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Kabul sýrasýnda, Sýrbistan Baþkaný Tadiç'in
ziyareti ve Kosova'ya ait standartlarýn yerine getirilmesi yönündeki çalýþmalar hakkýnda konuþuldu

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

Daci-Petersen görüþmesinden bir an

Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci bugün,
Birleþmiþ Milletler Örgütü Genel Sekreter'in
Kosova'ya ait Özel Temsilcisi Soren Jessen Petersen'i
kabul etti ve kendisiyle Sýrbistan Baþkaný Boris
Tadiç'in Kosova ziyareti ve Kosova'ya ait standartlarýn yerine getirilmesi doðrultusunda þimdiye kadarki çalýþmalar hakkýnda konuþtu.
Konuþmasý sýrasýnda UNMÝK Þefi Petersen, sözkonusu
ziyaretin olaysýz geçmesinden memnuniyetlik duyduðunu ve Tadiç'in Belgrad'ýn Sýrp gazetecileri ile
Arnavut gazetecileri tarafýndan takip edildiðini belirtti.
Ayrýca, UNMÝK Þefi Petersen, Tadiç'in önceden yapýlan
anlaþmaya saygý göstermediði, yani bu ziyaretle ilgili
gündem sýrasýný deðiþtirmesi yüzünden memnuniyetsizliðini dile getirdi.
Kosova ziyareti sýrasýnda Tadiç'in Kosova Sýrplarý'na
vermiþ olduðu mesajlar, ne onlarýn yaþamlarýný kolaylaþtýracak, ne de onlarýn Kosova enstitüleri ile Kosova
toplumuna entegre edilmesine yardýmda bulunacaktýr,
dedi konuþmasý sýrasýnda Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci.
Ülkenin Yasama yöneticisi, standartlarýn yerine getirilmesi yönünde kararlý olduðunu, bunun
çerçevresinde Kosova'da yedi belediye projesinin
gerçekleþeceðini ve bu projenin Yerel Hükümet
Bakanlýðý tarafýndan desteklendiðini dile getirdi, dedi
UNMÝK Þefi Petersen.
Bu görüþmeden sonra, gazetecilere demeç veren
UNMÝK Þefi Soren Jessen Petersen, geçenlerde New
York'a yapmýþ olduðu ziyarette Haradinaj'ýn da eþlik
etmesini istediðini doðruladý.
Konuþmasýnýn sonunda Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci, yurttaþlarýn çýkarýndan olan konular
hakkýnda ve yollar ile enerjetik konularý gibi istikrarlýk paktýna iliþkin büyük projeler hakkýnda diyalog
yapmaya hazýr olduðunu belirtirken, Kosova'nýn
statüsü konusu hakkýnda Belgradtla diyaloðun yapýlmayacaðýný ve ülke statüsünün Kosova enstitüleri ile
uluslararasý topluluðun konusu olduðunu vurguladý.
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KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN KURULUÞ TOPLANTISI

Ülkenin en yüksek
görevlileri seçildi
Petersen: Sizler hepiniz, Kosova'yý tüm yurttaþlar için istenilen ülkeye
çevirmeye sorumlusunuz. Üretken ve olumlu çalýþmalar saðlanýrsa, yetkiler
Kosova enstitülerine aktarýlabilir
Kosova Meclisi'nin Kuruluþ toplantýsý 3 Aralýk 2004 tarihinde düzenlendi. Toplantýyý, Meclis'in en eski
Milletvekillisi Akademik Mark
Krasniqi yönetti, yardýmcýsý ise
Kosova Meclisi Milletvekilli Nekibe
Kelmendi'ydi.
Yeni oluþumdaki milletvekillerini
selamlayan ve ilerideki çalýþmalarýnda baþarýlar dileyen yönetici Mark
Krasniqi, Meclis toplantýsýnda yer
alan yerli ve uluslararasý konuklarý
da selamladý.
Toplantýnýn
gündem
sýrasýna
geçmezden önce, Birleþmiþ Milletler
Örgütü Genel Sekreter'in Özel
Temsilcisi Sayýn Soren Jessen
Petersen kürsüye davet edildi.
Milletvekilleri ile konuklarý selamlayan Petersen, Meclis'in bu kuruluþ
toplantýsýnda kendisinin bulunmasýyla son derece memnun
olduðunu belirtti. Devamýnda,
Hükümet ile Baþbakan Bajram
Rexhepi'ye son yýllar içerisinde yaptýðý çalýþmalarý için teþekkürlerini
sundu.
Bu Hükümet, Kosova için önemli
olan sorunlarýn giderilmesi yönünde
önemli adýmlar atmýþ, büyük ilerleme kaydetmiþ ve mart ayý olaylarýndan sonra ülkeyi tekrar yenilemeye baþarmýþtýr, dedi konuþmasý
sýrasýnda UNMÝK Þefi Petersen.

Kosova seçmenlerine karþý
büyük sorumluluk
Yeniden seçilmenizi saðlayan ekim
ayý seçimleri, hür, düzenli ve sakin
geçti. Bu, Kosova'nýn baþarýsýdýr.
Bugünkü toplantý da demokrasi

sürecin ürünüdür.
Kosova
özyönetiminin
geçici
enstitülerinin en yüksek temsilci ile
yasama organlarýnýn üyeleri olarak
sizler, sadece seçmenlerinize karþý
deðil, bütün Kosova için oldukça
önemli sorumluluklarý taþýmaktasýnýz. Sizler, tüm Kosova'nýn
çýkarýndan olan bilinçli kararlar
getirmeye sorumlusunuz.
Birazdan Newyork'tan döndüm,
Güvenlik Konseyi'ne Kosova'nýn
durumuyla ilgili bilgi verdim.
?lerideki stratejiyle ilgili Güvenlik
Konseyi tarafýndan destek aldýðým
için kendimi çok mutlu hissetmekteyim. Demek oluyor ki, standartlar
ile 2005 yýlýnýn ortalarýnda bu çalýþmalarýn olumlu deðerlendirilmesi
olanaklarýnýn saðlanmasý için
Kosova tam bir ilerleme kaydedebilir ve statüsle ilgili konuþmalarýn
yürütülmesi yönündeki süreci
geniþletebilir. Bu size baðlýdýr ve bu
yönde sizler baþarý saðlamalýsýnýz.
Bu nedenden ötürü UNMÝK sizleri
desteklemeye hazýrdýr ve Kosova
Meclisi ile Hükümet hemen çalýþmalara geçmelidir.
Bildiðiniz gibi, 2005 yýlýnda deðerlendirme yapýlmazdan önce, gereken
ilerlemenin saðlanmasý amacýyla,
standartlarýn uygulanmasý ilerideki
aylar
içerisinde
önceliðimiz
olmalýdýr.
Meclis'in, yasalarýn onaylanmasýnda
esas rolü olacaktýr ve bu standartlarýn yerine getirilmesi için oldukça
önemlidir. Yasama sürecinin de
demokratik, açýk ile sorumlu bir þekilde ve Anayasa Çerçevesi'yle uyumlu olarak gerçekleþmesi büyük önem

taþýmaktadýr. Bu da standartlardan
birini oluþturmaktadýr. Önceleri
Meclis'in yasama ile temel çýkarlý
konularla ilgili yerli uzmanlar ve
kamuoyuyla açýk toplantýlarý ile
danýþmalarý vardý. Ben bu geleneði
devam ettirmenizi destekliyorum.
Geçici enstitüler temasta olmalý,
geniþ kitleyle tutumlarýn deðiþtokuþunu yapma olanaklarý olmalý
ve ayný zamanda onlarýn sorunlarýný
dinleyip, çalýþmalara geçmelidir.
Standartlar, Kosova'daki tüm topluluklarýn
huzursuzluklarý
ile
düþüncelerine önemin verilmesini
gerektirmektedir. Birçok nedenlerden ötürü, Sýrplar'ýn seçimlere
katýlým oraný azdý, ama onlar her
zaman
Meclis'in
Baþkanlýk
Kurulu'nda ya da belirli komisyonlarda etkinliðini gösterebilir.
Her Milletvekillin görevi, sadece
komisyonlarda ve özel organlarda
deðil, her yerde topluluklarýn çýkarlarýný göz önünde bulundurmak ve
Kosova'yý tüm yurttaþlar için faydalý
bir ülke yapmaktýr.
Bildiðiniz gibi UNMÝK, ileride tüm
yetkileri özyönetimin geçici enstitülerine aktarmayý öngörmektedir.
Geçenlerde üç yeni Bakanlýk kuruldu. Bunlar, Topluluklar ile Geri
Dönüþ Bakanlýðý, Enerjetik ile
Madencilik Bakanlýðý ve Yerel
Yönetim Bakanlýðý'dýr. ?leride bunlara, iktisat ve hukuk ile güvenlik
alanýndan da diðer yeni bakanlýklar
ilave edilecektir.
UNMÝK ve geçici özyönetim
enstitülerinin, transfer, daha doðrusu
yetkilerin aktarýlmasý için en uygun
stratejiyi belirleme doðrultusunda
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ortak yanaþýmý olmalýdýr. Ama, yetkiler sadece üretken ile olumlu çalýþmalarýn
saðlanmasý
yönünde
aktarýlabilir.
Ek yetkiler daha büyük sorumluluklar anlamýna gelmektedir, özellikle
standartlarýn gerçekleþmesi ya da
uygulanmasu yönündeki ilerlemeden bahsedildiði sýrada.
Geçici enstitülerin güçlendirilmesi
amacýyla tüm mekanizmalar ile
önlemleri yürürlüðe geçirmeye
hazýrým.
Bu
mekanizmalar,
gözetleme ile denetim araçlarýný ve
ayný zamanda yaptýrýmlarý da kapsamaktadýr.
Sorumluluklarý yerine getirmek istemeyen ve esas alanlardaki çabalarý
engellemeye çalýþan resmi kiþileri
bu alanlarla daha fazla ilgilenmelerini saðlamaya hazýrým. Özel önemin
verilmesi istenen alanlar þunlardýr:
azýnlýklarýn haklarý, özgürce hareket
etme, göçedenlerin geri dönmesi,
eþit haklar esasýnca hizmetlerin
sunulmasý, sorumlu medyalar ve
güvenlik.
Ben bu siyasetin uygulanmasý
yönünde geçici enstitülerin sürekli
desteðini bekliyorum. Aynýca, yetkilerin baþarýyla aktarýlmasýnýn, geçici
enstitülerde ek kapasitelerin kurulmasýný gerektirdiði bilincindeyim.
Bundan ötürü de, Kosova özyönetiminin geçici enstitüleri için donatörlerin desteðini seferber kýlma giriþimini üstlendim.
?lerideki oniki ay Kosova geleceðinin belirlenmesi için yaþam
açýsýndan oldukça önemli olacaktýr.
Meclis'in-iktidarda bulunan koalisyonun çalýþmasý ve Meclis muhalefeti, Kosova'nýn baþarýya ulaþýp ulaþmayacaðýný belirleyecektir.
Geri çekilmek seçeneklerden biri
deðildir. Sadece Kosova'nýn çýkarýndan olan sürekli çalýþma ve baþarý ile
ilerleme kaydetme gözönünde
bulundurulacaktýr, dedi konuþmasýnýn sonunda UNMÝK Þefi
Soren Jessen Ptersen.

Seçim prosedürü
Toplantýnýn devamýnda, Kosova
Meclisi Baþkaný ile Baþkanlýk
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Kurulu üyelerinin seçim süreci
baþladý. Politik parti baþkanlarý
üyeleri önerdi. LDK Partisi Nexhat
Daci ile Fatmir Sejdiu'yu, PDK
Partisi Ramë Buja ile Xhavit
Haliti'yi, AAK Partisi Naim
Maloku'yu, "Ora" Partisi Gazmend
Muhaxheri'yi ve Arnavut ile Sýrp
olmayan
topluluklar
D ezair
Murati'yi önerdi. Sýrp topluluðunu
temsil eden partiler kendi adaylarýný
daha geç belirleyecektir. Veton
Suroi, LDK Meclis gurubundan,
yeni þahýzý teklif ederek, Meclis'in
yeni Baþkaný'yla ilgili kararý bir kez
daha görüþmesini istedi. Sayýn Daci,
þimdiye
kadarki
çalýþmasýyla
baþarýsýz bir þahýzdý. LDK þahýzlarý
arasýnda, Kosova Meclisi'ni birleþtirecek daha baþarýlý kiþinin
olduðuna inanýyorum, dedi konuþmasý sýrasýnda Suroi. Devamýnda,
oylarýn çoðunluðuyla Kosova
Meclisi Baþkaný görevine Nexhat
Daci ve hemen ardýndan Baþkanlýk
Kurulu üyeleri seçildi.
Seçim süreci tamamlandýktan sonra,
toplantý Meclis Baþkaný Akademik
Nexhat Daci'nin baþkanlýðýnda
devam etti.
Toplantýya devam eden Baþkan
Daci, Milletvekillerine þöyle bir
konuþmada bulundu: "Yeni seçilen
Baþkanlýk Kurulu adýna ve kendi
adýma hepinize teþekkürlerimi
sunuyorum. Özellikle, farklý fikirde
bulunanlara teþekkür etmek istiyorum,
çünkü
bu,
Kosova'da
demokrasinin
varolduðu
göstergelerinden biridir. Aynýca,
Baþkanlýk Kurulu adýna samimi profesyonel ile insani iþbirliðinde bulunacaðýmýza söz veriyorum, çünkü
yeni enstitülerin önemli unsuru teþkil ettiði ve onlarýn ciddi, profesyonel
ve demokratik çalýþmalarý gerektirdiði bilincindeyiz."
Bundan sonra, Meclis'te en çok oy
kazanan LDK temsilcisi kürsüye
davet edilip, kendisinden Meclis
önünde Kosova'nýn Baþkan görevine
seçilen adayýn ismini resmi olarak
açýklamasý istendi. LDK Asbaþkaný
Sayýn Kol Berisha, ilerideki
dönemde
Kosova'nýn
Baþkan
görevine þimdiye kadarki Baþkan

Doktor ?brahim Rugova'yý önerdiðini belirtti.
Baþkanlýk Kurulu üyesi Sayýn
Xhavit Haliti, sýralý sürece girildiðine raðmen, yeni kurulan
Baþkanlýk Kurulu'nu tarafýndan
toplantýnýn dizenlenmesinin, çalýþma
þeklinin
belirlenmesinin
ve
Kosova'nýn Baþkaný ile diðer enstitülerin seçimiyle ilgili karar almasýnýn
gerekli olduðunu vurguladý.
Anayasa çerçevesine göre, 25'ten
çok Milletvekilli olan partinin diðer
adayý da önerme hakký vardýr ve
düþünceme
göre,
Kosova
Baþkaný'nýn seçim sürecinin açýklanmamasýna raðmen, toplantýya bu
þekilde devam etmemiz iyi olmaz,
dedi Haliti.
Bundan önceki tartýþmayý göz
önünde bulunduran Baþkan Daci,
Kosova Baþkaný'nýn seçim sürecinin
tamamýyla Anayasa Çerçevesi'yle ve
çalýþma yöntemleriyle uyumlu olacaðýný belirtip, Kosova Baþkaný'nýn
seçim sürecinin son derece
saygýlanacaðýný
vurguladý.
Toplantýda
hazýr
bulunan
Milletvekilleri, Baþkan seçiminin
gizli oylamayla yapýlacaðýyla ve ilk
iki
oylamada
Meclis
Milletvekillerinin üçte ikisinden
fazlasýnýn oyunu kullanmasýyla,
üçüncü oylamada ise oy çoðunluðunun olmasýyla bilgilendirildiler.
Öyleki, tüm prosedürel teknik hazýrlýklarý yöntemlerle uyumlu olarak
yapýldýðý için oylamaya geçebiliriz,
dedi Baþkan Daci.
PDK, Kosova Baþkaný için kendi
adayý olduðundan dolayý, gizli oylamaya geçemeyiz. Ve Baþkan için
karþý adayýmýz olduðundan ötürü,
Kosova Baþkaný'nýn seçimiyle ilgili
tartýþmalýyýz, dedi Xhavit Haliti.
Seçim sonuçlarý ile koalisyon adaylarýyla yapýlan anlaþmaya göre PDK,
Kosova'nýn Baþkaný görevine kendi
adayýný önerme hakkýna sahip
olduðunu
biliyoruz,
ama
Milletvekilleri önünde Sayýn Kol
Berisha tarafýndan ortaya atýlan
Doktor Ýbrahim Rugova'nýn
adaylýðý düþmelidir, çünkü Sayýn
Rugova þimdiye kadarki çalýþmalarýyla, bu göreve seçilmiþ olduðu

organlar önünde sorumluluðu üstlenmemiþtir. Ayný zamanda Sayýn
Rugova, bu görevin gerektirmiþ
olduðu halkýn beraberliðini ne temsil
etti, ne de temsil etmektedir. Sayýn
Rugova, uluslararasý temsilciler
önünde ciddi deðil. O, uluslararasý
temsilcilerden Kosova baðýmsýzlýðýnýn formalite olarak kabul
edilmesini istemektedir. Ortaya
atmýþ olduðum nedenlerden ötürü,
ben bu durumda karþý oyumu kullanacaðým ve sizlerden beni desteklemenizi istiyorum, dedi konuþmasý
sýrasýnda LPK Partisi Baþkaný Sayýn
Emrush Xhemali.
Numan Bali}}: "Havayý bozmak
istemiyorum, ben sadece Kosova
enstitülerini selamlamak istiyorum,
bu enstitiülerin her zaman bizim
tarafýmýzdan desteði olacak, çünkü
bunun için hepimiz savaþtýk, ben de
savaþtým, ileride de bu enstitüler için
savaþacaðýz, ama ben Boþnak, Rom,
Mýsýrlý ve Haþkaliler gibi diðer
topluluklara iliþkin olan bazý düzensizlikleri ortaya atmaya mecburum.
Bunlardan biri standartlardýr Sayýn
Baþkan, ve gelecekteki Hükümetin
görevi bu standartlarýn yerine getirilmesidir. Baþkanlýk Kurulu'na yeni
üyelerin seçilmesiyle ilgili az önce
yapýlan tartýþmalarda, SDA Boþnak
temsilcileri ve bununla birlikte Rom,
Haþkali ve Goralý temsilcileriyle hiç
danýþýlmadý. Öyleki, en azýndan dört
toplulukla hiç danýþma yapýlmadý ve
düþünceme göre böyle bir davranýþ,
bir topluðu küçük düþürmek,
önemsememek ya da ayrým yapmak
anlamýna gelmektedir.
Aslýnda benim en somut uyarým,
Kosova Saðlýk Bakaný'na ait olan
öneriye iliþkindir. Ben, ileride bütün
Kosova'nýn bizimle dalga geçeceði
Saðlýk Bakaný görevine, Saðlýk
Bakanlýðý'na deðil, eðitim sektörüne
düþen bir eðitmencinin seçilmesinden yana deðilim ve bu öneriyi asla
kabul edemem. Zaten þu anda Saðlýk
Bakanlýðý'ndaki durum hiç de iyi
deðildir ve bunun için bu enstitüler
sorumludur."

