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duhet një dimension i ri në kryerjen
e detyrave
Gjeneral Gramos sako
komandant i Gardës

G

arda e Republikës është një strukturë e posaçme me një mision sa të rëndësishëm aq dhe delikat , e cila ruan dhe siguron PLSH-të e Vendit dhe ato të
huaja si dhe ORV-të e përcaktuara me ligj.
Në kushtet e sotme kur mbarë qytetërimi botëror është angazhuar në një koalicion
anti ISIS e antiterror, merr një rëndësi të jashtëzakonshme përqëndrimi ynë në
kryerjen e detyrave.
Asnjë shtet dhe asnjë vend nuk është
imun ndaj akteve dhe veprimeve
terroriste. Vetëm përqëndrimi, vlerësimi
i çdo situate, profesionalizmi, angazhimi
i përditshëm në kryerjen e misonit dhe
të detyrës nga të gjithë ne si punonjës
të Gardës minimizojnë rrezikun e çdo
tendence dhe veprimtarie terroriste ndaj
PLSH-ve dhe ORV-ve. Me një ndjenjë
të lartë përgjegjësie, me përkushtim
profesional, Institucioni ynë ka arritur të
krijojë një performancë të kënaqshme në
kryerjen e misionit të tij. Çdo nivel drejtues duhet të krijojë herëpashere situata
hipotetike për punonjësit e varësisë që të jenë të përgatitur se si të veprojnë për të
parandaluar, eleminuar dhe zgjidhur çdo situatë të vështirë që mund t’i paraqitet
gjatë kryerjes së detyrës. është e nevojshme dhe prioritare që vetë drejtuesit të
jenë në gjendje të njohin kapacitetet krijuese të vartësve të tyre dhe tu japin atyre
mundësi për të vënë në zbatim ide inovative në të mirë të punës. Për të gjithë
punonjësit e Gardës është tepër e rendësishme ridimensionimi i detyrës duke
përdorur metoda bashkëkohore.
Arritjet positive gjatë vitit që po lëmë pas nuk duhet kurrsesi të na çojnë në
vetëkënaqësi absolute. Përkundrazi, duhet të na shërbejnë për të vendosur qëllime dhe objektiva akoma më të larta për vitin që vjen në mënyrë që institucioni i
Gardës të jetë përherë në të njëjtat nivele me ato homologe në botë.
“Përpara çdo gjëje tjetër është detyra dhe dinjiteti”- citon Zhan Battist Anri
Lakorder
Për vitin që vjen bashkërisht duhet të punojmë në disa drejtime që vazhdojnë të
mbeten pika të dobëta të shërbimit.
Për këtë sugjeroj që:
a)
Të kryhen analiza të vazhdueshme nga vetë drejtuesit, por edhe punonjësit
e nivelit bazë për çdo dobësi të kanstatuar dhe të rritet efektiviteti në ushtrimin
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e detyrave funksionale.
b)
Të rritet kërkesa e llogarisë dhe të ushtrohen kompetencat nga çdo drejtues
strukture.
c)
Të rishikohen dhe rivlerësohen masat e shërbimit për ruajtjen dhe sigurimin e
PLSH-ve dhe ORV-ve duke inkorporuar metoda të reja efikase.
d)
Në objektet permamente që merren në mbrojtje të intensifikohet kontrolli i njohjes dhe zbatimit të detyrave duke intensifikuar regjimin e hyrje-daljeve.
e)
Të rritet efektiviteti i bashkëpunimit ndërmjet strukturave në shërbim, në interest ë kryerjes së detyrës.
f)
Të planizohen dhe zhvillohen instruktazhe, trajnime e mësime treguese për
parandalimin dhe eleminimin e incidenteve në shërbimet e Gardës, duke kryer veprime praktike për neutralizimen dhe eleminimin e tyre.
Gardës së Republikës nuk i lejohet të gabojë për asnjë çast në kryerjen e detyrës
dhe misionit të saj, pasi gabimi më i vogël do të rezultonte fatal për jetën e personalitetit që na është besuar. Veprimet dhe aktet terroriste të ndodhura në shumë vende
të qytetërimit përëndimor ndaj objekteve me rëndësi publike, ndaj Personaliteteve të
Larta dhe qendrave komunitare janë një thirrje e përditshme për më shumë përkushtim, profesionalizëm dhe vigjilencë në detyrë.

Gjeneral major Zija kamBo,
“hero i Popullit”
Jetëshkrim
Përgatiti: major agim deLiu

E duke e mbyllur, meqë jemi në prag të festive lejomëni t’ju dërgoj kartolinën e rastit
secilit prej jush:

Të nderuar punonjës të Gardës së Republikës,
Me rastin e festave të fundvitit dëshiroj t’ju uroj një vit të lumtur dhe të shëndetshëm.
Kjo është një periudhë shpresëdhënëse në të cilën festojmë së bashku fundin e një viti të
gjatë e hera herës të lodhshëm dhe fillimin e një të riu. Teksa viti që po lëmë pas ka qenë
i mbushur me sfida disi të vështira, pikërisht për këtë duhet ta kthejmë kokën prapa me
bindjen se ditë më të mira na presin dhe se secili prej nesh e ka kurajon dhe vendosmërinë
për të përballuar sfida të reja edhe më të vështira se këto. Është pikërisht ky shpirt që na
bën të punojmë edhe më tepër e na mban gjallë për breza me rradhë.
Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, gatishmërinë dhe devocionin e treguar në kryerjen e misionit të përbashkët ju uroj edhe njëherë Gëzuar festat secilit prej jush!
Miqësisht,
Gjeneral Gramos Sako

Gjeneral Major Zija Kambo, “Hero i Popullit” lindi
në Bitinckë të Devollit, më
15.03.1915.
Shkollën fillore e kreu në
vendlindje, ndërsa gjimnazin në
Korçë
Më pas ndoqi studimet në Itali
për roje finance
Në vitin 1953 mbaroi Akademinë Ushtarake “Frunze” në Bashkimin Sovjetik me rezultate të
larta.
Detyrat që kreu:
Nga Dhjetori i vitit 1942 mori
pjesë aktive në Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare, në fillim në Çetën Partizane Morava,
me komandant heroin e Popullit
Fuat Babani.
Në Qershor 1943 caktohet komandant i kompanisë së tretë në
Batalionin Fuat Babani.
Më 28 Dhjetor 1943 emërohet
komandant i Batalionit të Parë
të Brigadës së IV sulmuese.

Në Shtator të vitit 1944 emërohet Komandant i Brigadës së IV
sulmuese.
Më 11 Nëntor 1944 është në
përbërje të Shtabit Operativ për
çlirimin e Kryeqytetit, së bashku me Mehmet Shehun dhe Qazim Kondin.
Pasi mbaroi studimet në Bashkimin Sovjetik emërohet Komandanti i Brigadës së kufirit për
zonën e jugut, më pas caktohet
shef i shtabit në drejtorinë e
Kufirit, në Ministrinë e Brendshme.
Në vitin 1968 emërohet Komandant i Gardës së Republikës.
Vlerësime dhe merita
Gjeneral Major Zija Kambo për
merita të shquara në luftë dhe
në punë është dekoruar me 11
urdhëra dhe medalje.
Në vitin 1961 gradohet Gjeneral Major
Në vitin 1969 i jepet titulli i
lartë “Hero i Popullit”.
Për disa legjislatura është zgjedhur deputet në Kuvendin Popullor.
Nga viti 2006 një nga rrugët e
Kryeqytetit, në njësinë Nr.4,
mban emrin e “Heroit të Popullit”, Gjeneral Major Zija Kambo.
Kushtrimi i lirisë
“Vetëm ai është i denjë për
jetën dhe lirinë që çdo ditë del
në luftë për to”- thotë Gëte.
Nuk kishte se si të ndodhte
ndryshe me Heroin e Popullit
Zija Kambo.
I rritur dhe i edukuar në një

familje fisnike në fshatin
Bitinckë të Devollit, me ndjenja
të fuqishme atdhetare e patriotike, qysh në pranverën e vitit
1942 ai rreshtohet në Çetën
partizane të Moravës, e cila
udhëhiqej nga heroi i Popullit
Fuat Babani.
Qysh në aksionet e para, në
luftimet me pushtuesin fashistë, tek Zija Kambo spikati
trimëria e paepur dhe urrejtja
për pushtuesin. Në të gjitha aksionet dhe luftimet ai u dallua
si një luftëtar trim dhe kurajoz.
Shpirti liridashës e bënte atë
të dallohej midis luftëtarëve të
lirisë në çdo betejë. Ndër aksionet e fillimit që kreu me çetën
mund të veçohen asgjësimi i
dy agjentëve të SIM-it, çarmatosja e postave të kufirit në
Braçan, Bozhigrad dhe Shuec,
hapja e depove të drithërave
të mbledhur nga taksidarët dhe
shpërndarja për popullsinë e
fshatrave të varfër, si dhe në
Luftën e Pojanit, duke dalë nga
rrethimi i ngritur nga forcat
italiane, milicët dhe xhandarët.
Në këto luftime dhanë jetën
udhëheqësit kryesorë të Çetës
Fuat babani, Demir dhe Abdulla Progri.
Duke qenë një luftëtar i zoti,
një idealist për lirinë e Atdheut,
gjithmonë në vijën e parë,
më 25 Qershor 1943, kur u
krijua batalioni “Fuat Babani”,
Zijai emërohet komandant
kompanie. Më 28 Dhjetor
1943 formohet Brigada e IV
sulmuese. Zija Kambo caktohet
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komandant i Batalioni të parë, në formacionin
e sapoformuar partizan, duke e drejtuar dhe
udhëhequr me shumbuj trimërie dhe heroizmi
në çdo aksion, përpjekje e betejë luftarake. Për
cilësitë e larta ushtarake, trimërinë e treguar në çdo
rrethanë sado e vështirë të paraqitej, për aftësitë
organizuese, frymëzuese dhe drejtuese, në Shtator
të vitit 1944 Zija Kambo emërohet nga Shatabi
i Përgjithshëm i Ushtrisë Nacionalçlirimtare,
komandant i Brigadës së IV sulmuese. Në krye të
saj ai përshkroi një rrugë të lavdishme në luftimet
për çlirimin e Vendit. Brigada e IV mori pjesë
në çlirimin e kryeqytetit. Shtabi i Përgjithshëm
e caktoi Zija Kambon në Shtabin operativ për
çlirimin e Tiranës së bashku me Mehmet Shehun
dhe Qazim Kondin. Lufta për çlirimin e Tiranës
është një betejë shumë e rëndësishme në historinë
e Luftës partizane. Brigada e IV zhvilloi luftime
të përgjakshme në vijën Krrabë-Mushqeta-Tiranë,
ku në një nga betejat fitimtare spikat prita ndaj
kolonës armike në Mushqeta deri në Bërzhitë. Në
këto luftime forcat gjermane pësuan humbje të
mëdha në njerëz e mjete. Më 17 Nëntor Kryeqyteti
çlirohet nga këmba e pushtuesit e më 29 Nëntor
1944 çlirohet e gjithë Shqipëria.
Pas çlirimit të Vendit Zija Kambo dërgohet për
studime në Akademinë “Frunze”, në Bashkimin
Sovjetik, të cilat i etur për kulturë e dije i mbaroi
me rezultate shumë të larta.
Pas mbarimit të Akademisë emërohet Komandant i Brigadës së Kufirit në Jug, më vonë Shef
i Shtabit në Drejtorinë e Kufirit në Ministrinë e

