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ËSHTË KOHA PËR
MË SHUMË VIGJILENCË
“Çdo njeri ka një borxh për t`i shërbyer Vendit të tij, në përputhje me
dhuntitë që natyra dhe fati e kanë pajisur.”
Tomas Xheferson ( 1743-1826), ish-President i SHBA-ve

Kolonel Gramos SAKO,
Komandant i Gardës

M

ë 11 shtator të vitit
2001, e gjithë Bota u
trondit nga sulmet terroriste
mbi Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Katër avionë
me civilë u rrëmbyen nga
terroristët, dy prej të cilëve
goditën të ashtuquajturat
Kullat Binjake, një Pentagonin,
ndërsa i katërti u rrëzua pa
arritur dot deri në Shtëpinë e
Bardhë. Numri i viktimave qe
i madh, por i jashtëzakonshëm
qe reagimi ndërkombëtar i
Botës së qytetëruar, i krerëve
të shteteve dhe i opinionit
mbarëbotëror. Sulmi u ideua,
u organizua dhe u realizua
nga terroristët talebanë të “AlKaedës”.
11 Shtatori i vitit 2001 ishte
një nga ditët që ndryshoi Botën
përgjithmonë.
Terrorizmi,
që deri para viteve 2001

ishte sporadik, mori formë
dhe fytyrë. Për të përballuar
valën e terrorit taleban, u
krijua koalicioni me karakter
Botëror kundër terrorizmit. Në
këtë koalicion u rreshtua dhe
Shteti Shqiptar, i angazhuar
për të luftuar në krah të
aleatëve perëndimorë kundër
terrorizmit.
Sot, një forcë tjetër terroriste
po organizon sulme dhe
masakra çnjerëzore në vendet
e Lindjes së Mesme dhe
veçanërisht me barbarizëm
vepron në Siri dhe në shtetet
fqinje të saj, të cilët ose janë në
luftë civile, ose kanë probleme
serioze me qeverisjen dhe
shtetbërjen.
Kjo forcë e organizuar
terroriste, është fuqizuar me
luftëtarë vullnetarë nga shumë
vende të ndryshme të Globit,
pjesa më e madhe e të cilëve
janë persona me të shkuar
kriminale, ish-mercenarë në
konflikte të izoluara apo edhe
kriminelë të rëndomtë.
Numri i tyre dhe territori
që momentalisht zotërojnë
është një kërcënim real për
paqen, lirinë dhe sigurinë
ndërkombëtare. Ata janë të
pajisur me logjistikë, teknologji,

financime dhe janë strukturuar
në funksionim duke i dhënë
vetes atributet e një “Shteti”.
Sot ata vetëquhen “Shteti
Islamik i Irakut dhe i Sirisë”,
por do të qe gabim i madh të
konsiderosh këtë përbindësh
“Shtet”, sepse me të, asgjë të
përbashkët nuk ka.
ISIS është një organizatë
kriminale, rrjeti i së cilës është
shtrirë kudo, dhe qëllimi i së
cilës është përhapja e terrorit.
ISIS,
sot
llogaritet
si
rreziku më i madh potencial
ndërkombëtar. Jo vetëm është
një forcë e egër në veprim,
por është në çdo moment
kërcënuese, praktikisht dhe
mediatikisht.
ISIS-i, nuk duhet parë si një
Shtet, as si një qytetërim apo
mbrojtës i një ideologjie. Shumë
gabojnë, kur thonë, se Bota
gjendet përballë një lufte të re
mes qytetërimesh, mes Lindjes
dhe Perëndimit. Kjo, nuk është
luftë qytetërimesh, as mes
feve, as mes ideologjish, dhe
as mes Lindjes e Perëndimit.
Kjo, është një luftë pa fronte,
një luftë ndaj organizatave
kriminale,terrorizmit dhe ISIS.
Para pak ditësh, Bota u
trondit sërish nga sulmet e
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ISIS-it në Paris. Plot 130 jetë
të pafajshme u morën në
Kryeqytetin e Kulturës nga 7
sulme të ndara terroriste, dy
prej të cilave ishin planifikuar
të kryheshin brenda stadiumit
“Stade de France”, ku gjendej
edhe
Presidenti
François
Hollande.
ISIS veproi si një organizim
terrorist i llogaritur për të
goditur në zemër të Europës,
për të krijuar panik dhe viktima.
Kjo organizatë i dha një mesazh
të fortë qytetërimit modern
duke i treguar me vepra se nuk
njeh as fe, as ligje, as norma as
edhe një gjë tjetër që ka lidhje
me qytetërimin.
Liria dhe paqja në botë janë
kërcënuar nga terrorizmi.
Sulmi mbi Paris është i
paprecedent. Rreziku terrorist
është një kërcënim real për çdo
shtet tashmë, pasi ndryshe nga
luftërat tradicionale, armiku
gjendet kudo mes nesh dhe
është gati të marrë jetë të
pafajshme.
Ndaj Qeveria e Shqipërisë e
vlerëson seriozisht rrezikun
eminent nga sulmet terroriste,
duke ndërmarrë masa të
menjëhershme për të rritur
nivelin e sigurisë publike,
sikurse edhe të objekteve të
rëndësishme për jetën e Vendit.
Këto masa kanë qëllim
ruajtjen dhe sigurinë nga çdo
akt i mundshëm terrorist,
në mënyrë që jeta e njerëzve
të vazhdojë rrjedhën e saj
normale.
Garda e Republikës është
Institucioni kryesor, që ruan
dhe siguron PLSH-të, PSH-të,
ORV-të dhe objekte të tjera
të rëndësishme, ndaj në këto
momente është i rëndësishëm
4

shtimi dhe fuqizimi i masave të
sigurisë në këto shërbime, por
pa ngjallur panik.
Një gjë e tillë u diskutua
edhe në mbledhjen e Këshillit
Kombëtar të Sigurisë me krerët
më të lartë të Shtetit Shqiptar,
ku u vendos për rritjen e
masave të sigurisë në të gjitha
shërbimet që kryen Garda e
Republikës për të rritur më tej
gatishmërinë dhe zbatimin e
detyrave që lindin në kuadër të
Misionit të Gardës.
Për
këtë,
janë
të
domosdoshëm shtimi dhe
forcimi i pandërprerë i masave
të sigurisë duke planizuar detyra
shtesë për çdo vendshërbim,
për çdo objekt, drejtim dhe
strukturë në përputhje me ligjin
dhe rregulloret që normojnë
Misionin dhe detyrën tonë.
Në shërbimet e Gardës së
Republikës për ruajtjen dhe
Sigurinë e PLSH-ve, PSH-ve dhe
ORV-ve, nuk mund të ketë asnjë
tolerim me ligjin dhe rregullat,
sikurse nuk mund të ketë asnjë
alibi për ndonjë neglizhencë
në rast mosveprimi. Është
koha për më shumë vigjilencë,
për më shumë devotshmëri,
dinamizëm e bashkëveprim në
çdo hap të veprimtarisë sonë.
Marrja
e
masave
të
menjëhershme për fuqizimin
e gatishmërisë, për planizimin
dhe organizimin në perfeksion
të shërbimeve, është detyrë e
çdo drejtuesi të çdo strukture
në Gardën e Republikës.
Gatishmëria teknike e mjeteve
të transportit, të ndërlidhjes,
të mjeteve xheniero-kimike
dhe armatimit, duhet të jetë në
perfeksion.
Duhet të forcohet regjimi i
hyrje-daljeve në objektet që

ruan dhe siguron Garda , në seli
e rezidenca, si dhe në objektet
që merren përkohësisht në
ruajtje, duke ushtruar kontrolle
rigoroze dhe duke zbatuar
me përpikmëri çdo kërkesë të
shërbimit.
Çdo simptomë apatie e
plogështie po luftohet pa hezitim
nga drejtuesit dhe po punohen
e
ripunohen
pandërprerë
detyrat e shërbimit, rregulloret
bazë të Gardës së Republikës,
si dhe njëkohësisht po organizohen instruktazhe me profesionalizëm e vlerësim maksimal
me të gjithë gardistët, duke
veçuar këtu ata të trupshërbimit.
Të rëndësishme janë edhe
organizimi dhe mbajtja lart e
shkallës së bashkëveprimit,
koordinimit dhe shkëmbimit
të informacionit ndërmjet
strukturave të Gardës dhe me
agjencitë e tjera ligjzbatuese të
Shtetit.
Gatishmëria e çdo gardisti
është në shkallën superiore
me të gjitha mjetet, pajisjet dhe
armatimin.
Ne kemi misionin, detyrën
e vështirë dhe të shenjtë të
ruajtjes dhe sigurisë së PLShve. Por, mund ta quajmë një fat
i cili duhet vlerësuar jo vetëm
si privilegj, por duhet të na bëjë
krenar dhe të na motivojë një
përkushtim dhe devotshmëri
në kryerjen e detyrës.
Është koha për çdo gardist
të shpalosë në shkallën më të
lartë vlerat humane, qytetare,
etike dhe profesionale. Është
koha të jemi më intelegjentë në
punën tonë. Garda e Republikës
duhet të tregojë në çdo hap të
veprimtarisë së saj se është në
lartësinë e duhur për kryerjen e
Misionit të ngarkuar.
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Performanca dhe thellimi i njohurive
tekniko-profesionale, kusht për përparimin në gradë
Major Agron SHARKAJ
Viti stërvitor që po mbyllim ka
shënuar një risi të rëndësishme
në veprimtarinë e Departamentit
të D.K. Planizimi për vitin 2015 e
vuri atë plotësisht në funksionin
që i ngarkon ligji “Për Gardën e
Republikës” dhe Rregullorja e
Personelit të Gardës, si e vetmja
qendër për organizimin dhe
zhvillimin e stërvitjeve vjetore që
zhvillojnë efektivat e strukturave
të Gardës, kurseve të kualifikimit
për përparim në gradë e karrierë,
për nënoficerët e oficerët, deri në
nivelin e gradës së lartë, Major.
I tillë ishte dhe kursi i
kualifikimit për përparim në
gradë e karrierë për kuadrot
oficer, i zhvilluar gjatë periudhës
Shtator-Tetor 2015, me urdhër të
Komandantit të Gardës nr. 2091,
datë 9.9.2015.
Ishte hera e parë që kursi
për gradën e nivelit të lartë
organizohet
dhe
zhvillohet
nga stafi i Departamentit. Me
gjithë përvojën që ishte fituar
në stërvitjet dhe kurset e
kualifikimit të zhvilluara deri
tani, përvojës së vetë stafit në
kurset dhe trajnimet e zhvilluara
brenda dhe jashtë vendit, ky kurs
ishte një sfidë shumëplanëshe
dhe jo e lehtë për tu përballuar.
Sfida e parë qëndronte tek
mungesa e përvojës për kurse
të këtij niveli. Kualifikimet e
deritanishme në institucione
të tjera si Akademia e Rendit, e
Mbrojtjes, etj, i kanë shërbyer
rritjes së nivelit të përgjithshëm