Yeni göreve seçilenleri selamlayan
ve bu Meclis'in, Kosova devlet
enstitülerinin
ve
demokrasi
düzeninin kurulmasýný körükleyecek
seçenekler ile tartýþmalar Meclisi
olmasýný isteminde bulunan Hashim
Thaçi, kendisinin, PDK Partisi'nin,
enstitülerin ve Kosova yurttaþlarýnýn, Kosova Meclisi sandalyelerinde PDK Partisi Meclis
gurubu Þefi Fatmir Limaj'ýn bulunmadýðýyla kendilerini çok kötü
hissedeceklerini belirtti. Demokrasi
enstitülerin kurulmasýnda Sayýn
Limaj'ýn çalýþmasý ile seferberliðine

ülkelerinin ayný seviyesindeydi. Sýrp
olmayan diðer topluluklarýn aktif
katýlýmý ve ilerideki enstitülere
onlarýn katýlýmýný gözönünde bulundurursak, o zaman onlarýn katkýsý
Kosova'nýn geleceði için oldukça
büyük önem taþýmaktadýr. Sýrplar'ýn
seçimlere katýlmamasý, Kosova'nýn
ve onun yurttaþlarýnýn multietnik
özelliðini yitirmemiþtir. Kosova'daki
azýnlýklara saygýnýn gösterilmesi ve
azýnlýklarýn korunmasý, ilerideki
baþarýmýz ve yeni Kosova enstitülerinin baþarýsý için temel faktörlerden birini oluþturmaktadýr.
Ben önceleri, politik statüsünün
çözümlenmesi süreleri ile Kosova
devleti için özyönetim yekvücutluluðun kurulmasýyla ilgili bir proje

ve ayný zamanda onun uluslararasý
adalet otoriteleriyle yaptýðý iþbirliðine büyük deðer vermekteyiz,
Kosova halký ve onun enstitüleri ise
onun suçsuz olduðuna tamamýyla
inanmaktadýr. Sayýn Limaj ailesine
ve Kosova enstitülerine dönmelidir.
Zaten onun yeri ordadýr. Bunun
gerçekleþeceðine umut gözüyle bakmaktayýz.
Konuþmasýnýn devamýnda Sayýn
Thaçi, Kosova'daki seçim süreçlerinin en yüksek Avrupa standartlarýna göre yapýldýðýný deðerlendirdi.
Kosova yurttaþlarýnýn katýlýmý,
tranzisyonda olan diðer demokratik

önermiþtim. Ben ve PDK Partisi'nin
önermiþ olduðumuz süre, 2005
yýlýnýn ilkyaz mevsimiydi ve bize
göre bu mevsim içerisinde politik
statüsünün çözümlenmesi için
sürenin baþlamasý gerekiyordu.
Diðerlerinin politik görüþlerinin reddedilmesi mantýðý, kötü anlaþýmlarýn
meydana gelmesine neden oldu ve
bununla status kvonun uzatýlmasý
önerisi ortaya çýktý, ki bu, Kosova ve
onun yurttaþlarýna huzursuzluk
yarattý. Fakat, zaman, realite ve
Batýlý dünya bizleri destekledi ve
sanýrým statüsün çözümlenmesine
2005 yýlýnýn ortasýnda geçilecektir.

Dostlarýmýzý aldatýcý
çözümlerle kandýrmamaya
önem vermeliyiz
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Ama, bu da birçok faktöre baðlýdýr.
Tek sözle, PDK Partisi ve Kosova'da
bu etkili politik merkezin lideri
olarak ben, geniþ politik alaný
esasýnca enstitülerin kurulmasý ve
temel Arnavut politik partileri ile
multietnik katýlýmýna ilgi göstermeyi
kararlaþtýrdýk. Bu yönetici seçenek,
gelecek için ve ilerideki üç yýl
iþerisinde Kosova'nýn ilerlemesi için
en elveriþli ve en uygun olurdu.
Politik ile yurttaþlar açýsýndan ve
uluslararasu topluluða kýyasla
Kosova, bu günden itibaren yeni
baþlangýç olmalý. Düzenli ve ayan
baþlangýç, sürecin devam etmesinin
baþarýsýdýr, enstitüsyonel, politik ile
sosyal bunalým ve özellikle güvenli
bunalým, anlamsýz baþlangýç anlamýna gelmektedir.
Uluslararasý topluluðun, enstitülerin
kurulmasýný daha yakýndan izlemesi
faydalýdýr, fakat uluslararasý faktörleri Kosovalýlarýn haklarýna saygý
göstermesi daha da önemlidir, buna
göre Kosovalýlar, demokrasi yönetimin en iyi þekli ve enstitüler
taþýyýcýlarýný özgürce seçme hakkýna
sahiptir. Onlar bunu yapmakta ve
bizler onlara minnetarýz.
Fakat, biz buna iyice dikkat etmeliyiz ve uluslararasý mekanizmalarla
kýyasla dostlarýmýzý aldatýcý, güvensiz ve kooperatif olmayan çözümlerle þaþýrtmamalýyýz.
Dileðim, daha geniþ açýdan enstitülerin kurulmasý için gerçek talebin
doðru olarak kabul edilmesi ve ülke
ile onun yurttaþlarýnýn çýkarlarýný
gerçekleþtirme
fonksiyonunda
olmasýdýr.
Bu gibi formül, yurttaþlararasý iliþkilerin düzelmesine ve enstitülerin
daha iyi çalýþmasýna olumlu etki
etmiþ olacaktýr ve bununla tabi ki
yurttaþlar demokrasisi zafere ulaþmakta ve etnikler arasý iliþkiler
düzelmektedir.
Bu gibi politik formül, Kosova'yý
yetkili enstitülerle stabil ülke
yapacak ve bununla bütün yörede
olduðu gibi, Kuzey Mitroviça'da da
yasalarýn daha güvenilir bir biçimde
uygulanmasý saðlanacaktýr. Ayrýca
bu, Kosova'nýn bölgelere ayrýlmasýný
engelleyecek, yerel yönetim reform6

larýnýn gerçekleþmesini saðlayacak,
kayýp kiþilerin kaderlerini aydýnlatacak, enstitülerin otoritesini güçlendirecek ve rüþvetçilik ile örgütlü suç
iþlerine karþý savaþýmý daha güçlü
kýlacaktýr. Bunlarýn hepsi, yurttaþlarýn sosyal durumunu hýzla
düzeltecektir, çünkü biz þimdilik
iþsiz sayýsý en çok olan Avrupa'nýn
en geliþmemiþ ülkelerden biriyiz.
Diðer yandan bu formül, yeni iþyerlerinin açýlmasýna olumlu etkide
bulunacaktýr. Enstitülerin kurulmasýna ait olan bu formül, ülkenin resmini düzeltecek, dünya medyalarýndaki
yeni hükümetle ilgili kötü haberlerin
yayýnlanmasýný engelleyecek, uluslararasý siyasetin karar alma merkezleriyle daha iyi iþbirliðini saðlayacak, Brüksel, Newyork ve diðer
ülkelerde yer almamýzý saðlayacak,
komþularla daha iyi iþbirliðini
gerçekleþtirecek, yabancý yatýrýmlar
için daha büyük güvenliði saðlayacak ve ayný zamanda politik
statüsünün doðru çözümünün
önkoþulu olarak politik, ekonomi ve
adliye ölçütlerini saðlayacaktýr.
Herþeyden çok, ülke ve millet olarak
karþýlaþmýþ olduðumuz bu dönem
için gerekli olan ulusal beraberlik ile
yurttaþlarýn birlik ve beraberliðine
olumlu etkide bulunacaktýr.
Bu çözüm, ileride baþarýnýn saðlanmasýna neden olacak ve yurttaþlar
arasýnda umut, güvenlik ve iyimserliði iade etmiþ olacaktýr, ki bununla
yeni Kosova'da daha güvenli bir
yaþam saðlanacak ve yurttaþlarýn
sorunlarý çözümlenmiþ olacaktýr.
Bazýlarý Kosova'ya muhalefetin
gerektiðini doðrulayabilir. Bununla
tamamýyla
oydaþým.
Bazýlarý
Kosova'ya muhalefetin gerektiðini
söyleyebilir. Bunu da tamamýyla
destekliyorum, ama ülke ile yurttaþlara herþeyden önce baþarý gereklidir. Fakat, baþarý dýþlanma
siyestiyle, ayrýmýn yapýlmasýyla ve
kavgalarla deðil, Kosova'nýn baðýmsýz ile egemen devleti ve Kuzey
Atlantik strüktürlerine entegre
olmak için anlaþmalý yönetimle
saplanabilir. Enstitülerin kurulmasýndaki deneysel davranýþlar
baþarý için umut vermiyor. Tam

aksine, onlar yeni ikircimliklerin
belirmesine neden oluyor. Yeni
Kosova'ya, çalýþmalarýný entegrasyon yönünde sürdüren yeni enstitüler
gereklidir. Þunu bilmemiz gerekir ki,
bencillik, Kosova devleti ile
demokrasi düzenin kurulmasýna
olumsuz etkide bulunmaktadýr. PDK
Partisi, seçenekler sunacak olan real
muhalefet olacaktýr. Bu parti anlaþmazlýklarýn belirmesi yönünde deðil,
iþbirliði için ortak yollarýn bulunmasý yönünde çalýþmalarýný sürdürecekitir, dedi konuþmasýnýn sonunda
Hashim Thaçi.

Koalisyon hükümeti ile ilgili
karar alýndý
Bundan sonra AAK Baþkaný
Ramush Haradinaj söz alarak, hepimizin Kosova'da yaþadýðýmýzý ve
enstitüsyon ile partilerin ne yaptýklarýný gördüðümüzü ileri sürdü.
Seçim sonuçlarý ve seçimlerden
sonra Kosova demokratik partilerinin aldýklarý karardan sonra,
koalisyon hükümetinin kurulmasýna
dair anlaþmaya varýldýðýný söylememde yarar vardýr diye zaneddiyorum. Baþarýlý seçimlerden mada,
yerli politik etmenlerin kendi
baþlarýna sözleþmeye varmalarýnýn
baþarýlý bir adým olduðunu düþünüyorum, ki bu bana göre, onurlu
olduðumuzu gösteren ileriye doðru
bir adýmdýr. Sözleþmede, oylama
biçimine dair bilgiler de vardýr.
Meclisteki sürece saygý göstermek
ve çalýþmak için hevesli olduðumuza
dair bir kanýt olarak Meclis oturumuna kadar yetiþtik, þimdi ise gündem
sýrasýna devam edebiliriz. Bu
münasebetle þunu da vurgulamak
isterdim: Bireysel olarak var olan
tüm opsiyon ve düþüncelerimiz ve
hatta tutumlarýmýzýn yekvücutluluðu
amacýyla, Kosova'nýn iyiliði için
gerçekleþtirmek için zamanýmýz var,
ancak, Kosova'nýn yönetimi yolundan asla caymayacaðýz, sadece
bizlere oy verenler için deðil, bütün
Kosova yurttaþlarýnýn iyiliði için
çalýþmaya devam edeceðiz, diye vurguladý Haradinay.

Slaviša Petkovi}, "Kosova ile
Metohiya'da" demokratik süreçlerden söz edersek, bu örnekte
Sýrplar'ýn beþ buçuk yýldan beri,
evlerinden uzak, "Kosova ile
Metohiya"nýn 250 bin insanýnýn göç
etmiþ durumda olduðunu bilerek,
demokratik süreçleri uygulayamassýnýz, dedi. Demek oluyor ki, bu
demokrasi ise, o zaman biz aramýzda
çok iyi anlaþamýyoruz demektir.
Haradinaj'ý, Baþbakan görevine
geldiði zaman, Hükümet programýný
açýkladýðý zaman bu konuya da bir
yer bulacaðýna ümit ediyorum ve bu
inmsanlarýn ne þekilde evlerine
döneceðini göreceðiz.
Ben Thaçi ile, Kosova'da yerleþim
bölgelerinin olmamasý gerektiði ile
ilgili düþüncesiyle paylaþýyorum,
ancak "Kosova ile Metohiya" yurttaþlarýnýn güvenliðinin kimler
tarafýndan korunacaðýný da duymadým. Sýrp topluluðunu temsil
ettiðim için, ilk sýrada Sýrplar olmak
üzere, bundan sonra da "Kosova ile
Metohiya"daki bütün topluluklarýn
güvenlilik durumuyla ilgilenmekteyim.
Meclis'in geçen yapýsý, bu konuda
asla bir adým ileriye bile atmadý.
Ben, bu Meclis yapýsýnýn ve kurulacak olan gelecek Hükümetin, bu
konuda istekli olacaðýna inanmak
istiyorum. Ve o, bu örnekte Sýrplar
ilk sýrada olmak üzere 250 bin
kiþinin, ayrýlmýþ olduðu yere geri
dönemesini kimlerin garanti edeceðini sormak istiyorum. Eðer ki
onlarýn evleri ve mülkleri, önceki
duruma dönüþebilmezse; el koyulan
mülkleri geri çevrilmezse, toprak,
firma ve diðer varlýklarý geri
çevrilemesse ne olacaktýr.
Bana göre bunlar yapýlmazsa, bunu
bize birisi garanti etmezse,
demokrasinin "d"sýný bile saðlayamayýz. Ben, ilk sýrada benim ait
olduðum topluluðumun çýkarý için
çalýþmak istiyorum, bu çok normal
bir þeydir, ben iþbirliðinde bulunmak
istiyorum, buraya bir kimseye zorluk çýkarmak için gelmedim.
Hükümetin, kendisinin ne için
sorumlu ne için sorumlu olmadýðýný
belirtme gerekir ya da Hükümetin

gelecek programýnda bu konunun
yer alamasý için çaba harcamamýz
gerekir. Bütün Meclis'in Hükümet
üyesi olmasý nedeniyle, hiçbir þey
için sorumlu deðildi. Bu Meclis'in,
yapýcý olmasý için, bu fýrsatla
muhalefete sahip olmasýndan memnuniyet duyuyorum ve sorunlarý
çözmeye baþlamamýz gerektiðini
ileri sürmek istiyorum. "Kosova ile
Metohiya"da ve yine vurguluyorum
250 bin Sýrb'ýn burada bulunmasý
durumunda, standardlarýn ne þekilde
uygulanmaya baþlayacaðýný nasýl
düþündüðünüzü sormak istiyorum.
Veton Suroi, bugün Kosova
Baþkaný'nýn seçilmesinin, bütün yöre
için bir örneði oluþturabilecek bir
demokratik
sürecin
sonucu
olduðunu vurguladý. KDB'ni ve bu
göreve aday olan Rugova'yý tebrik
ediyorum. Ayný zamanda, KDB'ne
adaylýðý için tebrik ediyorum. Adýný
hala bilmediðimize raðmen, her
nasýlsa adaylýk sürecini kutluyoruz.
Adaylýðýn önemini göz önünde
bulundurarak, baþkan adayýnýn,
Meclis önünde, kendi görüþünü,
önümüzdeki üç yýla ait çalýþma planý
hakkýnda görüþlerini açýklamasý ve
yapacaklarý çalýþmalarýn, eni sonunda ayný öznelerin onayladýðý ve
imzaladýðý Anayasa Çerçevesi'ne
olan görevlerini yerine getireceklerine inandýrmalarýna dair bir ricada
bulunmak istiyorum. Aslýnda,
sadece Meclis milletvekilleri deðil,
bu oturumu takip eden halk da,
baþkan adayýnýn bu konudaki
düþüncelerini duymalý ve buna inanmalýdýr. Buysa biz milletvekillerine
de, oylamakta bir kolaylýðý oluþtururdu.
ORA Meclis Grupu, hiçbir þekilde
taraftar olmak istemiyor. Biz, evet ya
da hayýr olarak oyumuzu kullanacaðýz. Bunu muhalefette olduðumuz için yapacaðýz ve idare ile
muhalefet arasýnda daha kaliteli bir
iletiþim hatrýna oyumuzu kullanacaðýz. Ancak, baþkan adayýnýn
önerilmesi sürecinde bizim de
bulunmamýzý isterdik. Devamýnda
Meclis Baþkaný Daci katýlanlarý,
Kosova Baþkaný'nýn seçilmesi ile

ilgili oylamanýn gizli olacaðý
nedeniyle, Meclis Sekreterliðinin,
AG?T'in
profesyonel
desteði
sayesiyle, administratif ve teknik
hazýrlýklarý yapmýþ olduðunu ve
böylece, Yasama Departamentinden
üç resmi kiþiden bir komisyonu,
oylama için mevcut milletvekillerin
listesini, oylama listelerini, oylama
kutusunu ve oylama yerini hazýrladýðýný vurguladý. Ancak politik
özneler, oylama sürecini takip edecek ve oylarý sayacak birer gözlemciyi önerebileceklerini de söyledi.
Buna göre, herþey Anayasa ve
süreçlerle uyumlu olarak yapýlacaktýr. KDP Parlamenter Grubu adýna
Jakup Krasniqi söz istedi.

