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Shërbim informativ 
apo shërbim 

informacionesh në 
mbrojtje të sigurisë 

kombëtare?

Sëpatë mbi pyll dhe mbi ligj

DR. IGLI TASHI*

D
ebatet mbi ndryshimet në ligjin mbi Shër-
bimin Informativ kanë sjellë edhe njëherë 
përplasjen “parimore” të aktorëve politikë 
kryesorë. Si gjithmonë këtu qëndron dhe 

një nga skutat e mëdha ku minohen çdo herë inicia-
tivat e ndërmarra për të shumëpërfolurat reforma, 
që do të sjellin të shumëdëshiruarin përparim. 
Njëra palë politike propozon, pala tjetër refuzon, 
të dyja palët sjellin argumente dhe mjete presio-
ni që propozimet apo refuzimet e tyre të merren 
parasysh. Si përfundim... ca figura konsensusi pa 
formë, pa identitet, të pafuqishme dhe rrjedhimisht 
të paafta. Deri këtu asgjë të re, përveçse strategjisë 
politike normale në një kontekst si ky i Shqipërisë, 
ku sharjet, fyerjet dhe akuzat më të rënda kon-
siderohen një “lojë politike” nga aktorët, të cilët 
miqësohen shpejt me njëri-tjetrin në përputhje me 
interesat e tyre. Shembuj? No comment!

Prandaj duke e devijuar këtë praktikë “gërthitë-
sish” vendosëm që për këtë debat, jo pak delikat dhe 
thellësisht profesional, t’u referohemi shembujve 
praktikë apo praktikës së analizës thelbësore mbi 
vlerën e shtuar të projektit. Të analizosh vlerën e 
shtuar (apo shpresën mbi këtë vlerë të shtuar) në 
rastin e një projekti, është një praktikë shumë e 
njohur, sidomos në fushën e financës, ku aktiviteti 
i përditshëm është ai i administrimit të rreziqeve. 
Paraleli nuk duhet të merret si shabllon, pasi njerëzit 
e financës (ashtu si dhe ata të sigurisë) në të vërtetë 
në aktivitetin e tyre të përditshëm administrojnë 
rrezikun, por ama financierët, në listën e rreziqeve 
për t’u administruar, nuk llogarisin “probabilitet për 
humbje jetë njerëzish”. Për një shërbim informativ 
tradicional “humbja e jetëve të njerëzve” ngelet një 
nga prerogativat kryesorë (në letër?) në qoftë se 
konsiderojmë si pasuri më të madhe të një kombi 
shtetasit e tij. Po t’u referohemi shembujve praktikë 
dhe, meqë sapo lamë pas edhe muajin mars mbu-
shur me kujtime të hidhura (si ai i 1997-s ashtu dhe 
ai i 2008-s) që implikojnë në të gjitha mënyrat dhe 
nga të gjitha pikëvështrimet Shërbimin Informativ 
të Shtetit (SHISH), le të vëmë dy versionet e ligjit, 
aktualin dhe atë të ndryshuarin në lidhje me ligjin 
për Shërbimin Informativ dhe le të mundohemi 
t’u përgjigjemi pyetjeve të mëposhtme, duke u 
mbështetur në analizën tonë: 

A ishte Gërdeci një çështje e sigurisë kombëtare?
Cili nga dy versionet do të kishte mundur të 

parandalonte Gërdecin? 
Në opinionin tonë, Gërdeci përmbledh të gjitha 

elementet e një ngjarjeje që ka të bëjë thellësisht me 
sigurinë kombëtare. Le t’i lëmë mënjanë diskutimet 
politike në lidhje me të, duke lënë në këtë mënyrë 
të qetë dhe drejtësinë që po merret me këtë çështje, 
dhe le të bëjmë një paralele me ngjarjen e 11 shta-
torit, shkatërrimin e kullave binjake dhe vdekjen e 
pothuajse 3000 qytetarëve amerikanë të pafajshëm. 
Ky përshkrim, pak a shumë telegrafik, bëri që ky akt, 
edhe pse provat e prekshme u dogjën bashkë me 
avionët që ranë, të konsiderohej si akt terrorist dhe 
të ishte në themelet e një tjetër epoke, asaj të pas 11 
shtatorit, me të mirat dhe të këqijat që erdhën pas 
saj. Po në rastin tonë? Edhe pse Gërdeci si në shifra 
proporcionale me popullsinë ashtu dhe në traumën 
që shkaktoi normalisht duhet të mbarte të njëjtën 
rëndësi, kjo ngjarje nuk shkaktoi asnjë ndryshim 
rrënjësor në mendësinë dhe rrjedhën e ngjarjeve në 

