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POLÝTÝK ÝSTEMÝNÝN BÝR DAHA TASDIKLANMASINA AÝT REZOLÜSYONU'NU KABUL ETTÝLER

Kosova Meclisi Medyalarla Ýliþkiler Kurma ile Yayýnlama Dairesi

KOSOVA MECLÝSÝ BAÞKANI DACÝ,
GSÖT PETERSEN'Ý KABUL ETTÝ

BMÖ GK'nde Kosova'nýn
olumlu temsili
Kosova'da BMÖ Misyonu'nun sona erme devresi
baþlýyor ve ülke statüsünün tanýmlanmasý konusu
güncelleniyor
Yasama baþkaný GSÖT'ne, Meclis'in gelecek oturumunda, Kosova halkýnýn, baðýmsýzlýk isteminin
kabul edilmesine iliþkin PDK'nýn Rezolüsyonu'nun
kabule dileceðine dair sözünü verdi

ÝÇERÝÐÝ:
Kosova'da BMÖ Genel Sekreteri Özel
Temsilcisi Soren Jessen Petersen, Kosova
Meclisi Baþkaný Nexhat Daci'yi, BMÖ
Güvenlik Konseyi'nin oturum sonuçlarýyla ve
Kosova hakkýndaki tarihi sonuçlarý, daha
doðrusu ülke statüsünün saptanmasý konusunda
görüþmelerin baþlamasý konusuyla tanýttý.
Kosova Meclisi Baþkaný Daci, BMÖ Güvenlik
Konseyi'nin tutumlarý dolayýsýyla memnuniyetini belirtti ve bu tarihi görüþmede
Kosova'nýn çok iyi tanýtýmý dolayýsýyla
Administratör Peterseni tebrik etti.
Her iki konuþmacý bununla, Kosova'da BMÖ
Misyonu'nun sona ermesi sürecinin baþladýðý ve
ülke statüsünün tanýmlanmasý sürecinin açýldiði
konusunda oydaþ oldular.
Bu görüþmede, sözleþme grubu konusu ve ülke
geleceði için önemli konularla ilgili Mecliste
temsil edilen politik öznelerinin yekvücutluluðunun güçlenmesi yönünde Kosova
Meclisi'nin rolü de ele alýndý. Daci, Petersen'e,
Kosova heyetinin yekvücutlu etkinliðinin
saðlanmasý konusunda Meclisin ve onun
baþkanýnýn rolünün karar verici olacaðýna dair
garanti verdiðini belirtti.
Bu yönde yasama baþkaný GSÖT'ne, gelecek
oturumda, baðýmsýzlýk konusunda Kosova
halkýnýn isteminintanýnmasýna ait PDK
Rezolüsyonu'nun kabul edileceðine dair söz
verdi.
Görevsel, stabil, multietnik ve demokratik bir
ülke yaratýlacak ve bu konuda Kosova enstitülerinin ikircimliði yoktur, diye kesin kararlý
konuþtu Daci.
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KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN REZOLÜSYONU

Kosova'nýn Baðýmsýz ve Egemen bir devlet olmasý Kosova
Halkýnýn Politik istemi bir kez daha tasdýklanmaktadýr
17 KASIM TARÝHÝNDE DÜZENLENEN KOSOVA MECLÝSÝ TOPLANTISINDA, MÝLLETVEKÝLLÝLER
OYBÝRLÝÐÝYLE KOSOVA'NIN BAÐIMSIZ VE EGEMEN BÝR DEVLET OLARAK KOSOVA HALKININ
POLÝTÝK ÝSTEMÝNÝN BÝR DAHA TASDIKLANMASINA AÝT REZOLÜSYONU'NU KABUL ETTÝLER
Priþtine, 17. Kasým 2005
• Halkýn kendi geleceðini belirlemesiyle ilgili hakkýna ait Birleþmiþ
Milletler Örgütü Beyannamesi ve
diðer uluslararasý akidelere dayanarak;
• Kosova halkýnýn, diðer halklarla
beraber özgürlük ve barýþ içinde
haklý yaþama arzusunu göz önünde
bulundurarak;
• Bunyan konferansý (1943-44), 02
Temmuz 1990 yýlýnýn Anayasa
Deklarasyonu, 1991 Referandumu
ve 1991 yýlýnda baðýmsýz bir devlet
olarak Kosova'nýn tanýnmasý ile
ilgili
Kosova
Meclisi'nin
Rezolüsyonu'nda
belirtilen
Kosova'nýn tarihi, hukuki ve
anayasal geliþmelerine dayanarak;

Kosova Meclisi'nin getirdiði
KOSOVA'NÝN BAÐÝMSÝZ VE EGEMEN BÝR DEVLET OLARAK
KOSOVA HALKÝNÝN POLÝTÝK
ÝSTEMÝNÝN BÝR DAHA TASDIKLANMASINA AÝT
REZOLÜSYON

• Kosova halkýnýn özgürlük ve baðýmsýzlýk için yürüttüðü uzun yýllýk
savaþýmýna dayanarak,
• Kosova Kurtuluþ Ordusu'nun, iþgalciye karþý genel direniþi ve silahli
savaþýna dayanarak;
• Uluslararasý standardlarýna göre
Kosova'da tüm topluluklarýn haklarýnýn korunmasýna iliþkin garantiyi
tasdýklayarak;
• Kosova"nin politik statüsüne ait
politik partilerin programlarýna
dayanarak;
• Sýrbistan tarafýndan Kosova'da
soykýrýmýn ve etnik temizlenmenin
durdurulmasý amacýyla, Kosova'ya
verilen uluslararasý yardým olarak,
Kosova'da NATO'nun müdahalesine
yüksek saygý göstererek;

1. Kosova Meclisi, baðýsýz devlet
olarak Kosova'ya ait Kosova
halkýnýn istemini bir daha tasdýklamaktadýr;
2. Kosova Meclisi, Referandum yoluyla baðýmsýzlýða ait Kosova halkýnýn
politik isteminin bir daha tasdýklandýðýný garanti etmektedir;
3. Kosova Meclisi, Avrupa Birliði standardlarý ile uyumlu olarak, Kosova
Anayasasý'ný getirmekle görevlenmektedir.
4. Kosova Meclisi, Birleþmiþ Milletler
Örgütü, Amerika Birleþik Devletleri,
Avrupa Birliði ve diðer ülkelerden,
Kosova'nýn egemen ve baðýmsýz
devlet olarak uluslararasý çapta tanýnmasýný istemektedir;
5. Kosova Meclisi, Birleþmiþ Milletler
Örgütü, Avrupa Birliði, Avrupa
Danýþtayý ve Avrupa Güvenlilik ve
?þbirliði Örgütü'nden kaynaklanan,
insan haklarý ve topluluklarýn haklarý

ile ilgili tüm konvansiyon ve kabul
edilen tüm uluslararasý akidleri, tasdýklamak için hazýr olduðunu belirtmektedir.
6. Kosova Meclisi, uluslararasý standardlarý ile tam bir uyum içinde,
Kosova yurttaþlarý ve azýnlýk topluluklarý için insan haklarýnýn ve
özgürlüðüne saygý ve garantileri ile
görevlenmektedir;
7. Kosova Meclisi, Kosova'nýn EvroAtlantik strüktürlerine entegre
olmasý için çaba hatcayarak, onlarýn
Kosova'da ileride de etkin olmalarýný
severek kabul etmekte ve komþu
ülkeleri ile iyi iliþkilerde bulunmak
ve yörenin istikrarlýðýna katký sunmak için çaba harcamaktadýr;
8. Kosova Meclisi, Kosova'nýn toprak
bütünlüðünü ve onun sýnýrlarýnýn zeddelenmeyeceðini garanti etmektedir;
9. Kosova Meclisi, Kosova halkýnýn
baðýmsýzlýk konusunda sözleþmenin
yapýlmayacaðýný tasdýklamaktadýr;
10. Kosova
Meclisi,
Kosova
Delegasyonu'nu destekleyerek, onun
çalýþmalarýnýn her sürecini takip edecek ve Kosova'nýn geleceði ile ilgili
her karar, Meclis'te veya Referandum
yoluyla tasdýklanacaktýr.
Bu Rezolüsyon, baðýmsýz Kosova'ya
ait Kosova Delegasyonu'nun politik
platformunu oluþturmaktadýr.
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KOSOVA BAÞKANI DR ÝBRAHÝM RUGOVA'NIN, KOSOVA'NIN NÝHAYÝ STATÜSÜ HAKKINDAKÝ
OLASIL GÖRÜÞMELERDE BULUNACAK TAKIM ÝLE ÝLGÝLÝ DEKLARASYONU KABUL EDÝLDÝ

Kosova'nýn kaderi hakkýndaki genel
tarihi sürecinde beraber olacaðýz

Bulunduðumuz yýlýn 28 Eylül tarihinde Kosova Meclisi'nin gündem
sýrasýnda, Kosova Baþkaný Dr Ýbrahim
Rugova'nýn Kosova'nýn nihayi statüsü
hakkýndaki olasýl görüþmelerde bulunacak
takým
ile
ilgili
Deklarasayonu'nun kabul edilmesi
konusu yer aldý. Bununla ilgili olarak
oturumun baþlangýcýnda Akademik
Nexhat Daci, Kosova Baþkaný Dr
Ýbrahim Rugova'nýn, görevleri ve
Anayasal yetkileri çerçevesinde, bu
günlerde,
Kosova'nýn
statüsü
konusunda olasýl görüþmeler ile ilgili
hazýrlýklara iat bir Deklaarasyonla
halka hitap ettiðini söyledi. Kurallara
ve süreçlere uygun olarak Kosova
Meclisi'nin bütün milletvekillerine
sunulan Baþkan Rugova'nýn mektubunda, diðerleri arasýnda þunlar ileri
sürülüyor:
Kosova, burada yaþayan herkese aittir. Politik statüsümüze götüren süreç
de herkese aittir. Enstitüsyonel etkin-
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lik konusu yolundaki bu etkinlik
çizgisinde
Kosova
Baþkaný,
adlandýrdýðý takým þu kiþilerden oluþmaktadýr : Baþkan, Baþbakan, Kosova
Meclisi Baþkaný ve Kosova'nýn en
önemli, legal ve geçerli enstitülerinin
yöneticileri yaný sýra, Kosova
Demokratik Partisi Baþkaný ve ORA
politik öznesi Baþkaný, bundan baþka
en önemli iki muhaleffet parti yöneticileri.
Bu yani Kosova hakkýnda yeni enstitü
ile , Kosova halkýnýn ve uluslararasý
topluluðun tüm istemleri yerine getirilmektedir, çünkü bununla görevsel
yekvücutluluk saðlanmakta, halkýn
özgür sesinden doðan enstütülere
saygý gösterilmekte ve dolayýsýyla
Kosova'nýn genel politik ve etnik varlýklarýn temsili ve takdimi saðlanmaktadýr.
Tüm bu süreçte, þimdi artýk
Kosova'nýn kaderi için en önemli tarihi süreçte biz hepimiz, beraber ola-

caðýz ve bütün konular hakkýnda
güçlü bir beraberlðe sahip olacaðýz.
Kosova Hükümeti'nin bakanlýklarý
tarafýndan yönetilecek olan çalýþma
gruplarýnda, buysa Kosova'nýn uluslararasý temsiline enstitüsyonel onur
katmaktadýr, bundan baþka uzmanlar
grubunda, bizim tutumumuz, temsilin,
halk sesine uygun olarak ve bu süreçte
hiç kimseyi kenarda býrakmaksýzýn,
kapsamlý olmasýdýr.
Kosova Baþkaný, varolan görevi ve
yetkisi esaý üzere bu süreci yönetecektir, hepimizin, halkýn sesinden
kaynaklanan görevleri ve yetkileri
vardýr.
Kosova Meclisi, bu tür yönelimi
kabul edecektir ve tasdýklayacaktýr,
belirli zamanda, Kosova halkýnýn
isteði yani tek isteðini belirtecek tüm
strateji belirlemeleri ve olasýl
sözleþmeleri, ya da Kosova için
baðýmsýzlýðýnýn ilanýný tasdýklayacaktýr.

Bu bizim görevlerimizdir ve özgür ve
demokratik oylarla seçilmiþ olan biz
Kosova Meclisi milletvekilleri, bu
görevimizi dürüstçe ve tamamýyla
gerçekleþtireceðiz.
Bu kürsüden Kosova Baþkaný Dr
Ýbrahim Rugova'nýn bir an önce sýhatine kavuþmasý için kendi, sizin ve
bütün Kosova halkýnýn dileðini belirtmeme ve bizimle beraber olmasý ve
Kosova'nýn nihayi statüsünün çözümlenmesi, özgürlük ve baðýmsýzlýðýmýza giden yolda bizi yönetmesine dair en içten dileklerimizi belirtmeme izin veriniz.
Ben þimdi , bunu desteklemeniz ve
bizim beraberliðimizi belirtmemiz
için Size bir çaðrýda bulunmak istiyorum, dedi Daci.

Görüþmeler ve sözleþmelerin
baþlamasýndan önce, Kosova
devletinin baðýmsýzlýðýnýn
resmileþtirilmesi yapýlsýn
Devamýnda sözü
alan
Kosova
Meclisi'ndeki
PDK Grup Þefi
Jakup Krasniqi,
K o s o v a
Demokratik
Partisi'nin, kuruluþundan bu yana
ve
devamlý
olarak, yurttaþlar,
devlet
ve
demokrasinin hayati konularý hakkýnda
yekvücutlu düþünce ve etkinliðin
olmasýný istediðini söyledi. Bu yapýnýn
daha birinci toplantýsýndan baþlanarak
bunu istedik ve düþünce birliði ve etkinliklerimizin neden ve nerede olmasýnýn
þart olmasý gerektiðini ortaya atarak bu
tutumumuzu belirtmiþtik. Bunu, bugün
de istiyorum.
Kosova Demokratik Partisi, Kosova
Meclisi'nden, daha baþlangýçtan beri,
Kosova Hükümeti'nin belirli bakanlarýnýn, Kosova enstitüleri için iç
kýþkýrtýcý olan konular hakkýnda
Belgradla baþlattýklarý görüþmelerin
baþlangýcýndaki þekil ve yöntemlerden
mesafeli olmasýný istemektedir. Bu
görüþmeler, sadece keyfince kurulmuþ
deðil, onlar ilk sýrada incitici, küçümseyici ve enstitüler ve Kosova'nýn geleceði için çok zararlýdýr. Bu tür görüþmelerde Kosova enstitüleri, bir tarafi temsil
etmedi, o Sýrbistan ile Karadað birliði
bütününün bir bölümünü temsiletti.

- Güncel
koalisyodaki
partilerin
baþlangýçta, sýk sýk ortaya attýklarý
deklarasyonlarýný, ilk sýrada, baðýmsýzlýðýn formal olarak tanýnmasý, bundan
sonra Mecliste baðýmsýzlýðýn ilan
edilmesi konusundaki ülküler göz
önünde bulundurarak, ki bu Kosova
Demokratik Partisi tarafýndan da
desteklenmiþtir, geçen görev süresinde
sýk sýk tekrarlanmýþ, bugün ise unutulmþtur;
- Baðýmsýz bir devlet için Kosova
halkýnýn devamlý yönelimine, özgürlük
ve ulusal birleþme yönündeki asýrlarca
savaþýmlarýna, Bunjan Rezolüsyonu, 2
Temmuz Deklarasyonu, Kaçanik
Anayasasý ve onun referandumuna,
baðýmsýz ve demokratik bir devlet
yönünde Kosova Kurtuluþ Ordusu'nun
savaþýma saygý göstererek;
- Gerçekleþen dört bile seçimden kaynaklanan tüm öznelerin seçim
vaadelerini göz önünde bulundurmaktayým.

