uluslararası Kompartif Etütler En-

stitüsü Müdürü Sayın Zhoel Afisharrla, iki memorandumu ise Fransa Büyükelçiliğin-

deki çalışmalar yöneticisi Delphine Borione ile imzaladı
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Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nde bugün
milletvekilleri, çok sayıda konuklar ve
medya mensuplarının katılımı ile
Milenya Kalkınma Hedeflerinin törenli
tanıtımı düzenlendi.
Tören tanıtım şeridini Kosova
Cumhuriyeti Meclis Başkanı Jakup Kras-
niqi ve Kosova’da BMÖ koordinatörü
Frode Mauring kestiler

Dolayısıyla bir konuşma sunan Kosova
Parlamento Başkanı Jakup Krasniqi,
Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin, bağım-
sızlığın uygulanmasına ve Milenyanın
Kalkınma Hedefları tarafından destek-
lenecek olan yeni bir kalkınma gerçeğine
büyük önem sarfetmektedir. Kosova’nın
politik statüsünden dolayı 20000 yılında
düzenlenen toplantıda, Milenya Hedefleri
hakkında Birleşmiş Milletler Asamblesi
Deklarasyonu’nun getirilmesine katıla-
mayışından dolayı üzüntüsünü belirtirken
Krasniqi, Kosova’da Birleşmiş Milletler
örgüt ekibi gibi uluslararası kurumlarının
yardımı ve işbirliği sayesiyle Meclis’in,
Kosova’da herhangi bir ayrım yapmak-

sızın her vatandaş için yaşam kalitesinin
artması yönünde adım atmakla meşgul
olacağını vurguladı.

Kosova kurumları dolayısıyla, işbirliğin
bütün olanakları görüşecek ve kul-
lanacaktır ve Milenya Deklarasyonu’n-
dan kaynaklanan desteğine (teknik,
enformasyon, danışma ve mali yardım)
sahip olacağız. Bunlar yardımıyla daha
parlak gelecek ve zenginliğe sahip olacak
bir Kosova için gündemimizi yoğuın-
laştıracağız diyen Krasniqi, Kosova
Meclisi’nin bir Rezolüsyonu sayesiyle,
en kısa zamanda Milenya Hedeflerine ait
bir Deklasasyonu kabul edeceğini de vur-
guladı.
Kosova’da BMÖ ajansı koordinatörü
Frode Mauring ise, katılımcılara hitaben
konuşurken, bu olayı, Kosova’da daha
güzel yarınlara doğru bir adım olarak
değerlendirdi. Sekiz yıl önceki Milenya
Deklarasyonu’nu hatırlatırken, bu
deklarasyonun, “bütün dünya
yerküresinde yaşayan tüm insanlar için
insani gelişmenin sağlanması yönünde

hükümetin kolektif sorumluluk göster-
mesi ve çaba sarfetmesine” çağrıda bu-
lunduğunu söyledi.

Mauring bu Deklarasyonun, anlaşılır bir
dil üzere belli zaman süreleri
çerçevesinde sekiz gerçekleşmesi olası
hedefi sunduğunu ve yapılan çalışmaların
takip edilmesi ve elde edilen başarıların
değerlendirilmesi için yarayan bir esas
olarak on sekiz hedef ve kırk sekiz
göstergeyi içerdiğini söyledi. Konuş-
masının devamında o, hereksin kendisi
ve ailesi için yaşam sorunları olan fakir
çocuk ve annelerin olduğu güncel duru-
mun olumsuzluklarını ve salgın hastalık-
lar gibi olumsuz olguları açıklarken, artık
zamanın kaybedilmesine tavizin ver-
ilmemesi gerektiğine işaret etti.

Toplantının devamında katılımcılara,
“Minyatür Kosova” kısa metreli film gös-
terildi ve ardından Nora Sahatçiu,
Milenya’Nın Kalkınma Hedefleri
hakkında malzeme bulmak isteyenler için
web sayfaların tanıtımını yaptı.

Bu münasebetle törenin düzenlendiği
Meclis holünde, ROM’U tanıtan broşür
ve diğer malzemelerin de tanıtımı yapıldı.

Parlamento Başkanı Krasniqi, tanıtım
töreninden önce, Kosova’da BMÖ ajansı
koordinatörü Frode Mauring şerefine bir
karşılama töreni düzenledi ve bundan
sonra Krasniqi ve Mauring, Kosova’da
Milenyum’un Kalkınma Hedeflerinin
gerçekleştirilmesi ile ilgili olasıllıklar
(2015 yılına kadar) hakkında gazeteci-
lerin sorularını yanıtladılar.

KOSOVA MECLİSİ’NDE MONİTOR ROM’U TÖRENLE TANITILDI

Deklarasyon, belli zaman süreleri döneminde

gerçekleğecek olan olası hedeflere olanak tanıyor
Bu öngörüye göre Kosova kurumları, işbirliğin bütün olanaklarını kullanacak ve

Milenya Deklarasyonu’nun sunmuş olduğu desteğine layık olacaktır
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Kosova tarafından Milenyumun gelişme

amaçlarının yerine getirilmesiyle ilgili çıkarı

olan tarafların çalışma toplantısında, bu gibi

amaçların gerçekleşmesi amacıyla ülke en-

stitüleri, sivil toplum ve yurttaşların etkinlik-

leri ile imkanları görüşülüp, Milenyumun

gelişme amaçlarına ilişkin Rezolüsyon

Tasarısının hazırlanması çalışmalarına geçildi.