kulturor
eprofesional
të
kuadrove, dhe ishin bazë e mirë
për ndërtimin e programit.
Para stafit të Departamentit,
dilte detyra e harmonizimit
dhe ndërthurjes së kulturës
së përgjithshme me detyrat
dhe misionin, që ka Garda e
Republikës, me specifikat e
shërbimit për sigurimin, ruajtjen
dhe mbrojtjen e PLSH-ve dhe
ORV-ve. Për këtë qëllim, u
organizua një punë e relativisht
e gjatë përgatitore,duke marrë
mendimin e kualifikuar tekniko
profesional nga Shtabi, Kabineti
dhe strukturat e tjera. Programi
do të ishte themeli mbi të cilin
do të bazohej gjithë ecuria e
kursit. Në programin e hartuar,
u parashikuan leksione për
rritjen e aftësive planizuese,
vendimarrëse dhe organizimit
të bashkëveprimit për zgjidhjen
e detyrave të ndryshme, tema të
veçanta për marrjen e njohurive
më të gjera e më specifike në
fushën e drejtimit, menaxhimit
e kontrollit të veprimtarisë

së strukturave të Gardës, me
veçoritë në kushtet aktuale të
kryerjes së detyrave, në thellimin
e mëtejshëm të njohurive për
Sigurinë Kombëtare dhe roli e
detyrat e Gardës së Republikës
në këtë kuadër. Duke patur
parasysh objektivat e vëna nga
Shtabi i Gardës për rritjen e
shprehive praktike të kuadrove, u
planifikuan mësime metodike me
zgjidhje detyre, duke përfshirë
në to pothuajse të gjitha llojet e
shërbimeve që kryejnë strukturat
e Gardës. Në planifikimin e
temave për modulet e ndryshme
të programit, u synua dhënia
e informacionit bashkëkohor,
për zbatimet më të fundit
teknologjike, në përputhje me
nivelin e kualifikimit.
Sfida e dytë për zbatimin e kësaj
detyre qëndronte në hartimin e
leksioneve dhe metodikave për
zhvillimin dhe trajtimin e temave
të ndryshme.
Tek ne është krijuar një përvojë
e gjatë pozitive për zhvillimin e
stërvitjeve të ndryshme dhe është
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përmirësuar aspekti në trajtimin
pedagogjik të orës mësimore.
Trajnimi dhe kualifikimi i
punonjësve të Gardës në të gjitha
nivelet ka hyrë në një cikël, që
po zhvillohet vazhdimisht duke
u bërë një suport i rëndësishëm
profesional për përparimin në
gradë dhe karrierë. Fakti që
kursi i nivelit të lartë zhvillohej
për herë të parë, bëri që në
fazën përgatitore e në vazhdim,
të punohej me përkushtim
maksimal nga e gjithë trupa
mësimdhënëse, për hartimin e
leksioneve, për seleksionimin

të këtij niveli, kërkonin dhe
aktivizimin e të gjitha burimeve
të tjera intelektuale nga Shtabi,
Drejtoria për sigurinë e PLSH-ve,
Njësitë dhe Dega Logjistike, duke
përzgjedhur ata kuadro që kanë
kryer kurset e niveleve të larta të
kualifimit dhe njëkohësisht kanë
manifestuar kulturë profesionale
dhe kanë arritur rezultate të
larta në kryerjen e detyrave
të shërbimit. Ishte me shumë
vlerë kontributi i Kolonelëve
Luigj Vukzaj, Kolin Gjoka, N/
Kolonelëve Besim Shabani, Tefik
Manjani, Petrit Cara, Majorët

vazhdojë të ketë dhe në të
ardhmen marrëdhënie me to,
për kualifikimin e personelit
të saj. Njëkohësisht, kurset
e përshtatjes me specifikat
e shërbimeve të Gardës për
sigurimin, ruajtjen dhe mbrojtjen
PLSH-ve dhe ORV-ve, për kurset e
përparimit në gradë të oficerëve
të niveleve të ulëta dhe të mesme,
stërvitje një apo dy ditore që
mund të planziohen me kuadrot
për tema të veçanta për të rejat
që do të sjellin ngjarjet e ditës, do
të duhet që të zhvillohen me vetë
forcat dhe burimet e saj. Nga stafi

rigoroz të informacionit që do
të jepej në të gjitha lëndët dhe
sidomos njohurive për zbatimet
e teknologjisë bashkëkohore
që përdoren nga krimi për të
verpruar mbi PLSH-të dhe ORVtë. Për vetë nivelin e kursit dhe
udhëzimeve të dhëna nga Shtabi,
me kujdes të veçantë u punua
për përgatitjen e metodikave
për zhvillimin e mësimeve
të ndryshme praktike dhe
stërvitjeve në terren. Gjerësia
e disiplinave dhe standardi që
imponon programi i
kursit

Agim Deliu, Artan Aga, etj, puna
e palodhur, me përkushtim dhe
ndjenjë të lartë përgjegjësie e të
cilëve, bëri që të kapërceheshin
vështirësitë e mungesës në
literaturë dhe të krijohet një
përvojë e mirë për të ardhmen.
Sfida e tretë për organizimin
dhe zhvillimin e kursit të nivelit
të lartë ishte krijimi në një
kohë relativisht të shkurtër të
infrastrukturës së nevojshme.
Garda
prej
kohësh
ka
vendosur lidhje me institucione
të tjera akademike dhe do të

i Departamentit, me mbështetjen
dhe ndihmën e gjithanëshme të
Shtabit dhe sektorëve të tjerë, u
punua për krijimin e kushteve të
nevojshme për zhvillimin e një
kursi me kuadrot oficerë. Puna
e nisur ka nevojë të thellohet më
tej duke, punuar sistematikisht,
në bazë të planit të hartuar, për
të vazhduar kompletimin gradual
të një ambienti të veçantë, me të
gjithë parametrat e nevojshëm
për bazë materiale kancelari
(kompjutera, fotokopje, pajisje
për lidhje dispensash, tabela të
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bardha, etj.), në logjistikë për
kompletimin e një klase me të
gjithë aksesorët e nevojshëm për
zhvillimin e mësimit me metoda
bashkëkohore dhe njëkohësisht
me ambiente të tjera mbështetëse
(dhoma garderobë, dushe), etj
për të plotësuar dhe ato mangësi
që na imponoi koha e shkurtër në

dispozicion për tu përgatitur.
Nisur nga vlerësimi maksimal
i trupës mësimdhënëse, si dhe
rezultatet e arritura në përfundim
të tij nga kursantët, mendojmë
se ia dolëm me sukses, duke
justifikuar plotësisht besimin e
Komandantit të Gardës .
Njëkohësisht, ne jemi të

vetëdijshëm se nuk kemi arritur
gjithçka.
Proçesi i planizimit, organizimit dhe zhvillimit të kursit na
shërbeu për të testuar hapin e
hedhur, për të evidentuar se çfarë
kemi bërë mirë, por mbi të gjitha
çfarë duhet të përmirësojmë në
të ardhmen.

incidentit etj.) në vetvete.
Analiza - Si pjesë e planizimit
të misionit, duhet gjithmonë
të përmbajë në vetvete një
rikonicion të rrugë-kalimit (terrenit).
Parashikimi - Nuk është një
sasi e konsiderueshme nervash
(tensioni të brendshëm) nga

të mundshëm, për një rrezik e
përdor këtë informacion për
të bërë një vlerësim të dytë, se
një incident ose pritë është e
pashmangshme.
Koordinimi - Nëse një misioni
i mungon koordinimi që në fillim,
atëherë ky është i destinuar për
dështim .

të cilat pret (imagjinon) një
sulm në çdo qoshe, por një mjet
logjik për të qenë i njohur me
situaten, për të identifikuar
treguesit e mundshëm luftarakë
(rrezikshëm), dhe pasi ke një
njohje të situatës e indikatorëve

Komunikimi - Procedura të
thjeshta dhe efektive kominikimi
duhet të aplikohen dhe të
përsëriten (praktikohen) në
themel (tërësi). Rëndësia e
një komunikimi efektiv midis
anëtarëve të ekipit të sigurisë,

EVAKUIMI DHE
RËNDËSIA JETIKE E TIJ

Kapiten Vasil ÇUNI
Ç’ është evakuimi?
Evakuimi është zhvendosja e
PLSH-së nga vendi i zhvillimit të
aktivitetit në një vend të sigurt,
sipas planit të përgatitur më parë,
ose në kushtet e një emergjence të
papritur.
Njohja/ Preceptimi/Kuptimi
i Situatës
Termi Njohje/Preceptim/Kuptim i Situatës lidhet me njohjen/
preceptimin/ ose kuptimin e
situatës nga ana e ekipit (grupit)
në vija të përgjithshme dhe në
detaje.
Parashikimi dhe Analizat
(Parashikim-Analizimi)
Analiza e terrenit kyç, e pikave
të pambrojtura (të ekspozuara)
si dhe analizimi i rrezikut (pritës,
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gjatë lëvizjes në këmbë dhe me
mjete, është thelbësore. Kalimi
(transmetimi) i informacionit të
shpejtë dhe të saktë është jetik
për një koordinim efektiv, rrit
ndërgjegjësimin për situatën dhe
parashikimin e sulmit.
Stërvitjet (Provat) - Asnjë
plan nuk i mbijeton përballjes
(kontaktit), dhe krejt rrallë
ndodh,
që
një
stërvitje
(Exercise) në realitet (në
terren) të shkojë ashtu siç është
praktikuar në stërvitjet provë.
Përshtatshmëria
Janë
të pafundëm skenaret që ju
mund të ushtroni e përsëritni
përpara se sa të rrezikoni që të
mbingarkoheni me informacion
ose krijoni konfuzion brenda
për brenda ekipit. Duhet të
fokusoheni në stërvitje bazë,
praktikoni stërvitje (ushtrime)
themelore bazë, por performoni
ato në mënyrë praktike dhe sa
më virtuale.
Shpejtësia. Çdo veprim në
rast incidenti ose prite, duhet
të kryhet me shpejtësi, me
kontroll, dhe të jetë padyshm i
mirëmenduar (i matur).
Cilët janë faktorët që
kushtëzojnë realizimin e tij?
Evakuimi i një PLSH-je nga
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aktiviteti kushtëzohet nga disa
faktorë dhe kryhet në këto
raste:
 Në rast sulmi kriminal ndaj
PLSH-së ,që cënon jetën e tij.
 Në rastet e përkeqësimit
të situatës në aktivitete
(mitingje, bllokime rruge
nga turma armiqësore etj.).
 Në rastet kur përkeqësohet
gjendja
shëndetësore
e
PLSH-së.