Baþkan görevine iki aday
Jakup Krasniqi, KDP'nin, Kosova
Baþkaný görevine karþý adayýný
önerme hakkýný kullandýðýný ileri
sürdü. Krasniqi, çünkü baþkanýn
seçim sürecinin demokratik anlam
kazanmasý
amacýyla
bunu
yapacaðýz, dedi. Kosova'nýn, çok
bileþik politik süreçlere girdiðine
inanýyoruz, buna göre, Kosova
Baþkaný'ndan, kararlýlýk, pozitif
enerji ve politik ile zeka ihtiyatý,
yaný sýra yüksek moral ve ulusal
kalite istenmektedir.
Bizim adayýmýz, daha genç yaþlardan itibaren uzun politik ve varansever etkinlikleri olan bir kiþidir. O,
ünlü ilegal ve vatansever etkin biri
olarak, politk tutuklu, etkin barýþsever direncin etkin üyesi, KKO üyesi
ve KKO Genel Kurmayý üyesi idi.
O, hayatý boyunca hiçbir defa, iþgalcinin, devlet yöneticileri, savaþ canisi ve insanlýða karþý cani, Kosova'da
çok yaralar açan ve facialara neden
olan olan Slobodan Miloševi?
önünde baþ eðmemiþtir.
Bizim adayýmýz, basýn ve yayýncýlýk
tarafýndan hiçbir zaman karalanmamýþ, davalý ya da sorunlu mülke
sahip deðildir ve en güzel þekliyle o,
bugün Kosova'ya çok gerekli olan
politik ve enstitüsyonel yaþamda birleþtirici özelliðe sahiptir.
Bizim adayýmýz, düzen ve yasamaya
saygý gözsterecektir. Boþ sembollerle
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ve diðer yasadýþý iþlerleuðraþmayacak, ulusal sembollerle oyun oynamayacak, baþkan görevinin aþýrý tekpartili administrasyonunu yaratmayacak, tasdýklanmamaýþ ifadelerde
bulunmaycak ve geçmiþi olmayan
insanlara takdirler daðýtmayacaktýr.
Baþkanýn
administrasyonu,
Kosova'daki realitenin ve onun birliðinin aynasý olmalýdýr.
Bizim adayýmýz, kendisinin bütün
politik etkinliði süeresinde, kurtuluþ
savaþý öncesi ve sonrasý, zenginleþme hesini ilk plana kýymamýþ,
kurtuluþ savaþýndan sonra birçoklarýnýn ya da Kosova enstitülerinin
en yüksek yöneticilerinin yaptýklarý
gibi gösteriþli sray inþa etmeye
kalkýþmamaýþtýr.
Bizim adayýmýzýn özgeçmiþi, hangi
yönünden bakarsanýz bakýnýz,
gözyaþý gibi temizdir. Buna göre,
nihai satüse hala sahip olmadýðý bu
zamanlarda da Kosova'nýn, Liplan
yakýnlýðýndaki
Bujanlý
Ramë
Buja'nýn sahip olduðu kaliteye sahip
kiþilere ihtiyaci vardýr.
Ramë Buja, Filoloji Fakültesi'nin
Arnavut Dili ve Edebiyatý bölümü
mezunudur, ekonomi fakültesini de
tamamlamýþ, yaný sýra hukuk bilimleri mastýrlýðý olan bir kiþidir. 80'li
yýllarý süresinde, politik ve vatansever ilegal etkinliklerinde bulunmuþtur. Politik tutuklulardan biridir,
etkin barýþsever direniþ yýllarýnda
etkin biri ve Kosova Kurtuluþ
Ordusu, KKO genel kurmay üyesi,
Rambuye'de Kosova delegasyon
üyesi, geçici Hükümette yerel idare
bakaný ve þimdi Kosova Meclisi
Milletvekillidir.
Kosova Baþkaný görevine bizim
adayýmýz sayýn Ramë Buja'ya
oyunuzu vermeniz siz ve Kosova'nýn
þerefinedir. Kosova'nýn, Arnavut
halkýný ve tüm Kosova yurttaþlarýný
birleþtirecek bir adaya sahip olacak
zamaný da gelmiþ oldu. O, ödevlerini sorumlu ve yorulmaksýzýn gerçekleþtiren bir kiþidir ve Kosova
Baþkaný görevine onun seçilmesi, siz
ve Kosova'nýn tüm yurttaþlarý için
bir onurdur.
Saygýdeðer milletvekilleri, baþkan
görevine demokratik partisinin adayý
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olan Ramë Buja'ya oyunuzu vermeniz için çaðrýda bulunuyorum.

Allah sizi ihsan eylesin ! Allah
Kosova'yý ihsan eylesin!

Devamýnda Nexhat Daci, oylama
listesinin düzene koyulacaðýný ve
Kosova Demokratik Birliði'nin
adayý ve Kosova Demokratik
Partisi'nin adayý olmak üzere baþkan
görevi için 2 adayýn sokulacaðýný
ileri sürdü. Bundan sonra, oylama
sürecine geçildi, iki tur oylamada
hiçbir aday, baþkan olarak seçilmesi
için mutlak çoðunluðu kazanmadý,
bu arada, Demokratik Partisi, bir
sonraki oylama sürecinden adayýný
geri aldý. Üçüncü turda Dr. Ýbrahim
Rugova için, 64 milletvekili evet
oyunu kullandý, 32'si ise karþý oy
kullandý. Ýbrahim Rugova, Kosova
Baþkaný görevine seçildi.

Meclis Baþkaný, devamýnda, koalisyonda partnör olan partiler arasýnda
sözleþme
ve
Anayasa
Çerçevesi'nin 9.3.8 ve 9.3.9 Bölümü
ile uyumlu olarak, Kosova Baþkaný
Rugova'yý, Kosova Baþbakaný
görevine adayý önermesi için
çaðýrdý.

Devamýnda Dr. Ýbrahim Rugova,
katýlanlara þu sözlerle hitaben
konuþtu: "Saygýdeðer Baþkan Daci,
saygýdeðer
Kosova
Meclisi
Milletvekilleri, gelecek görev
süresinde de , bizim çok sevdiðimiz
ülkemiz Kosova'yý, baþkan olarak
yönetmemde
güveniniz
için
teþekkürlerimi belirtmek isterim.
Saygýdeðer milletvekilleri,
Ülkemiz Kosova'nýn toprak bütünlüðünü, halkýn birliðini koruyacaðýma ve savunacaðýma dair törenli bir
þekilde and içiyorum. ?ktisat ve
demokratik kalkýnma , istikrarlýk,
tüm yurttaþlarýn geleceði ve iyiliði
yönünde etkin olacaðým, baðýmsýzlýðýn bir an önce tanýnmasý ve
Kosova'nýn, Avrupa Birliði ve
NATO'ya entegrasyonu, dolayýsýyla
Amerika Birleþik Devletleri ile
dostluðun
devamlý güçlenmesi
yönünde durmadan çalýþacaðým.
Bay ve bayanlar
Kosova Meclisi'nin bu kuruluþ
toplantýsýndan,
Kosova'yý
destekleyen
Baþkan Bush,
Baþbakan Bler, Baþkan Shirak,
Baþkan
Shreder,
Baþbakan
Berluskoni ve Genel Sekreter
Annan'ý selamlamama izin verin.
Her zaman olduðu gibi bu sefer de,
her zaman Kosova için kaygý duyan
Kutsal Papa Con Paliy ÝÝ'i içtenlikle
selamlýyorum.

Baþkan Rugova kararýný þöyle bildirdi: "Anayasa yetkileri esasý üzere ve
KDB ile AAK ve diðer koalisyon
partnörleri ile varýlan sözleþme esasý
üzere, Sayýn Ramush Haradinaj'ý,
Kosova
Hükümeti
Baþbakaný
görevine atamayý kararlaþtýrdým.
Ayný zamanda, atanan baþbakandan,
koalisyonun sözleþmesine uygun bir
þekilde Hükümeti kurmasýný istedim." Kosova Baþbakaný görevine
önerilen aday sayýn Haradinaj, önerilen bakanlar listesini okudu.
Kolisyonun sözleþmesi esasý üzere
ve adaylýk gösterme istemleri
esasýnca Haradinaj, Hükümeti,
bakanlarla tamamlamakla görevli
olduðunu ileri sürdü. Ve listeyi
sundu:

- Baþbakan yardýmcýsý-Adem Salihaj
- Ýktisat ve Maliye Bakanlýðý
Bakaný-Haki Shatri, ekonomist,
- Aleni Hizmetler Bakanlýðý BakanýMelihate Tërmkolli, hukukçu,
- Ulaþým ve Telekomunikasyon
Bakanlýðý Bakaný-Qemal Ahmeti,
elektroteknik mühendisi,
- Eðitim, Bilim, ve Teknoloji
Bakanlýðý Bakaný-Agim Veliu,
hukukçu,
- Kültür Bakanlýðý Bakaný-Astrit
Haraçiya, hukukçu,
- Yaþam Çevresi ve Alansal
Planlaþtýrma Bakanlýðý BakanýBajram Kosumi, Arnavut Edebiyatý
mastýrý,
- Madencilik ve Enerji Bakanlýðý
Bakaný-Ethem Çeku, Tarih mastýrý,
- Ýþ ve Sosyal Refah Bakanlýðý
Bakaný-Ahmet Ýsufi, Edebiyatçý,
- Ticaret ve Endüstri Bakanlýðý

Bakaný-Bujar Dugolli, Tarih mastýrý,
- Saðlýk Bakanlýðý Bakaný Sadik
Ýdriz, filolog.
Meclisi, iki bakanlýðýn Kosova
Sýrplar'ý tarafýndan yönetilmesinin
öngörüldüðünü bildirmek istiyorum.
Bu bakanlýklara hala adaylarýn belirlenmemsi
dolayýsýyla,
bakan
yardýmcýlarýnýn
seçilmesini
öngördük ve Meclis'in ilerideki oturumlarýndan birinde, bakanlarýn
ikinci yardýmcýlarýnýn da atanmasýný
yapacaðýz.
Görevlerim esasýnca benim önümde,
önerge olarak Hükümet programý da
duruyor. Aynýca, bu fýrsat için hazýrlanmýþ olan Programla ilgili konuþmam da var, öyle ki , süreç esasýnca,
sizin isteklerinize cevap vereceðim.

Politik sürecin geleceði
konusunda kaygý
Devamýnda KDP Parlamenter Grup
Þefi Jakup Krasniqi söz aradý ve þunlarý dedi: Biz Kosova demokratlarý,
yeni Kosova Hükümeti'nin bakanlar
kurulunun yapýsýný dikkatla takip
ettik. Daha geniþ bir koalisyon
taraftarý olmamýza raðmen, ki bu
konuda baþakanýmýz açýklama getirdi, biz politik parti olarak, politik
sürecin ilerletilmesi amacýyla güçlü
bir muhalefet olamayý kabul ettik,
ancak, durum itibariye özellikle
Hükümet'te her yasadýþý olayý, becerisizlik ve enstitülerin tembelliðe iþaret
etmekten asla kaçýnmayacaðýz.
Siz Hükümeti, sizin kabile çýkarýnýz
için kurmuþsunuz. Siz statüsü
olmayan ve Kosova baðýmsýzlýk
devleti olmasý gereken Kosova'nýn
pozisyonunu göz önünüzde bulundurmamýþsýnýz. Politik ve ekonomik
istikrarlýðý, güvenlilik ve çeþitli
sosyal sorunlarý gözönünüzde bulundurmayarak-büyük
sorumluluðu
üzerinize yüklemiþsiniz.
Biz sizin çýkarýnýzý alnýyoruz, buna
göre sizden, muhalefetin rolünü ve
muhalefetin isteklerini doðru bir
þekilde
anlamanýzý
istiyoruz.
Kosova'da her zaman meydana
geldiði zaman, haksýzlýklar ve
yasadýþý olaylarý karþýsýnda bizim

nöbetçi olmaya alýþtýðýmýzý çok iyi
bilirsiniz.
Sizin dünkü, bugünkü ve gelecek
yanlýþlarýnýzýn iþaret edilmesi için
nöbetçi olmak, bizim görevimizdir.
Kosova'nýn sorunlarý ve çýkarlarýna,
yorulmaksýzýn, profesyonel ve kararlý bir þekilde yanaþacaðýz. Her yasal
ve finansi zeddelenmeye, her politik
yanlýþý ve yönetimdeki yeteneksizliði açýða çýkaracaðýz.
Biz, yeni baþbakanýn uzmansal ve
politik zorluklarýný anlýyoruz. Onun
politik karþýtlarýnýn ona karþý yýllarca yaptýklarý baskýlarý anlýyoruz,
Lahey Mahkemesi tarafýndan doðru
olmayan baskýyý-ve bu sadece ona
karþý deðildir-eski ve yeni Sýrp
strüktürleriyle iþbirliði sonucu
baskýlarý anlýyoruz. Ancak bunlar,
onun bakanlar kuruluna karþý yedekli
davranýþýmýzý
belirtmemizi
engellemiyor. AAK'nýn, baþka bir
uzman takýmý öneremediðini de
anlýyoruz; o, yabancý olmayan politik figürleri kiþileri önermiþtir, bunu
da anlýyoruz, ancak, onun koalisyon
müttefiði olan KDB'ni anlayamýyoruz, ki bu parti aslýnda kalifiyeli
kadro, aydýnlar ve uzmanlar yokluðunu çekmiyor, ki bu gerçeði,
seçim kampanyasý süresinde de sýk
sýk ortaya atýyordu. Sayýsýz aydýnlar
ve uzmanlar þimdi nereye havalandýlar acaba? Þimdi bu kadar fakir
bir aydýn ve uzmanlar kadrosuyla
neden sahneye çýkýyor? O, sadece
kalifiyeli olmayan bir kadroyu önermekle kalmayýp, yerel yönetimde
açýða çýkan kadrolar yaný sýra, bazý
örnekler hariç, uzlaþmaz, yeteneksiz
ve geldikleri belediyelerdeki görevlerini kötüye kullanan kadrolarý
önerdi.
2005 yýlý-büyük deðiþmeler, büyük
adýmlar yýlý, büyük enerji ve sorumluluklar yýlý olarak uyun zaman beklendi.
Ben siz sayýn bay ve bayanlarý samimi olarak soruyorum, önerilen
Hükümet, bugün Kosova'ya gerekli
olan uzmansal, politik ve entelektüel
kalitede bir takýma sahip midir?
Ben, sizden cevap istemiyorum.
Önümüzde duran süreçler karþýsýnda, sizin saðduyunuza cevap veriniz.

Çocuklarýnýzýn geleceðini düþünün.
Sözüm, Adýna konuþtuðum Kosova
Demokratik Partisi Meclis grubuna
deðildir, ancak politik sürecin geleceði, ekonomik kalkýnma süreçleri,
güvenlilik ve adalet ve çocuklarýmýzýn geleceði için endiþeli
olduðumuzdan dolayý kaygýlarýmýzdan konuþuyorum.
Statüsü hala tanýmlanmamýþ bir
Kosova'yý yönetebilmek için bu
kiþiler, moral, politik, entelektüel,
uzmansal ve vatansever kalitelere
sahip
deðiller.Bu
kiþilerin,
Kosova'da önümüzdeki üç yýl
içerisinde politik ve ekonomik
yaþamý frenlemek amacýyla formal
olmayan grupasyonlar tarafýndan
seçilmiþ olmalarýndan korkuyorum.
Bu yönetici formasyonun, bölünmüþ
ve sýnýrýna kapanmýþ Kosova'nýn
daha da kapanmasýna neden
olacaðýndan korkuyorum. Bu yöneticiler formasyonunun, Kosova'da
insan ilþlkilerini de gevþeteceðine
inanmýyoruz. Bunu derken, bu adaylarýn, endiþeli iliþilerin sürdüðü
belediyelerden
getirildiklerini
düþünüyorum.
Kosova Demokratik Partisi Meclis
grubu adýna ileri sürdüklerimin,
gelecek üç yýl içerisinde tersinin
olmasýný isterdim, ancak, Kosova
sorunlarý sadece, iyi niyet ve benim
isteklerimle çözümlenemez. Kosova
sorunu, formal sorun deðildir.
Kosova Demokratik Partisi'nin,
Haradinaj ailesinin kurtuluþ savaþýndaki rolüne, Kosova için verdiði kurbanlarýna büyük saygýsý vardýr,
ancak hayýr-Kosova onuru için Ramuþ Hükümeti için oylamamak
durumundayýz.
Krasniqi'nin tartýþmasýna baðlý
olarak Meclis Baþkaný Daci þunlarý
ileri sürdü:
"Sayýn Krasniq'i, bugün ne istediyseniz dediniz. Karþý geldiniz, her çeþit
söz kullandýnýz. Bugün, sizin de
baþkanýnýzýn ileri sürdüðü gibi,
demokrasiyi eserde görmek çabasýndaydýk. böyle devem etmeniz
takdirde, oturumu ise ben yönetiyorum-bir daha bu çeþit konuþmalarýn
tekrarlanamýyacaðýna inanmanýzý
istiyorum".
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Kosova'nýn kalkýndýrýlmasý ile ilgili süreçlerin sürdürülmesine
Amerika'nýn yardýmý, özel önem taþýmaktadýr
Standardlarýn yerine getirilmesine katký sunacak olan yasalarýn
kabul edilmesi, Meclis'in önde gelen ödevidir
Kosova
Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci,
Kosova'daki
ABD
Daire
Þefi
Philip
Goldberg'i
bugün
kabul etti.
Kosova
Meclisi
Baþkaný
görevine
seçilmesi
dolayýsýyla kutladýktan
sonra
Goldberg,
Kosova'nýn en yüksek
enstitüsyonlarý seçilmesi
ve kurulmasý yönünde
demokratik süreçlerden
memnuniyet duyduðunu
vurguladý. Konuþmacýlar, Kosova'nýn
kalkýndýrýlmasý, özellikle azýnlýklar
haklarýnýn gerçekleþtirilmesi ve yurttaþlarýn serbest devinimi yönünde etkin
olmanýn gereksinimine özellikle iþaret
edildi. Bu ödevler, Kosova Hükümeti
için en önemli öncüllüklerden biridir.
Meclis Baþkaný Daci ve Goldberg, yýllarca özgürlük ve demokrasiye hizmet
eden çok sayýda ortak projelerin
gerçekleþmesi yönünde Kosova kalkýnmasý süreçlerinin hayata geçirilmesi
için Amerikan yardýmýnýn önemi
konusunda oydaþ oldular. Söz konusu
destek ve iþbirliði, belirli alanlardaki

uzmanlarýn saygýya deðer yardýmlarýyla
da desteklenmiþtir. Geçmiþte olduðu
gibi gelecekte de yurttaþlarýmýzýn
karþýlaþmakta olduklarý tüm engellerin
aþýlmasý amacýyla genel kalkýnma yolunda bu yardýmýn sürmesine gerek
vardýr. Öyleki, bu yolda, Evro-Atlantik
entegrasyonlarýna doðru emin adýmlarla
yürümek için, Kosova'nýn tüm
enstitüsyonlarý ve yurttaþlarýnýn sorumlu olarak davranmalarý istenmektedir.
Öyleki, Kosova Meclisi'nin önünde
olan gelecekteki çalýþmalarýn hayata
geçirilmesine özellikle önemin verilmesi gerektiðine iþaret edildi.