Punëve të Brendshme, e në vitin 1968 emërohet
Komandant i Gardës së Republikës, detyrë që e
kreu deri sa doli në pension.
Njeriu gjeneral
Zija Kambo ishte një njeri me dimension të rrallë
human. Qysh në rininë e tij, në formacionet partizane, si luftëtar dhe drejtues, atë e karakterizonte
vetëmohimi dhe sakrifica, dashuria dhe besnikëria ndaj shokut, kolegut e vartësit. Shquhej për
komunikimin miqësor dhe për kërkesën e rreptë
në aksione dhe në detyrë. Tërësisht i paanshëm,
parimor dhe besnik me drejtësinë e pafundme të
ligjit dhe rregullores ai drejtoi në luftë e në punë.
Tepër i përkushtuar në çdo hap të jetës për njerëzit
që e rrethojnë, për familjen dhe shokët e luftës e të
punës, ai mbetet etaloni i ushtarakut të lartë plot
mirësi dhe humanizëm.
“Qysh kur ishim ende fëmijë- kujton Eriketa, bija
e tij, na porosiste: ”Në jetë të jeni gjithmonë të
drejtë, të sinqertë dhe dashamirës me njerëzit”.
Gjeneral Zija Kambo ishte një prind i shkëlqyer
e një bashkëshort ideal. Harmonia në familjen
tonë ishte rezultat direkt i sjelljes dhe qëndrimit të
tij- vijon Eriketa kujtimet për të atin. Babai ishte
plagosur disa herë në luftë, por neve nuk na i tregoi kurrë plagët e marra. Ai nuk ishte një njeri që
kërkonte të shquhej, por kjo e bënte më të shquar
atë.
Zija kambo është një nga ish komandantët e
Gardës së Republikës ku la gjurmë të thella me
mënyrën se si e drejtoi, modernizoi dhe udhëhoqi
atë në vitet kur Shqipëria sapo kishte dalë nga
Traktati i Varshavës. Në atë kohë Garda merrte
një rëndësi edhe më të madhe për udhëheqësit
e Shtetit. Gjeneral Zija Kambo dha gjithçka për
luftën e po ashtu për punën si oficer i lartë e në
detyra të rëndësishme.

Projektligji
“Për shërbimin e sigurisë së Personaliteteve të Larta
shtetërore” & të rejat e tij
kolonel agim nuraj

Meqenëse Ligji “Për shërbimin
e sigurisë së Personaliteteve të
Larta Shtetërore” është përfunduar nga ana konceptuale dhe
u është dërguar për mendim
disa institucioneve, gjykojmë
se është koha për t’ju informuar
nëpërmjet këtij shkrimi më hollësisht mbi përmbajtjen dhe të
rejat e tij.
Së pari: QËLLIMI I PROJEKTLIGJIT DHE OBJEKTIVAT
QË SYNOHEN TË ARRIHEN
janë si më poshtë:
Projektligji ka për qëllim caktimin e rregullave për Shërbimin
e Sigurisë së Personaliteteve të
Larta Shtetërore dhe të objekteve me rëndësi të veçantë. Objektivat që synohen të arrihen
me miratimin e këtij projektakti janë:
• përcaktimi me ligj të veçantë
dhe të integruar i organizimit
dhe funksionimit të Shërbimit
të Sigurisë së Personaliteteve
dhe të Objekteve të rëndësisë
së veçantë, (aktualisht Garda
e Republikës) dhe i sistemit të
gradave dhe të karrierës së pu-

nonjësit të këtij Shërbimi;
• përcaktimi i qartë i autoriteteve
dhe përgjegjësive të tyre;
• përcaktimi më i plotë i veprimtarisë së Shërbimit të Sigurisë;
• përcaktimi me ligj i kritereve
të emërimit dhe të lirimit të Drejtuesit të Shërbimit;
• përcaktimi me ligj i kritereve
të përgjithshme dhe i kritereve
të veçanta të pranimit;
• përcaktimi i autoriteteve përkatëse për nxjerrjen e akteve
nënligjore, në veçanti, duke
ndarë përcaktimin e rregullave
të brendshme të organizimit të
Shërbimit të Sigurisë nga Drejtuesi i Shërbimit dhe i Rregullores së Shërbimit të Sigurisë,
që përfshin dispozitat mbi personelin dhe disiplinën, me vendim të Këshillit të Ministrave;
• parashikimi i një sistemi të
ri dhe unik të gradave, duke
zëvendësuar sistemin aktual
(grada ushtarake,) i cili nuk
është më koherent për sistemin
që propozojmë të miratohet
nëpërmjet këtij projektligji.
Hartimi i këtij projektligji është
një domosdoshmëri e kohës.
Ligji nr. 8869, datë 22.05.2003
“Për Gardën e Republikës së
Shqipërisë”, i ndryshuar, është
miratuar në një kohë ku siguria e Personaliteteve realizohej
edhe nga ushtarë të shërbimit të
detyrueshëm dhe rrjedhimisht
strukura, përbërja organike dhe
gradat, janë të përbëra nga terma që i përkasin strukturave të
Forcave të Armatosura.
Gjithashtu, nevoja e kësaj nisme
legjislative është diktuar edhe në
Programin e qeverisë, konkre-

tisht në përmbushje të prioritetit
për mbrojtjen dhe sigurinë kombëtare dhe forcimin e rendit dhe
sigurisë publike.
Gjithashtu, efektet e pritshme
nga miratimi i këtij projektligji
janë pozitive pasi synohet:
• Përmirësimi i shërbimit të sigurisë së Personaliteteve të Larta
Shtetërore, garantimi i tij në
mënyrë profesionale, të bazuar
në meritë, integritet moral dhe
paanësi politike.
• Garantimi i sigurisë së Personaliteve të Larta Shtetërore
dhe objekteve të rëndësisë së
veçantë.
• Rritja e aftësive profesionale
dhe fizike të punonjësve të shërbimit.
• Përmirësimi i organizimit,
menaxhimit dhe kontrollit;
• Përmbushja e veprimtarive
të shërbimit sipas përcaktimieve në këtë ligj. Konkretisht:
detyrat kryesore, detyrimet, masat e sigurisë, masat detyruese,
përgjegjësitë, të drejtat, kufizimet marrëdhëniet e bashkëpunimit;
• Përmirësim të performancës së
çdo punonjësi dhe strukture;
• Zbatimi i standardeve në lidhje me marrëdhëniet e punës,
si dhe për ecurinë dhe fitimin e
gradave;
• Reformimi i burimeve
njerëzore.
Disa nga risitë që sjell ky projektligj janë:
• Mundëson parashikimin e të
gjitha normave që rregullojnë
veprimtarinë e Shërbimit duke
evituar kështu keqinterpretime

R
E
V
I
S
T
A
G
A
R
D
I
S
T
I

-7-

R
E
V
I
S
T
A
G
A
R
D
I
S
T
I

-8-

në zbatimin e tij;
• Menaxhimi i strukturave bëhet
më funksional dhe rritet efiçenca në punë.
• Reformim në mënyrë rrënjësore të gjithë kuadrit ligjor;
• Përmirësim në garantimin e
sigurisë së Personaliteteve të
Larta Shtetërore;
• Veprimtaria operacionale është
e ndarë nga drejtimi politik;
• Detyrat dhe përgjegjësitë e
Shërbimit përcaktohen me ligj;
• Ndryshime lidhur me formimin profesonal, kualifikimet,
trajnimet gjatë karrierës;
• Ndryshim të sistemit të gradave, duke filluar nga emërtimi,
kriteret, procedurat e konkurimit dhe fitimit të gradës;
• Përmirësim të të gjithë elementëve përbërës të përformances, gjatë kohës në shërbim;
• Përcaktohet qartë marrëdhënia
institucionale midis Ministrit
përgjegjës për rendin dhe sigurinë publike dhe Drejtuesit të
Shërbimit;
• Përmirësim të të drejtave të
punonjësit të sigurisë;
• Zgjerim dhe përmirësim të
marrdhënieve të bashkëpunimit
me subjekte të tjera.
Projektligji është ndarë në XIII
(trembëdhjetë) krerë dhe 76
nene.
Misioni i Institucionit sipas
Projekt-ligjit është: Misioni i
Shërbimit të Sigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore
është siguria e Personaliteteve
të Larta Shtetërore dhe objekteve të rëndësisë së veçantë, të
parashikuara në këtë ligj dhe në
aktet nënligjore në zbatim të tij.
Statusi i Shërbimit të Sgurisë:
Shërbimi i Sigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore,
në vijim Shërbimi i Sigurisë,
është institucion i administratës
shtetërore, person juridik në
varësi të ministrit përgjegjës për