Në mënyrë që evakuimi të
kryhet me sukses, duhet që nga
shërbimi i advancës të shqyrtohet
me imtësi objekti me pikat e forta
dhe të dobëta të tij, kushtet që

ofron për mbrojtje dhe evakuim.
(Rikonicioni – përnjohja)
Në përshtatje me objektin
të jetë hartuar më parë
plani i evakuimit, në të cilin
përcaktohet:
 Drejtimi kryesor i levizjes për
evakuim.
 Drejtimi rezervë.
 Detyra e secilit pjesëtar të
Shërbimit të Sigurisë.
 Vendi i vendosjes së mjetit
rezervë.
 Drejtimi i lëvizjes nga aktiviteti
për daljen nga Objekti.
 Drejtimi i lëvizjes nga Objekti
për në vendin më të afërt e të
sigurtë (objektet që ruhen nga
Garda e Republikës dhe Policia
e Shtetit)
 Drejtimi i lëvizjes nga aktiviteti
për në Spitalin më të afërt
(pika kontaktit)
 Pika orientuese në qytet të
koduara për grumbullimin e
forcave dhe mjeteve
 Masat
që
merren
për
shmangien e një sulmi të dytë.

 Evakuimi me këmbë !!!
 Gjatë lëvizjes në këmbë,
formacioni mbrojtës duhet të
sigurojë vrojtim,
mbulim dhe mbrojtje 360˚.
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 Për shmangien e konfuzionit
gjatë lëvizjes, përdoret sistemi
orar, drejtimi i lëvizjes së
PLSH-se ora 12.
Evakuimi me mjete bëhet në
këto raste:
 Rast sulmi ndaj PLSH-së
 Rast aksidenti i mjetit VIP
 Probleme mekanike të mjetit VIP
 Situatë emergjence ose
kritike që kërkon largimin
nga zona e rrezikut.
 Është shumë e rëndësishme

të dimë në rast incidenti nga
se po sulmohemi:
 1-Numri i sulmuesve. 2 Përshkrim i shpejtë, 3-Drejtimi,
4-Mjetet. 5-Armët
 Pra në qoftë se duam të jemi
të suksesshëm në misionin
tonë, duhet të stërvitemi
shumë, nuk duhet të lëmë
asgjë në dorë të rastësisë dhe
fatit (shprehja që rëndom
përdoret se “Truprojat e
ruajnë PLSH-në nga plumbi i
dytë” nuk duhet të ketë vend
në fjalorin tonë). Duhet t`i

gërshetojmë mirë të gjithë
këta komponentë, që të jemi
të suksesshëm.
1-Parashikim, 2-Rikonicion,
3-Koordinim, 4-Analizim, 5-Komunikim,
6-Përshtatshmëri,
7-Stërvitje, 8-Perceptim-Kuptim
i situates. 9-Shpejtësi
PRIORITETET
1-Siguria e PLSH-së. 2-Siguria
e publikut.3-Siguria e anëtarëve
të sigurisë (3 rrathët). 4-Siguria e
të dyshuarit ose sulmuesit (kjo, e
diskutueshme)

DREJTUESI DHE KOMUNIKIMI

Kolonel Luigj VUKZAJ
Komunikimi është elementi
kryesor
në
veprimtarinë
drejtuese. Ai duhet të jetë
gjithmonë në funksion të
misionit dhe zbatimit të
detyrave. Drejtuesi, në çdo
moment, është nën vëzhgimin
e vartësve dhe çdo veprim i
tij, çdo lëvizje e tij, lë gjurmë
pozitive ose negative tek ata.
Drejtuesi vazhdimisht ndodhet
përballë një presioni vertikal,
domethënë, midis detyrës së
marrë nga lart (eprorit) dhe
zbatimit të saj nga poshtë
(vartësve).
Nëse
drejtuesi

nuk arrin të kryejë si duhet
rolin e tij, për të neutralizuar
këtë presion, për të bindur
vartësit për domosdoshmërinë
e kryerjes së detyrës, ai
është i prirur të dështojë. Në
të kundërtën, nëse ai di të
komunikojë me vartësit, di t’i
transmetojë idetë, mesazhin,
di t’i shtrojë drejt problemet,
di t’i orientojë interesat e tyre
me realizimin e detyrave, ai
do të jetë i suksesshëm. Pra
për një drejtues nuk mjaftojnë
vetëm aftësitë analitike e
vendimarrëse, por kërkohen
edhe aftësi për të shprehur
e komunikuar qartë synimet
e tij, me qëllim që vartësit të
veprojnë në përputhje me
to.
Aftësia e komunikimit të
qartë e të saktë të urdhërave,
direktivave të tij me gojë e
me shkrim, është një veti e
domosdoshme e komandantëve
për të ushtruar një komandim e
kontroll të efektshëm të njësive
e strukturave vartëse.

Me qëllim që komunikimi
të jetë efektiv dhe të përçojë
ndikimin e nevojshëm tek
eprori dhe vartësit në të
mirë të punës, drejtuesi
duhet të mbajë parasysh
se, gjuha, fjala është motori
i së mirës (suksesit) dhe i
së keqes (dështimit). I tërë
sekreti qëndron në faktin se
duhet të dish ta adresosh dhe ta
përshtatësh atë.
Të dish të komunikosh do të
thotë mbi të gjitha t’i bësh të
tjerët që të dëgjojnë. Për këtë
arsye gjatë komunikimit, drejtuesi duhet të shpalosë faktet,
argumentet, logjikën, inteligjencën, profesionalizmin...
Komunikim i sukseshëm për
një drejtues do të thotë që ai
të zotërojë domosdoshmërisht
këto veti :
1.Vizioni
Drejtuesi duhet të ketë një
vizion të qartë se ku do t’i çojë
njerëzit që drejton. Vizioni
duhet të jetë real dhe t’i bindë
9
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vartësit se ai është i arritshëm,
duhet të jetë i besueshëm,
tërheqës dhe frymëzues, që
njerëzit ta ndjejnë veten pjesë
të së ardhmes. Vizioni nxit
angazhimin dhe energjitë e
vartësve, i jep kuptim jetës
së tyre, krijon standarde të
përsosmërisë dhe shërben si
urë lidhëse midis asaj çka bën
(të sotmes) dhe asaj çka do të
bëjë (të ardhmes). Një drejtues
me vizion dhe intelekt krijon
një përfytyrim real për situatën.
Prej tij kërkohet të ketë qartësi
mendimi, që nënkupton aftësi
për të identifikuar thelbin
e problemit, origjinalitet të
bazuar në imagjinatë, gjykimin
dhe nismën e tij si dhe
parapërgatitje që parakupton
studimin e vazhdueshëm. Një
vizion i mirë është një modelim
mendor i së ardhmes. Ai jep
qëllimin dhe rrugët që duhen
ndjekur për të shkuar drejt
synimit final. Vizioni i mirë
ngjall entuziazëm te njerëzit
dhe duhet të jetë ambicioz.
2.E shkruara
Drejtuesi vazhdimisht harton
urdhra, raporte, analiza, brifingje, materiale të ndryshme,
etj., të cilat i shërbejnë funksionit të tij si komandant.
Ai nuk duhet të ketë maninë të
shkruajë gjatë, por mundësisht
shkurt, thjeshtë e qartë, me
qëllim që vartësi (apo eprori),
të kapë menjëherë thelbin e
problemit. Sa më i gjatë të jetë
një material i shkruar, sa më
shumë ujëra të ketë, aq më e
pakapshme bëhet ajo çfarë
kërkohet dhe njëkohësisht
shkakton mërzi e lodhje tek të
tjerët.
3.Oratoria
Drejtuesi duhet të jetë orator
10

i mirë, që do të thotë, të flasë
bukur, rrjedhshëm, dhe të jetë
i bindshëm në atë që thotë. Në
qoftë se është i tillë, ai mund
t’i bëjë njerëzit të ndjehen
optimistë dhe të krenohen për
punën e tyre.
Njeriu që nuk ka aftësi
oratorike nuk arrin të bëhet
asnjëherë, drejtues i mirë, sepse
me ndihmën e fjalës, njeriu
shpreh individualitetin e tij.
Drejtuesi i zhveshur nga egoizmi
fiton respektin e vartësve
dhe mbështetjen e eprorëve.
Drejtuesi, në çdo moment duhet
të zotërojë auditorin e tij pa
druajtjen më të vogël. Atje ku
ka rrjedhshmëri, logjikë, siguri
nuk ka aspak druajtje. Oratoria
e drejtuesit duket në qetësinë
e tij, në shtrirjen logjike të
çështjeve, në paraqitjen e asaj
çka duhet, në thjeshtësinë e
të folurit dhe në të kuptuarit e
gjithçkaje nga vartësit.
4.Etika
Një drejtues i mirë gjithmonë
duhet të ruajë etikën në
komunikim,
sidomos
me
vartësit. Ai vazhdimisht duhet
të përçojë ngrohtësi dhe t’i
dëgjojë vartësit me vëmendje.
Nuk është e thënë të pranojë
çdo sugjerim të tyre, por nuk
është e thënë që të mos i
dëgjojë. Komunikimi duhet të
ketë marrëdhënie të dyanshme.
Duke kërkuar që të tjerët të
dëgjojnë, është e nevojshme të
respektohen edhe vartësit.
Krijimi i një mjedisi të
këndshëm, përzemërsia në
të komunikuar, durimi në të
dëgjuar, qartësia në të shprehur,
mosndërprerja
e
fjalës,
përqëndrimi gjatë dëgjimit,
vlerësimi i asaj që thuhet, sensi
i të mësuarit, bindja për ato

që fliten, siguria në arritjen
e tyre janë tipare të etikës që
drejtuesi paraqet te vartësi dhe
kjo rrit respektin, vlerësimin
dhe besimin për të. Etika në
komunikim duhet ruajtur në
çdo kohë. Komunikimi nuk
është thjesht e shkruara,
oratoria, dhënia e urdhrave,
qëndrimi para auditorit etj.,
por ai duhet parë shumë më
gjerë. Drejtuesi vazhdimisht
duhet të dëshmojë me prova
kompetencën e tij profesionale,
thjeshtësinë, shoqërinë dhe
përkujdesjen, respektin për
dinjitetin e njerëzve që drejton.
Ai me personalitetin, stilin
e drejtimit dhe sjelljen e tij
ndikon në moralin dhe gjykimin
e vartësve. Ai është përgjegjës
për të krijuar dhe ruajtur një
klimë besimi e mirëkuptimi me
ta.
Koncepti
i
drejtimit
parashtron një rend – zbritës
fjalët më të rëndësishme që
duhet të jenë në themel të
veprimtarisë drejtuese.
Kështu, gjashtë fjalët më
të rëndësishme janë: “Unë e
pranoj, bëra një gabim”,
Pesë fjalët më të rëndësishme
janë: “Ju bëtë punë të mirë”,
Katër fjalët më të rëndësishme
janë: “Kush është mendimi
juaj”,
Tri fjalët më të rëndësishme
janë: “Të lutem nëse....”,
Dy fjalët më të rëndësishme
janë: “Ju faleminderit”,
Fjala më e rëndësishme
është: “Ne” dhe rrallëherë
(asnjëherë): “Unë”.
Kuptimin dhe zbërthimin
e këtij rendi zbritës jemi të
gjithë në gjendje ta aplikojmë
në veprimtarinë tonë të
përditshme.
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Me vetëdije qytetare
dhe përkushtim profesional

