Pse vetëvendosje?
Vetëvendosja është e drejtë e të gjithë popujve të kolonizuar.
Mungesa e përgatitjes në fushat politike, ekonomike, shoqërore, apo në atë të arsimit kurrë nuk duhet të merret si pretekst për të
vonuar pavarësinë. (Rezoluta 1514 e OKB-së, më 1960)
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KËTË JAVË:
Prej ‘trupave’ në ‘forca’
Jo zgjedhjeve – po tenderëve
dhe bisedimeve
Bisedime të reja
Prej ‘trupave’ në ‘forca’
Këtë javë, ashtu siç ishte paraparë
me Planin Ahtisar-i, Trupat Mbrojtëse
të Kosovës (TMK) u shpërbënë dhe u
zëvendësuan me një forcë të re,
Forcat e Sigurisë të Kosovës (FSK).
Por, këto ‘forca’ nuk do të jenë një
ushtri. Një vit pas shpalljes së pavarësisë, Kosova ende nuk ka të drejtë ta
mbrojë vetveten si shtetet e tjera. Ky
kufizim rrjedhë nga Neni 5, Shtojca
VIII e Planit Ahtisar-i, i cili thekson se
pjesëtarët e FSK–së do të bartin
vetëm armë të lehta dhe ‘nuk do të
posedojnë armë të rënda si tanke,
artileri të rëndë apo mjete për sulm
nga ajri.’ Përveçse nuk do të kenë
armë, të cilat e përbëjnë një ushtri të
njëmendtë, edhe kompetencat e FSKsë do të jenë të kufizuara në këto
veprime: ‘ndërhyrje në situata të
krizave, çmontim të mjeteve shpërthyese dhe mbrojtje civile.’ Këto janë
pikërisht ato kompetenca që i kishte
edhe TMK-ja. Andaj mbyllja e TMK-së
nuk ka të bëjë fare me tranformimin e
saj në ushtri, por me spastrimin e
forcës së ushtarëve që përfaqësonin
shpirtin e luftës çlirimtare për liri e cila
u ndal në gjysmë.
Pas tri javësh mbushet një vit nga
shpallja e pavarësisë sipas Planit
Ahtisaar-i. Megjithatë, Kosova ende
nuk e ka as elementin më thelbësor të
sovranitetit – të drejtën për një ushtri.
Në vend të kësaj, neve na ofrohen
ndryshime sipërfaqësore në formë të
koncesioneve e jo të të drejtave, për
pranimin e të cilave pastaj Serbia
kërkon shpërblime! Si shpërblim që
na është dhënë një ‘forcë,’ e cila nuk
ka kapacitet të na mbrojë nga një
ushtri tjetër e rregullt, NATO është e
gatshme ta shqyrtojë mundësinë e
heqjes së Zonës Tokësore të
Sigurisë, e cila aktualisht formon një
brez mbrojtës në mes kufirit verior të
Kosovës dhe Serbisë.

Rr. Perandori Justinian, nr.9
Qyteza Pejton Prishtinë, Kosovë

‘Jo’ zgjedhjeve – ‘po’ tenderëve
dhe bisedimeve
Pyetja që është parë dhe dëgjuar më
së shpeshti në mediet e Kosovës
gjatë javëve të fundit, ka qenë, ‘a
duhet të ketë zgjedhje apo jo?’ Vetë
fakti se konsiderohet gjë normale
parashtrimi i një pyetjeje të tillë, zbulon mungesën e plotë të demokracisë
në thelbin e sistemit qeverisës të
Kosovës.
Fatmir Sejdiu deklaroi në bazë të
kushtetutës se nuk do të ketë zgjedhje. Pasi e kishte marrë vendi-min
për Sejdiun, Pieter Feith (Përfaqësuesi Civil Ndërkombëtar – PCN), më
pas e mbështeti atë. Sipas kompetencave të tij ekzekutive, PCN ka të
drejtë ta vlerësojë nëse një vendim
është në përputhshmëri me Planin
Ahtisar-i, i cili ka përparësi para kushtetutës. Nuk ishte befasues fakti se ai
konfirmoi që nuk duhet të kishte zgjedhje, edhe pse në Nenin 11 të Planit
Ahtisar-i, thuhet se ‘jo më vonë se 9
muaj nga hyrja në fuqi e Marrëveshjes, Kosova do të organizojë zgjedhje të përgjithshme dhe komunale.’
Popullit të Kosovës ky debat ia
bënë edhe më të qartë se zëri i tij në
qeveri i nënshtrohet vetos ndërkombëtare. Në vend se të përqëndrohet
në thirrje për zgjedhje, opozita do të
bënte mirë të bënte thirrje për largimin
e misioneve ndërkombëtare, të cilat
kanë fuqi ekzekutive në Kosovë dhe
na e mohojnë sovranitetin e demokracinë.
Pse zgjedhjet janë të padëshirueshme për bashkësinë ndërkombëtare ndërlidhet me tenderët dhe
negociatat. Viti 2009 është viti i
tenderëve, ku Kosova do t’i privatizojë
tri ndërmarrje të mëdha publike:
korporatën energjetike, KEK, Aeroportin dhe kompaninë e PostëTelekomit, PTK. Viti 2009 po ashtu
është viti i bisedimeve tashmë që janë
ndërmarrë hapa drejt bisedimeve të
mëtutjeshme për 6 Pikat. Pra, këtë vit
nuk ka zgjedhje në Kosovë sepse
bashkësia ndërkombëtare ka nevojë
për një Qeveri, e cila do të bëjë kompromise të nevojshme që kërkohen në
bisedime dhe do t’i kthejë tenderët
andej nga kërkohet.
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Bisedime të reja
Para se të kthehej në Kosovë pas
pushimeve të Krishtlindjeve, Pieter
Feith në rrugë e sipër u ndal ta
takonte Sekretarin e Përgjithshëm të
BE-së, Javier Solanën. Solana është
shefi i Feith-it kur e vë në kokë
kapelën e SPBE dhe pse sipas
raporteve të mediave, ata folën vetëm
për çështjet brenda kompetencave të
PCN-së.
Solana ia ngarkoi Feith-it tri porosi
për Kryeministrin Hashim Thaçi. Nuk
do të ketë zgjedhje këtë vit, por si
shpërblim Thaçi do të duhet ta hartojë
një plan të hollësishëm për integrimin
e serbëve në Kosovë dhe të hyjë në
negociata mbi 6 Pikat. Njeriut pothuajse i vjen keq për Kryeministrin nga i
cili kërkohet ta hartojë një plan për
integrimin e serbëve, derisa në të
njëjtën kohë është duke bërë
bisedime rreth mosintegrimit të tyre.
Në emër të vlerave të ‘multietnicitetit’
bashkësia ndërkombëtare tash po e
shtyen Kosovën në bisedime të reja,
pika nisëse e të cilave nuk është as
pavarësia, as Plani Ahstisar-i, por 6
Pikat. Kjo do të thotë se kompromisi
që do të rezultojë nga këto bisedime
do të jetë edhe më i keq se 6 Pikat!
Një lëvizje tjetër në këtë drejtim
është se, siç thuhet, se PCN po e
merr përgjegjësinë për ndërmjetësimin e bisedimeve nga UNMIK-u.
PCN është përfaqësues i shteteve
anëtare të Grupit Drejtues Ndërkombëtar, të gjithë anëtarët aktual të të
cilit e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Duke i mbështetur këto bisedime,
njohja (e pavarësisë) nga këto shtete
po shkrihet në njohje të ndarjes
funksionale, territoriale dhe etnike të
Kosovës.
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