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Mart ayý protestolarý hiç beklenmedik bir anda patlak verdi, fakat bunlarýn aynýlarý Kosova'nýn ileriye
gitmesini engellememelidir, dedi Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci ile görüþmede bulunan
Arnavutluk Baþkaný Alfred Moisiu. Arnavutluk
Meclisi üyeleri, Baþkan Bürosu personeli, Kosova
Meclisi Baþkanlýk Kurulu üyeleri ve Koosva
Meclisi guruplarý þeflerinin katýlmýþ olduðu bu
samimi görüþme sýrasýnda Baþkan Daci, Baþkan
Moisu'nun Kosova'ya yapmýþ olduðu ziyaretinin
oldukça önemli olduðunu belirtip, demokrasi ile
barýþ yoluna ait tutumunu Kosovalýlar için kabul
edilir olduðunu deðerlendirdi.
Baþkan Moisiu, Kosova Meclisi'nin çalýþmalarýný
deðerlendirirken, beklenen olumlu geliþmelerin
daha fazla seferberliði gerektirdiðini vurguladý.
Onun sözlerine göre, Kosova'daki geliþmeler
bütün yöreye yansýmaktadýr, bundan ötürü de mart
ayý protestolarýnýn tekrarlanmamasýna büyük
önem verilmelidir. Konuþmasýnýn devamýnda
Moisiu, Arnavutlarý, Balkanlardaki barýþýn en
önemli faktörlerden biri olduklarýný belirtip ve
Kosova'nýn geleceðine umut gözüyle baktýðýný
ifade etti. Yaný sýra Baþkan Moisiu, Kosova
statüsünün ertelenmesinin büyük sorunlar yaratabileceðine iþaret ederken, dostlarýn zor
kazanýldýðýný, ama kolay yitirildiðini vurguladý.
Konuþmasýnýn devamýnda Arnavutluk Baþkaný
Moisiu, son protestolar sýrasýnda dini objelere karþý
yapýlan saldýrýlarla uyumlaþmayan Arnavutlar'ýn
dini toleranslýðýna iþaret ederken, bu saldýrýlarýn
Kosova ile Arnavutlar'ýn çýkarýndan olmadýðýný ve
bununla ilgili gerçeklerin bir an önce ortaya atýlmasýný öne sürdü.
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci, görüþmenin
sonunda, Baþkan Moysiu'yu ve iþ arkadaþlarýný,
Meclis holünde kahve içmeye davet etti ve bundan
sonra beraber, Meclis'in tamir edilen salonunu
gezdiler.
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KOSOVA MECLÝSÝ, MART AYINDAKÝ PROTESTOLARDAN (17 VE 18 MART) SONRAKÝ
GÜNCEL DURUMU GÖRÜÞTÜ

Azýnlýklarýn ve mülklerinin güveni
yönünde etkin olmaya hazýrýz
Halkýn serbest oyu ile seçilmiþ olan yasal ve geçerli enstitüsyonlarýn varlýðý durumunda, þiddeti içeren
gösterileri, zararlý yöntem ve izinsiz araç olarak kýnamak bizim görevimizdir.
Kosova geçmiþte çok acý çekmiþtir ve bu günlerde, bu kadar manevi ve hayat kaybý, bu kadar küçük bir
Kosova ve Kosova aileleri için büyük kayýptýr
25 Mart tarihinde, daha doðrusu Mart
ayý olaylarýndan sonra (17 ve 18
Mart) Kosova Meclisi, Kosova'da
güncel durumu görüþmek üzere toplandý.
Milletvekillerine hitaben
konuþan Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci þunlarý vurguladý:
"Kosova halkýnýn oyu ile seçilmiþ
olan en yüksek organ olarak Kosova
Meclisi'nin oturumunda bugün
toplanmamýza neden olan þiddet
içeren ve sancýlý olaylar (17 ve 18
Mart) sonucu, durumu incelemek ve
Kosova ile onun yurttaþlarý, daha
doðrusu ayrýcalýksýz bütün yurttaþlarýn iyiliði için yönümüzü saptamak istiyoruz. Meclis olarak görevlerimiz ve sorumluluklarýmýza
karþýlýk verebilmemiz için, söz
konusu gösterilerde açýða çýkan þiddeti, Sýrp ile Aþkalý yurttaþlara
yapýlan saldýrýlarý, Kosova'daki Sýrp
ile Aþkalýlarýn mülkleri, kliseler ve
diðer tesislarin yakýlmasýný, tek sesli
olarak kýnamalýyýz. Kosova Meclisi,
kendisinin
seçmiþ
olduðu
Hükümetin, zararlarý tamir etmek ve
ev ile yakýlýp yýkýlan binalarý en kýsa
bir zamanda inþa etmesi yönünde
destekleyecektir. Bu bizim görevimiz ve sorumluluðumuzdur. Bunu,
suçluluk duygusundan deðil, ulusal,
ýrk, dini mensubiyet ya da herhangibir
özelliðe
bakýlmadan,
Kosova'nýn tüm yurttaþlarýna karþý
kaygý ve genel durumun iyiliði için
sorumlu olan enstitüsyonlarýn görevli
olmalarýndan dolayý vurguluyorum.
Soykýrýmý durdurmak ve engellemek,
Kosova'nýn gerçekten Avrupa topluluðunun bir bölümü olmasý, daha
doðrusu onun demokratik enstitüsyonlarýnýn kurulmasý yönünde, barýþý

ve enstitüsyonlarý kurmak gibi
insancýl rolü yüklenmiþ olan UNMIK
polisi ile KFOR mensuplarýna ve
uluslararasý misyonun otomobilleri
ile binalarýna saldýrýlarý en sert bir
dille kýnýyoruz. Bu durumdan kurtulup kurtulamayacaðýmýz ve normal
duruma dönüp dönmeyeceðimizden
baþka amaçlarýmýza ulaþmak için
uluslararasý partnörlerimiz ile gerçek
bir iþbirliðini saðlayýp saðlayamayacaðýmýz, halk tarafýndan seçilen bu
Meclis'te yapacaðýmýz deðerlendirmeye baðlýdýr.
Geçenlerde iþaret etmemize raðmen,
17 ve 18 Mart gösterileri, ister
Kosova enstitüsyonlarýný, ister de
Kosova'daki uluslararasý misyonunu
þaþýrtmýþtýr. Ileride yapýlacak olan
incelemeler, Ibre nehrinde çocuklarýn
vahþice öldürülmesi ve PriþtineÜsküp ana yolunun kapatýlmasý
nedeniyle, demokratik normlar
esasýnca, yasal ve doðru bir amaçla
yapýlan bir gösterinin, son derece aðýr

sonuçlara neden olan bir þiddete
sebep olabileceðini gösterecekir.
Kovuþturma organlarý sonunda, bu
olaylara kimlerin ve hangi amaçlarla
bulaþtýðýný gösterecektir. Ayan bir
þey varsa o da, bu olaylarýn,
sonuçlarýna raðmen, uzun zamandan
beri yürümekte olduðumuz yoldan,
Kosova yurttaþlarýnýn, bütün yörenin
ve
Avrupa'nýn
çýkarý
olan
amaçlarýmýzdan bizi alýkoyamayacaðýna dair gerçektir. Biz bundan
böyle de, enstitüsyonlarýn çalýþmasýna, halkýn oyuna olan sorumluluktan
kaynaklanan ödevlerimiz ve sorumluluklarýmýza sadýk kalmaya gayret
göstercek,
misyonlarýnýn
tam
anlamýyla baþarýlý olmasý ve ileride,
dünyanýn diðer yerlerindeki misyonlarda kendi görgümüzü kullanarak bir
model olarak kullanabilmemiz için
somut olarak UNMIK ve uluslararasý
topluluk ile görevsel partnöritemizi
sürdüreceðiz.
Uluslararasý etkinlik, halkýmýzýn
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isteði ve çabasý, çok kýsa bir zamanda
ülkemizi, Avrupa'nýn demokratik bir
ülkesine dönüþtürecektir. Bu, sadece
bizi deðil, Avrupa'yý da istikarara
kavuþturacaktýr.
Baþkanlýk Kurulu'nda, meclis grup
þefleri ile bir araya gelerek,
Kosova'daki tüm belediyelere ziyaret
planýný hazýrladýk. Dolayýsýyla bunu,
durumu düzeltmek ve somut uyarýlarý
iþittikten sonra, Kosova yurttaþlarýnýn
genel çýkarý yönünde etkinliklerimizi
koordine etmek için tüm seviyelerde
bütün etkinliklerimizi enstitüsyonlar
seviyesine ulaþtýrmak istedik.

Onyýllarca çoðunlukta olan yurttandaþlarýn baþýna gelen olaylarýn, azýnlýklar tarafýndan yaþanmamasý yönünde çalýþacaðýz
LDK Partisi temsilcisi Alush Gashi,
Kosova'nýn, son günlerde yaþanan
tarih öncesinde çok daha güzel
olduðunu vurguladý. þiddet, Kosova
yurttaþlarýnýn çoðunluðunun yönelimi deðildir. Bizim yönelimimiz
barýþ, hakeþitlilik ve herkese eþit þansýn tanýnmasýdýr.
Biz burada çoðunluðun temsilcisiyiz
ve azýnlýklarýn ve onlarýn mülklerini
korumak için hazýr olduðumuzu
göstermek istiyoruz. Azýnlýklarý
savunmak bize düþen bir görevdir,
daha doðrusu bu çoðunluðun sorumluluðudur, ancak bu konuda azýnlýklarýn yardýmýna da ihtiyaçlarýmýz
vardýr. Azýnlýklarýn, Kosova'nýn iyiliði yönünde etkin olmalarýný bekliyoruz, aksini deðil. Biz, Kosova'daki
çoðunluðun yaþadýklarýný bugün azýnlýklarýn yaþamamasýný istiyoruz.
Biz bugün burada, geçen hafta meydana gelen trajik olaylarýn incelenmesi dýþýnda Kosova'daki durum
konusunda tartýþýyoruz. Bundan
dolayý, geçen günlerde meydana
gelen olaylar hakkýnda resmi incelemenin ortaya atýlmasýný ve sorumluluktan kaçýnmak için deðil, bu tür
olaylarýn bir daha tekrerlanmayacaðýna emin olmak için bu enformasyonlarýn burada Meclis'te okunmasýný
istiyoruz.
Bu olaylar karþýsýnda ilgisiz
olmadýðýmýzdan dolayý, geçenlerde
meydana gelen trajediye neden olan
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nedenlerin incelenmesi amacýyla,
Mecliste bir ad hoc komisyonun
kurulmasýný istiyoruz. Kosova'nýn
tüm yurttaþlarýnýn tam anlamýyla
güvenini ve azýnlýk ile çoðunluðun
hakeþitli olduðuna emin olmamaza
kadar, durumun normalleþmesi
yönünde etkinliklerimizi sürdüreceðiz. Bu münasebetle, çeþitli çevreler tarafýndan suçlarýn bütün Kosova
halkýna
yüklenmesinin,
kabul
edilmez ve ters etkili olduðunu vurgulamak istiyorum.

Þiddet hoþgörülemez
PDK Partisi Meclis grup adýna
konuþan Hashim Thaçi, Kosova'da
meydana gelen son olaylarýn rahatsýz
edici olduðunu vurguladý. En acý
olay ise, Ibre nehrinde 3 Arnavut
çocuðun periþan bir þekilde hayatýný
kaybetmesidir. Bundan sonra gelen
tepkiler, onlarca insanýn ölmesine ve
çok sayýda kiþinin yaralanmasýna yol
açmýþtýr. Evler ve dini mekanlar
hasara uðratýlmýþtýr.
Protestolar
maalesef kargaþalý duruma dönüþtü.
þiddete karþý protesto edenler arasýnda, þiddeti kullanan kiþiler de vardý.
þiddet asla hþgörünemez, bundan
dolayý þiddeti kullananlar bireysel,
toplumdan ayrý, özürsüz ve Kosova
halký ve enstitüsyonlarý için kabul

edilemez kiþilerdir. Yasalar, çifte
standardlara göre deðil, herkes için
eþitçe hizmet etmelidir.
Bazý sorumsuz kiþilerin özel
davranýþlarý yüzünden, demokratik
yollarla seçilmiþ olan hükümet temsilcileri ve bütün halký suçlamaya ve
cezalandýrmaya haký yoktur diye
haykýrmalýyýz. Kosova halký, þiddeti
kullananlardan deðildir, acil olarak
çözümlenmesini gerektiren büyük
sorunlarý var. Baðýmsýz bir Kosova
vizyonumuzda, þiddeti kullanan,
çocuklarý öldüren, Kosova'nýn
mülkiyetini yakan ve yýkanlar için
yer yoktur.
Kosova'da meydana gelen olaylar
hakkýnda acil ve tektaraflý deðerlendirmelerde bulunanlar var. Onlar,
sadece suçlularý bulmakla yetinip,
çözüm yollarýný bulmak için ilgilenmediklerini
göstermektedirler.
Incelemeler,
ortak,
tarafsýz,
düþünülerek ortaya atýlmalýdýrç.
Polis tutumlarý, Kosova enstitüsyonlarý için polis deðerlendirmeleri þeklinde olmamalýdýr. Biz tümümüz,
özür dilemekten ve suçun bize yüklenmesinden yorgunuz. Hiç kimse,
görevli olduðu sorumluluktan kaçamaz. Kosova'nýn, bu olaylar için
ödüllenmeyeceðini bilmeliyiz, ancak
biz, Kosova'nýn legal yurttaþlarý

Kosova'daki protestolarýn son istemlerini tam olarak açýklamak gerek. Bunlar
çeþitli safhalardan geçti. Bu protestolarýn, çocuklarýn Ibre nehrinde boðulmasý
sonucu meydana geldiði gerçektir, ama bu protestolar iki gün içerisinde çeþitli
safhalarda artýþ kaydetmiþtir ve son safha tam bir politik istemdi. Ve bunun
burda ortaya atýlmasý gerek. Oysa ben bu sözleri burda iþitmiyorum. Birazdan
bu kürsüde, onlarýn istemlerinin Kosova Hükümeti'nin istifa vermesinin olduðu
açýkça belirtildi. Lütfen! Eðer istemlerin politik yönü varsa, o zaman bu
Meclis'te de politik açýdan konuþulmalýdýr. Istemlerin neden politik olduðu bellidir ve bazý grupasyonlar sorumluluðu üstlenip, politik olarak yönlendirmekteler.
Bunu anlýyorum. Ama benim politik felsefeme ve benim bulunduðum politik
grupasyonuma göre bunun böyle olmasý hiç de iyi deðil, çünkü politik istemlerin
ortaya atýlmasý amacýyla Kosova'da insan hayatlarýnýn yitirilmesi yersizdir,
sadece istemler yüzünden toplum olarak kan dökmekten býktýk artýk. Politik
istemimizi yerine getirmemiz için 30'dan çok kiþiyi yitirmemiz hem günah, hem
de büyük bir kayýptýr. En büyük sorun da budur. Yurttaþlarýn istemini teþkil
eden bir sorunun çözümlenebilmesi için saldýrýlarýn yapýlmasý ve hayatlarýn yitirilmesi yanlýþtýr. Bunlarýn hepsi benim görüþlerimdir.
Ikincisi-"saldýrýlar örgütlü deðildi" deniliyor! Baþlangýçta belki de örgütlü deðillerdi, ama ilerde bu protestolar Kosova'da örgütlü özelliðine sahip oldu. Belki de
baþkalarý tarafýndan yürütüldü! Ama bence bunlarý deðerlendirmek benim görevim deðil. Düþünceme göre, orkestranýn olduðu yerde-orkestra þefi de vardýr!
Orkestra þefinin kim olduðunu ben bilmiyorum. Meclis de bilmiyor. Bugün bilinmiyor, ama umarým ki ileride bütün gerçekler ortaya çýkacaktýr. Çünkü, bugüne
kadar hiç kimse-iþte, bunu ben örgütledim! demedi / Sabri Hamiti /.

olarak, ülkenin ve onun halkýnýn geleceðinin cezalandýrýlmasýna izin vermemeliyiz. Aynýca, son olaylar,
statüsün çözüme baðlanmasýný hýzlandýrmýyor, ancak bu konuda geç
kalmamak için elden geleni yapmalýyýz. 2005 yýlýnýn, Kosova'nýn
politik statüsünün çözümlenmesidaha doðrusu ülkenin baðýmsýzlýðýnýn
saðlanacaðý yýl olarak bilineceðine
inandýðýmý
söyleyebilirim.
Kosova'da, bazý alanlarda ilerlemeyi
kaydetmemize raðmen, sosyal
bunalým ve durgunluk mevcuttur.
Nüfusun yüzde 60'ýndan çoðu
iþsizdir, onlarýn çoðu gençler ve
öðrenim görmek için olanaðý
olmayan, gerekli saðlýk korunumuna
sahip olamýyan ve geleceðin onlara
neler getireceðine dair büyük korku
içinde olan gençlerdir. Kosova
enstitüsyonlarý, yarým yetkiye sahiptir, onlarýn sorumluluk yönündeki her
giriþimi soluksuz býrakýlýyor, buysa
doðru deðildir. Diðer yandan, komþu
bir ülkenin ilegal iþlevliliðine izin
veriliyor, hatta sadece iþlevliliði deðil
bundan daha çoðuna izin veriliyor,
yani, Kosova topraklarýný bölmek ve
yasayý kendi ellerine almak için çaba
harcayan strüktürlerden söz edilmektedir. Bunu destekleyen, toleranslý
davranan ve finanse edenler, bizim
buna kanacaðýmýzý düþünenler, daha
doðrusu kapalý yerleþim bölgelerin
kantonizasyonu ya da yasallaþtýrýlmasýna izin vereceðimizi düþünenler
yanýlgý içindedirler.

Kosova'ya, ilk sýrada politik,
yasal ve ulusal berabelik gerekir
Ancak, özeleþtirisel de olmalýyýz.

Kosova enstitüsyonlarý, daha büyük
çabalarda
bulunabilirlerdi.
Tembelliðini ve yeteneksizliðini,
yetkiye sahip olmama özürü ile
gizleyenler de var. Hiç utanmadan ya
da piþman olmadan, kendisini ve
kendi yakýnlarýný zenginleþtirmek
için, enstitüsyonlarý kullananlar da
var. Ancak þimdi, bugüne kadar
nelerin yapýldýðýna göz atmak ve
kötülüklerin bir daha asla tekrarlanmamasý için ortak emek sarfederek
zararlarý karþýlamak zamanýdýr.
Durumun tazmin edilmesi için araç
ayýran Kosova Hükümeti'ni desteklemeliyiz. Azýnlýklar, özgür, baðýmsýz ve demokratik bir Kosova'da,
etnik
mensubiyete
bakmadan
hakeþitli olarak yaþamak için kendi
haklarýna sahip olmalýdýrlar. Bu olaylarýn, politik hesaplaþmalar için kullanýlmasýna izin vermemeliyiz, çünkü
Kosova'ya bugün, ilk sýrada, politik,
yasal ve ulusal birlik gereklidir.
Status quo hiçkimseye yardým
etmeyecekir. Bu durum, Kosova'nýn
geleceðini askýda býrakmak isteyenlere yardým ediyor.

