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E nderuara znj. Xharra, 

Kjo letër e imja nuk ka autorizim zyrtar që në emër të ARPL-MMPH-së ta adresoj tek ju dhe nuk 

paraqet qëndrim zyrtar të Institucionit ku unë punoj por vetëm mendim dhe qëndrim i imi 

personal në raport me emisionin ‘Protestat për ujë’ dhe çështjen që keni trajtuar në të. 

Ky reaagim ka për qëllim të tentoj të mbroj integritetin e shërbyesve civil të MMPH-së nga një 

tendencë degradimi, ndaj të cilëve emisioni ‘Jeta në Kosove’ sillet me shumë njëanshmeri herë 

herë gati 'armiqsore' dhe të shpërfaq një ‘pikë vështrim’ dhe një të vërtet tjetër të punës së 

MMPH-së nga ajo që shpërfaqni ju përball zhvillimit të procesit të ndërtimit të hidrocentraleve 

dhe procesit të ndarjes së të drejtës ujore për hidrocentrale.  

Ky shkrim nuk ka të bëjë më protesten e qytetarve të Bitisë, as në vlerësime nëse ata kanë të 

drejtë apo jo, as të ndonjë kërkese ndaj askujt për asgjë. Janë procedurat dhe organet tjera 

përgjegjëse që merren me këtë. Kam qen në dilema të mëdha nëse do të duhej të iu shkruaj në 

këtë mënyrë të pazakontë rreth emisionit ‘Protestat për ujë’, të datës 17.10.2019 dhe të japë disa 

komente mbi këtë emision. Por thjesht duke parë që në emisionin tuaj ‘Protestat për ujë’ është 

paraqitur ‘e vërteta e pjesshme’ e një sfide administrative që është duke vluar për vite të tëra 

edhe brenda edhe jashtë MMPH-së, duke qenë pjesë e këtij procesi të përfolur, dhe duke qenë i 

bindur se është duke u tentuar nga programi juaj që të lëndohet integriteti ynë si shërbyes civil; 

përmes kësaj letre po iu shpreh fillimisht ‘shqetësimin tim’ të madh si drejtor i ARPL-së rreth  të 

‘vërtetës së pjesërishme’ që jeni duke plasuar për opinion për këtë temë, duke u bërë 

padrejtësisht (mbase pavetëdije) pjesë e ‘minimit’ të qëndrueshmërisë institucioanale në MMPH 

që me aq mund dhe investim është krijuar pas luftës në Kosovë.  

Shërbyesit civil në nivel qendror janë boshti i kësaj qëndrueshmërie institucionale në Kosovë dhe 

përbëjnë një kategori që duhet të ketë shum më tepër respekt edhe nga ana juaj. 

Se ka qen një skenar i përgaditur emisioni juaj për të nxjerr një të 'vërtet' të pjesshme tregon fakti 

që bisedën time me 'plakun-banorin e moshuar' e keni përzgjedh vetëm pjesën kur atij ju është 

tërhjek vërejtja nga bashkë banori me i ri i tij, se është duke u sjellur shum but me mua dhe se 

duhet të shpreh nervozizem. Bile plaku është tërhjekë edhe për mëngë që të veproj ndryshe. 

Pastaj ai për një sekond ka ndërruar qasje ndaj meje, ka ngritur zërin dhe ka luajtur pjesën e 

skenarit që ju e keni shfaqur të shkëputur dhe si të vetme. Tërë pjesën e bisedës me plakun pas 

emisionit e kam edhe une të inçizuar në telefonin tim dhe po të jetë nevoja do ta bëjë publike.  

Shumë padrejtësisht është duke u demonizuar puna e zyrtarëve-shërbyesve civil të MMPH-së. 

