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Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

MECLÝS BAÞKANI BERÝSHA, GSÖT
PETERSEN'Ý KABUL ETTÝ

UNMÝK Þefi, Berisha'nýn
Meclis Baþkaný görevine
gelmesini olumlu olarak
deðerlendirdi
Yasa'nýn kabul eidlmesi ve standardlarýn yerine
getirilmesi ile ilgili olan yasalarýn yayýnlanmasý
körüklenmelidir
Petersen, Haziran ayýnda Kosova'da göze çarpan
bir geliþme hakkýnda rapor sunmaya fýrsat bulacaðýna dair ümitli olduðunu vurguladý
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Kosova Meclisi Baþkaný Kolë Berisha, Kosova
BMÖ Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Soren Jessen
Petersen'i bugün kabul etti ve ülkenin statsüsü
konusunda yapýlan müzakerelerin sonuna kadar,
Kosova enstitülerinin yapmasý gereken çalýþmalara
deðindi.
Meclis Baþkaný Berisha, bu dostane görüþme
süresinde, standardlarýn yerine getirilmesi ile ilgisi
olan yasalarýn acil olarak kabul edilmesi gerektiðini söyledi ve Petersen'den ise, Kosova Meclisi
tarafýndan kabul edilen yýðýnlaþmýþ olan ve ayný
zamanda standardlarýn yerine getirilmesi ile ilgisi
olan yasalarýn daha çabuk imzalanmasý ve yayýnlanmasýný istedi.
UNMÝK Þefi Petersen, Meclis'in baþýna gelmesiyle
Meclis Baþkaný Berisha'nýn uyguladýðý olumlu
deðiþmelere saygý duyduðunu, bu kanýnýn, sadece
kendisinin deðil, Kosova'daki diðer uluslararasý
temsilcileri ve hatta Temas Grubu tarafýndan ortaya
atýlan deðerlendirmeler olduðunu ileri sürdü.
Devamýnda o, Kosova Meclisi ve Hükümeti'nin
çalýþma dinamiði ile memnun olduðunu ve Haziran
ayýnda BMÖ GK önünde, Kosova'da göze çarpan
bir ilerleme hakkýnda konuþmak için fýrsatý olacaðýna derinden ümit ettiðini de vurguladý.
Petersen, olumlu sonuçlarýn elde dilmesi yönünde,
enstitülerin samimi olduklarýný gözlemlediðini,
ancak bu etkinliklerin, özellikle pratikte de uygulanmasý gerektiðine iþaret etti.
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Kolë Berisha-Meclis Baþkaný,
Agim Çeku-Baþbakan
Kosova Meclisi'nin 10 Mart tarihli olaðanüstü Meclis oturumunda, Milletvekili Naim Maloku'nun
baþkanlýðýnda düzenlendi. Bu toplantýda, Kosova Meclisi'nin yeni Baþkaný görevine Milletvekili Kolë
Berisha seçildi. Kolë Berisha ayný zamanda Baþkanlýk Kurulu Baþkan'ý görevinde de bulunacaktýr.
Milletvekili Sabri Hamiti ise Baþkanlýk Kurulu'nun yeni üyesi oldu. Berisha ve Hamiti, Nexhat Daci
ve Fatmir Sejdiu'nun yerine seçildiler. Sejdiu geçenlerde Kosova Baþkaný görevine atanmýþtý

Toplantýnýn baþlangýcýnda, Kosova
Meclisi
yönetimindeki
bu
deðiþmeler hakkýnda Kosova
Meclisi'nin LDK Grubu Baþkaný
Alush Gashi bir açýklamada bulundu. Bundan sonra bu konuda PDK
ve ORA muhalefet partileri þefleri

Thaçi ve Suroi ve diðer Meclis
grup þefleri de açýklamada bulundular.
Baþlangýçta, Baþkanlýk Kurulu
üyesi Naim Maloku, 9. Bölümü,
1,7 ve 9. noktasý ve Anayasa
Çerçevsi'nin 1. ve 8. noktasý, bun-

dan baþka Kosova Meclisi
Yönetmeliði'nin
4.
ve
5.
Düzenlemesi'ne uygun olarak
Kosova
Meclisi'nin
LDK
Grubu'nun, Baþkanlýk Kurulu
üyesinin ve Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci'nin Kosova
3

Meclisi Milletvekili Kolë Berisha
ile deðiþtirilmesi, bundan baþka
Fatmir
Sejdiu'nun
Kosova
Baþkanlýk Kurulu üyesi Sabri
Hamiti ile deðiþtirilmesi için
Meclise baþ vurduðunu ileri sürdü.
Devamýnda Kosova Meclisi'ndeki
LDK Grup þefi Alush Gashi, söz
konusu grubun, yekvücutlu destek
sayesiyle, Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci'nin, Milletvekili ve
LDK Baþkan yardýmcýsý Kolë
Berisha ile deðiþtirilmesi, bundan
baþka Kosova Meclisi Baþkanlýk
Kurulu
üyesi
olan
Fatmir
Sejdiu'nun
Kosova
Baþkaný
görevine atanmasý ve kendi isteði
üzere Kosova Meclisi üyeliðine
istifada bulunmasý itibariyle,
Kosova
Demokratik
Birliði
sýralarýndan olan Milletvekili Sabri
Hamiti'nin
Kosova
Meclisi
Baþkanlýk
Kurulu
üyeliðine
önerdiðini ileri sürdü.
Alush Gashi katýlýmcýlarý, 9 Mart
2006 tarihinden itibaren, Ali
Sadriu'nun Milletvekili ve Kosova
Meclisi'ndeki LDK Grup üyesi
olduðunu söyledi.
Jakup
Krasniqi,
Kosova
Meclisi'ndeki PDK Grup Þefi, söz
alarak þunlarý ileri sürdü: En büyük
Meclis partinin isteðine saygý gösteriyoruz, ancak, meclis grup
olarak bir soruda bulunmak zorundayýz. Baþkanlýk yapan kiþi, bu
Meclisin birkaç noktasýný ve
Yönetmeliðin bazý maddelerini
andý. Üçüncü bölümde, Baþkanlýk
Kurulu'ndan söz edildiði 5.
Düzenleme 3. noktada þunlar
durur: "Meclis Baþkaný, Meclis'teki
görevine istifada bulunabilir, istifa
olayý, yazýlý þekliyle, bundan önce
Meclis Baþkanlýk Kurulu'na sunmalýdýr. Ýstifanýn kabul eidlmesinden sonra, Meclisin eski baþkaný
atayan politik parti ya da koalisyon,
baþkan
görevine
bu
Yönetmelið'in 4. düzenlemesi ile
uyumlu bir þekilde adayýný önerir.
5. Düzenlemenin 5 noktasýnda þunlar yazar: "Meclis Baþkaný ya da
4

Meclis Baþkanlýk Kurulu üyenin,
onu atayan politik parti ya da
grubun önerisi üzere görevden alýnmasý süreci, onun seçilmesi
sürecine uygun bir þekilde yapýlýr.
Bu münasebetle, Meclis çalýþmalarýna ait Yönetmeliðe ya saygý
gösteririz ya da bu Meclis'te
kendimizin kabul ettiði bu
Yönetmeliðe saygý göstermeyiz.
Naim
Maloku,
þu
anda
görüþülmekte
olan,
gündem
sýrasýnýn ikinci noktasý, Baþkanlýk
Kurulu üyesi ve Kosova Meclis
Baþkaný Nexhat Daci'nin, Kolë
Berisha ile deðiþtirilmesi olduðunu
söyledi ve bundan dolayý, en büyük
meclis gruba ait Baþkanlýk
Kurulu'nun iki üyesinin görevden
alýnmasý deðil deðiþtirilmesinden
söz
edildiðini
vurguladý.
Devamýnda, oyçoðunluðu ile
Milletvekillkeri,
Kosova
Meclisi'ndeki LDK Grubun önerisini kabul ettiler.

Parlamenter demokrasinin
gerçek tapýnaðý
Toplantýyý yöneten, seçim iþi bittikten sonra, Kosova Meclisi'nin yeni
Baþkaný Kolë Berisha'ya söz verdi,
Kolë Berisha þunlarý dedi: "Bana
gösterilen güven dolayýsýyla,
bugünden itibaren bu Meclis
çerçevesindeki denetimi, çalýþmalarý ile diðer etkinliklerin koordinasyonunu
ve
yönetimini
yapacaðýmýn bilincindeyim. Siz
verdiðiniz oy sayesiyle beni, büyük
bir iþle görevlendirdiniz, büyük
emek, sorumluluk ve özveriyi
gerektiren bir iþ ile görevlendirdiniz.
Kosova, karar verici aylarýný ve
günlerini, hatta saatlerini yaþamaktadýr. Biz þimdi Kosova daha
doðrusu yurttaþlarýn yani halkýn
özgür oylarýndan kaynaklanan
Kosova enstitüleri için tarihi bir
safhaya girmiþ bulunuyoruz. Ki
biz, Amerika Birleþik Devletleri ve
Avrupa Birliði ülkeleri tarafýndan

yönetilen sayýsýz arkadaþlarýmýzýn
yardýmý sayesiyle halkýn bu oyunu,
sonuna kadar, güney doðu
Avrupa'nýn bu bölümünde örnek
olacak baðýmsýz ve egemen
devletin, demokratik Avrupa'ya
eklenecek ve bir yüzyýl boyunca iki
sefer ve en zor durumlarýmýzda
yanýmýzda olan en büyük müttefikimiz olan Amerika Birleþik
Devletleri ile devamlý dostluðu olacak bir devletin amacýný sonuna
kadar götürmeliyiz.
En önemli mekanizmalardan biri
olarak ve Kosova'nýn baðýmsýz ve
egemen bir devlet olmasý için en
önemli etmen anlamýndaki bu
Meclis, çok büyük ödevlerle
görevlendirilmiþtir. Bundan dolayý
geçmekte olduðumuz þu günlerde,
az çok sayýsý daha az olan sizin partileriniz olduðu gibi benim de en
büyük partim üstünde, daha büyük
ve daha palý bir þey vardýr, buysa
partiden, kiþiden, gruptan ve cinsten üstün olmasý gereken, baðýmsýz ve egemen bir devlet olarak
Kosova, çocuklarýmýzýn ve gelecek
nesillerin bugünü ve geleceðidir.
Sizin önünüzde, politik sisitemini,
hukuk, ekonomik ve Kosova
devletinde diðer alanlarýbelirleyen,
düzene koyan ve cezalayan akidlerden kaynaklanan ve kaybaklanacak
bu ilahi evin Meclis demokrasinin
gerçek tapýnaðý, milletvekillerin
serbest konuþacaðý bir tapýnak,
idare ve muhallefetin, azýnlýk ve
çoðunluðun güçlü sesi olmasý,
dolayýsýyla etnik, politik, cinsiyet
ve dini farklarýn yapýlmadýðýbir
Kosova'nýn tüm yurttaþlarýnýn
eþithaklý devleti olmasý için bütün
varlýðýmla çalýþacaðýma dair itiraf
ediyorum. Milletvekilin, bu evin
tam sahibi olarak hissetmesi
yönünde çaba harcayacaðým. Bana
sizin yardýmýnýz gerekecektir ve
Sizin de benden yardým göreceðinize inanmalýsýnýz.
Bu evde çalýþmalar için daha güzel
ve daha normalkoþullarýn yaratýlmasý ve her milletvekili ve güncel

olanaklarýn müsade ettiði kadar,
buradaki herkesin olasýn sorunlarýnýn çözümlenmesi yönünde
sürekli çalýþmalarda bulunmakla
birlikte, bu evde hakeþitli iþçiler
arasýnda birinci kiþi olarak, meclis
gruplarý, kurullar ve Kosova
Meclisi'nin
diðer
organlarý
sayesiyle
Meclis
Baþkanlýk
Kurulu'nda benim için en önemli
olan amacýn derinleþtirilmesi
yönünde çaba harcayacaðým. Bu
amaçlarýn gerçekleþemsi için ise þu
koþullarý gerçekleþtirmek için
çalýþacaðým: "tolarens, anlayýþ ve
iþbirliði, çünkü sadece bu þekilde
ileriye doðru gidebiliriz.
Bana göre bu ve diðer amaçlarýn
gerçekleþmesi için en iyi yolun þu
olduðunu
düþünüyorum:
Anayasanýn ve diðer alt yasalarýn
harfi
harfine
uygulanmasý,
dolayýsýyla ilk sýrada, bu Meclisin
Yönetmeliði'nin uygulanmasýdýr.
Uygar halklar, yazýlý normlara göre
hareket eder, biz de böyle olduðumuzu göstereceðiz".
Kolë Berisha devamýnda, þimdiye
kadarki Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci'ye, Kosova ve onun
halký için en aðýr koþullar altýnda
sunduðu
çalýþmalar
ve
bu
enstitünün yönetilmesi katkýsýndan
dolayý teþekkür etti. Ayný zamanda
LDK yani partime de teþekkürlerimi sunarým. Kolay olmayacaktýr,
ancak beraberce üstesinden geliriz.
Dostlarýmýzýn, ilk sýrada Amerika
Birleþik Devletleri ve Avrupalý
dostlarýmýzýn, þimdiye kadar
olduðu gibi þimdiden sonra da bize
yardým edeceklerine inanýyorum.
Amerika ve Avrupa, bize yardým
etmek ve bu uygarlýðýn bir parçasý
olmamýz
için
burdalar.
Dostlarýmýza bunun bizim de son
amacýmýz olduðunu garanti ederiz.
Kosova Baþkaný Fatmir Sejdiu,
toplantýnýn
devamýnda
milletvekiller
önünde,
Kosova
Baþbakaný için Agim Çeku'nun
adaylýðýný bildirdi.
Agim Çeku ise, hükümet kabi-

nesinin yapýsý için Listeyi açýkladý.
Çeku þunlarý dedi: Kosova Anayasa
Çerçevesi ve Kosova Baþkaný
tarafýndan verilen görev süresi
esasýnca, hükümet koalisyonunun
partnörleri ile gereken tavsiyelerde
bulunduktan
sonra,
Kosova
Hükümet
kabinesini
takdim
etmeme müsade ediniz:
Lutfi Haziri, Kosova Baþbakan
yardýmcýsý ve Yerel Özyönetim
Bakaný,
Haki Shatri, Ýktisat ve Finanasi
Bakaný,
Jonuz Salihaj, Adalet Bakaný,
Melihate
Tërmkolli,
Kamu
Hizmetler Bakaný,
Ethem Çeku, Energetik ve
Madencilik Bakaný,
Agim Veliu, Eðitim, Bilim ve
Teknoloji Bakaný,
Slaviša Petkovi?, Geri Dönüþ ve
Topluluklar Bakaný,
Sadik Ýdriz, Saðlýk Bakaný,
Bujar Dugolli, Ticaret ve Endüstri
Bakaný,
Qemal Ahmeti, Ulaþým ve
Telekomunikasyon Bakaný,
Adrian Xhini, Çevre ve Alansal
Planlaþtýrma Bakaný,
Ýbrahim Selmanaj, Ýþ ve Sosyal
Refah Bakaný,
Astrit Haraqija, Kültür, Spor
Bakaný,
Tomë Hajdaraj, Tarým, Ormancýlýk
ve Köy Kalkýnmasýna ait Bakan
yardýmcýsý,
Aziz Lila, Yerel Ýdare Bakan
yardýmcýsý,
Behxhet Brajshori, Ýktisat ve
Finansi Bakan yardýmcýsý,
Blerim Kuqi, Ýçiþleri Bakaný
yardýmcýsý,
Dejan Jankovi?, Ýçiþleri Bakaný'nýn
ikinci yardýmcýsý,
Mark Komoni, Kamu Hizmetler
Bakan yardýmcýsý,
Sylë Hoxha, Adalet Bakan yardýmcýsý,
Agron
Dida,
Energetik
ve
Madencilik Bakaný yardýmcýsý,
Fevzi Berisha, Eðitim, Bilim ve
Teknoloji Bakan yardýmcýsý,

Nazmi Fejza ve Ýbush Bajrami,
Geri Dönüþ ve Topluluklar Bakan
yardýmcýlarý,
Fadil Kryeziu, Saðlýk Bakan
yardýmcýsý,
Kadri Kryeziu, Ticaret ve Endüstri
Bakan yardýmcýsý,
Blerim
Baruti,
Ulaþým
ve
Telekomunikasyon Bakan yardýmcýsý,
Merxhan Abdyli, Çevre ve Alansal
Planlaþtýrma Bakan yardýmcýsý,
Lulzim Leci, Ýþ ve Sosyal Refah
Bakan yardýmcýsý,
Anxhelina Krasniqi ve Ergün
Köroðlu, Kültür, Spor Bakan
yardýmcýlarý
Tarým, Ormancýlýk ve Köy Bakaný
ve Yerel Ýdare Bakan yardýmcýsý
iþyerlerine kimsenin seçilmediðini
denemiþsinizdir.
Anayasa
Çerçevesi'ne
uyumlu
olarak
sözkonusu iþyerleri Sýrp listesi için
yedek olarak ayrýlmýþken, Adalet
Bakan yardýmcýsý görevi de Türk
Demokratik Partisi için yedek
olarak ayrýlmýþtýr.
Koalisyon partnörleri, adaylarý
göstermeye hala hazýr deðiller,
ancak, söz verdikleirne göre en kýsa
zamanda Hükümetin kabinesine
sözkonusu
adaylar
listesini
sunacaklarýný söylediler.
Kosova Hükümeti'nin bu tutumunu, koalisyon partnörleri ile
imzalanan bir anlaþma ile, belirli
bir
süre
içinde
Kosova
Hükümeti'ndaki her bakanýn çalýþmalarý deðerlendirilecek ve olumsuz deðerlendirme durumunda,
bakanlarýn, diðer aday ile deðiþtirilmesi istenecektir, diye vurguladý
Agim Çeku.
Hükümetin bu adayýnýn oylamaya
verilmesi için çaðrýda bulunan
Çeku, milletvekillerin güvenoyunun, bu adaylarýn Kosova'nýn bütün
yurttaþlarýnýn çýkarý için çalýþacaklarý ile görevlendirildiklerini söyledi ve Kosova'nýn baðýmsýz ve egemen bir devlet olmasý yönünde
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süreçleri ileriye doðru itmek için
elden gelenin yapýlacaðýný vurguladý.