LAVDOSH FERRUNI

U 
mësua së fundmi se pylli i Kumeve 
(Sodës) në Vlorë ka të ngjarë se po jeton 
ditët e fundit të tij. Sëpata e Berishës 
është mprehur për të rënë mbi të së 

shpejti. Më saktësisht kjo ka të ngjarë të ndodhë 
pranë një ngjarje të shënuar, si p.sh. në kohën e 
heqjes së vizave. Kështu ndodhi me vendimin e qe-
verisë më 5 shtator 2007, kur sapo emigrantët dhe 
pushuesit lanë plazhet, u dha urdhri për prerjen 
e 9.65 ha pyll për ta kthyer në beton për TEC-in e 
Vlorës, kështu ndodhi me vendimin e qeverisë të 
marrë në mes të zjarrit të fushatës elektorale më 
11 qershor 2009, sipas të cilit shpallej zonë e lirë 
478 hektarë (më mirë e quajtur zonë e dhuruar) në 
Vlorë dhe përjashtohet sipërfaqja nga fondi pyjor i 
zonës “pyll” dhe kjo zonë kthehet në zonë portuale 
e industriale përfshi edhe industrinë e rëndë. 

Nëse drurët e këtij pylli do të priteshin pjesë-
pjesë e të tjerë fidanë do të mbilleshin aty nuk do 
të ishte kaq tmerr, por teksa mësohet që në vend të 
tij do derdhet beton e “mbillen” oxhaqe cilido nuk 
mund së paku të shprehte habi apo të frikohej e me 
shumë të ngjarë të rebelohej, për më tepër një ven-
das. Rebelimi nuk mund të mos kthehet në revoltë 
kur mëson se plani i qeverisë është që platforma 
gjigante do të pushtojnë hapësira të mëdha detare 
për të pritur supertankera, nga ku do të shkarkohen 
e ngarkohen 3 milionë kontejnerë në një vit, për të 
cilët do të duheshin për t’i transportuar 10000 ka-
mionë çdo ditë. Një miniport si ai i Skelës në Vlorë 
ka bërë që prej ndotjes së tij, të paktën në një rreze 
prej 2 km, mos të guxojë njeri të futet në det. Deti i 

plazhit të Durrësit me kilometra të të tëra në të dyja 
anët e Portit të Durrësit është totalisht i ndotur. E 
ç’mund të thuhet lidhur me ndotjen që pritet nga 
plani për Portin e Vlorës, i cili është 200 herë më i 
madh se ai i Durrësit? Ajo që mund të thuhet është 
çka thotë “Gjenerali” (Shezai Aliaj, oficeri i lartë 
i marinës së Pashalimanit, tash 80-vjeçar) se: do 
duhet të vihet në rregullore (si në detin Kaspik, 
thotë Shezaiu) që të mos hidhen bishta cigaresh 
në det në Gji të Vlorës, pasi mund të marrë flakë 
deti. Kuptohet që nga ata të cilët kanë investuar 
në turizëm në Vlorë, më të mençmit sapo sëpata e 
parë të bjerë mbi pyll do ta shesin biznesin e tyre. 
Ata që do ta blejnë nuk mund të krahasohen tjetër 
veçse me ata që futën paratë te Sudja, Vefa dhe 
Co., në fillim të vitit 1997. Por e humbur nuk do të 
ishte vetëm Vlora, por e gjithë Shqipëria. Taksat që 
mund të marrë shteti nga territori tokësor e detar 
që u fal kompanive sipas preferencave të qeverisë 
janë dhjetëra herë më të vogla se vetë vlera e këtyre 
territoreve natyrale e gjysmë natyrale bregdetare 
nëse ato vlerësohen, ndryshe nga ç’ndodh sot që 
vlera e tyre zerohet, duke e kaluar vlerën reale të 
tyre automatikisht te koncesionari i pakërkuar, 
i cili sot në shekullin e 21 është i lumtur që gjen 
në Shqipëri një shtet që vepron si në shekullin e 
19-të. Tashmë në BE vlerësohet monetarisht edhe 
ekosistemi. Përmbledhja e një studimi shkencor të 
fundit të Komisionit Europian (shkurt 2010: Scien-
ce for Environment Policy) argumenton se duke i 
vendosur çmim ekosistemit të bregdetit Katalan 
në Spanjë në një gjatësi prej 580 km rezulton që 
ky ekosistem të ketë një vlerë prej 2.6 miliardë 
eurosh në vit për banorët e kësaj zone. Ky studim 