Kosova Demokratik Partisi,
Kosova Meclisi'nden þunlarý
istemektedir:
Mecliste temsil edilen politik yekvücutlu faktörünün, görüþmeler veya
sözleþmeler baþlamadan önce, Kosova
devletinin baðýmsýzlýðýnýn ilanýný
gerçekleþtirmesini.
Kosova'nýn, uluslararasý topluluk,
Avrupa birliði ve komþularýyla gerçekleþtireceði görüþmeler için Kosova'nýn
ulusal ve sivil yekvücutluluðuna ait
formasyonun, Meclis tarafýndan kurulmasýný.
Eðer ki Meclis'in, baðýmsýz devlet için
Kosova
vatandaþlarýnýn
isteðini
enstitüsyonelleþtirmek için cesareti
yoksa, o zaman genel halk referandumunu ilan etsin ve böylece kendileri
hakkýnda kendi halk karar alsýn, çünkü
bu demokratik bir yoldur ve hiçbir
uluslararasý hukuk normu ile yadsýnamaz.
Kosova Demokratik Partisi, uluslararasý topluluk tarafýndan da ilan
edilen Kosova'nýn çok uluslu strüktürünü göz önünde bulundurarak, onun
bütnlüðünü destekleyerek, tüm vatandaþlar ve tüm etnik, kültürel, dini ve dil
mensubiyetlerinin yararýna kurulan bir
devleti göz önünde bulundurarak,
Kosova için Standardlar projesinin
gerçekleþmesini göz önünde bulundurarak, bize göre, ulusal ve vatandaþ

yekvücutluluk grubunun yapýsý hakkýnda, tartýþmalarýn yürütülmesi gerektiðini ve bundan sonra ise diðer etnik gruplarla ve Kosova'nýn politik, aleni ve
toplumsal yaþamýnýn önemli vatandaþlarý ile tamamlanmasý gerektiðini
düþünüyoruz.
Kosova Meclisi'ndeki PDK Grubu,
Baþkan Rugova'nýn giriþimini þöyle
deðerlendirmektedir:
Deklarasyon konsenzus olmadan hazýrlanmýþ; tektaraflýdýr; uygun partilerle
önceden ve gerekli danýþmalarda
bulunmadan hazýrlanmýþ; geniþ politik
çevre, vatandaþ ve azýnlýklar için inciticidir.
Bundan dolayý Kosova Demokratik
Partisi
þunu
düþünmektedir:
Deklarasyon, ayan bir politik platformu
olan bir esastan mahrumdur; bu arada
kim kiminle görüþeceði de belli deðil;
ne konularda konuþulacaðý belli deðil;
dolayýsýyla, bu tür bir giriþim, partiler
arasý danýþmalarýn yapýlmasý için
zaman ve alan yaratmalýdýr, ki bundan
sonra Meclise kabul edilmesi için
sunulmalýdýr. Birisi þunu da diyebilir:
Zaman kaybetmeyelim ! Hizlý
davranalým ! Kosova olarak hazýrlanmalýyýz !
Kosova Demokratik partisi, bununla
tamamýyla oydaþtýr, ancak Kosova ve
onun vatandaþlarýnýn, daha bugünden
baðýmsýz bir devlet için hazýr olduðunu
da vurgulamaktadýr. Hatta, Kosova'nýn
özgürlüðü ve baðýmsýzlýðý için tarihi
kararýn getirildiði 1999 yýlýnýn Haziran
ayýnda bile hazýrdýk. Kosova vatandaþlarý ise, diðerlerin, baðýmsýzlýk için
halkýn isteðinin tanýnmasý konusunda
daha hazýr olmalarý gerektiðini düþünmektedir. Devletten daha azý sunan
çözüm yolu için, bizi hazýr olmaya
çaðýrmasýnlar, çünkü, buna hazýr olamayýz ve hazýr deðiliz.
Tüm partiler, Kosova vatandaþlarýnýn
isteðine saygý göstermekle yükümlüdürler.
Kosova Demokratik Partisi, baðýmsýz
bir devlet için ulusal ve vatandaþ
yekvücutluluðunun
saðlanmasý
yönünde ciddi ve gerçekten etkin
olmaktadýr.
Çoðunluk ya da azýnlýk olduklarýndan
ötürü yurttaþlara karþý ayrýmýn yapýlmayacaðý hukuki devletin kurulmasý
amacýyla sürekli olarak seferber olacaðýz. Kosova Meclisi tarafýndan, insan
haklarý ile özgürlükleri ve azýnlýk
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topluluklarýyla ilgili tüm uluslararasý
normatif akitlerin ve diðer önemli uluslararasý beyannamelerin tasdiklenmesini isteyeceðiz. Ayný zamanda, bu normatif akitlerin Kosova'nýn gelecekteki
Anayasasý ve Avrupa-Atlantik standartlar Anayasýyla uygulanmasý isteminde
bulunacaðýz, dedi konuþmasýnýn sonunda Jakup Krasniqi.

Enstitüler arasýnda birlik ve
beraberliðin saðlanmasý yönündeki seferberlik desteklenmektedir
Kosova
Meclisi'ndeki LDK
Grubu
Þefi
Alush Gashi,
þimdiki durumun
memnun edici
seviyede olmadýðýný
belirterek, hiç gecikmeden baðýmsýzlýk ile iktisadi emansipasyonunun,
sürekli barýþýn saðlanmasý amacýyla
perspektiflerin açýlmasý için gerekli
olduðunu vurguladý.
Çaðdaþ egemenlikle birlikte baðýmsýzlýðýn gecikmesi, nihayi statüs yerine
ilerideki statüs için formulasyonun
gölgede kalmasý ve Kosova'da
soykýrýmý gerçekleþtirenler tarafýndan
sonu olmayan oyunlarýn oynanmasý,
ortak çalýþmalara olumsuz etkide
bulunmaktadýr. Bizler, baðýmsýzlýða
zarar getirmeden, Uluslararasý topluluk
ile komþularýmýzýn hepsiyle daha
somut iliþkilerde bulunmak ve barýþý
saðlamak için elimizden geleni yapmaya kararlýyýz.
13 Eylül 2005 tarihinde yayýnlanan, 02679 numara olarak kayýtlara geçen ve
20 Eylül 2005 tarihinde milletvekillerine daðýtýlan, Saygýdeðer Kosova
Baþkaný Dr. Ýbrahim Rugova'nýn
Deklarasyonunu saygýyla görüþtük.
Sözkonusu Deklarasyon, metinde belirtildiði gibi, ülkenin geleceði için çalýþacak ekibin atanmasýyla, birlik ve
beraberliðin kurulmasýna iliþkin kararý
içermektedir.
Uluslararasý
topluluk
tarafýndan
Kosova'ya gereken yerin verilmediði
döneminde, enstitüler arasýnda birlik ve
beraberliðin saðlanmasý yönündeki
seferberliði selamlamak ve desteklemek gereklidir. Uluslararasý topluluk
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tarafýndan Kosova'daki haklarýn tanýnmasý, Kosova'nýn komþu devletler ile
uluslararasý toplulukla yeni barýþsever
ile sürekli iliþkilerin kurulmasý çabalarý
yönünde güçlükler ve anlaþmazlýklar
yaratmaktadýr. Kosova'nýn, ülkedeki
sorumluluklarý üstlenmesiyle hazýr
olduðu istemi, tehdit olarak deðil,
büyük sorumluk olara kabul edilmelidir. Herþeyden önce bu, özgürlük için
her yönüyle desteklenen bir istemdir.
Tüm alanlarda, özellikle dýþ siyaset
alanýnda yetkilerin tamamýyla yerli
enstitülere aktarýlmasý yapýlmadan,
komþu devletler ile uluslararasý toplulukla yeni iliþkilerin kurulmasý amacýyla aranjmanlara girmek, sürecin kötüye
kullanýlmasýný ve ayný zamanda
Kosova faktörü için ek güçlükleri teþkil etmektedir.
Birlik ve beraberlik heyetinin kurulmasýyla ilgili Deklarasyonun kabul
edilmesiyle, Kosova Demokratik
Birliði, 1990 yýlýnda getirilen
Baðýmsýzlýk Deklarasyonu, 1991 yýlýnda yapýlan Referandum ve ayný zamanda Kosovanýn tamamýyla baðýmsýz
olmasý için tüm seviyelerdeki Kosova
temsilcilerinin
seçim
görevleri
çerçevresinde davranýlmasýný istemektedir.
Kosova'ya en çok yardýmda bulunanlara, özellikle Kosova'nýn özgürlüðe
kavuþmasýnda yönetici rolünü oynayan
ABD'ye sonsuz saygý ve teþekkürlerimizi sunarak, bu fýrsatla da çaðdaþ egemenlikle birlikte baðýmsýz Kosova'nýn,
tüm yurttaþlarýn insani ve ulusal haklarýna saygý göstererek ve ayný zamanda baðýmsýz Kosova'nýn istikrarlýk faktörü olduðuna inanarak tüm komþu
devletlerle somut iliþkilerde bulunma
sayesinde, uluslararasý topluluðun
gururlu üyesi olacaðý yönelimimizi bir
kez daha doðrulamaktayýz.

Tüm demokrasi ideallerin
gerçekleþmesine adanmýþýz
Kosova Meclisi'ndeki AAK
Grubu
Þefi
Gjylnaze Syla,
6 yýldan fazla
administrasyonlarýn
1244

Rezolüsyonu'nun otoritesi altýnda
bulunduðunu belirtip, Kosova'ya ait
yaþam sorununun, Kosova statüsünün
saptanmasý amacýyla perspektiflerin
açýlmasýný teþkil ettiðini ortaya attý.
Enstitüler ile uluslararasý topluluk
tarafýndan desteklenen kendi yurttaþlarýnýn kararlýlýðý sayesinde, kýsa
bir dönem içerisinde Kosova, ülkeyi
yenilemeyi, demokrasi enstitüleri kurmayý, oldukça güvenli ortamý saðlamayý ve tüm diðer azýnlýk topluluklarýyla birlik ve beraberliðin saðlanmasý doðrultusunda tolerans havayý
saðlamayý baþarmýþtýr. Diðer azýnlýk
topluluklarýnýn katkýsýyla birlikte,
Kosova yurttaþlarý, Kosova'da ilk
demokrasi enstitüleri kurmayý baþarmýþtýr. Kosova enstitüleri ile Kosova
yurttaþlarý kendi benliðini doðrulamýþ
ve kendilerini demokrasi ülkelerde
elde edilen tüm demokrasi ideallerin
gerçekleþmesine adamýþlardýr.
Kosova'nýn nihayi statüsüyle ilgili
kararýn alýnmasý döneminde bulunduðumuzda, tüm politik gruplarý ile
diðer toplumsal tabakalar ve ayný
zamanda iki Sýrp politik öznesi hariç,
Arnavut olmayan diðer etnik topluluklar, Kosova'nýn politik statüsünün
çözümlenmesi þekliyle yekvücutludur.
Kosova'nýn politik statüsü, Kosova
yurttaþlarýnýn isteðiyle uyumlu olarak
çözümlenmelidir. Onun yurttaþlarýnýn
hangi Kosova'da yaþayacaðýyla ilgili
kararý kendileri almalýdýr.
Karar alma hakký, uluslararasý
sözleþmelerle, daha doðrusu sivil ile
politik insan haklarý sözleþmesiyle ve
ayný zamanda Birleþmiþ Milletlerin
Genel Meclisi tarafýndan onaylanan
ekonomi, sosyal ve kültür haklarý
sözleþmesiyle garante edilen ilkesel ve
oldukça çeliþkili bir konudur. Karar
alma hakký Kosova halkýna, 1244
Rezolüsyonu'nun onaylanmýþ olduðu
Rambuye sözleþmesiyle garante
edilmiþtir. Kosova yurttaþlarýnýn isteði
hakkýnda sözleþme yapýlmaz. Bu,
Kosova Meclisi'ndeki AAK Grubunun
tutumudur.
Kosova enstitüeri, kendi yurttaþlarýna,
özellikle diðer ulusal mensubiyetlere
sahip olan yurttaþlara gereken haklarý
garante etme göreviyle üstlenmiþ ve
ileride de üstlenecektir. Azýnlýklar
haklarýnýn korunmasý standardý, diðer

Avrupa
ülkelerinin
standartlarý
seviyesinde olacaktýr. Bu standardýn
baþarýyla yerine getirileceðini, tüm
azýnlýklara, özellikle Sýrp azýnlýðýna
özgürce hareket etmelerinin ve bir an
önce evlerine geri dönmelerinin
saðlanmasý doðrultusunda Kosova
Hükümeti'nin seferberliði de doðrulamaktadýr.
Kosova'yla ilgili bu tarihi anda,
Kosova enstitüleri her yanlý ekibin
kurulmasýyla oydaþ olmuþtur. Kosova
Baþkaný Dr. Ýbrahim Rugova, birlik ve
beraberlik ekibinin oluþumunu ve
onun
koordinatörünü
atamýþtýr.
Kosova Meclisi'ndeki AAK Grubu,
Baþkanýn bu kararýný desteklemekte ve
selamlamakta ve ayný zamanda
Kosova statüsüyle ilgili müzakereler
platformunu hazýrlama yönünde
sözkonusu ekibin, Kosova halký
tarafýndan gereken desteði aldýðý
düþüncesidedir.
Kosova Meclisi'ndeki AAK Grubu,
Kosova Baþkaný'nýn kararýný ve bu
enstitünün çalýþmasýný desteklemesi
amacýyla, Kosova Meclisi milletvekillerini ve Kosova yurttaþlarýna çaðrýda
bulunmaktadýr.

Baþkanýn Anayasa durumu
çerçevresinde-bu gibi iþlemin
baþlatýlmasý
ORA
Politik
Parti
Baþkaný
Veton
Suroi,
A d e m i
Merkezciliðin
de
kapsanmýþ
olacaðý statüsle
ilgili müzakere
sürecine gireceðimizi belirtip, daha önceden artýk dönüþü
olmayan adýmlarýn atýldýðýný vurguladý.
Ýlerideki müzakere sürecinde iki esas
konu bulunacaktýr. Statüsün saptanmasýndan sonra uluslararasý topluluðun karýþmasý seviyesi. Demek
oluyor ki: Statüsün saptanmasýndan
sonra uluslararasý topluluðun rolü ne
olacak? Ve ikincisi, içerikli konu:
Kosova'daki Sýrp azýnlýðýnýn yöresel
ve yöredýþý administrasyon seviyesi?
Bunlar, þimdiye kadar çizilmiþ olan

müzakere sürecinin iki oldukça
içerikli konularýný teþkil etmektedir.
Bu gibi durumda, örneðin ORA gibi
bir öznenin politik pragmatizmi, bu
sürece hiç katýlmamak ya da büsbütün çekilmek olmalýdýr, çünkü
bizler daha önceden yapýlan anlaþmalara hiç katýlmadýk, desentralizasyonun parçasý deðildik, kötü yönetim unsurlarýndan hiçbirinde yer
almadýk, bundan ötürü de ileride
meydana gelmesi beklenen olumsuz
neticelere katýlmamýz da mantýksýzdýr
bence.
Ayrýca, burda politik pragmatizmdan
deðil, prensipten söz edilmektedir.
Herkesin belirttiðine göre, prensipte,
Kosova statüsü konusu herkesi
ilgilendiren bir konudur ve bizler buna
katýlýp, Kosova Baþkaný Rugova'nýn
çaðrýsýna olumlu yanýt vermeye
hazýrýz. Bu hepimizin açýklama yapmasý gereken ilkesel çaðrýdýr. Bunun,
Mecliste sadece formalite olmasý
görüþüne katýlmýyorum. Baþkanýn
Anayasa durumunda, bu gibi süreci
baþlatma hakkýna sahip olduðu saptanmýþtýr, bu, politik öznelerinin Kosova
Baþkaný'yla yapmasý gereken politik
tartýþma ile politik anlaþmanýn bir
parçasýdýr.
Düþüncemize göre, bu toplantý
baþladýðý gibi sona ermemelidir.
Düþünceme göre, Kosova'daki konsenzusa karþý tutum yoktur, tek sözle
olmamalýdýr. Müzakere sürecinin
nasýl sürdürüleceði, çalýþma guruplarýnýn nasýl kurulacaðý, onlarýn
bakanlýklarda kurulup kurulmayacaðý gibi daha ayrýntýlý sorular,
Kosova Baþkaný Rugova tarafýndan
önerilen esas müzakere gurubunun
saptamasý gereken konuyu oluþtursa
gerek.
Bizim bu gibi ayrýntýlar hakkýnda
burada açýklama yapmamýz yersizdir,
çünkü bunlar, Baþkanýn önerdiðine
göre esas müzakere gurubun kurulmasýna zarar getirebilecek ayrýntýlardýr, bundan sonra ise platformla
birlikte
onaylanmasý
amacýyla
Meclise sunulmasý gereken ayrýntýlar
saptanmalýdýr.
Bunun için bugün, Kosova Baþkaný
Rugova'yla görüþtükten ve ayrýntýlar
ile çalýþma þeklinin esas ilkelerinin

