
 

Fillesat e Gardës 

Gjatë historisë së tij populli shqiptar ka patur kurdoherë një trupë të gatshme dhe të 

armatosur për të ruajtur dhe siguruar personalitetet shtetërore, krahinore, kuvendore, 

intelektuale dhe klerikale. 

Në historinë e Shqipërisë, natyrisht shekulli i pesëmbëdhjetë do të mbetet “Shekulli i 

Lavdisë së Madhe”- siç e quan De Rada. Për njëzet e pesë vite rradhazi, 1443-1468, 

Skënderbeu organizoi, drejtoi dhe udhëhoqi njëzet e pesë beteja të mëdha, duke fituar 

me nder dhe lavdi njëzet e katër prej tyre. Ushtria e popullit të vogël u bë barriera 

kryesore në mbrojtje të qytetërimit. 

Krahas ushtrisë kombëtare, në përbërje të saj në këtë kohë u krijua dhe veproi Garda 

Pretoriane, ose siç do të quhej më vonë Garda mbretërore. 

Në krye të Gardës kanë drejtuar gjeneralët më të talentuar të Skënderbeut Ajdin 

Muzaka dhe Gjergj Balsha. 

Sipas fjalorit të gjuhës së sotme shqipe, Gardë quhet: Repart i posaçëm, i përbërë nga 

trupa të zgjedhura ushtarake, që mbahen për të mbrojtur, a për të ruajtur udhëheqësit e 

drejtuesit e lartë të një vendi. 

Garda në periudhën e Rilindjes Kombëtare 

Më 10.06.1878 u krijua Lidhja Shqiptare e Prizrenit, me qëllim mbrojtjen e kufijve 

shqiptarë nga copëtimi i fuqive të mëdha. 

Lidhja shqiptare e Prizrenit është e para organizatë politiko-ushtarake mbarëkombëtare. 

Ajo kishte një platformë të qartë ideologjike kombëtare, një organizim shtetëror në 

shkallë kombëtare, por dhe një ushtri të vetën. Në përbërje të saj u krijua dhe një 

strukturë e veçantë për ruajtjen dhe sigurimin e personaliteteve drejtuese të Lidhjes. Kjo 

ishte Garda e Rilindjes Kombëtare. 

Pas përmbylljes së periudhës së Rilindjes Kombëtare, nocioni “gardë” do të bëhej më i 

qartë. Më 23 nëntor 1912, kur Ismail Qemali do të nisej nga Durrësi për në Vlorë, do të 

përcillej nga një Gardë Ushtarake Nderi, në shenjë respekti dhe për ruajtje të atij Burri 

Shteti dhe patriotëve të tjerë, që e bashkëshoqëronin nga Europa për në Shqipëri. 



Kuvendi i mledhur në Vlorë, i përbërë nga tëtëdhjetë e tre delegatë, shpalli Pavarësinë 

Kombëtare. 

Në përbërje të Forcave të armatosura, të cilat garantonin mbrojtjen dhe sigurimin 

kombëtar, do të funksiononte dhe një strukturë speciale e emërtuar ”kavaleri”, e cila do 

të kishte detyrë të vetme; të bënte shoqërimin e pushtetarëve e të shtetarëve, kur ata do 

të lëviznin dhe të kryenin shërbimet ceremoniale. Ky nënrepart i armatosur do të 

inkuadrohej në strukturën speciale të emërtuar “Garda e Shtetit”. 

Patrioti Isa Boletini ka meritën e veçantë  si organizuesi dhe  krijuesi i parë i Gardës 

Kombëtare në mbrojtje të Qeverisë së Vlorës. 

Krijimi i Gardës 

Dekretligji i datës 24 Qershor 1928 është dokumenti autentik, që vërteton krijimin e 

Gardës. 

Në krijimin e saj  Garda e kësaj periudhe kishte këtë strukturë organike: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në krye të Gardës mbretërore ishte kolonel Hysen Selmani. 

Më 27 Nëntor të vitit 1929 u shpall ligji i ri “Për organizimin e fuqive armate”. 

Nga ky ligj struktura e Gardës Mbretërore paraqitet si vijon: 
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Nga komanda e Gardës varej dhe një batalion këmbësorie me këtë organikë: 

o 21 oficerë 

o 37 nënoficerë 

o 412 gardistë 

 

Ndërsa bateria e artilerisë 75/13mm kishte: 4 oficerë, 10 nënoficerë dhe 137 graduatë 

dhe ushtarë. 