En büyük zorbalýðýn
tekrarlanmasý isteniyor
Hashim Thaçi, listenin açýklanamsýndan sonra, söz aldý ve
Kosova'nýn, büyük politik süreçlere
ve çoðulcu dünyasýnýn geliþmesi
sürecine ayak bastýðýný vurguladý.
Politikada genel olarak deðiþmeler,
iþlerin iyi gitmediði zamanlarda
gereklidir. Ancak onlar, demokratik
kurallara ve bir ülkenin anayasa
esasýna dayanmalýdýr.
Benim ve Kosova Demokratik
Partisinin isteði dýþýnda, bugün de
tekrarlamak istiyorum ki, bu
Hükümetin bu koalisyonunun
kurulmasýnýn daha baþlangýcýnda,
bizim
politik
ve
vatandaþ
kaygýmýzý
belirtirken,
bunu
delillerle göstermeye çalýþtýk. Bunu
demokrasiye, güvenliðe, ülkenin
politik statüsüne ve Kosovalýlarýn
yurttaþ refahý için bir tehlike olarak
deðerlendirmiþtik. Bir yýldan beri
Kosova, en kötü bir þekilde
yönetilmiþtir. rüþfetin sonu gelmiyor, kötüye kullanma olaylarý, güncel koalisyon Hükümetinin amblemi olmuþtur.
Kosova için bu çeþit zorbalýðýna
dair gerçekler, etmenler ve etkiler,
demokratik muhalefet tarafýndan
ortaya atýlmýþtýr, bunlar geniþ
kamuoyu, sivil toplum, güncel
koalisyonun uyanýk demokratik
etmenleri tarafýndan doðru bir þekilde
anlaþýlmýþtýr,
bunlar
medyalarýn çoðu tarafýndan doðru
bir þekilde takdim edilmiþtir ve
þimdi onlar, ister yerli ister de uluslararasý adalet tarafýndan basamak
basamak gün ýþýðýna çýkýyor.
Kosova'nýn
bu
çeþit
kötü
yönetilmesinin sonucu olarak
Kosova bugün, daha da fakirdir,
sosyal güvensizlik artmýþ, iktisat
kalkýnma düþüþ kaydetmiþtir. Süreç
olarak özelleþtirme, güncel idari
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strükütürü tarafýndan özelleþtirilþmiþtir, iþsizlik artmýþ, vatandaþlarýn refahý devamlý düþüþ kaydetmektedir.
Güncel Hükümette, deðiþmeler
meydana gelmiyor, aksine politikadan gelen zoraki deðiþmeler
meydana gelmektedir. Hükümetin
birinci adamý, politik ticareti
sayesiyle gönüllü olarak uzaklaþtý,
baþkasý geldi. Hükümette birinci
adam, güncel Hükümetin en küçük
felaketiydi. En büyük felaket
kalmýþtýr. O burdadýr. Bugün
Kosova Meclisinde, tam bir bilinç
ile, en büyük zorbacýlýðýun yapýlmasý çalýþýlýyor.

Yeni Hükümete destek
Gjylnaze
Syla,
Kosova
Meclisi'ndeki AAK Grup Þefi, yeni
görevi itibariyle Kolë Berisha'yý
kutlarken, onun temsil ettiði politik
özne ile sýký iþbirliðini teklif etti.
Politik olgunluðumuzu göstermek,
önemli bir dönemde tek amaç için
yekvücutluluðumuzu göstermek
için savaþým vereceðiz. Ben, yeni
Hükümete oyumu veriyorum.
Alush
Gashi,
Kosova
Meclisi'ndeki LDK Grup þefi,
Anayasa Çerçevesi'ne dayanan
öneriyi desteklediðini ve yeni
Hükümette görev süresi için
Kosova Baþkanýný ve Agim Çeku
baþta olmak üzere bütün listeyi
desteklediðini söyledi.
Ayný zamanda, muhalefet olarak,
çok açýk ve transparent olacaðýmýzý, organ ve Hükümeti
Meclis denetim için büyük çaba
harcayacaðýmýzý bir daha tekrarlýyoruz.
Hükümet yapýsý için önerilen listeye göre görev süresi adresine
gelen ithamlara karþý geldi. Gashi,
muhalefet milletvekillerini, yeni
Hükümet'in seçilmesi için Kosova
Meclisi'ndeki LDK Grubu'nu
desteklemeleri çaðýrdý ve bunun,
saðlýðýn ve Kosova demokratik
enstitülerin, geçici enstitülerden

sürekli enstitülere dönüþmesi ve
geliþmesinin iþaretlerden biri
olduðunu vurguladý.

Bu büyük deðiþmeler neden
meydana geldi
Jakup
Krasniqi,
Kosova
Meclisi'ndeki PDK Grup Þefi, yanlýþsýz olan zamanýn, bu yasamanýn
daha birinci toplantýsýnda ortaya
atýlan ve bundan sonraki toplantýlarda da belirtilen ve delillerle
gösterilen, Kosova Meclisi'ndeki
PDK grubunun uyarýlarý ve
ifadelerini birer birer tasdýklayacaktýr, dedi.
Koalisyon,
özyönetime
ve
devamýndaki geçici etkinliðine,
hiçbir baþarý gösterilemez. Bunu,
Kosova idari ve yasama gibi en
hayati görevlerdeki olaylar göstermektedir. Bunlar,diðerleri arasýnda,
baðýmsýz ve egemen Kosova
devlþetinin uluslararasý tanýnmasý
için, ülkeye ve vatandaþlara gerekli
olan alkýn yekvücutluluðunu da
zeddelediðini göstermiþtir.
Koalisyon Meclise ve Kosova'nýn
bütün yurttaþlarýna, bu büyük
deðiþmelerin neden meydana
geldiðini, bunun ülkenin çýkarý için
kaliteli deðiþmelerin yapýlmasý için
mi yoksa koalisyon partilerindeki
gruplar içindeki deðiþmeler sonucu
mu meydana geldiklerinin nedenlerini açýklamalýdýr.
Yapýlmasý gereken deðiþmelerin
nedeni nedir? Koalisyon, neden
üçüncü kez ayný kiþilerle rüþvetçiliðin kaydedilmesi isteminde bulunduðunu
açýklamalýdýr.
Düþüncemize göre, deðiþmeler
daha önceden yapýlmalýydý, fakat
gizlice deðil, herþeyden çok bu
deðiþmeler, yasalara saygýnýn gösterilmemesi ve güçlü iktidarlarý,
özellikle yürürlükte olan yasalara
saygý göstermeyenler ve kendi
isteðine göre çalýþan iktidarlarý
üreterek, fakir Kosova'da vergileri
ödeyenlerden toplanan finansi
araçlarýn kötü yönetimiyle ilgili

tüm deliller ile gerçekleri ortaya
atarak
yapýlmalýdýr.
Adalet
Mahkemesi önünde hesap verecek
yerde, onlar ileride daha güzel yerlere gelmeleri amacýyla özgeçmiþlerin daha da zengin olmasýna
önem vermektedirler. Oysa Kosova
enstitüleri ile yurttaþlar, onlarýn
özgeçmiþlerine deðil, ülkeye gerekli
olan
derin
ve
içerikli
deðiþmelerin yapýlmasýna ihtiyaç
duymaktadýr.
Kosumi
Kabinesi,
Bajram
Kosumi'nin yönetmiþ olmasýndan
deðil, örgütlü suçlar dünyasýndan
gelen bakanlarla donanmýþ oldukça
zayýf kabinedeki görevi üstlenmesi
yüzünden baþarýsýzdý. Þimdiki iktidarýn þekli gözönünde bulundurulursa, o zaman mevcut koalisyonun, Kosova ile onun yurttaþlarýna
gerekli olan iyi bir yönetimi sunmasý mümkün deðildir.
ORA Reformcular Partisi Þefi,
Milletvekili Veton Suroi, konuþmasý sýrasýnda özetle þunlarý dedi:
"Bize sunulan ya da oylarýmýzý
isteyen Hükümet, ne yeni bir
proðramý oluþturmuþ, ne de bizlere
eski proðramýn sunulduðunu
bildirmiþtir. Onlar bizlere, yönetimde deðil, eskiden kalma, daha
doðrusu XVÝÝ, XVÝÝÝ ve XÝX
yüzyýla ait arazilerin alým-satýmý
þeklindeki yazýlý anlaþmayý sunmaktadýrlar. Proðram ile anlaþma
yetersizliði, söylenenlerin yetersizliðidir ve bu halkýn dilinde "piþmana düþtü" olarak kullanýlmaktadýr. Ve bu gün bu Mecliste, tüm
Bakanlarýn görevlerinde kalmalarý
þantajýyla yeni bir hükümetin kurulacaðý belirtilmektedir. Onlar bizleri tehdit edip, daha baþarýlý insanlarýn varolmadýðýný ortaya atarak,
Kosova'nýn istikrara kavuþmasý
amacýyla ister istemez görevlerinde
kalmalarýný ýsrar etmektedirler.
Kosova, bu Meclis, tüm politik partiler ve hepimiz her gün, özellikle
dramatik durumlarda istikrarlýk
sýnavýna tabi tutulduk. Öyleki,
neden istikrarlýk ya da istikrarsý-

zlýktan korkuyoruz? Ne yazýk ki bu
Hükümet, ister nihayi sonuç, ister
de öneri halinde, þantaj hükümeti
olarak tarihe girmiþ olacaktýr.
Hayat süresince alýnan her çözüm
ya da karar, delillerin tartýlmasý
demektir, ve bu gün bizler hepimiz
bunu kendi moral ile politik bilinç
tartýmýzla ölçmek zorundayýz.
Örneðin, þu anda mevcut olan
Hükümet oluþumunun çýkarý nedir?
Politik proðramý olmayan bu
Hükümet oluþumunun ne gibi
çýkarý olabilir? Yönetim proðramý
hangisidir ve verilen görevleri yerine
getirmeyen
bakanlarýn
deðiþmesinden yana olmayan bu
Hükümetin çýkarý nedir? Sayýn
bayanlar ve baylar, bunlarýn tek
çýkarý iktidar ile Hükümette
kalmaktýr. Ve eðer bu bir gerçekse,
o zaman iktidarda kalmak,
Hükümetin
sunmuþ
olduðu
kolaylýklardan
faydalanmak
anlamýna gelmektedir. Bunlarýn
hepsi doðruysa, ne yazýk ki
Kosovalýlarýn hepsi, oldukça pahalý
arabalarýn satýn alýnmasýndan paralel olan özel ya da parti fonlarýnýn
kurulmasýna kadar, son yýllarda ve
aylarda bu gibi kolaylýklarýn
yasaya aykýrý olarak ve enstitüler
dýþýnda istifade edildiðine þahit
olmuþtur.
Kosova, bu yýla ilk kez bütçe
defisitiyle girecektir. Geçen yýlýn
sonunda 50 milyon euro olmasý
öngörülen bütçe defisiti, bu yýl 70
ila 100 milyon euro olacaktýr. Eðer
bu öngörü doðruysa, o zaman
ekonomi göstergeleri, bu yýlýn
sonunda bütçe defisitinin 100 milyon euro olacaðýný göstermektedir,
ki bu tutar, Kosova yurttaþlarý,
öðretmenler, saðlýk iþçileri, polisler
ve bütçeden faydlananlarýn tümüne
büyük bir darbe ve iyi bir mesaj
olacaktýr.
6+ Parlamento Gurubu adýna
konuþan milletvekili D ezair
Murati,
6+
Gurubu'nun,
Hükümet'in baþlatmýþ olduðu
yeniden yapýlanmayý desteklediðini

belirtip, devamýnda þunlarý ekledi:
"6+ Gurubu olarak bizler, yapýlan
deðiþmeleri desteklerken, düne
kadar aramýzda olan ve bu gün
olmayan bazý kiþilerin belirli hatalarýn ve belirli güçlüklerin
varolduðunu
bildikleri
için
teþekkür ediyoruz. Demek oluyor
ki, her birimizin bu Meclis'in bir
parçasý olduðumuzu bilmemiz ve
yapýlan hatalar için onlarý önermemiz insani bir davranýþtýr, ve
düþüncemize göre bu Hükümetteki
hiçbir bakanlýk yeri betonlaþmýþ
deðildir. Hata yapmýþ olan her kimsenin ileride de görevlilik süresini
devam etmesi mümkün deðildir.
Zaten yeni seçilenlerin örgütlü ve
yönetim yetenekleri gelecekte
ortaya çýkacaktýr".
Milletvekili
Ferid
Agani,
Entegrasyona
ait
Meclis
Gurubu'nun, Kosova Meclisi
çerçevresinde demokrasi süreçlerin
ileride de körüklenmesi amacýyla
daha yapýcý iþbirliðinde bulunmalarý için hazýr olduðunu dile
getirdi. Ve Entegrasyona ait Meclis
Gurubu bu gün, toplumumuzda gittikçe yoðunlaþan sayýsýz problemleri
yanýtlayacak
Hükümetin
proðramý esasýnca, Hükümetin yeni
kabinesi için oyunu vermeye
hazýrdý. Maalesef bu gün bu
gerçekleþmedi.
Entegrasyona
ait
Meclis
Gurubu'nun
deðerlendirmesine
göre, politik öznelerle ilgili karar
almaya ait sorunlarýn ciddiyeti ile
gerçekçiliði, bu Meclisin gizli
oylamayla karar almasýný gerektirmektedir. Bu gibi olanaðý,
Kosova Meclisi Yönetmeliði'ndeki
3. maddenin 18. kuralý öngörmektedir.
Gizli
oylama,
Meclisteki
demokrasi deðerlerin gerçekleþmesinin en iyi garantisini teþkil
etmektedir. Ýster Kosova Baþkaný,
ister de Kosova Hükümet Bakaný
için sonsuz saygýmýzý ortaya
atarken, yeni Hükümetin proðramý
tartýþýlmazsa ve gizli oylama yapýl7