uyumlaþtýrýlmasýndan sonra, ilerideki
Meclis toplantýsýnýn düzenleneceði
tarihini saptamamýz gereklidir.
Kosova Meclisi'ndeki 6+ Grubu Þefi
Mahir Yaðcýlar-En baþta müzakereler ekibinde bizlere de yer verilmesi
gereðini vurgulamak
istiyorum,
çünkü
bizler kendimizi
Kosova'nýn
ayrýlmaz
bir
parçasý olarak
görmekteyiz.
Geçmiþte yapýcý
olduðumuz gibi,
gelecekte
de
yapýcý olmak istiyoruz, bundan dolayý
bu süreç esnasýnda da yapýcý olmak
istiyoruz ve görüþmeler sürecine ve
Kosova'nýn nihayi statüsüne karþý
olduðumuz gibi bir duruma düþmek
istemiyoruz.
Herhalde Kosova Baþkaný çok yönlü
düþünerek, en iyi müzakere ekibini
kurmaya gayret etmektedir. Bu sebeplerden dolayý önerilen Deklarasyon
için
onaylama
hazýrlýðýmýzýn
olduðunu bildirmek istiyorum. Bu
arada da, bu süreçte Kosova'nýn gelecek statüsü ve azýnlýk toplumlarýn
statüsü için tüm yükü ve sorumluluðu
Arnavut temsilcilerinin taþýyacaðýný
vurgularken saygýlarýmý sunarým.
Toplantýnýn devamýnda Kosova Meclis
Baþkaný Nexhat Daci, Meclis tarafýndan
tüm hukuki-iþlevsel danýþmalarýn
yapýldýðýný belirtip, Kosova Baþkaný'nýn
atanmasýyla ilgili tartýþmalarýn yapýlmamasý için nasihat edildiðini vurguladý.
Fakat ben, Meclis guruplarý þeflerinin
sadece yerli kamuoyuna deðil, uluslararasý kamuoyuna da kendi görüþlerini açýklamalarýný ve Meclis guruplarý
þeflerinin ön açýklamalarý sýrasýnda
ortaya atýlan tüm uyarýlarýn, onlarýn ciddiyetiyle birlikte çalýþma guruplarýnýn
ilerideki çalýþmasýnýn aracý olmasýný
istedim.
Meclis, toplantýda hazýr bulunan milletvekillerin
oy
çoðunluðuyla,
Kosova'nýn nihayi statüsüne ait müzakere ekibinin atanmasýyla ilgili Kosova
Baþkaný Dr. Ýbrahim Rugova'nýn
Deklarasyonunu onayladý.
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Avrupa'da geçerli olmayan
çözümler önerilmemeli
AGÝT ile yapýlan iþbirliði, Kosova'nýn baðýmsýzlýða kavuþmasýndan sonra da devam etmelidir
Kosova'daki seçimler artýk UNMÝK hükümüne göre deðil, Kosova Meclisi'nde onaylanacak olan özel Yasa ile düzenlenecektir
Kosova, Meclis içindeki iþbirliðine de gereksinim duymakta
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci
bugün, Kosova'daki AGÝT Þefi Werner
Wnendti kabul edip, kendisiyle ülke
statüsünün saptanmasý sýrasýnda
Kosova'daki geliþmeler, ilerideki seçimler düzeni ve Kosova Meclisi ile AGÝT
arasýndaki iþbirliðin sürdürülmesi
hakkýnda konuþtu.
Her iki konuþmacý, Kosova'da dört defa
yapýlan seçimlerin örgütlenmesinde
AGÝT'in oldukça baþarýlý iþ yaptýðý
görüþüyle oydaþ olup, ilerideki seçimlerin örgütlenmesiyle ilgili vizyonlarýný
dile getirmeye çalýþtýlar.
Görüþmenin devamýnda Büyükelçi
Wnendt ilerideki seçimlerin de UNMÝK
hükümüne göre düzenleneceðini belirtirken, Meclis Baþkaný Nexhat Daci ise
seçimlerin, Kosova Meclisi'nde onaylanacak olan özel Yasayla düzenlenmesinin gerekli olduðu tutumunu ortaya
attý. Sonunda her iki taraf, Kosova
Hükümeti, UNMÝK, AGÝT ve
Meclis'in, Seçimlere ait Yasa'nýn hazýrlanmasý yönünde iþbirliðin yapýlmasý
gerekliliðiyle oydaþ oldular.
Ülke
yasamacýlýðýnýn
saðladýðý
demokrasi alanlarýyla ilgili Sayýn
Wnendtin sorusunu yanýtlamaya çalýþan
Baþkan Daci, ilk önce konuyla ilgili
Meclisteki politik parti temsilcilerinin
görüþlerinin alýnacaðýný ve sonunda oy

çoðunluðuna göre kararýn getirileceðini
vurguladý. Konuþmasýnýn devamýnda
Baþkan Daci, Avrupa'da geçerli
olmayan önerilerin Kosova enstitülerine
sunulmadýðýný belirtti. Diðer yandan,
Kosova Demokratik Partisi Þefi tarafýndan önerilen Rezolüsyonla ilgili ise,
Meclis toplantýsý sýrasýnda Çalýþma
gurubuna sunulan süreyle uyumlu
olarak süreçlere saygýnýn gösterilmesinin gerekli olduðunu ortaya atýp,
gereken koþullar yerine getirildiðinde,
Baþkanlýk Kurulu toplanýp, onaylanmasý amacýyla bu konunun gündem
sýrasýnda yer almasý için karar alacaðýný
dile getirdi.
Görüþmenin devamýnda Büyükelçi
Wnendt, Kosova statüsünün saptan-

masýyla ilgili Müzakere gurubunun tüm
mekanizmalarýnýn AGÝT tarafýndan
hazýrlanacaðýný belirtti. Örneðin,
sözleþmelerin körüklenmesi, anlaþmanýn hazýrlanmasý, sözleþme stratejisinin geliþmesi vb.
Diðer yandan Meclis Baþkaný Nexhat
Daci, Kosova'nýn iç Meclis iþbirliðine
gereksinim duyduðunu ve bu iþbirliðini
izleyebilecek Meclise gereken makanizmalarýn saðlanmasýnýn gerekli olduðunu
vurguladý.
Her iki konuþmacý, þimdiye kadar
Meclis ile AGÝT arasýnda baþarýlý iþbirliðin yapýldýðýný ve Kosova statüsünün
saptanmasýndan sonra da iþbirliðin
devam etmesinin gerekli olduðu
görüþüyle oydaþ oldu.

Vaygel, baþkan Drnovþek'in mektubunu getiriyor
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat
Daci, Slovenya Baþkaný özel temsilcisi Ývo Vaygel'i kabul etti ve
onunla, Kosova statüsünün saptanmasý öncesinde Kosova'daki
devinimler
hakkýnda
bir
görüþmede bulundu. Vaygel, ülke
yasama
baþkanýna
Baþkan
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Drnovþek'in bir mektubunu getirdi.
Slovenya'nýn Kosova'ya devamlý
desteðine teþekkür ederek Meclis
Baþkaný Daci, Kosova yöneticileri, onun enstitüleri ve vatandaþlarý, ülke statüsü hakkýnda
sözleþmelerin yapýlamýyacaðýna

dair tutumlarýný tekrarladý. O, egemenliðin saðlanmasýndan sonra,
Slovenya devlet modelini örnek
almak istediðini vurguladý. Açýk
sýnýrlarý, tüm vatandaþlarý için tam
anlamýyla güvenlilik ve azýnlýklarýn engelsiz geliþimini garanti
eden bir devlet olmak istiyoruz.
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Kosova'daki politik süreçlerin gerçekleþmesi
yönünde Meclis'in oldukça büyük rolü vardýr
Görüþme sýrasýnda, Kosova'daki geliþmeler ve ülkenin statüsüyle ilgili müzakere sürecinin hazýrlýklarý hakkýnda konuþuldu
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci
bugün, Kosova'daki ABD Dairesi Þefi
Philip Goldbergi kabul etti. Görüþme
sýrasýnda, Kosova'daki geliþmeler ve
ülkenin statüsüyle ilgili müzakere
sürecinin hazýrlýklarý hakkýnda konuþuldu.
ABD Dairesi Þefine, Kosova Meclisi'nin

çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Meclis
Baþkaný Daci, ilerdeki Baþkanlýk Kurulu
toplantýsý ile Meclis toplantýsýnýn gündem
sýrasýnda yer alan noktalarý daha ayrýntýlý
bir biçimde açýkladý.
Kosova'daki ABD Dairesi Þefi Philip
Goldberg, Kosova'daki politik süreçlerin

Kosova Arþivi, evraklarýn saðlanmasý
alanýnda yardýmcý olabilir
Ülkenin statüsü konusunda görüþmelerin baþlamasý konusu
da görüþüldü. -Sýrp rejimi, 1090-1992 yýllarý arasýnda,
Kosovada Sýrp sömürüsü hakkýndaki evraklarý çalmýþtýr
Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci, bugün Kosova Arþivi
müdürü Jusuf Osmani, müdür yardýmcýsý Gazmend Berisha
ve bilimsel iþçisi-türkolog Refike Sulçevsi'yi kabul etti.
Dolayýsýyla Kosova Arþivi'nin, ülke enstitüleri ile iþbirliði ve
özellikle ise ülke statüsünün tanýmlanmasý hakkýndaki
görüþmeler ile ilgili baþarýlý hazýrlýklarýn yapýlmasýna, arþiv
iþçilerinin sunabiþecekleri profesyonel yardýmýna deðinildi.
Bu açýdan, Türkiye arþivlerinde bulunan kadastro ve mülkiyet
defterlerinin halka saðlanamsýnýn çok gerekli olduðu sonucuna varýldý.
Statüs konusunda çeþitli alanlarda uzmanlarýn katkýlarýný
deðerlendirirken Meclis Baþkaný Daci, Kosova Arþivi bilimsel iþçilerinin, bu görüþmelerin bazý safhalarýna katýlabileceklerini de ileri sürdü.
Toplantýda, statüs ve Kosova Arþivi hakkýnda da konuþuldu.
Arþiv müdürü Jusuf Osmani yasama baþkanýný, Kosova
Arþivi'nin, Uluslararasý arþivler danýþtayýna kabul edildiðini
bildirdi. O, Sýrp rejim,i tarafýndan, evraklarýn önemli bir
bölümünün (1990-1992 yýllarý arasýnda), özellikle iki dünya
savaþý arasýnda agrar reformu ve Kosova sömürüsü ile ilgili
evraklarýn soygun olayýna deðindi. Dolayýsýyla o zaman, 80
bin aile üyesi hakkýnda 14 bin kayýt kartonu alýnmýþtýr.
Bununla beraber, Kosova'daki Arnavutlar ve diðerlerinin
mülkünü kanýtlayan çok sayýda evraklar çalýnýp
götürülmüþtür.

gerçekleþmesi yönünde Meclisin oldukça
büyük rolü olduðunu deðerlendirdi. Ayný
zamanda Goldberg, Kosova Müzakere
gurubunun politik açýdan yekvücutlu
olarak etkinlikte bulunmasýnýn, ülkenin
geleceði için oldukça önemli olduðunu da
belirtti.

Azýnlýklarýn durumuyla
ilgili Sýrbistan tarafýnýn her
yanlý olmasý istenmektedir
Kosova Meclisi Baþkaný Akademik Nexhat
Daci bugün, Merkezi Belgrad'ta olan Ýslam
Konferansý Örgütü'nün Büyükelçiler Heyetiyle
görüþtü. Bu münasebetle Baþkan Daci, bu
görüþmeye katýlan heyeti, Kosova'daki þimdiki
olaylar ve müzakere süreciyle ilgili etkinlikler
hakkýnda tanýttý. Kosova statüsü konusuna
deðinen Baþkan Daci, Kosova'nýn baðýmsýzlýðýyla ilgili sözleþmenin olmayacaðýný belirtti. Devamýnda, Kosova'daki bütünlüklü yaþam
akýnlarýnda azýnlýklar durumunun oldukça
ilerlediðini de dile getirmeye çalýþtý.
Meclis Baþkaný Nexhat Daci aynýca,
Kosova'daki diðer azýnlýklar olduðu gibi,
Sýrplar'ýn da, Kosova'nýn toplam nüfusundaki
katýlým sayýsýna kýyasla, beklenen orantýdan
daha çok enstitüsyonel yaþamda yer aldýklarýný
belirtti. Bu doðrultuda Baþkan Daci, Sýrbistan
tarafýnýn da her yanlý olmasýný, daha doðrusu
Sýrbistan'da yaþayan Arnavutlar'a da eþit haklarýn tanýnmasý isteminde bulundu.
Kosova ile Ýslam Konferansý Örgütü arasýndaki
iþbirliðin derinleþmesi çerçevesinde, Kosovada
bu örgüte ait büronun açýlmasý da olumlu yansýmýþ olurdu. Bu münasebetle, sözkonusu
örgüte üye ülkelerin UNMÝK belgelerini kabul
etmesi ve Kosova yurttaþlarýna vizelerin uygulanmasýnýn ortadan kaldýrýlmasý istemi de öne
sürüldü. Kuþkusuz ki bununla, Kosova ile bu
örgüte üye ülkeler arasýnda yapýlan iþbirliði
daha da geniþletilmiþ olacaktýr.
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Çalýþmalarýn yapýlmasý süresindeki Heryanlý iþbirliði açýsýndan
hiçbir fark olmayacaktýr
dinamik memnun edici
Bina, çalýþmalarýn yapýlmasý, yabancý delegasyonlarýn kabulu ve onlarýn dünyadaki tanýtýmý
için Kosova enstitülerinin hizmetine olacaktýr

Ýleride de KFOR ile normal ve dostluk iþbirliðine devam
edilecektir
Kosova'daki düzen, barýþ ve politik isteðinin saðlanmasý
yönündeki iþbirliðine kararlýlýkla önem verilecektir

Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci,
Çevre ve Alansal Planlama Bakaný
Ardian Gjini ve Priþtine Belediye yetkililerinin
eþliðinde,
Gýrmi'deki
Administratif-Protokol Merkezi'nin
inþaat yerini ziyaret ettiler ve bu
tesisteki çalýþmalarýn dinamiði ile
tanýtýldýlar.
Profesör Daci, "Mega" Þirketi'nin çalýþma dinamiðinden memnuniyetini belirtti ve inþaat uzmanlarýndan, çalýþma
kalitesini deðerlendirmelerini istedi.
Daci, bu tesisin inþaatýnýn çok önem
taþýdýðýný ve Kosova enstitülerinin
çalýþmalarý, yabancý delegasyonlarýn
kabulu ve ve onlarýn yabancý ülkelerde
tanýtýmý için hizmet edeceðini belirtti.
Çalýþmalarý
gerçekleþtirenler
ve
belediye yetkililerinden, tesis etrafýnýn
düzene koyulmasý ve doða güzelliðinin
korunmasý amacýyla oradaki sularýn
kullanýlmasýný istedi.
Daci, toplumun bir bölümü tarafýndan
bu yeniliklerin zor kabul edildiðini,
ancak bu merkezin rahatlýðýn ve güzelliðinin, bu tesisin inþaatýný eleþtirenler
tarafýndan da deneneceðini vurguladý.
Aynýca, Kosova'nýn devlet olacaðýný ve
kendi ikametine sahip olmasý gerektiðini ileri sürerken, Lipoviça ve
Brezoviça'daki ikametgahýnýn çalýþmaya baþlayacaklarýný ce Rugova
Vadisi'nin yenileneceðini de vurguladý.
Priþtine Belediye Meclisi Baþkaný
Beçiri ve Yürütme Baþkaný Hamiti,
administratif-protokol merkezi için
Priþtine'nin en güzel yerinin seçilmiþ
olduðunu ve Kosova'nýn baþkentinin,
ülke enstitüleri için bir ikametgaha
sahip olmayý hak ettiðini vurguladýlar.