rendin dhe sigurinë publike.
1. Statusi i Shërbimit tëSigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore nuk ndryshon në
gjendje të jashtëzakonshme apo
në gjendje lufte.
2. Punonjësi i Shërbimit të sigurisë për shkak të rëndësisë dhe
përgjegjësisë së lartë të detyrës,
si dhe të rrezikut të jetës dhe
shëndetit të tij, gëzon status të
veçantë sipas këtij ligji.
3. Shërbimi i Sigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore
është i depolitizuar.
Parimet në bazë të të cilave
organizohet dhe funksionon
Shërbimi i Sigurisë së Personaliteteve të Larta Shtetërore janë:
a) ligjshmëria;
b) profesionalizmi dhe besnikëria;
c) objektiviteti dhe paanësia;
d)a snjanësia politike;
e) menaxhimi dhe kontrolli i
centralizuar;
f) uniteti dhe bashkëpunimi;
g) ruajtja e informacionit të klasifikuar;
h) hierarkia, kontrolli dhe
mbikëqyrja e veprimtarisë.
Disa nga Masat detyruese të
parashikuara në projekt-ligj:
1. Punonjësi i sigurisë gjatë kryerjes së detyrës, për të neutralizuar ose për të shmangur persona të veçantë ose grup personash
që nuk u binden kërkesave të tij
e që përbëjnë rrezik ose pengojnë kryerjen e shërbimit, për
ruajtjen e Personaliteteve dhe të
objekteve që parashikohen në
këtë ligj dhe aktet nënligjore në
zbatim të tij, është i detyruar të
përdorë forcën fizike ose mjete
teknike të posaçme, në mënyrë
proporcionale dhe në përputhje
me legjislacionin në fuqi.
2. Punonjësi i sigurisë, gjatë
kryerjes se detyrës, përveç masave të përcaktuara në pikën 1,
të këtij neni, ka të drejtë të përdorë armën e zjarrit, sipas legjis-

lacionit në fuqi për përdorimin e
armëve të zjarrit edhe në rastet
kur sulmohen:
a) Personaliteti në ruajtje;
b) objekti në ruajtje;
c) punonjësi i sigurisë.
3. Rregullat dhe procedurat
për zbatimin e kësaj dispozite,
përcaktohen në Rregulloren e
brendshme të Shërbimit të Sigurisë.
Përgjegjësia e punonjësit të sigurisë. Punonjësi i sigurisë në
rast të veprimit në kundërshtim
me këtë ligj, aktet nënligjore në
zbatim të tij, apo të mosveprimit në përputhje me to, kur nuk
përbëjnë vepër penale, mban
përgjegjësi administrative.
Kufizimet:
1. Punonjësit të Sigurisë i
ndalohet:
a) anëtarësimi dhe pjesëmarrja
në veprimtaritë e partive apo
të shoqatave politike, në çdo
formë që shfaqen ato, në nivel
qendror apo lokal, si dhe të
bëjë propagandë në favor ose
kundër tyre apo kandidatëve në
zgjedhje;
b) të manifestojë sjellje dhe
të mbajë qëndrime që cenojnë
natyrën e depolitizuar të shërbimit të sigurisë;
c) të marrë pjesë në grevë si dhe
të bëjë ankesa kolektive;
d) të dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për arsye
vetiake, pa marrë më parë miratimin e Drejtuesit të Shërbimit;
e) të dypunësohet, me përjashtim të rasteve për veprimtari
letrare, artistike, sportive dhe
mësimdhënie, në qoftë se një
gjë e tillë nuk paraqet konflikt
interesi me detyrën e tij zyrtare
dhe nuk e pengon apo ndikon
në ushtrimin e saj. Për çdo rast
kërkohet miratimi i Drejtuesit të
Shërbimit.
2. Rregullat dhe procedurat për
zbatimin e këtij neni përcaktohen në Rregulloren e brendshme

të shërbimit të sigurisë.
Rregullorja e brendshme e
Shërbimit të Sigurisë miratohet nga Drejtuesi i Shërbimit.
Betimi:
1. Punonjësi i Sigurisë, në momentin e emërimit në detyrë,
bën betimin dhe për këtë qëllim
nënshkruan deklaratën.
2. Punonjësi i sigurisë betohet
sipas kësaj formule betimi:
“Si pjesëtar i Shërbimit të sigurisë, betohem se do të jem
besnik i popullit tim, trim, i disiplinuar, se 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!”.
3. Refuzimi për të bërë betimin
apo për të nënshkruar deklaratën
e betimit sjell si pasojë anulimin
e aktit të emërimit në detyrë.
Gradat sipas niveleve parashikohet të jenë:
1. Punonjës i sigurisë i nivelit
bazë:
a) Nëninspektor sigurie;
b) Inspektor sigurie;
c) Kryeinspektor sigurie.
2. Punonjës i sigurisë i nivelit të
mesëm:
a) Nënkomisar sigurie;
b) Komisar sigurie;
c) Kryekomisar sigurie.
3. Punonjës i sigurisë i nivelit të
lartë:
a) Drejtues sigurie;
b) Drejtues i parë sigurie;
c) Drejtues i lartë sigurie.
4. Punonjës i sigurisë i nivelit
madhor:
a) Drejtues madhor sigurie.
Gjithashtu janë parashikuar
hirearkia e gradave, kriteret
për fitimin e gradës së rradhës,
konkurrimi për gradë, verifikimi, fazat e testimit, ankimimi,
paraqitja e gradave, përcaktimi i
gradave për çdo funksion.

Trajtimi financiar gjatë qëndrimit në punë
Përsa i përket Uniformave,
simboleve dhe shenjave dalluese përcaktohen me vendim
të Këshillit të Ministrave, dokumenti i identifikimit përcaktohet
në Rregulloren e Brendshme, armët, pajisjet dhe mjetet e transportit përcaktohen gjithashtu
me V.K.M.
Kalimi në sistemin e ri të gradave.
Inkuadrimi i gradave të fituara sipas Ligjit nr.9366, datë
31.3.2005 “Për gradat dhe karrierën në Gardën e Republikës
së Shqipërisë”, me gradat sipas
këtij ligji, janë si më poshtë:
a) grada, “rreshter”, “kapter i
katërt”, “kapter i tretë”, ekuivalentohen me gradën “Nënsinspektor sigurie”;
b) grada, “kapter i dytë”, “kapter
i parë”, “kapter mjeshtër”,
ekuivalentohen me gradën “inspektor sigurie”;
c) grada, “kapter shtabi”,
“kapter” dhe “kryekapter”,
ekuivalentohen me gradën
“Kryeinspektor sigurie”;
d) gradat “Nëntoger” dhe “Toger”, ekuivaletohen me gradën
“Nënkomisar sigurie”;
e) grada “Nënkapiten”, ekuivalentohet me gradën “Komisar
sigurie”;
f) grada “Kapiten”, ekuivalentohet me gradën “Kryekomisar
sigurie”;
g) grada “Major”, ekuivalentohet me gradën “Drejtues sigurie”;
h) grada “Nënkolonel”, ekuivalentohet me gradën “Drejtues i
parë sigurie”;
i) grada “Kolonel”, ekuivalentohet me gradën “Drejtues i lartë
sigurie”;
j)grada “Gjeneral Garde”, ekuivalentohet me gradën “Drejtues
madhor sigurie”.
Trajtimi gjatë periudhës tranzi-

tore.
1. Kalimi nga sistemi i gradave
të fituara sipas Ligjit nr.9366,
datë 31.3.2005 “Për gradat dhe
karrierën në Gardën e Republikës”, me gradat sipas këtij
ligji, do të bëhet me hyrjen në
fuqi të këtij ligji.
2. Kalimi nga struktura e Gardës
së Republikës në strukturën
e Shërbimit të Sigurisë, do të
bëhet brenda tre muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.
3. Nëse numri i gradave është
më i lartë se numri respektiv i
funksioneve korresponduese për
çdo gradë, punonjësi i sigurisë
merr gradën që i korrespondon
funksionit të lirë dhe nëse nuk
pranon, ai largohet nga Shërbimi i Sigurisë me gradën e fituar
sipas këtij ligji dhe trajtohet sipas legjislacionit përkatës.
4. Nëse numri i gradave është
me i ulët se numri respektiv i
funksioneve korresponduese për
çdo gradë, kompletimi organik
deri në përfundim të procesit
të konkurimit për ecurinë në
gradë do të bëhet nga punonjës
që mbajnë një gradë më të ulët
se ajo që i korrespondon funksionit të pakompletuar.
5. Trajtimi ekonomik dhe financiar i punonjësve të sigurisë në
karrierë dhe pas ndërprerjes, deri
në momentin e hyrjes në fuqi të
akteve nënligjore përkatëse të
parashikuara në këtë ligj, do të
vazhdojë të bëhet sipas dispozitave të akteve të mëparshme
nënligjore.
Kjo është një tabllo e përmbajtjes
së projektligjit ku jemi munduar
të japim të plota dispozitat për
misionin, statusin, veprimtaritë,
detyrat, përgjegjësitë, ecurinë
në gradë e karrierë,
të
drejtat e punonjësit. Ato do
të konretizohen me daljen e
akteve nënligjore pas miratimit
të ligjit.
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masat që merren nga drejtoria për sigurinë e PLsh-ve gjatë
vizitave të delegacioneve të nivelit të lartë
nënkolonel Besim shaBani
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Masat që merren nga Drejtoria
për Sigurinë e Personaliteteve të
Huaja që vizitojnë Vendin tonë
janë të shumta, pjesa e dukshme
e këtyre masave është veteëm
maja e ajsbergut.
Për organizimin e një shërbimi,
nga momenti i marrjes së njoftimit e deri në fillimin e shërbimit, nga Shtabi i Gardës dhe
përfaqësuesit e Drejtorisë, kryhet një punë paraprake shumëplanëshe. Me marrjen e njoftimit për vizitën e një PLSH-je
të Huaj (njoftimi zakonisht vjen
nga Protokolli i Shtetit), kryhen
një sërë takimesh me përfaqësues të Protokollit, Ambasadës,
oficerët e Sigurisë së Personalitetit të Huaj, përfaqësuesit e
Policisë së Shtetit etj.
Në këto takime ravijëzohet dhe
merr formë gjithë skenari i veprimit të të gjitha strukturave të
përfshira në organizimin e kësaj
vizite, diskutohet çdo problem e
detaj, përcaktohet axhenda përfundimtare, kryhet rikonicion
nëpër objekte, marrin formë të
prerë detyrimet për Ceremonialin që do të zbatohet, preçizohen dhe ndahen detyrat dhe
pёrgjegjesitё pёr çdo strukturё.
Bashkëpunohet ngushtë me
shërbimet e sigurisë së personalitetit të Huaj, të cilët zakonisht