UNMIK, Kosova enstitüsyonlarý
ile birlikte bu dönemde kimi
yanlýþlýklar da yapmýþlardýr
Biz, bir taraftan, Kosova'nýn herhangibir yerinde, herhangibir þekilde
ve Kosova'nýn herhangibir yurttaþýna
karþý yönelik olan her þiddet, diðer
yandan ise, her Kosova'da meydana
gelen durumla memnuniyetsizlik
yüzünden demokratik yasa ile garanti
edilmiþ olan herkesin protesto etme
hakký arasýnda bir sýnýr çizgisini
çizmemiz gerekir dedi AAK adýna

Düþünceme göre, bir þekilde sonuçlanmasý gereklidir. Ama eðer gerçekler ortada
yoksa, bizler de herhangi bir sonuç alamayýz. Demek oluyor ki, ben hala bu
protestolarýn politik ya da örgütlü olduðunu belirtmek doðrultusunda ikircimlikteyim. Bunun açýklamasýný en iyi güvenlik organlarý yapabilir. Ortaya atýlan
gerçekler esasýnca, Meclis'in bir karar almasý gereklidir. Bu durumda, ortaya
atýlan tutumlarý inceleyecek bir komisyonun ya da diðer bir organýn kurulmasýný
öneriyorum, diðer yandan bu komisyonun, güvenlik ile mevcut durumun
tartýþýlacaðý toplantýda bazý bilgiler vermesi gereklidir ve bu olaðanüstü toplantýdan sonra Meclis ayan sonuçlarý açýklamalýdýr. Eðer biz bu konu hakkýnda
sadece konuþup, hiçbir sonuç almazsak, o zaman hiçbir þey yapmýþ deðiliz.
Bunun için bizler, konuyla ilgili tartýþmayý, sadece Kosova'da nelerin olup bittiðiyle ilgili gerçekler elimizde olduðu sýrada kapatabiliriz ve sonuç aldýðýmýz sýrada bunlar Meclis ve Hükümet için de geçerli olmalýdýr.
Bu toplantýda bir komisyon kurmamýzýn gerekli olduðu ortaya atýldý ve
düþünceme göre bu komisyon hemen çalýþmalara geçmeli ve Meclis'in ilerideki
toplantýlarýndan birinde onaylanacak sonuçlarý hazýrlamalýdýr. (Arsim Bajrami).

Bajram Kosumi. Kosova yurttaþlarý, gösterilere çýkmaya ve
Kosova'daki durumla ilgili kendi
inançlarýný ve istemlerini belirtmeye
haklarý vardýr.
KFOR, UNMIK, Kosova enstitüsyonlarý ile Kosova halký, beþ yýldan
beri ilerlemeyi kaydeden karar verici
etmenlerdir. Kosova'da büyük ilerlemeler kaydedilmiþtir.
Ancak
UNMIK, Kosova enstitüsyonlarý ile
birlikte, ilk sýrada, hala Kosova'da
etkinliðini sürdüren ve savaþtan beri
Belgrad idaresinin enfrastrüktürüne
toleranslý davranmakla, bu dönemde
kimi yanlýþlýklar yapmýþtýr. Biz
tümümüz, dolayýsýyla bizden daha iyi
bilen KFOR ve UNMIK Polisi de,
Belgrad idaresinin enfrastrüktürünün,
Kosova'da sistematik ve devamlý
olarak etkinliðini sürdürdüðünü biliyoruz. 2002 yýlýndan beri, burada özel
temsilci Sn. Hakerup, Kosova'da
Belgrad idaresinin siyaseti de
yeniden canlanmýþtýr.
Belgrad
idaresinin bu siyaseti ve enfrastrüktürü, kýþkýrtýcý ve kavgacý rolünü
oynamaktadýr.
Kýsaca andýðým bu ve diðer yanlýþlýklar, örneðin: Kosova'da genel politik
ve ekonomik sürecin frenlenmesi,
yetkilerin aktarýlmasý, Kosova
ekonomik kalkýnma sürecinin hýzlandýrýlmasý, baðýmsýz ve yetenekli
mahkemenin kurulmasý vb. gibi
konular açýsýndan gösterilen hazýrlýk
ve yetenekliðe etki etmiþtir.
Kosova'da iki yýldan beri, büyük
duraksamalar meydana gelmiþtir. Bu
duraksama ile hiç kimse memnun
olamaz.
Ben size sadece bir örneði anacaðým örneðin: 2003 yýlýnda Kosova'da son
fakirlik oraný yüzde 6 için artmýþtýr.
Buysa, fakirlik oranýnýn, azalmadýðýný, aksine büyüdüðünü göstermektedir. Eðer bu orantý, daha da
büyümeye devam ederse, Kosova
yurttaþlarý, Kosova'nýn güvenli bir
geleceðine ümidini ve inancýný
kaybedecektir.
Ancak, KFOR,
UNMIK, Kosova enstitüsyonlarý ve
Kosova halký, gerçekten karþýlýklý
olarak iþbirliðinde bulunursa ve bu
genel duraksamayý ortadan kaldýrmaya kararlý iseler, biz bu bunalýmý
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atlatabiliriz.
Bu ise ilk sýrada
UNMIK ve Kosova enstitüsyonlarý
arasýnda yeni bir partnörlük kurmak
zorunda olduklarýný göstermektedir.
Diðer topluluklar adýna konuþan Gani
Sadýk, Kosova'da mutlak çoðunluk
sahibi olan Arnavutlar'ýn baba, daha
doðrusu Kosova ebeveyini rolüne
sahip olmasýný istediklerini, bizim ise
onlarýn çocuklarý olarak bilinmesi,
dolayýsýyla bizim de ebeveyn-evlat
þefkati, ne ihtiyacýmýz olduðunun asla
unutulmamasýný istedi.
Melihate Tërmkoli, kimi aþýrýcýlar
yüzünden Kosova'nýn geleceðini kaybetmeyeceðimizi vurguladý. Suç ve
suçlular cezalandýrýlmalýdýr, politik
süreçler tazelenmelidir ancak hasarlar
da karþýlanmalýdýr. Kosova baðýmsýzlýðý tanýnmasý asla durdurulamaz.
Sýk sýk iþittiðimiz gibi bu, Arnavutlar
için bir ödül deðildir. Kosova'nýn
varlýðý, Kosova ile yörenin güvenliði
ve istikrarlýðýnýn özü ve esasýdýr.

5 yýldan beri çok kez tekrarlanmýþ
olaylardýr.
þiddete karþý legal
protestolarýn, desteklenemiyen ve
Kosova süreçlerine zarar getiren þiddete dönüþmesi olasýldýr. Düzen ve
güvenlik ile sorumlu olan belirli uluslararasý otoritelerden en doðru bilgileri edinmemiz için, meydana gelen
durum hakkýnda incelemelerin yapýlmasýný muhakkak istemekteyiz. Biz,
polis deðerlendirmelerini ya da günlük notlarý kabul edemeyiz, bu deðerlendirmelerin, yerli ve yabancý strüktürlerinin sýký iþbirliðinde yapýlmasýný
istiyoruz.
Biz Meclis olarak, þiddetin patlak

Uluslararasý faktörün, bu deðerlendirmeler konusunda çok daha
ýlýmlý olacaðýna inanýyoruz, çünkü
Kosova'da, etnik temizlikten söz
edilmemektedir, çünkü böyle bir
sürecin meydana gelmesi için,
soykýrým siyasetinin denendiði ve
uygulandýðý dönemde olduðu gibi,
Kosova enstitüsyonlarýnýn da bu
amaçta olmasý gerekirdi. Aksine,
Kosova enstitüsyonlarýnýn tutumlarý
bilinmektedir, ki onlar alenidir ve
bunu uluslararasý faktörler de bilmektedir.

vermesi olaylarýnýn, Kosova halkýnýn
ve Kosova yurttaþlarýnýn isteði
olmadýðýný vurguluyor ve Kosova'nýn
yolundaki süreçlere yardým etmeyeceðini belirtmek istiyoruz. Aksine,
bu olaylarýn, Kosova hakkýndaki yanlýþ ve real olmayan bir imaj yarattýðýný düþünüyoruz.
Aynýca, meydana gelenler hakkýnda
ölçüsüz deðerlendirmelerin yapýlmamasý ve son olaylar esasýnca bilanço
ve dengelerin saptanmasýna karþýyýz.
Bu günlerde, Kosova'da, etnik temizleme çabalarýnýn mevcut olduðuna
dair söylentileri tamamýyla red ediyoruz. Bize göre bu giriþimler çok
tehlikelidir ve 5 yýl önce tanýk
olduðumuz bir soykýrým ve Kosova
yurttaþlarýnýn tam isteði olan
enstitüsyonel gerçeðini yansýtan kontrolsüz þiddetli davranýþ arasýnda
denge kurmaya çaba gösterendir.

törden, bu patlamalara neden olan
nedenler
konusunda
Kosova
enstitüsyonlarý ile naklen iþbirliði
sayesiyle hazýrlanmýþ raporlarý hazýrlamasý, özürlü olarak istenmiþtir. Bu
þekilde tepkisini gösteren Kosova
yurttaþlarý
için
böyle
bir
öngörülmeyen ve istenmeyen duruma
sebep olan ekonomik, toplumsal ve
sosyal koþullar hangileridir. Burada
etnik temizlemenin yapýldýðýna dair
çeþitli çevrelerin öne sürdükleri
düþünceyi, asla kabul etmemek gerektiðini düþünüyorum, bunun iki nedeni
vardýr: Etnik temizlik sadece
enstitüsyonlarýn, temizlemeyi gerçekleþtirebilmek için harekete geçebilmek dorultusunda karar alma ve
mekanizmalarý harekete geçirdiði
durumuna denir. Bu örnekte, söz
konusu amaçla hareket eden elemanlar yoktu. Buna göre, Kosova'nýn tüm

Muhamet Kelmendi, uluslararasý fak-

Ölçülü olmayan deðerlendirmelerde bulunmamalýyýz
Arsim Bajrami, Kosova'daki son
olaylar ve Kosova'nýn özellikle son 5
yýl içerisinde kazandýðý imajýnýn
yýkýlmasý giriþimleri konusunda
huzursuzluðunu belirtti. Biz son
olaylarýn,
kýþkýrtýlmýþ
olaylar
oladuðunu, bunlar Kosova'da planlaþtýrýlmýþ geliþmeler deðildi, aksine
Ibre nehrinde üç çocuðun barbarca
öldürülmesi ile kýþkýrtýlmýþ olaylardýr.
Bundan sonta yurttaþlarýn legal memnuniyetsizlikleri þekline dönüþmesine
neden oldu. Bu hareketler, Kosova'da
Zehra Elezi, Kosova'nýn geleceðini
engelleyen ve oldukça büyük zararlara yol
açan bu gibi insanlýkdýþý olaylarýn,
Kosova'nýn tüm enstitüleri, Kosova halký,
politik ve toplumsal uluslararasý ile yerli
faktörler tarafýndan kýnanmasý çaðrýsýnda
bulundu. Konuþmasýnýn devamýnda milletvekili Elezi, hepimiz görevlerimize dönelim, çünkü önümüzde güvenliðin, topluluklararasý güven ile toleransýn iade
edilmesi ve evlerini terk eden tüm
Kosovalýlarýn geri dönmesi için gereken
koþullarýn saðlanmasý ve Kosova'nýn
Avrupa'ya girmesi doðrultusunda oldukça
zor bir dönem bulunmaktadýr, dedi.
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devlet mekanizmalarý ve uluslararsý
enstitüsyonlar, demokrasi ve yaratýlan
deðerlerin, yaný sýra ulusal mensubiyetine bakýlmadan her yurttaþýn
özgürlüðünün korunmasý taraftarýydý.
Mark Krasniçi, þiddetin patlak vermesinin, Kosova ve yörenin barýþý ve
istikrarlýðý için en büyük trajedi
olduðunu ileri sürdü. Biz, her kim
örgütlemiþ ise ve baþkasýna karþý her
kim þiddeti uygulamýþ ise de, þiddet
eylemlerini itham etmekteyiz. Etnik,
parti ya da herhangibir mensubiyet
nedeninden olursa olsun insanlarýn
politik
nedenlerinden
dolayý
öldürülmesini itham ediyoruz.
Evlerin, kliselerin, camilerin ve diðer
dini binalarýn yýkýlmasýný itham ediyoruz. Mülkiyeti yok eden ve Kosova
imajýný ve onun geleceðini bozan
demokratik olmayan gösterileri itham
ediyoruz, ancak ilk sýrada, sivil yurttaþlara karþý Sýrp ordusu ve polisi
tarafýndan baþlatýlan tam anlamýyla
bir etnik temizlemeden bizi kurtardýklarý için 5 yýl önce çiçeklerle ve
sevinçle karþýladýðýmýz KFOR daha
doðrusu NATO mensuplarýna karþý
saldýrýlarý itham etmekteyiz. Bugün
bizi kurtaranlara karþý el kaldýran,
parolalarý ortaya atan, taþ ve fiþek
savuranlar, Sýrplar'ýn Arnavutlar'a
karþý politikasýnýn sað kolu, Arnavut
halkýnýn düþmanlarý ve casusu,
Kosova baðýmsýzlýðýnýn katilidir.

Hükümet ve UNMIK arasýnda
güvenin artmasý doðrultusunda
çaba sarfetmeliyiz
Xhavit Haliti- Milletvekilleri ile
Kosova Meclisi olarak bizler ve
genelde
bizim
enstitülerimiz,
Hükümet ile UNMIK arasýnda
güvenin artmasý ve ayný zamanda
þimdiye kadarki zayýflýklarýmýzýn
düzeltilmesi doðrultusunda çaba sarfetmeliyiz. Çünkü þimdiye kadar hiç
kimse
topu
kendi
yöresine
almamýþtýr.
Bunun için faydalý
birþeyler yapmak istersek, siyaset
dýþýnda baðýmsýz uzmanlardan oluþan
komisyonun kurulmasý gereklidir.
Bu þekilde, UNMIK ile Rapor'un
hazýrlanmasýna kýyasla, meydana
gelen durum hakkýnda sorunlarýn
nerde olduðu ortaya çýkmýþ olacaktýr.

Çünkü bizim mantýðýmýz, UNMIK ile
düþman deðil, hem yönetimde, hem
de Kosova'daki tüm olup bitenler için
iyi partnörler olduðumuzu kabul
etmelidir.
Ve zayýflýklarýmýzý
araþtýracak baðýmsýz komisyonu kurmamýzýn gerekli olduðu ortaya
atýldýðýnda, düþünceme göre bu
komisyon, UNMIK'in esasýný oluþturan devletlerin baðýmsýz komisyonuyla ve ayný zamanda UNMIK ile
Hükümet arasýndaki iþbirliði platformunun hazýrlanmasýnda ortakça
çalýþacak ve bu partnörlüðü izleyen
zayýflýklarý araþtýracak baðýmsýz
enstitülerin önerilen uzmanlarýyla
ortak olmalýdýr.
Bunu ortaya atarken, iki konuya deðinmek istiyorum: Bizler siyasetçiyiz ve
siyasetçiler yurttaþlardan hesap isteyenler deðil, enstitülerimizin kurulmasý ve
herkes için kabul edilir siyasetle ilgili
nekadar seferber olduðumuz hakkýnda
yurttaþlara açýklama yapmamýzýn
gerekli olduðumuz þahýzlarýz. Demek
oluyor ki siyasetçi olarak bizler, yurttaþlara hesap vermeliyiz, çünkü ilk sýrada Kosova yurttaþlarý, Kosova'da
þimdiye kadar yürütülmüþ olan kötü
siyasetin kurbanlarýdýr. Düþünceme
göre, Kosova'daki tüm olup bitenler
için siyasetçiler sorumludur ve baþarý
saðlanmazsa hep beraber yurttaþlara
hesap vermelidir.
Hasan Meta- Kosova Halk
Hareketi'nin düþüncesine göre, son
protestolar hiç beklenmeden meydana geldi ve bu protestolar
sayesinde yurttaþlar, Kosova'daki real

durumdan memnun olmadýklarýný
kamuoyuna duyurmak istedi, ki bu,
belirli anlarda istenmeyen ve kabul
edilmez yönü kazanmýþ oldu.
Düþünceme göre, Kosova statüsünün
hala
çözümlenmemesi,
yerli
enstitüler ile UNMIK için zayýf çalýþma alanýný saðlayarak, Kosova'nýn
daha güzel bir geleceðe sahip
olmasýyla ilgili endiþe yaratmýþtýr.
Faik Maroli- Kosova'ya ait Aþkaliler
topluluðunun fikirleri, Arnavut topluluðunun fikirleriyle ortaktýr ve bilinen bir gerçektir ki Aþkaliler,
demokrasi ile yekvücutlu Kosova ve
ayný zamanda daha güzel ve mutlu bir
yaþam için her zaman beraberce
seferber olmuþ ve olacaktýr. Bizim
çocuklarýmýz Arnavut öðretmenleri
tarafýndan eðitim görmüþtür, bununla
birlikte
dilimiz,
adetlerimiz,
yasalarýmýz ve kültürlerimiz ortaktýr.
þunu belirtmek isterdim ki, Kosova
için bizler de yüzde 3 ile katkýmýzý
sunduk ve Kosova Kurtuluþ
Ordusu'nun temsilcileriyiz. Bunlar
neden oldu? Kosova herkesindir ve
Kosova'da herkes yaþayabilir. Fakat
bugün, Výçýtýrýn'daki Aþkaliler çocuklar ile yaþlýlarla birlikte çadýrlar altýnda yaþamaktadýrlar.
Shefki Sejdiu- Etnopsikoloji özelliðini taþýyan olaylara deðinerek, þu
örneði ortaya attý: Ibre nehirinde hayatýný kaybeden üç çocuðun gömme
merasimini izledim.
Merasimin
örgütleniþ biçimine çok duygulandým. Içler acýsýydý. Diðer yandan