Kosova yöneticileri, ülkenin final statüsüyle
ilgili ölçütleri yerine getirecektir
Kosova, Sýrbistan'ýn parçasý deðildir ve olmayacaktýr
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci bugün, Kosova'daki
Büyük Britanya Dairesi Þefi Mark Dickinson'u kabul edip,
ülkedeki enstitüler yöneticilerini yüklü kýlan konular hakkýnda
görüþtü. Görüþme sýrasýnda, Kosova'da standartlarýn yerine getirilmesiyle ilgili Meclis gündemi, yerel yönetimin yenilenmesi ile
ademi merkeziyetçilik konularý ve genelde Kosova'nýn final
statüsünün çözümlenmesi amacýyla gereken koþullarýn yerine
getirilmesine özel önem verildi.
Mevcut yöneticilere sahip olan Kosova, ülkenin final statüsüyle
ilgili ölçütleri yerine getirecektir. Ademi merkeziyetçilik alanýndan ise azýnlýklara daha geniþ alan saðlanacaktýr. Gereksinim
duyulan yerler belediye olacaktýr. Örneðin: çoðunluðu Sýrplar'ýn
oluþturduðu Priþtine Belediyesi'ne baðlý Graçanisa ve çoðunluðu
Türkler'in oluþturduðu Prizren Belediyesi'ne baðlý Mamuþa köyü.
Bununla birlikte hýzlý iktisadi geliþme fonksiyonunda olan Elezhan. Yerel hükümetin yenilenmesi sürecine muhalefetin de katkýda bulunmasý gereklidir, dedi konuþmasý sýrasýnda Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci.
Kosova'daki Büyük Britanya Dairesi Þefi Mark Dickinson ise,
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Slovenya devleti, Kosova'nýn
Avrupa Birliði'ne doðru giden
yolda yardýmcý olmalýdýr
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci,
AGÝT'in baþkanlýðýný yapan Slovenya
Dýþiþleri Bakaný Dimitriy Rupel'i bugün
kabul etti ve Kosova'daki geliþmeler ve
Kosova ile Slovenya arasýndaki geniþ iþbirliði olanaklarýný görüþtü.
Kosova'da AGÝT Þefi Paskal Fieski'nin ve
Rupel'in iþ arkadaþlarýnýn da hazýr bulunduðu bu görüþme sýrasýnda Profesör Daci,
ekonomi, demokrasi ve Avrupa Birliði'ne
doðru ilerleme planýnda Slovenya'nýn elde
ettiði baþarýlarý deðerlendirirken, Kosova
yurttaþlarýnýn, Sloven devleti ve onun
halkýnýn, saygý ve inancýný belirtti. Bu yönde
Daci, Kosova'nýn Avrupa Birliði'ne giden
yolda Sloven devletinin yardýmcý olmasýný
istedi ve özellikle ekonomi, teknoloji ve
yatýrýmlar alanýnda Kosova ile Slovenya
arasýnda iþbirliðin derinleþtirilmesi taraftarý
olduðunu vurguladý.
Slovenya Dýþiþleri Bakaný Rupel, savaþtan
sonar Kosova'nýn elde ettiði baþarýlarý ve
Kosovalýlarýn özgürlük, demokrasi ve
kalkýnma yönündeki güçlü isteklerini deðerlendirdi. Ýlk sýrada ekonomi alanýnda geniþ
iþbirliði olanaklarýnýn var olduðunu ileri sürerken Rupel, AGÝT'in baþkanlýðýný yapmasý
itibariyle de ülkesinin, Kosova'nýn heryönlü
kalkýnmasýnýn saðlanmasý ve amaçlarýn
gerçekleþemsi yönünde etkin olacaðýna dair
söz verdi.

Kosova'daki temaslar demokratizasyonunun, uluslararasý
mekanizmlerle yapýlan iþbirliðinin ve standartlarýn yerine getirilmesinin ülkenin geleceði için oldukça önemli olduðunu vurguladý. Böylece, her iki taraf, ikili iþbirliðin önemliliðiyle oydaþ oldu.
Sýrbistan Baþkaný Boris Tadiç'in Kosova'ya yaptýðý ziyaret ve
Kosova'da yaþayan Sýrplarla yaptýðý toplantýlar sýrasýnda öne
sürdüðü ifadesi hakkýnda yorum yaparken, Kosova Meclisi
Baþkaný Nexhat Daci, Kosova'nýn hiçbir zaman Sýrbistan'ýn
parçasý olmadýðýný ve olmayacaðýný belirtti. Sadece Sýrp siyasetçileri deðil, Kosova'daki yerel Sýrplar'ýn çoðu da bunun bilincindedir.
Tadiç'in ölçüsüz ifadelerini, Belgrad'taki politik savaþým fonksiyonunda olduðunu farkettim. Fakat, Tadiç'in Kosova'yý ziyaret
etmesi iyi oldu. Kosova yöneticileri, iyi iliþkilerin kurulmasý ve
Preþova Vadisi ile Makedonya enstitüleri ile yurttaþlarýyla ziyaretlerin ve serbest iletiþimlerin kurulmasý doðrultusunda seferberliðini sürdürmektedir. Yörenin tüm ülkeleriyle normal iliþkilerin
kurulmasý amacýyla Sýrbistan yöneticileriyle de enstitütyonel þekilde görüþmeye hazýrým, dedi konuþmasýnýn devamýnda Baþkan
Daci.
Tadiç Kosova Sýrplarý'na bayrak için kumaþ getirdi, ama
düþünceme göre kumaþ yerine maddi yardým getirseydi daha iyi
olurdu. Çünkü, Kosova Hükümeti, devamlý yaðan kar yüzünden
yörenin abluka altýna alýnmasýndan sonra Kuzey Arnavutluða
maddi yardýmda bulunmuþtu, dedi konuþmasýnýn sonunda Kosova
Meclisi Baþkaný Nexhat Daci.

KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANI NEXHAT DACÝ ÝLE BAÞBAKAN HARADÝNAJ, ÝÞ ADAMLARIYLA GÖRÜÞTÜ

Biznisin özgürce geliþmesine hiç
kuþkusuz destek sunulmakta
Ülkenin iktisadi kalkýnmasý ile standartlarýn yerine getirilmesi sözkonusu olduðu sýrada, Kosova enstitüleri yekvücutlu çalýþýyor. Kosova iþ adamlarý, iktisadi, fiskal ve gümrük siyasetinin ilerletilmesini ve ayný zamanda yabancý
yatýrýmlarýn saðlanmasý ile loyal olmayan rekabetin ortadan kaldýrýlmasýný saðlayan yasamayý istemektedir
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci bugün, "Yasamacýlýk ve Kosova
Biznisi" konusunun görüþülmesi
amacýyla, Kosova iþ adamlarýný
danýþmaya davet etti. Bu görüþmeye,
Baþbakan Ramush Haradinaj ile
Bakanlar Ethem Çeku ile Bujar
Dugolli de katýldý.
XXÝ. yüzyýl, sadece dünya iktisadisinin deðil, globalizým yüzyýlý olacaktýr, bunun için de bu mandatta birlik ve beraberlikte çalýþan Kosova
enstitüleri, Kosova'yý normal bir
duruma getirmeye çabalanmaktadýr,
dedi Kosova iþ adamlarýyla
görüþmede bulunan Nexhat Daci.
Oldukça olumsuz iktisadi þartlar
altýnda ülkenin iktisadi geliþmesine
katkýda bulunan Kosova iþ adamlarýna teþekkürlerini sunarak Baþkan
Daci, Kosova'nýn ülkenin bütçesini
tek baþýna kurmaya ve ikinci meclis
seçimlerinden sonra merkezi enstitüleri oluþturmaya yetenekli olduðunu
belirtti. Konuþmasýnýn devamýnda
Baþkan Daci, Kosova'nýn kendi
bütçesiyle yönetme hakkýna henüz
sahip olmadýðýný ortaya atýp,
Merkezi Fiskal Otoritesi gibi
Hükümetin
paralel
mekanizmalarýnýn hala hüküm sürdüðünü ve
Kosova'nýn
buna
katýlmak
istemediðini vurguladý.
Ünlü bir politik ekonomi kuramcýdan
esinlenerek Baþkan Daci, geliþmekte
olan toplumun önceliklerine deðindi:
sosyal ile ekonomi bunalýmlarla
yönetme amacýyla özel ekonomi
yatýrýmlar ile yetenekli mekanizmalara yardým sunmak için yetenekli
ortamýn kurulmasý. Bu münasebetle
baþkan Daci, Kosova Bütçesi'nin
dörte birinin "sosyal barýþýn satýn
alýnmasýna" harcandýðýný, fonlarýn
çoðunun ise Kosova'nýn iktisadi

geliþmesine katkýda bulunmayan
ülke
dýþýndaki
carhesaplara
yatýrýldýðýný hatýrlattý.
Kosova iþ adamlarýyla yapýlan
görüþme
sýrasýnda,
Kosova
Yasamacýlýk yöneticisi, sadece küçük
ve büyük iktisadiye yönelik fikirlerini ortaya attý. Onun düþüncesine
göre, bunun sayesiyle, maden ocaklarý ve büyük iktisadi sistemleri gibi
Kosova iktisadi kaynaklarýn etkin
hale getirilebileceð kuþkuludur.
Kosova iþ adamlarýna konuþmada
bulunan Kosova Baþbakaný Ramush
Haradinaj, Kosova'nýn yavaþ yavaþ
geliþmeye doðru adým attýðýný ve
olumsuz
tarih
kuþullarý
ile
Kosova'daki son savaþ neticeleri
yüzünden meydana gelen gerilemeyi
giderdiðini ileri sürerken, Hükümet
ile Kosova'nýn diðer enstitülerinin,
iktisadi geliþmede daha etkin rolü
oynamasýnýn ve Kosova þirketlerine
destek sunmasýnýn gerktiðini belirtti.
Bu
münasebetle
Baþbakan
Haradinaj, yabancý yatýrýmlarýn
tanýtýlmasý acentasýnýn kurulacaðýný
ve Kosova statüsünün saptanmasýndan önce kredilerin saðlanmasý
yönünde
uluslararasý
finansi
enstitülerle sözleþmelerin baþlayacaðýný vurguladý. Konuþmasýnýn
devamýnda Baþbakan Haradinaj,
dýþsatým için ürünleri üreten þirketlerin finanse edilmesi, özeleþtirmenin canlanmasý, özel þirketlerden
fonlarýn saðlanmasý ve bu araçlarýn
ülkenin iktisadi geliþmesi için angaje
edilmesi için gereken taslak
olanaklarýný araþtýracaklarýný dile
getirdi.
Diðer yanadan Baþbakan Ramush
Haradinaj, yöre ülkeleriyle iyi iliþkilerin saðlanmasý ve Kosova'nýn iktisadi geliþmesi çýkarýndan olan bu

ülkelerle serbest ticaretin gerçekleþmesi amacýyla anlaþmanýn yapýlmasý yönünde seferber olacaðýný vurguladý.
Kosova Ýktisat Odasý Baþkaný Ýsmail
Kastrati, Kosova'daki yasalarýn
deðiþik þekilde uygulandýðýna
deðinerek, Kosova biznisinin sayýsýz
güçlüklerle karþýlaþtýðýný ortaya attý.
Ayný zamanda Baþkan Kastrati,
Kosova'da üretilmeyen hammaddeler
için gümrük vergilerinin ortadan
kaldýrýlmasýnýn
büyük
önem
taþýdýðýný ve eðer bu hammaddeler
ile sermaye yatýrýmlarý için gümrük
vergileri ortadan kaldýrýlýrsa, o
zaman gelecek yýldan itibaren
Kosova Bütçesi'nin artmaya baþlayacaðýný vurguladý. Konuþmasýnýn
devamýnda Baþkan Kastrati, Kosova
Meclisi
tarafýndan
onaylanan
yasalarýn ek yasalarla birlikte uygulanmasý ve ayný zamanda birçok sistemli iktisat yasalarýnýn uygulanmasý
isteminde bulundu.
Özel Biznis Banka temsilcisi Dr.
Nazmi Mustafa ve diðer iþ adamlarý,
yasamacýlýðýn iktisadi sistemiyle
uyumlaþtýrýlmasýnýn
gerekli
olduðunu dile getirdi. Fakat, tartýþmaya katýlanlarýn çoðu, fiskal ile
gümrük siyasetinde daha derin
yenilemelerin yapýlmasý ve ayný
zamanda biznis için eþit koþullarýn
saðlanmasý ve loyal olmayan rekabetin ortadan kaldýrýlmasý isteminde
bulundu. Kosova iþ adamlarý, ekonomi kredilerinin bu gibi aðýr koþullarý
altýnda, Kosova'daki çalýþmalarýn
baþarýlý sonuçlar getirmesinin
olanaksýz olduðunu belirttiler.
Bu görüþmenin amacý, iktisadi
sorunlar için çözümlerin bulunmasý
ve ülkenin hýzla geliþmesi için vizyonun saptanmasýydý.
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ALENÝ TARTIÞMALAR

Yasa Tasarýsý, insan haklarýnýn korunmasýna ait uluslararasý
enstrumanlarla uyumlu olarak hazýrlanmýþtýr
Devletdýþý Örgütleri, kayýt sýrasýnda finansi rapor ile çalýþma projelerini sunmalýdýr. Bu þekilde
onlarýn çalýþmasý kamuoyuna daha açýk olacaktýr
Kosova Meclisi'nin Kamu Hizmetleri, Yerel
Administrasyon ve Medyalara ait Komisyon'u
bugün, geçen ayýn sonunda ilk okunuþtan sonra
Kosova Meclisi tarafýndan kabul edilen
Devletdýþý Örgütler'in Özgürce Birleþmesine ait
Yasa Tasarýsý'yla ilgili aleni tartýþma örgütledi.
Komisyon Baþkaný Nekibe Kelmendi'nin
baþkanlýðýnda düzenlenen bu aleni tartýþma
sýrasýnda, sözkonusu Yasa Tasarýsý'nýn,
Devletdýþý Örgüt olarak örgütlü tüzel kiþilerin
kurulmasýný, kayýtlanmasýný, iç yönetimini ve
etkinliklerini düzenlediði ortaya atýldý.
Tartýþmayý açarken, Komisyon Baþkaný Nekibe
Kelmendi, bu Yasa Tasarýsý'nýn Meclis tarafýndan oldukça iyi bir þekilde hazýrlanmýþ bir belge
olarak kabul edildiðini belirtip, bu Yasayla
ileride Devletdýþý Örgütleri'nin finansi açýdan
daha saygýlý olacaðýný vurguladý. Toplantýda
hazýr bulunan bazý milletvekilleri, ilerideki

süreçte ortadan kaldýrýlacak olan bu Yasa
Tasarýsý'ndaki bazý eksikliklerin varolduðunu
dile getirdiler. Aleni tartýþmaya katýlanlar,
Devletdýþý Örgütlerini kapsayacak böyle bir
yasa kuralýnýn daha önceden getirilmesinin
gerekli olduðunu ortaya atýp, sözkonusu Yasa

Ruhsatlarýn geçerliði daha uzun olmalý
Geçenlerde ilk okunuþtan sonra Kosova Meclisi tarafýndan destek alan
Medyalara ait Baðýmsýz Komisyonla ilgili Yasa Tasarýsý, Kosova'daki
ilerideki geliþmeler için özel önem taþýmaktadýr. Bunun aynýsý ülke
demokratisinin kalitesine etki edecektir. Belirli açýklamalar ile
deðiþtirgelerin hazýrlanmasý sürecindeki düzeltilerle, sözkonusu Yasa
bu alanda tamamýyla Avrupa standartlarýyla uyumlu olacaktýr. Bu Yasa
Tasarýsý, medya alanýnda gerçek rekabeti güçlendirmiþ olacaktýr. Bütün
bü görüþler, bugün düzenlenen Medyalara ait Baðýmsýz Komisyonla
ilgili Yasa Tasarýsý'na iliþkin aleni tartýþma sýrasýnda ortaya atýldý. Kamu
Hizmetler, Yerel Administrasyon ve Medyalara ait Komisyon tarafýndan örgütlenen bu aleni tartýþmayý, sözkonusu Komisyon Baþkaný
Nekibe Kelmendi yürüttü. Bu aleni tartýþmaya, Medyalara ait Geçici
Komisyon Baþkaný Robert Gillete, Kosova'daki elektronik ile basýn
mensuplarý ve AGÝT temsilcisi de katýldý.Sözkonusu Yasa Tasarýsý'ný
destekleyen medya mensuplarý, konuyla ilgili birçok uyarý ile öneride
bulundular. NKM Kurul üyelerinin seçilmesi þekli ise medya mensuplarýnda büyük tedirginlik yarattý. Bu üyelerin politik parti sýralarýndan
seçilmemesi önerileri de ortaya atýldý. Toplantýya katýlanlar, 20.
maddedeki 8. noktanýn tamamýyla bu Yasa Tasarýsý'nýn metninden silinmesi önerisini oybirliðiyle kabul ettiler. Sözkonusu maddenin bu
noktasý, Yönetim Kurulu'yla danýþarak acil durumlarda Genel Müdüre
verilen yetkiye iliþkindir. Baðýmsýz Profesyonel Gazeteciler Birliði
temsilcisine göre, sözkonusu Yasa Tasarýsý'na kýyasla medya ortak
kararýný teþkil eden bu tartýþmanýn devamýnda,Yasa Tasarýsý metninde
dil açýsýndan da bazý uyuþmazlýklar da mevcuttur. Yaný sýra, bu Yasa
Tasarýsý'nda Medyalara ait Geçici Yönetmen mandatýnýn ne zaman
sona erdiði ve Medyalara ait Baðýmsýz Komisyon'un ne zaman çalýþmalara baþlayacaðý gerçeði saptanmamýþ ve bununla birlikte bazý maddeler Anayasa Çerçevesi'ne aykýrýdýr. Toplantýnýn devamýnda ruhsatlarýn geçerlilik süresi de tartýþmacýlarýn ilgisini çekti ve onlar zaman
açýsýndan bu sürenin uzatýlmasý önerisinde bulundu. Sözkonusu
Komisyon Baþkaný Nekibe Kelmendi, bugünkü aleni tartýþmanýn
oldukça faydalý olduðunu belirtip, bu Yasa Tasarýsý'nda bazý düzeltilerin yapýlmasý sýrasýnda ortaya atýlan uyarý ile önerilerin büyük katkýda bulunacaðýný vurguladý.
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Tasarýsýný desteklediler. Devamýnda aynýca, bu
Yasa Tasarýsý'nýn toplum için oldukça önemli
olduðu belirtilip, insan haklarýnýn korunmasýna
ait uluslararasý enstrumanlarla uyumlu olarak
hazýrlandýðý deðerlendirildi.
Bu münasebetle, sözünü edilen Yasa Tasarýsý
metninin tamamlanmasý ile zenginleþtirilmesiyle ilgili bazý uyarýlar ile öneriler ortaya atýldý.
Aleni tartýþmaya katýlanlarýn ilgisini, özellikle
Devletdýþý Örgütlerin kayýtlanmasý ile yeniden
kayýt olmasýný içeren bu Yasa Tasarýsý'nýn maddelerindeki bazý noktalar çekti. Ayný zamanda
öngörülen iþlemlerin süreçleriyle ilgili bazý
uyarýlar da ortaya atýldý. Tartýþmalar sýrasýnda,
Devletdýþý Örgütleri'nin kayýt sýrasýnda finansi
rapor ile çalýþma projelerini sunmalarýnýn
gerekli olduðu belirtilip, bu þekilde onlarýn
çalýþmasýnýn kamuoyuna daha açýk olacaðý vurgulandý.