vijnë 2-3 ditë përpara vizitës.
Ata njihen me mënyrën e organizimit të masave të sigurisë,
formën e ndërtimit të eskortës,
përfshi dhe shoqërimin ceremonial, formacionet e lëvizjes në
këmbë, vendin që zënë oficerët
e sigurisë së Personalitetit të
Huaj në këto formacione, masat
që merren për sigurinë e objekteve ku do të kryhen aktivitetet,
informacionet që disponojnë.
Në vijimësi koordinohet dhe
bashkëveprohet ngushtë edhe
me: Shërbimin Informativ
Shtetëror për marrjen në kohë
të informacioneve për veprime të mundshme kriminale
ndaj Personalitetit, me Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare,
Klinikën Qeveritare, Parkun e
Delegacioneve, Spitalin e përcaktuar për emergjenca shëndetësore etj.
Organizimi i masave të sigurisë
në eskortë, në formacionin e ruajtjes gjatë lëvizjes në këmbë
dhe në të gjitha objektet ku do
të zhvillohen aktivitetet, kryhet në zbatim të Rregullores së
Brendshme të Gardës dhe kushtëzohen nga këta faktorë:
- Rëndësia, rangu i Personalitetit.
- Informacionet që disponojmë.
- Situata në të cilën kryhet

detyra.
- Situata në vendet ku do të zhvillohen aktivitetet.
- Kërkesat që kanë shërbimet
analoge.
- Kërkesat dhe konsideratat e
Personalitetit.
- Detyrimet që rrjedhin nga Ceremoniali Zyrtar i Republikës së
Shqipërisë
- Forcat dhe mjetet që kemi në
dispozicion.
Për sigurimin e një Personaliteti
të Huaj, përveç shërbimit në
eskortë, Drejtoria për Sigurinë
e PLSH-ve kryen edhe detyra
të tjera si: shërbim tek suita në
hotel, grupe mbështetëse në të
gjitha objektet ku do të zhvillohen aktivitetet, kontroll me
specialistë LE dhe ASHM të të
gjitha objekteve ku do të zhvillohen aktivitetet, si dhe të mjeteve
të eskortës çdo ditë para fillimit
te shërbimit.
Me marrjen e urdhrit të Komandantit të Gardës për Sigurimin
e një Personaliteti të Huaj të
nivelit të Lartë gjatë vizitës në
Shqipëri, nga Drejtoria për sigurinë e PLSH-ve merren këto
masa:
- Hartohet plani i detyrave paraprake në të cilin përcaktohen
detyra për Specialistin e Koordinimit në Drejtori, Sektorin e

Sigurisë Delegacioneve, Sektorin e Sherbimeve Speciale, Specialistin për Transportin, Specialistin për Ndërlidhjen etj.
Specialisti i Kordinimit në Drejtori dhe shefi i Sektorit të
Sigurisë të Delegacioneve, kordinojnë punën ndërmjet strukturave
të Drejtorisë, me strukturat e tjera të Gardës dhe Shtetit si dhe
zhvillojnë një rikonicion paraprak në vendet e zhvillimit të aktiviteteve, me qëllim përllogaritjen e forcave mbështetëse në objektet
ku do të zhvillojë aktivitet Personaliteti. Pas kryerjes së rikonicionit përpilohet Plani i Sigurisë së Drejtorisë.
Pas përfundimit të planit të sigurisë dhe planizimit në
librin e shërbimit mblidhet personeli i planizuar me shërbim. Ky
personel njihet me pjesë të urdhërit të Komandantit të Gardës,
pjesë të Planit të Sigurisë së Drejtorisë dhe me planizimin e
shërbimit, njihet me detyrën që do të kryhet, Personalitetin që
do të sigurohet, axhendën e tij, me situatën në pergjithësi dhe
situatën e shërbimit në veçanti, të dhena nga sektori i Analizës së
Gardës n.q.s ka. dhe bëhet instruktazhi mbi mënyreën e veprimit
të personelit të shërbimit gjatë lëvizjeve në këmbë, lëvizjeve me
mjete dhe në objektet ku do të zhvillohen aktivitetet, zgjidhjen e
detyrave në situata të ndryshme që mund të ndodhin gjatë shërbimit dhe për shërbime shumë të rëndësishme zhvillohet dhe
stërvitje e veçantë.
Shërbimi për Sigurinë e PLSH-ve të Huaja që vizitojnë vendin
tonë, është një ndër detyrat më të rëndësishme që kryen Drejtoria për Sigurinë e PLSH-ve, është prezantimi i pare i strukturave
të Gardës me Personalitete të vendeve të tjera dhe me shërbimet

analoge. Ky lloj shërbimi ështe
shumë kompleks, i ndërthurur
me shumë lloje problematikash, me pjesëmarrje të shumë
strukturave dhe faktorëve,
me ndryshueshmëri të vazhdueshme dhe gjatë gjithë kohës
nën fokusin e mediave dhe të
publikut.
Për kryerjen me sukses të
këtij shërbimi kërkohet një
organizim perfekt, kordinim e
bashkëveprim në shkallën më
të lartë, parashikim deri në detaje të detyrave që do të kryhen,
ndarje të saktë të detyrave e
përgjegjesive për çdo strukturë
e person të përfshirë në të.
Përveç përgatitjes së lartë
profesionale e fizike, efektivi
që kryen këto detyra duhet të
ketë performancë të shkëlqyer,
disiplinë të lartë, komunikim
me etikë, njohuri të gjuhëve të
huaja, të kenë aftësi të mira të
punës në grup, përshtatshmeri,
fleksibilitet.
Organizimi dhe zbatimi i
masave të sigurisë për Personalitetet e Huaja në ndryshim
me ato për PLSH-te e vendit ka
disa veçori:
- Sasia e mjeteve të përfshira
në eskortë është shumë herë më
e madhe, pasi ka edhe mjete
të Protokollit dhe të anëtarëve
të delegacionit, të cilat levizin
njëkohësisht me Personalitetin.
- Personeli i sigurisë që kryen
këto detyra ka shume pak kohë
në dispozicion për t’u njohur
dhe përshtatur me profilin e
Personalitetit.
- Personeli i sigurisë nuk është
gjithmonë i njëjti për çdo shërbim, prandaj organizimi i punës
në grup është më i vështirë
se në shërbimet e sigurisë së
PLSH-ve të Vendit.
- Në çdo shërbim duhet të bashkëveprohet e kordinohet puna
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me shërbimet analoge të huaja, për implementimin e skemave të përbashkëta të lëvizjes, kërkesat e
të cileve ndryshojnë rast pas rasti.
- Për arsye të përfshirjes së shumë strukturave në këto sherbime dhe meqenëse axhenda është e përcaktuar, mundësitë për të ndryshuar rrugëkalimet apo oraret e lëvizjes së Personalitetit janë të pakta.

mësim tregues
(sektori Xhenio-kimi)
Major Qerim Sulejmani
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Rritja e profesionalizmit për Mbrojtjen e PLSHve dhe ORV-ve nga Incidentet me Eksplozivë dhe
ASHM me parametra bashkohorë, mund arrihet
me veprime në grup.
Në ditët e sotme, terrorizmi duke përdorur
eksplozivë dhe ASHM, ka marrë përmasa të konsiderueshme. Përdorimi i eksplozivëve të prodhimit industrial ose ushtarak është zëvendësuar
masivisht nga eksplozivët e prodhuar në kushte
artizanale. Ekslpozivët e improvizuar, të cilët arrihen duke bashkuar produkte të ndryshme, që
veç e veç janë të parrezikshme, mund të gjenden
lehtësisht në treg të lirë.
Për parandalimin e akteve terroriste, funksionojnë struktura ligjore të specializuara me personel
profesionist dhe teknikë bashkëkohore.
Për realizimin e këtij Misioni, në përbërje të
Gardës së Republikës është Shërbimi i Ruajtjes
nga Incidentet me Eksplozivë dhe ASHM.
Si strukturë operacionale me profesionistë, parashikon, planizon dhe zbaton, masa të plota sigurie për ruajtjen nga incidentet me eksplozivë dhe
ASHM.
Organizimi, përgatitja dhe veprimet e grupit të
kontrollit të eskortës për Ruajtjen nga Incidentet
me Eksplozivë dhe ASHM.
Në zbatim të Ligjit “Për Gardën e Republikës
së Shqipërisë” për të gjitha eskortat që lëvizin
PLSH-të e Vendit dhe të huaja, merren masa sig-