Kolonel Qemal PEPIU

Njësia e Katërt ka për detyrë
të sigurojë, ruajë dhe mbrojë
Objektet e kohës së veçantë,
infrastrukturën
e
Gardës
së
Republikës,
Rezidencat
Qeveritare në Tiranë dhe rrethe,
sipas përcaktimit të bërë në
V.K.M .
Është specifike kryerja e
detyrave të shërbimit gati në të
gjithë territorin e Republikës
sipas shtrirjes së Objekteve dhe
Rezidencave.
Me gjithë vështirësitë e
shtrirjes gjeografike të Objekteve
që ruan dhe siguron, në asnjë
rast nuk është ndjerë distanca,
por në të kundërtën janë kuptuar
e zbatuar detyrat me korrektësi
e në afatet e përcaktuara, në
sajë të krijimit të fizionomisë e
korrektësisë,
profesionalizmit
e përkushtimit të kuadrove, që
shërbejnë në Pikat Autonome
dhe në Seksione të Njësisë.
Komunikata ditore në formë
e në përmbajtje fillon e vijon
me problematikën dhe ecurinë

24-orëshe të kryerjes së detyrave
nga Oficerët dhe N/Oficerët në
çdo objekt që shërbejnë. Detyrat
e dala prej saj bëhen prezente në
një kohë të shkurtër deri tek N/
Oficeri dhe objekti më i largët.
Në Njësinë e Katërt, në
kuadrin e misionit fisnik të
Gardës së Republikës, ka
zhvillime
bashkëkohore,
të
cilat materializohen përmes
trajnimeve të specializuara në
Departamentin e Përgatitjes e
Kualifikimit, si dhe trajnimeve
specifike brenda në Njësi në
përputhje me dinamikën e
zhvillimeve dhe situatave, që
duhet të zotërojnë shërbimet
tona.

kompozohet i gjithë organizimi
i shërbimeve në Njësi. Përpilimi
i urdhrave, organizimi mbi një
platformë të detajuar nga Shtabi
i Njësisë është filtri nëpër të cilin
kalkulohet e gjithë veprimtaria
dhe shërbimet.
Veprimtaritë e shërbimeve
në Njësinë e Katërt janë një
mbështetje si e padukshme,
por që rakordojnë si një
rregullator perfekt funksionin
orgnizativ, masat e marra për
sigurinë e P.L.SH-ve, P.SH-ve dhe
Personaliteteve të Huaja gjatë
aktiviteteve të tyre në ambientet
e brendshme, zyra, vendtakime,
rezidenca qeveritare apo në
terren.

Përmbushja me efikastet e
profesionalizëm, në kohë, e
urdhrave dhe udhëzimeve që
përcillen nga Komandanti dhe
Shtabi i Gardës, është elementi
bazë thelbësor mbi të cilin

Pikat Autonome në dallim me
Seksionin e Parë dhe të Dytë
janë një paralele me specifikë
të veçantë organizimi, shërbimi
dhe kontrolli për detyrat që
përmbushin gjatë aktivitetit
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të tyre. Terreni me shtrirje të
largët gjeografike, kushtet në të
cilat kryhen shërbimet, sidomos
kushtet atmosferike, kërkojnë
një impenjim të veçantë,
ndërkaq një kontroll rigoroz
të herë pas hershëm. Në këto
pika, rëndësi krejt të veçantë

shembullin personal të Shefit
të Shtabit, N/Kolonel Tefik
Manjani, të cilët bëjnë të mundur
përmbushjen e detyrave me
cilësi të lartë, ku del në pah e
ndikon efektiviteti i pjekurisë
profesionale të Komandantëve
të Seksioneve Major K.Rama

marrin shërbimet, kur zhvillojnë
aktivitete ose kur akomodohen
PLSH-të, PSH-të apo Personalitet
e huaja dhe familjarët e tyre.
Kryerja e detyrave të shërbimit në
Pikat Autonome arrihet përmes
një bashkëpunimi kompleks me
Komandën e Njësisë, me njësitë
e tjera të Gardës së Republikës
(sidomos me Njësinë e Dytë),
por edhe me Policinë e Shtetit.
Ky bashkëpunim i normuar mbi
rregulla e ligje, efikas, konçiz,
është një hallkë e rëndësishme, që
bën të mundur sigurinë e PLSHve, PSH-ve dhe Personaliteteve
të huaja, që kryejnë aktivitete
apo akomodohen për pushime
në Rezidencat Qeveritare.
Funksionimi si një trup i
vetëm me Shtabin e Njësisë, me
një organizim ku edhe detajet
kanë rëndësi, kryhet përmes një
planizimi praktik, me principe
dhe prirje bashkëkohore dhe

(Garnizon), B. Malluta (Durrës),
Komandantëve të P.Autonome
Kapiten A.Merjo e L.Bega
përkatësisht në Vlorë dhe në
Dajt. Ky funksionim do të ishte
i mangët pa përkushtimin e N/
oficerëve: Avni Alimadhi, Aida
Bandi, Shkëlqim Plaku, Artur
Tahiri, Erjon Kacaboni, Vilma
Bulku, Emin Faruku, Naim Gjici,
Arbër Krasniqi,Arben Lleshi,
Petrit Sejdini etj.
Në psikologjinë e drejtimit në
Njësinë e Katërt është aplikuar
ndërthurja
e
elementëve
profesionalo – ushtarak me
ato qytetarë, në mënyrë që
efektivat, që nga n/oficerët
gardistë - profesionistë dhe në
të gjithë hierarkinë strukturore
të Njësisë, përveç detyrimit
ligjor në kryerjen e detyrave, të
ndjejnë një detyrim tjetër: - atë
të vetëdijes dhe ndërgjegjies së
lartë qytetare.
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Si pasojë e një aplikimi të
një fryme të tillë psikologjike,
varësia sipas shkallës hierarkike,
më shumë se vartësi, është
bashkëpunim,
i
cili
sjell
funksionimin me standarte
profesionale dhe performancë
bashkëkohore në kryerjen e
detyrave.
Arritjet modeste apo të një
niveli, që pretendojnë standadet
e larta janë pika mbështetëse,
baza ku nisin të marrin jetë
projekte të reja me frymë të re
për përmirësimin profesional në
kryerjen e detyrave nga Njësia e
Katërt.
Për këtë Shtabi i Njësisë po
përgatit program - organizimin
e gjithë veprimtarisë vjetore në
Njësi për vitin 2016.
Në Njësinë e Katërt për vitin
2016 po përgatitet një plan projekt ambicioz me synimin e
disa objektivave:
- Program të detajuar për
përgatitjen
profesionale
të
kuadrove në bashkëpunim të
ngushtë me Departamentin e
Përgatitjes dhe Kualifikimit.
- Program për mësimet
treguese me metodikën e
interpretmit profesional në
bashkëpunim me Shtabin e
Gardës sipas specifikës që ka
Njësia.
-Kalendar
për
aktivitetet
sportive, për etapat kohore të
qitjeve duke evidentuar arritjet e
rezultateve për secilin punonjës.
- Plan tematik për stërvitjen
gjithë vjetore të efektivave në
Pikave Autonome.
- Program shtesë me profil
të veçantë, përshtatur për
shërbimet në Pikat Autonome
- Efektivat e Pikave Autonome
të kenë njohuri të përgjithshme
dhe një vizion të ri për
veprimtaritë gjatë vitit 2016.
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- Arritjet profesionale të jenë
shtysë për kryerjen e detyrave në
vijimësi.
Në përmbyllje: - Shtabi i
Njësisë, Drejtuesit e Seksioneve
dhe Komandantët e Pikave
Autonome, përmes realizimit të
të gjitha formave të përgatitjes së
kuadrit synojnë rritjen e aftësive
profesionale
të
personelit,
oficerë dhe n/oficerë. Ky
synim do të arrihet përmes një

veprimtarie praktike ku do të
spikasin programet stërvitore,
mësimet instruktivo-metodike të
cilat do të realizohen me brifingje
të ndryshme dhe veprime
praktike në terren. Në sintezën
e përmbushjes së Misionit fisnik
të Gardës së Republikës secili
personel shërbimi të kryejë
dhe të përgjigjet për cilësinë e
realizimit të detyrave, ndërkaq
Shtabi të planizojë, drejtojë dhe

kontrollojë të gjithë dinamiken e
shërbimeve duke bërë të mundur
që struktura e Njësisë së Katërt të
funksionojë në mënyrë efiçente,
konform rregullores dhe me
koncepte të reja bashkëkohore.
Vetëm kështu do të mund të jemi
të aftë të përballemi me sfidat që
vijnë, dhe të justifikojmë besimin
që ka Komandanti dhe Shtabi i
Gardës për realizimin e detyrës
nga Njësia e Katërt.

Kujdesi për ruajtjen
e shëndetit të gardistëve

Majore Vahide MEDA
Sektori i shëndetësisë është
një hallkë e rëndësishme në
përmbushjen me sukses të
misionit të Gardës së Republikës.
Detyra e Sektorit të Shëndetësisë
është kujdesi për ruajtjen,
forcimin e konsolidimin e
shëndetit të efektivit të Gardës
së Republikës.
Sektori,
përgjigjet
për
organizimin dhe drejtimin e
punës në planin diagnostifikues,
kurativ e profilaktik, sepse
“shëndeti është më i çmuar se
pasuria”- ka thënë Xhon Rej.
Sektori ynë bën të mundur
sigurimin
shëndetësor
me
mjekë dhe autoambulancë të

të gjithë efektivit të Gardës, në
të gjitha shërbimet brenda dhe
jashtë Tiranës, për ruajtjen dhe
mbrojtjen e PLSH-ve të Vendit
dhe ata të huaj: në stërvitjet e
të gjithë efektivëve sidomos në
stërvitjet verore dhe dimërore
që zhvillon Njësia Speciale dhe
DSPLSH-ve, si dhe në të gjitha
qitjet luftarake, që bëhen në
Departamentin e Përgatitjes dhe
Kualifikimit.
Çështja më e rëndësishme në
ruajtjen e shëndetit të trupave
është diagnostikimi sa më i
shpejtë i sëmundjes, zbulimi
i shkaqeve të sëmundjes dhe
marrja në kohë e masave profilaktiko-kurative për zhdukjen e
shpejtë të saj.
Mosha mesatare në Gardë
është relativisht e re, 37 vjeç, dhe
kjo bën që dhe sëmundshmëria
kronike të jetë e ulët.
Më të shpeshta janë sëmundjet
stinore
si
gastroenteritet
gjatë periudhës së verës dhe
ato të rrugëve të sipërme të
frymëmarrjes në dimer, por këto