Ýlk çalýþma günü sýrasýnda General Guiseppe Valotto'nun Meclisi
ziyaret etmesi gerçeði, KFOR ile Kosova Meclisi, bununla birlikte diðer
yerli enstitüler arasýnda uzun süreli iþbirliðin varolduðunu kanýtlamaktadýr. Aslýnda bu, General Valotto ile yapmýþ olduðum üçüncü
görüþmedir ve bu, Kosova'daki düzen, barýþ ve politik isteðin saðlanmasý yönündeki iþbirliðine kararlýlýkla önem verildiðini göstermektedir.
Bu görüþme sýrasýnda Kosova Meclisi Baþkaný Akademik Nexhat Daci,
yukarýda belirtmiþ olduðumuz sözlerle KFOR'un yeni Komutaný
General Guiseppe Valotto'yu selamlayýp, ilerideki çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Konuþmasýnýn devamýnda Baþkan Daci, ilerideki dönemde gerçekleþmesi gereken görevlerde oldukça ayan olduklarýný belirtip, General
Valotto'dan komutan yaný sýra, NATO görüþmelerinde iyi bir diplomat
da olmasý isteminde bulundu. Yaný sýra, Kosova'nýn baðýmsýz olma
arzusuyla ilgili sözleþmelerin yapýlmayacaðýný ve arzularýn yerine getirilmesi sayesinde yaþam sorunlarýnýn çözümlenmesi yönünde tüm ilgililerle konuþulacaðýný vurguladý. KFOR devir teslim töreninde, Sýrbistan
ile Karadað Ordusu Genelkurmay Þefi General Dragan Paskaþ'ýn bulunduðuna deðinen Meclisi Baþkaný Daci, General Valotto'ya, KFOR
Komutanlýðý'nýn deðiþmesi olayýnýn, desteðin sunulmadýðý ya da
Kosova'ya gelmesinin istenmediði görüþü olarak kabul edilmemesinin
gerekli olduðunu belirttiðini öne sürdü. Kosovalýlarýn hisleri, Sýrp askeri
tarafýndan oldukça zeddelenmiþtir. Fakat bu, Kosova'daki General
Kermabo'nun çalýþma deðerini düþürmeyen sadece kýsa bir oluntudur.
Aslýnda bu, kendisinin yapmýþ olduðu özel hatasýdýr ve bizler bunu
gidermiþizdir. KFOR'la normal ve dostluk iþbirliðini devam ettirmeye
çalýþacaðýz. Benim ve General Valotto arasýndaki iþbirliðinde hiçbir fark
olmayacaktýr. Kosova Meclisi, Generalin Misyonuna elinden gelen
yardýmý sunacaktýr, dedi konuþmasý sýrasýnda Meclis Baþkaný Daci.
Ýþbirliði köprüleri hakkýnda ayný düþünceyi ileri süren General Valotto,
Kosova'da bulunmasýndan gurur duyduðunu belirtip, Kosova ile
Ýtalya'nýn iki dost ülke olduðunu vurguladý. Ýtalya'nýn, Balkanlardaki
duruma oldukça hassas olduðunu belirten General Valotto, þimdiye
kadar yapmýþ olduðu görüþmelerin hepsinde dostça karþýlandýðýný ve
destek aldýðýný dile getirdi. Fýrsattan yararlanarak General Valotto,
Kosova Baþkaný Ýbrahim Rugova'ya en iyi dileklerini sundu.
Konuþmasýnýn devamýnda General Valotto, Kosova'daki tüm geliþmelerde daha iyi sonuçlarýn kaydedilmesi saðlanmasý yönünde seferber olacaðýný belirtti. Kosova Meclisi Baþkaný Nexhat Daci'nin zekasý ile kiþiliðinden yararlanarak, hep birlikte amaçlarýmýza ulaþacaðýz, görkemli
tören sözkonusu iken ise, bu münasebetle bizler çok þeyler öðrendik,
dedi konuþmasýnýn sonunda General Valotto.
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Kosova'nýn baðýmsýzlýðýna
ait sözleþme olmayacak
Mecliste yer alan 17 özneden sadece biri baðýmsýzlýðý desteklemiyor
Normal bir ülke olmasý Kosova'nýn insani ve doðal kaynaklarý vardýr
Ülke statüsünün saptanmasýyla ilgili görüþmelere kýyasla, standartlarýn yerine getirilmesi yönünde de
çalýþmalar sürdürülecektir
Ülke baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýndan sonra da, KFOR ile AGÝT Misyonu'na gereksinim duyulacaktýr
Merkezi Viyana'da olan Güvenlik ile
Avrupa Ýþbirliði Örgütü'nün 25 üyeden
oluþan Büyükelçiler Heyeti bugün,
Kosova Meclisi Baþkaný Akademik
Nexhat Dasi ile Kosova Meclisi'nin
Baþkanlýk Kurulu üyeleri tarafýndan
kabul edildi.
Toplanýnýn daha baþýnda Baþkan Daci,
AGÝT Büyükelçilerine, Kosova'daki
devinimler, Kosova enstitülerinin
oluþumu ile çalýþmasý ve ülkenin geleceðiyle ilgili Kosova halkýnýn amaçlarý
hakkýnda bilgi verdi.
Kosova'nýn
baðýmsýzlýðýna
ait
sözleþme olmayacak. Ama, Kosova
halkýnýn baðýmsýzlýk istemlerinin
gerçekleþmesi þekliyle ilgili ister uluslararasý faktörler, ister de Sýrbistanla
konuþmalar yapýlabilir. Mecliste yer
alan 17 özneden sadece biri baðýmsýzlýðý desteklemiyor, dedi konuþmasý
sýrasýnda Meclis Baþkaný Nexhat Daci.
Normal bir ülke olmasý için
Kosova'nýn insani ve doðal kaynaklarý
vardýr, diyen Baþkan Daci, AGÝT
Büyükelçileri'ne, Kosova'nýn açýk
demokrasi ülke olacaðýný ve azýnlýklarýn özgür geliþmeye sahip olacaklarýný garanti etti. Konuþmasýnýn
devamýnda, ülke statüsünün saptanmasýyla ilgili görüþmelere kýyasla,
standartlarýn
yerine
getirilmesi
yönünde de çalýþmalarýn sürdürüleceðini ve ülke baðýmsýzlýðýnýn tanýnmasýndan sonra da, KFOR ile AGÝT
Misyonu'na gereksinim duyulacaðýný
vurguladý.
Bunlarýn yaný sýra Baþkan Daci, savaþtan sonra üç yýl içerisinde ülkenin
yenilenmesi yönündeki UNMÝK çalýþ-

malarýna ve bununla birlikte yerli
enstitülerle yapýlan iyi iliþkilerin
korunmasý ve Kosova statüsünün saptanmasý hazýrlýklarý doðrultusunda
Genel Sekreter Özel Temsilcisi
Petersen ile onun yardýmcýsý Rosin'in
oldukça baþarýlý olan çalýþmalarýna
övgüler yaðdýrdý. Ayný zamanda
Baþkan Daci, Kosova'da dört seçim
kampanyasýný örgütleyen ve yörede en
iyi seçimler olarak deðerlendirilen
AGÝT-in çalýþmalarýný da övgüyle
anmaktan vazgeçemedi.
Kosova'daki güvenlik durumuyla ilgili
AGÝT Büyükelçileri'nin sorularýný
yanýtlamaya çalýþan Baþkan Daci,
güvenlik ile adliye alanýnda
Kosova'nýn gereken yetkiye sahip
olmamasýna raðmen bile, ülkede
ileride de durumun sakin olacaðýný
belirtip, Priþtine'nin Newyork, Londra,
Pariz ve Berlin'den daha güvenli kent
olmaya devam ettiðini ortaya attý.
Devamýnda, ülkenin daha iyi bir
güvenliðe sahip olabilmesi önkoþulu

olarak, Adalet Bakanlýðý, Ýçiþleri
Bakanlýðý ve Aydýnlar Hizmeti'nin bir
an önce kurulmasýnýn gerekli olduðunu
dile getirdi.
Kosova'nýn statüsüne ait sözleþmelerin
yapýlmayacaðýyla ilgili Kosova'nýn sert
tutumunun, görüþmeler sürecini zeddeleyebileceði ve bunun Kosovalý
Sýrplar için olumsuz olabileceði
hakkýnda Sýrbistan ile Karadað
Büyükelçisi Garçeviç tarafýndan ortaya
atýlan soruyu Baþkan Daci þöyle yanýtladý: "Savaþýn sona ermesinden altý yýl
sonra bile kendi askeri ile polis mensuplarý tarafýnca öldürülen Arnavutlarýn
cesetlerini hala iade etmeyen bir
ülkeyle Kosova'nýn statüsü hakkýnda
sözleþmek, mevcut sorunlarýn çözümlenmemesi demektir. Belgrad'ýn
Kosova'ya yapmýþ olduðu egemenliði
savaþla alýnmýþtýr ve bu egemenlik
þimdi BMÖ Güvenlik Konseyi'ne aittir, oysa yakýn bir gelecekte bunun
aynýsý Kosova halkýna geri çevrilmiþ
olacaktýr".
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Müzakere Grupu'nun
çalýþma gruplarýnda
azýnlýklar da yer alacaktýr
Görüþme sýrasýnda, Ulusal azýnlýklarýn korunmasýna ait Çerçevre
Anlaþmasý'nýn gerçekleþmesi konusu ele alýndý
Kosova Meclisi'nin Baþkanlýk Kurulu üyeleri Naim Maloku,
Gazmend Muhaxheri ve D ezair Murati bugün, baþta sözkonusu
Komisyon Baþkaný Asbyom Eide olmak üzere Avrupa Konseyi
Danýþma Komisyonu Heyetini kabul edip, kendisiyle Ulusal
azýnlýklarýn korunmasýna ait Çerçevre Anlaþmasý'nýn gerçekleþmesi konusunu görüþtü.
Milletvekili Naim Maloku bu görüþmeye katýlan konuklarý
Kosova Meclisi'nin oluþumuyla tanýttýktan sonra, Mecliste
azýnlýklar sýralarýndan 8 politik öznenin yer aldýðýný, bunlarýn
çoðunun Kosova toplumuna baþarýyla entegre olduðunu ve
ülkenin geleceði için Kosova'da çoðunluðu oluþturan
Arnavutlarla her zaman oydaþ olduðunu belirtip, sadece Sýrp
milletvekillerinin Kosova enstitülerini boykot ettiklerini vurguladý. Konuþmasýnýn devamýnda Maloku, Kosova statüsünün
saptanmasýyla ilgili görüþmelerin baþlamasý için yerli enstitülerin hazýrlýklarý ve Kosova'daki azýnlýklarýn da yer alacaðý
Kosova'nýn Müzakere Grupu ile onun çalýþma guruplarý hakkýnda bahsetti.
Baþkanlýk Kurulu'nun ikinci üyesi D ezair Murati, Kosova'da
çoðunluðu oluþturan halkýn istemlerini destekleyen ve ayný
zamanda Sýrp ve Arnavut olmayan azýnlýklarý ihmal eden uluslararasý faktörlere deðinerek, Kosova Meclisi'nde azýnlýklar dillerinin resmi olarak kullanýlmasýndan memnuniyetlik duyduðunu, bununla birlikte Kosova'daki Boþnak azýnlýðýnýn kendi
ana dili üzere öðrenim gördüðünü ve Kosova'da iki fakültenin
varolduðunu belirtti. Devamýnda Murati, Sýrplar ile bazý
Goralýlarýn derslerin Sýrbistan'ýn plan ve proðramýna göre ve
sadece Kiril yazýsýyla sürdürülmesini ýsrar etmesinin Kosova
için zararlý olacaðýný deðerlendirdi. Bu münasebetle Murati,
azýnlýklar temsilcileri yer almadan Kosova Müzakareler
Grubu'nun komple olmadýðýný vurguladý.
Avrupa Konseyi Danýþma Komisyonu Baþkaný Asbyom Eide,
Kosova Meclisi'nin Baþkanlýk Kurulu üyelerine, Kosova'ya ait
standartlardan birinin, Avrupa'nýn Danýþma Komisyonu önerisinin gerçekleþmesi olduðunu hatýrlattý. Ayný zamanda Eide,
Müzakereler Grubu'nun çalýþma guruplarýna azýnlýklarýn da
katýlacaðýndan memnuniyetlik duyduðunu dile getirdi.
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YASAMA KOMÝSYONU BAÞKANI,
BELGRAD'TAKÝ AVUSTURYA
BÜYÜKELÇÝSÝNÝ KABUL ETTÝ

Kosova toplumu dini toleransý
geleneksel bir biçimde ortaya
atmaktadýr
Hukuki konular, Yasama ve Anayasa
Çerçevesi'ne ait Komisyon Baþkaný
Hydajet Hyseni bugün, Belgradtaki
Avusturya Büyükelçisi Hannes Poriasla
görüþtü. Bu görüþmeye, Kosova'daki
Avusturya Dairesi Þefi Bernd Alexander
Bayer de katýldý. Görüþme sýrasýnda
genelde, Din ve Dini özgürlüklere ait Yasa
Tasarýsý ve özellikle toplumun oldukça hassas alanýný kapsayan sözkonusu tasarýdaki
mevcut hatalarýn ortadan kaldýrýlmasý
yönünde Avusturya'nýn deðiþik enstitülerinin sunabileceði yardýmlarý hakkýnda
konuþuldu.
Sözkonusu Komisyon Baþkaný Hydajet
Hyseni'nin sözlerine göre, 1999 yýlýnda
Kosova'da hüküm süren savaþa ve Kosova
ile eski Yugoslavya'nýn diðer cumhuriyetlerinde soykýrýmý uygulayan Miloþeviç rejiminin Sýrp Ortodoks Kilisesi tarafýndan
desteklenmesine raðmen, Kosova toplumu
dini toleransý geleneksel bir biçimde ortaya
atmakta ve bununla birlikte Kosova yurttaþlarý arasýnda etnik ile dini tolerans
hüküm sürmektedir. Hyseni'nin belirttiðine
göre, bu Yasa Tasarýsý'nda dini özgürlükleri
garanti eden bölümde uyarýlar olmadýðýna
göre, dini topluluklarýn örgütlenmesi ile
finansi edilmesinde ortaya atýlan uyarýlar
oldukça çoktur. Sözkonusu Komisyon
Baþkaný'nýn dile getirmiþ olduðu ikinci
sorunu ise, Kosova'daki üç en büyük
geleneksel din alanýnda etkinlik göstermeye çalýþan deðiþik dini ile sahte dini gruplar teþkil etmektedir.
Eskiden Sýrp ile Arnavutlar arasýndaki
geleneksel iliþkilerin iyi olduðunu hatýrlatan ve Viyana'daki seminerlerin baþarýsýný
dile getirmeye çalýþan Avusturya diplomatlarý, ileride Din ve Dini özgürlüklere ait
Yasa Tasarýsý'na iliþkin bir seminerin
düzenlenmesinin faydalý olabileceðini
deðerlendirdiler.
Belgradtaki Avusturya Büyükelçisi Hannes
Porias, Kosova'da bulunduðu sürece,
ortaya atýlan görüþün gerçekleþmesi
doðrultusunda, Ýslam, Katolik ve Ortodoks
gibi üç dini topluluðun yöneticileriyle de
görüþmede bulunacaðýný vurguladý.

ÝYÝLÝKSEVER KÝÞÝ OLAN ANA TEREZA'NIN 95. DOÐUM YILDÖNÜMÜ
DOLAYISIYLA KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN TÖRENLÝ OTURUMU

Bütün dünyada iyiliksever
ve fedakarlýðýn sembolü

Ana Tereza'nýn 95. doðum
yýldönümünü hatýrlama dolayýsýyla Kosova Meclisi, bu yýlýn 5 Eylül
tarihinde, törenli bir oturum
düzenledi. Bu törene milletvekillerden baþka, yerli ve
yabancý enstitülerin en yüksek
yetkililerin katýldý. Bu oturumu
açarken Kosova Meclisi Baþkaný
Nexhat Daci, Gonxhe BojaxhiuAna Tereza'nýn eserinin, sýradan
bir insanýn eserini temsil ettiðini,
daha doðrusu gereksinmesi olan
herkese yardým elinin uzatýlmasýný
yansýtan insani yarayan kaynaklanan derin ve anlamlý etkinliði
oluþturduðunu vurguladý.

Umutsuzlar için yansýyan
kývýlcým
Gonxha Bojaxhiu-Ana Tereza'nýn
iþi ve eseri, sýradan insanýn sýradan
iþidir ve gereksinmesi olan herkese
yardým elinin uzatýlmasýný yansýtan
insani yarayan kaynaklanan derin
ve anlamlý etkinliktir.
Bu övgüyü gerektirmez, çünkü her
nerde bulunursak bulunalým bu bir
görevdir, bu insan ile birlikte doðan
bir ilkedir: kendini gibi baþkalarýný
da destekleyip yardým sunmak, diðer
insanlarý, kardeþin, ebeveyinin, kendinin bir parçasý olarak, bu dünyada
insancýl misyonu olan akýlcýl varlýk
olarak yardýmsever olmak, insanla
doðan bir ilkedir.

Gonxhe Bojaxhiu-Ana Tereza,
dünya gezilerinde bütün dünyada
iyiliksever ve kurbanlýðýn sembolü
olmuþ, insanlar arasý sevgi ve
dayanýþmanýn artýrýlmasý amacýyla
benzeri eserlerin örneði olarak,
bütün insanlýða sunmuþ olduðu
birçok kiþiler arasýnda hayranlýk
uyandýrdýðý eserleri ile ün kazanmýþtýr.
Bütün misyonu süresinde, ait
olduðu Arnavut halký yani yöremizin örf ve adet ve konuksever biri
olarak, eðitimi ve geleneðini aktarmaya baþarmýþtýr. O, 20. yüzyýlda
kendi dedelerinin ocaðýndan zoraki
kovulan ve soykýrýma uðratýlan
Kosova halkýný savunmak için, tari13

hte ilk defa baþarýlý müdahale ve
bütün dünyanýn birleþmesine neden
olan bu kadýn küçük bir yerden kendini tanýttý.
Ana Tereza'ya saygý, Kosova
halkýnýn bu Meclisindende saygý ve
onur mevcuttur, o, bizim ve uygarlýðýn kýzýný bugün ve herzaman
hatýrlayacaðýmýz saygý ve onuru
temsil etmektedir. Bu saygýmýzý
yollar, okullar ve enstitüleri onun
adýyla adlandýrmakla da göstermek
istedik. Ki bununla, insana ve
insancýl olan herþeye dönüþ, biray,
halk ve uygarlýðýn en güzel özelliklerine dönüþ olan eserlerine
saygýmýzý göstermekteyiz.