Rikrijimi i Gardës me 12 Shkurt të vitit 1944 

Gjatë Ofensivës së Dimrit 1943-1944 u prish Qendra e Drejtimit dhe e Komandimit të 

SHPU (Shtabit të Përgjithshëm Ushtarak). Për këtë, u vendos si më i përshtatshëm për 

vendosjen e tij të re, fshati Panarit, që ndodhej në jug të Vithkuqit, në rrethin e Korçës. 

Për ruajtjen dhe sigurimin e SHPU dhe drejtuesit e tjerë të Luftës Antifashiste Nacional 

Çlirimtare, lindi si detyrë ngritja e një strukture të veçantë për ruajtjen dhe sigurimin e 

tyre. Kështu, më 12 Shkurt 1944, Haxhi Lleshi, me cilësinë e anëtarit të SHPU, 

komunikoi urdhrin për krijimin e  repartit të posaçëm që do të kishte si detyrë: ”Të 

siguronte anëtarët e SHPU dhe të Komitetit qëndror”, me në krye Komandant Axhem 

Abazi dhe Komisar Maqo Zoto. 

 Formacioni përbëhej nga 34 partizanë të zgjedhur. Kompania e Ruajtjes së SHPU i 

merrte detyrat nga shefi i SHPU, në atë kohë Major Spiro Moisiu. 

12 Shkurti është njohur si dita e krijimit të Gardës deri në vitin 1993, ku u vendos 24 

Qershori i vitit 1928. 

Gjatë luftës Nacionalçlirimtare, kompania speciale, apo reparti i posaçëm, kishte për 

detyrë edhe ruajtjen e sigurimin e Misioneve të Huaja të atashuara pranë SHPU. Në 
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fund të muajit Prill 1944, numri i efektivit të Repartit të Posaçëm (Gardës) shkoi në 100 

vetë. Kompania tashmë kishte 3 toga me nga 3 skuadra.  

Më 24 Maj 1944 u zhvillua Kongresi i Përmetit, i cili shpalli njësimin e Komandës së 

UNÇ duke krijuar Komandën e Përgjithshme të UNÇ (Ushtrisë Nacionalçlirimtare). 

Kongresi i Përmetit, në një nga vendimet që mori, ishte edhe vendosja e gradave në 

ushtri. 

Në Tetor 1944, në Berat u zhvillua Konferenca e dytë e Këshillit Antifashist. 

Më 25 Tetor 1944 u krijua Batalioni i Sigurimit të SHPU Nacionalçlirimtar. Në 

komandë të Batalionit u caktuan Hajdar Aranitasi dhe Rita Marko. Detyra e këtij 

Batalioni ishte: ”Të sigurojë Personalitetet e Qeverisë Demokratike të Shqipërisë, si 

dhe Shtabin e Përgjithshëm të  Ushtrisë Nacionalçlirimtare”. 

Në këtë kohë artikulohet termi Gardë. Batalioni kishte 3 kompani, 9 toga dhe 27 

skuadra.   

Garda gjatë periudhës  së shtetit monopartiak (1945-1990)   

Në Mars të vitit 1945 tre muaj pas çlirimit, Garda do të emërtohej: “Batalioni Special i 

Shtabit të Përgjithshëm” , duke qenë strukturë brenda Divizionit të Mbrojtjes së Popullit  

(DMP). 

Në Shkurt të vitit 1947 reparti do të emërtohej për herë të parë Garda e Republikës. 

Në vitin 1949 Garda rekrutoi për herë të parë ushtarë të shërbimit të detyrueshëm 

ushtarak sepse deri para kësaj kohe efektivi i saj përbëhej nga ish partizanë të UNÇL. 

Skema organizative e Gardës së kësaj periudhe ishte: 

 

 

 

 

 

 

KOMANDA 

(Komandanti dhe Komisari) 

SHTABI 

BATALION KËMBËSORIE 

(me tre kompani) 

KOMPANIA SPECIALE 

TOGA E SHËRBIMEVE 

TË VEÇANTA 



Në vitin 1951, Garda hyri në përbërje të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Detyrat i 

merrte nga Drejtoria e Dytë, e cila kishte si funksion ruajtjen dhe sigurimin e 

Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të partisë në pushtet. 

Gjatë këtyre viteve e deri në Nëntor të vitit 1968, Garda u fuqizua e modernizua dhe 

numri i efektivit arrinte mbi 600 vetë. 

Më datën 08.02.1964 Presidiumi i Kuvendit Popullor i akordoi Gardës së Republikës 

Flamurin Luftarak, si njësi ushtarake më vete. 

Në vitin 1968, pas denoncimit të traktatit të Varshavës, Garda pësoi një shndërrim 

strukturor dhe sasior. Nga një batalion këmbësorie që kishte në përbërje deri në këtë 

kohë, u bënë tre batalione. 