Ka shum nevojë për juve që të hulumtoni më shum për detyrat specifike të secilit zyrtar. Vetëm 

po të kishit iden ma të vogël se me cfarë kushtesh punojnë zyrtarët e MMPH-së me siguri se do 

të kishte tjetër qasje ndaj tyre. Në emisionin tënd e keni shëndrue shërbyesin civil të MMPH-së 

në ‘dreqin kujdestar’ të qabes që cdokush që kalon andej ka të drejtë ta gjuaj me gur.    

Ti thuash një femre, një zyrtareje, një nëne të dikujt, një gruaje të dikuj drejtpërdrejt para 

kamerave ‘pse po rren’; me fal kjo për mua përbën shkelje të të gjitha parimeve dhe të drejtave 

që mund t’i gëzoj një mediun duke tejkaluar kompetencat e një gazetarie të paanshme duke 
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gjykuar dhe paragjykuar një proces administrative-ligjor në zhvillim e sipër. Në raport me mua 

ke këput disa momente që nuk i ke vlerësuar të vlefshme për skenarin tënd dhe ke lënë vetëm 

momente që i përshtaten atij skenari. Jam i zhgënjyer dhe i thyer psiqikisht përball një trajtimi 

aspak dinjitoz sikur para një gjyqi ‘inkuizicioni’ që po tenton ta bësh në raport me zyrtaret e 

MMPH-së. Neve nuk lypim vota siç potencuat në emission por t’u kanë përzie ‘sendet’ me 

fushaten e fundit. Përkundrazi asgjë nuk na lidh me fushata politike. Ndërrimi i kontesteve për 

një çështje të caktuar nuk i ndihmon çështjes së mbrojtjes së resurseve ujore kurrë. Vetëm e rritë 

kompleksitetin e saj. Ne vetëm zbatojmë legjislacionin në fuqi.  

Ju siguroj se me kohë do të merrem në rrugë ligjore me gjithçka rreth këtij emisioni kur të 

vërtetohen nga organet përgjegjëse të gjitha pjesët përbërëse të këtij procesi duke përfshirë edhe 

pretendimet e z. Afrim Lajçi dhe të kujdoqoftë që po shkelet ligji me lëshimin e lejeve për 

hidrocentrale të shprehura në emision. Unë do të rezervoj të drejtën të vë në lëvizje tërë 

procedurën ligjore të verifikimit, nëse ju keni pasur të drejtë ligjore të ngritni çështje të 

pabazuara përmes fuqisë së mediave që personaliteti dhe integriteti im dhe i kolegëve prezent 

atakohet direkt. Për çka dhe si e konsideron ti vehten znj Xharra nuk e kam pas të qartë asnjëher 

dhe nuk e kam as tash. Nuk mund ta akuzosh, përbuzesh, gozhdosh një, dy apo tre zyrtare për 

‘diçka’ që ka të bëjë me tërë sistemin shoqëror administrativ dhe të kaloj pa pasoja për ne. Pas 

emisionit kam pasur shum thirrje nga brenda dhe jashtë Kosovës (duke përfshirë edhe familjarë 

të mi), duke shprehur shqetësimin, dyshimin dhe brengën që çka unë paskam gabuar dhe bërë. 

Unë personalisht nuk kam qen pjesë e lëshimit të shumicës absolute të lejeve ujore për 

hidrocentrale (kam pasur tjetër përgjegjësi gjatë asaj kohe). Por nuk dua të fshihem pas kësaj por 

me tërë kapacitetin tim professional mundohem që të kontriboj në të vërteten e plotë të këtij 

procesi shum kompleks me të cilin është duke u ballafaquar shoqëria e Kosovës. Dhe aspak nuk 

e kam hallin as për promovim timin dhe as për fatin e postit që unë e kam sot. Aty ku më është 

dhën mundësia kam punue më nder, me përkushtim dhe me aq sa kam pasur kapacitet. Për këtë 

ndihem i qetë dhe i pashantazhueshëm. Ndjej se me fushatën e kordinuar mediale ndaj punës së 

ARPL-së fshihen interesa grupore edhe për këtë post që mbaj unë sot. Por që unë aspak nuk i 

përfilli, përkundrazi me përbuzje ua mbylli derën.  