Toplantýda hazýr bulunan milletvekillerinin hemen hepsinin tartýþmaya katýlmasýnýn iyi olduðu düþüncesindeyim. Meclis toplantýsýndaki tartýþmalardan
sonra, meclis guruplarý þeflerinin iþbirliðiyle birlikte Baþkanlýk Kurulu, ister
Meclis, ister de Kosova Hükümeti tarafýndan, Kosova'da meydana gelen mart
olaylarýyla ilgili bilgiler toplayacak bir çalýþma gurubunun kurulmasý amacýyla
tutum almalýdýr ve sözkonusu Çalýþma Gurubu Kosova Meclisi'nde sürdürülen
bugünkü tartýþmalara dayanarak son olaylarla ilgili inceleme yapmalýdýr.
Kosova Meclisi Baþkanlýk Kurulu'nun, Sayýn Holkeri, Sayýn Kamerhof ve
Kosova Hükümet Baþkaný'na, Meclis toplantýlarýna katýlmalarý, milletvekillerinin tartýþmalarýný dinlemeleri ve ayný zamanda bizlerin de kendilerinden
meydana gelen olaylar hakkýnda gereken bilgilere sahip olmamýzla ilgili
yapýlan çaðrý hala geçerlidir. Bunun için bizler, ileride böyle bir toplantýnýn
düzenleneceðine ve sözkonusu þahýzlar tarafýndan son olaylar hakkýnda
Kosova halkýna gereken bilgilerin verileceðine inanmaktayýz. Verilen bilgilerin hepsi, meclis guruplarý þeflerinin iþbirliðiyle birlikte Baþkanlýk
Kurulu'nda açýklanacak, sizler bunlardan haberdar edilecek ve aynýlarýný
oylayacaksýnýz (Bajram Kosumi).
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dün Kosova Ovasý'ndaki tepkileri de
izledim, hepsi kin ve nefret doluydu!
Bunu, bu iþleri araþtýranlarýn daha iyi
bir biçimde deðerlendirmesi gerek.
Önsaptamalarla davranmak yersizdir,
yaný sýra her yerde meydana gelen
olumsuz olaylar yüzünden bütün milleti cezalandýrmak da iyi deðildir.
Ben bunlarýn hepsini gördüm, bu tür
olaylar bizleri huzursuz ediyor ve
bizler bu gibi huzursuzluklarý ortadan
kaldýrmamýz amacýyla var gücümüzle
seferber olmalýyýz.
Sabit Rahmani- Aþkaliler topluluðu,
Arnavutlar'ýn yüzde 99'unun, belki de
fazlasýnýn böyle bir durumun meydana
gelmesini istemediklerini çok iyi
bilmektedir. Aþkaliler olarak, 17-18
Mart günleri Kosova'da patlak veren
saldýrýlarýn Kosova'nýn nihayi statüsüne
etki
etmeyeceði
bilincindedir,
düþüncemize göre bu olumsuz olaylar
Kosova'da demokrasi bir toplumun
geliþmesi yönündeki standartlarýn
uygulanmasýna etki edebilir. Savaþýn
sona ermesinden 5 yýl sonra evini terketmek-þaþýrtýcý olay olsa gerek! Bu
yuttaþlar savaþtan iki yýl sonra kendi
evlerine dönmüþ ve þimdi bir gurup bilinçsiz yurttaþ tarafýndan 70 ya da 80'ni
kovulmuþtur. Fýrsattan yararlanarak,
Výçtýrýn Beldiye Meclisi ve somut
olarak geçenlerde görüþmüþ olduðumuz milletvekili Ibush Yonuz'uya burdan teþekkür etmek istiyorum, çünkü
Aþkaliler topluluðuna ister Beldiye
Meclisi, ister de Kosova'nýn diðer
enstitüleri tarafýndan gereken destek
sunulmaktadýr ve bunun böyle
olduðunu
Baþbakan
Bajram
Rexhepi'nin topluluðumuza yapmýþ
olduðu ziyareti kanýtlamaktadýr.
Smajl Latifi- Protestolar, halk tarafýndan yapýlmýþsa da, örgütlü saldýrýlar
deðildi, ama yine de Kosova'da hüküm
süren aðýr politik durumun ürünüydü
ve bunlar hukuki ile administratif ve
herþeyden önce Kosova'nýn politik
durumu yüzünden yapýlan saldýrýlardý.
Protestolar, Kosova'daki statüs quoyu
yýkýp, ayaða kalkan halkýn gücünün
büyük olduðunu göstermiþtir. Acaba
bu güç biz siyasetçilere ya da politik
sýnýfýna yabancý mýydý? Acaba halkýn
gücünü Kosova'daki yönetimciler
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biliyor muydu? Bu munasebetle halk
sesini duyurup, bir kez daha böyle bir
siyaseti kýnadý.
Sala Ahmeti- gerçek demokrasininherkes için yurttaþlýk hakeþitliði
anlamýna geldiðini belirtti. Acaba bu
þekilde Kosova trauma yaþadý mý?
Hayýr! Kosova enstitüleri ve yerli ile
yabancý enstitülerin yurttaþlarýmýza
karþý sunularý mantýksýzdý.
Sylejman Çerkezi- Bu günlerde
meydana gelen duruma üç temel faktörün neden olduðunu belirtti. Bu
faktörleri, yerli faktör, UNMIK faktörü ve özel faktör olarak komþu
devlet oluþtursa gerek.

Drita Statovci- Bu gibi gerçeklerle
ilgili tipik süreçlerin ve bunun dýþýnda hem tipik, hem de kültürel süreçlerin meydana geldiðini deðerlendirdi. Ve bunlarýn hepsi, ayný ülkede,
ayný zamanda ve kendi savaþýmý ile
NATO ve diðer uluslararasý faktörlerin yardýmý sayesiyle 5 yýl özgürlükte yaþamayý baþaran ayný millete
meydana geldi. Kendi gücü ve uluslararasý faktörün yardýmýyla, daha iyi
bir yaþam, demokrasi toplum, adalet
ve bu alanlarda yaþayan herkes için
iyi bir düzenin saðlanmasý amacýyla
sürekli olarak çaba sarfeden bu millet, þimdi huzursuz durumundadýr.
Kosova sarsarken, dünya hayal kýrýklýðýna uðramýþ oldu.

MEDYALARA AÝT MECLÝSÝ KOMÝSYONU TOPLANDI

Mart Protestolarý Ýle Ýlgili Haberler,
Tarafsýz ve Hatasýzdý
Kosova Meclisi'nin Medyalara ait
Komisyonu, Sabit Rustemi'nin
baþkanlýðý altýnda, Medyalara ait
Geçici Temsilci Robert Gillete'nin,
Mart protestolarýnýn, Kosova televizyonlarýnda takdim edilmesi ile ilgili
Raporu'nu görüþmeye devam etti. Bu
görüþmeye, ulusal nitelikte olan
Kosova'nýn üç televizyonunun (RTK,
KTV ve TV 21) baþ ve sorumlu
yazarlarý da çaðrýldýlar. Toplantýya,
Temsilci Robert Gillete de çaðrýlmýþtý,
ancak kendisi, diðer bir görüþmeye
katýlmak mecburiyetinde olduðu için
gelememiþti.
Elektronik medya temsilcileri,
Kosova'daki Mart protestolarý hakkýndaki haberlerinin, profesyonel, tarafsýz ve hatasýz olduðuna dair deðerlendirmeleri konusunda oydaþtý.
Gerçi olay yerinden profesyonel
olmayan birkaç haberin mevcut
olduðunu, ancak özünde bu haberlerdeki küçük yanlýþlarýn belirli bir
amaçla yapýlmadýðýna iþaret edildi.
Haberlerimiz çabuk ve ýlýmlýydý,
ancak olaylarý asla saklayamazdýk.
Elektronik medyalar, olaylara olumsuz etki etmemiþtir.
Bu olaylar hakkýnda haber verme
etkinliklerinin, çok aðýr koþullar altýnda yapýldýðýný unutmamalýyýz, çünkü
o sürede olaylar hakkýnde ne yerli, ne

de uluslararasý enstitüsyonlar tarafýndan açýklamalar hala yapýlmamýþtý.
Bu gerçekler itibariyle, Medyalara ait
Geçici Temsilcisi Robert Gillete'nin
Raporundaki deðerlendirmeler, genel
olarak ansýzýn meyadan gelmiþ
olduðu için, çok aceleci ithamlarý
oluþturmaktadýr. Temsilci Gillete'nin
Raporu, yerli medyalar ve enstitüsyonlarla iþbirliði yapýlmadan hazýrlanmýþ ve tek taraflýdýr.
Bu olaylar hakkýnda incelemelerde,
suçun baþkasýna devredilmesi ve
medyalara ders olarak bilinmesi göze
çarpmýþtýr.
Tartýþmalara katýlan
birçoðu, bu raporda, profesyonel deðil
politik açýdan deðerlendirmelerin
yapýldýðýný vurguladýlar.
Ayný zamanda, Temsilci Gillete'nin
Raporunda, gazetecilerin profesyonel
olarak biliçleþmesine gereksinme
açýsýndan bazý deðerlendirmelerin
haklý olarak ortaya atýlýðý, ancak
medyalarýn da bu konuda çabalarýnýn
mevcut olduðu ileri sürüldü. Bu
konuda, söz konusu raporrdaki önerilerin
pratikte
uygulanmasýnda
medyalarýn yanaþýmlarý konusuna da
deðinildi. Tartýþmacýlar, medyalarýn
daha kolay deðerlendirilmesine
yardýmcý olacak, enformasyon alanýnda yasal enfrastrüktürünün kurulmasý
gereksinimine özelllikle deðindiler.

Geleceði Avrupa'da olan yeni bir toplumu
kurmak isteyenler Kosova kahramanlarýdýr
Bu þiddetin, bütün toplumun eseri olmadýðýný biliyorum. Bu, Kosova ile ilgili kendilerine öz planlarý
olan küçük bir grup insanýn eseri olduðunu biliyorum. Onlar, çýkarlarý için bütün Kosova halkýný esir
tutarak, þiddet ve tehditlerle yönetecekleri bir Kosova'nýn kurulmasýný planlaþtýranlardýr. Onlarýn bu
planý demokrasiyi kabul etmez, yasalarýn geçerliliðine karþý gelir, Kosova'nýn zengin kültürel mirasýný ve
çok renkli etnik varlýðýný yadsýr, onlarýn bu planý ekonomik kalkýnmaya hizmet edemez, bu Kosova'nýn
Avrupa'da fakir olmasýna yola açar, diye vurguladý Holkeri.

Holkeri, Kosova Meclisi Milletvekillilerine hitap ederken

eclis'in 9 Nisan oturumunda
da, 17 ve 18 Mart olaylarý
görüþüldü. Meclis toplantýsýný açtýktan sonra Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci þunlarý vurguladý: Bugün, Meclis'in bu toplantýsýna,
Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin
Özel Temsilcisi Sn. Holkeri'nin ve
yardýmcýsý Sn. Brayþou'n katýlmasýndan büyük memnuniyet duyuyorum.
Elde ettiðimiz baþarýlarý ortak olarak
deðerlendirebileceðimiz tarihi önem
taþýyan bir dönemde layýki bir oturumda bulunmak isterdik. Buna raðmen, kendi adýma, Kosova
Meclisi'ni ve bütün Kosovalýlarýn
adýna, içtenlikle ve samimi olarak
Meclis'e hoþgeldiniz diyorum.

M

Özelleþtirmede ileriye doðru
adýmýn atýlacaðýna dair söz verdi
Özel Temsilci Hari Holkeri, milletvekillerine þu sözlerle hitap etti:
Kosova için çok aðýr günler yaþanýyor. Üç hafta önce, ayýp ve huzursuz

eden olaylarý yaþamýþ olduk. þiddet
yüzünden bugün Sýrp topluluðunun
temsilcileri bize katýlmadýlar.
Aslýnda yasamaya göre, onlarýn yeri,
ortak geleceðimiz hakkýnda tarýþmak
için, bizimle beraber burada
olmalýydý. Ben bundan rahatsýz
oluyorum. Ben burada, bir deðerlendirmede bulunmak, kendi sorumluluðumuz konusunda düþünmek,
öðrenmek ve ileriye doðru yürümek
için sizinle beraberim. Bunu biz
sedece ve sadece beraber baþarabiliriz.
Iki günlük çirkin bir þiddet sonucu,
19 hayat söndü, 730 ev yok oldu,
aralarýnda bütün insanlýða kültürel
bir miras olarak canlý tutulan 29
klise ve manastýr yýkýldý ve yakýldý
ve 4.000 Kosovalý evlerinden oldular.
Ben, bu utançlý olaylar süresinde acý
çeken herkesin derdini paylaþýyorum
ve ayný zamanda Mitroviça'da boðulan þansýz çocuklarýn ailelerinin de

acýlarýndan üzüntü duyuyorum.
Anlamsýz olan bu þiddet süresinde
hayatlarýný
kaybeden
ailelere
baþsaðlýðý diliyorum. Kosova halký,
kendisinin yaþamýþ olduðu üzücü ve
taze geçmiþinden þiddetin acýlarýný
tanýr. 1999 yýlýndaki þiddet olaylarý,
trajediden kurtarmak için Kosova
halkýna uluslararasý topluluðunun
yardýmda bulunmasýna neden
olmuþtu. þimdi ise, sadece beþ yýl
sonra, þiddet tekrarlanýyor ve
Kosova halkýnýn ve uluslararsý dostlarýnýn yatýrýmlarýný yok etme tehditi
ile karþý karþýya býrakýyor.
Ben þiddete maruz kalan yerleri
ziyaret
ettim,
kazazadelerle
görüþtüm ve Kosova halký ile konuþtum. Bu þiddetin, bütün toplumun
eseri olmadýðýný biliyorum. Bunun,
Kosova ile ilgili kendilerine öz planlarý olan küçük bir grup insanýn eseri
olduðunu biliyorum. Onlar, çýkarlarý
için bütün Kosova halkýný esir
tutarak, þiddet ve tehditlerle yönetecekleri bir Kosova'nýn kurulmasýný
planlaþtýranlardýr. Onlarýn bu planý
demokrasiyi kabul etmez, yasalarýn
geçerliliðine karþý gelir, Kosova'nýn
zengin kültürel mirasýný ve çok renkli etnik varlýðýný yadsýr, onlarýn bu
planý ekonomik kalkýnmaya hizmet
edemez, o, Kosova'nýn Avrupa'da
fakir olmasýna yola açar. Onlarýn bu
planlarýný gerçekleþtirmelerine izin
verilmemelidir. Beraber çalýþmakla
biz, onlarýn bu planýný bozabiliriz.
Hangi amaç için olursa olsun þiddet,
kurban kim olursa olsun, muhakkak
kýnanmalýdýr. þiddeti uygulayan
herkes yasa karþýsýna çýkarýlmalýdýr;
bunu kýþkýrtanlar ise tamamýyla
toplumdan uzak tutulmalýdýrlar.
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Kosova'nýn gerçek yöneticileri, bunu
bilirler. Onlar, þiddetin kurbanlarýna,
Kosova'nýn þerefli ve sorumlu kiþilerinin, evleri ve dini mekanlarý
hasara uðrayanlara fiziki hasarlarý
tamir edeceklerini anlatmak için
devreye girdiler.
Kosova'nýn gerçek yöneticileri, aynýca, Kosova'nýn özünü hasara uðratan
zararlarýn da tamir edilmesi gerektiðini bilirler. Onlar þimdi, toplumsal
barýþ ve uyumun saðlanmasý için bir
mesaj sunmaktadýrlar.
Ben, gelecek günlerde, bura topluluklararasý kaybolan inancýn ve güvenin
yeniden saðlanmasý için pratik adýmlarýn atýlmasý yönünde tartýþmamýz
amacýyla,
politik
yöneticileri,
Hükümet yöneticileri ve UNMIK
yöneticileri arasýnda bir toplantýnýn
örgütlenmesini öneriyorum.
Biz UNMIK'te olanlar, siz burada
Meclis'te olanlar, politik yöneticileri
ve Hükümet üyeleri, bu konuda bir
araya gelmiþ bulunuyoruz.
Bu
kötülükten çýkmak ve bundan ders
çýkarmamýz için önümüzde sadece bir
tek yol vardýr, bu ise ortakça yapýlan
bir iþtir. Tümümüzün tamamlamamýz
gereken ödevlerimiz vardýr.
UNMIK, kendine düþen rolünü bilir.
Biz, þiddeti uygulayan kiþileri
bularak yasa önüne göndereceðiz.
Polis incelemeleri, Mart ayý þiddetlerini uygulayan kiþilere karþý suçiþleri için cezalarý uygulamýþtýr. Birçok
diðer kiþiler ise, iþledikleri suçlar için
cezalandýrýlacaktýr.
Biz, meydana gelenlerden ders çýkarmalýyýz. þiddete karþý UNMIK'in
reaksizyonunu denetlemek amacýyla,
baðýmsýz bir yönetim altýnda, soruþturma organý kurulacaktýr. Biz onun
önergelerini pratikte uygulayacaðýz.
UNMIK, haklý olarak Kosova yurttaþlarýnýn gereksinme duyduklarý
ekonomik olanaklarýnýn yaratýlmasý
konusunda kendisinin sorumlu
olduðunu da bilmektedir.
Bu
gereksinme ve isteðin yerine getirilmesi yöntemi olarak, özelleþtirme
sürecini ileriye itecek adýmlarý devam
ettireceðime dair söz veriyorum.
Bunu, Kosova Hükümeti ile iþbirliðinde bulunarak yapacaðým.
Bu yöneki yol zor olabilir, ancak bu
ayný zamanda ayan bir yoldur. Beþ ay
önce, Kosova için gelecek yol plan10

laþtýrýlmýþtý.
Kosova statüsünün
deðerlendirilmesi için durumun
yeniden gözden geçirilmesi tarihinin
ilan edilmesi, her zamandan daha
ayan olarak, Kosova yöneticileri,
Güvenlik Konseyi, BM ve özellikle
Kosova'nýn bütün dostlarý tarafýndan
kabul edilen yön ve yolu ayan
kýlmýþtýr.
Aralýk ayýnda ben ve baþbakan, çok
sayýda Kosovalý yöneticilerle beraber,
"Kosova için standardlar" evraký ile
gelecekle ilgili istikbali açýklamýþtýk.
Bu vizyon çok basit bir dille açýklanmýþtý. Standartlar, bütün yurttaþlarý
savunan bir yasanýn hakem olduðu
demokratik bir toplumun açýklamasýný yapar; Kosova'nýn zengin
kültür ve etnik çeþitlililiðine saygý;
herkes için þerefli bir yaþam saðlayan
istikararlýðý ve ilerlemeyi öngörüyor.
Bu bizim Kosova'nýn geleceði ile
ilgili vizyonumuzdur.
Bunun,
Kosova yurttaþlarýnýn da bir vizyonu
olduðunu biliyorum. Gerçekleþtiði
zaman Kosova'yý, Avrupa ve dünya
toplumunun parlak geleceðine doðru
götüren bir vizyondur.
Geçen hafta Baþbakan Rexhepi, standardlarýn uygulanmasý için Plan'ýn
ilan edilmesi konusunda bana
arkadaþlýk etti. Bu plan, bu vizyona
ulaþmak için almamýz gereken adýmlarý ayan olarak belirlemektedir.
Plan, yapýlmasý gereken zor bir iþ olacaktýr, ancak ayný zamanda o, olasýl
bir iþtir de. Ben, Kosova'nýn gerçek
yöneticilerinin, yurttaþlarýnýn istediði
bir Kosova'ya ait vizyona ulaþmak
için ileriye doðru gitmeye, benim
kadar kararlý olduklarýný biliyorum.
Bu vizyonu Kosova'nýn bütün yöneticileri anlamýyor ve desteklemiyorlar.
Bazýlarý bazan toleransa karþý geliyorlar, hatta þiddeti kullananlarý
alkýþlýyorlar.
Bazýlarý ise, bu kriminalleri kahraman
ilan ediyorlar. Aralarýndan bazýlarý
1999 yýlýndan önceki baský uygulayan ve acýmasýz rejime karþý
direniþe katýlmýþ olabilir. Ancak,
baskýya karþý savaþmak ve suçsuzlara
saldýrmak arasýnda büyük bir fark
vardýr. Tümümüz, bu kiþilerin,
Kosova'nýn geleceðine ve Kosova
yurttaþlarýna karþý iþlediklerini
bilmeliyiz. Ve onlara karþý gelmeliyiz. Bugün Kosova'ya gerekli olan

kahramanlar, geleceði Avrupa'da olan
yeni bir toplumu kurmak isteyen
insanlardýr.
Kosova yurttaþlarýnýn, bulunduðumuz yýlýn 23 Ekim tarihinde
Kosova'nýn yeni Meclisi'ni seçerken
bu kiþileri desteklemek için fýrsatlarý
olacaktýr. Bu, Kosova dostlarýnýn
olumlu karþýlayacaklarý ve alkýþlayacaklarý bir sinyal olacaktýr.