nuk kanë lidhje me profesionin e
gardistit.
Në këtë drejtim një ndihmesë
për sektorin tonë ka qënë pajisja
me aparaturat e domosdoshme,
si ECHO–ja abdominale, monitori i pacientit, defibrilatori,
spiromedri, medikamente të
urgjencës si dhe ardhja e dy
autoambulancave të reja, të cilat
janë të kompletuara me të gjitha
pajisjet e urgjencës, duke e bërë
punën e mjekut më të sigurtë dhe
efektive.
Por, pavarësisht këtyre paisjeve, ndonjëherë punonjësit kanë
nevojë dhe për ekzaminime më
specifike, si analiza laboratorike,
CT (skaner), RM (rezonancë
manjetike) dhe për konsulta me
mjekë specialist si kirurg , kardiolog, neurolog, ekzaminime
dhe konsulta që para disa vitesh
bëheshin në Spitalin Ushtarak
duke shmangur ecejaket nëpër
qendrat shëndetësore të lagjeve.
Me vendimin e Qeverisë për
rikthimin e Spitalit Ushtarak
Ministrisë së Mbrojtjes shpreso-
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jmë që problemi i mësipërm do
të zgjidhet dhe gardistët do të
kenë më lehtësi, duke iu kthyer
një e drejtë që u takon.
Kontrolli
i
përgjithshëm
mjekësor për gjendjen fizikoshëndetësore të efektivit që
bëhet çdo vit, evidentohet në
kartelën personale të secilit
dhe në regjistrin themeltar.
Ky regjistër është bërë për
herë të parë këtë vit, dhe në të
evidentohen të gjithë efektivët,
sidomos të sëmurët kronikë. Së
shpejti këtë regjistër do ta bëjmë
elektronik.
Risi për këtë vit, qe dhe matja
e kapacitetit të mushkërive
(spirometria) gjatë kontrollit
mjekësor vjetor të efektivëve të
Njësisë speciale dhe grupeve të
shoqërimit të PLSH-ve: praktikë
që do të bëhet dhe me të gjithë
efektivët e tjerë.
Për Sektorin e Shëndetësisë,
prioritare në punën e saj, mbetet
profilaksia, marrja e masave për

larta dhe përhapja e sëmundjeve
infektive nga insektet është
shumë e lehtë.
Në përmbushjen e detyrës
tonë kemi pasur jo vetëm
mbështetjen e Komandës dhe
Shtabit të Gardës, por dhe një
bashkëpunim të ndërsjelltë me
të gjithë drejtuesit e strukturave,
me
mjekët
specialistë
të
spitalit rajonal për ndjekjen e
të shtruarve, me drejtuesit e
spitaleve të rretheve ku PLSH–të

parandalimin e sëmundjeve,
sidomos ato infektive. Për
këtë gjatë gjithë vitit bëhet
dezinfektimi, dezinsektizimi dhe
klorinimi i të gjitha ambjenteve
të brendshme dhe të jashtme të
Gardës, sidomos gjatë periudhës
së verës, ku temperaturat janë të

kryejnë aktivitetet, Drejtorinë e
Shëndetit Publik etj.
Duke qenë anëtarë të urdhrit
të mjekut, mjekët tanë ndjekin
në mënyrë sistematike seminare
mjekësore që vlejnë për ngritjen
profesionale të tyre.
Në sektorin e shëndetësisë
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vlen të përmendim përkushtimin
me pasion e profesionalizëm të
Kapter shtabi Besnik Haxhiu.
Në punën tonë, gjatë këtij viti
vlen të përmendim trajnimet dhe
mësimet praktike të zhvilluara
me njësi dhe efektivë gardistë,
tema të ndryshme mbi higjenën,
profilaksinë si dhe dhenien e
ndihmës së parë. Më specifike
këto tema janë zhvilluar me
efektivin e Njësisë speciale dhe
grupet e shoqërimit të DSPLSHve, meqë këta të fundit janë më
në kontakt të drejtëpërdrejtë me
PLSH-të. Këtë muaj zhvilluam
dhe një mësim të gjerë tregues
praktik, në bashkëpunim me
Kryqin e Kuq shqiptar, me
efektivin e Njësisë Speciale.
Kryesisht ideja ishte në
dhënien e ndihmës së parë
në raste akute. Madje në
bashkëpunim me ta, do të
krijojmë mundësinë e trajnimeve
të disa efektivëve të Gardës pranë
KKSH, të cilët do të pajisen dhe
çertifikatën përkatëse. Gardistët
jo vetëm janë të përgatitur
profesionalisht, por janë dhe
shumë humane. Këtë e tregon
më së miri dhurimi i gjakut, që
bëhet çdo vit nga ata nën moton:

“Dhuro gjak
shpëto një jetë ”.
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VEPRIMET E SPECIALISTËVE DHE NDIHMËS
SPECIALISTËVE PËR RUAJTJEN NGA
INCIDENTET ME EKSPLOZIVË DHE ASHM

Major Vladimir Dushi
Në përmbushje të misionit dhe
detyrimeve ligjore për sigurimin
e parandalimin nga incidentet
me LE dhe ASHM-së të PLSH-ve,
Selive, ORV-ve të përherëshme
e të përkohëshme, shërbimi
xheniero-kimik
organizohet
dhe zbatohet sipas kërkesave të
rregulloreve dhe instruksioneve,
që
normojnë
punën
dhe
veprimtarinë e tij
Disa nga detyrat kryesore
që zbatohen nga personeli i
shërbimit xheniero-kimik janë:
• Kryerja me korektësi e detyrave
të
shërbimit
xhenierokimik për sigurimin dhe
parandalimin nga incidentet
me LE dhe ASHM në përberje
të grupeve të mbështetjes në
aktivitetet e PLSH-ve në Tiranë
e në rrethe.
• Zbatimi i masave të shërbimit
dhe kontrollit, për ruajtjen nga
incidentet me LE dhe ASHM,
të mjeteve të eskortave të
PLSH-ve dhe delegacioneve
të huaja dhe ambjenteve të
akomodimit të tyre.
• Zbatimi i masave të shërbimit
dhe kontrollit, për ruajtjen nga

incidentet me LE dhe ASHM,në
punimet
restauruese,
që
kryhen në ambjentet e punës
dhe ato ku akomodohen PLSHtë.
• Zbatimi i masave të shërbimit
dhe kontrollit, për ruajtjen nga
incidentet me LE dhe ASHM,
dhe detyrave të shërbimit gjatë
zhvillimit të seancave plenare
të Parlamentit.
• Zbatimi i masave të shërbimit
dhe kontrollit, për ruajtjen nga
incidentet me LE dhe ASHM,
të korespondencës zyrtare,
shtypit, pakove e dhuratave që
vijnë në adresë të PLSH-ve, si
dhe disa detyra të tjera.
Bazuar në misionin e Gardës
së Republikës, duke marrë në
konsideratë faktin që në kohën
e sotme veprimet terroriste
vlerësojnë
dhe
favorizojnë
përdorimin e LE dhe ASHM-së
në krahasim me armët e tjera,
kërkohet ngritja në një shkallë
më të lartë e nivelit dhe cilësisë
së këtij shërbimi, pasi këto armë
përdoren me lehtësi, zbulohen
me vështirësi, dhe kanë efekt dhe
rendiment në përdorim, duke
shkaktuar viktima, shkatërrimin
e objekteve ku përdoren,
ndërprerje të aktivitetit normal,
panik, konfuzion, paralizimin e
sistemit të emergjencave, etj.
Kohët e fundit shërbimi
xheniero-kimik në strukturat
e Gardës së Republikës është
ngritur në një nivel më të lartë
si në drejtim të planizimit,
organizimit e zbatimit me

profesionalizëm dhe korektësi
të detyrave, ashtu dhe në drejtim
të sigurimit me aparatura dhe
paisjeve bashkëkohore xheniere
e kimike.
Planizimi i detyrave të shërbimit xheniero-kimik për ruajtjen
nga incidentet me LE e ASHMsë, në objektet e përherëshme,
që ruan dhe siguron Garda
e Republikës, bëhet çdo ditë
dhe realizohet nga personeli i
shërbimit xheniero-kimik.
Planizimi i detyrave të
shërbimit xheniero-kimik për
ruajtjen nga incidentet me
LE e ASHM-së, në objektet e
përkohëshme ku zhvillojnë aktivitetin e tyre PLSH-të e vendit
e të huaja bëhet sipas planit të
sigurimit të drejtuesve të Njësive
e Drejtorisë për sigurinë e PLSHve, ndërsa në rastet e njoftimit me
emergjencë, planizimi i detyrave
të shërbimit bëhet në librat
e planizimit të përkohëshëm
,sipas urdhërit të Komandantit
të Gardës, dhënë nëpërmjet
Qendrës së Drejtimit.
Pas marrjes në ruajtje të
objekteve nga personeli i shërbimit, sipas planizimit të bërë
pas kryerjes së përnjohjes
së ambjenteve të objektit ku
zhvillohet aktiviteti, kryhet
kontrolli xheniero-kimik i të
gjithe ambjenteve të brëndshme
e të jashtme me pamje vizive , me
prekje dhe lëvizje të objekteve
dhe sendeve që ndodhen në
ato ambjente, përdorimin e
aparaturave e paisjeve speciale
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xheniere e kimike që disponojmë,
si dhe kryerjes së kontrollit me
qen eksplozivkërkues.
Ky kontroll bëhet minimalisht
dy orë para se këto ambjente
të frekuentohen nga PLSH-të e
vendit e të huaja
Rëndësi të veçantë merr
planizimi e zbatimi i masave të
plota të ruajtjes dhe sigurisë
nga incidentet me LE e ASHMsë gjatë aktiviteteve të PLSH-vë
të vendit e të huaja në ambjente
të hapura, ku dhe rrezikshmëria
e përdorimit të tyre është më e
madhe.
Në këto raste, duke siguruar një
bashkëveprim të mirë e efektiv
mes gjithë forcave e specialistëve
pjesëmarrës zbatohen masat e
ruajtjes dhe sigurisë nëpërmjet
kryerjes
së
kontrollit
të
përgjegjshëm e professional të
gjithë ambjenteve ,sidomos të
tribunave e vendvendosjes së
PLSH-së.
Nga personeli i shërbimit
xheniero-kimik, një rëndësi e
veçantë i kushtohet kryerjes së
kontrollit të automjeteve para
përdorimit të tyre nga PLSH-të e
huaja.
Për kryerjen e kontrollit
xhenier e kimik, disponojmë
aparatura të një teknologjie
të lartë, të siguruara me mbështetjen dhe interesimin e
veçantë të Komandantit të Gardës.
Mjetet kryesore janë:
• Aparat tip sfineks, që shërben
për zbulimin e LE në objekte të
ndryshme dhe në lartesi.
• Pasqyrat me kamer universale,
tip KIT e të thjeshta të cilat
shërbejnë për përcaktimin e
prezencës së LE në automjete
e objekte të tjera.
• Video skop, që shërben për
zbulimin e LE e kontrollin e
objekteve në kushtet e pamjes
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së kufizuar e në lartësi.
• Urat dedektore, si ato
konvenciale ashtu dhe urat
dedektore portative, të cilat
kanë ndikuar në ngritjen e
nivelit e cilësisë së kontrollit
në aktivitetet e PLSH-ve.
• Garetet e tipeve të ndryshme,
që shërbejnë për zbulimin e
sendeve metalike tek vizitorët
në seli e rezidenca.
• Pushka e ujit, e cila shërben për
neutralizimin e LE në objektet
ku është zbuluar prezenca e
tyre.