mazsa, o zaman bu Meclise,
Entegrasyona ait Parlamento
Gurubunun, yeni kabineyle ilgili
yapýlacak olan oylama sýrasýnda
çekimser kalacaðýný bildirmek
istiyorum.
Kosova
meclisi'ndeki
ORA
Gurubu Þefi Teuta Sahatçiu ise
tartýþmasý sýrasýnda þöyle konuþtu:
"Baþbakan Kosumi'nin istifasý,
olumlu deðiþmelerin körüklenmesi amacýyla önceden hazýrlanmýþ bir komplodur ve bu istifayla,
baðýmsýzlýða ait müzakereler
sürecinde Kosova'yý yönetebilecek gücü olan yeni kiþilerle yeni
bir Hükümetin kurulmasý doðrultusunda
yollarýn
açýlacaðý
düþünülmüþtür.
Fakat,
gördüðümüz kadarýyla, yeni
Hükümetin kurulmasý sýrasýnda
sadece Baþbakan ve onun kabinesinin yardýmcýsý deðiþmiþtir.
Yeni Hükümette ayný insanlar
bulunmaktadýr ve bu insanlara,
Kosova'nýn fakir bütçesi için büyük
önem taþýyan temel alýþ-veriþ yolunu açamalarý için 50 gün gerekiyordu. Bu yol, Kosova'nýn esas
tedarikçisi olmak üzere, eðitim,
saðlýk, polis ile itfaiye çalýþanlarýna
ve bütçeden yararlananlarýn hepsine maaþlarý saðlamaktadýr.
Milletvekili Gjergj Dedaj: "Eðer
herhangi bir etken, þahýz ya da
aday, herhangi bir organ, forum ya
da mekanizmaya adaylýðýný göstermek isterse, o zaman ona, oy verecek ve onu seçecek organ gereklidir, seçilen kiþi ise seçmenlere,
güncel Kosova Hükümeti'nde belirgin halini almýþ sayýsýz sorunlarýn
çözümlenmesi yönünde neler yapabileceðiyle ilgili proðramý sunmalýdýr. Oysa, Baþbakan görevine
seçilen Saygýdeðer Çeku, bu sorunlarýn nasýl çözümleneceði hakkýnda
bizleri bilgilendirmedi.

Söylentiler fayda vermiyor
Milletvekili Fetah Berisha'nýn
düþüncesine göre, gündem sýrasýna
8

göre hemen oylamaya geçilmelidir,
çünkü Baþbakan görevine seçilecek
olan Çeku'ya ders tutmamýz yersizdir. Hem eski Hükümet, hem de
yeni Hükümetin çalýþmalarýný
deðerlendirmemiz için yeterince
zamanýmýz olacaktýr.
Milletvekili
Mark
Krasniqi,
dünyadaki tüm Meclislerinde, ister
iyi, ister kötü olsun herþey hakkýnda konuþma hakký olduðunu belirtti. Bu gün burada Hükümet
görevlisi somut olarak kendi kariyeri için suçlanmaktadýr.
Bu insanlarý ben gerçekten
anlamýyorum. Düne kadar kendisini general ünvanlarýyla görüyorduk, oysa bu gün aynýyýz. Çeku'nun
Meclise, daha doðrusu Hükümete
gelmesiyle, insanlar onu cepheyi
terketmiþ olarak suçlamaktadýr.
Oysa kurallara göre, general,
savaþýn daha güçlü olduðu cepheye
geçmesi amacýyla, bulunduðu
cepheyi terkeden stratejidir. Çeku
da bu sefer böyle davrandý, çünkü
bu gün burada koltuk için deðil,
daha güzel bir Kosova için savaþým
verilmektedir. Bunun için de ben
Sayýn Çekuyu, bu gün buraya
gelmesiyle cesurluðunu göstermesi
dolayýsýyla kutluyorum.
Milletvekili Nekibe Kelmendi,
Hükümeti oluþturmanýn, muhalefetin deðil, iktidarýn olduðunu
belirtirken, muhalefete sadece
oyunu kullanmasý ya da kullanmamasý kalýyor, dedi. Konuþmasýnýn
devamýnda Kelmendi, insanlarý
eleþtirirken, onlara karþý daha
saygýlý davranmanýn, onlarýn rencide edilmemesinin ve davranýþ
kodeksine saygýnýn gösterilmesinin
gerekli olduðunu vurguladý. Düne
kadar hepimiz Agim Çeku hakkýnda hep övgüye layýk sözler
söylemiþizdir, dedi konuþmasýnýn
sonunda Nekibe Kelmendi.
Milletvekili
Sabri
Hamiti'nin
düþüncesine göre, burada, yani
Mecliste ister komedi þeklinde, ister
de ciddi þekilde konuþulmaktadýr.
Bu gün bizim aramýzda, sivil

dünyaya, daha doðrusu siyasetin
sivil dünyasýna giren subayýmýz
bulunmaktadýr ve bu bir gerçektir.
Son günlerde ben Agim Çeku
hakkýnda Haradinaj'a benzer sözler
iþittim. Muhalefet ve bununla birlikte herkesin kendi görüþünü ortaya
atmasý hakký vardýr, fakat herhangi
bir kimse hakkýnda görüþünü ortaya
atarken, hem sözlerine dikkat
etmesi, hem de o þahýz hakkýnda
elinde gereken delilleri olmalýdýr.
Diðer yandan burada, muhalefet
tarafýndan güçlü formulasyonlu
sözler iþitmiþ oldum ve düþünceme
göre bunlar özellikler deðil, etiket
anlamýna gelmektedir. Bazý belirsiz
kelimeler ortaya atýldý, yani "þantaj
Hükümeti" kelimeleri kullanýldý.
Sanýrým bunlar oldukça aðýr
kelimelerdir ve eðer bu kelimeler
en yüksek organda, dolayýsýyla
Mecliste hiç incelenmeden ortaya
atýlýrsa, o zaman bunlar etiket
yapýþtýrmaktan
baþka
birþey
deðildir. Etiketler, kendiliðinden
hiçbir þey anlatmaz. Onlar, bazý
þeyleri keþfetmekten çok, gizli tutmaktadýr. Ben bunun aksini
düþünüyorum ve düþünceme göre,
önceden olduðu gibi, bu gün de bu
Meclis, yeni seçilecek olan
Hükümetin sorumluluðunu üstlenmektedir. Bundan ötürü de ben, bu
Parlamentoya, Hükümete yeni
seçilecek olan insanlarýn çalýþmalarýný inceleyerek ve denetleyerek görevleri yerine getirmesi ve
bununla
birlikte
Hükümetin
Meclisi deðil, Meclisin Hükümeti
denetlediðini belirtmesi çaðrýsýnda
bulunuyorum. Ve bu, Meclisin
çalýþmasýnýn içeriðini oluþturmaktadýr. Bu Meclis, iki haftada ya da
ayda bir defa toplantý düzenleme ve
Bakanlar ya da bütün Hükümeti
yaptýklarý iþ ile ilgili bilgi vermeleri için davet etme gücüne
sahip olduðu sýrada, iþte o zaman
iþler yoluna girmiþ olacaktýr.
Tartýþmanýn sonunda Kosova
Meclisi Baþkaný Kolë Berisha, milletvekillerin oylama için hazýr

olmalarý davetinde bulundu. Ýlk
önce, Yönetmeliðin 18. kuralý ile 3.
noktasýyla uyumlu olarak, gizli
oylamanýn yapýlmasý olanaðýyla
ilgili Entegrasyona ait Meclis
Gurubu
ve
ORA
Meclis
Gurubu'nun önerisini oylamaya
sunarak, Hükümetin seçilmesine
iliþkin oylamanýn yapýlmasý þekli
hakkýnda Meclisin görüþünü istedi.
Oylamanýn gizli yapýlmasý için 39
milletvekili evet, 64 milletvekili
ise hayýr oyunu kullandý, sadece
bir milletvekili çekimser kaldý.
Böylece, gizli oylamanýn yapýlmasý önerisi geçersiz kaldý.
Toplantýnýn
devamýnda,
Hükümetin yeni kabinesi için oylama yapýldý. Bu oylama sýrasýnda,
65 milletvekili evet, 33 millet vekili hayýr ve 5 milletvekili çekimser
oyunu
kullandý.
Bununla,
Kosova'nýn
yeni
Hükümeti
seçilmiþ oldu.

Ýnsanlar arasýnda güvenlik
köprüleri saðlanmalý
Yeni Hükümetin seçilmesinden
sonra, Kosova Meclisi Baþkaný
Kolë Berisha, Kosova'nýn yeni
Baþbakaný Agim Çeku'yu kürsüye
davet etti. Bu görevi en aðýr ve
karar verici anda kabul ettiðini
belirten Çeku, konuþmasýnýn
devamýnda þunlarý dile getirdi:
"Kosova ve onun halký için bu kilitsel anlarda Kosova Hükümetini
yönetmem, bana olan güveniniz
sayesinde gerçekleþmiþ olacaktýr.
Bu sorumluluðu üstlenmekle, tüm
çalýþmalarýmýzýn etnik, dini ve
politik ayrýmý yapýlmaksýzýn,
Kosova halkýnýn çýkarýndan olacaðýna söz veriyoruz. Ýster yerli
enstitülerle, ister de uluslararasý
dostlarýmýzla iþbirliði yaparak,
verdiðimiz sözü yerine getirmeye
çalýþacaðýz.
Benim
yönetmiþ
olacaðým
Hükümetin prensibi, Hükümetin
proðramýna göre kurulmuþ olacaktýr.
Enstitülerin daha da güçlendirilmesi,

iþsizlik sorununun çözümlenmesi,
Kosova yurttaþlarýnýn ekonomi
durumunun düzelmesi, politik
istikrarlýk ile güvenliðin iyileþmesi,
yönetim ile yasal kadronun
düzelmesi ve Kosova baðýmsýzlýðýnýn en kýsa bir zamanda kabul
edilmesi için gereken koþullarýn
saðlanmasý amacýyla standartlarýn
yerine getirilmesi doðrultusundaki
çalýþmalarýn körüklenmesi yönünde
elimizden gelen çabayý sarfetmiþ
olacaðýz.
Ülkenin
ekonomi
gereksinmeleriyle uyumlu olarak Hükümet,
endüstri, biznis ve insanlarýn
öðrenim görmesi doðrultusunda
yatýrýmlarý kabul etmesi amacýyla,
uygun ekonomi siyasetlerini ve
belirli yasamacýlýðý oluþturacaktýr.
Bizler hepimiz, coðrafya durumumuz ile doðal ile insan kaynaklarýndan, tek sözle bütün kapasitelerden faydalanmalý ve bunlarýn sayesinde yabancý yatýrýmcýlara yatýrým yapmalarý olanaðýný
sunmalýyýz.
Kosova statüsünden sonra da
Kosova'da NATO güçlerinin mevcut olmasýna raðmen bizler /ki
bunu bütün Kosova yurttaþlarý da
istemektedir/, Kosova Savunma
Güçlerini de katarak, çalýþmalarýmýzý güvenlik sistemimizin
kurulmasýna yönlendirmiþ olacaðýz. Ve bunu, NATO ile uluslararasý dostlarýmýzla iþbirliði
yaparak gerçekleþtirmiþ olacaðýz.
Savaþýn önemli deðerlerinin
korunmasý ile ilerletilmesine özel
ilgi göstermiþ olacaðýz. Hiçbir
zaman nerden geldiðimi unutmayacaðým,
çünkü
nerden
geldiðini bilmeyen, nereye gideceðini de bilmeyecektir. Kosova
Kurtuluþ Ordusu'nun savaþçýsý ve
Efsane
Komutaný
Adem
Yashari'nin askeri olduðumdan
gurur duymaktayým. Baþbakan
olarak, her iþ günümü tüm
Kosova yurttaþlarýnýnýn faydasý
için çalýþarak geçireceðim.
Savaþtan çýkan insanlar kategorisi,

Kosova'nýn özgürlüðe kavuþmasý
için hayatýný kaybeden savaþçýlarýn
aileleri, savaþ malülleri ve kaybolan kiþiler kaderlerinin aydýnlatýlmasý, önde gelen çalýþmalarým
olacaktýr. Bizler hepimiz, bu insanlar için elimizden geleni yapmaya
borçluyuz. Ve Kosova statüsünün
çözümlenmesinden
sonra
amacýmýza ulaþmýþ olacaðýz.
Çok
yakýn
bir
gelecekte
Kosova'nýn, Uluslararasý spor ile
kültür gösterilerine katýlma þansý
olacaktýr, bundan ötürü de bizler
ileride kültür, spor ve sanata özel
ilgi göstereceðiz.
Hükümetimizin proðramýnda ve
günlük çalýþmalarýmýzda, diyasporaya da önemli yeri ayýrmýþ olacaðýz.
Benim
yönetmiþ
olacaðým
Hükümet, hiçbir þeye yeniden
baþlamayacaktýr. Bizler, önceki
Hükümetin
çalýþmalarýný
sürdürmekle, bu çalýþmalarý tüm
gücümüzle hýzlatmaya çalýþacaðýz.
Bu münasebetle ben, özyönetimin
iyi bir esasýný kuran ve ilerideki
çalýþmalarýmýz sýrasýnda bizim de
dayanabileceðimiz, benden önceki
Bakanlar Bajram Rexhepi, Ramush
Haradinaj ve Bajram Kosumi'ye ve
ayný zamanda Merhum Kosova
Baþkaný ?brahim Rugova ile
Meclisin þimdiye kadarki Baþkaný
Akademik
Nexhat
Daci'ye
teþekkürlerimi sunmak istiyorum.
Kosova'nýn tarihinde biz en þanslý
nesiliz. Tarihimiz bizleri, dostlarýmýz sayesinde Kosovanýn
özgürlüðe kavuþmasý amacýyla
savaþým
göstermemiz
için
seçmiþtir. Burada hiçbir þey
armaðan edilmemiþtir, her þey
halkýmýzýn hayatlarýný kurban
etmesi sayesinde kazanýlmýþtýr.
Karar verici zafer eþiðindeyiz.
Fedakar olduktan sonra, hazýrdan
zaferi kazanmaktan daha kötü bir
þey yoktur. Bu zaferi, Kosova ve
onun halký ile yurttaþlarý haketmiþtir.
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ABD Dairesi, ülkenin yasama organý yöneticisine ve
Kosova'nýn bulunmuþ olduðu sürece destek sunmakta
Meclis'in yeni Baþkaný, Uluslararasý topluluk, özellikle ABD ile en samimi bir
þekilde iþbirliði yapacaðýna söz vermektedir
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë Berisha,
büyük bir sorumlululukla seçilmiþ olduðu
görevinin ilk gününde, Kosova'daki ABD
Daire Þefi Phillip Goldberg'i kabul etti.
Kabul sýrasýnda, Goldberge, Kosova'daki
en yeni geliþmeler ve ülkenin bulunmuþ
olduðu sürecin perspektifleri hakkýnda
bilgi verdi.
Konuþmasýnýn devamýnda Meclis
Baþkaný Berisha, ABD'nin Kosova'ya
sunmuþ olduðu desteðin oldukça önemli
olduðunu belirtip, yeni seçilmiþ olduðu
görevinin daha ilk gününde Amerikan
temsilcisiyle görüþmesinden büyük mutluluk duyduðunu dile getirdi.
Kosova Meclisi'ne yeni seçilmiþ olan
Baþkana destek veren, Kosova'daki ABD
Dairesi Þefi Phillip Goldberg, kendi
Dairesinin ister Meclis Baþkaný'na, ister
de Kosova'nýn diðer enstitü yöneticilerine
her zaman açýk olacaðýný vurguladý.
Bu görüþmeden sonra gazetecilere demeç

veren Meclis Baþkaný Berisha, görevinin
daha ilk gününde Amerikan diplomatýyla
yapmýþ olduðu görüþmesinin, Kosova'nýn
ister politik, ister de demokratik sürecine
ileride de desteðin sunulacaðýnýn bir
iþareti olduðunu belirtti. Konuþmasýnýn
devamýnda Baþkan Berisha, Uluslararasý

topluluk, özellikle ABD ile en samimi bir
þekilde iþbirliði yapacaðýna söz verdi.
Kosova statüsüyle ilgili müzakerelerin
sürdürülmüþ olduðu dönemde beraber
olacaðýz, dedi ABD Daire Þefi Phillip
Goldberg ile görüþmede bulunan Meclis
Baþkaný Berisha.