çmoi në vlerë monetare 14 shërbime të siguruara 
nga ekosistemet bregdetare natyrale dhe gjysmë 
natyrale në Kataloni, për të cilat nuk ekzistojnë 
tregje. Shërbimet me një vlerë tregu ekzistues, si 
peshkimi dhe bujqësia, nuk u përfshinë në stu-
dim, por u vlerësuan shërbime lidhur me klimën, 
erozionin, rregullimin e ujërave të freskëta etj. 
Shërbimi i ekosistemit të vlerësuar më shumë mbi 
bazën e njësisë për 1 hektar rezultonte mbrojtja 
kundra çrregullimeve, si ato nga stuhitë e uraganet 
(në vlerën 62000 euro për hektar në vit) dhe zonat 
e plazheve e dunave siguronin përfitimin më të 
madh për njësi, prej 84000 euro për hektar në vit. 
Secili mund të bëjë kalkulimet për vlerën që ka 
bregdeti i Vlorës mbi bazën e këtyre të dhënave 
shkencore. Por për të krijuar një ide më të qartë le 
t’i transferojmë këto miliarda të bregdetit Katalan 
prej 580 km vijë bregdetare në atë shqiptar prej 
450 km bregdet dhe duke pranuar 2 miliardë euro 
në vend të 2.6 miliardë euro në Kataloni. Në këto 
hesape supozohet se nuk ndërhyhet me industri 
ndotëse, por nëse kjo ndodh siç po përgatitet në 
Vlorë duhen bërë hesape jo më për përfitime, por 
për humbje. 

Për të përgatitur këtë humbje spektakolare për 
Shqipërinë (jo për kompanitë e huaja) veç sëpatës 
mbi pyll po bie dhe një sëpatë e tmerrshme dhe e 
padukshme mbi ligj. Pak ditë më parë u miratua 
nga qeveria një projektligj që shton e ndryshon 
ligjin nr. 10119 23.04.2009 “Për planifikimin e ter-
ritorit”. Në këtë projektligj, që duket i sajuar enkas 
për t’u hapur rrugë industrive ndotëse në vend 
e veçanërisht në Vlorë, me 5 fjalë i hiqet e drejta 
komunitetit dhe për më tepër organeve vendore, 

qoftë edhe të shqyrtojnë projektet, që vërtet kanë 
impakt në komunitetet e tyre dhe as që bëhet fjalë 
që ato edhe të kenë të drejtë në vendimmarrje. Të 
gjitha kompetencat i kalojnë Këshillit Kombëtar të 
Territorit, që drejtohet nga Kryeministri. 

 Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), që është 
organi vendimmarrës përgjegjës për miratimin e 
instrumenteve (pra të instrumenteve) kombëtare 
të planifikimit të territorit (neni 8, ligji nr. 10119 
23.04.2009 “Për planifikimin e Territorit”) i shtohet 
me p/ligj një pikë në fund (pika d), sipas të cilit 
KKT “miraton kërkesat për zhvillim dhe lejet e 
ndërtimit në: i) zona kombëtare; ii) toka shtetërore. 
Më pas shton një nen 8.1 që i jep KKT kompeten-
ca ekskluzive për shqyrtim e miratim për porte 
të hapura ndërkombëtare, central energjetik etj., 
(por lexuesi mjafton të mbajë në mend sëpatën në 
Vlorë). Një seri nenesh që i japin kompetenca qe-
verisjes vendore lidhur me planifikimin e territorit 
asgjësohen me një fjali të shtuar në projektligjin 
e ri, ku thuhet se “Në rastet kur zhvillimi është 
projektuar në zona kombëtare, në toka shtetërore, 
kërkesa për zhvillim i përcillet për miratim KKT-së”, 
pra qeverisja vendore bën vetëm postierin. Dhe 
qeveria për të qenë e sigurt se e ka kopsitur më së 
miri të drejtën e saj ekskluzive për lejet e ndërtimit 
të veprave të mëdha shton një dispozitë të fundit, 
ku shkruan se “Çdo dispozitë e ligjit nr. 10119, datë 
23.4.2009, “Për planifikimin e territorit”, që bie në 
kundërshtim me pikat 1, 2 e 3, të nenit 8/1, shfu-
qizohet”. Tani qeveria rri e qetë dhe Kryeministri 
po mpreh sëpatën për të prerë pyllin, sigurisht jo 
vetëm atë të Vlorës. Ai nuk ka llogaritur vetëm një 
gjë, se miu nuk mund të kalojë 2 herë nën mustaqe”.

lidhje me sigurinë e shtetasve shqiptarë. Përveç ca 
njerëzve me përgjegjësi ekzekutive që janë mbrapa 
hekurave (por që deklarohen totalisht të pafajshëm), 
ata me përgjegjësi politike i ngrohin akoma kolltukët 
e tyre të pushtetit. Dhe vijmë këtu te strategjia e 
pingpongut, aq e përdorur në rastin kur duam “t’i 
lodhim qafën spektatorit”. 