Po të kisha më shumë hapsirë të shprehem atë ditë lidhur me temën do të iu vëja në dijeni se 

miratimi i legjislacionit dhe strategjive që lejojnë ndërtimin e hidrocentraleve është bërë për 10 

vite në kohëzgjatje në Parlamentin tonë në tri legjislatura duke përfshirë disa Ministri në rrafshin 

horizontal që kanë prodhuar atë legjislacion. Ky proces ka ndjekur tërë proceduren ligjore edhe 

me debate publike. Ku ka qen shoqeria civile, mediat hulumtuese dhe super ekspertët që paguhen 

ma se shumti në sektorin e ujerave gjatë kësaj kohe dhe që sot turren sikur s’kanë jetuar në 

Kosovë?!! Asnjë vërejtje dhe asnjë propozim ndryshe ska pasur. Kot tash pas 10 viteve i bini në 

qafe zyrtareve të MMPH-se, që kanë për detyre vetëm ta zbatojnë një pjesë të atij legjislacioni që 

i përket atyre. Nuk zgjidhet problemi në mënyren që ju po udhëhiqni, por vetëm komplikohet. 

Ma e lehta është që gjërat të shikohen nga pozicioni superior që jeni barrikaduar vetëm sa për të 

krijuar kauza personale promovuese pa dhënë asnjë propozim zgjidhje ndryshe. Tërë këtë proces 

do të mund ta ngadalsojë apo të ndalë vetëm Qeveria dhe Parlamenti. Ua them me përgjegjësi 

profesionale dhe ligjore se MMPH-ja deri më tani nuk ka shkel ligjin me lëshimin e lejeve 

administrative për hidrocentrale por me mos lëshimin e tyre.  



Faqe 3 nga 5 

Gani Berisha  
                                                                     E-mail: gani.berisha@rks-gov.net 
                                                                     Tel: +383(0)38 200 32 235 

Po të ishte për bindje individuale ka pasur dhe ka shumë persona brenda ARPL-së dhe MMPH-

së që nuk do të lejonin ndërtimin e asnjë hidrocentrali në Kosovë. Dhe do të mund të ishin me 

artista se çdokush tjetër. Por pavarsisht bindjeve individuale shërbyesit civil janë të thirrur të 

zbatojnë vetëm legjislacionin në fuqi dhe të përfaqsojmë një qëndrueshmëri institucionale edhe 

atëher kur nuk jemi të lidhur personalisht me atë çështje ose nëse mendojmë ndryshe për të 

mbajtur në balancë zhvillimet tjera në raport me mbrojtjen e mjedisit. Iniciativa për ndërtimin e 

hidrocentraleve nuk ka qenë as iniciativë dhe as politikë e MMPH-së. Është nisur nga MZHE-ja, 

është miratuar nga Kryeministri me ‘vendim’ të veçantë me propozim të Ministres znj. Justina 

Shiroka – Pula dhe është miratuar nga të gjitha institucionet tjera përgjegjëse të involvuara në 

këtë proces. Roli i MMPH-së në këtë proces nga akterët tjere është llogaritur të jetë vetëm pjesë 

formale teknike e procesit. Koha ka treguar se ka dalë e kundërta. Pikërisht për shkak të zërave të 

publikut, shoqërisë civile, medias, duke pasur profesionalizmin dhe integritetin e plotë autonom 

zyrtarët e MMPH-së që ju i trajtoni me kaq pa respekt e kanë zhagitur procesin e lëshimit të 

akteve administrative ujore jashtëligjshëm me muaj dhe vite të tëra në dobi të shqetësimit të 

shoqërisë civile dhe të kauzës së ngritur nga publiku. Në respekt të ‘shqetësimit’ të ngritur në 

opinion pas disa viteve zhagitje pa mbulesë nga zyrtarët e MMPH-së, nga ish Ministresha znj. 