qentë eksploziv kërkues, që
disponojnë strukturat e Gardës
së Republikës.
Për shumë nga aparatet e
cituara më lart të siguruara
kohët e fundit, janë zhvilluar
mësime praktike dhe treguese
për njohjen dhe përdorimin e
tyre nga personeli i shërbimit
xheniero-kimik.
Me objekt të veçantë në
këto mësime është punuar në
preçizimin e veprimeve, në rast
konstatimi të LE e ASHM-së
në ambjentet, personelin dhe

• Skanerat e vendosura ne ORV,

objektet ku kryhet kontrolli.
Menjëherë pas konstatimit të
këtyre lëndëve (LE e ASHM-se),
bëhet izolimi e kufizimi i zonës
dhe informimi i menjëherëshem
i eprorëve.
Më pas sipas kërkesave të
instruksioneve përkatëse për cdo
rast, duke zbatuar me korektësi e
përpikmëri rregullat e sigurimit
teknik, në bashkëveprim me
Qendrën Antieksploziv të Policisë
së Shtetit dhe strukturat e tjera
të Gardës, organizohet puna për
eleminimin e tyre.
Në kushtet e përdorimit të
LE dhe ASHM-së pamvarësisht
nga masat mbrojtëse, objektet
e goditura me këto armë do të

të cilat kanë rritur ndjeshëm
cilësinë e shërbimit xhenierokimik në kontrollin e pakove,
dhuratave e korresplondencës.
• Aparatet Minimax, të cilat
shërbejnë për përcaktimin
e parametrave të ajrit në
ambjentet ku akomodohen
apo zhvillojnë aktivitetin e tyre
PLSH-të.
• Aparatet Radalert-100, që
sherbejnë për përcaktimin e
prezencës së gjithë llojeve të
lëndëve radioaktive.
• Gjithashtu në natyrat e
ndryshme të shërbimeve
kryhet dhe kontrolli me
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dëmtohen, dhe në rast përdorimi
të LHL të qëndrueshme i
nënshtrohen infektimit për një
kohë të gjatë. Për likudimin
e pasojave të tyre, strukturat
xheniere e kimiste të Gardës,
bashkëpunojnë me institucione
të specializuara, të cilat kryejnë
detyra në interes të sigurisë
dhe eleminimit të pasojave të
mundëshme terroriste ndaj
Institucioneve të Larta Shtetrore.

Këto institucione bazuar në
legjislacionin përkatës plotësojnë dhe kryejnë detyra për
likudimin e pasojave në Objektet
e Rëndësisë së Veçantë, që ruan
dhe siguron Garda e Republikes,
në rast përdorimi ndaj tyre të LE
dhe ASHM-së.
Pas trajnimit dhe aftësimit
të personelit xheniero-kimik
në përdorimin e aparaturave
e paisjeve të siguruara kohët

e fundit, në vijimësi na del për
detyrë që në natyrat e ndryshme
të shërbimeve të sigurojmë një
bashkëpunim sa më efektiv ndërmjet strukturave, me qëllim që
në përputhje me misionin që
ka ky shërbim i rëndësishëm,
në çdo natyrë shërbimi, masat
e kontrollit e sigurisë për
parandalimin e incidenteve me
LE e ASHM-së të jenë sa më të
plota.

Procedura për rekrutim dhe punësim
në Gardën e Republikës së Shqipërisë

Nënkolonel Vojsi BENDAJ
Njerëzit përbëjnë burimin
më të rëndësishëm në Gardën e
Republikës. Investimi në aftësitë
dhe cilësitë njerëzore është
synimi kryesor, që shton vlerat
e kapaciteteve tona profesionale
në plotësimin e misionit.
Gjatë viteve të fundit, Garda e
Republikës i është nënshtruar
një procesi të pandërprerë
transformimi e reformash, me
qëllim përmbushjen e misionit
dhe detyrave për ruajtjen e

mbrojtjen e Personaliteteve të
Larta Shtetërore dhe rezidencave
të përcaktuara në ligj, ku në këtë
kuadër, burimet njerëzore kanë
qenë objekt dhe subjekt i tyre.
Përmirësimi i standardeve
për rekrutimin e personelit
nënoficer, që hyn në Gardën e
Republikës, ka për qëllim prurjen
e njerëzve të duhur, në funksion
të përmbushjes së nevojave të
strukturave të Gardës.
Rekrutimi për t’u bërë pjesëtar
i Gardës së Republikës në nivelin
nënoficer, është konkurrues në
tregun e punës, duke ofruar pagë,
përfitime dhe kompensime të
tjera sipas kërkesave të shërbimit.
Në politikat e rekrutimit dhe
arritjes së standardeve të larta të
kërkuara për personelin e Gardës,
është synuar dhe u është dhënë
përparësi individëve me arsim të
lartë dhe me aftësi e cilësi unike
për specialitete të veçanta.
Në Gardën e Republikës
synohet rritja e numrit të
personelit femër deri në masën
10 % të numrit të përgjithshëm

të punonjësve, dhe për çdo
strukturë veç e veç, në funksion
të detyrave sipas niveleve
operacionale të kërkuara.
Në Gardën e Republikës,
pranimi i punonjësve nënoficerë,
bëhet me konkurrim, në
përputhje me nenin 11 të ligjit nr.
8869, datë 22.5.2003 “Për Gardën
e Republikës së Shqipërisë” i
ndryshuar, si dhe procedurat e
përcaktuara në Rregulloren e
Personelit të Gardës si dhe të
plotësojnë kriteret e mëposhtme:
a) Të jenë shtetas shqiptar;
b) Të kenë zotësi të plotë për të
vepruar;
c) Të kenë arsimin e mesëm;
d) Të mos jenë dënuar penalisht;
e) Të kenë sjellje të mira
qytetare;
f) Të jenë të aftë fizikisht dhe me
gjatësi jo më të vogël se 1,75
m.
g) Të kenë pamje të jashtme të
rregullt;
h) Të jenë në kushte shëndetësorë të cilat lejojnë kryerjen
e detyrave përkatëse;
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i) Të jenë të moshës deri në 30
vjeç.
j) Të kenë kryer kursin e
formimit të përgjithshëm, si
dhe pranojnë nënshkrimin e
kontratës.

Rregullat e konkurrimit
Rregullat dhe kriteret e pranimit
të aplikantëve për nënoficer
për shërbimet ne strukturat e
Gardës, standardizojnë procesin
e përzgjedhjes së kandidatëve
dhe krijojnë një sistem të drejtë
pranimi, nëpërmjet vendosjes së
kritereve të njëjta për përzgjedhjen e aplikantëve, përcaktimit
të procedurës zyrtare të aplikimit,
si dhe metodave dhe standardeve
për testimin e aplikantëve.
Aplikuesit
për
punonjës
nënoficer në Gardë, trajtohen në
mënyrë të barabartë. Vendimi
për të përzgjedhur apo refuzuar
një aplikues për shërbim në
Gardë, bazohet vetëm në kriteret
objektive, që ndërlidhen me
vendin e punës.
Aplikanti njihet nga Sektori i
Burimeve Njerëzore me rregullat
e konkurrimit, literaturën për
testim, normat e përgatitjes
fizike, detyrimet dhe të drejtat .
Procedura për rekrutim dhe
punësim efektiv nënoficer në
Gardën e Republikës, kalon në
tre faza:
Faza e parë
Përzgjedhja (pranimi) për
konkurrim i aplikantëve, që
konsiston në:
1.Plotësimin e dokumenteve të
kërkuara nga Garda.
2.Plotësimin e kushteve të performancës (të moshës deri në
30 vjeç, paraqitjes fizike, inteligjencës e komunikimit), të shtatlartësisë (1.75 m gjatë-sia minimale) e të aftësive shëndetësore.
3.Plotësimin
e
kushteve
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për stërvitje, plotësimin e
parametrave në testimin e
aftësive
fizike për pranim
për vazhdimin e konkurrimit
(Testimi Fizik Bazë - TFB).
4.Plotësimin e Pyetësorit të
Aplikantit.
Kandidatët për punonjës
nënoficer gardistë paraqesin
këto dokumente pranë Sektorit
të Burimeve Njerëzore në Gardë:
a) Kërkesë me shkrim, në të cilën
parashtrohet
shkurtimisht
origjina e familjes, gjendja
shoqërore, arsyet për të cilat
dëshiron të bëhet punonjës i
Gardës së Republikës;
b) C. V. (sipas formatit europian);
c) Fotokopje të diplomës së
arsimit të mesëm ose të
lartë dhe lista e notave, të
noterizuar, të vërtetuar nga
Drejtoria Arsimore Rajonale/
Rrethit;
d) Fotokopjen e letërnjoftimit
ose pasaportës;
e) Certifikatë familjare;
f) Dokument për aftësitë profesionale (nëse ka), të noterizuar;
g) Dëshmi penale (deklarata
përkatëse për gjendjen gjyqësore);
h) Vërtetim se nuk është në proces hetimi nga Prokuroria;
i) Vërtetim se nuk është në proces gjykimi penal nga Gjykata;
j) Rezultatin e testeve dhe ekzaminimeve mjekësore nga
SUQU, Çertifikatë mjekësore
(sipas modelit të Gardës së
miratuar, që ka testi i kontrollit shëndetësor);
k) Dy fotografi të përmasave 9 x
12 (bust, kostum kollare);
l) Kopje të dëshmisë së aftësisë
së drejtimit të automjetit;
m)Kopje e Librezës së punës
(nëse ka)
• Të dhënat personale të

aplikantëve për nënoficer
gardist, verifikohen e vërtetohen nga strukturat e personelit të Gardës dhe Policisë,
ku aplikanti ka vendbanimin
e përhershëm. Verifikimi
dhe vërtetimi i të dhënave
personale përshkruhen sipas modelit bashkëlidhur
Rregullores së Personelit
të Policisë së Shtetit, si dhe
nënshkruhet nga titullari i
organit të Policisë.
Aplikantët që përmbushin
kriteret e aplikimit, Sektori i
Burimeve Njerëzore i fton të
marrin pjesë në procesin e
testimit.
Procedura e testimit
Aplikantët e përzgjedhur për
të vazhduar procesin e pranimit,
i nënshtrohen procedurës së testimit sipas rendit të më-poshtëm:
1. intervista me gojë;
2. kontrolli mjekësor;
3. testi i aftësive fizike(TFB);
Faza e dytë
Vazhdimi i Konkurrimit me aplikantet e përzgjedhur (pranuar)
nga faza e parë, që konsiston në:
1. Kryerjen e kursit të
Formimit të Përgjithshëm për
shërbimet në strukturat e Gardës
së Republikës, me dy kurse, bazë,
profesional dhe me skualifikim,
për periudhën kohore dy mujore,
të shtrirë në dy kohë (nga një
muaj secila):
- Në kursin bazë (muaji i parë)Formimi i Përgjithshëm Bazë
- Në kursin profesional (muaji
i dytë)-Formimi i Përgjithshëm
Profesional
2. Përfundimin e testimit
të parapërcaktuar sipas tabelës
së kalueshmërisë, për çdo kurs
dhe shpallja e aplikantëve fitues
për vazhdimin e konkurrimit në
Fazën e tretë.
Faza e tretë
Në këtë fazë, fillimisht bëhet verifikimi i të dhënave të kandidatit,
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dhe vlerësohet përshtatshmëria e
tij për në strukturat e Gardës.
Pranimi për titullimi personave
bëhet në varësi të rezultateve
dhe vlerësimit të arritur në fazën
e dytë dhe përmbyllet me:
1. Marrjen e gradës
2. Emërim
në
detyrë
të
kandidatëve.
3. Përshtatja për kryerjen e
detyrave të shërbimit për
funksionin organik të emëruar
(në strukturë).
4. Nënshkrimi i kontratës së
punës.