Sözkonusu Rezolüsyonun içinde bulunduğu-

muz yılın 17 Ekim tarihinde onaylanması

öngörülmektedir. Kosovadaki BMÖ acenta-

ları, sivil toplum ve Kosova Meclisi mil-

letvekilleri temsilcilerinin katılımıyla

Priştinede gerçekleşen bu toplantı aynı za-

manda, Milenyumun gelişme amaçlarına ait

Newyorkta düzenlenen BMÖ-nün yüksek se-

viyedeki doruk toplantısına denk gelmiştir.  

8. noktadan ibaret olan plan olarak bilinen

Milenyumun gelişme amaçlarına ait

Deklarasyonun (MGA) amacı şunlardır:

- Gittikçe artan yoksulluk ve açlığı

ortadan kaldırmak,

- Genel ve esas eğitimi sağlamak,

- Cinsiyet eşitliğini takdim etmek ve

kadını güçlendirmek,

- Çocukların ölüm oranını azaltmak,

- Annenin sağlığını düzeltmek,

- AİDS virüsüne karşı savaşımda bu-

lunmak,

- Tüberküloz ve diğer hastalıklara

karşı savaşım,

- Yaşam ortamının bakımını sağla-

mak ve

- Global ortaklığı geliştirmek.

Kosova Meclis Başkanı yüksek danışmanı ve

Kabine Şefi Sayın Mehmet Hayrizi, bu semi-

nerin çalışmalarını selamlarken, Milenyumun

gelişme amaçlarının yerine getirilmesi ve

Milenyumun gelişme amaçlarına ait BMÖ

Deklarasyonunun desteklenmesiyle ilgili Re-

zolüsyonun onaylanması doğrultusundaki

Kosova Meclisinin katkıda bulunduğunu dile

getirdi. Bu münasebetle Sayın Hayrizi şunları

dedi: “ Milenyumun gelişme amaçları, bizleri

Avrupa standartlarına yanaştırarak, Kosova

halkının ilerlemesine doğru yolu sağlayacak-

tır. Aynı zamanda Kosovadaki BMÖ tarafın-

dan desteklenen Kosova Meclisi,

Milenyumun gelişme amaçlarının yerine ge-

tirilmesiyle ilgili etkinlikleri hızlandırıp,

Kosovadaki tüm yurttşarın ilerlemesini

sağlayacaktır“.

Kosova’ya ait UNDP Müdürü Sayın Maurice

Dewulf, bu yılın 7 Şubat tarihinde önemli

günün kutlandığını belirtirken, bu tarihte

Milenyumun gelişme amaçlarına ait Kosova

Meclisiyle uzunvadeli ortaklık anlaşmasının

imzalandığını dile getirdi. Yanı sıra Sayın

Dewult, 2015 yılına kadar amaçların yerine

getirilmesi amacıyla Rezolüsyonun önemine

ve sivil toplumun katkısına değindi. Konuş-

masının devamında, yoksulluk oranının

yarıya azalmasının, yeni doğan bebekler ile

annelerin ölüm oranının azalmasının, herkesin

eğitim görmesi olanağının sağlanmasınin ve

yaşam ortamıyla ilgilenmenin gerekli

olduğunu vurguladı. 

Amaçların yerine getirilmesi amacıyla

Milenyumun gelişme amaçları, özellikle on-

ların genel referansları hakkında yapılan

değişik takdimler (avukatlık, takdim, in-

celeme ile etkinlikler) Sayın Lulzim Çela ile

Fatmir Hacoli tarafından ortaya atıldı. Slo-

vakyanın Başkenti Bratislavadan gelen Soyal

konular ile Yoksulluğun azalmasına ait uzman

Sayın Susanne Milcher, sosyal konulara

kıyasla, daha doğrusu Lisbon Gündemine ve

daha iyi ve saygın bir yaşam için koşulların

yerine getirilmesine kıyasla, Avrupa Birliği

ülkelerinin tecrübeleri hakkında bilgi verm-

eye çalıştı. 

Meclise destek sunmaya ait UNDP Yöneticisi

Sayın Nora Sahatçiunun başkanlığı altında

yapılan bu toplantıyı, Kosovadaki BMÖ

Acentalarının Gelişmesi koordinatörü Sayın

Freude Mauring tamamladı. Onun değer-

lendirmesine göre, Kosova, Milenyumun

gelişme amaçlarının yerine getirilmesiyle il-

gili gündemi kendisi hazırlamalı ve ileride

Kosova herkes için iyi bir yaşam ülkesi ola-

caktır.

MİLENYUMUN GELİŞME AMAÇLARI ÇIKARLARINA BAĞLI TARAFLARIN ÇALIŞ-
MALARINDAN NOTLAR

Kosova, tüm yurttaşlarına iyi yaşam olanaklarını
sağlayacaktır
Kosova’daki BMÖ Acentaları, sivil toplum ve Kosova Meclisi milletvekilleri temsilci-

leri, Milenyumun gelişme amaçları, sözkonusu amaçların yerine getirilmesine ait

ülke enstitülerinin etkinlikleri görüşüp, Milenyumun gelişme amaçlarına ilişkin Re-

zolüsyon’un hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır
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