Reshitaj është pezulluar trajtimi i lëndëve për hidrocentrale pa bazë të fortë ligjore duke u thirrur 

në një nënshkrim të palëve të koalicionit i Qeverisë së mëhershme në dëm të investitorve të kësaj 

fushe pa u shëndruar asnjëher në akt ligjor detyrues. Në kohën kur institicionet përgjegjëse 

(komuna, ZRRE-ja, MZHE'-ja) që na kanë sjellë të gashtëm brumin për hidrocentrale rrijnë në 

qetsi të plotë dhe të patrazuara nga askush dhe më së paku nga emisioni hulumtues 'Jeta në 

Kosovë '. Pra nuk qëndron aspak e vërteta që ju plasoni duke ngjyrosur vetëm MMPH-në me 

ngjyrë të zezë. Para që të vendosni një qëndrim të hekurt dhe gati armiqsor përball zhvillimeve 

në MMPH do të duhej te komunikoni dhe të pyesni zyrtarët e MMPH-së edhe jashtë minutave të 

një emisioni që organizohet 'ad-hoc' dhe palët njoftohen vetëm një natë përpara. 

Nëse merret vendim për ndalim të hidrocentraleve që janë paisur me leje sipas logjikës së krijuar 

në opinion ku edhe ju keni kontribuar mjaft, atëher shteti shkel procedurat e veta 10 vjeçare, 

ligjin ndaj investitoreve dhe do të detyrohet të paguaj qindra miliona euro. Nuk besoj se asnjë 

zyrtar, asnjë Ministër dhe asnjë Kryeminister do të ketë atë guxim që ta fus buxhetin tonë në ato 

rreziqe dhe në ato labirinthe ligjore. Ka rrugë tjera edhe për këtë nëse do të kishte pajtueshmëri 

shoqërore dhe ‘vullnet politik’ të njëmentë; prej të cilave ju jeni shumë larg. 

Parimi i punës sonë mbi 18 vjecare në MMPH ka qen përkushtimi në punë pa pasur kohe me e 

que as kryet as zërin. Për me e ngrit edhe kryet edhe zërin kanë pasur kohë nga politika, mediat, 

OJQ-të dhe super ekpertet e mjedisit jashtë dhe brenda institucioneve. Shërbyesi civil nuk hyn në 

këto kategori. Shërbyesi civil ka përgjegjësi vetëm të zbatoj paanshëm ligjin për kërkesat që i 

vijne në procedur administrative. Nëse ka vend për sulm të mediave për këtë çështje do të duhej 

të adresohej tek këto kategori të lartëcekura (Qeveria, Parlamenti, Super ekspertët, OJQ-të) që ia 

servojnë shërbyesit civil politikën dhe brumin e gashtëm të zbatimit të atyre politikave 

zhvillimore. Prandaj znj Xharra, kjo qasje ndaj shërbyesve civil që punojnë më së shumti për 

kerkesat e përditshme të ndryshme të qytetarve nuk do t’i bëjë nder askujt. Nuk mund të 

pretendoj kushdoqoftë se i dojnë më shum ata qytetar që protestojenë ose mjedisin ose lumin. Jo 

në asnjë mënyrë. Dallimi është se ju veproni nga pozita që për cdo gjë që veproni, nuk keni asnjë 

përgjegjësi ligjore, ndërsa shërbyesi civil ka një Ligj të vecantë që ia përcakton saktë mënyren e 
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veprimit jashtë të cilit nuk mund të dale duke ruajtur në cdo rast kodin e mirësjelljes së 

shërbyesve civil dhe përgjegjësinë për atë që flet. 

Procesi i paisjes me akte administrative për Hidrocentrale në Kosovë ka mbi 8 vite që po zgjatë. 