Küçük ve Orta þirketler, Kosova'daki ekonominin
geliþmesinin güç motoru olmalýdýr
Kosova Meclisi'nin Ekonomi, Ticaret, Endüstri, Enerjetik, Ulaþým ve
Telekomunikasyon Komisyonu bugün, Küçük ve Orta Þirketlerin
Desteklenmesiyle ilgili Yasa Tasarýsý'ný aleni tartýþmaya sundu.
Sözkonusu Yasa Tasarýsý, geçen ayýn sonunda ilk okunuþtan sonra
Kosova Meclisi tarafýndan kabul edildi. Sözkonusu Komisyon
Baþkaný Fatmir Rexhepi'nin baþkanlýðýnda düzenlenen bu aleni
tartýþmaya, komisyon üyeleri yaný sýra, Hükümet ve Endüstri ile
Ticaret Bakanlýðý temsilcileri, Kosova Ýktisat Odasý, Kosova Biznisi
ve Priþtine'nin "Riinvest" Acentasý temsilcileri de katýldý. Sözkonusu
Yasa Tasarýsý'yla ilgili tartýþmalar yürütülürken, toplantýda hazýr bulunanlarýn hepsi, Kosova'ya, bu alandaki yasalarý ve fonksiyonal iliþkileri düzene koyacak olan bir yasanýn gerekli olduðu görüþüyle oydaþ
oldu. Çünkü toplantýda belirtildiðine göre, Kosova'daki ekonominin
geliþmesinin güç motoru küçük ve orta þirketler olmalýdýr. Dünyanýn
birçok ülkelerinde küçük ile orta þirketlerin ülke ekonomilerine
yüzde 90 oranýyla katýldýðý gözönünde bulundurulursa, iþte o zaman
bu þirketlerin ne derecede önemli olduðu ortaya çýkacaktýr. Onun için
bu Yasada, Kosova Bütçesi tarafýndan yapýlacak olan finansi destek,
bu þirketlere kredilerin saðlanmasý þekli, bu alandaki dýþ yatýrýmlar,
bu þirketler için serbest Gümrük bölgelerinin saðlanmasý ve merkezi
strüktürlerle olduðu gibi yerel strüktürlerle de iþbirliðin gerçekleþmesi daha ayan bir biçimde açýklanmalýdýr. Tartýþmalarýn devamýnda, bu
Yasa sayesiyle, Yasa Tasarýsý'ndan çýkan bazý esas konularýnýn düzenlenmesinin de gerekli olduðu görüþleri ortaya atýldý. Örneðin,
Körükleme Acentasý'nýn önemi ve rolü, iþçilerin sayýsý ile döner
araçlarýn sayýsýna göre bu þirketlerin daha iyi bir biçimde sýnýflandýrýlmasý ve bu þirketlerin daha iyi bir biçimde çalýþmasýna iliþkin olan
diðer konular. Sözkonusu Yasa Tasarýsý'nýn gereken þekilde hazýrlanmadýðý ve yeniden iþlenmesinin gerekli olduðu ileri sürüldükten
sonra, aleni tartýþmanýn devamýnda, tartýþmacýlar tarafýndan ortaya
atýlan öneri ile uyarýlarýn yazýlý olarak sözkonusu komisyona teslim
edilmesi ve bu öneri ile uyarýlarýn komisyon tarafýndan iyice incelenmesinin ve önemli olan bazý önerilerin bu Yasa Tasarýsý'na ilave
edilmesinin gerekli olduðu karara baðlandý.

KOSOVA MECLÝSÝ MÝLLETVEKÝLLERÝNE YÖNELÝK ÝKÝ SORU-ÝKÝ CEVAP

Ýktisat, Saðlýk, Güvenlik ve Yasal Devlete
özel önem göstermek deðerlidir
1. Bu yýl içerisinde milletvekillerinin seferber olmalarýnýn temel amacý nedir sizce?
2. En çok hangi alanlar için yeni yasalarýn hazýrlanmasý ile getirilmesi gereklidir, tek sözle
Kosova Meclisi tarafýndan hangi yasalarýn getirilmesine öncelik verilmeli?
Naim Jerliu:
1. D ü þ ü n c e m e
göre bu görev
süresi
içerisinde, özellikle
bulunduðumuz
yýl içerisinde,
Meclis'te
görüþülecek ve
kabul edilecek
yasalarla ilgili etkinlikler yaný sýra,
yasal giriþimlerin de kapsanmasýyla
birlikte, sorumluluklar kapsamýndaki
alan
çerçevesinde,
Kosova
Hükümeti ya da uygun bakanlýklar
tarafýndan yasalarýn uygulanmasýnýn
denetlenmesi için koþullarýn saðlanmasý gerekir. Bununla uyumlu
olarak, böylelikle, komisyonlar
sayesiyle, yürürlükte olan yasalarýn
etkililiði, onlarýn uygulanmasý ve
uygun bakanlýklarýn sorumluluklarý
ile ilgili etkinlikler üstüne denetimin
yapýlmasý gerekir. Düþünceme göre,
kabul ettiðimiz ve kabul etmemizi
bekleyen çok sayýda yasalarýn elimizde olduðu, dolayýsýyla Kosova
baðýmsýzlýðý konusunda karar alma
sürecine doðru giden yolda, Kosova
enstitülerinin ulaþtýðý baþarýlarýn
deðerlendirilmesinin
yapýlmasý
gerektiði dönemde, bu giriþim en
önemli ödevlerimizden olmalýdýr.
2. Kosova Meclisi'nde, baþarýlý ve
Kosova yurttaþlarýnýn gereksinmelerini yerine getiren yasal gündemi saðlamamýz gerekir. Ekonomi
alanýndaki çok gerekli yasalarýn yaný
sýra, özellikle saðlýk ve sosyal refah
alanlarýnda yasalarýn hazýrlanmasý ve
hayata geçirilmesinin büyük önem
taþýdýðýný vurgulamak isterdim. Bu
yönde, söz konusu alanlara ait belli
stratejilerin hazýrlanmasý da gereklidir, çünkü, Kosova'yý fakir ve çok

aðýr sosyal ile saðlýk durumunda olan
geliþmemiþ bir ülke olarak bildiren
göstergeleri göz önümüzde bulundurmalýyýz.
Çalýþmalarýmýz
süresinde, yasalarýn, Avrupa standardlarýyla uyumlu olarak hazýrlanamsýna dikkat etmeliyiz ve
düþünceme göre, Kosova'nýn Avrupa
entegrasyonu ile ilgili giriþim planlarý üstüne etkinliklerimizi hizlandýrmalýyýz.
Gjylnaze Syla:
1. Y a s a l a r
kalitesinin
düzelmesi, yani
yasalarýn faydalý, fonksiyonal ve Kosova
yurttaþlarýnýn
hizmetinde
olmasý;
Avrupa standartlarýyla uyumlu olarak yasa
çerçevesinin
getirilmesiyle,yasa
altyapýsýnýn tamamlanmasý;
Uluslararasý faktörle birlikte Kosova
Anayasasý'nýn hazýrlanmasý;
Kosova'nýn çýkarýndan olan önemli konulara göre toleranslýk ile politik kültürün ve
ayný zamanda yapýcý iþbirliði ile ortak
kararýn saðlanmasý /2005 yýlýnýn ortasýna
kadar standartlarýn gerþekleþmesi
yönünde gereken ilerlemenin saðlanmasý/;
Hükümete denetim çalýþmasýnýn yapýlmasý ve sorumluluðu üstlenmesi;
Komisyonlar sisteminin güçlendirilmesi
/komisyonlarýn
denetim
rolünün
güçlendirilmesi/;
Hükümet ile Devletdýþý Örgütlerle sýký
iþbirliðin yapýlmasý ve deðiþtirgelerin
sunulmasý sürecine etkin bir biçimde katýlmasý;
Hükümet proðramýnýn geliþmesini izleyebilmek için ziyaretlerin gerçekleþmesi, ki

bu, Hükümet proðramýnýn uygulanmasý
yönündeki sorunlarýn ve problematik
yasalarýn keþfedilmesini saðlamaktadýr.
Problematik yasalarýn keþfedilmesiyle,
onlarýn deðiþmesi istenmektedir.
2. Önceliðin verilmesi gereken
yasalar, enstitülerin kurulmasý,
güvenlik ile hukuk devleti ve iktisat
ile mülk haklarý alanýndan
olmalýdýr.
Genc Gorani:
1. Milletvekillerinin
s e f e r b e r
olmalarýnýn temel
amacý, Kosova'nýn
ekonomi geliþmesinin körüklenmesi olmalýdýr.
2. Yasalar hazýrlanýrken öncelik
Kosova'nýn
ekonomi geliþmesine, Kosova güvenliðine, Kosova enstitülerinin çalýþmasýna ve devletdýþý örgütlerinin
özgürce çalýþmasý garantisinin saðlanmasýna verilmelidir.
Gjergj Dedaj:
1. K o s o v a
L i b e r a l
Demokrasi'nin
temsilcisi
olarak
ben,
K o s o v a
Meclisi milletvekillerinin
seferber
olmalarýnýn temel amacý, Kosova
enstitüleri içinde demokrasi ile
ortak kararýn gerçekleþmesi ve
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hukuki açýdan eþit ve
demokratik bir Kosova'nýn
kurulmasýna olumlu etkide
bulunmasý olmalýdýr diye
düþünüyorum. Etnik, dini, ýrk
ve cinsiyet eþitliðine ait Batý
Avrupa standartlarýyla uyumlu olarak uygulanan yasalarýn
getirilmesi,
Kosova
Meclisi'nin
seferber
olmasýnýn
temel
amacý
olmalýdýr, ki bu, yurttaþlarýn
isteði ile baþlý baþýna yönlenmesi esasý üzere Kosova'nýn
politik statüsünün çözümlenmesine olumlu katkýda bulunacaktýr. Ayrýca,
bunun
gerçekleþmesi
sayesinde,
Kosova'nýn, Avrupa Birliði ile
Kuzey Atlantik strüktürlerine
entegre edilmesi saðlanmýþ
olacaktýr.
2. Kosova Meclisi'nde getirilen
yasalarýn hepsinin kendi
öncülükleri vardýr ve onlar
Kosova
yurttaþlarý
ile
yasalarýn hüküm sürmesinin
hizmetinde olmalýdýr. Yine de
iktisat, özeleþtirme, Kosova
yurttaþlarýnýn
güvenliði,
eðitim, saðlýk, savaþ sýrasýnda
hayatýný
kaybeden
savaþçýlarýn ailelerinin ve
sosyal yardýma muhtaç þahýzlarýn korunmasý alanýndaki
yasalara öncelik verilmelidir.
ŠPRESA MURATÝ
1. Bu
yýlýn
Kosova'nýn
geleceði için
oldukça
önemli
olduðu ve
yýl içerisinde
büyük ve
önemli
sorunlarýn
/standartlar, statüs, desentralizasyon /çözümleneceði gözönünde
bulundurulursa, milletvekillerinin
seferber olmalarýnýn temel amacý,
kendi alanýnda gerektiðince seferber olmasýdýr. Boþnak topluluðu14

nun temsilcisi olarak ben, kendi
etkinliklerimi bizim etnik, kültür,
din ve dil benliðimizin korunmasýna yönlendirmiþ olacaðým.
Düþünceme göre, önceliðin verilmesi gereken konulardan biri,
her zaman ve her yerde, daha
doðrusu her kamu enstitüde kendi
dilinin özgürce kullanýlmasý,
kendi dilinde eðitim görmesi,
iþbulma açýsýndan eþit olanaklarýn
saðlanmasý ve ayrým yapýlmadan
saðlýk ile sosyal korunum hizmetlerinin sunulmasýdýr. Bizler hepimiz, demokrasi ile hukuk yönetimin geliþmesi yönünde elimizden geleni yapmalý ve Kosova
yurttaþlarý için Kosova'nýn ekonomi geliþmesini saðlamalýyýz.
2. Bütün yasalar önemlidir, ama
düþünceme
göre,
Kosova
Meclisi'nde ilk sýrada onaylanmasý gereken yasalar Kamu
Yargýtaya ait Yasa Tasarýsý,
Tanýklarýn Korunmasýna ait Yasa
Tasarýsý /yasamacýlýk alanýndan/,
Küçük ve Orta þirketlere desteðin
sunulmasýna ait Yasa Tasarýsý
/iktisat
alanýndan/,
Saðlýk
Sigortasýna ait Yasa Tasarýsý
/saðlýk alanýndan/ ve Kültür
Yapýtlarýna ait Yasa Tasarýsý
/kültür alanýndan/. Bunlarý saydýðýmda diðer yasalarýn önemli
olmadýðý demek deðildir, tabii ki
her yasanýn kendine göre aðýrlýðý
vardýr, fakat düþünceme göre, bir
yasayý sadece onaylamak önemli
deðildir, onun pratikte de
tamamýyla uygulanmasý için
gereken koþullarýn saðlanmasý
daha da önemlidir. Meclisin
ilerideki prosedüründe, diüer
yasalarýn da incelenmesi ile onaylanmasý
öngörülmektedir.
Þimdiye kadar onaylanmayan
yasalar arasýnda, Kosova'daki
azýnlýk topluluklarýnýn ilerideki
entegrasyonuyla ilgili yasal kararlar da bulunmaktadýr, öyleki
ileride ben kendi etkinliðimi en
iyi yasa kararlarýnýn getirilmesine
yönlendirmiþ olacaðým. Sadece
bu yýl deðil, bütün mandatým
boyunca sayýsýz seminerler ile
toplantýlara katýlacaðým ve bunun
sayesinde yeni görgüler ile politik
eðitime sahip olacaðým.

Kosova Meclisi Baþkanlýk Kurulu üyesi
Xhavit Haliti, Kosova'daki Fransa Daire Þefi
Thierry Reynand'ý aðýrladý

Kosova, statüsü ile ilgili
görüþmenin baþlatýlmasý için
standardlarý yerine getirmelidir
Görüþme süresinde Baþkanlýk Kurulu
üyelerinin Paris ziyaretine de deðinildi

Haliti - Reynand görüþmesinden bir an

Kosova'daki güncel geliþmeler, yerli
enstitülerin iþlevliliði, yurttaþlarýn elektrik
enerjisiyle tedariði ve Kosova statüsü ile
ilgili konular, Kosova Meclisi Baþkanlýk
Kurulu üyesi Xhavit Haliti ve Kosova'daki
Fransa Daire Þefi Therry Reynand arasýndaki görüþmenin anna konularýný oluþturdu. Görüþme süresinde aynýca, Kosova
Meclisi Baþkanlýk Kurulu üyelerinin,
Fransa Ulusal Meclisi'ne yapmasý gereken
ziyeret programýyla ilgili konu da ele
alýndý.
Kosova'daki Fransa Daire Þefi Therry
Reynand, Kosova enstitülerinin çalýþmalarýný deðerlendirip, karþýlýklý iþbirliðin
kurulmasýna ilgi gösterdi.
Konuþmacýlar, standardlarýn yerine getirilmesi, Kosova enstitüleri tarafýndan
gerçekleþtirilmesi gereken en önemli ödevlerden biri olduðunu vurguladýlar.
Kosova'da istikrarlýðýn ve siyasi sakinliðin
korunmasý, ülkenin ilerlemesi ve kalkýnmasý, dolayýsýyla nihai statüsünün saptanmasýna yardým edeceðini de vurguladýlar.

MECLÝS, KOSOVA HÜKÜMETI'NÝN PROÐRAMINI KABUL ETTÝ

Standartlarýn yerine getirilmesi-Hükümetin
etkin ve günlük görevi
Hükümet proðramý, Kosova yurttaþlarýnýn politik isteðiyle uyumlu olarak final statüsle ilgili karar almayý
saðlayarak, Kosova'yý süreçte devlet yapma çabasýnda bulunmaktadýr

Baþbakan Ramush Haradinaj, Hükümet proðramýný sunarken görülüyor
Geçen yýlýn 22 Aralýk tarihinde,
Kosova Meclisi Milletvekilleri
törenli bir þekilde ant içtiler.
Toplantýnýn devamýnda, Meclis'in
gündem
sýrasýnda
Kosova
Hükümeti'ne Bakanlar yardýmcýlarýnýn seçilmesi yer almaktaydý.
Gereken hazýrlýklarýn zamanýnda
yapýldýðýný belirten Baþbakan
Ramush
Haradinaj,
Bakanlar
yardýmcýlarý görevine adaylarýn
yönetim koalisyonundan seçildiðini
vurguladý. Bunun esasý üzere, þu
adaylar önerilmektedir:
Sayýn Hafiz Krasniçi-Ulaþým ile
Telekomunikasyon Bakanlýðý'nda
Bakan yardýmcýsý,
Sayýn
Astrit
Ajeti-Saðlýk
Bakanlýðý'nda Bakan yardýmcýsý
/hekim/,
Sayýn Muharem Ýbrahimi-Bütçe
ile Finansi Bakanlýðý'nda Bakan
yardýmcýsý /ekonomist/,
Sayýn Fevzi Berisha-Eðitim, Bilim
ve Teknoloji Bakanlýðý'nda Bakan

yardýmcýsý,
Sayýn Aziz Lila-Yerel Yönetim
Bakanlýðý'nda Bakan yardýmcýsý,
Sayýn Merxhan Avdyli-Yaþam
Ortamýnýn Korunmasý ve Alan
Planlamasý Bakanlýðý'nda Bakan
yardýmcýsý,
Sayýn Kadri Kryeziu-Ticaret ile
Endüstri Bakanlýðý'nda Bakan
yardýmcýsý,
Sayýn Agron Dida-Enerjetik ile
Madencilik Bakanlýðý'nda Bakan
yardýmcýsý,
Sayýn Lulzim Leci-Çalýþma ve
Soyal Korunum Bakanlýðý'nda
Bakan yardýmcýsý,
Sayýn
Mark
Komoni-Kamu
Hizmetler Bakanlýðý'nda Bakan
yardýmcýsý,
Sayýn Angjelina Krasniqi- Kültür,
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nda
Bakan yardýmcýsý,
Sayýn Ýbish Bajrami-Geri Dönüþ ve
Topluluklar Bakanlýðý'nda Bakan
yardýmcýsý,
Sayýn Tom Hajdaraj-Ormancýlýk

ve Köylerin Geliþmesi Bakanlýðý'nda
Bakan yardýmcýsý,
Sayýn
Ergün
Köroðlu-Kültür,
Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nda
Bakan'ýn ikinci yardýmcýsý,
Sayýn Nazmi Fejza-Geri Dönüþ ve
Topluluklar Bakanlýðý'nda Bakan'ýn
ikinci yardýmcýsý
Bakanlar yardýmcýlarý listesine 66
Milletvekilli evet oyunu kullandý, bir
karþý oy vardý ve 43 Milletvekilli
çekimser
kaldý.
Devamýnda,
Bakanlar yardýmcýlarý ant içti.