Në një situatë kaq të koklavitur, të vetmit që 
duhet të disponojnë mjetet për të zgjidhur lëmshin 
dhe për të dhënë informacione konkrete mbi 
ngjarjen, ngelen bashkëpunëtorët e shërbimeve të 
sigurisë dhe veçanërisht ata të SHISH-it. Realiteti 
tregoi që informacioni mungoi, nuk mundi të jepej 
apo thjesht nuk mundi të mblidhej. Këtu qëndron 
dhe “thembra e Akilit” e Shërbimit Informativ, i cili 
si në rastin e diskutuar, ashtu edhe në atë të marsit 
’97, nuk arriti objektivin e tij primar, pra atë të 
mbrojtjes së interesave të shtetit dhe sidomos atë 
të mbrojtjes së jetës së qytetarëve të tij. Këtu arri-
jmë në konkluzionin e pyetjes së parë në lidhje me 
domosdoshmërinë e ristrukturimit të SHISH-it. Ky 
konkluzion sjell para skenës një tjetër problematikë 
mbi faktin se: Cila mund të jetë strategjia më e mirë 
për të bërë ristrukturim që shërbimi i ardhshëm të 
jetë i aftë të përmbushë detyrën kryesore të tij? Kjo 
do të varet nga vizioni që do të konkretizohet në 
lidhje me një shërbim sigurie. Për këtë, tri alternativa 
na paraqiten, të cilat do e konsiderojnë shërbimin 
e sigurisë si një: 

shërbim informacionesh i fokalizuar në mble-
dhjen e informacionit; 

shërbim informativ i fokalizuar në analizën e 
informacionit;

shërbim në mbrojtje të sigurisë kombëtare si 
një organ shfrytëzues të informacionit.

Është më se e qartë pra, që alternativa e tretë do 
të ishte më e mira nëse qëllimi i shërbimit do të ishte 
parandalimi i ngjarjeve si ato që cituam më sipër. 

Zgjedhja e kësaj strategjie e bën organin e sigurisë 
një organ esencialisht autonom (duhet t’i shman-
gemi idealizmit të një organi totalisht të pavarur, i 
cili rrallëherë ekziston në realitet), që duke pasur si 
kornizë parimet universale duhet të veprojë sipas 
një strategjie të gjykuar si optimale prej tij. Kjo nuk 
nënkupton një shërbim të stilit “shtet brenda shte-
tit”, por një organ që duhet të jetë i monitoruar nga 
organizma kompetentë për metodat e përdorura, si 
dhe cilësinë e rezultateve të prodhuara. Këtu qën-
dron për mendimin tim dhe një problem që asnjëri 
nga versionet nuk e përmirëson. Varja direkte prej 
ekzekutivit (duke pasur parasysh dhe specifikat dhe 
historikun e organit në fjalë), do të thotë që strategjia 
e organit do të bëhet duke u bazuar në përkufizimin 
“pushtetar” të sigurisë kombëtare. 

Në përgjithësi shërbimet inteligjente si organe 
shfrytëzuese të informacionit duhet të vihen në 
majë të piramidës së sigurisë, gjë që nxjerr edhe 
një herë në pah nevojën e autonomisë substan-
ciale. A arrihet kjo nga projektligji? Po të marrim si 
shembull pikën ç të nenit 5, shohim që garancitë 
për një problem të ndjeshëm, atë të nakatosjes 
“SHISH–Politikë”, do të vijnë nga drejtori i shërbimit, 
i cili në rastin më të keq duhet të dalë kundër shefit 
të tij direkt, kryetarit të ekzekutivit. Kjo është një 
nonsense, duke pasur parasysh se po i njëjti drejtor 
shkarkohet dhe emërohet nga Presidenti, por me 
propozimin e Kryeministrit duke marrë mendimin 
e komisionit parlamentar kompetent. Për mendi-
min tim kemi të bëjmë këtu me një “tualet të lehtë” 
që mundohet ta paraqesë drejtorin si një produkt 
optimal dhe konsensual. Në rastin e shërbimeve të 
sigurisë, figura të tilla hemafrodite dhe pa një for-
më të prerë përbëjnë në vetvete një rrezik më vete. 
Shërbimet e sigurisë kërkojnë ide të qarta, figura të 
spikatura dhe operacionale që janë të afta dhe mbi 
të gjitha kanë hapësirën e nevojshme për të marrë 

vendime iminente, që nuk kanë luksin të disponojnë 
kohën e nevojshme për konsensus. 