Almanya ile Kosova Meclisleri arasýnda
iþbirliðinin derinleþtirilmesi istendi
Almanya'nýn, Kosova konusunu desteklemesi takdir edildi
Kosova'nýn, Meclis yaþamýnýn genel
kesiminde Almanya görgüsünü kullanabilmesinden dolayý, Almanya ile
Kosova Meclisleri arasýnda iþbirliðin
derinleþtirilmesinin olasýl olduðu
kanatine varýldý. Ýþbirliði, Kosova
statüsünün çözüme varmasýndan
sonra da sürekliliðine devam
etmelidir. Bu, Kosova Meclisi
Baþkaný Kolë Berisha'nýn, Priþtine'de
Almanya Dairesi Þefi Eugen
Wollfart'ýn da aralarýnda bulunduðu,
Bundestag Dýþiþleri Komisyon
Baþkaný Ruprecht Polez'in yönetimi
altýndaki Almanya Heyeti ile bulunduðu görüþmenin ana kanýsýný oluþturdu.
Görüþmenin baþlangýcýnda Meclis
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Baþkaný Kolë Berisha, Almanya
Heyeti'nin, Kosova Meclisi'ni vurgulayarak Kosova'daki güncel geliþmelerle tanýttý. Bu açýdan Berisha,
Kosova Meclisi'nin strüktüründen,
dolayýsýyla Mecliste tüm topluluklarýn, özellikle Sýrp topluluðunun da
katýlýmýndan konuþtu. Berisha,
Meclis'te topluluklarýn temsil edildiklerini söyledi: onlarýn hatta Anayasa
Çerçevesi esasýnca ve pozitif
diskriminasyonun uygulanmasýyla
karlý olduklarýný vurguladý. Sýrp
topluluðu yaný sýra diðer topluluklarýn da bu hakka sahip olduklarýný
ileri sürdü. Devamýnda Meclis
Baþkaný Berisha, Almanya'nýn,
Kosova konusuna sunduðu destek ve

iþbirliðinden dolayý bu delegasyonu
takdir etti.
Ruprecht Polez, Mecliste azýnlýklarýn
temsili konusuna ilgi gösterdi. Bu
konuya deðinirken Polez, Sýrp milletvekillerinin, Kosova Meclisi'nin
çalýþmalarýna karþý sürdürdükleri
boykotu deðerlendirdi. Polez, Sýrp
topluluðuna ait milletvekilleirne açýk
kapýlarýn olmasý gerektiðini söyledi.
Ancak boykot durumunda, bu milletvekillerine ait olan boþ sandalyelerin kamuoyuna sunulmasýný
önerdi. Bu açýdan o, uluslararasý
topluluðun, Meclise Sýrp milletvekillerinin geri dönmelerini körüklemesi
amacýyla daha etkin olmasý gerektiðini vurguladý.
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Tüm belediyelerde denetime
destek sunulmakta
Ülkenin toplumsal ile ekonomi geliþmesini amaçlayan tüm kesimlerde samimi enstitüsyonel iþbirliði
saðlanacak ve bununla birlikte Kosova Meclisi'nde onaylanan yaslar uygulanacaktýr
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë Berisha bugün,
ülkenin belediye baþkanlarýndan oluþan
Kosova Belediyeleri Asosiyasyonlarý Heyetini
kabul etti. Bu görüþmenin daha baþýnda,
sözkonusu asosiyasyon adýna Priþtine Belediye
Meclisi Baþkaný Ýsmet Beqiri, Meclis Baþkaný
Berisha'nýn yeni görevini kutlayýp, ilerideki
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Beqiri ile diðer
konuþmacýlar, Meclis Baþkaný'na tebriklerini
sunduktan sonra, ülkenin toplumsal ile ekonomi geliþmesini amaçlayan tüm kesimlerde
samimi enstitüsyonel iþbirliðin saðlanacaðýný
ve bununla birlikte Kosova Meclisi'nde onaylanan yasalarýn uygulanacaðýný dile getirdiler.
Bu görüþmeye katýlan Belediye Baþkanlarý,
yasalarýn hazýrlanmasý ile görüþülmesi sýrasýnda, Meclisin belediyelerle de danýþmasýnýn
gerekli olduðunu belirtip, Mecliste onaylanan
yasalarýn daha kolay bir þekilde pratikte uygulanabileceðini ve bunun yasalara ait kamu
tartýþma þeklini oluþturacaðýný vurguladýlar.
Görüþmenin devamýnda tüm konuþmacýlar,
Mecliste yürütülen tartýþmalarýn son derece
verimli olduðunu belirttiler. Bu münasebetle,
ülkenin tüm yurttaþlarý için gereken koþullarýn
saðlanmasý amacýyla, günlük çalýþmalarý
sýrasýnda karþýlaþmýþ olduklarý sayýsýz sorunlarý

da ortaya attýlar. Yasalarýn uygulanmasýyla
oydaþ olduklarýný dile getirdikten sonra, son
zamanlarda güncel olan denetimin tüm
belediyelerde desteklendiðini ve bu gibi denetim sayesinde tüm zayýflýklar ile ikircimliklerin
ortadan kalkacaðýný öne sürdüler. Bununla birlikte tartýþmacýlar, ademi merkeziyetçilik
sürecine de gereken önemin verilmesinin
gerekli olduðunu vurguladýlar. Bu görüþmede
hazýr bulunanlara seslenen Kosova Meclisi
Baþkaný Berisha, esas etkinliklerin belediyelerde sürdürüldüðünü belirtip, Kosova'nýn
baðýmsýzlýðýnýn da belediyelerden baþladýðýný
ortaya attý. Konuþmasýnýn devamýnda Baþkan
Berisha, ülkenin yenilenmesi, daha doðrusu

stabil devletin kurulmasý için öz insani ile
maddi kaynaklara dayanarak yaþayan geliþmiþ
belediyelerin oldukça önemli faktörlerden birini oluþturduðunu ve ayný zamanda bunun,
baðýmsýz devlet olarak kalýp kalamýyabileceðimiz söylentilerin yanýtýný da teþkil ettiðini
vurguladý. Kosova Meclisi her zaman
belediyelerin karþýlaþmýþ olduðu sorunlarla
yakýndan ilgilenecekcektir, çünkü sadece
ortakça çalýþmayla daha hýzlý geliþme saðlanmýþ olabilir. Belediye Baþkanlarýný parti dýþý
özneler olarak görmekteyim, çünkü
belediyelerin geliþmesi hepimizin sorumluluðumuzdur ve parti renklendirmelerin olmasý
imkansýzdýr.

Kosova bütün sorumluluðu üstlenmezden
önce,Trepçe Madenocaðý özeleþtirilemez
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë
Berisha, baþta Sendikalar Baþkaný
Hasan Potoku olmak üzere Stari Trg
Madenocaðý'nýn
sekiz
kiþilik
Sendikalar Heyetini kabul etti.
Sözkonusu Sendikaya yaklaþýk 600
madenci üyedir. Trepçe Kompleksi ile
madencilerin oldukça zor durumda
bulunduklarýný
ortaya
atarken,
sözkonusu heyet, kendi tarihinde
Trepçe Madenocaðý'nýn hiçbir zaman
bu kadar kötü durumda olmadýðý
görüþünü vurguladý. Kosova'nýn en
tanýnmýþ kolektivinde hüküm süren
bunalým için, Trepçe Madenocaðý'nýn

ilerlemesi için ilgi göstermeyen
yönetici sorumludur. Onlarý en çok bu
büyük kolektivin özeleþtirme gerçeði
düþündürmektedir. Onlarýn deðerlendirmesine göre, Kosova bütün
sorumluluðu üstlenmezden önce
Trepçe Madenocaðý özeleþtirilemez.
Bu gibi durumun giderilmesi yönündeki çabalarda madenciler kendilerini
Kosova enstitüleri tarafýndan ihmal
edilmiþ olarak görmektedir, çünkü
onlarýn belirttiklerine göre, sözkonusu
madenocaðýndaki bunalýmýn giderilmesi amacýyla, yerli enstitüler þu ana
kadar hiçbir þey yapmamýþlardýr.

Öyleki, mevcut bunalým bu gibi yönetimle giderilemez, onun bir an önce
deðiþmesi gereklidir.
Sözkonusu heyet tarafýndan ortaya
atýlan bilgilere göre, Trepeçe
emeklilerinin maaþlarý 10 euro için
daha düþük, yani 50 euro yerine 40
euro olacaktýr. Kosova Meclisi
Baþkaný Berisha, madencilerin bu gibi
durumundan oldukça büyük üzüntü
duyduðunu belirterek, Meclisteki
yetkisi sayesinde sözkonusu kompleksteki durumun bir an önce düzeltilmesi yönünde çaba sarfedeceðini vurguladý.
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Ýstikrarlýk Paktý, Kosova toplumu ile enstitülerin
demokratikleþmesine ilgi göstermekte
Avrupa ülkelerinin Parlamentolarýyla iþbirliðin derinleþtirilmesi gerek
Busek, Kosova Meclisi'nin milletvekilleri önünde de açýklama yapmaya hazýr
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë
Berisha bu gün, Güneydoðu
Avrupa'nýn
Ýstikrarlýk
Paktý
Koordinatörü Erhard Busek'i kabul
etti ve kendisiyle Kosova'daki
geliþmeler ile Kosova enstitülerinin
Ýstikrarlýk Paktý ve diðer Avrupa
mekanizmalarýyla yapmýþ olduðu
iþbirliði hakkýnda konuþtu.
Konuþmasý
sýrasýnda
Baþkan
Berisha, Kosova'nýn çözümlenmeyen statüsünün neden olduðu tüm
engellere
raðmen,
Ýstikrarlýk

Paktýnýn Kosova'ya sunmuþ olduðu
yardýmlarý için teþekkürlerini sundu.
Ýstikrarlýk
Paktý'nýn,
Kosova
toplumu
ile
enstitülerinin
demokratikleþmesine ilgi gösterdiðini belirten Sayýn Busek, "Parlamento
iþbirliði" Proðramý ile Parlamento
içindeki
"KOZAK"
Mitingi
çerçevresinde, Avrupa ülkeleriyle
yapýlacak olan Parlamentoarasý
iþbirliðinden bahsetti. Busek'in sözlerine göre, ilerideki görüþme, içinde
bulunduðumuz yýlýn haziran ayýnda

Viyana'da düzenlenecektir. Ýþbirliðin
diðer olanaklarýyla ilgili ise Busek,
Kosova Meclisi milletvekilleri
önünde de açýklama yapmaya hazýr
olduðunu belirtti.
Busek'in ziyareti ile tebrikleri için
teþekkürlerini sunan Meclis Baþkaný
Berisha, Busek'e, Kosova Meclisi ile
diðer enstitülerin ileride de Ýstikrarlýk Paktý ve Avrupa'nýn diðer
Parlementolarý ile enstitüleriyle
iþbirliðin devam edeceðine söz
verdi.

Kosova'daki güncel süreçlerin ilerletilmesi
doðrultusunda iþbirliðin yapýlmasý gerek
Makedonya ile Kosova arasýndaki dostluk iliþkiler, Kosova'nýn nihayi statüsünün çözümlenmesini kolaylaþtýracak
sýnýrlarýn saptanmasý, her iki taraf yapýlacak olan görüþmeler sayesinde çözümlenecek ve iki ülke arasýndaki
iliþkilerin ilerletilmesinde ciddi sorunu oluþturmayacaktýr
Güncel politik süreçler, Kosova ve dönemde kendi deðerli katkýlarýný sunarak, Demokratik Birleþme Partisi ve
Makedonya arasýndaki iþbirliði ve özellik- þimdiki devinimleri davamlý takip etmek- Makedonya Arnavutlarý tarafýndan
le Kosova'nýn nihayi statüsünün çözüm- tedir. Onlar her zaman bize yardýmcý sunulan yardýmýn esirgenmeyeceðini vurlenmesi süreci sözkonusu olduðunda, olmuþlar ve onlarýn katkýlarý sayesinde guladý. Fakat, Makedonya ile Kosova
bütünlüklü
süreçlere
Makedonya ortak çalýþmalar gerçekleþmiþ olacaktýr. arasýndaki dostluk iliþkiler, Kosova'nýn
Arnavutlarý'nýn katkýda bulunmasý, bu gün Böylece bu açýdan, Makedonya'nýn nihayi statüsünün çözümlenmesini daha
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë Berisha'nýn, Entegrasyonu'na ait Demokratik Birleþme da kolaylaþtýracaktýr. Makedonya ile
baþta Parti Baþkaný Ali Ahmeti olmak Partisi'yle iþbirliðin derinleþmesi amacýyla Kosova arasýndaki sýnýrlarýn saptanmasýyüzere, Makedonya'nýn Entegrasyonu'na ait sürekli olarak temaslarýmýz olacaktýr.
la ilgili soruyu Ahmeti, bunun her iki taraf
Demokratik Birleþme Partisi Heyetiyle Bu günkü görüþmenin bazý unsurlarýna yapýlacak olan görüþmeler sayesinde
yapmýþ olduðu görüþmenin esas konu- deðinirken, sözkonusu Parti Baþkaný Ali çözümlenecek teknik sorun olduðunu ve
larýndan birini oluþturmaktaydý.
Ahmeti, bu görüþme sýrasýnda Ohri Kosova ile Makedonya arasýndaki iliþkiMedya mensuplarýna demeç veren Meclis Sözleþmesi'nin gerçekleþmesinden ve lerin ilerletilmesi yönünde ciddi sorunu
Baþkaný Kolë Berisha, Kosova'daki Makedonya'da yaþayan Arnavutlar'ýn oluþturmayacaðýný yanýtladý. Baþkan
sürecin
ilerletilmesi
yönünde, durumunun düzelmesi amacýyla, birçok Ahmeti'nin sözlerine göre, Makedonya'nýn
Makedonya'nýn Entegrasyonu'na ait giriþimlerin
ilerletilmesinden
de dýþ siyasetinde oldukça olumlu devinimler
Demokratik Birleþme Partisi'nin sunmuþ bahsedildiðini belirtti. Ahmeti de, farkedilmekte ve bu baþarý bizim katkýmýz
olduðu katkýlarýndan dolayý teþekkürlerini Kosova'nýn geleceði için ve özellikle onun deðil, istikrarlýk ile barýþa kavuþmak
sundu. Baþkan Berisha'nýn ifadesine göre, baðýmsýzlýðýnýn desteklenmesi doðrul- isteyen halkýn ürünüdür. Bu yönde,
sözkonusu parti ve genel olarak tusunda oldukça önemli iþlerin yapýldýðý Kosova'nýn nihayi statüsünün çözümlenMakedonya'daki Arnavutlar ile diðer dönemde, bu iki ülke arasýndaki iþbirliðin mesi yönündeki adaletli iliþkiler
ülkelerde yaþayan Arnavut halkýnýn diðer hýzlatýlmasýnýn gerekliliði konusunu ön çerçevresinde Makedonyanýn devlet
bölümü, Kosova'nýn nihayi statüsünün plana koydu. Bu münasebetle Ahmeti, açýsýndan da ilerlemenin kaydedildiði
çözümlenmesi konusunun görüþüldüðü Makedonya'nýn Entegrasyonu'na ait görülmektedir.
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Kosova'da aleni tedarik Yasasý'nýn bazý maddeleri, tenderlerin
yayýnlanmasý ile ilgili zaman süreçleri baþta olmak üzere,
pratikteki bazý uygulamalarda engeli oluþturuyor