Muhalefet, demokrasinin
entegral parçasý olarak
tanýmlanmakta
Toplantýnýn devamýnda Kosova
Baþbakaný Ramush Haradinaj,
Hükümet proðramýnýn tanýtýmýný
yaptý.
Konuþmasýnýn
baþýnda
Baþbakan Haradinaj, ülkenin özgürlüðe kavuþmasý için canlarýný feda
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eden ve ileride Kosova halkýnýn
özgürce ve baðýmsýz olarak yaþamasý için üstün çaba sarfedenleri
hatýrlamamýzýn gerekli olduðunu
belirtip, özgürlük için canlarýný feda
edenlere ömür boyu borçlu olduðumuzu ve ayný zamanda tolerans ile
demokratik toplumla birlikte bir
devletin kurulmasý amacýyla sarfetmiþ olduðumuz çalýþmalarda yekvücutlu olmamýzýn gerekliliðini vurguladý.
Kosova'nýn yeni tarihinde bugün ilk
defa Hükümet ile muhalefete
sahibiz. Muhalefetin, alternatif
çözümler sunacaðýna, çalýþmalarýnda
yapýcý olacaðýna ve hepimizin iyiliði
için sarfetmiþ olacaðýmýz çabalarý
körükleyeceðine
inanýyorum.
Hükümet, her zaman muhalefeti,
demokratimizin entegral parçasý
olarak kabul edecektir.
Kosova Hükümeti kendi proðramýný
hazýrladý. Bu proðramda, ilerideki üç
yýl içerisinde baþarýlý bir yönetimin
gerçekleþmesi, yaþamýn tüm alanlarýnda Kosova'nýn geliþmesi ve ayný
zamanda her zaman artýþ saðlayacak
geliþme þekilleri kapsanmýþtýr.
Sözkonusu proðramda aynýca,
Kosova'ya ait standartlarýn yerine
getirilmesi de yer almaktadýr.
Bununla birlikte, Hükümetim
proðramý, Kosova yurttaþlarýnýn
politik isteðiyle uyumlu olarak final
statüsle ilgili karar almayý saðlayarak, Kosova'yý süreçte devlet
yapma çabasýnda bulunmaktadýr.
Hükümet proðramýnda, Kosova'nýn
final statüsüyle ilgili yapýlan konuþmalarýn platformu kapsanmamýþtýr,
çünkü böyle bir platform ileride
Kosova Meclisi'nde takdim edilecektir.
Meclis ile yurttaþlarýn önünde
Hükümet koalisyonunun sorumluluðu bilincinde olarak, sizlere çalýþmalarýmýzýn öncülüklerini sunuyoruz:
Birinci öncülük olarak - standartlar
ve statüsü aldýk.
Devamýnda þunlar yer alýyor:
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Enstitülerin güçlendirilmesi,

yönetimin düzelmesi ile Yasa
çerçevesinin yerine getirilmesi.
Sorumluluk isteyen kamu
administrasyon ile hukuki devletin
kurulmasý, ekonomi artýþ ile iþbulma, uluslararasý standartlara göre
öðretim ve eðitim, kamu hizmetler
kalitesinin artýrýlmasý ve altyapýnýn
geliþmesi, siyasi istikrarlýk ile
güvenliðin güçlendirilmesi ve
Avrupa
ile
Avrupa-Atlantik
sürecinde ilerleme ve komþu
devletlerle iyi iliþkilerin kurulmasý.
Standartlarla ilgili planýn yerine
getirilmesi, Hükümetin operatif ve
günlük görevi olacaktýr. Bu yöndeki
çalýþmalar, enstitüsyonel gözlemciler sayesinde izlenecektir. UNMÝK
ile Kosova'nýn diðer enstitüleriyle ve
ayný zamanda diðer seferber örgütler
ve tüm Hükümet enstrumanlarý ile
Kosova'nýn sivil toplum kuruluþlarýyla daha sýký iþbirliði yapýlacaktýr.
Þunu bilmemiz gerekir ki, standartlarýn baþarýyla yerine getirilmesi,
Kosova statüsünün baþarýyla çözümlenmesi yönündeki olumlu faktörü
ve geçici yönetim enstitülerinde
yurttaþlarýn daha iyi ve daha kaliteli
bir yaþamý için Kosova'nýn Avrupa
Topluluðu'na katýlmayý teþkil etmektedir.
Enstitülerin
güçlendirilmesi,
Hükümetin en önemli amaçalrýndan
birini oluþturmaktadýr ve bu
Hükümet ile gereken bakanlýklarýn
tamamlanmasý
yardýmýyla
saðlanacaktýr. Bizler ayný zamanda,
yönetim kültürünün düzelmesi ve
devlet administrasyonu faydasý
doðrultusunda elimizden geleni yapmaya çalýþacaðýz.
Yeni bakanlýklarýn kurulmasý, yetkilerin bu enstitülere aktarýlmasý
fonksiyonunda ve bu öncelik
çerçevresinde olacaktýr. Hükümet,
özellikle
þunlara
önem
verecektir:enstitütyonel
kapasitelerin ve altyapýnýn kurulmasý,
Hükümetin diðer gerekli bakanlýklarla tamamlanmasý, final statüsün
saptanmasý ile Anayasa'nýn getirilmesi önerisiyle kýyasla Avrupa
standartlarý ile normalarý ilave

ederek Kosova Anayasý'nýn hazýrlanmasý çalýþmalarýnýn baþlamasý,
piyasa ekonomisinin çalýþmasý,
yönetim baþarýsýnýn artmasý, objektiflerin baþarýyla gerçekleþmesi
amacýyla somut önlemler ile önceliklerin alýnmasý, mandatýyla uyumlu
olarak UNMÝK'in denetim ile müdahale rolünün kolaylaþtýrýlmasý
amacýyla önkoþullarýn saðlanmasý
vb.
- Ekonomi artýþ ile iþbulma, toplumdaki genel istikrarlýðýn önemli
unsurlarýndan biridir. Tüm yerli
potansiyeller ile uluslararasý destek,
ekonomi stabil artýþ ile daha üretken
iþbulma için gereken koþullarýn
sunulmasýna yönelik olmalýdýr. Þu
anda iþbulmayla ilgili istemlerin
çözümlenmesi, Kosova toplumu ile
iktisadi için imkansýzdýr, bunun
gerçekleþmesi için altyapý ile
eðitimde daha iyi bir ekonomi artýþ
ile yatýrýmlarýn saðlanmasý gereklidir.
Fiskal siyasetiyle uyumlu olarak,
iktisadideki durumun düzelmesi,
köylerin ve iktisadinin geliþmesinde
stabilliðin saðlanmasý amacýyla ek
önlemlerle izlenmelidir. Enerjetik ile
Madencilik Bakanlýðý'nýn kurulmasý,
bu sektörlerin çalýþmasýnda esas
sorunlarýn ortaya atýlmasý için iyi bir
fýrsattýr.
Kosova Elektrik Ýktisadisi'nin finansi stabilliðinin düzelmesi amacýyla,
çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý ve
teknik ile komersiyel kayýplarýn
azalmasý ve bu ile diðer kamu þirketler için bütçe araçlarýnýn angaje
edilmesi gereklidir.
Güncel durumun deðiþmesi fonksiyonunda, harcanan elektrik enerjisi
için Kosova Elektrik Ýktisadisi
varolan finansi borçlarýn ödenmesi
amacýyla, administrative sorumluluðun parallel olarak güçlendirilmesi
gerklidir.
Altyapýnýn yönetilmesi ile eðitimfinansi teknolojinin yönleriyle ilgili
beliren güçlükler ile zayýflýklarýn
giderilmesi ve tüm seviyelerde
eðitim reformunun devam etmesi
amacýyla Hükümet stabil önlemler

alacaktýr.
Kültür alanýnda, yurttaþlarýn kültür
benliðinin zenginleþtirilmesi desteklenecektir, kültür ile ulusal özelliðini
taþýyan yapýtlarýn korunmasý ile
onarýlmasý, uluslararasý kültür iþbirliðin körüklenmesi ve 2004 mart
olaylarý sýrasýnda ya dad aha önceden hasara uðrayan kültür yapýtlarýn
onarýlmasý.
Spor alanýnda, Kosova sporunun
enternasyonalizasyonu
amacý
gerçekleþecek ve Kosova'daki sporu
destekleyerek, spor ile spor
yarýþlarýnda mevcut olan düzensizliklerin kaydedilmesi saðlanacaktýr.
Yerel hükümetin yönündeki yetki
taþýyýcýlarýna özel önem verilecektir.
Temel amacý, Hükümetin tüm yurttaþlara, özellikle azýnlýklara yakýnlaþtýrýlmasý ve bu þekilde multietnik
ilkeleri esasýnca azýnlýklar haklarýnýn
saðlanmasý
amacýyla,
onlarýn
enstitüsyonel çalýþmasý olanaklarý ve
hizmetler eþit olarak katýlmasý teþkil
etmektedir.
Ademi Merkeziyetçilik, karar alma
hacminin artýrýlmasýnda yurttaþlarýn
yönetimini
düzelterek,
yerel
hükümetin reform pratiði anlamýna
gelmektedir. Bu reformlara þu
yasalarýn getirilmesiyle geçilmelidir.
Örneðin, Yerel Yönetime ait Yasa,
Kamu Finansiler Yasasý ve diðer
yasalar.
Bütün enstitüleri sürece katarak
ademi
merkeziyetçilik
genel
kavramýn tamamlanmasý, uluslararasý administrasyon, sivil toplum
ve azýnlýklarýn haklarý yönünde
çalýþmalar devam edecektir.
Hükümetin öncülüðü, devlet administrasyonunda rüþvete karþý savaþým,
örgütlü ve aðýr suçlar ile iktisadi
suçlarýna karþý savaþým, etnik, cinsiyet ya da politik mensubiyet bakýlmaksýzýn yurttaþlar ile onlarýn mülklerine yapýlan saldýrýya karþý
savaþým olacaktýr.

la ilgili mülk sorunlarýnýn bir an
once çözümlenmesini kapsamaktadýr. Ve bu Kosova'dan göçeden
Sýrp yurttaþlarýnýn geri dönmesi
yönündeki gecikmenin giderilmesini
ilave ederek, zaptedilen mülkün iade
edilmesini acilen uygulamak ve
evlerini terk edenler ile azýnlýklarýn
geri dönmesi yönünde çaba sarfederek gerçekleþebilir.
Hükümet kendi programýnda,
Kosova'nýn özgürlüðüne ait önemli
kategorilerin yer almasýný öngörmüþtür. Savaþ kahramanlarýnýn
aileleri ile Kosova Kurtuluþ Ordusu
savaþ malüllerinin ve hayatýný
kaybedenler ile kayýp kiþilerin
ailelerine ilgi göstermek amacýyla
yapýlan hazýrlýklar esasýnca çalýþacaðýz. Ayný zamanda Hükümet, kaybolan kiþiler sorununun bir an önce
çözümlenmesi
sorumluluðunu
üstlenerek, bununla ilgili uluslararasý faktörün kararlý seferberliðini isteyecektir.
Olumsuzluklarýn giderilmesi ve
demokrasi, politik ile sosyal ekonomi stabilliðin saðlanmasý amacýyla
Kosova Hükümeti'nin katýlýmý, uluslararasý topluluk, özellikle Avrupa
Birliði, ABD ile NATO, Birleþmiþ
Milletler Örgütü ve diðer örgüt,
enstitü ile uluslararasý acentalarla
iþbirliðin güçlendirilmesi yönünde
kurulacaktýr. Bu iþbirliði, güvenlik,
stabillik, sürekli barýþ ile iyi komþu
iliþkilerin saðlanmasýna ve Kosova
için pratik ile stratejik önemi olan
standartlarýn uygulanmasý yönündeki baþarýnýn saðlanmasý ve Avrupa
ile Avrupa-Atlantik entegrasyonu
perspektifinin açýlmasýna yönelik
olacaktýr. Uluslararasý karþý sorumlu
olacaðýz ve perspektif demokratik
ülke olarak Kosova imajýnýn
güçlendirilmesi için kendi görgülerimizle uyumlu olarak davranacaðýz,
dedi konuþmasýnýn sonunda Kosova
Baþbakaný Sayýn Ramush Haradinaj.

Savaþ kahramanlarýnýn
aileleri ve savaþ malüllerine
özel önem verilmeli

Kosova'nýn mevcut sýnýrlarý
uluslararasý hukuk ilkeleriyle
uyumlu olarak korunmaktadýr

Sözkonusu öncelik, yasadýþý zaptlar-

Konuyla ilgili tartýþmalara katýlan

Hashim Thaçi, Hükümet proðramý
ilk önce tanýtýlýp, onunla ilgili tartýþmalarýn yapýlmasý ve onaylandýktan
sonra Hükümetin seçilmesi yerine
/Meclis demokrasisine göre bu
böyledir/, bizde bunlarýn hepsi tam
akisine yapýlýyor. Bizler sanki
gerçek devlet enstitülerin kurulmasýndan çok dýþtan tanýtýlmaya
daha fazla önem veriyoruz.
Hükümet proðramý iyice tercüme
edilmiþ bir proðramdýr, ama bize
göre deðildir. Gereken içeriði yok.
Vizyonu olmadýðý için, politik
geliþme proðramýna deðil, daha fazla
teoretik etütsel çalýþmaya benzemektedir. Hükümetin proðramlarý,
bu hükümet strüktürünün yaptýðý
gibi yurttaþlarýn sorunlarýný ortaya
atmak için sadece kamu oyunun
araþtýrýlmasý esasýnca kurulmaz,
yurttaþlar istemlerinin çözümlenmesi ile sürekliliði için en iyi ve en
uygun sorunlarýn keþfedilmesini
araþtýrarak kurulmalýdýr.
Kosova Demokratik Partisi, þu öneri
ile
tamamlamalarla
Hükümet
proðramýnýn þekillerinin daha fazla
açýklanmasýnýn gerekli olduðu
düþüncesindedir:
1. Hükümet
proðramý,
Kuzey
Atlantik strüktürlerinde baðýmsýz,
egemen ve bütünlüklü devlet
olarak Kosova için temel seferberlik olmalýdýr.
2. Etnik ve çok dinli ülke olarak
Kosova'nýn tüm yurttaþlarý için
eþit haklarýn ayan bir biçimde saptanmasý gerek,
3. Yasanýn geçerliliðinden söz
edildiðinde, þunlarýn gerçekleþmesi için özel ve somut olarak
seferber olmak gereklidir:
- tüm yurttaþlarýn çýkarýndan Yasa
esasý ile yasamanýn kurulmasý,
- Batýlý
demokratik
ülkelerin
anayasalarýyla uyumlu olarak
Anayasa'nýn getirilmesi için þaba
sarfetmek ile onun zaman döneminin kesinleþtirilmesi,
- Yasa önünde tüm yurttaþlarýn eþit
olacaðý baðýmsýz, tarafsýz ve
sorumlu mahkemeciliðin kurulmasý,
- tüm kesimler ile enstitülerde
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rüþvete karþý sert önlemlerin alýnmasý ve bu önlemlerin tüm seviyelerde gerektiðince uygulanmasý,
- Kosova'da uygulanan tüm Sýrp
yasalarýnýn yürürlükten çýkarýlmasý
için zaman döneminin saptanmasý.
Ne yazýk ki, bugün de Miloševi}'in
dönemine ait yasalar "Kosova
hukuðunda-týrnaklar altýnda" uygulanmaktadýr,
- Sýrbistan'ýn emirleri üzere çalýþan
"köprü koruyucularý" olarak
adlandýrýlan paralel strüktürler
mensuplarýnýn, Hükümetin ayan ve
somut seferberliðiyle yasa önünde
karþýlaþtýrýlmasý.
4. Kosova'daki yönetimin çalýþmasýndan söz edildiðinde, modern
toplum olarak özel olarak þunlara
önem verilmelidir:
- yasayla korunan statüsle modern
ile profesyonel sivil hizmetin çalýþmasý,
- kamu administrasyondan profesyonel kiþilerin iþten uzaklaþtýrýlmasýna politik açýdan yönelik olan
yeni Hükümet kampanyasýnýn durdurulmasý,
- ileride politik partiler, sivil toplum
ve uluslararasý mekanizmalarýn
iþbirliðiyle, tüm yurttaþlarýn
gereksinmeleri doðrultusunda daha
sorumlu Meclis için açýk listenin
uygulanmasýyla seçim sisteminde
reformlarýn
uygulanmasýnýn
saðlanmasý,
- kamu kesimdeki maaþlar, özel sektördeki
maaþlarla
rekabetli
olmalýdýr,
- etkin sivil toplumlar ve medyalar
tamamýyla özgür ve baðýmsýz
olmalý,
- bu günlerde medyalara karþý denetimin yapýlmasýna baskýda bulunan
yeni Hükümetin pratiðinden
vazgeçilmeli ve ilerideki kamu
rüþveçiliðin yapýlmasýna izin verilmemeli. Kamu rüþveçiliðin mevcut olup olmadýðýný en iyi çeþitli
gazette yayýncýlarý bilmektedir.
5. Ýktisadi geliþmeyle ilgili proðram
bölümünde, þunlara önem verilmeli:
- para birimi olarak Kosova'nýn
Avrupa bölgesine euroyla katýl18

Rüþvetçilikle ilgili Daci-Suroi tartýþmasý
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci, tutanaktan Sayýn Suroi'nin yargýç rolünü
oynadýðý tümcenin silinmesini istedi, çünkü onun düþüncesine göre, bu resmi belgedir
ve bu belgeye "rüþveçiliðe karþý tüm yasa ile normatif esaslarla savaþmasý gereklidir"
baþlýðý verilmemelidir. Ayný zamanda bunun Bakanlýk ile Belediyede yer almamasý
gerekir, çünkü bu özel prosedürü gerektirmektedir. Parti temsilcileri proðramla ilgili
kendi uyarýlarýný vermelidir ve onlarý uygulamaya çaba sarfetmelidir, bunun için lütfen bir daha bu konuyla uðraþmayalým. Böyle bir öneride bulunmam benim hakkýmdýr
ve Sayýn Suroi'nin de bununla uzlaþmasýný istiyorum, bununla eski dönemde
karþýlaþmýþ olduðumuz hatalarýn bir kez daha tekrarlanmasýndan kurtulmuþ olacaðýz.
Sayýn Suroi, bir kez daha tekrarlýyorum-lütfen özel belediyeler ile bakanlýklarýn
adlarýyla ilgili yazýyý delillerle birlikte Meclise teslim etmenizi rica ediyorum, ondan
sonra biz bunu gerektiði yere, yani sýralý prosedüre sunmuþ olacaðýz. Tabi ki, sizin
isteðinizle Meclis'in resmi evraklar bölümünden ortaya atmýþ olduðunuz adlarla ilgili
tümce silinmelidir. Konuyla ilgili ýsrar etme hakkýnýz olduðunuzu biliyorum, ama
bununla belgeyi saðlamak göreviyle üstleniyorsunuz, dedi Baþkan Daci.
Baþkan Daci'nin sorusuna yanýt veren Veton Suroi, adlarýn silinmesinden yana
olmadýðýný belirtip, bakanlar seçiminin bir partinin sorunu olmadýðýný keþfetmek için
yapýldýðýný ortaya attý. Ben sadece bu bakanlýklardaki rüþvetçilikle ilgili persepsiyonun araþtýrýlmasýndan söz ediyorum, daha doðrusu ben bu bakanlýklarda rüþvetçiliði
keþfeden araþtýrmalardan konuþmuyorum. Onun için adlarýn silinmesinden yana
deðilim, onun formulasyonunu þu þekilde yapmak istiyorum: Hükümetten, sözkonusu
bakanlýklarda ve tabi ki Priþtine Belediyesi'nde, rüþvetçilikle ilgili persepsiyonun esas
noktasýnýn tasdiklenmesi amacýyla, bu bakanlýklarda ihale sürecini deðerlendirecek
gruplarý kurmasýný istiyorum. Ben, ihale süreciyle ilgili güvenim ile güvensizliðimi
çekmek istemiyorum. Sözkonusu bakanlýklarda ve Priþtine Belediyesi'nde rüþvetçilik
persepsiyonunun varolduðuna eminim. Eðer bu Hükümet temiz ellerle çalýþmak
isterse ya da yönetimde temiz projeleri gerçekleþtirmek isterse, önceki Hükümette
yapýlan hatalarý ortaya atýp, kendi raporunda gerçekleri ortaya atmalýdýr.
Nexhat Daci, özel kavramlarýn özel hak olduðunu ve bunun evraklarla ilgisi
olmadýðýný ileri sürdü. Ben, bunun geneleþtirilmiþ olmasýný öneriyorum ve yeni
Hükümetin, deðerlendirmelerde bulunabilmesini saðlayýp, zayýflýklarýn bir daha
tekrarlanmamasýný öneriyorum. Ancak sizden, bakanlýklar ve belediyelerin adlarýnýn
anýlmamasýný istiyorum. Hatta özel kavramlar bile evraklara sokulmalarý için iyi
deðildir, dolayýsýyla, özel kavram sözkonusu olunca, bunun silinmesini isteyebilirsiniz. Anlayýþlý olmanýzý ve bu þekilde baþlamayalým diye rica ediyorum.