Asnjë propozim ide profesionale serioze nga askush përveç fushatave me interesa te caktuara 

nuk i ka ardhur Ministrisë se si të veprohet ndryshe, as nga shoqëria civile, as nga gazetaria 

hulumtuese brenda hapsirës ligjore që ka as nga super ekspertët e fushës së ujërave. 

Për çështjen e koncesioneve ujore (për të cilat edhe znj. Xharra lobon në emisionin e saj) që z. 

Lajçi për të disaten herë po e nxjerr si çështje, nëse konsultohet ligji i PPP dhe akteve tjera 

përcjellëse të saj argumentohet e kundërta e deklarimit të z. Lajçi; se MMPH-ja ka qenë 

përgjegjëse për zhvillimin e procedurave të koncesioneve për hidrocentrale. (i gjeni të 

bashkangjitura ato dokumente). Pjesët specifike që e vërtetojnë të kundërten e asaj që deklaron z. 

Lajçi ne emission janë me sa vijon: 

LIGJI Nr. 04/L-045 PËR PARTNERITET PUBLIKO PRIVAT (neni 1 pika 1.4; neni 3, pikat 1.3 

dhe 1.5; neni 16, neni 17 dhe neni 18); Vendimi i Kryeministrit i vitit 2017 që aprovon koncept 

dokumentin për trajtimin e Partneritetit Publiko Privat (i bashkangjitur). 

Se kush e shpall një kërkës për koncesion poashtu gjeni të bashkangjitur Kërkesën për koncesion 

për hidrocentrale të shpallur ne vitin 2010. Aty gjeni se kush është përgjegjës për shpalljen e 

koncesioneve. Pse z. Lajçi është kaq i painformuar për këtë proces duhet ta spjegoj ai. 

Në anën tjetër z. Lajci keqinformon në emër të KNMU me qëndrimet e tij ndaj Lejeve për 

hidrocentrale. Ai është një këshilltar ujor brenda sekretariatit të Këshillit Ndërminsitror të 

Ujërave (KNMU) që del me qëndrime tërsisht të kundërta nga qëndrimet dhe veprimet e 

Ministrave që janë pjes e KNMU. Si mund ta spjegoj z. Lajçi pretendimin në emër të KNMU, se 

MMPH-ja është duke e shkelur ligjin duke lëshuar leje për hidrocentrale kur i njëjti Ministër me 

tërë stafin e tij zhvillon politikën e tij dhe kontrollon zbatimin e asaj politike brenda MMPH-së 

dhe edhe në KNMU. Dhe me këtë rast z. Lajçi do të duhej Ministrin ta akuzoj dhe jo shërbyesit 

civil. Më e pakta që mund të thuhet është jo i sinqertë një qendrim i tillë i tij para kamerave. 

Edhe pse disa keshilltar për ujëra paguhen me rroga të majme, asnjë rresht me shkrim ende nuk e 

kan shkruar për problematiken e hidrocentraleve, se si të veprohet ndryshe. Për koncesione asnjë 

rregullore të vecante nuk e ka MMPH-ja, ndërsa per leje ujore i ka disa. E drejta ujore përmes 

lejes ujore është taksative në ligjin e ujerave. Krahas saj është edhe përmes Koncesioneve por 

duke respektuar ligjet tjera që rregullojnë këtë proces. Pastaj koncesionet për të drejten ujore për 

Hidrocentrale (që përkrahej në emission edhe nga Jeta) nuk e ndalojnë ndërtimin e 

Hidrocentraleve, sipas kërkesës së shoqërisë civile, përkundrazi e komercializojnë këtë proces aq 

shumë sa do ndërtoheshin dy her ma shum hidrocentrale deri me tash po të ndjekej ai proces dhe 

do të kishim sot një mjedis ujor dyfish më të shfrytzuar. Dhe nuk do të ishte e mundur pezullimi, 

vonesat së të drejtës ujore me koncesion pa pasoja të mëdha financiare sikur është rasti me Leje 

Ujore deri me sot. Ndarja e të drejtës ujore me koncesion nuk e ndal degradimin e lumejve. Bile 

do ta dyfishonte duke e monopolizuar tërë potencialin ujor tek një ose disa investitor të fortë ndaj 

të cilëve shteti, shoqëria civile dhe fuqia mediale do të kishin shumë ma pak ndikim (bindja ime). 