urie për Ruajtjen nga Incidentet me Eksplozivë
dhe ASHM. Në zbatim të kësaj detyre me rigorozitet, kryhet kontrolli nga Specialistë e ndihmës specialistë për zbulimin dhe parandalimin
e incidenteve të mundshme. Kontrolli kryhet me
shikim të drejtpërdrejtë, me aparaturë dhe me
“student” eksplozivë kërkues. Vendi i kontrollit
caktohet duke vlerësuar disa kërkesa dhe parime
për punën në grup.
Kontrolli i eskortës duhet të kryhet pa patur zhurma ose ndikime të tjera në afërsi. Për këtë është
e nevojshme që rajoni të caktohet duke siguruar
punë të pavarur:
•
Rajoni i grumbullimit të eskortës.
•
Rajoni i kontrollit të mjeteve të eskortës
është vendi ku mjetet kontrollohen një nga një, i
shmangur nga ndikimi i zhurmave apo ndikimeve
të tjera. Në rast se mund të diktohet ndonjë send
i dyshimtë bëhet bllokimi i mjetit por jo puna për
realizimin e detyrës.
•
Rajoni i nisjes së eskortës, pas kontrollit
të sigurisë.
Komandanti i grupit pasi ka marrë detyrën për
kontrollin e eskortës, kontrollon përgatitjen dhe
gatishmërinë për funksionim të aparaturës dhe
pajisjeve të tjera ndihmëse, merr masa për eleminimin e mungesave në kohën e duhur, u jep
udhëzime vartësve për të vepruar me saktësi dhe
shpejtësi për realizimin e detyrës, kontrollon
gjithashtu edhe prezencën e Instruktorit të “studentit” eksplozivë-kërkues.
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Në kohën e caktuar merr kontakt me përgjegjësin e eskortës
dhe nis zbatimin e detyrës.
Përgjegjësi i eskortës së bashku
me grupin e sigurisë nga incidentet qëndrojnë në rajonin
e kontrollit të mjeteve. Sipas
rradhës së lëvizjeve thërret drejtuesit e mjeteve të sjellin mjetet
në rajonin e kontrollit. Specialisti i ruajtjes nga incidentet
evidenton mjetin, targën dhe
drejtuesin. Nërkohë, ndihmës
specialistët fillojnë kontrollin në
mënyrë të pavarur e në drejtim
të kundërt me njëri-tjetrin. Ata
kontrollojnë mjetin nga jashtë
pa hapur dyert, poshtë mjetit me
pasqyrë kontrolli, video kamer
teleskopike me rreze infra, me
snifeks plus. Pas përfundimit të
kontrollit nga jashtë, i kërkojnë drejtuesit të mjetit të hapë
kapakun e motorrit, të hapë dyert, bagazhin dhe të japë shpjegime për sendet ose objektet që
mund të jenë në mjet. Monitorojnë nivelin e rrezatimit në disa
pika të ndryshme brenda mjetit.
Pas përfundimit të kontrollit me
aparaturë mund të kontrollohet
edhe me studentin eksplozivë
kërkues për të rritur sigurinë e
mjetit. Specialisti dokumenton
konstatimet e vërejtura dhe merr
nënshkrimet e Përgjegjësit të eskortës, drejtuesit të mjetit dhe
ndihmës specialistëve.
Në rast se në mjetin e rradhës,

në bagazh konstatohet një pako
kartoni, e lënë si pa kujdes,
dhe drejtuesi i mjetit deklaron
se nuk është në dijeni për këtë
pako kryhen këto veprime:
kontrollohet me shikim të drejtpërdrejtë, me snifeks plus
dhe për tu bindur profesionalisht kontrollohet me studentin
eksploziv kërkues. Nëse nga
kontrolli i pakos konstatohet
prani eksplozivi njoftohet eprori, merren masa për bllokimin
e impulseve elektromagnetike,
bllokohet mjeti dhe pritet ardhja e Njësisë Anti Eksplozive
për veprime të mëtejshme.
Organizimi, përgatitja dhe veprimet e Grupit të Ruajtjes nga
Incidentet me Eksplozivë dhe
ASHM, në kontrollin e vendakomodimit (suite) ku do të
pushojë PLSH-ja.
Për qëllime të ndryshme pune e
pushimi, PLSH-të e Vendit por
edhe të delegacioneve të huaja
që vijnë në Vendin tonë, u sigurohet vend pushimi, i cili mund
të jetë Rezidencë Qeveritare,
kur është e mundur, por mund
të jetë dhe një ambient social
publik ose privat, i cili merret
në ruajtje të përkohshme. Në
këto kushte, kryhet kontrolli
për sigurinë nga incidentet me
eksplozivë dhe ASHM.
Rast hipotetik:
Pasi është përcaktuar ambienti

(dhoma-suitë), grupi i Ruajtjes
nga Incidentet me Eksplozivë
dhe ASHM fillon kontrollin
me shikim të drejtpërdrejtë dhe
me aparaturë në të gjithë hapësirën e suitës, nën kujdesin dhe
përgjegjësinë e specialistit të
incidenteve. Gjatë kontrollit në
këndin e çlodhjes, në tavolinën
e mesit konstatohet një shishe
qelqi me pije e dyshimtë. Brenda saj me shikim të drejtpërdrejtë vërehen disa pajisje të cilat
nuk i përkasin qëllimit të objektit. Me ndriçues dore duken
të papërcaktuara kurse me metal kërkues tregon se ka pjesë
metalike brenda. Duke bërë
kontrollin me aparatin snifeks
plus edhe “studenti” konstaton
prani të eksplozivit. Njoftohet
eprori, Administratori i objektit
ku konstatohet sendi i dyshimtë
dhe nëpërmjet Qëndrës së Drejtimit kërkohet prania e Njësisë
Anti Eksploziv për veprime të
tjera më të specializuara.
Përgjegjësi i Grupit të kontrollit raporton për konstatimet në
Qendrën e Drejtimit dhe merren masa për të caktuar sipas
mundësisë një vend akomodimi
tjetër, i cili i nënshtrohet imtësisht kontrollit për sigurinë nga
Incidentet me Eksplozivë dhe
ASHM.
Pas përfundimit të kontrollit të
vend akomodimit të ri, raportohet për zbatimin e detyrës, duke
mbajtur dokumentacionin përkatës.
Organizimi, përgatitja dhe veprimet e Grupit të Kontrollit të Korrespodencës Zyrtare
në Selitë Qeveritare të punës,
për Sigurinë nga Incidentet me
Eksplozivë dhe ASHM.
Në Selitë e punës të PLSH-ve,
çdo ditë vjen korrespondenca
zyrtare nëpërmjet Postës Shqiptare, por edhe nëpërmjet punonjësve postierë të Institu-
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cioneve të tjera Shtetërore. Në zbatim të Ligjit
“Për Gardën e Republikës së Shqipërisë” kryhet
kontrolli edhe i korrespodencës që vjen në Seli,
që mund t’i drejtohet PLSH-së ose zyrave të tjera
ndihmëse bre nda Selisë, për Sigurinë nga Incidentet me Eksplozivë dhe ASHM. Kontrolli bëhet
në zyrë të veçantë, ku nuk rekomandohet prani e
personave të tjerë, mundësisht dyert dhe dritaret
të jenë hermetike, kjo për parandalimin e infektimit të ambjenteve të tjera në rast të kontaktit me
infektues bakterologjik.
Grupi përbëhet nga një nënoficer ndihmës specialist për eksplozivët dhe një nënoficer ndihmës specialist për ASHM-të. Pajiset me aparat për zbulimin e metaleve, radalert 100, skaner, letër kundër
kimike, ndriçues dore, maska fytyre, doreza plastike, syze mbrojtëse, qeska plastike, etj.
Pas marrjes së detyrës, ndihmës specialistët
përgatitin mjetet e punës dhe aparaturat, i vendosin
ato në tavolinën e punës në gatishmëri për t’i
përdorur në çdo kohë. Punonjësi i Postës Shqiptare
vjen në Seli për të sjellë postën e cila ka kaluar në
kontrollin me skanerin e hyrjes në objekt. Dorëzon
postën që i drejtohen Selisë sipas adresës. Ndihmës
specilistët nisin kontrollin me prekje me dorë, me
mollëzat e gishtave, kontrollojnë adresën, shkrimet
në zarf, kontrollojnë me metal kërkues praninë e
pjesëve metalike, monitorojnë nivelin e rrezatimit
dhe pasi nuk konstatojnë dyshime e evidentojnë
sipas numrit të protokollimit. Vazhdohet kontrolli
i të gjithë postës.

Rast hipotetik:
Gjatë punës, në një zarf që i drejtohet PLSH-së,
vërehet shkrim i dyshimtë. Nga kontrolli me mollëzat e gishtave vërehen pjesë të forta, një qeskë e
vogël, dyshohet prani e një lënde të shkrifët, mbi
zarf vërehet një njollë e pazakontë. Menjëherë
specialistët veshin dorezat, maskën e fytyrës,
syzet mbrojtëse dhe vazhdojnë kontrollin më të
imtësishëm. Me metal kërkues dyshohet prani e
metaleve që të japin përshtypjen e përcjellësit.
Përdorimi i letrës kundër kimike nuk konstaton
prani agjenti kimik. Grupi konstaton një send të
dyshimtë. Këtë send e fut në një qeskë plastmasi,
mundësisht hermetike, njofton eprorin për konstatimet. Pas mbritjes së eprorit, i jepen sqarime
për konstatimet dhe pas vlerësimit të eprorit specialist, njoftohet Qendra e Drejtimit për veprime
të mëtejshme.
Kujdes! Zarfi nuk duhet të hapet në asnjë rast.
Dera e zyrës duhet të qëndrojë e mbyllur me çelës
deri në ardhjen e specialistëve të Anti Terrorit
dhe Ekspertëve Kriminalistikë. U jepen sqarimet
e nevojshme dhe dokumentohet dorëzimi i
objektit ekspertëve.
Në asnjë rast nuk duhet neglizhuar kryerja e veprimeve me kujdes dhe brenda kompetencave që
na jep ligji, pasi një pakujdesi e vogël mund të
shkaktojë ndotje të ambientit dhe mund të sjellë
pasoja.
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rëndësia e integrimit në Bashkimin europian
Përgatiti: togere vilma karaPiCi
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Bashkimi Europian është një union politik dhe
ekonomik i 28 shteteve. Si bërthamë u krijua në
vitin 1958 dhe përbëhej nga gjashtë shtete e më
pas u zgjerua nga pikëpamja e integrimit. Qëllimi
i Be-së është të promovojë harmoninë Europiane nëpërmjet krijimit të një tregu të vetëm për
mundësinë e lëvizjes së lirë të të mirave materiale, shërbimeve dhe njerëzve.
Disa nga përfitimet që mundëson Bashkimi Europian:
Përfitimi i gjerë politik dhe ligjor
1. Harmonia Europiane- Shtetet e BE-së nuk janë
më aq të paditura sa ishin në të shkuarën. Me përjashtim të luftës civile në Jugosllavi (e cila nuk
ishte pjesë e BE-së asokohe), Europa ka menaxhuar kurimin nga përçarjet, të cilat ishin tmerrësisht të ekspozuara pas dy Luftërave Botërore
në shekullin e XX. BE-ja u nominua për çmimin NOBEL të Paqes në 2012 për ndihmën që
dha në promovimin e paqes dhe bashkëpunimin
ndërkombëtar. Shumë prej shteteve lindore janë
të etura për tu bashkuar me Bashkimin Europian
sepse ndjejnë se me këtë bashkim do të ndihmohen për të promovuar stabilitetin politik dhe ekonomik.
2. Të drejtat ligjore dhe humane- Bashkimi Europian ka një angazhim të madh për të drejtat
njerëzore, duke parandaluar kështu diskriminimin dhe zbatimin rigoroz të ligjit. Kjo e bën BEnë tërheqëse për shtetet që duan t’i bashkohen,
siç është për shembull Ukraina, e cila dëshiron të
ndajë të dretja të ngjashme humane dhe ligjore.
3. Perspektiva e anëtarëve ka ndihmuar në mod-