masýna
öncelik vermek,
- komþu ile diðer ülkelerle serbest
ticaretle ilgili sözleþmenin hýzlatýlmasý.
6. Sosyal korunum yönünde, kendisi
ve kendi aileleri için temel
gereksinmeleri yerine getirme
olanaðý olmayan yurttaþlara
sosyal yardýmýn saðlanmasý
gerek.
Düþünceme
göre,
Hükümet
proðramýyla, Kosova Kurtuluþ
Ordusu malülleri sorunlarýnýn ayan
olarak tanýmlanmasý gerekir, Kosova
Kurtuluþ Ordusu'nun formulasyonu
hiç çekinmeden saptanmalý ve savaþ
kahramanlarý ile savaþ malülleri
ailelerinin kaygýsýyla ilgili ailevi ile
yerel ayrým yapýlmamalýdýr.
Bununla birlikte, hayatýný kaybeden
siviller ailelerinin ve sivil savaþ

malülleri ailerinin durumuyla daha
fazla ilgilenmek gereklidir.
7. Savunum ile güvenlik açýsýndan
þunlara önem verilmeli:-mevcut
olan Kosova sýnýrlarýnýn uluslararasý hukuk ilkeleriyle uyumlu
olarak korunmasý,
En yakýn bir gelecekte NATO ya
entegre olacak olan Kosova
Kurtuluþ Ordusunun da geliþmesini
kapsyarak NATO Tarafýndan güvenlik garantisinin saðlanmasý.
8. Egemenlik ile yöresel bütünlüðe
saygýnýn gösterilmesiyle komþu
ülkelerle iþbirliðin yapýlmasý.
9. Geri dönenlerin entegrasyonu ve
topluluklarýn kültür eserlerinin
korunmasý amacýyla Hükümet
tarafýndan desteðin sunulmasý.
Veton Suroi'nin düþüncesine göre,

Hükümetin bu proðramýndaki en
büyük eksikliði, önerilen hukuk konseptinin, Kosova yöresinde iki, üç ya
da dört deðiþik hukuk sisteminden
oluþmasýdýr.
Hükümetin bu proðramýnda ve
Kosova Anayasasý'nýn hazýrlanacaðýna söz verilerek, yekvücutlu hukuki
Kosova sistemi mevcut deðildir. Ve
en kýsa bir zamanda Kosova
Anayasasý hazýrlandýðýnda, yine de
Kosova'nýn deðiþik legal sistemlerden, yani 1989'dan UNMÝK
Yönetmeliðine kadar geçilmelidir.
Bu hem Hükümet'in, hem de
Meclis'in görevidir.
Belirtmiþ olduðuma göre, ekonomi
geliþme kavramý, Kosova'nýn birçok
önemli alanlarýnda varolduðu acilliðine uygun deðildir, ama dünya
bankasý ya da deðiþik devletdýþý
örgütler tarafýndan verilen formülün
sorumluluðunu
üstlenmektedir.
Strüktürel açýsýndan bu proðramda
kaydedilen üçüncü önemli eksiklik,
Hükümetin üstlendiði bu gibi belirtilere yanýt veremeyen Hükümet'in
birkaç üyesinin bu sorumluluklarý
arasýnda büyük farkýn olmasýdýr.
Kosova Elektrik Ýktisadisi, PTK ve
RTK kamu araçlardan büyük ölçüde
yararlanan þirketlerdir, ama bunlar
kamuoyu tarafýndan denetlenen þirketler deðildir ve bu Hükümet'in
ödevlerinden biri olmalýdýr.
Düþünceme göre, Hükümet'in bu
proðramýnda þu sorulara yanýt verilmiyor: küçük ve orta þirketlerin artmasý için körükleyici önlemler nelerdir, özellikle yöredekilerden ne
derecede daha körükleyici olabilirler. Demek oluyor ki þirketlerin
körükleyici problemi iyice iþlenmeli.
Atyapý, fiskal ve kredi siyasetinin
körükleyici önlemi nasýl olacaktýr.
Eðer bu özeleþtirme kavramý
Kosova'nýn
mülk
hukuðunu
öngörmezse,
Hükümetin
söz
verdiðine göre özeleþtirme süreci
nasýl devam ettirilebilir, çünkü bu
kavram UNMÝK tarafýndan kabul
edilmezdir ve üretim ekonomi kapasitelerin deðil, taþýnmazlýklarýn satýlmasýna yöneliktir, ki bununla
Kosova'nýn üretim strüktürü devamlý

olarak bozulmaktadýr. Hükümet,
Kosova Güven Acentasý'ný kendi
strüktürlerinde kapsayabilir mi?
Banka sisteminin nasýl olacaðýyla
ilgili sorumuza da yanýt alamadýk.
Bunun için de proðramýn somutlaþtýrýlmasý ile geçerlilik süresinin
saptanmasý
amacýyla,
tekrar
Hükümete geri çevrilmesi önerilmektedir. Sonunda þunu belirtmek
isterdim ki, sistemimizdeki rüþvetçilik ya da bir acenta sayesinde
rüþvetçiliðe karþý savaþým hakkýnda
konuþmamýz yersizdir. Düþünceme
göre, Bu Hükümet ile bu Meclis,
eski idarenin rüþvetçiliðiyle sürekliliðini sona erdirmeli ve en azýndan
dört bakanlýkla ilgili rapor sayesinde
retenderizasyon süreci bir kaz daha
deðerlendirilmelidir. Örneðin: bu
gibi
deðerlendirme,
Eðitim
Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Kamu
Hizmetler
Bakanlýðý
ve
Telekomunikasyon Bakanlýðý yapýlmalýdýr. Özellikle, üç yýl içerisinde,
saymýþ olduðumuz bakanlýklarda
gerçekten böyle bir rüþvetçiliðin
yapýlýp yapýlmadýðýyla ilgili bilgiler
daha geniþ kitleden alýnmalýdýr.
Düþünceme göre, Hükümet, böyle
bir raporu daha baþtan hazýrlamaya
görevlidir. Bununla, bir stratejinin
ya da acentanýn kurulmasý vizyonuyla deðil, gerçek savaþýmla rüþvetçiliðe karþý savaþýmý daha baþtan
baþlattýðýný göstermiþ olacaktýr.
Alush Gashi, bunlarýn gerçekleþmesiyle, ülkemizi daha iyi ve kabul
edilir kýlacak, saptanan amaçlarýn
þaþýrtýcý olduklarýný vurguladý. Bu
süreçte, Kosova yurttaþlarýnýn ve
uluslararasý topluluðun beklentileri,
bugün gerekli ve dilenen çalýþmalarýn gerçekleþeceðine dair gerekli delilleri desteklemiþ olacaðýz.
Bir ülkenin kalkýnma seviyesi, bilimsel düþünce ve onun en doðru bir
þekilde uygulanmasýna baðlýdýr.
Bundan
dolayý,
enstitüsyonel
eðitimin genel seviyesinin daha yüksek düzeye ulaþtýrýlmasý yönünde
daha yoðun etkinlik istiyoruz.
Çünkü demokratik toplumun kalkýnmasý için, her alanda bilgi gerekiyor.
Global ve karþýlýklý gereksinme

zamanlarýnda yaþýyoruz, yani bilgi
zamanýndayýz. Baþbakaný'na, herhangibir anayasal sýnýrlandýrmalar
yaný sýra, vizyonlarýnýn ortaya atýlmasýný, yený sýra Kosova'nýn
savunum ile güvenlilik strüktürleri,
Kosova'nýn yabancý ülkelerde, özellikle Avrupa Birliði, Birleþmiþ
Milletler örgütünde temsili, bunlarýn
yaný sýra Kosova Meclisi'nde kabul
edilmiþ olan yasalarýn uygulanmasý
ile ilgili görüþünü ve herþeyden
evvel, bugün burada sözü edilen
yeni iþyerlerin açýlmasý ile ilgili
dellillerle söz etmesini selamlayacaðýz. Kosova'nýn, temelli bir
demokrasi sayesiyle ayakta kalabileceðini bilerek, tüm yurttaþlarýn, eþit
olanaklara sahip olacaðý ve yasa
önünde hakeþitli olacak bir
Kosova'nýn temelinde, ülkemizde
barýþýn, adaletin ve ilerlemenin
saðlanmasý yönünde etkin olarak
çalýþmaktayýz.
Jakup Krasniqi, Hükümet koalisyon Programýný hazýrlayanýn, önceki
Hükümetin çalýþmalarý ve etkinlikleri hakkýnda yeterli bilgiye sahip
olmadýðýný ileri sürdü. Bana göre
deðiþtirilmesi gereken programýn
bölümlerini belirtmeye çalýþacaðým.
Programýn giriþinde Hükümet,
Kosova'nýn, zor sorumluluklar ve
tarihi anýlar önünde bulunduðunu
ileri sürmektedir. Programda þöyle
deniliyor: "Özgür ve demokratik
toplumun kalkýndýrýlmasý yönünde
kendi yurttaþlarýnýn politik isteðinin
gerçekleþemsi yönünde kararlý
adýmlarýný atmasý gerektiðinde". Her
halkýn politik isteði, Meclis'te
seçilmiþ temsilcileri ya da genel
halkýn referandumu ile gerçekleþmektedir. Programda ise ne birinci, ne de ikinci tutum ortaya atýlmamýþtýr. 4. tutum 2.1 noktasý, giriþ
bölümünde ortaya atýlanlara aykýrý
düþmektedir. Þimdi þöyle deniliyor:
"Öngörülen
zaman
içinde
Kosova'nýn nihayi statüsü ile ilgili
görüþmelerin
yapýlmasý
için
Hükümet, UNMÝK ve uluslararasý
topluluk ile iþbirliðinde bulunacaktýr. Kosova'nýn statüsünü, referandum sayesiyle Kosova halký mý,
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yoksa, UNMÝK ile uluslararasý
toplulukla beraber Hükümet mi
çözecektir. Bu konu açýklanmamýþtýr.
Bundan sonra, son 5 yýl içerisinde
UNMÝK ve geçici özyönetim
enstitülerinin, acil safhasýný tamamladýklarý ileri sürülüyor. Son 5 yýl
içerisinde Kosova'da, baþarýlý çalýþmalarýn yapýldýðý bir gerçektir, ancak
Hükümet programýnda, acil sürecin
tamamlandýðýna dair bilginin yer
almasý, iþlerin nereden baþlamasý
gerektiðini bilmemek, Kosova'daki
realiteyi tanýmamak demektir,
dolayýsýyla bütün program yanlýþ
öncüllükler esasýna dayanmaktadýr.
Belirli programýn, ne kadar iyi ve
hassas olmasý gerektiðine ben deðinmek istemiyorum.
Meclisin bu salonunda bulunan
bizim için belki de, acil geliþme
safhasý tamamlanmýþtýr, ancak bu,
bazý aþlar için geçerli deðildir. Kendi
emekleri, kanlarý ve kuvvetleri ile bu
Meclis'e bizi getiren Kosova
Kurtuluþ Savaþý'nýn çok sayýdaki
savaþçýlarý için bu safha hala
geçmemiþtir.
Gjylnaze Syla: Meclis'e seçilen biz
temsilcilerin, bu görev süresi
içerisinde, Kosova'nýn her yurttaþýnýn hizmeti için yararlý olacak
akýllý, etkili ve Avrupa ayarýndaki
yasalarýný getirmekle görevliyiz.
Biz, ister köy ister kentlerde
toplumumuzu
kalkýndýrmalýyýz.
Azýnlýk-çoðunluk olan topluluklararasý daha iyi iliþkiler sayesiyle
güven havasýný yaratmalý ve Kosova
toplumuna ilk sýrada Sýrp olmak
üzere etnik topluluklarýn entegrasyonunu körüklemeliyiz.
Bunu yapmak için hazýrýz ve
isteðimiz var ve dolayýsýyla, entegrasyonunun baþarýlý gerçekleþmesi
için var olan araçlarýn tümünü kullanacaðýz. Ancak, ayný zamanda,
Kosova'nýn Sýrp yurttaþlarýný,
demokratik süreçlere ve Kosova
toplumuna
entegre
olmalarý
çaðrýsýnda bulunuyoruz.
Yurttaþlarýn, sürekli bir özgürlük ve
barýþ, iktisadi kalkýnma yönündeki
istekleri, her yurttaþýn sorumlulu20

luðunu gerektirmektedir, özellikle
onlarý temsil eden biz ve
Kosova'daki uluslararasý topluluðun
sorumluluðu olmalýdýr. Herkes için
özgürlük
saðlanmýþ olmalý ve
yasalar, eþit olarak herkese geçerli
olmalýdýr.
1. Yatýrýmlarýn
saðlanýlacaðýný
garanti eden yasal enfrastrüktürün
yaratýlmasý,
Yatýrýmlarýn
saðlanacaðýný garanti eden Yasa,
Oybirliðine ait Yasa
2. Küçük ve orta þirketleri sektörünün kalkýnmasýnýn körüklenmesine ait Programsal siyaset;
3. Vergilerden ticaretin hafiflemesi
sayesiyle ticaretin yaratýlmasý;
etkili vergi hizmeti ve vergi yönetimi kapasitesinin kalkýndýrýlmasý;
etkili bir tedarik sistemi
4. Kosova Bütçesi'nin etkili bir þekilde yönetilmesi;
5. Merkez Bankasý'nýn kurulmasý ve
ödenek otoritesinin Merkez
Bankasý'na
dönüþtürülmesi
sayesiyle etkili bir para ve kredi
politikasi.
2005 ortalarýna kadar Yasa
çerçevesinin, 23 yasa tasarýsý ve
öncüllüklü akidler ile yerine getirilmesi, toplulmumuzu daha etkili
kýlmaktadýr, çünkü bunun yüzde
36'sý, demokratik ve istikrarlý
enstitülerin kurulmasý, yüzde 18'i,
güvenlik ve hukuk devleti için,
yüzde 13'ü iktisat ve yüzde 13'ü
mülk haklarýna aittir.
Ylber Hysa, standardlar siyasetine
ait olan program bölümüne
deðinirken, siyaset ile standardlar
arasýndaki iliþkiler ve nihai statüse
yaklaþýmdan söz edilince, programsal açýdan, birlik ve beraberliðin
olmadýðý göze çarpmakta olduðunu
ileri sürdü. Hükümet, standardlar
siyaseti konusunda içtenlikle çaba
harcamaktadýr, ancak, Kosova'nýn
nihai
statüsünün
saptanmasý
yönünde Kosova yurttaþlarýnýn
siyasi isteðine saygýnýn gösterileceðine dair bir tek söz bile
edilmemektedir. Buna, birçok önemli uluslararasý enstitüsyonlarý ile

görüþmelerin daha çabuk görüþmede
bulunmalarý gereksinimi eklenirse
ikircimlik daha da artmaktadýr.
Kosova'nýn baðýmsýzlýðý için hýzlandýrýlmýþ sözleþme ve karar
almanýn baþlamasý için, çözüm yollarýnýn, Güvenlik Danýþtayý mý,
Avrupa Birliði, Birleþik Amerika
Devletleri ya da Kontakt Grubu
çerçevesinde mi çözüm yollarýnýn
aranýlacaðýna dair açýklamayý belirlememiþtir. Bu böyle ise, hükümet
programýnda statüse en kýsa bir
zamanda bir adresin verilmesi,
hükümet programýnda birkaç tutum
ile yer almasý yöneliminde, Meclis'te
kabul edilmesi için inandýrýcý olmasý
açýsýndan, yanaþým ve hazýrlanýþ ciddilik eksik görünüyor olmalý.
Mahir Yaðcýlar, önerilen programdan görüldüðü kadar en sorumlu
ödev, Kosova'da standardlarýn yerine
getirilmesidir. Türk ve Boþnak
topluluðunun seçilmiþ temsilcileri
olarak biz, çalýþmalarýmýz süresinde,
Türk ve Boþnak topluluklarýnýn ödev
ve çýkarlarýna en büyük dikkati
vereceðiz, ancak Kosova yurttaþlarý
olarak, Türk ile Boþnak dilinin
geliþtirilmesi ve korunmasý, bu diller
üzere öðretim, bu diller üzere kitaplarýn yayýnlanmasý, bu topluluklarýn kültür ve benliklerinin geliþtirilip korunmasý yönündeki diðer
sorumluluklarýmýzý da önemseyeceðiz.