Kosova'nýn hala dostu çoktur
Kosova'nýn hala çok sayýda dosta
sahip olduðunu söylerken çok mutluyum. Mart þiddetlerinden sonra
gerçekleþtirdiðim çok sayýdaki
ziyaretlerim süresinde, NATO Genel
Sekreteri, Avrupa Birliði yöneticileri,
Birleþmiþ Milletlerin yöneticileri,
"Kosova için standardlar" vizyonunu
gerçekleþtirmemiz için yardým
sunacaklarýný tümümüze belirttiler.
Sn. Grosman'nýn "Kosova için
himayeci grubu"nun kurulduðuna
dair haberi, Kosova geleceðinin
Avrupa ve dünyada bulunduðunu
hesaba katmaya baþladýðýmýz zamandan itibaren bu yönde yürümemize
yardýmcý olacaktýr.
Bu amaç ise, standardlarý ne þekilde
gerçekleþtireceðimize baðlý olacaktýr.
Ilerleme ise güvenli ve istikrarlý bir
Kosova'yý saðlar, yurttaþlarý özgürlükte yaþar, komþularý ile istikrarlý
iliþkileri olan bir Kosova olacaktýr.
Ancak ilerleme kaydedilmesse,
güvensizlik sürer ve Kosova'da
yaþayan herkes için sadece karanlýk
bir geleceði sunar. Kosova topluluklarýnýn beraberce barýþta yaþamanýn
olanaksýz olduðunu söyleyen sesler
de iþitilmektedir. Onlar Mart þiddetini ve insanlara ya da diðer topluluklara karþý olan çok sayýda þiddet olaylarýný vurgulamaktadýrlar. Onlar
ayrýlmak istiyorlar; onlar, ileriye gitmek için tek yolun Kosova'nýn ayrýlmasý olduðunu sanýyorlar.
Bu umutsuzluk ve periþan bir yoldur.
Ayrýlmýþ bir Kosova'da hiç kimse
için, hiçbir topluluk için gelecek yoktur. Ancak biz, olumlu kanýlarý
yaratýrken, vizyonumuzun gerekli bir
vizyon olduðunu tasdýklamalýyýz.
Tasdýklamamýz gereken olumlu
gerçekler, çok iyi saptanmýþ ve beyan
edilmiþtir. Bu olumlu gerçekler ise
"Kosova için standardlar"dýr.

Ileriye doðru yol kolay olmayacaktýr.
Hemen hemen bütün Kosovalýlar,
þiddetin
acýsýný
bilmektedir.
Birçoklarý, fakirliðin zorluklarýný hala
yaþamaktadýr.
Partnör olarak
beraberce çalýþmak, acýlar ve gerçek
kaygýlarla uðraþmak ve onlara karþý
gelmek için tek yöntemimizdir.
Benim size önerim, bütün Kosova
için önerim, bu vizyona doðru çalýþmaya devam etmemizdir. Ben sizin
partnörünüzüm. Uluslararasý topluluðun desteði ile, sizin istediðiniz ve
size gerekli olan bir Kosova'yý
beraberce kurabilmemiz için, ben
size elimi uzatýyorum. Hadi iþe
heveslenelim.

Kosova bundan böyle de deneysel politik tiyatrosu olamaz
LDK milletvekilisi
Sabri
Hamiti, 17 ve 18
Mart trajik olaylarýnýn,
insan
hayatlarýnýn kaybolmasýna
ve
maddi zararlara
neden olduðunu,
insanlararasý ve
toplumlararasý iliþkilerin bozulmasýna
neden olarak, saldýrýcý bir yöntemle
olmakla birlikte Kosova'nýn var olan
çok sayýda sorunlarýnýn da ortaya çýkmasýna neden olduðunu ileri sürdü.
Politik amaçlara ulaþmak için yöntem
olarak þiddetin kullanýlmasýný biz
kýnamaktayýz, ancak yuttaþlarýn özürlü
istemlerini de göz önümüzde bulunduruyoruz.
Buna göre, çalýþmalarýmýzýn kýsýr propaganda yönüne
kaymamasýný istiyoruz, aksine bu
çalýþmalarýmýzýn Kosova sorunlarýna
çözüm yollarýnýn bulunmasý için bir
çaba
olarak
deðerlendirilmesi
taraftarýyýz.
Kosova enstitüsyonlarý güçlenmelidir,
ekonomi, güvenlik, yasama ve dýþ
temsilcilik alanlarýnda da geleceðimizin kalkýndýrýlmasý konusunda
otoriteye sahip olmalýdýrlar. Onlarýn
etkinlikleri, UNMIK ile iþbiriliði
sayesiyle gerçekleþmelidir.
Kosova'daki yabancý temsilcileri, yerli
temsilicilerini, iyi çocuklar ve kötü

çocuklar deðerlendirmesiyle ayrým
yapmaktan vaz geçmelidirler, çünkü
Kosova yöneticileri, görev ve yetkilerini, sadece kendi seçmenlerinden ve
Kosova yurttaþlarýndan alýrlar.
Kosova enstitüsyonlarý, sadece
UNMIK'e karþý gelmekle otorite
kazanamazlar, ancak UNMIK de,
Kosova enstitüsyonlarýn siyasetine
sonuna kadar hakim çýkmakla Kosova
yurttaþlarý arasýnda otorite kazanamazlar. Bana göre çözüm yolu, aramýzda
iþbirliði yapmaktýr.
Sözü geçen Mart olaylarý, Kosova'daki
geliþme ritiminin iyi olmadýðýný ve
onlarýn deðiþmesi gerektiðini gün
ýþýðýna çýkarmýþ gibidir. Kosova bundan böyle de deneysel politik tiyatrosu
olamaz. Bundan dolayý, UNMIK'in
Kosova enstitüsyonlarý ile iliþkilerin
yeniden gözden geçirilmesi artýk bir
gereksinmedir.
Biz, baðýmsýzlýk yönünde olan
geliþme programý olarak, yekvücutlu
ve entegre olmuþ sisteme sahip kalkýnmýþ ve demokratik bir Kosova için
ilerleme programý olarak Standardlarý
destekliyoruz. Kosova statüsünün
çözümlenmesinden önce, anayasal,
sistem ve temel deðiþmelerin yapýlmasý, bugün Kosova'nýn ilerlemesini
en çok engelleyen çok merkezli paralel idareleri daha da güçlendirmiþ olacaktýr.
Ister ekonomi, ister politik, ister de
diðer özellikte olsun, yurttaþlarýn özürlü istemleri arasýnda fark yapýlmalý ve
gereken biçimde þekillendirilmelidir.
Yurttaþlara, hareket etmesi gereken en
uygun yol gösterilmelidir. Aleni
olarak yurttaþ ile ulusal çýkarlarý
koruyan, yöneticiler ile tüm halk
satanize edilmemelidir. Kosova yurttaþlarý saldýrý ve cinayetlere karþýdýr.
Fakat, örgütlü bir toplumda meydana
gelen cinayet bir an önce adaletle karþý
karþýya gelmelidir. Bizler, aleni ile
demokratik bir toplumdan, diyalog ile
iç yurttaþ entegrasyonundan ve özgürlük ile eþit haklý þanslardan yanayýz.
Bizler, saldýrýlar için deðil, çalýþmak
için burdayýz.

Bunalýmý politik etkinliklerle çözmek gerek
Arsim Bajrami-Kosova Meclisi'nde

PDK gurubu,
bugün Genel
Sekreterin
Ö
z
e
l
Te m s i l c i s i
Sayýn
Hari
Holkeri'nin
Meclis toplantýsýna
katýlmasýný selamlýyor ve bununla birlikte dostluk baðlarýnýn kurulmasý
için ortak gereksinimimizin varolmasýna raðmen, bunun izlenmesi
gereken iyi bir pratik olduðunu
belirtmek
istiyorum,
çünkü
Kosovadaki her ilerleme ya da
duraksama ortak sonucumuzdur.
Düþünceme göre, Kosova'da
meydana gelen son olaylar, sebepler ile neticelerin heryanlý
incelemesini gerektirmektedir ve
bu inceleme ortakça yapýlmalýdýr. Olaylar sonucu meydana gelen bunalýmýn politik
etkinliklerle
çüzümlenmesini
istiyoruz.
Bizler hepimiz saldýrý ve tüm
kriminel olaylarý kýnýyoruz, ayný
zamanda bu olaylar sonucu, yurttaþlar arasýnda Kosova enstitülerine ve UNMIK çalýþmalarýna
karþý tekrar güvenin yitirilmesine neden olan olumsuz bir politik havanýn saðlandýðý bilincindeyiz.
Bunun için ben,
meydana gelen olaylarýn incelenmesi ve bu gibi olaylar ya da
saldýrýlarýn tekrarlanmamasý için
önleyici siyasetin saðlanmasý
amacýyla, UNMIK ile Kosova
enstitüleri arasýnda ortakça
incelemenin yapýlmasýný öneriyorum. Tabi ki, saldýrýlarý kýnayarak, bunalýmýn sadece suç
iþleyenlerin cezalanýp, hapise
atýlmasýyla deðil, neticeleri daha
derinden inceleyecek ve yurttaþlarýn tekrar Kosova enstitülerine güvenmesini saðlayacak politik etkinliklerle çözümlenebileceðini düþünmekteyiz.
Tabi ki, bizler hepimiz, ilk sýrada
Kosova enstitülerinin þimdiye
kadarki etkinlikleri, elde edilen
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sonuçlar
ile
duraksamalarý
incelemesi doðrultusunda çaba
sarfederken, baþarýlý sonuçlarýn
elde edilmesi amacýyla ileriye
yönelik olacak daha etkin bir
siyaseti kurmaya uðraþmaktayýz.
Düþünceme göre, temel unsurlardaki UNMIK siyasetinin de incelenmesi gereklidir.
Örneðin,
1224
Rezolüsyonuna
göre
UNMIK in kendine düþen misyonununu ne kadar yerine getirip
getirmediði
ve
Kosova'nýn
öngörülen tempoya göre final
statüse gitmesi incelenmelidir.
Düþüncemize göre, bu iki unsurda duraksama vardý ve bir þekilde
bunlar yurttaþlarda kuþku yaratýp,
memnuniyetsizliðin
meydana
gelmesine neden olmuþtur.
Kosova Meclisi'nde PDK gurubu,
Kosova'ya ait standartlar projesini tamamýyla desteklemekte ve
Kosova'nýn tüm enstitülerinden,
2005 yýlýnýn Kosova final
statüsünün finalizasyon yýlý ve
ayný zamanda bu yýlýn, uluslararasý topluluðun hiç ertelenmeksizin Kosova baðýmsýzlýðý ve
onun gerçekleþmesi konusuyla
uðraþmasýnýn yýlý olmasý için
sözkonusu standartlarla ilgili
olasýl sonuçlarýn saðlanmasý
yönünde daha fazla seferber
olmalarýný istemektedir.
Bizler açýk diyaloðun yapýlacaðýný beklemekteyiz. Bugün
buraya Sayýn Holkerinin gelmesi,
uluslararasý yönetimin ilerideki
döneminde görevlerin saptanmasý
Kosova enstitüleri ile UNMIK
arasýnda açýk diyaloðun yapýlmasý için iyi bir iþareti göstermektedir.
Düþünceme göre,
bunun yapýlmasý gereklidir.
Sorumluluklarýn Kosova enstitülerine acil olarak aktarýlmasý,
UNMIK için bir yardýmý daha
teþkil ederdi ve bu þekilde 1244
Rezolüsyonu'nun misyonu daha
hýzlý bir þekilde gerçekleþmiþ
olacak ve Kosova ile onun halký,
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final statüsün çözümlenmesi
yönünde daha hazýrlýklý olacaktýr.
Tabi ki, bizler, demokratik bir
Kosova'dan yanayýz, ayný zamanda bizler demokrasi ile uygarlýk
deðerleri
üzerine
kurulan
Kosova'dan çeþitli etnik, kültür
ve dillerden oluþan ve ortak
sorumluluklarý
taþýyan
Kosova'dan yanayýz. Bu yönde
bizler, azýnlýklara karþý oldukça
açýk siyasetin yürütülmesini
istiyoruz ve bundan ötürü de tüm
azýnlýklara, ilk sýrada Sýrplara,
Kosova enstitüleri içinde entegrasyonu gerçekleþtirmeye baþlamalarýný ve onlara düþen haklarla
ilgili
Kosova
Meclisi'nde
savaþýmda bulunmalarýný davet
ediyoruz.
Tabi ki, bizler, standartlarýn yerine getirilmesiyle birlikte, azýnlýklarla diyaloðu baþlatmaya da
hazýrýz.
þunu da belirtmek istiyorum ki,
bu Meclis kendine düþen sorumluluðun bilincindedir ve bizler de
görevlilik süremizin ilerideki
döneminde gerçekten yurttaþlara
tekrar güveni geri çevirecek daha
etkin bir siyaseti yürütmüþ olacaðýz. Siyaset dediðimde bu,
politik devinimlerin ardýndan
giden siyaset deðil, politik devinimlerin önünde bulunan ve meydana gelmiþ olabilecek her
olanaðý bir þekilde yokedebilecek
siyasettir.
Bizler hepimiz, olaylar deðerlendirilmesi ile neticelerin giderilmesine ait stratejinin kurulmasýnýn ortak olmasý için seferber olmaktayýz ve bu konuyla
uðraþacak meclis komisyonunun
kurulmasýný
destekliyor
ve
UNMIK'in iþbirliðiyle ortak bir
deðerlendirmenin hazýrlanacaðýna umut etmekteyiz.
Ayný
zamanda, bu gibi olaylarýn
tekrarlanmamasý
amacýyla
UNMIK ile Kosova enstitülerinin
önleyici stratejisinin kurulmasýný

da destekliyoruz.

Kosova’nýn demokratik
enstitüleriyle iþbirliði yapma
hazýrlýklarý
Bujar Dugoli'nin deðerlendirmesine
g ö r e ,
Kosova'nýn
Geleceðine ait
Birliðin meclis
gurubu, bugün
S a y ý n
Holkerinin
K o s o v a
Meclisi'ne
geliþini selamlarken,
bunun,
Kosova'nýn
demokratik enstitüleriyle iþbirliði
yapma hazýrlýðý olarak nitelendirmek istemektedir. Geçen ay
meydana gelen olaylar, uluslararasý
misyonunun kendisine düþen görevleri yerine getirip getirmediðini ve
ayný zamanda Kosova enstitülerinin
son zamanlarda beliriveren olumsuz
olaylarýn önlenmesi amacýyla
gerekenleri yapýp yapmadýðýný
düþünmemize neden olmuþtur.
Bizler, gerekenleri yapmamýþlardýr
diyoruz. Daha doðrusu gerektiðince
çalýþýlmamýþtýr!
Kosova enstitülerinin kurulmasý
sýrasýnda UNMIK ve uluslararasý
topluluk Kosova halkýna yardým
edip, faydalý iþ yapmýþlardýr. Fakat,
UNMIK, Kosova enstitülerinin
kurulmasýndan sonra olaylarýn
çoðunda kendisine düþen görevini
gerektiðince yerine getirmemiþtir ve
ayný zamanda bu enstitülerin gerektiðince çalýþmasýna engel olmuþtur.
Kosova'da iki hükümetin çalýþmalarý
sürdürmesinin imkansýz olduðunu
pratik göstermektedir.
Kosova
administratörleri ile yöneticileri,
demokratik bir þekilde yurttaþlarýn
oylarýyla seçilen Kosovalýlar ve
enstitüler
oluþturmalýdýr.
Kosova'nýn geleceðine ait Birliðin
meclis gurubu, ister Kosova'da, ister
de ülke dýþýndaki uluslararasý
enstitülerle iþbirliði yapmaya hazýr
olduklarýný belirtmektedir.
þimdi de bizler, Kosova enstitüleri,