Bütün ulusal ve dini
sýnýrlarý aþan tarih
Ana Tereza kiþiliði hakkýnda
devamda, onun en ünlü biografi
yazarý ve yoldaþý Dom Lush Gjergji
konuþtu :
- Onu asýrlar bize hediye etti, biz ise
onu yaþadýk ve onun mirasçisýyýz.
Biz onu sadece, bizim tarihi,
ulusal ve dini açýmýzdan inceleyebiliriz, onu anlayabilir ve bizim
Ana Terezamýzýn iyiliksever ve
sevgisini anlayabilir ve açýklayabiliriz. Onu, bizim ÝliromuzArnavut uygarlýðý doðurmuþ,
oysa, bizim yüzyýllýk üzüntülerimizi günýþýðýna çýkarmýþ, bizim
ikiyüzyýllýk Hýristiyanlýðýmýzý
eðitmiþ ve ilham vermiþ, uysallýðýmýzý yüceltmiþ ve sevgisi
sayesiyle büyük omuþ ve ölümsüzleþmiþtir.
Böylece bizim
kýzýmýz, kýskardeþimiz ve anamýz,
herkesin anasý olmuþ ve böyle
kalmýþtýr. Bu gerçekten þaþýlacak,
görülmemiþ ve iþitilmemiþ bir tarihtir, bütün insanlýðý, fakir ve
zenginleri, büyük ve küçükleri,
özgür ve esir olanlarý, tok ve aç
olanlarý, saðlam ve hastalarý, ayrýcalýðý olan ve itilenleri, dinci ve
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dinsizleri þaþýrttý ve kazandýrdý.
Konuþmasýnýn devamýnda Gjergji,
bizim Ana Terezamýzýn, büyük,
harika, örneksiz, ünlü ve fedakar,
buysa tarimiz, geleneðimiz ve
kültürümüzün þaþýrtýcý, inandýrýcý
belgesi ve takdire layýk bir þey
olduðunu göstermektedir. O ayný
zamanda her zaman az sözle ancak
dirençli çalýþmasýyla, sevgiyle
bürünmüþ, uzungörüþlülüðü, akýlcýlýkla ve özellikle içtenlik ve
kahramanlýkla tanýnmýþtýr. O her
zaman olduðu gibi þimdi de
Arnavut halkýnýn ve Arnavut
halkýnýn klisesinin kzý, Üsküp
Hristov papaz ruhunun kýzý ve
sonunda da Kol ve Drane
Bojaxhiu'nun tek kýzýydý. Onu
kendi ailesi, asýrlarýn geleneði ve
papaz ruhu ve þu ünlü kiþiler terbiye etti: baba Lazar Mjeda, Don
Zef Franaj, baba Gasper Zadrima,
baba Franjo Grindovec, baba Jan
Rinkoviç ve diðerleri. Onun
gençliðindeki þair, þarkýcý, öðretmen ve daha geçlerde misyoner
kýskardeþ olmasý hayali-tamamýyla
gerçekleþmiþtir,
baþlangýçta
Kalkuta'da, daha geç ise Bengalide,
çok geçmeden bütün dünyanýn fakir
meridiyenlerinde. 20 yýla yakýn,
profesör ve Kalkuta ve civarýndaki
birçok orta okullarýn yöneticisi
olarak çalýþmýþtýr.
1950 yýlýnda fakirlere hizmet etmek
için
sevgi
misyonerler
Düzenlemeyi kurmuþ, 1960 yýlýnda
sevgi misyonerleri Kardeþliðini
kurmuþ, 1969 yýlýnda ise din, ulus,
ýrk, kültür ve cins ayrýmý yapýlmaksýzýn, tek bir amaçla o da fakirlere
yarým etmek amacýyla laik ve
sekuler örgütü olan Ana Tereza Ýþ
Arkadaþlarý derneðini kurmuþtur.
Bu örgüt, bu özelliði olan dünyada
tek örneketir. 1967 yýlýnda dini hayata ait olan Konteplativ dalý olan
Sevgi Misyonerlerini kurmuþ ve
sonunda da 1977 yýlýnda en fakirlere takdise ait Dil Kardeþliðipapazlarý örgütünü kurdu. Çünkü

onun sýk sýk dediði gibi, onlara
sadece besin, giyim ve tedavi
yardýmý deðil, herþeyden çok,
onlarýn kabullenmek ve sevilmeye
ihtiyaçlarý vardýr. Onun ardýndan
býrakmiþ olduðu bu beþ kuruluþ
kalacaktýr, tarih kalacaktýr, bu
kültür ve gelenek kalacaktýr,
herþeyden evvel biz kalacaðýz.
Bizim Ana Terezamýz, umursamazlýðý, egoizmi, komunizm ve hegemonya ideolojisini aþarak, bir daha
insan olduðunu, Allah yardýmýyla
hemen hemen olanaksýz olduðunu
tasdýklamýþtýr. O kötülüðü, çünkü o
Allah isteðine yönelmiþ, insan
sayesiyle Allahý istemiþ, insaný ise
Allah sayesiyle aramýþ ve hiçbir
zaman bu iki büyük gerçeði
biribirinden ayýrmamýþ : Allah ve
insan anatgonizm veya savaþta
deðildir, onlar dayanýþma ve iþbirliði içindedirler.
Ana Tereza, Allah ile sevgi, insanla
ise kardeþlikte olarak, bizde ve
dünyada hala açýk ve çözümlenmemiþ olan birçok sorunlarý atlatmak ve çözmek için bir gösterge ve
strateji olarak hizmet etmelidir. Her
zaman güncel olan daimi mesajsevgidir,
sevgi,
ilk
olarak
kendimizi, bundan sonra ailemizi,
toplumu ve bütün dünyayý
deðiþtirmek için tek kuvvet ve
olanaktýr.
Çeþitli kötülükler ve esirliðe karþý
herzaman savaþmýþsa da bizim Ana
Terezamýz, hiçbir zaman Arnavut
halkýný unutmamýþtýr. O, Kosova'yý
beþ sefer ziyaret etmek için kuvvet
ve zaman bulmuþtur.. Maalesef o
dönemde bizim daha önemli iþlerimiz vardý ve onun için zamanýmýz
yoktu. Ve sadece bu kadarý deðil.
Ancak o, Allaha dua ederek,
Kosova konusunun çözümlenmesi
ve bütün dünyada barýþýn saðlanamsý için bütün dünyanýn en yüksek
klise çevrelerinde arabuluculuk
etmiþtir.

Dünyada ad yapmýþ saygýn
Büyükelçi
Ýkinci Papa Jan Pol, Birleþmiþ
Milletler Genel Sekreteri Kofi
Anan, ABD'nin eski Baþkaný Bil
Klinton ve diðerlerinin Kosova için
sunmuþ olduklarý seferberlik ve
bununla birlikte 1999 yýlýnda
NATO Güçleri'nin Kosova'ya
müdahale etmesi, Tereza Anasýz ne
kabul edilebilir, ne de açýklanabilir.
Sorunumuzun enstitüleþmesi ve
bizim kurtuluþumuz ile özgürlüðe
kavuþmamýz için onun rolü en
önemli ve karar vericiydi. Bu en iyi,
Arnavut halký ile insanlýðýn büyük
dostu Ýkinci Papa Jan Pol'un ölümü
ile topraða verilmesi kanýtlamýþtýr.
Ana Tereza bu gibi cesaret, güç ve
vizyona nasýl sahip olabildi?
Elbette ki baþta Yüce Tanrý olmak
üzere, asýrlardýr hüküm süren
Hristiyan-Arnavut geleneðimizden.
Daha doðrusu, kendi özel, ailevi,
ulusal ve uluslararasý tecrübesinden.
Dünyada ad yapmýþ saygýn
Büyükelçi ve bizim en iyi kimlik
belgemiz ile pasaportumuz sayýlan
Tereza Ana, halk olarak bizlerin
1979 yýlýnda Nobel Barýþ Ödülüne
sahip olmamýzý, 2003 yýlýnda
Hazreti þanýnýn ilan edilmesine
katkýda bulunmuþtur, dedi Dom
Lush Gjergji.

Her zaman insani haklarý
savunmuþtur
Törenli toplantýnýn devamýnda
Tereza Ana'nýn büyük rolü hakkýnda, Kosova Bilim ve Sanat
Akademisi Baþkaný Akademik
Rexhep Ýsmajli de konuþtu. Ýsmajli'nin sözlerine göre, kendi etkinlikleriyle dünyada ad yapmýþ olan
20. yüzyýlýn büyük hümanisti Ana
Tereza, Hindistan'dan ABD'ye
kadar ve Küba'dan Arnavutluða
kadar insanlýðýn en büyük takdirler-

ine layýk görülmüþtür. Onun sunmuþ olduðu insancýl yardýmlarý,
1979 yýlýnda Nobel Barýþ Ödülü'ne
sahip olmasýný kazandýrmýþtýr.
Etkinliklerinin vermiþ olduðu ürünleri, dünyadaki olaylar doðrultusunda oldukça büyük önem taþýmaktadýr ve olaylarýn ayrýlmaz
parçasýdýr.
Ana Tereza-Gonxhe Bojaxhiu kendisi için þu sözleri söylemiþtir:
"Arnavut
kanýný
taþýyorum,
Hindistan vatandaþýyým, Katolik
dinine sahibim, etkinliklerimin
hepsi dünyaya ait, kalbim ise
tamamýyla Yezus için çarpýyor."
Tereza Ana 1910 yýlýnda Üsküpte
doðmuþtur. Prizren'de Arnavut bir
ailede yaþayan Ana Tereza yaþadýðý
ortama uyum saðlamaya çalýþmýþtýr
ve kendi ortamýnýn deðerleri tüm
dünyaya
taþýnmýþtýr.
Gonxhe
Bojaxhiu ayný zamanda insani tolerans, din, etnik ve insan ile Tanrýya
karþý sevgiyi yaratan diðer özellikleriyle de dünyada þöhret kazanmýþtýr. Hiç ayrým yapmadan herkese
yardýmlarýný esirgemeyen Gonxhe
Bojaxhiu'nun bütün etkinlikleri
esere dönüþüp, tüm dünyada
gelenek halini almýþtýr.
1990 yýlýnda, biz Kosovalýlar aðýr
günleri yaþadýðýmýz sýrada sevgi ile
dayanýþma sembolunü taþýmasý,
Nobel Barýþ Ödülü'ne sahip olmasý
ve onun yaþamý ile eserlerini
simgeleyen etkinlikler sonucu,
Kosova
Bilim
Ýle
Sanat
Akademisi'nin Onur üyesi olmasýný
saðlamýþtýr. Bu gibi gerçekler
yüzünden de sözkonusu Akademiye
her zaman öncülük verilmekte ve
dünyaya böyle bir figürü vermeyi
baþaran Arnavutlar bundan gurur
duymaktadýr. Ana Tereza 1997
yýlýnda hayata gözlerini yummuþtur, ama onun rolü ile eserlerinin
deðeri gittikçe artmýþtýr. 2003 yýlýnda Tereza Ana Ýkinci Papa Jan Pol
tarafýndan ödüllendirilmiþtir ve
dünya kadýný olarak ilan edilmiþtir.
Geçen günlerden iz yok, yarýnlar ise

belli deðil. Sadece bu günümüz var
ve artýk baþlasýn, diye herkese
hitapta bulunurdu Ana Tereza. Bu
çoðu kez tekrarlanan bir deyimdi ve
bu onun etkinliðinin tabiyatýný
gösteren bir özelliktir. Ayný zamanda bu deyim, yaþam ile insan
kalýmýyla birleþen bir unsurdur.
Ýnsanýn yaþamý için katkýda bulunmasý doðrultusunda Ana Tereza,
bütün hayatýný güçsüz, hasta,
toplumdan itilen, özürlü ve fakir
kiþilere yardým etmekle geçirmiþtir.
Daha doðrusu o, eþi görülmeyen bir
hümanisti.
Ana Tereza'nýn hümanistliði mantýksýz deðil. Küçük þeyler gerçekten
küçüktür, ama küçük þeylere inanmak büyük bir iþtir ve bu hayatýn
bir parçasýdýr, derdi Ana Tereza.
Dayanýþma, humanizm,özgür olma
ile barýþ içinde yaþama istekleri,
sevgi ile insanlara yardým etme ve
saygý gösterme gibi deðerler,
ülkenin karþýlaþmýþ olduðu oldukça
aðýr koþullar altýnda bile Kosova
toplumunda görülebilirdi. Bu gibi
küçük ülkeye, Sýrbistan'ýn polis
güçleri tarafýndan yapýlan acýmasýz
saldýrýlar ve bu saldýrýlar sonucu
meydana gelen güçlüklerden sonra
bile Kosova halký, oldukça deðerli
yardýmlar ile uluslararasý dayanýþma
sayesinde,
komþularýyla
dayanýþma ile hümanizm deðerlerini korumayý baþarmýþtýr.
Ana Tereza'nýn yapmýþ olduðu
yardým etkinliklerinden baþlanarak,
uluslararasý faktör ile komþulara
kýyasla, ilerideki devinimlerde
özgürlük ile barýþýn her zaman
korunum ve garanti altýnda bulunacaðýný dile getirmek istiyorum.
Kosova halký bütün bu deðerlerin,
özgür oylama sonucu enstitülere
verilen güvenle birlikte ülkenin
baðýmsýzlýðý ile onun istemine
saygýnýn gösterilmesiyle korunabileceði ile savunabileceðine inanmaktadýr, dedi konuþmasýnýn
sonunda Akademik Rexhep Ýsmajli.
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MECLÝSÝN ÝKÝ KOMÝSYONU, GÜVENLÝK ALANINDA YETKÝLERÝN YERLÝ ENSTÝTÜLERE AKTARILMASI KONUSUNU GÖRÜÞTÜ

Yetki konusu sadece süs olarak
kabul edilmemeli
Genel Sekreter Özel Temsilcisi'nin sorumluluðu altýnda ileride de kalmasý öngörülen sorumluluklarýn
kalan bölümü yerli enstitülere aktarýlmalý. -Polis ile adalette eþithaklý katýlým saðlanmalý
Newyork'ta olduðu gibi, Kosova'da da,
güvenlik alanýnda yetkilerin yerli
enstitülere aktarýlmasý için politik açýdan bütün hazýrlýklar tamamlanmýþtýr.
Kosova halkýna yetkileri aktarmak
sadece süs olarak kabul edilmemeli,
Genel Sekreter Özel Temsilcisi'nin
sorumluluðu altýnda ileride de kalmasý
öngörülen sorumluluklarýn kalan
bölümü yerli enstitülere aktarýlmalýdýr.
Bu doðrultuda, yetkilerin yerli
enstitülere aktarýlmasý çerçevresinde
sürdürülen etkinliklerin dinamiði
hýzlatýlmýþtýr. Bu çalýþmalarýn geliþmesi seviyesi, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn kurulmasýna dek devamlý artýþta bulunacaktýr.
Bu sözler, iki Komisyon Baþkaný Naim
Maloku ile Nekibe Kelmendi'nin
baþkanlýðýnda
düzenlenen Acil
Müdahale
Komisyonu,
Kamu
Hizmetler
Komisyonu,
Yerel
Administrasyon Komisyonu ve

Kosova Meclisi Medyalar bölümü
arasýnda yapýlan ortak toplantý sýrasýnda ortaya atýldý. Meclis gruplarý þefleri,
UNMÝK'in. Taban yöneticisi Jean
Dussourd ve AGÝT ile UNMÝK Polisi
temsilcilerinin katýlmýþ olduðu bu
toplantýda, güvenlik alanýnda yetkilerin
yerli enstitülere aktarýlmasý süreci
hakkýnda konuþuldu.
Yetkilerin yerli enstitülere aktarýlmasý,
daha doðrusu Güvenlik Bakanlýðý'nýn
kurulmasý sýrasýnda uygulanmasý
gereken temel prensipler hakkýnda
konuþan Jean Dussourd özetle þunlarý
dedi: "Rüþvetçilik ile örgütlü suçlara
karþý savaþýmda bulunmalarý amacýyla,
Kosova'daki güvenlik durumuyla ilk
sýrada Kosovalýlar ilgilenmelidir.
Güvenlik alanýndaki tüm strüktürlerde
topluluklar mensuplarý da yer almalý,
daha doðrusu polis ile adalette eþit
haklý katýlým saðlanmalý ve tüm yurttaþlarýn yaþamý garanti altýna alýn-

malýdýr. Kosova Polis Hizmeti tek
olmalý, demek oluyor ki paralel strüktürlerden uzak kalýnmalýdýr. Yetkilerin
yerli enstitülere aktarýlmasý ise adým
adým yapýlacaktýr".
Bu münasebetle, yetkilerin yerli
enstitülere aktarýlmasý yönünde daha
iyi
çözümlerin
saptanmasýna
deðinerek, ileride de devam edecek
olan geniþ tartýþmalar yapýldý. Özellikle, Kosova Polis Hizmeti'ne ait
Yönetmelik Yasasý çerçevresindeki
konu tartýþýldý. Toplantýda hazýr bulunan Komisyon Baþkaný Naim
Maloku'nun sözlerine göre, ileride
Kosova Polisi terimi kullanýlmalýdýr.
Konuyla ilgili tartýþmada bulunanlar
tarafýndan, yetkilerin yerli enstitülere
aktarýlmasýyla ilgili sözkonusu planda
sunulan bazý çözümlerde geriye
dönüldüðü, yani 1975 ya da 2000-2001
yýlýna ait bazý çözümlerden da faydalandýðý uyarýlarý ortaya atýldý.

KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN SAÐLIK, ÇALIÞMA VE SOSYAL KORUNUM KOMÝSYONU TOPLANTISINDAN NOTLAR

KKO temsilcilerine ait Yasa Tasarýsý'nýn görüþülmesi
yönündeki çalýþmalar körüklenmekte
Kosova Kurtuluþ Ordusu temsilcileri,
ölen savaþçýlarýn aileleri ve savaþ
sýrasýnda kurban giden sivillerin haklarýna
ait
Yasa
Tasarýsý'nýn
görüþülmesi yönündeki çalýþmalarýn
körüklenmesi ve bu Yasa Tasarýsý'nýn
bir an önce Kosova Meclisi'nde kabul
edilmesi amacýyla üstün seferberlikte
bulunmak oldukça gereklidir. Bu gibi
ifadeler, Komisyon Baþkaný Fatmire
Mulhaxha-Kolçaku'nun yönetmenliði
altýnda düzenlen Saðlýk, Çalýþma ve
Sosyal Korunum Komisyonu toplantýsýnda ortaya atýldý. Sözkonusu
Komisyon toplantýsýna, Kosova
Meclisi'ndeki parti guruplarý þefleri
ve Çalýþma ile Sosyal Korunum
Bakaný Ýbrahim Selmanaj da katýldý.
Bu Komisyon toplantýsýnda hazýr
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bulunan üyeler, sözkonusu Yasa
Tasarýsý'nýn oldukça önemli olduðunu
gözönünde bulundurarak, onaylandýktan sonra, Kosova'nýn özgürlüðe kavuþmasý için katkýda bulunanlarýn kategorilere ayrýlacaðýný belirttiler. Meclis sürecinde olduðu gibi,
diðer özneler tarafýndan da bu Yasa
Tasarýsýyla ilgili þimdiye kadar
yapýlan uyarýlar ve bu Yasa
Tasarýsýnýn kendi içeriðinde oldukça
hassas malzemeyi taþýdýðý gerçeði
gözönünde bulundurularak, ortaya
atýlan uyarýlarýn bu Yasa Tasarýsýnýn
metnine aktarýlmasýnýn gerekli
olduðu saptandý. Ve bunu, sözkonusu
Yasa Tasarýsýnýn sponsörcüsü olarak
Çalýþma ve Sosyal Korunum
Bakanlýðý yapmalýdýr. Bundan sonra

bu Komisyon, sözkonusu Yasa
Tasarýsýyla ilgili deðiþtirgeleri
görüþüp, onaylanmasý amacvýyla
Kosova Meclisi'ne sunacaktýr.
Toplantýda belirtildiðine göre, ortaya
atýlan uyarý ve önerilerin bu Yasa
Tasarýsýna aktarýlmasý dolayýsýyla,
Genel Sekreter Özel Temsilcisi
tarafýndan sunulan uyarýlar da
gözönünde bulundurulmalýdýr.
Toplantýnýn devamýnda, bu Yasanýn
uygulanmasýnýn gerektirdiði finansi
masraflar konusu da görüþüldü.
Bununla ilgili, sözkonusu Yasanýn
uygulanmasý için toplam 7,3 milyon
euronun gerekli olduðu ve bu tutarýn
elde edilebilmesi için daha 2,6 milyon euronun saðlanmasý gerekliliði
belirtildi.

ULUSLARARASI ÝÞBÝRLÝÐÝNE AÝT KOMÝSYON'UN, AB'NÝN GENÝÞLENMEDEN
SORUMLU DÝREKSÝYON TEMSÝLCÝLERÝ ÝLE TOPLANTISINDAN NOTLAR

Yöre ülkeleri ve Kosova
için Avrupa geleceði
Ýstikrarlýk ve katýlým projesinin denetimi ve üyeliði
Kosova Meclisi'nin Uluslararasý
Ýþbirliði
ve
Evro-Atlantik
Entegrasyonu'na ait Komisyonu,
Baþkan Sabri Hamiti'nin baþkanlýðýnda toplanýp, Avrupa Birliði'nin
geniþlemesine ait Direksiyon temsilcileri
Therese
Sobieski
ile
Economides Militiadis'i çalýþma
toplantýsý amacýyla kabul etti. Bu
toplantýda, Kosova'nýn Avrupa geleceði ve istikrarlýk ve katýlým projesine batý Balkan yöresini ülkelerinin
üyeliði ile ilgili kurallar hakkýnda
düþünce deðiþ tokuþu amacýyla
yapýldý.
Kosova Meclisi'nin Uluslararasý
Ýþbirliði
ve
Evro-Atlantik
Entegrasyonuna ait Komisyonu
üyeleri önünde söz alan sayýn
Sobieski,
Kosova'nýn
kendi

statüsünün saptanmasý ile ilgili
önemli safhaya girmekte olduðu ve
Avrupa
Birliði
ülkelerinin,
Kosova'da ve yörede olumlu süreçler
için çok ilgilendiklerini ileri sürdü.
Ayný zanada o Kosova'ya, Avrupa
geleceðinin muhakkak gerekli
olduðu ve ülkenin, ekonomik ve
demokratik kalkýnma planýnda geri
kalmamasýný istediklerini vurguladý.
Ancak, istikrarlýk ve katýlým projesine üyelik için, yöredeki ülkelerin
uzun dönem denetimden geçeceklerini de söyledi. Aynýca, standardlarýn tamamlanmasýnda Kosova
Hükümeti ve diðer enstitülerin
önünde yapýlmasý gereken çok
önemli iþlerin var olduðunu da vurguladý.
Siz küçük bir büyükelçisiniz ve

dolayýsýyla, Kosova liderþipine,
Avrupa gündemine ayan olarak þaret
etmeniz gerekir, dedi Sobiski.
Komisyon Baþkaný Hamiti ve
komisyonun diðer üyeleri olan
Rexhepi, Karsniqi, Surroi, Yaðcýlar ve
diðerleri, kendi öznelerinin ve Kosova
vatandaþlarýnýn, Avrupa Birliði
ülkeleri ile devamlý iþbirliðinde
bulunmasý ve Kosova'nýn, EvroAtlantik mekanizmalarýna yavaþ
yavaþ katýlmasý istemini belirttiler.
Onlar, BMÖ Güvenlik Konseyi'nin,
statüsün saptanmasý konusunu açtýklarý için memnuniyetlerini belirttiler
ve ülke baðýmsýzlýðýndan sonra,
Kosova'nýn daha hýzlý adýmlarla
ekonomik ve toplumsal kalkýnmasý
yönünde perspektifin açýlacaðýna dair
inançlarýný belirttiler.

KOSOVA MECLÝSÝ'NDE KADINLARIN GAYRÝRESMÝ KULÜBÜNÜN ULUSAL KONFERANSI DÜZENLEDÝ

Çalýþmalar süresinde gruplar, sosyal, eðitim,
öðretim ve saðlýk konularýný görüþtüler
Kosova Meclisi Binasý'nda bugün,
Kosova Meclisi'nde kadýnlarý gayriresmi Kulübünün Ulusal Konferansý
düzenlendi. Konferansý bu örgütün
asbaþkanlarý Samije Zeçiraj ile Flora
Brovina yönettiler. Bu konferansýn
çalýþmalarýný ise, Fransa'nýn NDÝ
Dairesi temsilcileri, Ýsviçre, UNMÝK
ve Kosova Hükümet temsilcileri
selamladýlar. Baþarýlý çalýþmalarý temin
eden uluslararsý temsilcileri, Kosova
Meclisi'nde kadýnlar gayriresmi
Kulübü'nün etkinliklerinin gerçekleþemsi konusunda yardýmlarýný
esirgemiyeceklerine dair söz verdiler.
NDÝ temsilcisi, bu münasebetle
asbaþkanlara, Osbrytýn kitabýný ve
Meclisteki kadýnlarýnýn bu oluþumu-

nun üyelerinini ABD'nin bir zamanki
sekreteri ile çýktýklarý resmi hediye
ettiler. Tüm katýlýmcýlar bu öznenin,
toplumsal, politik ve iktisadi yaþamda
kadýn pozisyonunun ilerletilmesine
önemli katký sunacaðý düþüncesindey-

diler. Tören bölümünün tamamlanmasýndan sonra konferans çalýþmalarýný, belirli konulara göre çalýþma
gruplarýnda devam ettiler. Bu gruplarda sosyal, eðitim, öðretim ve saðlýk
konular görüþüldü.
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KOSOVA MECLÝSÝ'NÝN ALENÝ HÝZMETLER, YEREL
ADMÝNÝSTRASYON VE MEDYALARA AÝT KOMÝSYONU, YEREL
ÝDARE REFORMU VE VÝYANA TOPLANTISINDAN NOTLAR

Viyana toplantýsý, Kosova ile Sýrbistan
arasýnda yapýlmasý gereken formaldýþý
toplantýlar zincirinin devamýdýr
Kosova heyeti, Sýrbistan heyeti gibi devlet seviyesi
ayarýna sahipti
Kosova
Meclisi'nin, Aleni
Hizmetler, Yerel Administrasyon
ve Medyalara ait Komisyonu,
Nekibe Kelmendi'nin baþkanlýðýnda, toplantý düzenledi ve
toplantýya, Yerel Ýdare Bakaný
Lytfi Haziri'yi konuk etti.
Tartýþmalar, Ademi Merkezçilik
süreci ve özellikle, Bakan
Haziri'nin, Sýrp iþarkadaþý Zoran
Lonçar ile olan toplantýsýna aitti.
Toplantýnýn baþlangýcýnda Bakan
Haziri, toplantýnýn giriþimi ve
özetinden uzun uzun konuþtu ve
Viyana'da düzenlenen sözkonusu
formal olamayan toplantýnýn,
Kosova ile Sýrbistan arasýnda
düzenlenmesi gereken toplantýlarýn bir devamý olduðunu vurguladý. Toplantý, BMÖ GS özel
temsilcisi Kai Aide'nin giriþimi
ve aracýlþýðý ile düzenlendi,
dolayýsýyla bu toplantýyý, Kontaktgrubu, Kosova Hükümeti, Kosova
Baþkaný Dairesi ve Kosova Meclis
Baþkaný desteklediler. Kosova
heyeti, Sýrbistan heyeti gibi,
devlet seviyesindeki ayara sahipti, ki bu olgu Sýrp heyetini
kýzdýrdý. Bu toplantýda, Ademi
Merkezcilik, Kosova'ya kadastro
defterlerinin geri çevrilmesi ve
göçmenler geri çevrilmesi protokolü konularý ele alýndý. Bu
toplantýda taraflarýn düþünc18

elerindeki farklar büyüktü.
Kosova heyeti, yerel idarenin
reformu, daha doðrusu ademi
Merkezciliðe ait "B" Planý'nýn
uygulanmasý taraftarý iken, Sýrp
tarafý, yöresel reorganizasyonunun yapýlmasýný istedi.
Buysa onlarýn, Graçanisa ve
Parteþ pilot belediyelerinde ,
Arnavut ç.oðunluðun dominasyonu rizikosundan korkularýnýn
belirtisiydi. Onlar bunu, Kosova
statüsü sözleþmeleri süresinde,
Ademi merkezciliðin konusunu,
uluslararasý garantileri çerçevesine sokmayý çabalýyorlar, diye
vurguladý Haziri. Komisyon
üyeleri çok sayýda sorularda
bulundular ve bu ziyaretin
karakterini
ve
Ademi
Merkezcilik sürecini farklý farklý
deðerlendirdiler. Bazý tartýþmacýlar, bu görüþmede Kosova
iç konularýnýn görüþülmesi
itibariyle,
politik
özellik
taþýdýðýna dair düþünceler ortaya
atýldý. Toplantýya katýlanlar,
Bakan Haziri'nin Viyana toplantýsý
hakkýndaki
tutumuna
uyarýlarý yoktu. Komisyon, yeni
belediyelerin kurulmasý ve
iþlevliliði konularýný düzene
koyan
yasalarýn
kabul
eidlmesinin körüklenmesi gerektiði konusunda oydaþtý.

EÐÝTÝM KOMÝSYONU TARAFINCA
EÐÝTÝM ÝLE UZMANSALYETENEKLEÞMEYE AÝT YASA TASARISIYLA
ÝLGÝLÝ ALENÝ TARTIÞMA

Eðitim ile Uzmansal
yetenekleþmenin
körüklenmesi esasý
Kosova Meclisi'nin Eðitim,
Bilim, Teknoloji, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonu
bugün, Komisyon Baþkaný Enver
Hoxhaj'ýn baþkanlýðýnda, Eðitim
ile Uzmansal yetenekleþmeye ait
Yasa Tasarýsýyla ilgili aleni
tartýþma düzenledi. Sözkonusu
tasarý Kosova Meclisi tarafýndan
ilkesel olarak onaylanmýþtýr. Bu
aleni tartýþmaya katýlan temsilciler, sözkonusu Yasa Tasarýsýnýn
Avrupa ile Uluslararasý standartlar esasýnca hazýrlandýðý ve onun
içermiþ olduðu unsurlarýn saptanmasý için gereken esasý sunduðu görüþüyle oydaþ oldular.
Eðitim ile Uzmansal yetenekleþmenin körüklenmesi amacýyla
ise, ayný tasarý ortaya atýlan
öneriler ile deðiþtirgelerle
tamamlanmýþ olacaktýr.
Bu Yasa Tasarýsýnýn esas
amaçlarýný, eðitim sistemi ve
aleni enstitüler olduðu gibi özel
enstitüler için de yekvücutlu
eðitim ile uzmansal yetenekleþme siteminin kurulmasý için
hukuki altyapýnýn saðlanmasý,
Kosova'nýn tranzisyon safhasýnda bulunduðunu gözönünde
bulundurarak eðitim ile
uzmansal yetenekleþmenin
ekonomi ilerleme ve sosyal
korunum sürecine aktarýlmasý ve
ayný zamanda iþbulma
olanaklarýnýn iyileþmesi teþkil
etmektedir.

OLAÐANÜSTÜ DURUM KOMÝSYON'UN TOPLANTISINDAN NOTLAR

Kosova hala ulusal güvenlik
statejisine sahip deðildir
Kosovadaki güvenlik durum stabildir-kriminel gruplar etkin
Kosova, ulusal stratejik güvenliðine sahip deðil
Ülke statüsü hakkýndaki görüþmeler safhasýnda, Kosova'da
Sýrp ÝÞB mensuplarýnýn yoðunlaþan etkinlikleri beklenebilir

Çeþitli grupasyonlarýn yÝkýcý etkinlikleri hakkýndaki haberlerden sonra
Kosova'daki güvenlilik durumu
konusundaki huzursuzluk, Kosova
Meclisi'nin Olaðanüstu Durum
Komisyonu'nu, Kosova'da güvenlilik
sorumluluðundaki durum hakkýnda
bilgi edinmek amacýyla, Albay
Sheremet Ahmeti, Aleni Asayiþ
Departamenti Baþkaný GSÖT'nin polis
ve yargýtay danýþmaný Nick Booth ve
Baþbakan'ýn güvenlilik danýþmaný
Ramadan Çehaya'yý çaðýrdý.
Albay Ahmeti, onun danýþmaný Torres
ve Booth, Kosova'daki durumu stabil
olarak
deðerlendirdiler,
ancak,
Kosova'da partiot adlarý altýnda kendilerini ilan eden çeþitli kriminel gruplarýn etkin olduklarýný kabul ettiler.
Onlar, çeþitli noktalarda, özellikle ise
Dugacin'de beliren üniformalý ve
maskeli kiþilerin kimler olduklarýný
bildiklerini ileri sürerek, onlara karþý,
KPH, UNMÝK polisi ve KFOR
polisinin ortak güçleri ile gereken
zamanda, etkinliðin yoðunlaþacaðýný
vurguladýlar.
Baþbakanýn güvenlik danýþmaný general Ramadan Çehaya, güvenlik durumu konusunda çok eleþtirisel konuþtu.
Hükümet ve Baþbakan adýna deðil,
kendi adýna konuþtuðunu belirtirken o,

Kosova'da Sýrp ÝÞB'nýn binden çok
mensubunun etkin olduðunu, bu kiþilerin Belgrad rejimi tarafýndan
ödendiklerini, yüzlerce emekli polisin
ve çok sayýda paramiliterin etkin
olduklarýný söyledi. Özellikle statüs
hakkýndaki görüþmelerin baþýnda,
onlarýn etkinleþebileceklerine þaþmamak gerektiðini söyleyen Çehaya
durumu, ekonomi ve sosyal sorunlarýn, yaný sýra ülke statüsü ile ilgili
görüþmelere karþý çýkan grupasyonlarýn da durumu kötüleþtirebileceðini
de ekledi.
Kosova Meclis milletvekilleri ve
Olaðanüstü Durum Komisyonu
üyeleri, Kosova'nýn hala, ulusal
güvenlik statejisine sahip olmamamasýndan rahatsýz olduklarýný ileri
sürdü.
Bu görüþmeye katýlanlar, diðer
taraftan, Kosova'daki güvenlik durumun iyileþmesi amacýyla, iç konulara
ait bir hizmetin kurulmasý gerektiðini
(bazýlarý bunu, Ulusal Aydýn Hizmeti
diye adlandýrdýlar). Onlar aynýca, Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn (yýlýn sonuna kadar)
ve Adalet Bakanlýðý'nýn kurulmasýyla,
dolayýsýyla mahkemelerin etkililiðinin
artýrýlmasý yardýmýyla, Kosovada daha
iyi bir güvenliðe yansýyacaðýný vurguladý.