ernizimin e shteteve, si në rastin e
Turiqisë. Kriteri i Kopenhagenit për të
qenë pjesë e BE-së parashikon angazhimin e shteteve pjesëmarrëse në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, rregullave
të ligjit dhe ekonomisë së tregut. Perspektiva e të qenurit anëtar i BE-së
inkurajon shtetet të implementojnë
legjislacionin për të drejtat e njeriut.
Përfitimi ekonomik
1. Bashkimi Europian është një nga
zonat me ekonominë më të fortë në
botë. Me 500 milion njerëz në përbërje, Bashkimi Europian ka 7.3% të popullsisë së botës, por numëron më tepër se 23% të
GDP-s (prodhimit të brendshëm bruto) nominale
botërore.
2. Tregtia e lirë dhe heqja e barrierave tarifore
kanë ndihmuar në reduktimin e kostove dhe çmimeve për konsumatorët. Tregtia e rritur e BE-së
rrit punësimin dhe të ardhurat. Tregtia brenda
për brenda BE-së është rritur me 32% që nga viti
1992.
3. Sipas studimeve- mbi 10 vite (1993-2003)
Tregu i përbashkët përmirësoi GDP-n e BE-së me
877 miliard Euro. Kjo do të thotë 5700 € të ardhura të shtuara për çdo familje.
4. Heqja e barrierave për taksat doganore do të
thotë 60 milion dokumenta të printuara çdo vit të
cilat nuk duhet të jenë më të domosdoshme për
tu plotësuar, duke mënjanuar kështu burokracitë,
kostot dhe kohën e dërgesave të tyre.
5. Shtete më të varfra siç janë Irlanda, Spanja dhe
Portugalia kanë bërë progrese të konsiderueshme
ekonomike që kur ju bashkuan BE-së.
Lëvizja e lirë e njerëzve dhe punësimi
Lëvizja në të gjitha shtetet e Bashkimit Europian
është plotësisht e lirë dhe e hapur për të gjithë
shtetasit. BE-ja ka lejuar që të kryhet lëvizje për
qëllime tregtie, turizmi duke e bërë këtë të fundit
edhe më të lirë në kosto. Kjo lejon mundësinë e
hapjes së shumë vendeve të punës dhe shanseve
për shkollim, sidomos të studentëve që jetojnë në
vende të varfra duke marrë ndihmë edhe nga programi Erasmus. Më shumë se 15 milion shtetas
kanë lëvizur në vende të tjera të Bashkimit Euro-

pian për të gëzuar pensionin e tyre.
Përfitimet Mjedisore të Bashkimit Europian
BE-ja ka përmirësuar gjithashtu cilësinë e ujit të
deteve dhe plazheve duke implementuar rregulla
strikte mbi standardet e ujit sipas “Direktivave të
Ujit”. Sot, 92% e zonave të plazheve plotësojnë
minimumin e cilësisë sipas standardeve të vendosura nga BE.
Kultura nuk humbet
BE-ja nuk ka patur asnjëherë një gjuhë zyrtare dhe
nuk interferon në aspektin kuturor të një shteti.
Kjo ndihmon për të siguruar se teksa je pjesë e
Bashkimit Europian ke gjithashtu identitetin tënd
të pacënuar si shtet autonom.
Monedha e përbashkët
Të gjitha shtetet anëtare të Bashkmit Europian
kanë të njëjtën monedhë, euro. Kjo ndihmon në
thjeshtimin e të bërit biznes, në thjeshtim të procedurave gjatë udhëtimeve. Krijon gjithashtu një
ndjesi uniteti midis shteteve anëtare.
JO konflikt midis Kombeve
Ka rregulla tepër strikte të cilat duhet të ndiqen
për çdo çështje që ndodh në BE. Kjo parandalon
që ndonjë prej shteteve anëtare të përfshihet në
konflikte politike ose ekonomike dhe promovon
gjithashtu paqen në kontinent.

Me gjithë këto benefite që na ofron Bashkimi
Europian dhe integrimi në këtë Unitet të përbërë
prej 28 shtetesh, ka gjithmonë një “POR”. Kjo
ka të bëjë me diasavantazhet dhe anën tjetër të
medaljes. Më poshtë renditen disa prej anëve të
errta të të qenurit pjesë e Bashkimit Europian.
Barrierat e Komunikimit
Bëhet shumë e vështirë për BE-në që të komunikojë më të gjithë shtetasit e saj sepse ata të gjithë
flasin gjuhë të ndryshme. Kjo bën gjithashtu që
të cënohet impakti i unitetit ndërmjet anëtarëve.
Bëhet gjthashtu edhe me e vështirë për të afruar
njerëzit.
Ndarja e pasurisë nuk është gjithnjë e
dobishme
Shtete të mëdha dhe të pasura që janë anëtare të
Bashkimit Europian, si Gjermania, duhet të ndajnë pasurinë e tyre me shtete shumë herë më të

vogla dhe të varfra. Kjo kufizon secilin shtet të
bëhet shumë më shumë i fuqishëm, që është një
e keqe për shtetin në fjalë për të patur mundësi të
bëhet superfuqi botërore.
Ndarja është një problem
Sapo një shtet vendos që të bëhet pjesë e Bashkimit Europian, është jashtëzakonisht e vështirë
që ai të shkëputet prej BE-së. Kjo bën që shumë
njerëz të jenë në dilemë nëse duan të behën pjesë
e komunitetit të BE-së ose jo sepse negativiteti do
të ketë ndikim në shtetin e tyre, por ata pak mund
të bëjnë për këtë.
Diskriminime midis anëtarëve potencial
Që të bëhesh pjesë e BE-së, duhet të jesh pjesë e
Europës. Duke qenë se kufijtë e saj janë shumë të
paqartë, çka i jep Bashkimit Europian fuqinë për
të zgjedhur dhe marrë ato shtete që ajo dëshiron.
Fuqi mbi Qeverinë
Bashkimi Europian ka fuqi të vendosë mbi qeverinë e këtyre shteteve anëtare të saj. Kjo do të
thotë se nëse ata nuk e pëlqejnë një lider politik,
ata thjesht mund ta “shkelmojnë” atë nga zyra.
Është gjithashtu e lehtë që të shkelen parimet e
korrupsionit dhe të krijohen probleme të mëdha
në sektorët qeverisës.
Interesi i të tërëve mbi atë të Shtetit
Politikat, vendimarrjet dhe rregullat e vendosura nga Bashkimi Europian nuk janë të tilla që të
mbrojnë interesin më të mirë të secilit shtet në
veçanti. Përkundrazi, qëllimi i Bashkimit Europian është që të çojë përpara BE-në në tërësi. Kjo
ka shkaktuar shumë dëme në shtete më të vogla,
që në shpesh kanë rënë në vesh të shurdhër.
FAKTE PËR BE
•
28 Shtetet anëtare të Bashkimit Europian
janë: Austria, Belgjika, Bullgaria, Kroacia (shteti
më i ri anëtar), Qipro, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia,
Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luksenburgu, Malta, Hollanda, Polonia, Portugalia,
Rumania, Sllovakia, Sllovenia, Spanja, Suedia,
Anglia (nuk do të jetë më pjesë që prej fundit të
Marsit 2017).
•
Vendet Kandidate: Shqipëria, Mali i Zi,
Serbia, Republika e Maqedonisë, Turqia.
•
Çdo shtet duhet t’i mësojë fëmijëve gjuhën
angleze në shkollë.
•
Për një përiudhë të shkurtër në vitin 2007
ekonomia e BE-së ishte më e zhvilluara në Botë.
•
Në vitin 2011 Greqia pati një krizë borxhi
që pothuajse fundosi ekonominë e Portugalisë,
Italisë dhe Irlandës.
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udhëzim mbi përdorimin e armëve
në Gardën e republikës
Përgatiti: n/kolonel dritan osmani
si mjet i fundit për të parandaluar ose neutralizuar veprimet e
dhunshme të rrezikshme të personit me rrezikshmëri të lartë
për jetën dhe shëndetin e tij dhe
personave të tretë (P.L.SH apo
kolegë), kur mjetet e tjera të
përdorimit të forcës nuk kanë
dhënë rezultat ose nuk arrijnë
objektivat e ligjshëm të detyrave
funksionale.
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- 18 I.Të përgjithshme
Në kuptim të ligjit dhe akteve
të tjera nënligjore termat e mëposhtëm kanë këto kuptime si
vijon:
1. “Armë në përdorim individual”, pistoleta e shërbimit për
përdorim individual, që çdo punonjës i Gardës ka të drejtë ta
mbajë me vete dhe jashtë orëve
të shërbimit.
2. “Armë të njësisë”, armët
e zjarrit që mbahen/ruhen në
magazinën e armatimit dhe u jepen punonjës i Gardës përpara
fillimit të shërbimit dhe që nuk
mbahen me vete jashtë shërbimit.