UNMIK ve KFOR hiçbirþey
olmamýþ gibi davranamayýz, eskisine göre devam edemeyiz, tam
aksine Kosova enstitülerinin tüm
görev ve sorumluluklarý üstlenmesi
ve UNMIK'in Kosova'da gözlemci
ve danýþman olmasý amacýyla,
UNMIK ile Kosova'nýn demokratik
enstitüleriyle
iþbirliðini
güçlendirmemiz gereklidir.
Kosova'nýn demokratik enstitüleri,
Sýrp azýnlýðý ve Kosova'da yaþayan
diðer azýnlýklara güvenlik ile
hakeþitliði daha güçlü bir þekilde
garanti etmeli ve ayný zamanda geçen
ay Kosova'da meydana gelen olaylar
sonucu neticeleri gidermelidir.
Kosova yurttaþlarýnýn yüzlerce çözümlenmemiþ sorunu var. Bunun için onlar
haklý olarak memnun deðillerdir ve
protesto etmek için nedenleri vardýr.
Fakat, bizler bir kez daha silahlý
protestolarý desteklemediðimizi tekrarlýyoruz ve geçen ay meydana gelen
protestolarý kýnýyoruz.
Uluslararasý topluluk, Kosova'nýn
final statüsünün ilk sýrada Kosova
halkýnýn demokratik isteði esasýnca
çözümlenmesinin gerekli olduðunu
daha güçlü bir þekilde garanti
etmelidir. Bizler, gözleri kapalý ve
elleri baðlý çalýþamayýz. Kosova'ya
ait standartlar platformu þu þekilde
belirtilmeli: "Kosova'nýn baðýmsýzlýðý
ve onun Euro-atlantik strüktürlerine
entegre edilmesine ait standartlar".
Sadece bu esas üzere Kosova ve uluslararasý topluluk sözkonusu ortak projeyi baþarýyla sonuçlandýrabilir.
Arnavut ve Sýrp olmayan diðer topluluklarýn meclis gurubu þefi Gani SadýkKosova'da diðer ulusal mensubiyete
sahip olduðumuz bizler, dünyanýn her
yanýnda uygulandýðý
gibi,
oylarýn çoðunl u ð u y l a
demokrasi bir
þekilde alýnan
kararlarý
ve
süreçleri bloke
etmek istemiyoruz.
Bizler hepimiz geleceðimizi, birbirimize saygý göstermekte ve ayný

zamanda yurttaþlarýn serbest oyuyla
seçilen enstitüler ile organlarýmýzdaki enstitüsyonel çalýþmayý kabul
etmekte ve Kosova'nýn yöresel
bütünlüðünün
saygýlanmasýnda
görmekteyiz.
Bizim vatanýmýz Kosova'dýr ve
bizler kendi kaderimiz ile çocuklarýmýzýn kaderini bu ülkeye
baðlamýþýzdýr. Yüzyýllarca birlikte
yaþadýðýmýz ve kaderimizi beraberce
paylaþtýðýmýz için, geleceðimizi de
demokratik Birleþmiþ Avrupa
çerçevesindeki ortak yaþamda
görmekteyiz.
Kosova Meclisi'nin tüm politik
özneleriyle birlikte, enstitülerin
hepsi 17-18 Mart olaylarýný sert bir
dille kýnamaktadýr. Olaylar sonucu
meydana gelen neticelerin giderilmesi amacýyla ve somut ödevlerin
alýnmasýyla, çok uluslu ile çok
kültürlü Kosova düþüncesi canlanýp,
önceki güven tekrar geri dönmüþ
olacaktýr.
Ilginize teþekkürler!
Gündem sýrasýnýn ikinci noktasýnda,
17-18 Mart günleri Kosova'da olumsuz olaylarýn meydana gelmesine
neden olan tüm belirtilerin incelenmesi ile deðerlendirilmesini yapacak
Anket
Komisyonu
kuruldu.
Bununla ilgili Kosova Meclisi
Baþkaný
Nexhat
Daci,
bu
Komisyonun, hiçbir engeli olmadan
verilen görevi baþarýyla yerine
getirmesinin gerekli olduðunu belirtti. Ayný zamanda UNMIK ile tüm
diðer
enstitülerin,
sözkonusu
Komisyonla
daha
kooperatif
olmalarý çaðrýsýnda bulunuyorum ve
konuyla ilgili hazýrlanacak olan
raporun en geç bir ay sonra Meclis
toplantýsýnda görüþüleceðine inanýyorum.
Toplantýnýn sonunda, meclis guruplarý þefleri, bu Komisyona adaylarý
atadý.
Sözkonusu Komisyona,
LDK'dan Alush Gashi ile Nekibe
Kelmendi,
PDK'dan
Hydajet
Hyseni, AAK'dan Zylfije Hundozi
ve diðer topluluklar gurubundan
Gani Sadýk atandý. Ortaya atýlan bu
öneri, milletvekilleri tarafýndan
oybirliðiyle desteklendi.

KOSOVAMECLÝSÝ'NÝN, TARIM, ORMANCILIK
ÝLE KÖYLERÝN KALKINDIRILMASI'NA AÝT
KOMÝSYON TOPLANTISI DÜZENLENDÝ

Kosova tarýmcýlýðý, sübvansiyon
önlemelerine tabi tutulmuyor
Kosova agrokompleksinin kalkýnmasýna
iliþkin körükleyici önlemler, Makedonya
gibi komþu ülkelere kýyasen çok azdýr.
Kredi verme siyaseti, yüzde 11-18 gibi
olumsuz ve çok yüksek faizlerle kýsa
süreli oluyor. Kosova tarýmcýlýðý, aslýnda hiçbir çeþit sübvansiyona tabi tutulmuyor. Tarým sürelerine ise, mali siyasetinin somut önlemlerinin olmamasý,
mülkiyete ait esas yasanýn olmayýþý ve
tarýmcýlýk alanýnda kalkýnma programlarýnýn finanse edilmesi için araçlarýn
olmayýþý, olusuz etki ediyor. Tüm bunlar, tarýmcýlýðýn, Kosova kalkýnmasýnýn
destekleyicisi olacaðýna dair ümidimize
raðmen, tarýmcýlýktaki durumu daha da
kötüleþtirmiþtir.
Bunlar, Kosova Meclisi'nin Tarýmcýlýk,
Ormancýlýk
ve
Köylerin
Kalkýndýrýlmasý'na iliþkin Komisyon'un,
Komisyon baþkaný Sn. Tomë Hajdaraj'ýn
baþkanlýðý altýnda bugün düzenlenen
toplantýda ortaya attýðý düþüncesiydi.
Bugünkü tartýþmalarýn en önemli
konusu, Meclis-Tarýmcýlýk, ormancýlýk
ve köylerin kalkýndýrýlmasýna iliþkin
Bakanlýk-bellirli belediye yönetimi
arasýndaki relasyonda çalýþmalarýn koordinasyonunun kurulmasý ve tarýmcýlýðýn
çýkarýna mali siyasetinin olasýl
deðiþmelerine ait önerge, bundan baþka,
Kosova'da ormancýlýk konusu ve ilkbahar ekini için hazýrlýklar hakkýndaki
enformasyon konularýydý. Toplantýya,
Tarýmcýlýk, Ormancýlýk ve Köylerin
Kalkýndýrýlmasý'na ait Bakanlýðýn temsilcileri de katýldýlar.
Bu olumsuz durumun aðýrlýðýný hisseden
Tarýmcýlýk Bakanlýðý, tarýmcýlýðýn çýkarýna mali siyasetinin iyileþtirilmesi
amacýyla alýnmasý için önerilen önlemlerden oluþan bir evraký hazýrlamýþtýr.
Bu önlemler, en kýsa bir zamanda,
görüþülmesi
amacýyla
Kosova
Hükümeti'nin çalýþma masasýnda yer
alacaktýr. Önerilen önlemler, gümrüklerin azaltýlmasý ve tüm öznelerin etkinleþtirilmesi ile birlikte, bu çok önemli
toplumsal alanýn kendi ayaklarý üstüne
durmasýna etki edebilecektir.
Tarým fakültesinin temsilcileri, bu
münasebetle de, Kosova agrokompleksinin kalkýnmasý yönündeki tüm giriþimlere büyük destek sunacaklarýna dair
söz verdiler.
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KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANLIK KURULU'NUN, AVRUPA BÝRLÝÐÝ TEMSÝLCÝLERÝ
SOLANAVE PATEN ÝLE YAPMIÞ OLDUÐU GÖRÜÞMEDEN ÖZETLER

Kosova'nýn Avrupa yolunda kalmaya ve mevcut
durumla karþýlaþmaya hazýrolmasý
Cinayetler ve cinayet iþleyenlerin cezalandýrýlmasý kararlýlýðý.Baþkanlýk Kurulu'ndaki Sýrp temsilcileri, Kosova enstitülerinin,
saldýrýlarla ilgili sorumluluðu üstlenmeye hazýr olmadýklarýný
belirterek, Kosova'daki NATO müdahalesinin yýldönümünü Sýrplarýn
etnik temizlenmesi yýlý olarak deðerlendirdiler.-Solana: Bu görüþmeden sonra kendimi oldukça kötümser hissetmekteyim

Kosova Meclisi Baþkanlýk Kurulu'nun, Avrupa Birliði temsilcileri Solana ve Paten ile yapmýþ olduðu görüþmeden biran

Kosova Meclisi Baþkanlýk Kurulu'nun, Dýþ
siyaset ile Güvenliðe ait Avrupa Birliði
yüksek temsilcisi Haviyer Solana ve
Komisyoner Kristofer Paten ile yapmýþ
olduðu görüþme sýrasýnda, Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci ve Baþkanlýk Kurulu
üyelerinin çoðu, Kosova'da beliren saldýrýlý
protestolarýn neticeleriyle ilgili gereken
sorumluluðu üstlenmeye hazýr olduklarýný
belirtmeye çalýþtýlar. Ama ne yazýk ki
Sayýn Solana, bu görüþmeyi, güzel ifadeler
iþitmek için deðil, 17-18 Mart günleri
Kosova'da meydana gelen sorunlar hakkýnda dört göz arasý konuþmak için gerçekleþtirdiðini vurguladý. Fakat, Komisyoner
Paten, Kosova'daki en son olaylar sonucu
yakýlan evler, kiliseler ve okullarýn onarýlmasýyla ilgili Hükümet Fonu'nun ne zaman
kurulacaðý hakkýnda bilgi edinmek istediðini ve ayný zamanda bu iþi çözmek için hazýr
parayla gelmediðini belirtti.
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci,
Avrupa Birliði'nin yüksek temsilcilerine,
onarýmla ilgili Hükümet Fonu'nun Meclis
tarafýndan tamamýyla desteklendiði ve
onarýmýn körüklenmesi amacýyla Meclis'in
Baþkanlýk Kurulu'nun belediyeler yöneticileriyle de görüþmede bulunacaðý hakkýnda
bilgi verdi.
Baþkanlýk Kurulu üyelerini oluþturan
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Arnavut politik özneleri ile Türk temsilcisi,
sözkonusu protestolarýn, Kosova'daki politik, toplumsal ve ekonomi sürecinin duraksamasý ve Kosova enstitülerinin bazan
tamamýyla bloke edilmesi ile bazý olaylarda
kötüye kullanýlmasý ve ihmal edilmesi
yüzünden beliriverdiðini ortaya attýlar.
Diðer yandan bu üyeler, Avrupa'ya ait
Kosova'ya yapýlan ortak yatýrýmlarýn
devam
etmesi
ve
Kosova'daki
demokrasinin bütün yörede ve tüm yurttaþlarý için gerçekleþmesi isteminde bulundular.
Diðer yandan, Baþkanlýk Kurulu'ndaki Sýrp
temsilcileri,
Kosova
enstitülerinin,
saldýrýlarla ilgili sorumluluðu üstlenmeye
hazýr olmadýklarýný belirterek, Kosova'daki
NATO müdahalesinin yýldönümünü
Sýrplar'ýn etnik temizlenmesi yýlý olarak
deðerlendirdiler. Ayný zamanda, milliyetçi
duygularý geçinceye kadar Kosova enstitülerine sorumluluðun verilmemesini dile
getirdiler.
Görüþmenin sonunda, Dýþ siyaset ve
Güvenliðe ait Avrupa Birliði þefi Haviyer
Solana, Kosova milletvekillerine, bu
görüþmeden sonra kendini oldukça
kötümser hissettiðini belirterek, bu
intibalarýný Avrupa Birliði'nin diðer temsilcilerine de ileteceðini vurguladý.

KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANI
AKADEMÝK NEXHAT DACÝ,
HIRVATÝSTAN ÝKTÝSAT
ODASI BAÞKANI NADAN
VÝDOŠEVÝ]'Ý KABUL ETTÝ

Hýrvatistan'ýn Kosova'ya
yatýrým yapma ve
ekonomi iþbirliðinde
bulunma ilgisi artýyor
Akademik Nexhat Daci, Kosova
yurttaþlarý için vizelerin
kaldýrýlmasýný istedi
Hýrvatista'nýn Kosova'ya yatýrým
yapmasý ile ekonomi iþbirliðinde
bulunmasý ve Kosova Iktisadisi'nin
özelleþtirmeye katýlmasý, bugün
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci ile Hýrvatistan Iktisat Odasý
Baþkaný arasýnda gerçekleþen
görüþmenin ana konusunu oluþturmaktaydý. Bu görüþmeye aynýca,
Kosova Iktisat Odasý Baþkaný
Ismail Kastrati ile beraberindeki
iþbirlikçileri ve Kosova'daki
Hýrvatistan
Iktisat
Odasý
Bürosu'nun sorumlu kiþisi Ilirijana
Shehu de katýldý. Akademik Nexhat
Daci, Hýrvatistan konuðunu,
Kosova'daki geliþmeler hakkýnda
bilgilendirip, Hýrvatistanla ikili
iþbirliðin yapýlmasý yararýndan olan
Kosova'nýn hýzla geliþmesi amacýyla, iktisadi ile insani kaynaklarýmýzýn etkin hale getirilmesi
olanaklarýndan bahsetti. Hýrvatistan
Iktisat Odasý Baþkaný Nadan
Vidoševic,
mart
olaylarýný
gözönünde
bulundurmadan,
Kosova'ya yatýrým yapmak ve
Kosova'daki iktisadi tesislerin
özelleþtirilmesine katýlmak istediðini belirtti. Fakat, Kosova tranzisyonunun bu safhasýndaki yasal
düzeninin öneminden söz ederken,
Kosova Meclisi tarafýndan onaylanan Yasa esasýnca, Kosova Iktisat
Odasý'na gönüllü olarak katýlmanýn
körükleyici çözüm olmadýðýný
belirtip, bununla þirketin sadece bir
gurubuna ait çýkarlarýn korunduðunu vurguladý, genel çýkar için
ise yurttaþlar tarafýndan toplanan
vergiler sayesinde finansi edilecek
acentalarýn kurulmasý gereklidir.
Hýrvatistan'ýn turizm kaynaklarýndan ve vize rejimi yüzünden
Kosova yurttaþlarýnýn Hýrvatistan'a
gitmek için güçlüklerle karþýlaþtýklarýndan bahsederken, Akademik
Daci, resmi Zagreb'ten, Kosova
yurtta larý için vize rejiminin
kaldýrýlmasýný istedi.

KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANI NEXHAT DACÝ, BAÐIMSIZ ÜLKELER BÝRLÝÐÝ MECLÝSÝ (BÝR
ZAMANKÝ SBSC) HEYETÝNÝ KABUL ETTÝ

Azýnlýklara tam haklarýn saðlanmasý, ancak,
Kosova'nýn bölünmesi ya da kantonizasyonuna hayýr
osova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci, Baðýmsýz Ülkeler Birliði
Meclisi (bir zamanki SBSC)
heyetini kabul ederken, Kosova'daki
geliþmeler ve gelecekle ilgili projeler
hakkýnda konuþtu.
Konuklar,
Kosova'da Mart ayý olaylarýnýn nedenleri ve sonuçlarý, Sýrp ulusal mensubu
olan yurttaþlarýn haklarý ve Kosova
Meclisi Baþkaný'nýn gelecekle ilgili
öngörüleriyle ilgilendiler. Profesör
Daci, ülkenin genel nüfusuna kýyasen
daha büyük bir orantýda katýlýmlarý olan

K

Sýrplar'ýn Kosova enstitüsyonlarýna ve
ülkenin yönetimine katýlýþlarýndan uzun
uzun konuþtu. Ayný zamanda o, Sýrp
yurttaþlarýna en büyük haklarýn verilmesi taraftarý olduklarýný belirtip, Sýrplar'ýn
hergünkü iþlerine dönüp Belgrad rejimi
enstrümentalizasyonun durdurulmasýni
istedi. Profesör Daci Mart olaylarýndan
konuþuken bu olaylar süresinde Sýrp
mülkiyetin ve dini mekanlarýn hasara
uðratýlmasýnýn, etnik ve dini toleransýna
sahip bir halk olarak bilinen
Arnavutlar'ýn geleneðinde olmadýðýný

ileri sürdü. Daci, Kosova Sýrp yurttaþlarýna en büyük haklarýn verilmesi
taraftarý olduðunu vurguladý, onlarýn
hergünkü iþlerine dönmeleri ve Belgrad
rejimi tarafýndan yöneltilmelerinin sona
ermesi çaðrýsýnda bulundu. Baðýmsýz
Ülkeler Birliði Meclisi heyetinin
ilgilendiði Kosova'nýn Sýrp projesi
hakkýnda Daci ayandý: Sýrplar, özgür ve
demokratik Kosova'da tam haklara
sahip olacaklardýr, ancak, Kosova ne
bölünmeyecek ne de kantonizasyona
tabi tutulacaktýr.