Para marrjes së detyrës,
kandidati fitues bën Betimin para
Flamurit të Gardës me tekstin që
vijon: “Si pjesëtar i Gardës së
Republikës betohem se do të
jem gardist besnik i popullit
tim trim, të disiplinuar, do të
zbatoj kërkesat e Kushtetutës
e të ligjeve dhe do të jem i
gatshëm përherë, duke mos
kursyer as jetën për kryerjen e
detyrës.
Ndëshkimi më i rëndë i
ligjeve le të më jepet, nëse
shkel këtë betim solemn!

Betohem!”, si dhe nënshkruan
Deklaratën e Betimit.
Së fundmi, mbështetur në
përvojën dhe eksperiencën
e krijuar, kjo procedurë ka
mundësuar rritjen e cilësisë
në përzgjedhjen, rekrutimin,
pranimin dhe ripranimin e
kandidatëve
për
punonjës
nënoficer të Gardës, duke siguruar një sistem të drejtë,
transparent dhe të barabartë
lidhur me rekrutimin e personelit, kandidat për të qenë
pjesëtar i Gardës së Republikës.

PËRMIRËSIMI I KUSHTEVE TË PUNËS
DHE INFRASTRUKTURËS,OBJEKTIVI DHE
SFIDA JONË
Intervistë me N/Kolonel
Astrit HITAJ
Kryetar i Degës së Mbështetjes
me Logjistikë

Zoti Nënkolonel,
1. Cila është detyra dhe roli
i Degës së Mbështetjes me
Logjistikë?
- Së pari, duhet të kuptojmë
se Logjistika është një shkencë,
e cila ka për qëllim lëvizjen,
furnizimin dhe mirëmbajtjen
e forcave dhe mjeteve. Dega
e mbështetjes Logjistike ka
gjithashtu në ngarkim planifikimin, programimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e
infratsrutkturës, pajisjeve dhe
mallrave sipas shërbimeve në
Gardën e Republikës.
Dega e Mbështetjes me
Logjistikë përfshin:
a-Sektorin Logjistik, ku bëjnë
pjesë shërbimet e veshmbathjes,

karburantit, kazermimimit, ushqimit (në situatë të veçantë) etj.
b-Sektorin e Transportit, ku
bëjnë pjesë seksionet e shfrytëzimit të mjeteve dhe ofiçinën e
mirëmbajtjes e riparimit të mjeteve automobilistike.
c-Sektori OKV (Objektet e
kohës së veçantë) që merret me

trajtimin, administrimin dhe
mirëmbajtjen e objekteve të
kohës së veçantë në Dajt, Linzë,
Krrabë etj.
d-Sektorin e programim furnizimit.
Detyra e Degës së Mbështetjes
me Logjistikë është tepër e
rëndësishme për kryerjen e
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Misionit të Gardës së Republikës.
Detyra kryesore e saj është
sigurimi i kushteve sa më të
favorshme për efektivat dhe
drejtuesit në realizimin e
detyrave e shërbimeve. Stafi
dhe punonjësit e saj kanë një
eksperiencë, kualifikim dhe
përkushtim të kënaqshëm në
funksion të detyrave që kryejnë.
2- Cilat kanë qenë prioritetet
tuaja në krye të kësaj Degës që
mbuloni?

dhe ambienteve të Gardës. U
pastruan, sistemuan dhe rehabilituan mijëra metra katror
lulishte dhe hapësira të tjera. U
morën masa të menjëhershme
për sistemimin, kompletimin dhe
pajisjen e zyrave të drejtuesve
në Komandë dhe në Shtab, në
Sektorë dhe Njësi, duke i sjellë në
një performancë të kënaqshme
në funksion të detyrës. U lyen
mijëra metra katror mure zyrash,
ambientesh dhe fasadash. U

Së pari, kemi menduar për një
reformim të shërbimeve në Degën
e mbështetjes me Logjistikë, në
funksion të qëllimit kryesor, i cili
është sigurimi dhe përmirësimi
maksimal i kushteve të punës
për punonjësit e Gardës, duke
tentuar standarde bashkëkohore.
Kjo kërkon dhe na imponon
sigurimin dhe furnizimin e tërë
strukturave dhe punonjësve,
me mjete, mallra, pajisje e
materiale cilësore, të cilat luajnë
rol të rëndësishëm në kryerjen e
Misionit të Gardës, për Ruajtjen
dhe Sigurimin e PLSH-ve.
Dega e Mbështetjes me
Logjistikë qysh në krye të herës përballoi një volum të
jashtëzakonshëm
pune
për
transformimin
e
mjediseve

morën masa për ndërhyrje në
çati dhe tarraca, të cilat kishin
mjaft probleme me izolimin.
3- Cilat janë sfidat dhe
vështirësitë në momentin
aktual?
Ngarkesa e punës është e
përditshme, se të tilla janë
nevojat e Institucionit, pasi
Garda ka shtrirje shtrirje të
madhe, me shumë aktivitet, ka
shumë hapësirë dhe dinamikë,
ka shërbime të dendura, që
është një sfidë e madhe e një
ngarkesë e përditshme, 24 orë në
24. Dega e transportit ka nevoja
të vazhdueshme për mjete
transporti, pajisje, riparime e
ndërhyrje në automjete.
Shumë i rëndësishëm është
furnizimi dhe pajisja me uniforma
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të oficerëvë dhe nënoficereve
për të patur kurdoherë një
paraqitje dinjitoze në shërbimet
dhe detyrat që kryen Garda e
Republikës.
Një
objektiv
shumë
i
rëndësishëm i Degës tonë është
ruajtja e mjeteve, administrimi
i vlerave materiale, kursimi i
lëndëve të para dhe sidomos
i karburantit. Një rëndësi e
veçantë gjatë kësaj kohe ka
marë likuidimi i detyrimeve
të prapambetuara. Kështu, janë likuiduar detyrimet e disa
viteve të kaluara si në transport,
veshmbathje civile, energji, ujë,
ndërtime etj. Kjo ka bërë që
shumë fonde buxhetore në vend
që të shkonin për të përmirësuar
infrastrukturën, kanë shkuar
në shlyerjen e detyrimeve të
prapambetura.
4-Projektet për të ardhmen
që synoni si Degë e Mbështetjes
me Logjistikë për një Gardë
bashkëkohore.
Dega logjistike ka orientuar
punën në disa projekte bazë që
janë:
• Përmirësimi i ndjeshëm i
parkut të transportit, duke
synuar jo vetëm zëvendësimin
e mjeteve të vjetra me të reja,
por edhe një rindarje sa më
të mirë të tyre në funksion
të detyrave dhe shërbimeve
përkatëse. Brenda vitit 2015
është siguruar një përmirësim
në masën 22% i këtij parku.
• Kompletimi me të gjitha
pajisjet bashkëkohore dhe
atrecaturën e nevojshme të
ofiçinës, të cilat kanë rritur
në një nivel më të lartë punën
për kryerjen e shërbimeve në
ofiçinë. Duhet thënë se, për
një periudhë disa vjeçare në
këtë Sektor nuk ishte siguruar
asnjë pajisje e re. Ndryshimet
në këtë sektor janë në masën
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80%.
• Kompletimi i shërbimeve
logjistike me pajisje dhe
makineri të nevojshme për
kryerjen dhe përballimin e
punës, për mirëmbajtjen e
infrastrukturës, si dhe kompletimi i zyrave dhe ambienteve
të reja me materiale e pajisje
bashkëkohore në funksion të
krijimit të kushteve normale
për punë
• Përgatitja
e
projekteve
ndërtimore, duke përfshirë
Projektin për DPK, ku synohet
të përgatitet një projekt me
standarde bashkëkohore.
• Projekti për hipotekimin e
pronave të Gardës. Kjo detyrë
është shumë e rëndësishme
sepse prej 25 vitesh nuk është

hepotekuar asnjë pronë.
• Projekti për kompletimin me
pajisje stërvitore të palestrës
së Njësisë Speciale, si dhe për
kompletimin e pjesshëm të
palestrës së forcës në DPK.
5- Si është bashkëpunimi
me strukturat dhe njësitë e
Gardës, dhe a i keni mbështetur
rregullisht në nevojat dhe
kërkesat e tyre?
Në të gjitha njësitë e Gardës
ka specialistë logjistikë, të cilët
kanë për detyrë të ndjekin dhe
organizojnë punën për sigurimin
e mbështetjes me logjistikë si
dhe për mirëmenaxhimin e
administrimin e materialeve në
njesitë e tyre. Ky bashkëpunim
ka qenë i vazhdueshëm dhe
mjaft produktiv. Nëpërmjet

këtij bashkëpunimi i është
dhënë mundësia çdokujt që të
mbështetet- në çdo moment nga
Dega Logjistike, por në të njëjtën
kohë i kemi krijuar mundësinë,
që në disa shërbime të kenë
një pavarësi për përballimin e
detyrave emergjente.
Gjatë muajve Shtator-Tetor
2015, bashkëpunuam me të
gjitha Njësitë dhe strukturat e
Gardës, duke u dhënë porositë
dhe udhëzimet përkatëse për
vlerësimin dhe nxjerrjen jashtë
përdorimit të mjeteve dhe
pajisjeve në përdorim, vlerësim
që kishte disa vite pa u kryer.
Ju faleminderit!
Intervistoi:
Major Agim Deliu