Duke ritheksuar nevojën e një shërbimi esen-
cialisht autonom, si dhe specifikën shqiptare, ky 
drejtor që garanton duhet të emërohet apo varet 
nga ai organ që është përgjegjësi kryesor dhe i 
fundit i sigurisë kombëtare. Fatmirësisht, në qoftë 
se konsiderojmë rastin e shërbimit në mbrojtje 
të sigurisë kombëtare, sistemi ynë përcakton një 
figurë qendrore përgjegjëse për këtë aspekt, atë të 
Presidentit. Fatkeqësisht kjo figurë po dobësohet 
gjithnjë e më shumë, (për ironi të fatit ky dobësim 
vjen gjithashtu si një produkt konsensual), duke e 
delegjitimuar rolin që duhet të përmbushë. Çfarë 
na ngelet? 

Ndoshta një organ kolegjial, i cili garanton asn-
janësi duke u nisur nga përmbajtja dhe struktura e tij 
dhe jo nga garancitë në letër. Një organ i tillë duhet 
të përmbledhë në gjirin e tij të tria institucionet e 
përmendura si në ligj ashtu edhe në projektligj (ndo-
shta dhe të tjera), me ndryshimin fondamental që 
në gjirin e këtij kolegjialiteti çdo institucion, si Presi-
denti, si ekzekutivi ashtu dhe përfaqësuesit e Parla-
mentit do të kenë të njëjtën peshë. Në këtë mënyrë 
mund të arrihet, me pak bonsense, në një zgjidhje 
unike, jo si një konsensus për interesat e ditës (të 
jap prokurorin, më jep SHIK-un) po si rezultat i një 
analize dhe kërkesash globale të parashtruara nga ky 
kolegjialitet. Ky do të përbëjë edhe elementin e parë 
të garancisë. Elementi i dytë i garancisë vjen si rrje-
dhojë e një përkufizimi sa më të gjerë të mundshëm 
të asaj çfarë do të konsiderohet si problematikë e 
sigurisë kombëtare. Një kolegjialitet i tillë, jo vetëm 
që do të mundet të sigurojë autonominë esenciale të 
shërbimit nëpërmjet legjitimitetit të prodhuar, por 
do të mundet dhe të kanalizojë më së miri kuptimin 
më të drejtë të sigurisë kombëtare. Autonomia dhe 
legjitimiteti do të bëjnë që nene, si për shembull 
neni 9 i projektligjit, të mos jenë të nevojshëm duke 
mos reduktuar kështu aftësinë e organit të shërbimit 
të sigurisë në mbledhjen e informacionit. Duhet 
ta themi hapur që të dyja versionet, në mënyrën 
dhe specifikën e ndërtimit të tyre, kanë një vizion 
reduktues dhe lehtësisht manipulues të shërbimit të 
sigurisë kombëtare, duke e konsideruar atë thjesht 
si një si burim informacioni pa specifikuar më të 
rëndësishmen: mënyrën, modelin, qëllimin dhe 
përgjegjësinë e përdorimit të informacionit. 

Nga sa analizuam më sipër mund të konklu-
dojmë që mendësia e strukturimit, por ç’është më 
e rëndësishmja vizioni për shërbimin në mbrojtje të 
sigurisë kombëtare nuk ka ndryshuar aspak. Edhe 
ky projektligj që i propozohet legjislatorit mbart të 
njëjtat mangësi si gjithë paraardhësit e tij, duke e 
konsideruar atë një mjet në duart e pushtetit dhe 
interesave të konsumit të përditshëm. Dalja nga 
ky vizion dhe nga kjo skemë shterpë kërkon që në 
strukturimin e shërbimit përgjegjës për mbrojtjen e 
sigurisë kombëtare duhet marrë në konsideratë fakti 
që konsensusi nuk është sinonim as i asnjanësisë, 
dhe as i profesionalitetit.

Në këtë mënyrë pyetjes sonë të dytë, nëse një 
shërbim në mbrojtje të sigurisë kombëtare, i kon-
ceptuar sipas ligjit ekzistues apo projektligjit “me 
tualet të lehtë”, është i aftë të parandalojë gërdecëra 
të ardhshëm mund t’i përgjigjemi me JO!

*Ekspert në çështjet e administrimit të sigurisë - 
Universiteti i Lozanës (Zvicër) 

 (http://www.iglitashi.wordpress.com)
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