Alternatif ders kitaplarýnýn
yayýnlanmasý soru iþareti
altýnda olmamalýdýr

Kosova Hükümet'inin, görüþülmesi ve yayýnlanmasý amacýyla
Meclis'e sunulacak olan bu Yasa'nýn deðiþtirgeler tasarýsýný
en kýsa bir zamanda kabul etmesi beklenmektedir

Kosova Meclisi'nin Eðitim, Bilim,
Teknoloji, Kültür, Gençlik ve
Spor'a ait Komisyonu, Komisyon
Baþkaný Enver Hoxhaj'ýn baþkanlýðýnda, ders kitaplarý, okul lektürleri ve pedagojik evraklarýn yayýnlanmasýna ait Yasa Tasarýsý hakkýnda bugün aleni tartýþma toplantýsýný
düzenledi.
Geniþ kapsamlý olan bu tartýþma
süresinde katýlýmcýlar, bu
Tasarý'nýn, çok iyi bir hukuk esasýný
oluþturduðu, eðitimin gereksinmeleri için yayýncýlýk alanýna
gerekli olan malzemenin düzene
koyulmasýna yardýmcý olacan bu
yasa sayesiyle, ülke yasamasýnýn
zenginleþtiðine iþaret edildi.
Katýlýmcýlar arasýnda, alternatif
ders kitaplarýn var olmasý ya da
olmamasý gerektiði ve bunun,
Kosova olanaklarý için belirli bir
lüksü teþkil edip etmediði konusunda ikircimlik hakimdi. Bununla
ilgili olarak, ders kitaplarýn
Yayýnlanmasýnda, tam bilimsel,
didaktik ve sanatsal ölçütlere
saygýnýn gösterilmesi gerektiðine
dair düþünce hakim sürdü. Eðer ki
bu ölçütlere saygý gösterilirse,
yayýncýlýk rekabeti saðlanacak,
sadece birkaç yýl içinde rekabette,
sadece en kaliteli ders kitaplarýn
kalabileceði, daha doðrusu geniþ
çapta kullanýlýþýn saðlanacaðýna
iþaret edildi. Buysa bu alanda,
monopolin yengiye uðratýlmasý,
daha doðrusu piyasanýn liberalizasyonunu saðlayan bir þekli daha
oluþturacaktýr.
Bu münasebetle de, ileri
sürüldüðüne göre, tam ve edebiyat
diline ait normlarla uyumlu olmasý
gereken terminoloji ile ilgili
uyarýlar da ortaya atýldý.

Kosova Meclisi'nin Bütçe ve Finansi
Komisyonu, Komisyon Baþkaný
Naser Osmani'nin baþkanlýðýnda,
Kosova'da aleni tedarik Yasasý'nýn
(2003/17) deðiþtirgelere tabi tutulmasý gereksinimi hakkýnda bugün
aleni bir tartýþma toplantýsý düzenledi.
Bu aleni tartýþmaya Baþbakan'ýn
Yasama Dairesi, USAÝD, Aleni
Tedariðe ait Düzenleme Komisyonu,
Aleni Tedarik Acentasý'nýn ve diðer
kurumlarýn temsilcileri de katýldýlar.
Söz konusu Komisyon'un, bu acentelerde yapýlan bir oditoryum Raporu
ruhunda seyir göstererek, Kosova'da
Aleni Tedarik Yasasý'nýn uygulanmasý
süresinde sözleþmeyi imzalayanlarýn
karþýlaþtýklarý zorluklarýn tespit
edilmesi amacýyla, Kosova'daki belirli belediyelere yaptýðý ziyaretlerden
sonra bu gibi bir giriþimin gerçekleþmesi kararlaþtýrdý. Tenderlerin
uygulanmasýnýn zaman süreçlerinden
ve diðer koþullardan söz edilince,
pratikte
onlarýn
uygulanmasý
süresinde engeli oluþturan bu Yasa'nýn
bazý maddelere sahip olduðuna iþaret
edildi. Tüm bunlarý göz önünde
bulundurarak, bu yasanýn deðiþikliklere
tabi
tutulmasý
gerekip
gerekmediðinin saptanmasý amacýyla,
böyle bir aleni tartýþma toplantýsýnýn

örgütlenmesi gerketiði sonucuna
varýldý.
Tartýþmalar süresinde, ister sunduðu
çözüm yollarý, ister de uygulanýþ
sürecinde olsun, bütün dünyada
olduðu gibi, bu yasanýn çok bileþik
olduðuna iþaret edildi. Öyleki, tam bir
rekabetin saðlanamsý, aleni paranýn
tasarrufu, AB'nde bu alanda uygulanan en iyi çözüm yollarý ile uyumlu
olarak, en ilerici kurallarýn uygulanmasý amacýyla, bu yasanýn daha da
basitleþtirilmesi için deðiþikliklere
tabi tutulmasý gerektiði sonucuna
varýldý.
Kosova'da etkin olan uzmanlarýn ve
belirli enstitülerin denemelerinin ve
incelemelerinin desteði sonucu
Kosova Hükümeti tarafýndan kurulan
bir çalýþma grubu, bu yasanýn
deðiþtirgeler tasarýsýný hazýrlamýþ
bulunmaktadýr.
Hükümetin,
görüþülmesi ve kabul edilmesi
amacýyla Kosova Meclisi'ne sunulacak olan bu tasarýyý en kýsa zamanda
kabul etmesi bekleniyor. Aynýca bu
etkinlik süresinde, bu Yasa'nýn uðrayacaðý en olumlu çözüm yollarý ve
deðiþmelerin yer almasý amacýyla,
Bütçe ve Finansi Komisyonu ile daha
geniþ etkinliklerde bulunulacaðý vurgulandý.
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Hukuki çerçevenin saðlanmasý Belediye seçimleri açýk
listelerle yapýlacak
karayolu ulaþýmýnýn
geliþmesinde uyumlu olmalýdýr
Belirli Bakanlýklar arasýnda yetkilerin gerektiðince
belirlenmediði, terminolojinin kullanýmýnda belirli
hatalarýn yapýldýðý ve bu Yasa Tasarýsýnýn bazý
üyeleri ile Kosova'daki Suç iþlerine ait geçerli olan
Yasa üyeleri arasýnda uyuþmazlýðýn varolduðu
farkedilmektedir, ki bu sözkonusu Yasanýn gerçekleþmesini olumsuz etkileyebilir.
Kosova Meclisi'nde prensipte
onaylanan
Karayolu
Ulaþýmýndaki Güvenliðe ait
Yasa Tasarýsý'nýn önemi
oldukça büyüktür. Karayolu
ulaþýmýnda
ve
onun
geliþmesindeki
seviyenin
artýrýlmasý doðrultusunda bu
Yasa büyük rolü oynamaktadýr. Ayný zamanda sözkonusu
Yasa
Tasarýsý,
karayolu
ulaþýmýnýn
geliþmesinde,
Avrupa Birliði standartlarýyla
uyumlu olarak uygun hukuki
çerçevenin
saðlanmasýný
öngörmektedir, ama bu seviyeye ulaþabilmesi için sözünü
edilen alanda daha iyi ve daha
doðru çözümlerle tamamlanmalýdýr. Bu gibi sözler,
Karayolu
Ulaþýmýndaki
Güvenliðe ait Yasa Tasarýsýyla
ilgili Komisyon Baþkaný Ýbush
Jonuzi'nin
baþkanlýðýnda
Kosova Meclisi'nin Ýktisat,
Ticaret, Endüstri, Enerjetik,
Ulaþým ve Telekomunikasyon
Komisyonu tarafýndan düzenlenen aleni tartýþma sýrasýnda
ortaya atýldý. Sözkonusu
toplantýya, Kosova Ýçiþleri
Bakaný Fatmir Rexhepi ve
Ulaþým ile Telekomunikasyon
Bakanlýðý temsilcileri de
katýldý.
Oldukça geniþ ve içerikli olan
bu aleni tartýþma sýrasýnda,
sözkonusu Yasa metninde
mevcut olan bazý anlamsýz
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kelimelerin ortadan kaldýrýlmasý amacýyla, bu Yasa
Tasarýsýnýn daha ciddi bir þekilde görüþülmesinin gerekli
olduðu dile getirildi. Öyleki,
konuþmacýlarýn belirttiklerine
göre, Bu Yasa Tasarýsýnýn metninden, dil normalarýnýn
ruhunda olmayan ve bununla
birlikte bu Yasa metniyle
uyumlaþtýrýlmayan terminolojiyle ilgili bazý anlamsýz
kelimeler silinmelidir. Ayný
zamanda bu Yasa Tasarýsýnda,
giderilmesi gereken Ýçiþleri
Bakanlýðý ve Ulaþým ile
Telekomunikasyon Bakanlýðý
arasýnda yetkilerin gerektiðince belirlenmediði de
farkedilmektedir. Meclisin
Ýktisat Komisyonu tarafýndan
örgütlenen bu aleni tartýþma
sýrasýnda, sözkonusu Yasa
Tasarýsýnýn bazý üyeleri ile
Kosova'daki suçiþlerine ait
geçerli olan Yasa üyeleri
arasýnda
uyuþmazlýðýn
varolduðu
ve
bunun
sözkonusu Yasanýn gerçekleþmesini olumsuz etkileyebileceði uyarýlarý da ortaya
atýldý. Ayrýca, ulaþýmdaki
tehlike derecesine uyumlu
olarak cezalarýn gereken þekilde saptanmadýðý ve bu
cezalar tutarýnýn Kosova standardý için oldukça yüksek
olduðu görüþleri de dile getirildi.

Seçim Forumu, Yasama Komisyonu
üyelerine belediye seçimlerine iliþkin
Yönetmelik Önergesini takdim etmekte.Azýnlýklar ile bayanlar katýlýmýnýn
körüklenmesi öngörülmekte

Seçim Forumu üyeleri bugün, Mahkeme,
Yasama ve Anayasa Çerçevresi Komisyonu
üyelerine, belediye seçimlerine iliþkin
Yönetmelik Önergesini takdim edip, yeni
seçim düzeniyle ilgili milletvekillerin
uyarýlarýný dinlediler.
Milletvekilleri tarafýndan yapýlan uyarýlara
göre, ilerideki belediye seçimleri açýk listelerle ve proporsiyonel sisteme göre yapýlacaktýr.
Kosova yurttaþlarýnýn, parti ya da parti koalisyonuna ve bununla birlikte seçim listesinde
yer alan bir ya da daha fazla adaya oy verme
imkaný olacaktýr. Partinin gücü, belirli
öznenin kazanmýþ olduðu oylara baðlý olacaktýr, listedeki adaylar oylarý ise belediye
meclisleri oluþumundaki adaylarýn sýralamasýnda kullanýlacaktýr.
Belediye seçimlerine ait UNMÝK
Yönetmeliðinin Önergergesine göre, azýnlýklar ile bayanlar katýlýmýnýn körüklenmesi
öngörülmektedir. Öyleki, yeterince oy alamayan bayan adaylar için yüzde 30 oranýndaki bayan katýlýmý garantilidir.
Yasama Komisyonu üyeleri belediye seçimleriyle ilgili önerilen seçim düzenini, seçim
sürecinin demokratikleþmesi planý yönünde
ciddi ilerleme olarak deðerlendirdiðinden
ötürü, sözkonusu Yönetmeliðin içeriðindeki
sayýsýz uyarýlarý ortaya attý.
Diðer yandan, Kosova statüsünün saptanmasý
süreci yüzünden belediye seçimlerinin ertelenebileceði siylentileri hakkýnda ise Yasama
Komisyonu Baþkaný Hydajet Hyseni þu açýklamayý yaptý: " Belediye seçimlerinin ertelenmesinden çok, ülke statüsünün saptanmasý
sürecinin hýzlatýlmasý daha önemlidir, çünkü
bu vatandaþlarýmýza kötü mesaj olabilir".

KOSOVA MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ARNAVUTLUK ZÝYARETÝ

Kosova baðýmsýzlýðý, yörede istikrarý
ve güvenliði saðlayacaktýr
Kosova Meclisi Baþkaný Kolë
Berisha, Kosova Meclisi Baþkanlýk
Kurulu üyeleri olan Sabri Hamiti,
Xhavit Haliti, Ramë Buja, Naim
Maloku ve Gazmend Muhaxheri,
Kosova'dakiArnavutluk Daire Þefi
Bujar Muharremi beraberliðinde, 07.09 Nisan 2006 tarihleri arasýnda,
Meclis Baþkaný Topalli'nin çaðrýsý
üzere, Arnavutluða baþarýlý bir
ziyarette bulundu.
Kosova
Meclisi
grubunun,
Arnavutluk Cumhuriyeti Meclis
Baþkaný Jozefina Topalli ile bulunduðu ilk ve sýcak, dostane havasý
içinde geçen karþýlaþmasýnda, Kosova
Meclisi Baþkaný Kolë Berisha
Topalli'yi, Kosova'da son politik
geliþmeler, yasama alanýnda Kosova
Meclisi'nin etkinlikleri ve Kosova
politik statüsünün çözümlenmesi ile
ilgili Viyana müzakereleri ile tanýttý.

Baðýmsýz Kosova için
öznelerin ortak tutumu
Berisha konuþmasý süresinde þunlarý
vurguladý: Viyana'da yapýlan þimdiye
kadarki görüþmeler, bizim tarafýmýzdan baþarýlý olarak geçmiþtir, çünkü
önceden tartýþýlýp saptanan konular
hakkýnda giriþimimiz ve talebimiz
vardý. Kosova politik statüsünden söz
edilince, ister idari, ister de muhaleffet
olsun Kosova'daki tüm politik güçlerinin ortak tutuma sahip olduklarýný
söyledi, bu ise baðýmsýz bir Kosovaonun tüm vatandaþlarýnýn eþithaklý
hak ile özgürlüklere sahip olacaklarý
demokratik
bir
devlettir.
Konuþmasýnýn
devamýnda
o,
Viyana'da ele alýnacak olan desantralizasyon ve diðer konularýn, Kosova
statüsünün çözümlenmesinden sonra,
paket halinde çözümleneceðini ve
Anayasa ve diðer ek yasalarla cezalandýrýlacaðýný ileri sürdü.

Topalli: Kosova'yý destekleyeceðiz çabalarýnýn, Kosova baðýmsýzlýðý ile
Arnavutluk Meclisi Baþkaný Jozefina
Topalli, geçmiþte olduðu gibi politik
statüsünün çözümlenmesi sürecinde
de, hak ettiði baðýmsýzlýðýna kavuþmasý için Kosova'yý destekleyeceðini
vurguladý.
Baþbakan Sali Berisha ile de görüþen
Kosova Heyeti, ülkenin iç sorunlarýnýn çözümlenmesi yönünde,
Arnavutluk Hükümeti'nin almýþ
olduðu önlemler hakkýnda bilgilendirildi.

Hayatýn her alanýnda iþbirliði
Baþbakan Berisha, bu yýl içinde
Kosovalýlarýn uzun vadeli ve sancýlý

ödüllendirileceðini söyledi. O,
Kosova ile Arnavutluk arasýnda, hayatýn her alanýnda, özellikle eðitim,
kültür, ticaret ve türizmde iþbirliðin
yoðunlaþtýrýlmasýný istedi .

Durs-Morina anayoluna öncelik
Bu görev süresi içinde Arnavutluk
Hükümeti'nin öncelikleri arasýnda,
Berisha, Durs-Morina otobanýnýn
inþaatýna deðindi.
Arnavutluk Hükümeti, uzun zamanlardan beri ihmal edilen ülkenin
yarýsýný teþkil eden kuzey bölümünün
kalkýnmasýný saðlayacak ve ayný
zamanda Arnavutluðun Kosova ve
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yöre ile iþbirliðinin geliþtirilmesini
saðlayacak bu otobana büyük önem
vermektedir.
Görüþmenin sonunda Berisha,
Kosova'nýn,
müzakere
süreci
sayesiyle, baðýmsýz bir Kosova için
olan politik isteminin gerçekleþtirilmesi
konusunda, Arnavutluk
Hükümeti'nin güçlü desteðine sahip
olduðunu da vurguladý.