YASAMAYA AÝT KOMÝSYON
TOPLANTISINDAN NOTLAR

Seçimlere ait yasa
tasarýsýnýn hazýrlanmasý
giriþimi kabul edildi
Komisyon, GSÖT tarafýndan
yadsýnan ve ilan edilmeyen
birkaç yasalar hakkýnda tartýþtý
Kosova Meclisi'nin Mahkeme,
Yasama ve Anayasa Çerçevesi'ne ait
Komisyonu, komisyon baþkaný
Hydajet Hyseni'nin baþkanlýðýnda
düzenlenen ve Hükümet ile UNMÝK
Hukuk Dairesi ve AGÝT temsilcilerinin katýldýklarý toplantýsýnda,
GSÖT tarafýndan yadsýnan ve hala
kabul edilmeyen Kosova Meclisi'nde
kabul eidlmiþ birçok yasalar hakkýnda
tartýþtý.
UNMÝK Hukuk Dairesi Baþkaný temsilcisi John Cubban, bazý yasalarýn,
genelde sivil alanýndaki yasalarýn ilan
edilmemesinin nedenlerini açýklarken,
Resmi haklara ait Yasanýn, yedekteki
alana ait olan konularý düzenlediðini
ileri sürdü. Yükümlülüklerte ait
Yasanýn gecikmesinin nedeni ise,
hukuk dili yüzünden ayan deðil
(Ýngilizce verziyonu). O, ilan edilmesi
geciken diðer yasalar hakkýnda da
birçok açýklamada bulundu.
Komisyon Baþkaný Hydajet Hyseni,
kabul edilen yasalarýn ilan edilmesinin
gecikmesi ile ilgili sorunlarýn ortadan
kaldýrýlmasý
amacýyla,
MeclisinYasamaya ait Komisyonun
ve UNMÝK'in hukuk daireleri ile
Hükümet temsilcilerinden oluþan bir
çalýþma grubunun kurulmasý önerisinde bulundu.
Mahkeme konularý, yasama ve
Anayasa Çerçevesine ait Meclis
Komisyonu, Seçimlere ait yasa
tasarýsýnýn hazýrlanmasý giriþimini
kabul etti. Bu konuda, AGÝT ve Seçim
Forumu'nun da çalýþmakta olduklarý
ileri sürüldü, ancak onlarýn, model ve
daha elveriþli hizmetleri önerebilecekleri, ancak yasayý hazýrlama yetkisine
sahip olmadýklarý vurgulandý.
Komisyon üyeleri, ayný toplantýda,
görevsel komisyonlarýn, süreçte olan
þu üç yasa tasarýsý ile ilgili önergeleri
görüþtüler: Dillerin kullanýlmasýna ait
yasa tasarýsý, Saðlýk müffetiþiliðine ait
Yasa tasarýsý ve Yabancý yatýrýmlara ait
yasa tasarýsý.
19

2005-2015 YILLARI ARASINDA KOSOVA'DA ELEKTRÝK ENERJÝSÝNÝN GELÝÞMESÝNE AÝT STRATEJÝ'NÝN GÖRÜÞÜLMESÝ

Ýdare iþinin yetersiz oluþu ve borçlarýn ödenmemesi,
bu alandaki öngörüleri soru iþaretine getiriyor
Energetik sektörünün kalkýnmasý ve onun rasyonel olarak kullanýlmasý, ekonomik ilerlemenin
ve hizmet ile yaþam standardýnýn büyümesi için olanaklarý yaratmaktadýr
3 Ekim toplantýsýnda Kosova
Meclisi,
geçenlerde
Kosova
Hükümeti'nin kabul ettiði ve
görüþülmesi amacýyla Meclise sunduðu, 2005-2015 yýllarý arasýnda
Energetik stratejisine ait Tasarsý'ný
görüþtü
Energetik ve Madencilik Bakanlýðý
adýna, Meclis milletvekilleri önünde,
bu strateji hakkýndaki açýklamayý,
Ethem Çeku sundu.
Konuþmasýnýn baþlangýcýnda Ethem
Çeku, Kosova Energetik stratejisinin, Energetiðe ait Yasa ve
Kosova Hükümet Programý ile
uyumlu olarak hazýrlandýðýný söyledi. O, Kosova Meclisi'nde onaylandýktan sonra, energetik sektörünün kalkýnma amacý ve öncüllüklerinin saptanacaðý esas çerçeveyi
oluþturduðunu vurguladý.
Strateji þu yasalar ve etüdler esasýnca
kurulmuþtur: Energetiðe ait Yasa
Enerjiye ait Yasa, no:2004/8, Enerji
düzenlemesine ait Yasa, no: 2004/9,
Elektrik Enerjisine ait Yasa, 2004/10,
Madenler ve Minerallere ait Yasa,
no:2005/3,
Yaþam
Ortamýnýn
Korunmasýna ait Yasa, no: 2003/9,
Enerji Kullanýcýlarýna ait Yasa ve
ünlü enstitülerin etüdleri esasýna
dayanmakatdýr.
Energetik stratejisi, ticari piyasasýnýn
tasarýsýna göre hazýrlanmýþtýr, bundan dolayý, iki esas ilkeye saygý
göstermektedir: energetik enfrastrüktürünün demopolizsyonu ve KEK'in
korporatizasyonu ve tüm katýlýmcýlar
için açýk piyasa.
Kosova'nýn gelecek kalkýnmasý için
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energetik sektörünün önemini, iki
yönden gözlemek gerekir: yaþam
ortamýnýn korunmasý ve linyit baþta
olmak üzere önemli olan primar
enerji kaynaklarýnýn korunmasýna
önem vererek, daha dinamik bir
ekonomik ve sosyal kalkýnmasý
amacýyla energetik enfrastrüktürünün yaratýlmasý ve Kosova'nýn
genel kalkýnma stratejisi anlamýnda
onun rasyonal olarak kullanýlmasý.
Energetik sektörünün geliþmesi ve
energinin rasyonal olarak kullanýlmasý, ekonomik kalkýnma ve hizmet
ile yaþam standardý kalitesinin artýrýlmasý için önkoþullarý yaratmaktadýr.
Diðer taraftan, bu kalkýnmanýn
dinamiði ve kalitesi, enerjiye olan
ihtiyacýn da artmasýna etki etmektedir. Kosova'da elektik enerjisinin
geliþtirilmesine ait Stratejinin ilerideki amacý (SEK), energetik sektörünün, teknolojik açýdan ilerlemiþ
bir bütünlük olmasý; finansi açýdan
güçlü; yöre ev Avrupa'nýn enerji sisteminin bir bölümü olmasýve sadece
Kosova Genel Bütçesi'nin (KBK)
araçlarýný kullanan deðil, bütçeye
katký sunacak bir sektör olmasýný
öngörmektedir.
Kosova'da enerjinin geliþtirilmesine
ait sektör, teknolojik açýdan geliþmiþ
olmalý ve finansi bakýmýndan stabil
olarak, yöre ve Avrupa enerji sisteminin bir bölümü olmasý istenmeketdir. O bu dönemde, bütçe araçlarý ve
yardýmlarýna baðlý olan sektörden,
Kosova bütçesine katký sunacak,
daha doðrusu ithalcýdan, önemli
enerji ihracatçýsý olan bir sektöre
ulaþmasý planlanmaktadýr.
ESS'nin misyonu, ekonomik kalkýnma, yaþam çevresinin korunmasý ve
Kosova'da sosyal refahýn saðlanamsý
yönünde doðal zenginliklerin rasy-

onel ve stabil olarak kullanýlmasýný
saðlamaktýr.
Þu andaki durumu inceleme esasý
üzere, 2005-2015 yýllarý arasýnda
enerjinin geliþmesine ait Stratejinin
amaçlarý þunlardýr: bu dönemde,
Kosova'da tüketicilerin stabil olarak
tedarik edilmelerinin saðlanamsý ve
üretilen enerjinin yüzde 30-50 olarak
ihrac edilmesi.
KEK'in rekonstroksiyonu ve yeniden
örgütlenmesi sayesiyle, ekonomi
sektöründeki durumun iyileþmesi ve
2009 yýlýna kadar elektrik enerjisinin
tamamýyla ödetilmesinin saðlanamsý
sayesiyle onun rekabet yeteneðinin
artýrýlmasý.
Aktarým ve distributif aðýnýn çaðdaþlaþtýrýlmasý ve onun, yöre ve
Avrupa aðý ile baðlanamsý, dolayýsýyla 2010-2012 yýllarýna kadar uluslararasý standardlar seviyesine teknik
kayýplarýn getirilmesi.
Gerekli finansi kaynaklarýn artýrýlmasý ve yatýrýmlarýn etkili bir þekilde
yönetilmesi, yaný sýra özellikle, bu
sektörde genel yatýrýmlarda yüzde
60'lýk seviyeye ulaþtýrýlmasý gereken,
yabancý yatýrýmlar için daha uygun
koþullarýn saðlanmasý. 2012 yýlýnýn
sonlarýna kadar, Kosova yöresel
merkezleri, merkezi ýsýtma sistemine
katýlmalý ve Kosovanýn, neft
borusuna baðlanamsý gerekir.
Termosantrallarda meydana gelen
hasarlarýn 2010 yýlýna kadar tamir
edilmesi ve elekrik enerjisinin üretimi için yeni kapasitelerin inþaatý
süresinde,yaþam çevresinin korunmasý alanýnda yüksek normlarýn ve
standardlarýn tam olarak uygulanmasý ve KYOTO sözleþmesinden
kaynaklanangörevlerin yerine getirilmesine dikkat edilmelidir.
Enerjinin ve diðer alternatif enerji

kaynaklarýnýn rasyonel olarak kullanýlmasý hakkýndaki bilincin artýrýlmasý.
Geliþmiþ teknoloji, aleni enstitülerin
ne enerji þirketlerinin çaðdaþ bir þekilde yöneltilmesi alanlarýnda araþtýrma, kalkýnma ve çaðdaþ teknolojinin
uygulanmasý amacýyla, yerli kapasitelerin göze çarpacak bir þekilde
ilerletilmesi.

Yöresel energetik piyasasýndaki aktif etken
Fatmir Rexhepi, varolan doðal
zenginlikleri sayesiyle Kosova'nýn,
yöre energetik piyasasýnda önemli ve
etkin bir etmen olmasý için real
önkoþullara sahip olduðunu ileri
sürdü. Rexhepi, ülkenin ekonomik
kalkýnmasýnýn, sadece varolan
zenginlikleri ile deðil, onlarýn etkili
valorizasyonu, kullanýlmasý ve
yöneltilmesine de baðlý olduðunu
vurguladý. Bunun gerçekleþmesi için
Kosova Meclisi ve Hükümeti'nin, þu
alanlarda eþdönemde çalýþmalarý
gerekir:
Yatýrýmlar, konsesyon,
madenler, eksprpriyasyon ve diðer
iktisat alanlarýný kapsayacak ve bu
yýl içerisinde sona ermesi gereken
yasal esasýn hazýrlanamsý ve
Energetik ve Madencilik Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanmýþ olan energetiðin ilerletilmesine ait on yýllýk
staratejinin kabul edilmesi ve onun
pratikte uygulanmasý için önlem ve
politikanýn saptanmasý gerekir. Önerilen Strateji, yasa çerçevesi ile tam
analmýyla uyumludur, dolayýsýyla
bununla, enerji endüstrisinde çok
olumsuz olan þu andaki durumdan
baþlanarak, enegetik alanýndaki esas
amaçlar saptanmaktadýr, dolayýsýyla,
ekonomik etkilerin ve yaný sýra gelecekte gaz ve neftin kullanýlmasý için
alternatif yollerýn iyileþtirilmesi
amacýyla bu alanda reform ne
yeniden örgütlenmesine ait önlem ve
politikasý saptanmaktadýr. Özellikle
var olan termosantrallarýn yenilenmesi, yeni kapasitelerin inþaatý ve
aktarým ile distribusyon aðýnýn çaðdaþlaþtýrýlmasý ile birlikte ekolojik
standardlara saygýnýn gösterilmesi,
yaþam çevresinin korunmasý, en

geliþmiþ teknolojik çözüm yollarý
için uygun ölçütlerin uygulanmasý ve
yörenin ve Avrupanýn energetik sisteminin bir bölümü olmamýz için
görevlerimizi yerine getirmemize
dikkat çekilmektedir.
Bu çerçevede, bu sektörün bütçe subvansiyonlarýndan baðlý olmamasý,
doðrusu
Kosova
iktisadisinin
kazançlý ve kaynak sektörü olmasý
amacýyla ise, yeni yönetim taslaðýna
göre örgütlenmesine deðgin alternatif de çizilmiþtir.
Bu stratejiye destek çerçevesinde,
uluslararasý finansi enstitülerin rolü
özellikle önemlidir, bundan baþka bu
stratejinin uygulanamsýnda ise yerli
emstitülerin de öenmi büyüktür, bu
ise 2006-2015 yýllarý arasýnda tam
analmýyla iþbirliði ve transparent bir
þekilde gerçekleþmelidir.

Hayal kurmamalýyýz
Bajrush Xhemali, bu evrakýn, orada
yazýlanlara göre uygulanamýyacaðýný, hatta onun bazý öngörülenlerin,uygulandýklarý takdirde zararlý
bile olabileceklerini söyledi. Bu þekliyle sözkonusu evrakýn, bazý parametrelerin eksikliði ile beraber, bu
alanýn kalkýndýrýlmasý için stratejiden
çok, energetik hakkýnda bir yönlendirme politikasýný içeren bir evrak
olarak adlandýrýlabileceðini vurguladý.
Daha 1981 yýlýndan beri Kosova'da,
nüfus sayýmlarýnýn yapýlmadýðý bilinmektedir, bunun en önemli parametresi ise nüfus sayýsýdýr, ki bu sayý ve
hatta kiþi baþýna gelir bile hala saptanmaýþtýr, daha doðrusu real
ekonomik parametreden yoksunuz.
Bunun yaný sýra, yöre ülkelerdeki
energetik sektörünün geliþtirilmesi
amaçlarýna ait somut istatistik
incelemeler yapýlmamaýþtýr. Bu
evrakýn en tartýþmalý, doðrusu en
yanlýþ noktasý, liynit yedeklerinin 12
milyar ton tutarýnda olduðu esastýr.
Ben çok sayýda uzmanlarla danýþtým
ve onlar bana, hayal kurmanýn yanlýþ
olduðunu söylediler, yani, çýkartýlabilecek liynit yedeklerinin, 5 veya en
çok 6 milyar ton tutarýnda olduðu bilinmektedir. Bununla, sözkonusu 6

milyar tonun yeterli olmadýðýný vurgulamak istemiyorum, ancak bu
gerçek söz konusu stratejinin, yerli
incelemelerin
parametrelerine
dayanmadýðýný, aksine týllar veya
onyýllar önce Belgradýn belirtmiþ
olduðubilgilere dayandýðýný ileri
sürmek istiyorum.
25. sayfada, energetik sektöründe þu
andaki durumun atlatýlmasý amacýyla
KEK'in yeniden yapýlandýrýlmasý
sürecinden söz edilmektedir. KEK'e
ait olan birçok konular aydýnlatýlmadan ve KEK yönetiminin çalýþmalarýndaki kriminel ve rüþfet belirtilerin incelenmesi yapýlmadan, bu
durum atlatýlamaz. Orada hala çok
sayýda uluslararasý ve yerli çürükler
var, öyle ki bu ve buna benzer konular temizlenmeden, borçlarýn ödetilmesi ile ilgili sorunlar da çözümlenemez.
Mazlum Kumnova, son üç yýl
içinde Kosova Genel Bütçesi'nden
KEK'e yapýlan yatýrýmlarýn, 250.
milyon euro tutarýnda olduðunu ileri
sürdü. Kosova vatandaþlarý, bu
yatýrýmlarýn meyvelerini kullanmamaktadýr, öyleki bu yatýrýmlarýn etkisi sýfýrdýr. Bu gereksinmeler için
ayrýlan araçlarýn, eðitimde gelirlerin
artýrýlmasý gibi daha önemli
gereksinmeler için kullanýlabilirdi.
Bu araçlar, küçük ve orta þirketler
için yatýrýlmýþ olsalardý, bu paralar
hala devinimde olurdu, ama harcandýklarý þekliyle, onlarýn yok olduklarýný daha dorusu, Kosova "A" ve
Kosova "B" termosantrallarýn fýrýnlarýnda yandýklarýný serbest olarak
ileri sürebiliriz. Kosova energetiðinin geliþtirilmesine ait Starteji
ile, Kosova A bloklarýnýn 2006 yýlýna kadar, özel yatýrýmcýlara satýlmalarý öngörülmektedir. Þu anda
yüzde 32 ve yüzde 35 civarlarýnda
devinen, harcanmýþ enektrik enerjinin ödetilmesinin seviyesi göz
önünde bulundurulursa, þu soru
ortaya çýkmaktadýr-hangi yatýrýmcý,
bu alana ve bu koþullar altýnda
yatýrým yapar acaba? Saðlam kafa ve
ekonomik akýl-hiç kimse diyor, para
aklamak isteyenler dýþýnda.
Elektrik enerjisinin satýlmasýna iznin
verilmesiyle,
olasýl
yatýrýmcý
21