2. Shmangia e një rreziku nëpërmjet përdorimit të armëve të
zjarrit nga punonjësit e Gardës,
bëhet për të mbrojtur jetën,
shëndetin e tyre ose të një tjetri
(P.L.SH, kolegë) nga një sulm
i padrejtë, i vërtetë dhe i çastit,
me kusht që karakteri i mbrojtjes
të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit, si dhe kur u
kërkohet për të përballuar një
rrezik real dhe të çastit, që kërcënon atë ose një person tjetër
(PLSH, kolegë) nga një dëmtim
i rëndë, me kusht që të mos jetë
i provokuar prej tij dhe dëmi i
3. “Rregulla për mbajtjen e ar- shkaktuar të mos jetë më i madh
mës së zjarrit”, tërësia e normave se dëmi i zmbrapsur.
për këtë shërbim (armatimi)
sipas përcaktimeve në Rregul- III. E drejta për përdorimin e
loren e Brendshme të Gardës, armës së zjarrit
Udhëzimeve dhe Urdhrave të Punonjësit e Gardës, në përmKomandantit të Gardës, dhe in- bushje të detyrave funksionale
struktazheve për këtë qëllim.
përkatëse, mund të përdorin armët e zjarrit nëse nuk ka mënyrë
II.Kushtet e përdorimit të ar- tjetër:
mës
1. Punonjësit e Gardës mund ta a) për të mbrojtur jetën dhe shënpërdorin armën e zjarrit të shër- detin tij, si dhe jetën e Personalbimit, në ushtrim të detyrave të iteteve në ruajtje (personave të
tyre dhe në përputhje me dis- tjerë) nga sulme të pashmangpozitat e Ligjit “Për përdori- shme ose për të parandaluar
min e armëve të zjarrit” dhe të vazhdimësinë e aktit kriminal,
nenit 25 të Ligjit “Për Gardën”, që shkakton rrezik të lartë për
vetëm atëherë kur është absolut- jetën;
isht e domosdoshme dhe vetëm

b) për të zmbrapsur sulmin ndaj
objektit në ruajtje (Seli, Rezidencë), nëse është qartësisht e
dukshme që jeta e personit, i cili
e siguron atë, ose personave të
tjerë (P.L.SH, kolegë) është në
rrezik.
IV.Paralajmërimi për përdorimin e armës së zjarrit
1. Përpara përdorimit të armëve
të zjarrit punonjësit e Gardës
duhet të identifikojnë veten
si të tillë, si dhe t’i japin një
paralajmërim të qartë, duke u
shprehur me zë të lartë “Ndal”, 4. Ndalohet e shtëna me qëllim
ndjekur nga paralajmërimi i paralajmërimi nga punonjësi i
dytë “Ndal se do të qëlloj”, nëse Gardës.
ai nuk ndalet.
V.Shmangia e rrezikut publik
2. Atje ku është e mundur, për- 1. Përdorimi i armëve të zjarrit
para përdorimit të një arme është i lejueshëm vetëm kundër
zjarri, punonjësit e Gardës për- personave të veçantë të armadorues të armës, duhet të para- tosur, të cilët kryejnë vepra të
lajmërojnë/të ndalojnë me zë të dukshme dhune kundër jetës së
qartë dhe të vendosur personin P.L.SH (sigurisë së P.L.SH-së
që paraqet rrezikshmëri, që ai të dhe O.R.V-së) ose/dhe shërbiheqë dorë qartazi nga realizimi meve që kryejnë strukturat e
i veprimit/veprimeve të tij. Gardës, kur përdorimi i masave
Vetëm kur personi që po kryen të tjera shtrënguese nuk ka dhënjë ose disa veprime me rrezik- në rezultatet e dëshiruara.
shmëri të lartë tregon qartë se
nuk ka dëshirë të ndërpresë veprimin e tij, atëherë punonjësi
i Gardës (përdoruesi i armës)
mund të hapë zjarr kundër tij
duke bërë një qitje, e cila drejtohet/shënjestrohet duke synuar
në pjesët e poshtme të trupit.
3. Në rrethana objektivisht të
pamundura, të ngutshme, në
rast se paralajmërimi rrezikon
punonjësin e Gardës mund të
mos bëhet paralajmërimi në rast
se një veprim i tillë rrezikon punonjësin e Gardës ose personat
e tjerë (P.L.SH, kolegë) nga një
rrezik i çastit për jetën. Në këtë
rast qëllohet pa paralajmërim,
duke synuar në pjesët e poshtme
të trupit.

kërcënim për pacënueshmërinë
e personave të tjerë.
2. Ndalohet të qëlluarit në ajër
me armë zjarri mbi grumbullime njerëzish, si një mënyrë
për shpërndarjen e tyre.
3. Armët e zjarrit nuk mund të
përdoren në asnjë rrethanë në
rastin e protestave paqësore,
qofshin ato të ligjshme apo të
paligjshme.

4. Arma e zjarrit përdoret me
Urdhër vetëm në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme të përcaktuar me Vendim të Kuvendit
2. Përdorimi i armëve të zjar- të Republikës së Shqipërisë.
rit për të shmangur një rrezik
publik, që paraqet një tubim i VII. Përgjegjësia për pasojat e
dhunshëm personash, është i përdorimit të armës
lejueshëm vetëm kundër perso- 1. Punonjësit e Gardës në monave të veçantë të armatosur, të mentet që përdorin armë zjarri,
cilët kryejnë vepra të dukshme kanë përgjegjësi personale.
dhune kundër jetës së personit 2. Përdorimi i armëve të zjar(P.L.SH) ose shërbimeve që rit nga personeli i Gardës në
kryen Garda e Republikës në kundërshtim me rregullat e përO.R.V, kur përdorimi i masave caktuara në ligj, sjell përgjegjësi
të tjera shtrënguese nuk ka dhë- sipas Kodit Penal, sipas llojit të
në rezultatet e dëshiruara.
veprës penale të kryer.
VI.Ndalimet
1. Arma nuk përdoret kur personi që paraqet rrezikshmëri përpiqet të largohet, gjë që tregon
synimin e tij për të hequr dorë
nga realizimi i aktit kriminal
dhe kur ky largim nuk paraqet

VIII.Raste te tjera të përdorimit të armës
Në përputhje me nenin 10 të
Ligjit nr.72/2014 “Për përdorimin e armëve të zjarrit”, lejohet përdorimi i armëve të zjarrit
ndaj kafshëve, nga personeli i
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Gardës kur ato përbëjnë rrezik të menjëhershëm
sulmi ndaj jetës ose rrezik për jetën dhe shëndetin
e njerëzve nga sëmundje infektuese dhe kur:
a) nuk është e mundur të kërkohet miratimi i pronarit të kafshës;
b) kafsha nuk zotërohet nga asnjë person;

drejtim të personit që po e sulmon atë në atë vend
që është ai (sulmuesi) pavarësisht se ai mund te
jetë edhe jashtë O.R.V-së (objektit në ruajtje)
duke u munduar në maksimun të shmangë dëmet
anësore (p.sh plagosjen e personave të tjerë që
ndodhen pranë sulmuesit).

IX.Shembuj
A. Arma e zjarrit përdoret si mjet ekstrem për të
frenuar ose paralizuar veprimet e kundraligjshme
të personit ose të personave të ndryshëm, kur
mjetet e tjera nuk kanë dhënë rezultat, ose kur
duket qartë se përdorimi i tyre nuk do të ketë sukses.
Konkretisht:
Kur persona të ndryshëm përpiqen të futen forcërisht ose me automjete në Selitë dhe Rezidencat
apo O.R.V të tjera, ose kur ata apo O.R.V-të sulmohen me armë dhe në rrethana konkrete sulmi
nuk mund të sprapset me mjete të tjera, në këto
raste përdoret arma e zjarrit.
B. Kur personeli i shërbimit në sektorin e shërbimit sulmohet befasisht me armë dhe rrethanat
nuk lejojnë që ai të bëjë paralajmërimin e mësiperm, ai përdor armën pa paralajmërim në pjesët
e poshtme.

C. Personeli i shërbimit në O.R.V e përdor armën
e zjarrit për të mbrojtur jetën e tij në rast se ai
sulmohet nga një sulm i padrejtë, i vërtetë dhe
i castit me kusht që karakteri i mbrojtjes së tij
të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit
me armë (kushtet e mbrojtjes se nevojshme, Kodi
Penal)

Konkretisht:
Në rast se roja në vendshërbim apo sektor shërbimi te objektit në ruajtje sulmohet me armë nga
një person apo disa, ai përdor armën në proporcion të drejtë me rrezikshmërinë e sulmit (Kur
ndërpritet sulmi ndërpritet dhe kundërpërgjigja).
D. Personeli i shërbimit në O.R.V e përdor armën
e zjarrit për të mbrojtur O.R.V, P.L.SH-në, jetën e
kolegut në raste se ndaj këtyre, (kolegut, O.R.Vsë apo P.L.SH-së) kryhet një sulm me armë dhe
ata kërcenohen nga një rrezik real dhe i castit, apo
nga një dëmtim i rëndë me kusht që të mos jetë i
provokuar prej tij ose atyre, ku dëmi i shkaktuar
Konkretisht:
Pra, kur personeli i sherbimit vihet perball nje sul- të mos jetë më i madh se dëmi i sprapsur. (kushtet
mi te tillë me armë, të befasishëm ai hap zjarr në e nevojës ekstreme, Kodi Penal)

Konkretisht:
Në rast se roja sheh që një apo disa persona janë
duke qëlluar me armë zjarri (pistoletë automatik,
granatë, minë me telekomandë etj), ndaj rojes
tjetër, efektivit të grupit të shoqërimit, P.L.SH–së,
apo vendosin eksplozivë në O.R.V apo makinë
V.I.P dhe duan ta shpërthejnë këtë eksploziv, ai
hap zjarr ndaj këtyre, pasi ata shmangin në këtë
rast një vrasje apo një dëmtim të O.R.V-se ku nga
ky dëmtim do të ndodhin dhe vdekja e personave
të tjerë të cilët ndodhen brenda në këto objekte
apo makina VIP.
E. Para përdorimit të armëve të zjarrit, personat
ndaj të cilëve do të përdoret arma e zjarrit duhet
të paralajmërohen me zë të lartë e të qartë. Kur
personi nuk i bindet urdhërit, dhe reagon ndaj
rojes me armë, qëllohet duke synuar pjesët e
poshtme të trupit. Kur rrethanat nuk lejojnë në
asnjë mënyre bërjen e paralajmërimit, arma përdoret pa paralajmërim.
Konkretisht:
Në rast se roja, kolegët apo P.L.SH-ja vihen menjëherë apo ndodhen përballë një sulmi të drejtëpërdrejtë me armë zjarri, atëherë ai hap zjarr
pa paralajmërim në drejtim të tyre (personave që
sulmojnë).