BAÞKAN DACÝ, BATI AVRUPA BÝRLÝÐÝ MECLÝSÝ ÜYESÝ JOHN
WÝLKÝNSON'U KABUL ETTÝ

UNMÝK misyonunun baþarýyla sona ermesi gerek
Yetkiler ve sorumluluklarýn, Kosova enstitüsyonlarýna devredilmesi lazýmdýr
Wilkinson: Kosova'nýn kalkýnma ve istikrarlýk yolu - mecburiyettir
atý Avrupa Birliði Meclisi
üyesi John Wilkinson, siyasi
danýþmaný Foris De Gou'nun
beraberliðinde, Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci ile bulunduðu
görüþümede, Kosova'daki durum,
Sýrplar'ýn Kosova enstitüsyonlarýna
katýlýþý ve Sýrp etnik mensubiyetinden olan yurttaþlarýn hak-

B

larýyla ilgilendi.
Profesör
Daci,
UNMIK'in
Kosova'da
kendi
misyonunu
baþarýyla tamamlamasý ve ülkenin
kalkýnmasý
yönünde
Kosova
enstitüsyonlarýnýn, daha büyük yetkilere ve sorumluluklara sahip
olmalarý gerektiðini vurguladý.
Daci, sadece Sýrplar'ýn deðil, tüm

azýnlýklarýn, onlarýn kendi nüfus
sayýsýndan daha büyük bir orantýda
Kosova enstitüsyonlarýnda temsil
edildiklerni söyledi.
Kosova
istikrarlýðýndan
söz
edilince
Belgrad'ýn, maalesef, Sýrplar'ýn en
büyük bir çoðunluðunda, olumsuz
rolünü oynamaya devam ettiðini
ileri sürdü.
Batý Avrupa Birliði Meclisi üyesi
John Wilkinson, Kosovalýlarýn,
yürütülen siyaset ve karar alma
konusunda sorumlu davranmalarý
gerektiðini ileri sürdü. Kosova'nýn
kalkýnmasý ve istikrarlýðý için,
Avrupa Birliði'nin vizyonuyla oydaþ
olmanýn tek yol olduðunu vurguladý.
Konuþmacýlar, Kosova'nýn, kendi
yurttaþlarýna tam haklarýn ve özgürlüðün saðlandýðý demokratik bir
ülke olarak kalkýnmasý gerektiði ve
Kosova'daki uluslararasý enstitüsyonlarýn mekanizmalarýyla iyi iliþkilerde bulunmasý gerektiði konusunda
oydaþtýlar.
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KOSOVA MECLÝSÝ YETKÝLÝLERÝ, FERÝZOVÝK
ÝLE GÝLAN'I ZÝYARET ETTÝ

Kosova, Kosovalýlara aittir ve
bu ileride de böyle olmalýdýr
Protestolarýn sonuçlarýnýn bir an önce ortadan
kaldýrýlmasý için yerli ve uluslararasý strüktürlerin
daha sýký iþbirliðine gerek vardýr. Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci, azýnlýklarýn özel yasayla korunmasý gerektiðini belirtti

AVRUPA’YA AÝT ÝNGÝLTERE BAKANI DENÝS
MAC SHANE'YE KABUL

Kosovadaki gerçek
ilerleme için ortak
çýkar bulunmalý
A

vrupaya ait Ingiltere Bakaný Denis Mac Shane ile
görüþmede bulunan Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci, Kosova'nýn kurtuluþu, demokrasi süreçleri
ve özellikle Kosova'ya ait Birleþmiþ Milletler
Örgütü'nün Güvenlik Konseyi'ndeki yapýcý tutumu için
Ingiltere'nin sunmuþ olduðu yardýmýnýn Kosova için
büyük önem taþýdýðýný deðerlendirdi.
Konuþmasýnýn devamýnda Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci, Ingiltere Bakaný Denis Mac Shaney'e,
Kosova'daki devinimler ve Mart olaylarýnýn nedenleri ile
neticeleri hakkýnda bilgi verirken, Kosova'daki barýþ,
istikrarlýk ve ilerlemenin saðlanmasý amacýyla yetkilerin
bir an önce yerli enstitülere aktarýlmasýnýn gerekli
olduðunu vurguladý.
Bu gibi ziyaretler, Kosova ve yöresi için temel iyimserliði sunmaktadýr, dedi konuþmasýnýn sonunda Kosova
Meclisi Baþkaný Daci.

osova Meclisi'nin son toplantýsýnda, 17 ve 18
Mart olaylarýndan sonra durumun düzelmesi ve
tüm seviyelerde tüm süreçlerin enstitü seviyesinde
tanýmlanmasý, bundan baþka Kosova yurttaþlarýnýn
çýkarýna meydana gelen olaylarýn ortadan kaldýrýlmasý
için onlarýn koordine edilmeleri amacýyla operatif
planý ve varolan görevler çerçevesinde Kosova
Meclisi Baþkaný, Ferizovik ile Gilan belediyelerini
ziyaret etti. Bu münasebetle Kosova Meclisi yetkililerini, belediye baþkanlarý Adem Salihaj þle Lutfi
Haziri karþýladýlar.
Ferizovik Belediyesi'nde hasara uðrayan Sýrplar'a ait
binalarýn zararýnýn belirtirken Adem Salihaj, birkaç
ortodoks kliselerin ve Sýrp mezarlýðýnýn hasara
uðratýldýðýný ileri sürdü. Ayný zamanda o, sonuçlarýn
tamir edilmesi amacýyla yurttaþlar, KFOR ve
KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANI NEXHAT DACÝ,
UNMIK'in ortak toplantýsýnýn düzenlendiðini ileri
KOSOVA
ÝKTÝSAT ODASI HEYETÝNÝ KABUL ETTÝ
sürdü. Salihaj, bu belediyede Rom ve Aþkalý topluluðuna ait binalarýn zeddelenmediðini vurguladý.
Gilan Meclisi Baþkaný, bu belediyede 21 Sýrp evinin
yakýldýðýný ve 15 polisin yaralandýðýný söyledi.
Protesto sonuçlarýnýn kaldýrýlmasý için alýnan önlemler
çerçevesinde UNHCR, hasara uðrayanlara yardým
vermektedir, belediye meclisi ise zarar gören Sýrplara
osova iktisadisindeki duraksamanýn ve halkýn
10.000 Euro deðerinde para ayýrmýþtýr. Haziri Kosova
yoðunlaþan sosyal güçlüklerinin giderilmesi
Meclisi yetkililerini, bu belediyede toplam olarak
amacýyla neler yapýlmalý konusu, baþta Ismail Kastrati
15.000 Sýrb'ýn yaþadýðýný bildirdi.
olmak üzere Kosova Iktisat Odasý Heyeti'nin Kosova
Her iki meclis baþkaný, tamir edilmeleri amacýyla
Meclisi Baþkaný Nexhat Daci'ye yapmýþ olduðu görüþönlemelerin devam etmesi için zararlarýn deðermenin temel konularýndan birini oluþturmaktaydý.
lendirilmesi yönünde komisyonun çalýþmakta Kosova Iktisat Odasý temsilcileri, Meclis Baþkaný
olduðunu vurguladý.
Daci'ye, özelleþtirmedeki duraksama, fiskal siyaset, serKosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci, bu görüþmelere mayelerin yatýrýlmasýnda beliren güçlükler ve oldukça
katýlanlara hitaben konuþurken, Sýrp mülkiyeti ve aðýr durumda olan sosyal durum hakkýndaki çalýþma
ortodoks kültür-dini tesislerine karþý þiddeti, bundan topluluðunun huzursuzluklarýný dile getirmeye
baþka KFOR ile polis mensuplarýna saldýrýlarý kýnadý. çalýþtýlar. Bu münasebetle, mevcut sorunlarla ilgili
Protesto sonuçlarýnýn bir an önce ortadan kaldýrýlmasý Kosova Iktisat Odasý tarafýndan hazýrlanan ve
için yerli ve uluslararsý iþbirliðinin sýký iþbirliðine Kosova'daki yerli ile uluslararasý yöneticilerine sunulan
gereksinme vardýr. Profesör Daci, azýnlýklarýn özel program da görüþüldü, ki Baþkan Daci bu proðramýn
anlamlý ve iyi olduðunu deðerlendirdi.
yasa ile korunmasý gerektiðini vurguladý.
Kosova Meclis yetkilileri, Ferizovik merkezinde bulu- Sözkonusu görüþme sýrasýnda, Kosova'nýn ekonomi
nan bir ortodoks klisesesini ve Gilan'da da bir kliseyi ilerlemesi projesine, özellikle tarýmcýlýk kesimine
Meclis tarafýndan desteðin sunulmasý istendi.
ziyaret ettiler.

K

Kosova’daki aðýrekonomik ile
sosyal durumunun giderilmesiyle
ilgili program görüþüldü
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Yasalarýn kabul edilmesi - en büyük baþarý
- Kosova milletvekillerine üç soru soruldu:
• Kosova Meclisi'nde þimdiye kadar hazýrlanan ve kabul edilen yasalar konusunda en büyük baþarýlar
hangileridir?
• Þimdiye kadar yasalarýn kabul edilmesi dinamiði ile ne kadar memnunsunuz?
• Meclis'te bir an önce kabul edilmesi gereken yasalar hangileridir?

Milletvekillerin cevaplarý:
NEKÝBE KELMENDÝ: Meclis,
yasalarýn getirilmesi sürecinin durdurulmasýna izin vermedi
Þimdiye kadar
yasama alanýnda elde edilen
baþarýlarý, kabul
sürecine alýnan
tüm yasalarýn
Meclis tarafýndan kabul edilir
olmasýna dair
gerçek kanýtlamaktadýr.
Daha
doðrusu Meclis, önerilen tüm
yasalarý kabul etmiþ ve bu yönde
hiçbir çeþit duraksamaya izin vermemiþtir. Buna raðmen, bana göre,
Cezai süreçlere ait Yasa ve Kosova
Ceza Yasasý, Kosova Gümrük Yasasý
ve eðitim alanýnda yasa enfrastrüktürünün en büyük baþarýlar arasýndadýr.
Özel olarak ben, Kosova Meclisi'nin
sahip olduðu sorumluluk alanýndaki
yasalarýn kabul edilmesi dinamiði ile
memnun deðilim. Yasalarýn kabulu
konusundaki yavaþlama, 2001 yýlýnda düzenlenen Meclis seçimleri
ardýndan kurulan Kosova Meclisi ve
diðer enstitüsyonlarýn kurulmasýndaki uzun süreçlerin sonucudur. Bu
yüzden bu Meclis'in 1/6'lýk görev
süresi kayýp olmuþtur.
Diðer
taraftan Hükümet, kabul için
Meclis'e gönderilen yasa sayýsýnýn
az olmasýna yansýyan yasa önerilerinin hazýrlanmasýnda etkili
olmamýþtýr.
Aynýca Meclis
Komisyonlarý da, yasalarýn hazýrlanmasý ve önerilmeleri yanaþýmýnda
çok kapalýydýlar.
Bu yorum,
yasalarýn hazýrlanmasý alanýndaki
hukukçular ve uzmanlar için de

yapýlabilir, çünkü bazý örnekler
hariç, yasalarýn hazýrlanmasýna beklenen yardýmý sunmamýþlardýr.
Sonunda, GSÖT'nin, Kosova devletinin ve baðýmsýzlýðýnýn ne þekilde
tanýnabileceðinin
bilinmesi
dolayýsýyla Anayasa Çerçevesi'ne
dayanmamasýna raðmen bir Meclis
grupun baskýsý ile, Kosova'nýn güya
final
statüsünü
anýmsatmasý
nedeniyle, bazý yasalarýn imzalanmamasý ve yeniden görüþülmesi için
geri çevirmesi, kendi görevini yerine
getirmesinde Kosova enstitüsyonlarýný, özellikle yasama sistemi için
ek engeli oluþturdu ve kabul edilen
yasalarýn yürürlüðe geçmesini ve
uygulnmaya baþlayýþýný yavaþlatmýþtýr.
Meclis'e kabul edilmesi için gönderilen tüm yasa tasarýlarýnýn mecburen
kabul
edilmeleri
gerekir.
Hazýrlanmasý, önerilmesi ve kabul
edilmesi konusunda þu yasalarýn
öncüllüðü vardýr: Ergen olmayanlara
ait Yasa, Mahkemelere ait Yasa,
Duruþma sürecine ait Yasa,
Administratif sürece ait Yasa,
Görevsel Iliþkiler Yasasý, Azýnlýklara
ait Yasa, Yerel Idare Yasasý,
Seçimlere ait Yasa ve Aleni
Hizmetler alanýndaki birçok yasalar.

BERAT LUZHA: Meclisimizde
yasalarýn kabul ediliþ dinamiði
ile memnun olamayýz
Kosova Meclisi'nde yasalarýn kabul
edilmesi daha doðrusu getirilmesi
iþlemine
bir
yýldan
beri
baþlanýlmýþtýr. Bu dönem içerisinde
50'den çok yasa getirildi, buysa
küçük bir sayýdýr. Yasalarý genelde
Kosova Hükümeti, daha doðrusu
onun bakanlýklarý ve baþbakan dairesi önermiþtir, milletvekiller ve milletvekiller grubu hiçbir yasayý hazýr-

lamamýþtýr.
Sözünü ettiðim
yasalarýn
olmayýþý
ve
Kosova'nýn
onlara
olan
büyük gereksinmesini
göz
önümüzde
bulundurursak
Meclisimizde
yasalarýn kabul ediliþ dinamiði ile
memnun olmayýþýmýz doðaldýr.
Hala kurulmakta olan Hükümet,
yasalarýn hazýrlanmasýnda gerektiði
kadar üretken deðildi. Kosova
Meclisi ise, öyle denilen oturumlar
þeklinde toplantýlarýný aralýklý olarak
düzenliyor.
Buysa
yasa
önergelerinin toplanmasýna etki
ederek bu yüzden acele kabul
edilmeleri zorunda kalýnýyor.
Yasalarýn görüþülmesinde sürecin
uzanmasý da kaygý vericidir. Bir
yasanýn hazýrlanmasý için süreç
bazan, aylarca hatta yýllarca sürüyor,
ayný binada bulunan Hükümet'ten
Meclis'e sunuluþ süreci ise yedi aya
kadar sürebilir. Bazý yasalar iyi
hazýrlanmamýþ ve dolayýsýyla
komisyonlarýn, deðiþtirgeleri sunmalarý konusunda iþlerini zorlaþtýrmaktadýr, bazý durumlarda ise
komisyonlar da, yasanýn içeriðini ve
özetini deðiþtirmekle gereksiz
düzeltmeleri yapýyorlar.
Mecliste görüþmek ve kabul edilmek
için, bana göre fakir yurttaþlarýn,
özellikle ise ölen savaþçýlarýn
aileleri, KKO'nun savaþçýlarý ve
malülleri, kaybolan kiþiler, politik
tutuklular, emekliler ve benzeri kategorilerin ailelerinin statüsünü
düzene koyan yasalar en büyük
öncüllüðe sahip olmasý gerekir.
Mülke, yerel idareye, rüþvetçiliðe
karþý, medyalar, alansal planlaþtýr17

ma, tarýmsal arazilerine ait yasa
önergelerinin kabul edilmesi büyük
bir ilgi ile beklenmektedir.

HAKÝ SHATRÝ:
Hükümet,
TRÝ
Iktisat alanýndaki Yasa'nýn
hazýrlanmasýna yönelik olmalý
Meclis'in bu mandatýnýn bileþik
koþullar altýnda gerçekleþtiðini
gözönünde bulundurarak, politik
pluralizm,
ekonomi,
piyasa
ekonomisi ve
sýnýrlý yetkiler
koþullarýnda
gerçekleþen ilk
mandatta,
gereksinmelere
kýyasla yeterli
olmayan, yine
de
memnun
edici sonuçlarýn
elde edildiði kanýsýndayým. Elde
etmiþ olduðumuz en önemli
sonuçlardan biri, yasalarýn getirilmesi süreçleriyle ilgili tecrübe, belirli
sayýda esas yasalarýn getirilmesi ve
onlarýn içeriðinin Avrupa standartlarýyla uyumlaþtýrýlmasýdýr.
Hala uygulanmakta olan eski sistem
yasalarýnýn deðiþmesi gerekliliðini
gözönünde bulundurarak, bu mandat
süresince Mecliste yasalarýn getirilmesi dinamiðinden pek de memnun deðilim. Fakat, yasalarýn getirilmesi dinamiði Meclis'e deðil,
yasalarýn hazýrlanmasý giriþimiyle
üstlenmesi
gereken
organlara
baðlýdýr. Bu görevin kime düþtüðü
de bellidir.
Hükümet özellikle, iktisat alanýndaki
yasalarýn ve ayný zamanda ekonominin engelsiz geliþmesi koþullarýný
saðlayacak yasalarýn hazýrlanmasýna
yönelik olmalýdýr.

BAJRUSH XHEMALÝ:
XHEMALÝ
Madenlere ait Yasa tasarýsýnýn
hazýrlanmasýný baþlatacaðýz
Kosova Meclisi, yasa tasarýlarýnýn
hazýrlanmasý konusunda övünemez.
Bu yönde þimdiye kadarki çalýþmalar,
sadece semboliktir. þimdiye kadar
Meclis'in hazýrlamýþ olduðu sadece þu
dört yasa var: benim baþkan olduðum
Ticaret ve Endüstri Komisyonu
tarafýndan energetiðe ait yasalar
18

paketinden üç
tasarýsý
ve
M e l i h a t e
Tërmkoli'nin
baþkan olduðu
Cinsiyetlerin
Eþitliðine
ait
Komisyon
tarafýndan bir
tasarý mevcuttur. Bu son yasa tasarýsý
aslýnda, Meclis tarafýndan kabul
edilmesine raðmen GSÖT tarafýndan
hala imzalanmamýþtýr. Tüm bunlar,
milletvekilleri ve Komisyonlarýn, hiç
olmazsa hayat için özel önem taþýyan
alanlardaki yasa boþluðunun bir an
önce doldurulmasý için yasa tasarýsýnýn
baþlatýlmasý konusundaki hakkýný kullanmadýklarýný göstermektedir.
þimdiye kadar yasalarýn getirilmesi
dinamiði ile, muhakkak övünemeyiz.
Meclis'in ayda bir ya da iki kere toplanmasýna dair gerçek her þeyin aynasýdýr.
Meclis, yasalarý hazýrlamak için sadece
sponzörleri, Hükümeti ya da herhangibirini beklememelidir. Aksine
Hükümetin, Meclis'e yasa tasarýlarýný
sunmadýðýna dair aðlaþacak yerde,
yasa tasarýlarýný hazýrlama hakkýný
sonuna
kadar
kullanmalýdýr.
Hükümetin de muhakkak, kendine
düþen sorumluluðu vardýr, ancak
Meclis ilk önce kendine ait görevini
yapmalý, bundan sonra topu baþkasýna
sefketmelidir.
Biz Ticaret ve Endüstri Komisyonu'nda
olanlar, yasa tasarýlarýnýn hazýrlanmasý
konusunda ilerideki çalýþmalarýmýz ile
ilgili
öncüllüklerimizi
saptadýk.
Energetiðe ait yasa paketini tamamlamak için daha þu iki yasa tasarýsýný
hazýrlayacaðýz: ýsýnmaya ait yasa
tasarýsý ve Gazlara ait yasa tasarýsý, bundan sonra Madenlere ait yasa tasarýsýnýn
da
hazýrlýklarýný
baþlatacaðýz.
Komisyon olarak görevli olduðumuz
alandan, Öncüllüklere iliþkin Yasa'nýn
bir an önce kabul edilmesi þarttýr.
Ancak, diðer alanlarda diðer komisyonlarýn baþkanlarýnýn yetkili olmasýna raðmen, ölen savaþçýlara, onlarýn ailelerine,
savaþ
malülleri
ve
özgürlük
savaþçýlarýnýn statüsüne ait yasanýn bir
an önce kabul edilmesi gereksinimini
vurgulayacaðým. Çünkü, bu kategorilere gerçekten gereken önem verilmiy-

or ve onlar toplumsal olaylar dýþýnda
býrakýlýyorlar.