Kualifikim historik
historik ii kombëtares
kombëtares
Kualifikim
E. A. DELIU
Data 11 tetor 2015 do të
mbahet mend përgjithmonë
në historinë e Shqipërisë,
dhe sidomos në atë të sportit
shqiptar. Kombëtarja shqiptare
e futbollit mposhti 3-0 në
transfertë Armeninë, në ndeshjen e fundit eliminatore për
Euro 2016, që zhvillohet në
Francë. Ishte një fitore që vlejti
sa kualifikimi. Shqipëria shkroi
historinë në futboll, duke u
kualifikuar për herë të parë në
një kompeticion europian. Por
çfarë ndodhi në këto eliminatore
ndryshe nga të mëparshmet,
ku Shqipëria nuk shkonte më
shumë se vendi i katërt në
grupe?
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SHORTI
Aventura Kuqezi në Europë
nisi më 23 shkurt të vitit 2014,
kur u hodh edhe shorti për fazën
kualifikuese në grupe të Euro
2016. Shqipëria u gjend në Grupin
I, me Francën organizatore,
Portugalinë, Danimarkën, Serbinë dhe Armeninë. Menjëherë
sporti ia la vendin politikës,
teksa theksi u vendos te Serbia.
“Shqipëria gjen Serbinë”, të tilla
ishin titujt e gazetave sportive,
duke mënjanuar në një farë
mënyrë garën sportive, pasi
ky short na kishte rezervuar
edhe dy rivalë më të fortë,
Danimarkën dhe Portugalinë.
Edhe vetë trajneri De Biazi nuk
e besonte kualifikimin me ata
kundërshtarë. Analistët më të
mirë, e rendisnin Shqipërinë në
vendin e katërt në grup, pra duke
lënë pas vetëm Armeninë. Por
koha tregoi të kundërtën.
PORTUGALIA, JO FAT
FILLESTARI
Ndeshjen e parë eliminatore
për Euro 2016, Shqipëria do
ta luante ndaj Portugalisë në
transfertë më 7 shtator të vitit
2014. De Biazi kishte një plan.
Të përsëriste miqësoren me
Norvegjinë, të cilën e fitoi falë
taktikave me golin e Salihit.
Dhe kështu ndodhi. De Biazi
rreshtoi nje 4-1-4-1 mbrojtës në
prapavijë dhe kundërsulmues në
gjysmëfushën e kundërshtarit.
Nuk ishte thjesht fat fillestari,
pasi Portugalisë një barazim
1-1 në fushën e tyre, Shqipëria
nuk kishte shumë kohë që ia
kishte marrë. Mirëpo, Portugalia
e shtatorit ishte e dërrmuar.
Lojtarët ishin të pakënaqur,
fushata e Botërorit 2014 ishte
e dështuar dhe skuadra kishte
nevojë për ndryshim. Mbi
trajnerin kishte presion, jo
vetëm nga federata, por edhe
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nga tifozët. Shqipëria u mbrojt
mirë, ndërsa minutat që kalonin
ishin në favorin e saj. Pak para
përfundimit, Roshi dha një asist
për Balajn dhe ky i fundit shënoi
golin që vlejti tre pikë. Fitore
historike. Shqipëria përsëriti
Norvegjinë.
BUZËQESHJA E NDRYDHUR
QË JOSHI KUALIFIKIMIN
Pas bujës së fitores me
Portugalinë,
Shqipëria
më
11 tetor të vitit 2014 priste
Danimarkën në stadiumin e ri
“Elbasan Arena”. Deri më tani
fitorja me Portugalinë ishte
parë si rastësi, ndërsa ndeshja
ndaj Danimarkës priste të jepte
përgjigje. De Biazi rreshtoi një
skuadër si me Portugalinë,
vetëm se Lenjani, nga mbrojtës
krahu u zhvendos në Mesfushor.
Dhe pas pak minutash lojë, ai
arriti të shënoi golin e parë me
fanellën e përfaqësueses. I gjithë
stadiumi u ndez, ndërsa De Biazi
u shpëtoi syrit të të gjithëve, i
kthehu shpinën golit; uli kokën
dhe buzëqeshte ndrydhshëm pa
i zhveshur dhëmbët. Kjo ishte
përgjigja që ai po kërkonte. De
Biazi nisi të bënte llogaritë për
kualifikimin. Goli i Lenjanit dha
përgjigjen që shumëkush po
e priste. Portugalia nuk ishte
rastësi. E megjithatë, Shqipëria
barazoi me Danimarkën, por ai 1
pikësh vlejti më shumë se aq.
SERBIA: ABSURDI ABSOLUT
Tri ditë më pas, më 14 tetor
2014, Shqipëria supozohej të
ndeshej me Serbinë në Beograd.
Futboll nuk u luajt natën e
Beogradit, ndaj nuk mund të
shkruajmë shumë për të. Droni
që hyri në fushë nuk e shkaktoi
dhunën, por bëri që ajo të niste pa
u mbyllur pjesa e parë. Gjyqtari
pezulloi ndeshjen dhe Shqipëria
humbi në tavolinë përmes një
vendimi qesharak nga ai që

cilësohet si Komitet Etike.
SHKRUHET TITULLI I
KAPITULLIT HISTORIK
Ndërkohë që Shqipëria i kishte
ende sytë nga KAS-i për ndeshjen
me Serbinë, më 29 mars 2015,
Armenia do të vinte në “Elbasan
Arena” për të luajtur një ndeshje
mjaft të rëndësishme. Shqipëria
duhet t’i bënte llogaritë pa KASin. Detyra: të mposhte Armeninë.
Mirëpo, pjesa e parë ishte
zhgënjyese. Kuqezinjtë pësojnë
një gol; mesfusha nuk lidhej
dhe armënët ishin thuajse të
çliruar për të shënuar të dytin.
De Biazi ndryshon shumëcka
pjesën e dytë. Fut Lenjanin dhe
Shkëlzen Gashin, golashënuesi
më i mirë i kampionatit zviceran.
Dhe shpejt ndodh ndryshimi.
Armenët mbeten me 10 lojtarë,
pak para se Mavraj të shlyente
gabimin duke shënuar golin e
barazimit. Disa minuta më pas,
topi i artë i Lenjanit gjen Gashin,
që shënon gol në debutimin e
tij kuqezi. Shqipëria fiton dhe
është zyrtarisht pretendente për
kualifikim.
DANIMARKA:
STACIONI I PARAFUNDIT
Më 4 shtator, Shqipëria
do të luante ndeshjen më të
rëndësishme
ndoshta
për
kualifikimin në Euro 2016. Lajmi
i mirë ishte se pikët për ndeshjen
me Serbinë i kishte marrë me
vendimin e KAS-it, dhe tani duhet
vetëm të ndalte Danimarkën,
rivalen kryesore për vendin
e dytë. Portugalia ndërkohë,
kishte nisur arratinë. Shqipëria
luajti me fanellat e zeza në një
Danimarkë të ftohte, dhe herëherë provokuese. Një ndeshje e
mërzitshme, me shumë gabime,
por në fund, Shqipëria nuk u
thye, mori barazimin që vlente
sa gjysma e biletës. Tashmë do t’i
duhej vetëm një katër pikësh në
tre ndeshje.
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DY HUMBJE NË FUND
TË FUNDIT
Dy ndeshjet e tjera i luante në Shtëpi, ndaj
Portugalisë dhe ndaj Serbisë. Ndaj të parës u
mbrojt mirë deri në fund të takimit, kur Mutinjo
shënoi me kokë. Ishte zhgënjyese, por ndoshta
edhe e paevitueshme. Pak ditë më pas prisnim
Serbinë, një ndeshje që më shumë mund të
flitet për organizimin sesa futbollin. Kuqezinjtë
e donin me patjetër fitoren, dhe ndonjëherë
kush nxiton e pëson. Dhe kështu ndodhi, serbët
përfituan nga bujaria dhe ngrohtësia shqiptare
dhe shënuan dy gola duke e shtyrë kualifikimin
e Shqipërisë në ndeshjen me Armeninë.
ARMENIA: TITULLI DHE
VULA E KAPITULLIT HISTORIK
Pretendentë kryesorë për t’u kualifikuar në
Euro 2016, u cilësuam pas fitores në Elbasan ndaj
Armenisë 2-1 dhe për ironi, ndaj saj vulosëm
edhe kualifikimin. Ishte një pasdite pa diell në
Jerevan, por askush nuk ia ndjeu mungesën.
Dy gola që në pjesën e parë dhe një në të dytën
shkruan rreshtat e fundit të kapitullit historik
për Shqipërinë. Kuqezinjtë në Europian për herë
të parë në histori.
FESTA KUQEZI
Një ditë pas kualifikimit, Kombëtarja
shqiptare mbërriti në Rinas. Mijëra tifozë kishin
dalë të prisnin heronjtë e tyre. Aty ishte edhe
Kryeministri, që u dha nga një puthje të gjithë
lojtarëve të Kombëtares. Paralelisht, në sheshin
“Nënë Tereza” mijëra të tjerë kishin filluar
festën. Lojtarët u pritën me protokoll shtetëror.
Kapiteni Cana, trajneri De Biazi dhe kryeministri
Rama u përkulën para flamurit dhe kënduan së
bashku himnin. Pas takimit me kryeministrin,
lojtarët u pritën edhe nga Presidenti Nishani,
që i dekoroi me “Nder i Kombit”. Dhe aty, rreth
orës 17:15, ata dolën në shesh. Tashmë ishin të
tifozëve. Festa nuk njohu limite dhe hera-herës
doli jashtë kuadrit të saj. Por ne shqiptarët kemi
falur gabime më të rënda se kaq, ndaj në një ditë
të tillë, të gjithë ishim të dehur.
FORCA E GRUPIT
Kombëtarja shqiptare tregoi se thënia kur
ata janë në gjendje të fitojnë betejat mes tyre,
atëherë janë gati të mposhtin këdo. Dhe kështu
ndodhi. Kombëtarja u bë një grup, dhe fryma
e këtij grupi solli kualifikimin. Këtë e tregojnë
edhe statistikat. Shqipëria shënoi 8 gola në këto
eliminatore nga 8 lojtarë të ndryshëm.

Nga poezia Botërore

JACQUES PREVERT
(Poet francez)

HANI MBI BAR
Nxitoni
Hani mbi bar.
Në mos sot. Nesër
Bari mbi ju do të hajë.

KOHA E HUMBUR
Përpara portës së uzinës
Befas punëtori mban hapin.
Koha e bukur e kap për xhakete.
Punëtori kthen kokën pas
Dhe vështron diellin
I kuq e rrumbullak si më s`ka,
Tek buzëqesh në qiellin e kaltëremë
dhe ia shkel syrin si një mik.
Shoku Diell, pa më thuaj
A nuk të duket dhe ty punë të marri
T`i japësh një ditë kaq të bukur pronarit?

GJITHË ATO PYJE
Gjithë ato pyje të shkulura
E të masakruara
Të bëra copë e grima
Të futura në rotativa…
Gjithë ato pyje të flijuara për brumë letre
Për letrën e miliarda gazetave
Që vit për vit
U tërheqin vëmendjen lexuesve të tyre
Për rreziqet e shfarosjes së pyjeve.

E FUNDMJA GJETHËZ

E fundmja gjethëz e një peme
Dridhet nga acari
Nga veriu që sjell
Hapat e druvarit.
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