Bir numaralý standard,
Kosova'nýn baðýmsýzlýðýdýr
Sabri Hamiti, bu Mecliste,
Kosova'yý bekleyen önemli konular
için, bu siyasi ayrýmlarý aþan mutlak
çoðunluk birliðinin yaratýlmasý için,
bu tarihi ve güncel anýn olduðunu
vurguladý. Ulusal anlamda da, bundan daha çok da, diðer azýnlýklarýn
çýkarýna da, burada bu þekilde,
büyük
kararlarýn
getirilmesi
yönünde mutlak çoðunluðun yaratýlmasý yararlýdýr, diye düþünüyorum.
Program konusunda, hatta siyasi
alanýnda da belirebilecek ikinci
sorun, her gün pratik ve toplumsal

yaþamda meydana gelen standardlar
siyasetidir.
Bana göre, standardlardan söz edilince, bir numaralý standard, baðýmsýz bir Kosova'dýr, tüm diðerleri
bunun sonrasýdýr ya da biz retorik
konuþmalarýmýzý sürdürebilirken,
gerçekleþmesi için þansý olmayan
standardlardýr. Diðer standardlar,
Kosova statüsü için gecikmeyle
hazýrlandýðý takdirde, Kosova için
muhakkak bir çýkar deðil bir kayýp
olduðuna inanmaktayým, en nihayet
benim bu tutumum, daha önceleri de
Mecliste ortaya atýlmýþtýr. Çünkü,
Mecliste mevcut olan siyasi partiler,
vatandaþ ve temsilcilik göreviyle
yüklüdür, en nihayet seçim kampanyasýnda da ortaya atýlan programlarý esasýnca da sorumludurlar.
Hatýrladýðým kadar tüm partiler,
bunun bir numaralý standardlarý
olduðunu ileri sürmüþlerdir.
Bajram Rexhepi, programýn iktisadi açýsýndan konuþurken, çeþitli
komersiyel bankalarda depozito
olarak dondurulmuþ, Hollanda para
piyasasýndaki emeklilik maaþlarýnýn
araçlarý, aynýca dondurulmuþ olan
özelleþtirilmiþ satýlmýþ mülk fonu,
KRT, Hava Alaný'nýn kullanýlmamýþ
araç ve artan araçlar Kosova iktisadinin, özellikle özel sektörünün
hazýr para olarak finansi araçlarý için
gereksinmesi olduðunu ileri sürdü.
Bundan dolayý bu Hükümet, küçük
ve orta þirketlerin ya da aleni þirketlerin geliþtirilmesi için söz konusu
araçlarýn seferber edilmesi yönünde
yöntem bulmalýdýr.
Naim Maloku, bazý uyarýlarda
bulunurken, Kosova sermayesi
piyasasý dýþýnda finansi araçlarýnýn
açýklanamsý ile ilgili olarak
kaygýsýný belirtti. Bu aslýnda, 70'ten
100 milyon euro tutarýnda Kosova
Emeklilik Geliridir. Kosova dýþýndaki bu finansi araçlarýnýn idaresi
konusunda yedeklilik gösterdi ve
Romanya'nýn onlarca milyon euroyu
kaybetmesi gibi, bizim de bu paralarýmýzýn kaybolacaðýndan korktuðunu ileri sürdü.
Kosova sermayesi piyasasýndan uza-

klaþtýrýlan diðer finansi araçlar,
Kosova Post Telekom araçlarýdýr.
Yüz milyon eurodan söz edilmektedir. Kosova Hükümeti'nin, Kosova
sermaye piyasasýna bu finansi
araçlarýn geri çevrilmesi yönünde
elinden geleni yapmasý gerektiðini
vurguladý. Buysa, Kosova'nýn iktisat
kalkýnmasý için büyük yardýmý oluþtururdu.
Teuta
Sahatçia,
Hissedar
Derneklerin
bugüne
kadar,
özelleþtirme ile kapsanmadýðýný ve
onlarýn çýkar yolunu görmediðini

ileri sürdü. Bu þirketler, Ante
Markoviç zamanýnda toplumsal sermayeye iliþkin ayrýmcý yasa ile
hissedar
derneklere
dönüþtürülmüþtür. Bu hissedar
dernekler tarafýndan, ticaret þirketleri olarak kayit olmalarýna dair
istekleri ne Ticaret Bakanlýðý hala
cevap gelmemiþtir ve bu durumda
onlar, tam anlamýyla iktisat etkinliðini yapamýyorlar, dýþsatým ve dýþalým
olanaklarý yok, tenderlere katýlamýyorlar, kendi cari hesaplarýna sahip
olamýyorlar vs. Ancak, ayný zamanda, vergilerini ödüyorlar. Bundan
dolayý, Hükümete ve sayýn
baþbakana, bunu göz önünde bulundurarak, Hükümet Programýna bu

konuyu da sokmasý için hitap ediyoruz.
Emrush Xhemali, LPK'nýn da
oydaþ olduðu programda, Kurtuluþ
Savaþý kurbanlarý, maliller ve
kýdemli askerlere ait Yasa'nýn hazýrlanmasýný öngören bölümüne deðindi. Aynýca, program eki olarak
Hükümet'in önerdiði yasa listesini
de destekliyor ve bu arada diðer
gerekli yasalarýn da ekleneceðini
umuyoruz.
Hükümetin nüfus sayýmý ile ilgili
olan bölümünü ve yabancý ülkelerde

yaþayan yurttaþlarýmýza deðinen
bölümlerini özellikle desteklemekteyim. Kosova Hükümeti, Kosova'da
sivil halka katliam uygulayan iþgalcý
ve onlarýn iþbirlikçilerine karþý,
hukuk organlarý önünde dava
açmalýdýr.
Gjergj Dedaj, uluslararasý iliþkilerle
ilgili
konulara
deðinirken
Programda, Kosova'nýn uluslararasý
iliþkilerindeki yeri ve durumu
hakkinda bir hareketlenme gözükmüyor ve ülkenin bir ayrýlmýþ bir
ada olarak kalmamasý yönünde
Kosova Hükümeti'nin ne yapmasý
gerektiðine de deðinilmiyor. Bu
anlamda, uluslararsý iliþkiler açýsýn21

dan hareketliliðin saðlanmasý
gerekir. Öyleki, Kosova Hükümeti,
Washington, Newyork, Brüksel ve
tüm karar alma merkezlerinde
Kosova dairelerinin açýlmasý ile
ilgili konunun gündeme getirilmesi
öngörmeliydi , ki bu konu
Programda asla anýlmamýþtýr.
Behxhet Brajshori, iktisat kalkýnmanýn
öngörülen
seviyesinin
gerçekleþemsi amacýyla yatýrýmlarýn
ne þekilde destekleneceði ayan
olmadýðýný
vurguladý.
Ýktisat
yatýrýmlarýn belirli bir normu,
Hükümet tarafýndan saptanmasý iyi
olurdu, böylece bu esas üzere
yatýrýmlarýn finanse edilmesi için
fon ve kaynaklarýn aranmasý gerekir.
Rifat Krasniç, Kosova'da en önemli ve halkýn çoðunluðunun uðraþtýðý
iktisadi alanýn tarýmcýlýk olduðunu
vurguladý. Ancak, bu etkinliðe hala
gereken ve hak ettiði deðerin verimediðine iþaret etti. Tarýmcýlýðýn
körüklenmesi için en önemli etmen
olarak krediler verilmemektedir.
Hajredin Kuçi, Kosova'da adalet
konusuna deðinirken, þu soruyu
sordu: Kosova'da adalet nedir? Bize
göre Kosova'da dört çeþit kaynak
var: 23 Mart 1999 önceki yasalar,
UNMÝK yönetmenlikleri, Kosova
Meclisi'nde kabul edilen yasalar ve
maalesef Kosova'nýn bir bölümündeiþlevliliðini koruyan Sýrbistan
yasalarý da mevcuttur.
Bu Programda, Kosova'da ne çeþit
adaletin olmasý gerektiðine dair
ikircimliðin ortadan kaldýrýlmasý ile
ilgili tutum mevcut deðil. Kosova'da
hukuk sisteminin tek olmasý ve
onun, bütün yörede eþitçe kullanýlmasý amacýyla, bunun Programda
açýklanamsý gerekir.
Numan Baliç : Entegre olmuþ azýnlýklar adýyla bilinen ve Boþnak,
Goran, Rom, Aþkalý ve diðerleri,
maalesef entegre olmamýþlardýr.
Onlarýn bir bölümü entegre olmuþtur, belki de Türk ve Boþnaklardan
daha çok entegre olmanlardýr. Özellikle Aþkalýlar, Mýsýrlýlar ve Romlara
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ait topluýluklar iyi bir ölçüde entegre
olmuþlardýr. Önemli olan, tüm yurttaþlarýn Hükümeti olmasý isterse
cevap vermesi gereken soru ise
þudur, Hükümet Programý, yurttaþlarýn mülkünün ne þekilde geri
çevrilmesini
saðlayacaktýr
ve
dünyanýn heryerinde olduðu gibi
Kosova'da da mülk hakkýnýn, sýnýrsýz
olup olmadýðý sorusudur.
Fatmir Rexhepi, hiçbir bilginin
ortaya atýlmadýðý eðitime yatýrýmlarýn yapýlmasý ve bu alanýn geliþtirilmesine uyarýda bulundu. Eðitime
yatýrýmlarýn yapýlmasý yönünde
Hükümet projesi bilinmelidir.
Eðitimin ilerlemesi için bunlarýn
yapýlmasý þarttýr. Bu Kosova'da yerli
üretim brütünün yüzde 3, 4, 5 ya da
6 mý olmalý acaba. Bu yönde daha
geç çalýþma bilançosunun sonuçlarýna sahip olmalýyýz.
Enver Hoxhaj, Kosova yurttaþý
olarak,
güncel
Hükümet
Programýnýn, þu üç en önemli öncüllüðe sahip olacaðýný beklediðini ileri
sürdü: eðitim, eðitim, eðitim.
Maalesef bu mevcut deðil.
Kalkýnmýþ ülkelerde ve uzun eðitim
ve üniversite geleneklerinde , bugün
eðitim, hükümetlerinin tek ve en
önemli öncüllüðü ve etkinliðidir.
Hükümet Programý, eðitime gereken
önem
verilmemiþ,
deðerlendirilmemiþ, amacý olmayan ve
eðitimimizde somut olarak bir tek
þeyi öngörmemektedir.
Gazmend Muhaxheri, enfrastrüktür ve alansal planlaþtýrma alanýnda
Hükümet, belirli düþüncelere deðinmiþ ancak bu alanda somut etkinlik
planýnda
bir
tek
planý
öngörmemiþtir. Önemli ve stratejik
ulusal yol ve koridorlarýn bakýmý
yönünde Hükümetin sorumluluðu
gerekmektedir.
Lulzim Zeneli, ülkede politik
sürecin gerektirdiði gereksinmelerle
ayarlanmýþ olmasý gerektiðini vurguladý. Standardlarýn uygulanmasý ve
2005 yýlýnýn ortasýnda onlarýn olumlu olarak deðerlendirilmesi, Kosova

enstitülerinin son derece etkin
olmasýný gerektirmektedir. Bu
çabalarýn
ilk
iþaretleri,
bu
Hükümetin çalýþmalarýnýn daha
baþýnda tasdýklanmýþtýr. Bu tür ritým,
birçok alanlarda geliþme sürecinin,
görünür olacaðýný güven altýna alýyor.
Yabancý ülkelerde çalýþan yurttaþlarýmýz, Kosova yurttaþlarý
olarak kaydýný yaptýrabilir
Çibrije Hoxha, yabancý ülkelerdeki
yurttaþlarýmýza, normal bir þekilde
kayýtlarýný yapma haklarýnýn saðlanmasý daha doðrusu Kosova'da nüfus
kayýt hakkýna sahip olmalarý, bugün,
Kosova'da doðan, yabancý ülkelerdeki insanlarýmýzýn Kosova yurttaþlarý
olarak kayýt olmalarýný ara sýra
engelleyen çok bileþik ve gereksiz
süreçlerin ortadan kaldýrýlmasý
gerektiðini
vurguladý.
Yurttaþlarýmýzýn kayýtlarý ile ilgili
çözümlenmemeiþ sorunu, bu insanlar için bir haksýzlýðý da yaratmaktadýr-bu yurttaþlarýmýzýn, Kosova'da
ulusal seçimlere katýlma haklarýdýr,
buysa insan haklarýna ait anlaþmalarla garanti edilen esas insan
haklarý çerçevesine düþmektedir.
Ramë Buja, Meclisin geçen
yapýsýnýn, "Adem Yashari" anýdýna
ve onun inþaatý ve bakýmýna ait
Yasa'yý kabul etmiþ olduðunu, bu
hükümet programýnda bu konudan
söz
edilmediðini
hatýrlattý.
Devamýnda
Buja,
Kosova'da
desantralizasyonu, idare reformlarýnýn bir bölümü olarak mý anlamak gerekir? Diye sordu. Bundan
önceki Hükümetin, bu sürecin bir
tasarýsýný ya da çerçevesini hazýrladýðýný biliyorsunuz, ancak bu sefer
bunun göz önünde bulundurulmamasý gerçekten ne yararlý ne de iyi
bir þey olmadýðýný söylemek isterdim. Zayýflýklarýn mevcut olmasýna
raðmen, çok içerikli bir çerçeve
hazýrlanmýþtýr ve Hükümette ileri
sürüldüðüne göre bu desantralizasyon asla meydana gelmemelidir, burada azýnlýk topluluklarýna karþý öncüllüklerin yapýlacaðý ileri sürülüyor,
ben ise onlarý ayýrarak onlara öncül-

lük vermiyoruz, bu yolla onlarý
aslýnda ayrý tutuyoruz.
Fehmi Mula, saðlýk sorununa
deðindi.
Hükümetin
bu
Programýnda, bu konuya çok az
deðinilmiþtir, ne yazýlmýþsa da kalýn
çizgilerle geçilmiþ , öyle ki bugün bu
sorunu
incelikli
görüþmemiz
olanaksýzdýr. Bir tek gerçek var-o da
Kosova saðlýðýnýn, en uygun bir
tedavi için gereksinmesi var.

Ýbush Jonuzi, Energetik Bakanlýðý,
Kosova'da elektrik enerjisi açýsýndan
en büyük sorunun ortadan kaldýrýlmasý amacýyla yoðun çaba harcamasý gerektiðini ileri sürdü.
Fehmi Mujota, KDP'nýn, kendi seçmenleri önünde, Kosova Meclisi'ne
sunacaðý ilk soru olarak Raçak ve
Prekaz'da Aný Merkezi'nin inþa
edilmesi ile ilgili sorunun ortaya
atýlacaðýna dair söz verdiðini hatýrlatarak, Kosova'da, tahminlere göre
bütçe artýsýnýn meydana geleceðini
ileri sürdü. Bu durumda, 2005 yýlý
için Prekaz için 3 milyon euro,
Raçak için 2 milyon euro ve bütün
Kosova'da hayatlarýný kaybeden
savaþçýlarýn mezarlýklarý için 1 milyon euro tutarýnda bütçe araçlarýnýn
ayrýlmasýný istedi.
Fatmire
Mulhaxha-Kollçaku,
Hükümet Programý'nýn, Saðlýk
Yasasý'nýn uygulanmasýna daha da
yönelik olmalýdýr, daha doðrusu ister
aleni olsun ister özel saðlýk etkinliklerin denetimine daha büyük önem
verilmelidir.
Fadil
Kryeziu,
Hükümete,
Programda anýlan sosyal grafiðinin
yapýlmasýna baþlamasýný önerdi, bu
planda onlarýn incelenmesini istedi.
Bazan, sosyal bir devleti kuracaðýmýza dair intiba býrakýlýyor ve
sýk sýk, sosyal yardýmý alan kategorilerin,
Kosova'nýn
Genel
Bütçesi'nden en çok kazanan kategoriler olduðu gibi görünmektedir.
Aldýklarý sosyal yardýmdan baþka
onlar, elekrik enerjisi ödeneklerinde

serbest býrakýlýyor, diðer belediye
hizmetlerini ödemiyor ve çalýþan
kiþilerin daha çok zarar gördüklerine
dair intiba býrakýlýyor.
Fetah Berisha, eðitimde paralelizmden konuþurken, Sýrp azýnlýðýnýn,
belediyelerimizin eðitim sistemine
real olarak entegre olmalarý gerektiðini ileri sürdü. Onlar sadece
teknik açýdan entegre olmuþlar,
Demek oluyor ki, okullarý tamir
ediyoruz, onlarý tedarik ediyoruz,
pedagojik açýdan ise, onlar entegre
olmamýþ ve belediyelerin eðitime ait
idare organlarýyla iþbirliði kurmamýþlardýr.
Genc Gorani, enformatik sektörünün ve telekomunikasyonun,
bütün dünyada, en dinamik sektörlerden olduðu ve en büyük geliþme
dinamiði ile, tüm diðer toplumsal ve
iktisadi sektörler için stratejik önem
taþýdýðýný , dolayýsýyla çaðdaþ
toplumuntaþýt sektörü olarak , ülke
içinde ve diðer ülkelerle baðlantý ve
interaksiyon olarak, bu sektöre,
sadece bir tek tümce adanmýþtýr, o
da, genel þekliyle anýlmýþtýr, buysa
doðru yola asla götürmez.
Gani Koci, Programýn, üstlendiði
görev süresinin amaçlarýný ayan
olarak
tanýmlamamaktadýr.
Amaçlarýn gerçekleþmesi, ödevlerin
taþýyýcýlarý, süreleri ve sonunda her
bakanlýðýn teker teker sorumluluklarýný somut olarak saptamamaktadýr. Kaba çizgilerle bile, bu malzemenin sunduðu öncüllükleri içeren
somut ve uygulamalý planlarýný
gerektiði kadar açýklamamýþtýr.
Safete Hadýrxhonaj, türizým ve
hizmetler hakkýnda ortaya atýlanlardan, programý hazýrlayanýn, türizmin
nasýl bir kalkýnma seviyesinde
olduðunu iyice incelemediði, iktisadinin bu önemli kolunun nerelere
gittiði ya da amaçlarýn ne þekilde
gerçekleþeceðine dair vizyonunun
olmadýðý gözüktüðünü vurguladý.
Nazim Jashari, Hükümet, bu programýnda, Kosova'da stabil tarým-

cýlýk ve köy kalkýnmasý hakkýnda
stratejinin getirileceðini bildirmesine raðmen, ki bunu selamlamak
gerekir, bu stratejinin kabul edilmesi
için gerekli zamanýn saptanmamasý,
bunun kötü yanýný oluþturmaktadýr.
Bajrush Xhemali, Hükümetin, harcanan elektrik enerjisinin daha
istikrarlý üretilmesi, tedarik edilmesi
ve daha fazla ödenmesi için etkili
önlemlerin alýnmasýna yönelik
olmasýnýn yanlýþ olduðunu ileri
sürdü; bunu 10 bin iþçi yapmalýdýryani KEK'te çalýþan uzmanlar ve
yöneticiler yapmalýdýrlar. Hükümet
baþka iþlerle uðraþmalýdýr. O, daha
kaliteli üretimin saðlanmasý, elektrik
enerjisi ile düzenli tedariðin saðlanmasý yönündeki giriþimleri ve etkinlikleri desteklemeli ve harcanan
elekrik enerjisinin ödenmemesi
bakýmýndan beliren durumlarýn
düzene koyulmasý ve ortadan
kaldýrýlmasý için mekanizmalarýn
bulunmasýný istemelidir.
Sabit Rahmani: özelleþtirilecek
olan tüm kurumlarda, daha doðrusu
özel, aleni ve hissedar þirketlerinden
söz edilmektedir, Meclis ve bu
Hükümet, özel bir kanun getirmeli
ve iþçilerin yüzde 10'nun azýnlýk
topluluklardan olmasý için ýsrar
edilmesi gerekir.
Ramush Haradinaj: uyarý ve eleþtirileri kabul ederek, yaný sýra sunulan
yardýmý da bilerek, Programýn uygulanmasýnda bu malzemenin yardýmcý
malzeme olacaðýna dair söz veriyorum.
Demek
ki,
Hükümet
Programýnýn uygulanmasýnda bu
yardýmcý bir malzeme olacaktýr.
Aynýca, Programa sokulabilecek ve
onu zenginleþtirebilecek bazý uyarýlar,
teker teker her bakanlýðýn plan ve programlarýyla kapsanmýþ olacaktýr.
Nexhat Daci, bugünkü Meclis oturumun, kuruluþ oturum anlamýnda
en yüksek notu hak ettiðini saptadý.
Tüm tartýþmalar kaliteli ve
seviyeliydi. Devamýnda, Hükümet
Programýnýn kabulu için 66 milletvekili oyunu verdi, 1 oy karþý ve
31 oy çekimserdi.
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Avrupa Birliði'nin birkaç ülkesinden Kosova'yý ziyaret eden öðrenciler, Kosova Meclisi'nin büyük salonunu ziyaret ederken görülüyorlar