Gjithashtu, në përbërje të saj ishin dhe katër batalione me rezervistë, të cilët kishin 

komandë dhe shtab të përhershëm me oficerë. Gjithashtu, në Gardë u krijua dhe 

komanda e artilerisë. 

Në vitin 1976, me miratimin e Kushtetutës së re, ndryshoi dhe emërtimi i Gardës; nga 

Garda e Republikës u quajt Garda e Republikës Socialiste të Shqipërisë. 

Në skemën organizative të saj përfshiheshin: 

o Komanda (Komandanti, komisari) 

o Aparati politik 

o Shtabi i Gardës 

o Komanda e Artilerisë 

o Tre batalionë këmbësorie aktivë. 

o Katër batalione me rezervistë. 

o Qendra e Instruksionit në Mullet. 

o Postat autonome në Durrës, Vlorë, Pogradec, Lezhë e Korçë. 

o Një kompani kundërajrore me katër gryka, 12,7 mm 

o Një bateri me topa 75 mm 

o Një kompani flakëhedhësish 

o Një kompani tankesh 

o Një kompani xhenio 

o Një kompani kimie 

o Një kompani ndërlidhje 

o Një kompani transporti 

o Një togë transportuesish të blinduar. 



Më datën 04.02.1984, Presidiumi i Kuvendit Popullor e dekoroi Gardën me “Urdhrin 

e Flamurit”. 

Në fillim të viteve nëntëdhjetë, në Vendin tonë ndodhën një sërë shnëdrimesh politike, 

të cilat sollën ndryshime edhe në Gardën e Republikës. 

Ndër transformimet më kryesore mund të përmendim vendosjen e gradave ushtarake, 

depolitizimin e saj dhe përfshirjen e ish Drejtorisë së Dytë brenda strukturës së Gardës, 

e cila deri në këtë kohë kryente detyrat e ruajtjes dhe sigurimit të afërt të 

Personaliteteve. 

Më datën 09.09.1992 Parlamenti shqiptar miratoi ligjin : “Për Gardën e Republikës”. 

Në këtë ligj përcaktohej ndër të tjera Misioni dhe Detyrat e saj. 

Ajo emërtohej: “Njësi e specializuar Ushtarake” me detyrë; Ruajtjen e Personaliteteve të 

Larta Shtetërore, Selive dhe Rezidencave Qeveritare të përcaktuara me ligj ose që 

vendosen me urdhër të Ministrit të Brendshëm.  Gjithashtu, ajo ngarkohet me detyrimin 

ligjor për ruajtjen dhe mbrojtjen e personaliteteve të huaja që vizitojnë Vendin tonë. 

Në vitin 1993, duke u bazuar në dekretligjin e datës 24 qershor 1928 dhe në dokumente 

e burime të tjera arkivore, u vendos përfundimisht që data e krijimit të Gardës së 

Republikës të njihet  24 Qershori i vitit 1928. 

Viti 1997 do ta vinte Gardën e Republikës përballë sfidave të vështira, ashtu si tërë 

shtetin e popullin shqiptar. 

Më 24 Qershor 1998 Garda e Republikës u dekorua me “Medaljen e Artë të 

Shqiponjës.” 

Në vitin 2003 nga Kuvendi i Shqipërisë u miratua ligji i ri  “Për Gardën”,  i cili 

përcakton misionin, organizimin dhe statusin e veçantë të Gardës së Republikës  brenda 

Ministrisë së Brendshme. 

Në ligj sanksionohet: ”Garda e Republikës së Shqipërisë është strukturë me status të 

veçantë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që ka për Mision ruajtjen dhe mbrojtjen e 

Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe të rezidencave të përcaktuara në këtë ligj“. 

Garda e Republikës në tërë historinë 88 vjeçare (24 Qershor 1928 – 24 Qershor 2016) ka 

kryer detyrën dhe misionin e saj me vendosmëri dhe besnikëri ndaj ligjeve të Shtetit. 

Dëshmori i parë i Gardës është Major Llesh Topollaj. 



Në historinë e saj, Garda e Republikës është drejtuar nga 23 komandantë. Dy prej tyre  

mbajnë titullin ” Hero i popullit”. 

Katër komandantë të Gardës kanë mbajtur gradën e  Gjeneralit, përfshirë edhe 

Komandantin aktual. Komandanti i parë i Gardës është Kolonel Hysen Selmani (1928-

1939).  

Komandanti në detyrë i  Gardës  së Republikës është  Gjeneral Gramos  Sako. 