geliþmiþ yatýrýmý koþullandýracak mý,
bu durumda yasayla görevlendirilen
kamu hizmetle ne olacak, elektrik
enerjisiyle tedarik olma objektifi
nerde kalacak, oysa stratejinin amacý,
24 saat içerisinde yurttaþlarý elektrik
enerjisiyle tedarik etmektir. Mevcut
kapasiteleriyle Kosova tüketimin
yüzde 80'ni gidermektedir, ama eðer
"A" Termosantrali'ndeki üniteleri
satarsak, acaba ceryaný satýn alacak
mýyýz ve eðer ceryaný satýn alýrsak,
elektrik enerjisi için borcumuz
nekadar olacak. Bu üniteler hangi
kaynaklardan kömürle tedarik edilecek ya da Hade ile Sibovaç köylerinin bir yerden baþka bir yere
taþýnmasý için finansi kaynak nerden
bulunacak. Belki de Finansi Bakaný
Haki Shatri bu araçlarý saðlar, ama
bu Meclis, sözkonusu araçlarýn nerden saðlandýðýný ve Kosova'nýn
ilerideki bütçesi için bu köylerin bir
yerden baþka bir yere taþýnmasýnýn
kaç paraya mal olacaðýný ve ayný
zamanda Kosova Konsolidasyon
Bütçesi'ne yatýrýlan araçlarýn nasýl
iade edileceðini bilmelidir.
Bu Meclis aynýca, sözkonusu
yatýrýmlarýn, geçen 3 yýl içerisinde
250 milyon tutarýndaki yatýrýmýn
kaderini yaþamamasýyla da sorumludur. Stratejiyle, elektrik enerjisi
piyasasýnýn aktarýmýna ait sistem
operatörünün bir an önce kurulmasý
öngörülmektedir. Bu durumda
yatýrýmý kim yapacak, bu Kosova
için kaç paraya mal olacak ve bu gibi
operatörün kurulmasý ne gibi kazancý
saðlayacak. Strateji, tedarik þirketlerin kurulmasýný öngörmektedir.
Ödeme oranýmýz yüzde 32-35
olduðunda, bir pilot þirketin kurulmasý nasýl düþünebilir. Acaba bu, þu
an Kosova Elektrik Ýktisadisi dýþýnda
engelsiz çalýþan Mitroviça'daki
"Elektrokosmet"in
kayýtlanmasý
olanaðý ya da özürlü nedeni midir.
Gani Koci- Kosova'daki enerji
bunalýmýnýn, ülkedeki bütünlüklü
sistem ile enerji kaynaklarýný
yönetme bunalýmý neticesi yüzünden
beliriverdiðini belirtip, bu bunalým
yüzünden iktisadinin geliþmesinde
duraksama kaydedilmiþ ve üretim,
biznis ile sivil toplumda engeller
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belirivermiþtir. Bu gibi neticeler ile
zayýflýklar, Kosova'da mevcut
olmayan enerji siyasetinin, denetimsiz ile zayýf çalýþmanýn, enerji kaynaklarýnýn
rüþvet
yoluyla
yönetilmesinin ve yerli ile uluslararasý ekiplerin zayýf yönetiminin
sonucu olsa gerek. Projelere nazaran
daha fazla enerji projeleri adýna
gelen paralarla yönetilmiþtir ve
bunun sonucu sýfýrdýr. Þimdiye kadar
yabancý baðýþçýlardan 400-500 milyon euro ve Kosova'nýn oldukça fakir
sayýlan bütçesinden 240 milyon euro
yatýrýlmýþ ise de, bu gibi zayýflýklar
ile baþarýsýzlýk için bu güne kadar hiç
kimse sorumluluðu üstlenmemiþtir.

Stratejinin geliþmesi, Kosova'nýn
Konsolidasyon Bütçesi araçlarý
esasýnca kurulamaz
Behxhet Brajshori- Elektrik enerjisi
üretiminden söz edilen stratejinin 20.
sayfasýnda ya da strateji objektiflerinden bahsedilen 5.1 noktasýnda
þunlarýn belirtildiðini farketmiþtir:
"Kosova'daki tüketicilerin gereken
miktarda elektrik enerjisiyle tedarik
edilmesi ve yüzde 30-50 oranýnda
ceryanýn satýlmasý amacýyla, o
dönemde elektrik enerjisinin üretim
kapasitelerinden en azýndan 1.800
megavatý istifade edilmelidir".
Düþünceme göre ceryanýn satýlmasýyla ilgili bölüm silinmelidir.
Kosova, kendi iktisadisinin normal
geliþmesi, tüketicilerin elektrik enerjisiyle sürekli tedarik edilmesi ve
yöredeki enerji sistemi çerçevresinde
elektrik enerjisi alýþveriþinin normal
gerçekleþmesi için elektrik enerjisini
üretmelidir.
Kosova'daki elektrik enerjisinin
geliþmesinin finance edilmesine
deðinen Brajshori, Kosova'daki enerjinin geliþmesinin sadece Kosova
Konsolidasyon Bütçesi'nin araçlarýna
baðlý olmasý görüþünün unutulmasýnýn gerekli olduðunu belirtti.
Özeleþtirmenin, enerji sisteminin
belirli unsurlarý ve diðer finansi þekli
olmalýdýr. Bundan ötürü de Kosova
Elektrik Ýktisadisi ve Hükümet,
Kosova Konsolidasyon Bütçesi'nin
araçlarýndan faydalanarak, stratejinin

geliþmesini kuramazlar, çünkü bu
araçlarýn mevcut olmadýðý ayandýr.
Savaþ sonrasý döneminde Kosova
Elektrik Ýktisadisi'yle sürekli olarak
deneylar yapýlýrdý, bununla birlikte
kötüye kullanma olaylarý da mevcuttu. Kosova Elektrik Ýktisadisi'ni
sadece iþini iyi bilenler yönetebilir.
Þimdiye kadar hiçbiri Kosova
Elektrik Ýktisadisi'ne varlýðýný tasdiklememiþtir. Bundan ötürü de bu gibi
anlaþmanýn devam etmesinin mantýksýz olduðu düþüncesindeyim.
Geçenlerde ÝV. Taban temsilcilerinden birinin medyalara vermiþ
olduðu ifadesi oldukça aðýr gelmiþti,
çünkü verilen ifadeye göre, Kosova
Elektrik Ýktisadi'si ancak ve ancak bu
iktisadide
çalýþan
yabancý
baðýþçýlarýn yatýrým yapmasý gereken
yatýrýmlarýyla yönetilebilir. Bu
bizlere geçmiþe ait olan teorileri
hatýrlatmaktadýr. Önceden de belirtmiþ olduðum gibi Kosova Elektrik
Ýktisadisini bu iþi iyi bilen uluslararasý faktör deðil, yerliler yönetmelidir.
Ýbush Jonuzi-2005-2015 dönemine
ait Kosova'da elektrik enerjisinin
geliþmesi stratejisiyle ilgili tasarýnýn
ayrýntýlý olarak Meclis komisyonunda görüþüldüðünü ve bu toplantýda
belirli alandan uzmanýn da hazýr
bulunduðunu belirtti. Enerji stratejisinin geliþmesinin hazýrlanmasý,
Kosova'daki toplumun daha iyi bir
biçimde örgütlenmesinin önkoþulunu
teþkil etmektedir. Ayrýca, þimdiye
kadar ortaya atýlan uyarýlarý ve
Meclis komisyonunda yapýlan tartýþmalarý,
Bakanlýk
uzmanlarý
sözkonusu stratejiye aktarma göreviyle üstlendiler. Bunun için de bu
stratejinin Meclis tarafýndan desteklenmesi ile onaylanmasýnýn faydalý
ve deðerli olduðu görüþündeyim.
Bakan
Ethem
Çeku-Stratejiyi
destekleyen tartýþmacýlara teþekkürlerini sunarak, ortaya atýlan tüm
eleþtiri ile uyarýlarý saygýyla
karþýladý. Özel çýkardan bölge olarak
ilan edilen Sibovça Madenocaðý
sözkonusu iken, bu proje Alan
Planlamasýna ait Yasayla uyumlaþtýrýlmýþtýr. Çevre konularý ele

alýndýðýnda ve geri çekilmeye istenildiðinde, her zaman uluslararasý
anlaþmalar ile Çevreye ait Yasa'nýn
gözönünde bulundurulmasý gerekli
olduðu için bunun gerçekleþmesi
imkansýzdýr. Kosova'ya gerekli olan
kapasitelerin inþa edilmesi planý
sözkonusu iken, bunun aynýsý bu
Meclis tarafýndan onaylanmalýdýr.
Yönetime kýyasla kendi yorumlarýmý
yapmak istemiyorum, çünkü þu anda
stratejiden bahsetmekteyiz. Meclis
komisyonundan destek sunmasý isteminde bulunarak, onlarla danýþýp
kendi tutumlarýmýzý ortaya attýk.
Açýkçasý Kosovadaki uluslararasý
yönetimden memnun deðiliz.
Konuþmasýnýn devamýnda Bakan
Çeku, baþarýlý uzmanlar ekibi tarafýndan hazýrlanan oldukça ayrýntýlý
finanasi planýn verildiðini belirtti.
Düþüncemize göre, özel sermayenin
elektrik enerjisi kesimine yatýrýlmasý
olanaðý
oldukça
önemlidir,
Sibovça'da yeni madenocaðýnýn açýlmasý ve Kosova "A" ünitelerinin
revitalizayon planý ise özel kesimden
geçmelidir, daha doðrusu özel kesim
elektrik enerjisi alanýna yatýrým yapmalýdýr. Bunlar bizim bazý devinimlerimizi oluþturmaktadýr ve ben bir
kez daha Kosova Meclisi'ndeki PDK
Grubu'na bu stratejide yer almasýný
rica ediyorum.

Kosova Elektrik Ýktisadisi,
Kosova'nýn ulusal zenginliði
sayýlabilir mi?
Sabri Hamiti-En önemli strateji
sorunlardan biri, Kosova Elektrik
Ýktisadisi'nin, Kosova'nýn ulusal
zenginliði olup olmadýðýný, bu gibi
zenginliðin korunmasýnýn gerekli
olup olmadýðýný ya da bunun transformasyonun diðer safhalardan
geçmesinin gerekli olduðunu belirlemek olsa gerek. Ýkincisi, Kosova
Elektrik Ýktisadisi'ni kimler yönetiyor, Kosova Elektrik Ýktisadisi'ne
kýyasla belirli Bakanlýðýn sorumluluklarý neler. Ben, sorumluluðu
üstlenmeyi isteyen güncel Bakanýn
isteði ile ýsrarýný saygýyla selamlýyorum, ama real olarak burda etki
olanaðýnýn olmadýðýný görüyorum.

Þu anda Kosova Elektrik Ýktisadisi'ni, bu örgütü 2 yýl yönetmesi
amacýyla Kosova Hükümeti'nin
gönüllü olarak 7,5 milyon euro
verdiði bir gurup yönetmektedir,
bence bu Kosova Hükümeti'nin
büyik bir hatasýdýr, çünkü bu sorunlar
Mecliste görüþüldüðünde, önerileri
saptayýp, Kosova Elektrik ?ktisadisi'nin
Hükümet
tarafýndan
yönetilmesini istemiþtik. Eðer herhangi bir yabancý ekip gönüllü olarak
Kosova Elektrik ?ktisadisi'ni yönetmek isterse ve eðer sözkonusu ekibin
bu örgütü baþarýyla yönetmediði
ayan olarak Hükümet, somut olarak
Bakanlýk tarafýndan belirtilirse, ayný
zamanda bunlara ek olarak daha 6 ay
þans tanýnýrsa, o zaman bu tamamýyla büyük bir hatadýr, çünkü bir yandan ekibin baþarýyla çalýþmadýðý
söyleniyor, diðer yandan ise onlara
daha 6 ay kalmalarý öneriliyor.
Bence, iþini yönetmesini bilmeyen
ekibin anlaþmasý bir gün bile uzatýlmamalýdýr. Oysa onlar dalga geçip,
Kosova Elektrik ?ktisadisi'nde
deðiþik yöneticiler ile kesimlere ait
duyurular yayýnlayýp, duyuruya
katýlmak isteyenlere gelin, biz sizi
öðretiriz, yönetimle ilgili size 6 ay
içerisinde deðiþik seminerler düzenleriz gibi vaadlerde bulunuyorlar.
Oysa benim tanýmýþ olduðum insanlarýn hepsi, bizim oldukça iyi
bildiðimiz iþlerle ilgili seminerlerin
düzenlenmesi için para harcadýðýmýz
bu gibi yabancý iþverenlerden hem
daha baþarýlý, hem de daha profesyoneldir. Bunlarýn hepsi Kosova
Elektrik Ýktisadisi'nin sorunudur ve
bu bir gerçektir.
Diðer yandan, eðer Kosova Elektrik
Ýktisadisi ulusal zenginlikse, o zaman
kimin izniyle bu örgüt kullanýlmasý
amacýyla özel þirkete teslim ediliyor
ve ulusal zenginlikle birlikte özel
karakteri taþýyan monopolcu oluyor.
Bu þirketi, istediði gibi pazarlýk
yapan
kiþiler yönetiyor ve
düþünceme göre, Kosova Meclisi bu
gibi pazarlýktan kurtulmanýn yolunu
bulmalý ve sorumluluðu üstlenmesi
için Hükümeti desteklemelidir,
nitekim sözkonusu þirketi yönetmeyi
bilmedikleri ve bazý eksik rakamlarla
ilgili iddialarý ortaya atmak boþu-

nadýr.
Jakup Krasniqi-Meclis olarak bazý
sorunlarýn oldukça büyük bir gecikmeyle görüþüldüðünü ve gereksiz
tartýþmalarýn yapýldýðýný dile getirmeye çalýþtý. Kosova Hükümeti ile
Kosova'nýn daha önceden Kosova'ya
ait geliþme stratejisi olmalýydý ve
sanýrým Mecliste, Kosova'ya ait
geliþme stratejisi hariç özel stratejilerin getirilmesi ya da onaylanmasý
iyi deðildir. Ýkincisi, Mecliste çoðu
kez Kosova Elektrik Ýktisadisi ile
Kosova'daki kömür yedeklerinin
ulusal çýkardan olduðu belirtilmiþtir.
Eðer Kosova Elektrik Ýktisadisi ve
özellikle maden ocaklarý ulusal
zenginlik sayýlýrsa, o zaman ulusal
zenginlik özeleþtirilebilir mi, ulusal
zenginliði özeleþtirmeye kimin
hakký var. Kötü olan þu ki, þimdiye
kadar Kosova'da hiçbir zenginlik
tam anlamýyla ulusal zenginlik
olarak ilan edilmemiþtir, çünkü bu
genelde Kosova'nýn geliþme stratejisiyle
yapýlmalýydý.
Sanýrým
Kosova'da, özeleþtirilen diðer ulusal
zenginlikler de vardýr ve bunlarýn
hepsi Kosova ile onun yurttaþlarýnýn
ulusal çýkarýndan olduðu için
özeleþtirilmemelidir. Biz bu stratejiye karþý deðiliz, ama politik özne
olarak bundan yana deðiliz. Bu
durumda biz çekimser kalacaðýz,
fakat Meclisten gerçekten görevimizi yerine getirmeyi isteyeceðiz,
daha
doðrusu
Hükümetin,
Kosova'nýn ekonomi geliþmesi
stratejisini
hazýrlamasý
ve
Kosova'daki tüm zenginlikler ile
kamu þirketler hakkýnda Mecliste
tartýþmalarýn yapýlmasý isteminde
bulunacaðýz, çünkü düþünceme göre
tüm alanlarda kötüye kullanmalar ile
kötü yönetim mevcuttur ve bunlarýn
hepsiyle Kosova'nýn ulusal ile yurttaþlar çýkarý zeddeenmektedir.
Toplantýnýn
devamýnda
Milletvekilliler bu belgeyi kabul
ederken, ayrýca ilerideki dönemde
Hükümet, bu toplantýdaki tartýþmalar
sýrasýnda ortaya atýlan tüm uyarýlarý
sözkonusu belgeye aktarýlmasý
gerekliliði istenildi.
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