ZYLFÝJE HUNDOZÝ:
HUNDOZÝ Saðlýk sigortasý ve hastalarýn korunumuna ait
Yasa'nýn onaylanmasý
Þimdiye kadar Meclis'te, en çok þu yasa
tasarýlarýnýn hazýrlanmasý ile onaylanmasýna katký sunulmuþtur: Suç iþlemleri ile suç
prosedürüne ait Yasa, Saðlýk Yasasý vb.
Düþünceme göre,
yasalarýn getirilmesi dinamiði memnun edicidir.
Yasalarýn getirilmesi
doðrultusunda týp alanýnda
duraksama
sezilmektedir. Bu
alanda bir an önce
diðer yasalarýn hazýrlanmasý ve onaylanmasý gereklidir. Örneðin: Saðlýk sigortasý
ve hastalarýn korunumuna ait Yasa.

ZEHRA ELEZÝ: Mandatýn
sonuna kadar, Meclis sürecinden
daha 30 Yasa'nýn geçeceði ile onaylanacaðýna umut etmekteyim
Bugüne kadar Kosova Meclisi 43
Yasayý onaylamýþtýr, GSÖT ise 35
Yasayý imzalamýþ ve ilan etmiþtir.
Meclis sürecinde daha 20 Yasa bulunmaktadýr ve bunlar
Meclis'in
ilerideki toplantýlarýnda onaylanacaktýr.
Mandatýn sonuna
kadar,
Meclis
sürecinden daha
30 Yasa'nýn geçeceði ile onaylanacaðýna umut etmekteyim. Bu
Yasalar'ýn hepsi, Avrupa ile Dünya
standartlarýnýn normalarýyla uyumlu
olarak hazýrlanmýþtýr, onlarýn harfi
harfine ve pratik bir biçimde uygulanmasý ise yurttaþlarda güveni saðlamakta ve Kosova'nýn Avrupa-Atlantiðe
entegre edilmesine yol açmaktadýr.
Düþünceme göre, yasalarýn hazýrlanmasý ile onaylanmasýndaki en büyük
baþarý, Meclis'te demokratik tartýþmasýnýn kabul edilmesi, fonksiyonal

komisyonlarýna göre diyaloðun yapýlmasý ile fikir deðiþtokuþunda bulunma ve deðiþtirgelerin sunulmasý ile
onaylanmasýdýr, ki bununla yasamada
politik denge saðlanmakta ve milletvekilliler ile politik özneleri arasýnda fikirler ortaya atýlmaktadýr. Bu
þekilde Meclis'te, içerikli konular
hakkýnda tartýþmalar açýlmakta ve
tartýþmalar esasýnca ileride pratikte
uygulanmaya baþlayan kaliteli
çüzümler bulunmakta ve bazý
deðiþmeler yapýlmaktadýr.
Yasalarýn getirilmesi ile onaylanmasý
dinamiðinden memnunum. Bütün
yasalar kendine göre önceliði teþkil
etmektedir ve bazý yasalarýn daha
önceden onaylanmasýnýn gerekli
olduðu düþüncesindeyim. Örneðin:
Meclis sürecinde olan Ayrýmcýlýða
(Diskriminasyona) ait Yasa ve
Tüketicilerin Korunumu'na ait Yasa.
Meclis'te bir an önce onaylanmasý
gereken Yasalar sözkonusu iken, ilk sýrada Elektrik Enerjisi'ne ait Yasa'nýn onaylanmasýný ve görüþülmesi amacýyla
Meclis'e sunulmasýný öneriyorum.
Bunun dýþýnda, þu yasalarýn bir an önce
onaylanmasýný diliyorum. Örneðin:
sosyal strüktürün oldukça düzelmesini
saðlayacak Emeklilik maaþlarý ile Çalýþma Mallüleri'ne ait Yasa, yabancý
emeklilik sigortasýna sahip olabilecek
Kayýp Kiþilere ait
Yasa ve iþçileri bilinçsiz iþverenlerin
kötüye
kullanmalarýndan koruyabilecek Çalýþma ve
Çalýþma Iliþkileri'ne
ait Yasa ve bununla
birlikte Sendikalara
ait Yasa.

MAHÝR YAÐCILAR: Bizim yasalar
en baþta AB yasalarýna uyumlu olmalarý
gerekmektedir
Þimdiye kadar elde edilen en
büyük baþarýlar, önerilen yasa
tasarýmlarýn demokrasi kurallarýna
ve prosedürlerine göre hazýrlanmalarý ve Meclis komisyonlardan
geçerek, kabul edilmeleridir. Bazý
komisyonlarda nice ki Ulaþtýrma
ve Telekomünikasyon Meclis

Komisyonu'nda, yasa tasarýmlarýnýn aleni tartýþmalara çýkarýlmasý, belli uzmanlar tarafýndan
görüþülmesiyle
beraber
ve
Komisyon tarafýndan son þekilleriyle Genel Kurula önerilmeleri
en iyi örneklerden biridir.
Maalesef, þimdiye kadar kabul
edilen yasalarýn, uygulamada ki
kullanýþlýðý ve bilgi eksikliðimiz
en büyük eksikliklerimizden
biridir. Yasalar getirilmeli ve ayný
zamanda
takip
edilmelidir.
Yasalarý dönem dönem gözden
geçirip deðiþikliklerin de önerilmeleri gereði olduðunu düþünmekteyim. Bu çerçevede Yerel
yönetimler ve merkezi yönetim
arasýnda daha sýký baðlarýn kurulmasý gerekmektedir.
Kosova Meclisi'nin ilk adýmlarýný
attýðýný, çoðulcu demokrasi ve çok
partili yönetiminin yeni yerleþtiðini, gereken altyapýnýn, milletvekillerin daire ve sekreterlerinin
olmayýþýný gözü önüne almýþ olursak, bugüne kadarki Yasalar'ýn
kabul edilmesi dinamiði memnun
edicidir. Meclis altyapýsýnýn ve
milletvekillerin çalýþma þartlarýnýn
düzenlenmesiyle
beraber
bu
dinamiðin de artmasý muhakkak
gerekecektir. Gelecek dönemde
daha fazla yasalarýn kabul edilmesi
ve Meclis çalýþmalarýnýn mesaisi
daha uzun olmasý gereðine inanmaktayým.
Gelecek dönem Kosova için
fevkalade önemli olduðundan
dolayý, Kosova için Standartlar
dokümanýný düþünerek, Kosova
nihai statüsüyle beraber Kosova'yý
Avrupa
Birliði
çerçevesinde
görmek amacýyla, tüm yasalarýn en
baþta AB yasalarýna uyumlu
olmalarý
gerekmektedir.
Kosova'da istikrarýn ve refahýn
saðlanýlmasý için ekonomi ve
finans alanýnda, özelleþtirmede,
vergi ve gümrük tarifelerinin
indirilmeleri, yatýrýmlar ve yeni
iþyerleri saðlayacak yasalarýn
getirilmesi gerekmektedir. Tüm

toplumlarýn entegre olmasý için ve
güncel sorunlarýn yaþanmamasý
için dillerin kullanýþýyla ilgili
yasalarýn getirilmesi. Toplu konut
ve evlerin inþaatýyla beraber kredi
ve banka sistemi yasalarýn, imar ve
planlama ve çevre koruma
yasalarýyla beraber tarihi eserlerin
korumasýna ait yasalarýn, iþçilerin
iþ güvenliði, saðlýk sigorta,
emeklilik ve diðer haklarýyla ilgili
yasalarýn getirilmesi öncüllüðü
bulunduðunu düþünmekteyim.

KOSOVAMECLÝSÝ'NÝN
TOPLULUKLARA AÝT KOMÝSYONU,
LÝPLAN VE YANOVA'YI ZÝYARET ETTÝ

Ortak okullarda derslerin
yapýlmasý yönündeki çaba

Kosova Meclisi'nin Topluluklarýn Hak ve
Çýkarkarýna ait Komisyonu, bugün Liplan
Belediye Meclisi'ni ve Janova köyünü
ziyaret etti. Bu ziyaretin odak noktasý, özellikle 17 ve 18 Mart olaylarýndan sonra topluluklarýn durumuydu. Sn. Xhevat Oluri'nin
yönetimi altýnda, Belediye yönetim strüktürleri ile bulunduklarý görüþmeler süresinde
bu belediyede yaþayan 85 bin nüfustan 8
bini Sýrp, 2 bini Aþkalý ve Rom ve 400
Hýrvat olduklarý ileri sürüldü. Mart olaylarýna kadar, yaþamýn tüm alanlarý ve enstitüsyonlarýna topluluklarýn entegrasyonu
konusunda memnun edici baþarýlarýn elde
edildiði, ancak bundan sonra Sýrp topluluðunda, enstitüsyonlardan uzaklaþma ve
devinimde belirsizlik belirtileri göze çarpmýþtýr. Belediye özneleri, Sýrplar dýþýndaki
tüm diðer topluluklarýn, Kosova enstitüsyonlarýna entegrasyonunun tam anlamýyla
gerçekleþemsi için devamlý çaba harcamaktadýr, ancak bu genelde onlarýn isteðine
baðlýdýr.
Bu yörelerde eðitimin ortak okullarda yapýlmasý yönünde sunulan çabalara raðmen,
dersler ayrý ayrý binalarda yapýldýðýna dair
gerçek mevcuttur. Yoðun çalýþmalardan
sonra, Liplan kentinde ortak okulun inþa
edilmesi kararlaþtýrýldý, bunun için ise
160.000 Euro gerekiyor, þimdiye kadar ise
bunun için 150.000 Euro saðlanmýþtýr.
Sýrp olmayan topluluklar, azýnlýklarýn durumunun iyileþmesi çerçevesinde, eþit
ölçütlere göre çalýþmalarýn yapýlmasýný, tüm
topluluklarýn, hiçbir çeþit öncüllüksüz tüm
topluluklarýn eþit desteðe sahip olmasýný,
hatta bütçenin de, halkýn orantýsýna göre
bölüþülmesini istiyorlar. Tarým mülküne
sahip olmayan ve dolayýsýyla savaþtan sonra
çok kötü ekonomik durumunda olan Aþkalý
topluluðuna mensup kiþilerin evlerinin
tamiri ve inþa edilmesi yönünde daha yoðun
çalýþmalarýn gerçekleþmesi istendi.
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KOSOVA'DA YOLLARIN BAKIMI VE YAPIMININ GELECEÐÝ NEDÝR

Yasa esasý saðlandý, araçlarýn
saðlanmasý ile ilgili yollar aranýyor
"Roughton-International" tarafýndan yapýlan incelemeler, var olan yollar aðýnýn bakýmý için yýlda 14.275.000
Euro'nun gerektiði, varolan ana yollarýn ve bölgesel yollarýn yenilenmesi ve tamir edilmesi için ise 48.103.000
Euro'luk araçlarýn saðlanmasi gerekir - Kosova'nýn hiçbir Balkan taþýt koridoru ile baðlý olmadýðý için,
Balkan ülkeleri arasýndaki yollar seviyesinde yol enfrastrüktürünün geliþtirilmesi özel önem taþýmaktadýr.
osova'nýn ilerideki iktisadi kalkýnmasý, yol
enfrastrüktürünün inþaatýyla sýký baðlýdýr.
Varolan yollarýn bakýmý ve yeni yollarýn
inþaatý, çaðdaþ standardlara göre-haklý olarak tüm
iktisadi alanlarda kalkýnmanýn en önemli direklerinden biri bilinmektedir. Bunu göz önünde bulundurarak, ister Hükümet, ister de Kosova Meclisi, yol
enfrastrüktürünün ilerlemesine destek olacak yasal
esasýn yaratýlmasýyla, Kosova'nýn bugünü ve geleceðinin bu önemli öðesini garaken duruma koymak
için adýmlarýný atmýþlardýr. Kosova Meclisi, bu yýlýn
Ocak ayýnda, Kara Yollarýna ait Yasayý kabul etti. Ki
bu yasa üstüne, "Povratak" (Dönüþ) Koalisyonu
aðlaþý sundu ve bu yüzden söz konusu yasa hala
kabul edilmedi. Bu konularýn aydýnlýða kavuþturulmasý amacýyla, Kosova Yollarý Yönetimi Müdürü Sn.
Kaqusha Jashari ve Ulaþým ve Telekomunikasyon
Bakanlýðý'na
baðlý
Yollar
Enfrastrüktürü
Departamenti Yöneticisi Sn. Ramë Çupeva ile
görüþtük.
Yollara ait Yasa'nýn, Kosova'da yol enfrastrüktürü
alanýna ne þekilde yansýdýðý, yürürlükte olan yasa
hükümleri ile, yollar sorununun gerektiði þekilde
düzene koyulup koyulmadýðý sorusuna Kaqusha
Jashari, Yollara ait Yasa'nýn, 2003 yýlýnýn Mayýs ayýnda kabul edildiðini ileri sürdü. Bu Yasa ile, Ulaþým
ve Telekomunikasyon"un yetkili olduðu ana ile
bölgesel yollara ve belediye meclislerinin yetkisi
altýnda olan yerel yollara olmak üzere yollarýn kategorizasyonu yapýlmýþtýr. Söz konusu yasa ile,
genelde yollarla ilgili tüm iþlevsel öðeler kapsanmýþtýr. Ancak bu yasa esasý üzere, olaðanüstü ulaþým
(transport), yol çemberinin kullanýþýnýn ödenmesi,
kabul edilmemiþ olan aðýrlýk ve odun sandýklarýnýn
ölçünmesi gibi özel alanlarý düzene koyan ve somutlaþtýran administrasyon hükümleri de getirilmesi
gerekir.
KUTB tarafýndan getirilen Yollar Yönetimi'ne ait
administratif yönelgesi ile, yollarýn bakýmý, tamiri ve
inþaatý ile ilgili anlaþmanýn uygulanmasý konusunda

K
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Kosova yollarý Kosova Roads

sorumluk saptanmýþtýr, Yollar ait Bakanlýða baðlý
müfettiþlik bölümünün kurulmasý beklenmektedir.
Diðer yandan, yeni yollarýn asfaltla döþenmesi ve
onlarýn tamirinin hangi araçlardan finanse edilmesi,
en güncel gereksinmelere göre yollarýn inþaatý için
varolan araçlarýn yeterli olup olmadýðý ve yollarýn
inþaatýnýn finanse edilmesi ile ilgili uzun vadeli
finansi sorununun ne þekilde çözümlenmesi beklendiði sorusuna Kaqusha Jashari, yollarýn yaz ve kýþ
bakýmý, rehabilitasyon, trafik iþaretlerinin yerleþtirilmesi, bölgesel ve ana yollarýn inþaatýnýn, Kosova
Artý Bütçesi sayesiyle finanse edildiði vurguladý.
Ancak, bu araçlar yeterli deðildir. Savaþtan sonraki
üç yýl boyunca, Yollar Yönetimi'ne teknik yardýmýn
da kapsandýðý, Grant-proje esasý üzere uluslararsý
donasyonlardan yollarýn bakýmý ve rehabilitasyonu
gerçekleþmiþtir. Ilerde, donasyonlar beklenmemelidir, aksine diðer ülkelerde olduðu gibi, bu etkinlik
için kendi kaynaklarýmýzý saðlammýz gerekir.
Gelirler, neft ürünleri ve gazýn belirli tazminatlarý,
yollarýn kullanýlmasý ile ilgili tazminatlar, yol
kemerinin kullanýlmasý, olaðanüstü yolculuklardan
gelirler saðlanmalýdýr.
Bu konu ile ilgili Sn. Ramë Çupeva, Kosova'nýn ana
ve bölgesel yollar aðýnýn 1.934 kilometre uzunlukta
oladuðunu, yol aðýnda 647 km'nin ana yolun, 1.287
km'nin bölgesel yolun ve 256 köprünün var olduðunu
ileri sürdü ve bunlarýn, Ulaþým ve Telekomunikasyon

Bakanlýðý'na düþtüðünü vurguladý.
Bu Yasa ile, KUTB ve belediyeler meclisinin sorumluluklarý ve ödevleri çok ayan bir þekilde tanýmlanmýþtýr. Bu yasa, ikincil yasama ile, yol enfrastrüktürüne ait olan yasal konularýn tamamlanacaðý bir
çerçeveyi de oluþturmaktadýr. þimdiye kadar KUTB,
Yollar Yönetmenliði'nin yetkileri ve sorumluluklarý
ile ilgili Administratif hükümü getirmiþ, yol
kemerinin bakýmý ve kullanýlmasýna ait Administratif
buyruðu ise hazýrlanmýþtýr ve en kýsa bir zamanda
onun imzalanmasý beklenmektedir, diye vurguladý
Ramë Çupeva.

Yeni yollarýn inþa edilmesinde sermaye
yatýrýmlarýnýn gerçekleþmesi için olanaklar
saðlanamadý
Kosova'nýn iktisadi geliþmesi fonksiyonunda olacak
ve onun Avrupa'nýn yollar aðýna katýlacak, Kosova'da
tam bir altyapýnýn saðlanmasý amacýyla varolan Yasa
ile maddi olanaklar çerçevesinde yollar inþaatý geleceðinin nasýl olacaðýndan söz ederken Kaqusha
Jashari, ileride yollarýn planlanmasý ve tasarlanmasýna özel önemin verileceðine umutlandýðýný belirtti.
Iktisadi geliþme stratejisi esasýnca, yollar aðýnýn
geliþme stratejisinin de uyumlaþtýrýlmasý gereklidir.
Balkanlar
otobanlarý
seviyesindeki
yollar
altyapýsýnýn geliþmesi büyük önem taþýmaktadýr,
çünkü Kosova Balkanlar'ýn hiçbir ulaþým koridoruyla
baðlý deðildir. Bizim için Durs-Kuks-PriþtineMerdare koridoru büyük önem taþýmaktadýr.
Yeni yollarýn inþaatý ve varolan anayol ile yöresel
yollarýn onarýmý genelde Kosova'nýn Konsolidasyon
Bütçesi araçlarýyla yapýlmaktadýr, dedi Ram Çupeva.
Yollarýn altyapýsý için Kosova'nýn Konsolidasyon
Bütçesi'nden finansi araçlarýn ayrýlmasý þimdiye
kadar, real gereksinmeler esasýnca deðil, bütçe
araçlarýnýn tutarýna göre yapýlmýþtýr ve yollar
altyapýsýndaki yatýrýmlara ait gereksinmelerin sadece
bir bölümü yerine getirilmiþtir.
Gerekli olan finansi araçlarýnýn yokluðunu
gözönünde bulundurarak, sadece varolan yollar
aðýnýn bakýmýna önem vermeye zorunluyduk ve yeni
yollarýn inþaatýna sermeye yatýrýmý yapmamýz
olanaksýzdý. Yollar altyapýsýndaki þimdiki finansi
þekli güvenlik ile kaliteyi garanti etmediði için,
Dünya
Bankasý'yla
birlikte
Ulaþým
ile
Telekomunikasyon Bakanlýðý yollar altyapýsýnýn
finanse edilmesiyle ve ayný zamanda altyapýdan
yararlananlarýn yollar aðýndan faydalanmasý için
ödemeleri gereken tutarla ilgili araþtýrma yapmýþtýr.
"Roughton-internacional" tarafýndan yapýlan bu
araþtýrma esasýnca, yollar aðýnýn bakýmý için yýlda

Saðlam kaynaklar olmadan, yollarýn bakýmý ve
yeni yollarýn inþa edilmesi öngörülemez. Yollara
ait Yasayla sorumluluk, yollarýn kategorizasyonu
esasýnca ayrýlmýþtýr, ama yollar inþaatýnýn topluluk
ya da belediye meclisleri tarafýndan finase
edilmesinin gerekli olduðu olaylarý sýrasýnda,
sorumluluk belediyelere düþse de, Ulaþým
Bakanlýðý yerel yollarýn inþaatýný da finanse etmektedir, dedi Kaqusha Jashari.