Nëse shihen këto dy mundësi të ndarjes së të drejtës ujore nga këndi i mbrojtjes së resursit ujor, 

lejet ujore që aplikohen sot janë shumë më të pranueshme. Lejet ujore dhe mjedisore mund të 

mos vazhdohen pas 10 ose 15 viteve (siç veprohet në shum vende perendimore) nëse konstatohet 

se ‘kost-benefiti’ është i disfavorshëm për shtetin. Ndërsa koncesionet hyjnë në kategorine e 
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investimeve strategjike që plotesimin e kritereve teknike mjedisore do ta kërkonin ta bëjnë për 

një periudh relativisht të shkurtë (për dallim nga Lejet ujore dhe Mjedisore që po zgjasin me vite 

të tëra) dhe periudha kohore që do të kërkohej për shfrytzimin e ujit më këtë rast për këto 

investime do të ishte 30-50 vite. 

Përndryshe sa i përket legjislacionit në fuqi në Kosovë me të cilin shteti do të menaxhonte 

operimin e këtyre hidrocentraleve është mjaft i mirë nëse do të zbatohej. Po të zbatohet udhëzimi 

për prurje të pranueshme ekologjike pasi që këto hidrocentrale te jenë operacionale, efektet 

negative në rrjedhën ujore të lumit do të jenë shumfish më të vogla se sa po trumbetohet sot. Sot 

brenda MMPH-së kemi qëndrim zyrtar që çdo operator duhet të montoj paisje digjitale për 

matjen e minimumit ekologjik të rrjedhjes së lumit përmes të cilave IHM do të monitoronte 24 

orë ‘online’ ato rrjedhje. Nëse kemi parasysh rrjedhat e vogla natyrore të ujit nëpër lumejt tanë, i 

bie se hidroenergji do të mund të prodhohet vetëm gjatë rreshjeve atmosferike, kur rrjedhja e ujit 

shumëfishohet. 

Për fund të kësaj letre rezervoj të drejtën që edhe publikisht t’i drejtohem z. Lajci që të adresoj 

me shkrim tek organet përgjegjëse për të gjitha shkeljet që ai i deklaroj në mënyrë të përgjithsuar 

gjatë debatit. Për cilat lëndë specifike është duke u shkelur ligji. Nese këtë nuk e ben ai brenda 

një periudhe te caktuar, unë do të rezervoj të drejtën që ta sqaroj nëpërmjet organeve përgjegjëse. 

Nuk jemi në fushata politike që të flasim pa mbules por jemi zyrtar që kemi përgjegjësi ligjore 

për cka flasim. Nuk do të jem i gatshëm ma që të duroj gjëra që s’kanë të bëjnë me të vërteten 

dhe që cenojnë integritetin tim dhe të institucionit që unë punoj. 

Për gjithcka që shkrova më lartë dhe për gjithcka tjetër që ka të bëjë me punën e MMPH-së në 

fushën e ujërave unë si njohës i këtyre zhvillime (jo si ‘zyrtar’ i MMPH) iu sfidoj juve znj. Jeta 

Xharra, (nëse ju e gjeni të arsyeshme) z. Afrim Lajci dhe këdo tjetër, edhe para kamerave edhe 

jashtë tyre. 

Kërkoj me mirësjellje që të botoni këtë letrën time që opinioni të jetë i informuar edhe me një 

dimension tjetër që ka të bëjë me ndërtimin e Hidrocentraleve. 

 

 

 

 

 

 

Me respekt. 

 

 

 

 