Arnavutluk diplomasisi,
Kosova'nýn politik statüsünün
çözümlenmesine destek
Kosova Heyeti, Dýþiþleri Bakaný
Besnik Mustafaj ile de görüþüp,
Arnavutluk diplomasisinin, yurttaþlarýnýn politik isteði ile uyumlu
olarak Kosova'nýn politik statüsünün
çözümlenmesi konusundaki etkinlikleri ile tanýtýldý.
Bakan Mustafaj, Baþkanlýk Kurulu
üyelerini, Kosova statüsünün en
doðru bir þekilde çözümlenmesi
konusunda, kendisinin ve Arnavutluk
diplomasisinin, dünyanýn çeþitli
devletlerinin temsilcileri ile etkinliklerini tanýttý. Bütün görüþmeler
süresinde, Kosova statüsünün çözümlenmesi için ilerici tutumlar vurgulandý.

görgü
alýþveriþinde
bulundu.
Muhalefet
parti
temsilcileri,
Arnavutluk Meclisi'ndeki tüm politik
partilerin, baðýmsýz Kosova'yý desteklemek konusunda, ortak tutuma sahip
olduklarýný vurguladýlar.

Tensiyonlarý kýþkýrtan konulara deðinilmemeli
Baþkanlýk Kurulu üyeleri, Arnavutluk
Meclisi politik partilerinden, Kosova
statüsü hakkýnda görüþmelerin
yürütüldüðü sürede, tansiyonlarý
kýþkýrtan konulara deðinilmemesini
istediler, çünkü Kosova statüsü
hakkýnda müzakere süreci döneminde
etkileri olumsuz olabilir.

Durs Belediye Meclisi'nde
karþýlama
Arnavutluk ziyaretinin son gününde
Kosova Meclis Baþkanlýk Kurulu
üyelerine, Durs Belediye Meclisi'nde
bir karþýlama düzenlendi. Bu münase-

betle, sözkonusu enstitü yöneticilerinden, bu kentin geliþmesi, türizm
sezonu için hazýrlýklar ve Durs'ta yaz
tatilini
geçirmeyi
planlaþtýran
Kosovalýlarýn istemleriyle tanýtýldýlar.
Resmi ziyaretin sonunda Kosova
Meclisi Heyeti, Durs Müzesi'ni
ziyaret etti, bundan sonra Durs ve
Kavaya belediye milletvekilleri ile
Arnavutluk Meclisi'nde iþ yemeðinde
bulundular.
Ziyaretin sonunda Kosova Heyeti,
Arnavutluk Meclisi üyelerine ve
hükümet temsilcilerine, bu kardeþ
karþýlama ve yurttaþlarýnýn isteðine
uyumlu olarak politik statüsünün
çözümlenmesi konusunda Kosova'ya
sunduklarý destek için teþekkürlerini
belirttiler.

En üst düzeyde resmi tören
Kosova Heyeti, devlet protokolü
tarafýndan en üst düzeyde törenlerle
uðurlandý.
Fotograflar ve metin: Sali Rexhepi

Aktif, ancak aktör deðil
Arnavutluk diplomasisi, Kosova
statüsünün çözümlenmesi yönünde
etkin olmaya devam edecektir, ancak
bunun
aktörü
olmayacaktýr.
Uluslararasý topluluða, baðýsýz bir
Kosova'nýn, yörede istikrarlýk ve
güven yaratacaðýný açýklýyoruz, dedi
diðerleri
arasýnda
Arnavutluk
Dýþiþleri Bakaný.

Muhaleffet parti temsilcileri
ile karþýlaþma
Arnavutluk resmi ziyareti süresinde
Kosova Meclisi Heyeti, muhalefet
partilerin temsilcileri olan Petro Koçi,
Skender Xhinushi, Sabit Brokaj ve
Pirro Lutaj ile de görüþtü ve düþünce
deðiþtokuþunda bulunarak Meclis
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Arnavutluk parlamentarizmindeki çalkantýlar ve kalkýnma günleri,
dolayýsýyla Arnavutluðun çaðdaþ bir devlet temellerinin atýldýðý günler
hatýrlandý. Bu geliþmede önemli adýmý muhakkak ki, 1920 yýlýnda
düzenlenen ilk toplantý oluþturmaktadýr. Arnavutluk Meclisi holündeki
diðer resimler yanýnda yer alan ve uzak geçmiþi yansýtan bu resim,
ziyaret süresinde de yoðun ilgiyi uyandýrdý.

VÝYANA MÜZAKERELERÝ HAKKINDA TARTIÞMALAR

Kosova'nýn bölgesel toprak
bütünlüðü ve onun bütünlük
niteliði dokunulmazdýr
Yerel idarenin reformlara tabi tutulmasý üstüne yapýlan incelemelerin esas ilkeleri çok
deðerlidir ve onlar, sadece baðýmsýz ve egemen bir Kosova içinde bütünüyle uygulanabilir

Milletvekili Emrush Xhemali, Kosova
Meclisi'ndeki AAK Grubu ve
Uluslararasý ?þbirliði ve Avrupa
Entegrasyonu'na ait Komisyonu'nun
istemi üzere Meclis Baþkanlýk Kurulu,
24 Mart 2006 tarihli Meclis oturumunda, müzakere grubundan, Viyana'daki
müzakereler hakkýnda bilgi vermesini
istedi. Bununla ilgili olarak, Meclis
Baþkaný Kolë Berisha'nýn baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda milletvekillere, Baþbakan yardýmcýsý
Lytfi Haziri hitaben konuþtu.
Konuþmasý süresinde Haziri, toplantýya katýlanlara, statüs konusunda
Kosova Heyetinin ve Yekvücutlu ekip
üyesi olarak bulunduðunu ileri sürdü.
Diðerleri arasýnda o þunlarý dedi: bura-

da ortaya atacaðým deðerlendirme
sadece benim deðil bu konuþtuklarým,
heyetin bütün üyeleri ve diðer gözlemcilerin hazýrladýklarý deðerlendirmedir.
Þimdiye kadar müzakereler baþarýlýydý
ve Kosova'nýn baðýmsýzlýða ve nihayi
statüsünün düzenlenmesine doðru
gitmesi yönünde alanýn saðlanacak ve
politik havayý yaratacak bir yolda
gidiyor. Aynýca, þimdiye kadarki
dönem ile memnun olduðumuzu
söylemek için çok nedenlerimiz var ve
ilkin ben, sonra da Hashim Thaçi
tarafýndan yöneltilen heyet çalýþmalarýnýn, ülkemiz yurttaþlarýnýn
lehine yoðunlaþtýrýlmasýna muhakkak
yardýmcý olacak, sizin etkinliklerinizi
sabýrsýzlýkla bekliyoruz.

Kosova'nýn bütün yurttaþlarýnýn kazançlý çýkacaðý
reformlar
Haziri konuþm a s ý n ý n
devamýnda
þunlarý da ileri
sürdü: Heyetin
çalýþmalarý,
Kosova Meclisi
tarafýndan alýnan çok sayýda
kararlar ve evraklara dayanmaktadýr. Bu Meclis'in bugünkü desteði
ve Kosova Meclisi tarafýndan kabul
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edilen Kosova'da yerel idarenin esas
ilkeleri hakkýndaki evraklar esasýnca, bu amaçlarýmýzýn gerçekleþmesine doðru adýmlarýmýzý atmaya
devam edeceðiz. Aynýca, söz konusu
heyetin, 17 Kasým 2005 tarihli
Kosova Meclisi Rezolüsyonu'na
dayanarak bu kararlarý tanýtmak için
daha da etkin olacaðýna emin olabilirsiniz. 14 Þubat 2006 tarihinde
kabul edilen Kosova Heyeti'nin bazý
esas ilkelerini bir daha bildirmeme
izin veriniz. Yerel idare reformuna
ait incelenmiþ olan ilkeler, önemlidir ve sadece baðýmsýz ve egemen
bir
Kosova'da
uygulanmasu
olasýldýr. Yerel idare reformu
konusunda her çeþit tartýþma,
Kosova halkýnýn istemi ile tam bir
uyuma dayanarak ve bundan ibaret
olarak, statüsün çözümlenmesi
esasýna dayanacaktýr. Kosova, etkililik, iþlevlilik ve istikararlýk
ilkeleri ile yöneltilecek, tam
anlamýyla yerel idare reformlarý
yönünde etkinliðini sürdürmektedir.
Bu ise, her etnik grubu dahil,
Kosova'nýn tüm yurttaþlarýnýn çýkarý
olacaktýr. Yerel idare reformunun
ilkeleri, Avrupa'da uygulanan þekilde yani iyi yönetim, açýk ve
yasamanýn hükümü ile ilgili standardlarla uyumlu olarak hazýrlanmýþtýr. Bu ilkeler aynýca, bu alanlardan en uygun uluslararasý evraklarýn
eðemen deðerleri, özellikle Avrupa
topluluðundaki ilkeler þeklindeki
deðerleri
zanginlaþtirmektedir.
Avrupa'nýn
yerel
özyönetim
Anlaþmasý ve Ohri Sözleþmesi moddelleriden biri olarak, orada
anýlmýþtýr, bundan baþka, bu
Mecliste de tartýþýlan yerel idare
reformu hakkýndaki çerçeve evraký
da tartýþýlmýþtýr. Kosova'da Yerel
idare reformu, yurttaþlarýn daha
yakýndan karar almalarýný, yerel
seviyede daha iyi hizmetlerin verilmesi ve herkes için iyi yaþam
koþullarý içinde sabit yönetimi
saðlamalýdýr. Reform ayný zamanda,
tüm topluluklarýn, Kosova'nýn
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demokratik strüktürlerine entegrasyonuna
katký
sunmalýdýr.
Varolan bütün paralel enstitüler sönmeli ve Kosova'nýn idare kontrolü
dýþýnda olan herhangibir yeni paralel enstitü þekiline izin verilmeyecektir.
Kosova'nýn toprak bütünlüðü ve
onun ünite niteliði dokunulmazdýr,
öyleki toprak niteliðindeki her
istek, etnik koridorlarýnýn yaratýlmasý, enklava, etnik çizgileri
boyunca ayrýmý amaç bilen toprak
istemleri tamamýyla olanaksýz
sayýlýr.
Viyana'daki ilk iki toplantý hakkýnda kýsaca bilgi vermeden önce, daha
bir önemli gerçeði ortaya atmama
müsade ediniz. Kosova'da azýnlýklarýn entegrasyonu ve bütün yurttaþlar için daha güvenli bir geleceðin saðlanmasý için gerekli olan
yerel idare reform hakkýnda Kosova
enstitülerinin ilkelerine göre arz ve
pozisyonun
takdim
edilmesi
amacýyla, statüs için özel temsilcisi
Ahtisari tarafýndan sunulan programla kapsanmýþ olan konularda
konuþma göreviyle görevlendirildik
ve bu delegasyonun, hiçbir diðer
þekilde, uluslararasý faktör ile
dolaysýz görüþmelere katýlmak için
yetkisi
yoktur.
Kosova'nýn
statüsüne ait heyeti, Viyana'daki
birinci
görüþmelere
katýlma
olasýlýðýna sahip oldu. Bu görev,
geçen yýlýn Aralýk ayýnda ilk adýmdan sonra tasdýklanmýþtýr. O zamanlarda rahmetli Baþkan Rugova ve
Kosova Heyeti bana, bu organ
adýna çalýþmamý ve yerel idare
reformu konusunda etkin olmam
gerektiðini söylemiþti. 20 ve 21
Þubat tarihlerinde düzenlenen
Viyana
görüþmelerinde,
belediyelerin ilerideki yetkileri ile
ilgili konu ele alýnmýþtý. Kosova
Hükümeti'nin çerçeve evraklarýnýn
ilkelerine ve idarenin substidiyallýðý
ve devoluiranye uyumlu olarak biz,

özellikle eðitim, saðlýk, kültür,
kentleþmenin planlaþtýrýlmasý, yerel
ekonomik kalkýnma, gençlik,spor
ve diðer etkinlikler baþta olmak
üzere çok sayýda yetkileri önermiþ
olduk. Aynýca, geçerli yasamanýn
45. Düzenleme esasý üzere
Kosova'da, bu yetkilerin bir
bölümünün belediyelerin yetisine
düþtüðünü de söylemek isterim.
Kosova önerilerinin özel seçilmiþ
belediyelere deðil, Kosova yöresindeki bütün belediyeler için geçerli
olduðunu vurgulayacaðým. Bizim
etkinliklerimiz, Ahtisari tarafýndan
verilen bir yetkiye göre, bu müzakereleri yönetmekle görevli Rohan'ýn
arabuluculuðu yardýmýyla bizim
etkinliðimiz, primar ve sekunder
saðlýða, saðlýk politikasýný yönetmek ve koordinasyonunu gerçekleþtirmekle
görevli
merkez
seviyede finansi olanaklara dikkatimizi yöneltmiþtik. Belediyeler
okul öncesi, ilkokul ve yüksek
eðitimini, dil haklarýný, etnik
grubun azýnlýðý temsil ettiði yerlerde anadili üzere eðitim görme
hakkýný
saðlamalýdýrlar.
Belediyeler, eðitimde mülkiyet ile
birlikte, öðretmenlerin eðitimi ve
iþbulma alanýný yönetmekle sorumludurlar. Sýrplar, kendi dillerinde
üniversiteye sahip olmalýdýrlar,
aynýca diðer azýnlýklar da kendi ana
dillerinde yüksek eðitime sahip
olmalýdýrlar.
Bundan
baþka,
belediye tiyatrolarý ve belediyeler
çerçevesindeki çeþitli etkinliklerle
birlikte kültür etkinlikleri alanýnda
belediyelerin
bazý
yetkileri
görüþüldü. Belediyeler seviyesinde
sosyal hizmetlerin bir bölümünün
belediyeler ayarýna aktarýlmasý
gerekir, özel bir düþünceye göre ise,
emekliler konusuna aitti, bu konu
ise, yerel idarenin gündem sýrasýndan geri alýnmýþtý.
Polis ve yargýtaydan söz edilince,
belediye yetkilerin olamýyacaðý ve

komuta zincirinin, yekvücutlu
olmasý gerektiði hakkýnda oybirliði
saðlandý. Ancak, belediyelerde
polis ve Kosova'nýn hukuk sisteminde çalýþanlarýn, topluluklarýn
etnik yapýsýný yansýtmalýdýrlar.
Aynýca Kosova Heyeti, Ohri
Anlaþmasý'na göre, yerel polis
þeflerinin atanmasý ile belediyeler
rolünin güçlendirilmesi ve bu
konudaki çalýþmalarýn koordinasyonunu ve karar alma iþinin ?çiþleri
Bakanlýðý'nýn yapmasýný önerdi.
Bunun, Viyana'daki ilk karþýlaþmada etkinliðimizin ilk bölümünü
oluþturduðunu söyleyebilirim.