14.275.000 Euro'nun yatýrýlmasý, varolan anayollarý
ile yöresel yollarýn onarýmý için ise 48.103.000
Euro'nun harcanmasý gereklidir.
Bu araþtýrmaya göre ikinci öneriyi, Yollara ait
Müdüriyet'in ve Yollara ait Fon'un kurulmasýnýn
gerekliliði oluþturmaktadýr. Bunlarýn kurulmasýyla,
anayollarý ile yöresel yollarýn bakýmý için gerekekli
olan fonlar saðlanmýþ olacaktýr, dedi Ram Çupeva.

Merdare-Prizren-Durs Otobaný bir
bütünlüðü oluþturmaktadýr
Merdare-Prizren-Durs Otobaný'nýn inþa edilmesi projesine Kosova öznelerinin ne derecede angaje
edildiði hakkýnda konuþan Kaqusha Jashari, bu koridorla ilgili Yollar Müdüriyeti tarafýndan örgütlenen
deðiþik uzmanlardan oluþmuþ çalýþma gurubunun
saptadýðý ekonomi ile teknik özürlülük hakkýnda
araþtýrmanýn yapýldýðýný belirtti.
Bu araþtýrma esasýnca Ulaþým ile Telekomunikasyon
Bakanlýðý, Kosova'da böyle bir koridorun tasarlanmasý için ihale yayýnlamýþtýr ve þu anda ihaleye
katýlan þirketin seçim safhasýnda bulunmaktadýr.
Ihaleyi kazanacak kiþi seçildikten sonra, projedeki
koþullarýn uyumlaþtýrýlmasý amacýyla Kosova ile
Arnavutluk'ta kurumsal etkinliklerin koordinasyonu
yapýlmalýdýr, çünkü bu koridor bir bütünlüðü oluþturmalýdýr. Her iki tarafýn politik konsenzusuna göre,
yörede de iktisadi geliþmeyi saðlayacak olan koridorun gereksinimiyle ilgili, uzmansal ve teknik konular için de ortak konsenzusun olmasý gereklidir. þunu
da belirtmem gerekir ki, hazýrlanma ve onaylanma
safhasýnda olan Dokunmazlýklara ait Yasa, sözkonusu
projenin daha hýzlý bir þekilde gerçekleþmesini
saðlayacaktýr, dedi Kaqusha Jashari.
Bu konu hakkýnda Ram Çupeva þunlarý dedi: "Bu
proje Kosova'nýn Konsolidasyon Bütçesi araçlarýndan finanse edilecektir, koridorun inþaatý ise
Uluslararasý Finasi Örgütleri'nin iþbirliðiyle birlikte
Kosova enstitülerine baðlý olacaktýr, çünkü
Kosova'nýn Konsolidasyon Bütçesi yollarýn inþaatýný
finanse etme olanaðýna sahip deðildir".
Shefqet Rexhepi
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Kosova Meclisi’ne iletilen ve kabul edilen Yasalarla ilgili rapor
No..

1.

Yasanin Adi
Temel emeklilik seviyesinin
saptanmasi yöntemine ait Yasa
Ilk ve Orta Egitime ait Yasa

2.

Kosova Meclisi’ne iletilen ve kabul edilen Yasalarla ilgili rapor
No. veOnay
Birinci
Sponsör No.veKabul Milletvekillerine
Ikinci
teslim tarih
tarihi
tarihi
okunus
okunus
Kosova
Hükümeti
-/-

Yüksek Egitime ait Yasa
3.

-/Ipotege aigt Yasa

4.
5.
6.

-/Tasinilmaz mülk hakkina ait
Tescil Yasasi
Dis Ticaret Etkinliklerine ait
Yasa
Telekomunikasyona ait Yasa

7.

-/-/-/-

Çevresel Yasam Koruma Yasasi
8.

-/Is Müfettisligi Yasasi

9.

-/Ormanlara aitYasa

10.

-/-

Aleni Finansi ve
11. sorumluluklarin Yönetim Yasasi
Tohumlara ait Yasa
12.
Likidasyon ve Iflasta Tüzel
13. Kisilerin yeniden
örgütlenemsine ait Yasa
No.

Yasanin Adi

Tasinilmaz mülklere Verginin
14. Saptanmasina ait Yasa

-/-/-/-

Sponsör

No. ve
Kabul
tarihi
Kosova
2003/3
Hükümeti 16.01.2003

Kütüphanelere ait Vergi
15.

-/-

Arsiv Malzemeleri ve Arsivlere
16. ait Yasa
Tarim Kooperatiflerine ait Yasa
17.
Yollara ait yasa
18.
Yapay Gübrelere ait Yasa
19.
Kosova Ceza Yasasi
20.
Kosova Ceza Yöntemine ait
21. Yasa
Resmi Evraklara Ulasma Yasasi
22.

-/-/-/-/UNMIK
Kosova
Hükümeti
UNMIK
Kosova
Hükümeti

Kosova
Hükümeti

Vatandas, ev ve konutlarin
23. sayimina ait Yasa
Kosovada Aleni Tedarik Yasasi
24.
Mülkiyetin Kayit Olusumuna ait
25. 2002/5 Yasasinin degisme ve
tamamlamalarina iliskin Yasa
Çevresel Planlama Yasasi
26.
Sosyal Yardim Taslagina ait
27. Yasa
Tip Ürünleri ve Tip Gereçlerine
28. ait Yasa
Petrol ve Petrol ürünlerine ait
29. Yasa
30. Posta Hizmetlerine ait Yasa
30.

-/-

Isyerinde güvenlik,saglik korunumu
31. ve çalisma kosullarina ait Yasa

-/-
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2002/1
03.06.2002
2002/2
20.06.2002
2002/3
20.06.2002
2002/4
26.08.2002
2002/5
05.09.2002
2002/6
16.09.2002
2002/7
02.10.2002
2002/8
02.10.2002
2002/9
08.10.2002
2002/10
29.10.2002
2002/11
19.12.2002
2003/1
10.01.2003
2003/2
15.01.2003

-/-/-/-

-/-/-/-/-

2003/4
21.01.2003
2003/5
21.01.2003
2003/6
14.03.2003
2003/7
27.03.2003
2003/8
04.04.2003
2003/9
11.04.2003

14.06.2002

27.06.2002

04.07.2002

24.06.2002

11.07.2002

25.07.2002

24.06.2002

11.07.2002

25.07.2002

27.08.2002

26.09.2002

17.10.2002

11.09.2002

26.09.2002

17.10.2002

17.09.2002

10.10.2002

16.10.2002

31.10.2002

11.10.2002

31.10.2002

27.11.2002
08.05.2003
04.12.2002
08.05.2003
16.01.2003

18.10.2002

07.11.2002

19.12.2002

30.10.2002

04.12.2002

13.02.2003

19.12.2002

09.01.2003

10.01.2003

13.02.2003

23.01.2003
08.05.2003
20.03.2003

16.01.2003

13.02.2003

13.03.2003

Milletvekillerine
teslim tarihi

Birinci
Okunus

Ikinci
Okunus

17.01.2003

27.03.2003

22.01.2003

2002/1
04.07.2002
2002/2
25.07.2002
2002/3
25.07.2002
2002/4
17.10.2002
2002/5
17.10.2002
2002/6
08.05.2003
2002/7
08.05.2003
2002/8
16.01.2003
2002/9
19.12.2002
2003/3
13.02.2003
2003/2
08.05.2003
2003/5
20.03.2003
2003/4
13.03.2003

GSÖT’ ne
Sunus tarihi

Karar No. ve GSÖT
tarafindan ilan
edilmesi tarihi

08.07.2002

2002/15
26.07.2002
2002/19
31.10.2002
2003/14
12.05.2003
2002/21
20.12.2002
2002/22
20.12.2002
2003/15
12.05.2003
2003/16
12.05.2003
2003/9
15.04.2003
2003/4
21.02.2003
2003/6
20.03.2003
2003/17
12.05.2003
2003/10
15.04.2003
2003/7
14.04.2003

18.10.2002
18.10.2002
21.10.2002
21.10.2002
06.12.2002
09.05.2003
10.12.2002
09.05.2003
10.02.2003
10.02.2003
25.02.2003
10.02.2003
09.05.2003
25.03.2003
25.03.2003

No. ve Onay
tarihi

GSÖT’ne
Sunus tarihi

17.04.2003

2003/8
17.04.2003

23.04.2003

UNMIK Kararina göre
2003/29
05.09.2003

27.02.2003

04.04.2003

11.04.2003

22.01.2003

27.02.2003

17.04.2003

17.03.2003

17.04.2003

15.05.2003

28.03.2003

24.04.2003

29.05.2003

07.04.2003

24.04.2003

22.05.2003

2003/6
04.04.2003
2003/7
17.04.2003
2003/9
15.05.2003
2003/11
29.05.2003
2003/10
22.05.2003

2003/19
23.06.2003
2003/20
23.06.2003
2003/21
23.06.2003
2003/24
27.06.2003
2003/22
23.06.2003
2003/25
06.07.2003

23.04.2003
19.05.2003
06.06.2003
26.05.2003

Karar No. ve
GSÖT tarafindan
ilan edilmesitarihi

11.04.2003

08.05.2003

12.05.2003

2003/10
11.04.2003

11.04.2003

08.05.2003

12.05.2003

2003/26
06.07.2003

2003/11
05.05.2003
2003/12
05.05.2003
2003/13
06.05.2003
2003/14
06.05.2003

06.05.2003

22.05.2003

26.06.2003

17.10.2003

2003/32
06.11.2003

06.05.2003

22.05.2003

11.07.2003

07.05.2003

29.05.2003

11.09.2003

07.05.2003

29.05.2003

26.06.2003

2003/12
26.06.2003
2003/16
11.07.2003
2003/17
15.01.2004
2003/13
26.06.2003

2003/15
07.05.2003
2003/16
07.05.2003
2003/17
04.06.2003
2003/18
12.06.2003
2003/19
20.06.2003
2003/20
24.06.2003

08.05.2003

05.06.2003

03.07.2003

16.07.2003

08.05.2003

05.06.2003

11.07.2003

05.06.2003

18.09.2003

04.12.2003

2003/14
03.07.2003
2003/15
11.07.2003
2003/26
04.12.2003

12.06.2003

26.06.2003

20.06.2003

11.07.2003

/
09.10.2003

/
04.11.2003

01.07.2003

04.09.2003

09.10.2003

/
2003/18
09.10.2003
2003/19
09.10.2003

vraceno Vladi

15.12.2003
21.01.2004
16.07.2003

25.07.2003

2004/3
09.02.2004
2003/27
18.08.2003
2003/30
10.09.2003
2003/28
18.08.2003

27.01.2004

15.10.2003

/
2003/37
17.12.2003
2003/33
06.11.2003

No. ve
Kabul
tarihi
2003/21
24.06.2003

Milletvekillerine
teslim tarihi

UNMIK
Kosova
Hükümeti

2003/22
24.06.2003

27.06.2003

Sinirlandirilmis yeteneklere ait
34. Emeklilik maaslar Yasasi
Temizlik Müfettisligine ait Yasa
35.
Kamu Finansilerin Yönetimine
36. ait 2003/2 Yasanin degismesi ve
tamamlanmasina ait Yasa
Böcek zehirlerine ait Yasa
37.
Spora ait Yasa
38.
Ayrimciliga karsi Yasa
39.

Kosova
Hükümeti

2003/23
03.07.2003
2003/24
03.07.2003
2003/25
24.07.2003

04.07.2003

11.09.2003

06.11.2003

07.07.2003

18.09.2003

06.11.2003

25.07.2003

25.09.2003

23.10.2003

2003/26
05.09.2003
2003/27
24.09.2003
2003/28
26.09.2003

08.09.2003

25.09.2003

16.10.2003

26.09.2003

16.10.2003

20.11.2003

30.09.2003

30.10.2003

19.02.2004

Cinsiyet esitligine ait Yasa

Cinsiyet
esitligine ait
Komisyon

30.09.2003

23.10.2003

19.02.2004

10.10.2003

23.10.2003

04.12.2003

17.10.2003

13.11.2003

19.02.2004

-/-

2003/29
29.09.2003
2003/30
08.10.2003
2003/31
16.10.2003
2003/32
29.10.2003

30.10.2003

20.11.2003

15.01.2004

-/-

2004/1
15.01.2004

21.11.2003

21.11.2003

18.12.2003

19.02.2004

19.02.2004

2003/33
24.11.2003
2003/34
26.11.2003
2003/35
03.12.2003
2003/36
30.12.2003

26.11.2003

11.12.2003

28.04.2004

27.11.2003

04. 12.2003

22.12.2003

05. 12.2003

22.01.2004

17.03.2004

2004/7
28.04.2004
2003/27
22.12.2003
2004/5
17.03.2004

30.12.2003

22.01.2004

13.01.2004

01.04.2004

29.04.2004

23.01.2004

19.02.2004

01.04.2004

13.02.2004

01.04.2004

16.02.2004

01.04.2004

No.

32.

Yasanin adi

Çalisma müfettisligine ait
2002/9 Yasanin degismesi ve
tamamlanmasina ait Yasa
Kosova Gümrük Yasasi

33.

40.
Katastroya ait Yasa
41.

Sponsör

Kosova
Hükümeti

-/-/-

-/-/-/-

Kosova
Hükümeti

Saglik Yasasi
42.
Yolcu tasimaciligina ait Yasa
43.

44.

Lahey Ceza Mahkemesiyle
isbirligi kurmaya ait Yönetmelik
Kosova Iktisat Odasina ait Yasa

45.
46.
47.
48.

2004 yilina ait Kosova yillik
bütçesinin izniyle ilgili Yasa
Petrol ve petrol ürünleriyle
ticaret yapma Yasasi
Kosova Sinematografisine ait
Yasa
Ekin malzemelerine ait Yasa

49.
50.
51.

Tehlikeli malzemelerin
ulasimina ait Yasa
Turizm ve Lokantacilik
Etkinligine ait Yasa
Sirketlere ait Yasa

52.
53.
54.
55.
56.

Enerjinin düzenlemesine ait
Yasa
Elektrik enerjisine ait Yasa
Ölçü birimlerine ait Yasa

57.

Kosova
Hükümeti
-/-/-/Kosova
Hükümeti
-/-/-

-/Ticaret ve
Endüstri
Komisyonu

-/-/Kosova
Hükümeti

Standartlasmaya ait Yasa
58.
59.
60.

-/Uluslararasi Finansi
Sözlesmeler Yasasi
Tüketicilerin Korunumuna ait
Yasa
Insata ait Yasasi

61.

-/-/-/-

Veterinerlige ait Yasa
62.
63.
64.
65.

-/Olaganüstü durumlarda
müdahale etme Yasasi
Kosova Bilim ve Sanat
Akademisine ait Yasa
Kosovada Kisisel gelirler
Vergilerine ait Yasa
Iç ticarete ait Yasa

66.
No.

-/Egitim,Bilim ve
Teknoloji
Komisyonu.

Kosova
Hükümeti
-/-

Dokunmazlik Yasasi
67.

-/Gelir vergisi Yasasi

68.

Ikinci
okunus

No. veOnay
tarihi

/

/

-/-

2004/1
12.01.2004
2004/2
22.01.2004
2004/3
11.02.2004
2004/4
11.02.2004
2004/5
23.02.2004
2004/6
02.03.2004
2004/7
02.03.2004
2004/8
02.03.2004
2004/9
03.03.2004
2004/10
03.03.2004
2004/11
03.03.2004
2004/12
02.04.2004
2004/13
13.04.2004
2004/14
21.04.2004
2004/15
23.04.2004
2004/16
14.05.2004
2004/17
14.05.2004
2004/18
14.05.2004
Kabul
tarihi
2004/19
14.05.2004
2004/20
19.05.2004

GSÖT ne
Sunus tarihi

Karar No. ve GSÖT
tarafindan ilan
edilmesi tarihi

04.09.2003
onaylanmiyor

/

/

14.07.2003

UNMIK in karari
2004/1
30.01.2004

2003/23
06.11.2003
2003/22
06.11.2003
2003/21
23.10.2003

19.11.2003

2003/40
17.12.2003
2003/39
17.12.2003
2003/38
17.12.2003

2003/20
16.10.2003
2003/24
20.11.2003
2004/3
19.02.2004

06.11.2003

11.07.2003

2004/2
19.02.2004
2003/25
04.12.2003
2004/4
19.02.2004

-/-

-/Prokletiye Ulusal Parka ait
Yasa
Enerji Yasasi

30.06.2003

Birinci
okunus

19.11.2003
06.11.2003

2003/35
08.12.2003

03.12.2003
Uyari
“ Geri
dönüs”
25.02.2004
14.01.2004

2004/4
18.02.2004

Uyari
“Geri
dönüs”
Uyari
“Geri
dönüs”
Uyari
“ Geri
dönüs”
10.05.2004
23.12.2003

UNMIK in Karari olarak
2003/41
31.12.2003

29.03.2004

2004/13
29.04.2004
2004/6
01.04.2004

10.05.2004

2004/8
29.04.2004
2004/9
29.04.2004
2004/10
29.04.2004
2004/11
29.04.2004
2004/12
29.04.2004
2004/14
06.05.2004

20.05.2004

15.04.2004

25.02.2004
03.03.2004

01.04.2004

29.04.2004

03.03.2004

01.04.2004

29.04.2004

03.03.2004

01.04.2004

29.04.2004

04.03.2004

01.04.2004

29.04.2004

04.03.2004

01.04.2004

29.04.2004

04.03.2004

01.04.2004

06.05.2004

06.04.2004

29.04.2004

14.04.2004

29.04.2004

20.05.2004
20.05.2004
20.05.2004
10.05.2004
10.05.2004

23.04.2004
27.04.2004
14.05.2004
14.05.2004
14.05.2004
teslim tarihi

okunus

okunus

Tarihi

Sunus tarihi

tarafindan ilan
edilmesi tarihi

14.05.2004
20.05.2004

20.05.2004
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Prizren