F. Në rast se personi apo personat që sulmojnë
rojet në O.R.V apo vetë O.R.V-në ndërpresin,
pushojnë, përfundojne sulmin apo dorëzohen,
atëhere ai (roja) duhet të ndërpresë përdorimin e
armës së zjarrit ndaj tyre.
Konkretisht:
Në rast se roja konstaton se në sektorin e shërbimit
apo në afërsi të tij një grup personash në dukje gra,
pleq e fëmijë theksojmë të pa armatosur tentojnë
të hyjnë në sektorin e shërbimit dhe nuk përbëjnë
rrezik serioz për jetën e tij atëherë, ai nuk mund ta
përdorë armën e zjarrit ndaj tyre (psh një grup gra
e pleq të paarmatosur hyjnë në teritorin e vilës, pa
pasur qëllim kërcënimin apo goditjen e P.L.SH-së
ose O.R.V-së atëhere roja ndërmerr masa të tjera
operative duke lajmëruar përgjegjësin e rojës,
oficerin e Drejtimin apo Sallën Operative, pa
pasur nevojë për përdorimin e armës).
-Në rast se një person tenton apo kalon rrethimin e O.R.V duke hyrë në brendësi të sektorit të
shërbimit dhe duket qarte që është i paarmatosur
deri në momentin që ai nuk përbën rrezik serioz
për jetën e tij (rojes), O.R.V- së apo P.L.SH- së
(personi mund të jetë i dehur ose ka ç’ekuilibrim
mendor) arma nuk përdoret ndaj tij, por merren
masa të tjera operative. Në rastin ekstrem të përdorimit të armës së zjarrit, ajo përdoret në pjesët
e poshtme të trupit të tij.
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dritëro agolli

Gjergj kastriot skënderbeu
heroi ynë kombëtar, një strateg i shquar legjendar
Përgatiti: major agim deLiu

R
E
V
I
S
T
A
G
A
R
D
I
S
T
I

- 22 -

Skënderbeu është Heroi ynë kombëtar. Në historinë e shteteve dhe të kombeve shumë rrallë mund të ketë një rast të tillë, që një komb i
vogël si i yni të ketë një hero me përmasa të tilla
botërore. Në shekullin e XV, Skënderbeu u bë
barrierë kryesore për të ndaluar invazionin Osman drejtë Përëndimit. Për këtë, ai është quajtur
nga Europa si “Atlet i Krishërimit’, një mbret dhe
luftëtar që mbrojti jo vetëm atdheun e tij por tërë
kontinentin.
Skënderbeu është një strateg i madh ushtarak me
një gjenialitet të rrallë. Ai u shqua edhe si një
prijës vizionar duke bërë bashkimin e princërve
shqiptarë për të përballuar hordhitë osmane. Ai
e dinte se vetëm duke qenë të bashkuar mund të
përballohej perandoria Osmane.
Gjergj Kastriot Skënderbe lindi në Dibër më 6
maj 1405 dhe vdiq në Lezhë më 17 janar 1468. Ai
jetoi 62 vite, 9 muaj e 12 ditë. Skënderbeu është
figura më e shquar në historinë e Shqipërisë.
Gjergj Kastriot Skënderbeu mban titullin “Hero
Kombëtar’ që nga viti 1965, titulli më i lartë dhe
i vetëm që mban një shqiptar për vlerat e larta të
figurës së tij.
Gjatë gjithë jetës së tij Skënderbeu zhvilloi 30
beteja duke fituar 29 prej tyre. Skënderbeu ka
deklaruar: “Unë jam pasardhës i Pirros së Epirit”.
Përkrenarja me kokën e dhisë që mbante Skën-

derbeu ishte simbol i huazuar nga
legjendat e Pirros së Epirit. Sot,
emrin e Skënderbeut e mbajnë
shumë sheshe në qytete të rëndësishme të botës, si në Tiranë,
Prishtinë, Zyrih, Paris, Romë,
Çikago, Shkup etj. Buste dhe
shtatore të tij ndodhen në Tiranë,
Krujë, Londër, Spanjë, Nju Jork,
Buenos Aires, Kanada, Kosovë,
etj. Emrin e Skënderbeut e mbajnë 10 objekte dhe institucione në
Shqipëri, tri rrugë në Tiranë, Durrës e Krujë, një muze në Krujë,
një fshat në Librazhd, një institucion ushtarak, një ekip futbolli
dhe një shesh në Tiranë. Titulli
Skënderbej “Iskandër Bej”, ose “
Aleksandër i Madh”, iu dha nga Sulltan Murati i
II, për nder të luftrave dhe betejave të fituara në
Azi. Veprat historike dhe artistike kushtuar Skënderbeut.
Për figurën madhështore të Skënderbeut kanë
shkruar dhe krijuar dhjetra autorë të gjinive të
ndryshme si në muzikë, artin pamor, histori dhe
vepra të tjera letrare. Vetëm afro dyzet vjet pas
vdekjes së tij botohet në Romë “Historia e jetës
dhe e veprave të Skënderbeut, Princit të Epirit”
nga i mirënjohuri Marin Barleti. Ky libër më vonë
u përkthye në shumë gjiuhë të botës si frëngjisht,
anglisht, portugalisht, spanjisht, gjermanisht, italisht etj.
Në shekullin e tetëmbëdhjetë Skënderbeut i kushtohen tri tragjedi. Gjithashtu, u shkruan poema nga
autorë të huaj si Ronsari, Lonfellou, etj. Bajroni
në poemën “Çarld Harold” shkruan për të. Ludvig Hojberg, shkrimtar dhe filozof danez, e quan
Skënderbeun një nga gjeneralët më të mëdhenj të
të gjitha kohërave.
Për nga sasia e veprave në muzikë, pikturë, skulpturë, në prozë e në poezi, Skënderbeu ka rival
vetëm Napoleon Bonapartin.
Deri më sot, Skënderbeut i janë kushtuar 1580 vepra në të gjitha gjinitë letrare dhe gjinitë e tjera të
krijimit si në muzikë, pikturë, skulpturë.

Poezi
Dritëro Agolli është një nga shkrimtarët më të mëdhenj të letrave
shqipe. Agolli lindi më 13 tetor 1931 në Devoll. Poezitë e para i
botoi në vitin 1947, ndërsa librin e parë më 1958. Ai është krijues
i të gjitha zhanreve letrare si; poezi, poema, tregime, romane,
novela, drama e komedi, si eseist, përkthyes dhe skenarist filmash.
Sivjet shkrimtari i madh, fitues i shumë çmimeve kombëtare, i
përkthyer në shumë gjuhë të botës festoi 85 vjetorin e lindjes.
Ditëlindja e tij përkon me ditëlindjen e një tjetër gjigandi të letrave shqipe, Migjenin. Dritëro Agolli
është nderuar me titullin e lartë “Nderi i Kombit”.
Veprat më të shquara të tij janë: Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo(roman), Komisari Memo (roman),
Njeriu me top (roman), Fjala gdhend gurin ( poezi), Nënë Shqipëri (poemë), Baballarët (poemë),
Devoll Devoll (poemë), Zhurma e erërave të dikurshme (tregime) etj.
Më prit se po vij shpejt
Nëse sëmundja vjen tek unë
Ju mos më shpini në spital
Më merrni fshehur e pa zhurmë
Më ngrini lart diku në mal.
Atje dyshek e shtrat nuk dua
Dhe as çarçaf e as jorgan
Por tek një çezmë e tek një krua
Më shtroni dushk e jargavan.
Më lidhni kokën me një kulpër
Më njomni buzën në burim
Dhe kur të vijë andej një flutur
Ska gjë se rri në ballin tim.
As infermier nuk dua pranë
As neurolog as profesor
Të kem përkrah një dash të bardhë
Të kem përbri një cjap përçor.
Të mi lëpijë faqet dashi
Të qajë cjapi laraman
Të ulë sqepin shpejt larashi
Në mos të japë telegram.
Të presë plot trishtim fshatari
Në shkop pështetur me mërzi
Duke përtypur fije bari
Duke përtypur kulumbri.
Nga guvë e lisit të moshuar
Të derdhet bleta gjithë zgjim

Mbi trupin tim e turbulluar
Si lëmsh të sillet me tërbim.
Të ndalet udhëtari mirë
Të pijë heshtur një duhan
Të thotë: “mjaft qëndrove shtrirë,
Për ty e gjora rrugë qan”.
Dhe ju betohem po s`u ngrita
I madh i bukur plot shëndet.
Dhe rrugës sime nga e nisa
T`i them: “më prit se po vij shpejt”.
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Këshilla e të urtit
Sado të shesësh tokën shtrenjt
I mbetesh hua tokës
Ndaj mos e shit nëse ke mend
Luginave të kokës.
Kush tokën shet e nuk e mbron
Ja shet shejtanit veten
Shejtanit shpirtin ia zbulon
Lugatët miq i mbeten.
Megjithatë nëse e shet
Ajo është mjaft bujare
Dy metër vend sërish të jep
Kur nisesh për në varre.
Dhe ti i mbetesh përsëri
Në varre hua tokës.
Ndaj mos e shit lugat i zi
Ndaj vëri gishtin kokës.
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Adresa: Komanda e Gardës së Republikës
Rr. Elbasanit, Pranë Pallatit të Brigadave
Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 222 8363/ Fax: +355 4 222 3456
Website: www.garda.gov.al