Bütün baðýþlar, merkez
kasasýndan geçmelidir
Statüse ait Kosova Heyeti'nin yekvücutlu kararý ile Hashim Thaçi, 17
Mart tarihli Viyana toplantýlarýný
yönetmekle görevlendirildi.
Karþýlaþma, yerel finansi konularý,
belediyelerarasý ve sýnýrlararasý
iþbirliði konularýna odaklanmýþtýr.
Heyet, belediyelere finansi yardým
ile ilgili, belirli yetkilerle ilgili
olarak Kosova'nýn, komþu ülkelerden
ve
bununla
birlikte
Sýrbistan'dan da olmak üzere uluslararasý baðýþlar için açýk olduðunu
vurguladý. Tüm baðýþlar, merkez
kasadan geçmeli ve aleni olmalýdýrlar, dolayýsýyla, revizyonun genel
kurallarýndan geçmeleri gerekir.
Ancak, Kosova finansi enstitülerine
karýþmanýn olasýl olmadýðýna da
iþaret edildi. Yerel idarenin tüm
alanlarýnda belediyelerarasý iþbirliði
mekanizmalarýnýn yaratýlmasý ile
oydaþ olduðumuzu, ancak bu
mekanizmalarýn, hiçbir politik veya
hukuki entitede üçüncü boyut idareye çevrilmesinin olasýl olmadýðýný

özellikle
vurguladýk.
Belediyelerarasý iþbirliðinin, Yerel
idareye ait Anayasa ve Yasa ile
düzenlenmesi ve garanti altýna alýnmasý gerektiði ve Avrupa ve daha
geniþ çaptaki bütün standardlarý ve
görgülerin göz önünde bulundurulmasý gerektiðini ileri sürdük.
Sýrbistan'ýn, Kosova'da yaþayan Sýrp
topluluðuna gösterdiði ilgi özürlüdür, ancak, Kosova enstitüleri bu
ilgiyi, sadece Kosova ve Sýrbistan
arasýnda yapýlacak ikili anlaþma ile
düzenleyecek ve cezalarý öngörecektir.
Müzakereler süresinde bulunduðumuz her görüþmede, özgür,
demokratik, baðýmsýz ve egemen bir
Kosova'ya daha yakýn olduðumuza
inanýyoruz. Bizim somut etkinliðimiz ile, yerel idare reformu,
kültür mirasý, ekonomik konular ve
gerçek
bölüþüm
konularýnda
Ahtisari tarafýndan belirlenen tüm
konular hakkýnda hiç çekinmeden
tartýþmaya hazýrýz. Statüs konusunun en kýsa bir zamanda çözüme
ulaþmasý
yönünde
etkinlikler
sürmekte. Her iki görüþme, yapýcýydý ve bazý özel konular hakkýnda
pozisyonlarýn belirlenmesi ve
anlayýþ seviyesinin yükseltilmesine
yardýmcý olmuþtur. Uluslararasý
arabulucu önünde ortaya atýlan
evraklarýn, birbirine tamamýyla zýt
farklarý içerdiðini ileri sürmek istiyorum.Biz bir yandan, Kosova
enstitülerine topluluklarýn entegrasyonu ve iþlevliliðine dair
ilkenin gerçekleþmesi yönünde
etkinliðimiz sürmektedir, diðer taraf
ise, yerel idare çevrelerinde
asimetrinin meydana gelmesi ve
desantralizasyon adýna merkezi
amaçlarýn kamufle edilmesi amacýyla birlikte, topluluðunun dezintegrasyonunu
ve
entitelerin
bölüþülmesini istiyor ve böyece
kendi etnik topluluðunu, bize
tanýdýk olan çýkarlarý için, ayan bir
idari ve politik denetimine almak
için uðraþ veriyor.

Müzakere ilkeleri, bu safhada, özel
konular hakkýnda anlaþmamýzý zorlamýyor. Bilinen bir gerçektir ki,
paketteki genel sözleþmelere varýlmadan, yani nihai statüs çözülmeden, genel sözleþmelerin hiçbir elemaný hakkýnda anlaþmanýn imzalanamýyacaðýdýr.Bu, Ahtisari'nin,
bizim heyetimizin önünde de ortaya
attýðý ve tesdýkladýðý bir formüldür.
Orada tartýþýlan incelikler, sadece
baðýmsýz ve egemen Kosova'ya ait
anlaþmanýn imzalanmasýndan sonra
uygulanabilecektir. Bütün yurttandaþlarýný tam anlamýyla özgürlüðe
kavuþturacak yolda Kosova'yý hiçbir
þey enegelleyemez. Aynýca Kosova
enstitülerinin bir süreci olarak
Kosova'da yerel idare reformu da,
statüs ve müzakerelerin bir bölümü
olmayarak, müzakerelerin bir
parçasý olmaya devam ediyor.

Uluslararasý arabulucu,
genelde kurbana baský
yapmaya devam ediyor
Emrush Xhemaili, merkezi ve yerel
seviyede kendi
kendini yönetmeye yetenekli
olarak
Sýrbistan'dan ayrý bir
Kosova yönündeki çabalarý ve
Kosova'nýn,
uluslararasý
topluluk ile iþbirliði sayesiyle istenen
amaca ulaþýlmasý çabalarýný destekledi. Kosova'da hiç kimse, Kosova'da
serbes olarak devinemiyen esirlerle ya
da ayrýmcýlýða uðramýþ farklý düzene
sahip yurttaþlarla Avrupaya gitmeyi
düþünmüyor, aslýnda yasa önünde
herkesin eþit olduðunu düþünüyoruz.
Statüye ait Kosova grubunun
çabalarýný ve Haziri'nin öne sürdüklerini destekliyorum. Onun ne kadar
baþarýlý olduðu, sonunda gözükecektir. Bu büyük bir sorumluluktur ve
bizim grubumuzun durumu kolay
deðil. Grubun asýl pozisyonunun aðýr19

lýðý, sonunda herþeyin iyi olacaðýna
dair söz vermelere dayanmakla birlikte ayan olmayan ülke statüsünden
kaynaklanmaktadýr.,
uluslararasý
çapta tanýnmýþ devlet strüktürü
tarafýndan desteklenen Sýrp tarafý ise
aksi yönden hareket etmektedir. Yine
sadece kurban olan Kosova'nýn geleceði konusunda tartýþýlýyor, saldýrgan
ülkenin geleceði garanti altýna alýnmýþ, dokunulmaz ve deðiþmez olarak
kalýyor. Sýrbistan'ýn, var gücüyle,
ülkemizi zarara uðratmak için yorulmadan
çalýþtýðýný
görüyoruz.
Uluslararasý arabulucunun, genelde
kurbana baský yaptýðýný, saldýrgana
ise, devamlý kolaylýklar sunduðunu da
hepimiz görüyoruz ve bunun sonucu
olarak, bizim heyetimiz gelecekte
daha da zorluklarla karþýlaþacaktýr.
Xhemali konuþmasýnýn devamýnda
þunlarý da dedi: Kosova Heyeti, bu
Meclis tarafýndan verilen yetkiye
sadýk kalmadý. Söz konusu yetki ile,
ülkenin merkez idare statüsü için
hiçbir resmi garanti verilmeden,
Kosova topraklarýnda yerel idarenin
reorganizasyonu gibi, Kosova'nýn iç
örgütlemesi konusu hakkýnda
görüþmeler kapsanmamýþtýr. Kosova
Heyeti müzakereleri örgütleyene, bu
görüþmelerde kendini hakeþitli hissetmediðini ve özrsüz olarak baský
altýnda olduðunu söylemedi.

Yurttaþlarýn karar alma
sürecine katýlýmý, daha etkili
hizmetlerin sunulmasý
Kosova Meclisi'ndeki AAK
Grup
Þefi
Gjylnaze Syla,
Yekvücutluluk
ekibini ve bu
ekibin, yerel
idare reformu
konusuyla ilgili
stratejisini yansýtan evrakýný destekledi. ?darenin
yurttaþlara yakýnlaþtýrýlmasý, yurttaþlarýn karar alma sürecine katýlýmý
ve Kosova yurttaþlarýna daha etkili
20

hizmetlerin
sunulmasý
için
Kosova'da yerel idare reformunun
gerekli olduðunu ve yararlý bir süreç
olduðunu düþünüyoruz, dedi Syla.
Kosova Meclisi'ndeki AAK Grubu,
yerel idare reformu ile, Kosova'nýn
bölüþüleceðini ya da bölgelere
ayrýlacaðýný düþünmüyor, çünkü,
Hükümet ve Yekvücutluluk Ekibi
tarafýndan sunulan genel kavram
buna müsade etmiyor. Þansýna bu
konuda, idare ve muhaleffet arasýnda
oybirliði saðlanmýþtýr. Yine de,
Kosova yurttaþlarýna karþý samimiyet
adýna, þu gerçeði de açýklamak
gerekir: yerel idare reformu, iyi ve
etkili yönetimi, idarenin yurttaþlara
yakýnlaþtýrmasý özelliði açýsýndan
baþka özetinde azýnlýk yönünü de
içerir ve böylece Kosova'daki azýnlýklara, eðitim, saðlýk ve kültür alanlarýnda daha büyük haklarý öngörür.
Aynýca, yerel idare reformunun,
Kosova'nýn nihai statüsünün saptanmasýndan sonra yapýlmasý takdirinde,
bizim için daha baþarýlý ve kolay olabileceðine dair bir sonuçta bulunduðumuz da bir gerçektir. Buna raðmen, uluslararasý topluluk bizden,
statüs sonrasý da azýnlýklara haklarý
garanti edeceðimiz durumunda
olduðumuza dair bizden garanti,
daha doðrusu tasdýk istedi.
Kosova'nýn bu testen de geçeceðine
ve Kosova'da Sýrp enklavalarýný (oturum yerlerini) karþýlýklý olarak
baðlayabilecek koridorlerin kurulmasýný, hiçbir koþulda kabule
tmemekle birlikte, azýnlýk haklarýnýn
korumak için sorumlu ve yetenekli
olduðunu tasdýklayacaðýna inanýyorum.
Gjylnaze Syla, Yekvücutluluk
Ekibine ve Hükümete, Ahtisari
sayesiyle bu süreçte, uluslararasý
topluluða ve Sýrbistan Hükümeti'ne,
Kosova'daki bütün bölgelerin,
Kosova Hükümeti ve bu yetkiye
sahip UNM?K'in denetimi ve idaresi
altýna alýnacaðýna dair önceden
garanti almadan, Kosova'da Ademi
Merkezciliðin uygulanamýyacaðýný
bildirmelerini rica etti.

Herþeyden önce bu, sistemli sorunu
teþkil etmektedir. Burada genelde,
ademi merkeziyetçiliðe ait müzakereler hakkýnda, baþta Sýrp azýnlýðýnýn
sorununu daha ayan bir þekilde tanýtmak amacýyla azýnlýklarýn sorunundan
bahsedilmektedir. Þimdiye kadar
yapýlan müzakereler, Kosova'da
yaþayan Sýrp azýnlýðýnýn bu günkü ve
yarýnki durumuna aittir. Ve bunu tüm
milletvekilleri ile yurttaþlar iyice
gözönünde bulundurmalýdýr. Sýrplara
ait bölgelerin kurulmasý, entegrasyonu körüklemediði için iyi bir çözüm
yolu deðildir. Eðer bu bölgeler, duvarlarla sarýlý cennet olarak tanýmlanmýþ
olsaydý, o zaman bu cehennemden
baþka birþey deðildir ve bunun
gözününde bulundurulmasý gereklidir.

Politik temsilcilik ve
etkinliðin devlet disiplini
Kosova Meclisi'nin Uluslararasý
Ýþbirliði Kom i s y o n u
Baþkaný Sabri
Hamiti, Meclis'te
bu
konudaki tart ý þ m a n ý n
g e r e k l i
olduðunu ve
bununla bütün ilgilerin tükenmeyeceðini, ne de özel kararlarýn getirilmeyeceðini ileri sürdü. Biz, bu
Meclise bir kere önerilen kiþilerin,
her zaman için görevine uygun
olarak sorumlu olmasý ve politik
sorumlulugun saptanmasý konusunda oydaþ olduk, ben bunu, Politik
temsilcilik ve etkinliðin devlet disiplini olarak adlandýrmaya cesaret
eiyorum. Biz burada, müzakere
grubu adýna konuþanlarý dinleme
fýrsatýndaydýk, iki-üç gün önce ise
komisyon
önünde
Kosova
Baþbakan yardýmcýsý Lytfi Haziri
rapor sundu. Ancak o, bu toplantýda
Hashim Thaçi'nin de bulunmadýðýný sordu. Bu sorumsuz bir
davranýþtýr, diye vurguladý Hamiti.

Bu müzakere safhasýnda bizi
ilgilendiren þey, orada konuþulanlar, önceden konuþulanlar ve ileride
konuþulacak olan konular hakkýnda
bilgimizin olmasýdýr. Görüþme
konularý hakkýnda farklý söylemler
vardý. Bizim vurguladýðýmýz,
Kosova'nýn uluslararasý tanýnmasýdýr, buysa, bizim ortaya
attýðýmýza göre, merhum ?brahim
Rugova'nýn aðzýndan düþmeyen
þekildeki
konuþmasýna
göre,
baðýmsýzlýðýn diplomatik politikasýna aittir. Bu konudaki bizim
düþüncemize gelince biz bunu
referandumda ve Meclis'te tasdýklamýþýzdýr, öyleki bununla ilgili
daha çok konuþmak gerekmez diye
düþünüyoruz.
Bizim müzakere grubumuz, bizim
uluslararasý arkadaþlarýmýz ve uluslararasý müzakere takýmý ile birlikte bunu gerçekleþtirmek istiyorsak,
Kosova'nýn sistematik iç konularýný
düzene koyulmasýný oluþturan çok
sayýda konularýn ele alýnmasý
gerekir. Burada Haziri'nin ortaya
ttýðý gibi bunlarýn bu kadar basit
konular olmadýðýný, daha doðrusu,
müzakere gruplarýnýn enstitüler
dýþýndaki karþýlaþmalar süresinde
ortaya attýklarýna göre bunun bu
kadar kolay bir konu olmadýðýný
vurgulamak isterim. Bizim ise bunlarý gazetelerde okuma fýrsatýmýz
vardý, bunlar, sivil toplum gruplarý,
politik partilerinde vs. gibi fýrsatlarda da ortaya týlmýþ konulardýr.
Bana göre bu, çok daha bileþik bir
sorundur. Tartýþtýðýmýz sorun,
Ademi Merkezciliðin konusuna aittir. Yerel idarenin yurttaþlara daha
da yakýnlaþmasý için bazýlarý bunu
idarenin reformu olarak adlandýrýyor. Buysa, çaðdaþ ifade þeklini
oluþturmaktadýr. Zamanýnda ben bu
Meclis'te, Ademi Merkezciliðin, bi
yerde belirli bir merkezi idaerenin
var olduðu anlamýna geldiðini
söylemiþtim, Kosova'nýn ise hala
böyle bir merkeze sahip deðildir.

Sorun buradadýr, çünkü Kosova'nýn
geçici
organlarý,
Anayasa
Çerçevesi'ne göre yarým idareye
veya reaþ idarenin sadece dörte
birine sahiptir. Ademi Merkezcilik
neye aittir? Biz belediyelere neler
verebilir ya da aktarabiliriz? Buna
göre bizim, bir çeþit iç örgütlememiz var, daha doðrusu, yerel
idarenin inþa edileceði bir çeþit
aðýmýz var. Bu sistemle ilgili bir
sorundur.

Birlik Gurubu'nun, çalýþmalarý
gereken þekilde yürütecek
Yönetmeliði olmalýdýr
Kosova Meclisi'ndeki PDK Grubu
Þefi Jakup Krasniqi- Bu müzakerelerin tamamlanmasý çoðunluðun iradesine
baðlý olacaktýr,
aksi takdirde bu
sürecin hiçbir
anlamý olmayacaktýr. Konuyla
ilgili
sayýsýz
eksikler mevcuttur. Çoðu kez müzakereler ekibi
olarak adlandýrmýþ olduðumuz
Birlik Gurubu'nun, sözkonusu gurup
ile Meclis ve bununla birlikte serbest
seçimlerin sonucu olan diðer
enstitüler arasýnda, belirli temaslarýn
kurulabileceði Yönetmeliði yoktur.
Birlik Gurubu'nun bu salonda mevcut olmamasýna raðmen, onlarýn
Raporu hakkýnda tartýþmamýz
anlamsýzdýr. Bu Meclis tarafýndan
Birlik Gurubu'nun seçilmesine raðmen, sadece bu gurubun Meclis
önünde, Viyana'daki müzakereler
süreciyle ilgili bilgi vermesi için
yasal hakký olduðu farkedilmektedir.
Ben
prensipte,
Meclis'in
Uluslararasý
?þbirliðine
ait
Komisyon Baþkaný Sabri Hamiti'yi
destekliyorum, fakat eðer daha prensipiyel olmak istersek, o zaman
Hamiti, Birlik Gurubu'nun, Çalýþma
Yönetmeliði'ni hazýrlamasý için

seferber olmalý ya da bu gurubun
yöneticisi olan Kosova Baþkaný
müzakereler sonucu nereye kadar
varýldýðý hakkýnda Meclis önünde
Rapor sunmalýdýr. Þunu da belirtmem gerekir ki, Birlik Gurubu, gündem sýrasýndan bazý konularý geri
almalýdýr, çünkü düþünceme göre, bu
Mecliste oy almayan bazý uzmanlar
ya da heyetimizin bazý üyelerinin, bu
Meclis ve Kosova enstitüleri ile
yurttaþlarý için en önemli sorunlardan biri olan konu hakkýnda Rapor
sunmalarý doðru deðildir. Raporu
sunan kiþi ya da Birlik Gurubu, bu
Meclis önünde bütün gerçekleri
ortaya atmalýdýr. Bana göre,
Viyana'da, ne yerel hükümet reformu ne de ademi merkeziyetçilik
hakkýnda konuþulmadýðý gerçektir.
Viyana'da
sadece
ademi
merkeziyetçilik bölümü, daha
doðrusu Kosova enstitülerinin
çoðunluða deðil, Sýrp azýnlýðýna
neleri sunduðu hakkýnda konuþulmaktadýr, öyleki Kosova Heyeti,
uluslararasý faktörün arabuluculuðu
sayesinde sadece bu konu hakkýnda
Viyana'da Sýrp tarafýyla görüþebilir,
nitekim yerel yönetim reformu ile
ademi merkeziyetçilik Kosova'nýn,
daha doðrusu gelecekteki baðýmsýz
ve egemen devlet Kosova'nýn
sorunudur. Böylece, þunu kabul
etmemiz gerekir ki, bu müzakereler
sadece Sýrp tarafýnýn çýkarlarýnýn
yerine getirilmesi amacýyla yapýlmaktadýr.
Birlik
Gurubu'nun
ihtiyaçlarý için gereken belgelerin
hazýrlanmasýyla ilgili sorumlu olan
Politik gurubunun üyesi olmama
raðmen, þunu belirtmem gerekir ki,
Birlik Gurubu, Meclise ve bu
Meclisin
milletvekillerine,
Viyana'da sunulan belgeler hakkýnda
bilgi vermesi gereklidir. Maalesef bu
bu güne kadar yapýlmadý. ?kincisi,
bizleri yanýt olarak hazýrlanan þey
deðil, Viyana'da görüþülen bu
belgedeki bazý konular kaygýlandýrmaktadýr. Herþeyden önce bizleri,
Birlik Gurubu tarafýndan hazýrlanan
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ve
onaylanan
belge
deðil,
karþýlaþmýþ olduðumuz konular
kaygýlandýrmalýdýr, çünkü bu konular bir þekilde bizleri, ileride nelerin
görüþüleceði ve müzakere sürecinin
nasýl geçeceði düþündürmektedir.

katýlan kiþinin bu topluluklarýn
tümünü temsil etmesini ve çýkarlarýmýzý korumasýný istiyoruz. Çünkü
düþünceme göre, herhangi bir
manipülasyon sistemi, ne Kosova
için, ne de bizim için iyi deðildir.

Kosova Meclisi'ndeki Entegrasyon
Gurubu üyesi Numan Bali}- Biz,
Kosova'nýn ilerideki statüsüyle
i l g i l i
görüþmelere
tamamýyla
katkýda bulunmak ve ayný
zamanda kendi
gurubumuz,
topluluklar ile politik partilerimizde,
baþlatýlmýþ olan müzakere süreçlerinin tümünü desteklememiz
amacýyla beraberliðin saðlanmasýný
ve bu müzakerelere katýlmak istiyoruz. Dolayýsýyla biz kendi
hakkýmýzý ve bununla birlikte müzakereler sürecinde eþithaklara sahip
olmak istiyoruz. Söz genelde entegre
olmuþ azýnlýklara, yani Boþnak,
Rom, Türk, Mýsýrlý ve Haþkalilere
aittir ve tartýþýlan konu özellikle azýnlýklar konusudur. Tabi ki biz, Ademi
Merkeziyetçiliðin hem coðrafya,
hem
de
kültür
açýsýndan
görüþülmesinin gerekli olduðu bilincindeyiz, ama kaçýnýlmaz ve
gizlenmeyecek olan uluslararasý
topluluðun
baskýsý,
ademi
merkeziyetçilik sistemi sayesinde bu
konunun herþeyden çok özel azýnlýk
konusu olarak kabul etmemizi gerektirmektedir. Azýnlýklar topluluðuna
ait olan konularýn görüþülmesi
sýrasýnda, azýnlýklar topluluklarýnýn
ihmal edilmesi hiç de doðru deðil.
Azýnlýklar topluluklarýnýn ihmal
edilmesi kime fayda veriyor. Eðer,
Kosova toplumuna entegre olan
Türkler, Romlar, Boþnaklar ve diðer
azýnlýklar ihmal edilirse, Kosova'nýn
bundan ne gibi çýkarý olabilir. Biz
tamamýyla katkýda bulunmaya çaba
sarfetmekteyiz ve biz sadece iliþkilerin düzgün olmasýný, müzakerelere

Kosova Meclisi'ndeki 6+ Grubu Þefi
D ezair Murati- Bu gurup, Kosova
Müzakereler
ekibinde saðlanan
beraberliði selamlamaktadýr.
2
Mart tarihinde
Strasburg'da
yayýnlanan bir
belge var ve
bana göre Kosova'da Azýnlýklarýn
Korunmasý'na
ait
Çerçeve
Belgesi'nin bir an önce gerçekleþmesi gereklidir. Sözkonusu belgede, bu
gibi azýnlýklar haklarýnýn Kosova'da
nasýl gerçekleþtiðiyle ilgili daha
içerikli inceleme sunulmuþtur. ?ster
uluslararasý topluluk, ister de bizler
burada çoðu kez Sýrp azýnlýðýnýn haklarýyla uðraþmaktayýz ve çoðu kez
hepimizin entegre olmuþ topluluk
olarak adlandýrdýðýmýz diðer azýnlýklarýn haklarýný ihmal ediyor ya da es
geçiyoruz.
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Kosova
Meclisi'ndeki
ORA
Reformcular Partisi Grubu Þefi Teuta
Sahatçia- Birinci ve ikinci
toplantýda görüþülen
konular
oldukça somuttur. Her yurttaþýn
tüm enstitülere
katýlma hakkýnýn
olmasý ve özellikle daha iyi bir
yaþama sahip olabilmesi için, Ademi
Merkeziyetçilik sürecine olumlu
yanaþýmýn saðlanmasý istenmektedir.
Düþünceme göre, heyetimiz bu yönde
oldukça baþarýlýdýr, bundan ötürü de
bizler, bu Meclis tarafýndan seçilen
Müzakere Gurubu'nun da, Kosova'nýn
nihayi statüsüyle ilgili müzakerelere

katýlacak olan temsilcilerin seçilmesi
doðrultusunda
destek
aldýðýný
gözönünde bulundurarak, onlarýn
olanaklarýna
güvenmeliyiz.
Topluluklar sözkonusu iken, ben ayrýntýlara geçmek istemezdim, ama müzakerelerde Sýrp olmayan topluluklarýn
da yer aldýðý sanýsýndayým, fakat
Müzakereler Gurubu'nda onlarýn kimin
tarafýndan temsil edileceði ve onlarýn
sesinin iþitilip iþitilmeyeceði, Danýþma
Kurulu çerçevresinde çözümlenmesi
gereken iç sorundur.
Milletvekili Ramadan KelmendiAdemi Merkeziyetçiliðe ait müzakereler, Mitroviça'nýn hala bölünmüþ olduðu
ve hukuki açýsýndan hala çözümlenmeyen açýk sorunlarýn mevcut olduðu
dönemde baþlamýþtýr. Müzakereler
Gurubu hala Mitroviçanýn entgrasyon
süreciyle ilgili stratejiyi sunmamýþtýr.
Milletvekili Mahir Yaðcýlar- Bizler
hepimiz,
Kosova'nýn
oldukça hassas
bir dönemden
geçtiði
ve
halkýn iradesi
neticesinde
siyasi çözüme
ulaþýlmasýnda
bulunduðu bilincindeyiz. Fakat, böyle bir
çözümün saðlanmasý için müzakere sürecinden geçilerek, yeni
Anayasanýn hazýrlanmasý ile getirilmesi, yerel yönetim reformunun
gerçekleþtirilmesi ve uluslararasý
toplulukla iþbirliðin devam etmesi
gereklidir.
Türk topluluðu ve diðer topluluklar
açýsýndan,
müzakereler
heyetine tüm topluluklarýn katýlmasý prensiplerinin ve müzakereler
belgeleri ile Kosova'nýn nihayi
statüsünün çözümlenmesine Türk
ile diðer topluluklar istemlerinin
yerine getirilmesi prensiplerinin
zamanýnda saptanmasý oldukça
büyük önem taþýmaktadýr.
Maalesef, bilindiði gibi ne Türk

topluluðu, ne de diðer topluluklarýn, Ana müzakere ekibinde ya da
diðer
müzakere
gruplarýnda
katýlýmlarý
saðlanýlmamýþtýr.
Müzakereler sürecine sadece Veton
Suroi'nin yönettiði Topluluklar
Danýþma Kurulu sayesinde temesta
bulunmaktayýz. Bu güne kadar 3
toplantý gerçekleþtirilmiþ ve bu
toplantýlarda genel sorunlara
deðinirken, hala tüm sorun ve
isteklerimizin yerine getirilmesi
yollarý saðlanýlmamýþtýr.
Müzakere süreci esanasýnda bizim
için tek mantýklý olaný, öneri ve
isteklerimizi
asýl
Kosova
Müzakere ekibine verme imkaný
olmasýdýr. Ayrýca bu isteklerin,
evraklarýn kabul edilmesinden
önce ve Viyana'ya gitmezden önce
belli müzakere gruplarý tarafýndan
görüþülmesi ve deðerlendirilmesi
önemlidir.
Viyana'daki
görüþmelere katýlan temsilcilerimiz sadece Kosova çýkarlarýnýn
savunucusu olurken, burada yani
Mecliste, Danýþma Kurulu ya da
müzakere gruplarýnda topluluklarýn savunucusu olmalýdýrlar.
Yerel yönetim reformu örneðine
gelince, uyarýmýz, dillerin kullanýmýyla ilgili yüzde 5 barajýn
öngörülmemesidir.
Önceden
kazanýlmýþ haklara dayanarak ve
Türk dilinin tarihi ile geleneksel
bir dil olduðundan dolayý, bu barajýn kaldýrýlmasýný istiyoruz. Bu
konu
hakkýnda
Danýþma
Kurulu'nda da soru ve uyarýmýzý
vermiþtik, fakat hiçbir uygun
cevap alamadýk. Bundan dolayý
topluluklarýn hayati çýkarlarý ve
özel konularda, Müzakere ekibi
tarafýndan duyarlýlýk saðlanýlmalýdýr ki, tutumlar ve kabul
edilen evraklar Kosova'nýn tüm
topluluklarla birlikte olduðunu
yansýtmalýdýr.
Meclis Baþkaný Kolë BerishaMeclis'in Baþkanlýk Kurulu, bugün
burada Hashim Thaçi ile Lytfi

Haziri tarafýndan Raporun sunulacaðýný sanmýþtý. Fakat, Hashim
Thaçi rapor sunmaktan vazgeçip,
bugün sizlere sadece Baþbakan
yardýmcýsý Lytfi Haziri açýklama
yaptý. Ayný heyet, daha doðrusu
hem birinci, hem de ikinci toplantýdaki oluþum ayný olduðu için,
sözkonusu Raporun, bu gurubun
iki üyesi tarafýndan sunulmasýnýn
gerekli olmadýðý düþünüldü.
Sabit Rahmani- Sýrp olmayan
topluluklarýn
V i y a n a
Heyetinde de
çalýþma gruplarý þeklinde
katýlmalarý için
seferberliðini
gösterdi.
Xhavit Haliti- Bu gün sözkonusu
konu hakkýnda tartýþmanýn yapýldýðý
gerçeði, birkaç faktörü kapsadýðýný
göstermektedir. Örneðin, Kosova
Kurtuluþ Ordusu ve özellikle kendi hayatý
ile Kosova için
savaþan tüm
insanlarýn seferber olmasý.
Real
olarak
bakýlýrsa, uluslararasý topluluk Kosova'nýn baðýmsýz olmasýnýn
gerekli olduðunu ayan bir þekilde
açýklamýþtýr, bundan ötürü de kabul
edip etmeyeceði ya da Kosova'nýn
þartlý ya da þartsýz baðýmsýzlýða
sahip olup olmayacaðý hakkýnda
tartýþmalarýn yapýlmasý yersizdir
bence. Bununla ilgili karar alanlar,
daha doðrusu Güvenlik Konseyi
üyeleri Kosova'nýn baðýmsýz olamsýnýn gerekli olduðunu belirtmiþlerdir, oysa bu gruplardan hiçbiri
Viyana'daki görüþmelere katýlmadý
ve bunu imzalayamaz, bunlar bazý
sorunlar için oraya giden teknik gru-

plardýr, öyleki bunlardan birini
Baþbakan yardýmcýsý Lytfi Haziri,
diðerini Kosova Demokratik Partisi
Baþkaný ve Birlik Gurubu üyesi
Hashim Thaçi yönetmekteydi.
Bu gün Kosova, herhangi bir
siyasetçinin satabileceði ne altýnla
dolu, ne de tahýlla dolu çuval
deðildir. Bu hiç kimseye müsaade
edilmeyecektir.
?çiþleri Bakanlýðý'nýn kurulmasýna
raðmen, sözkonusu Bakanlýktaki
Bakanýn, göreve geçmezden önce, bu
Meclisin aracýlýðýyla, uluslararasý
topluluk ile Kosova'daki Sýrp topluluðuna belirli garantilerin sunulacaðý
belirli plan ya da proðramý sunmasý
ve bununla birlikte haklarý çiðnenmiþ
sanýlan tüm yurttaþlar için güvenlik
sisteminin kurulmasýyla ilgili bu
Bakanlýk tarafýndan uygun bir planýn
hazýrlanmasý gereklidir ve bu
görevlerle ilgili sorumluluklarý
sözkonusu Bakanlýk üstlenmelidir.
Ayný zamanda, Sýrp kiliselerinin
korunmasýný baþkalarý deðil, bu
Bakanlýk garanti etmelidir.
Alush Gashi- Gördüðüm kadarýyla
þimdiye kadar
yapýlan tartýþma
sýrasýnda, Kosova
Meclisi'ndeki
K o s o v a
Demokratik
Birliði Grubu
milletvekilleri
Kosova sorununun baþarýyla
çözümlenmesiyle
ilgili önerilerde bulunmaya çalýþtýlar. Bu
münasebetle, Kosova Demokratik Birliði
siyasetinin ve ayný zamanda onun seçim
proðramýnýn gerçekleþmesi için yükümlü
olan Kosova Meclisi'ndeki Kosova
Demokratik Birliði Grubu adýna, Kosova
Demokratik
Birliði'nin,
Kosova
Meclisi'ndeki kendi Meclis grubu
sayesinde,
Kosova
sýnýrlarýnýn
deðiþmemesiyle ilgili Temas Gurbu'nun
tutumunu desteklediðini belirtmek istiyorum. Üyelerimizin ortaya atmýþ olduklarý
önerileri ve tartýþmalarý, onlarýn kiþisel
tutumlarý olarak kabul edilmelidir. Kosova
Demokratik Birliði ile Meclis grubunun
politik tutumu, Kosova sýnýrlarýnýn zeddelenmemesi anlamýna gelmektedir.
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