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Është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është 

themeluar në vitin 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti 

Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq më 1923. Që nga ai vit është 

anëtar i Federatës (në atë kohë Ligës) së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe 

Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqata e 38-të e themeluar 

deri atëherë. Në këtë mënyrë Kryqi i Kuq Shqiptar është pjesë e Lëvizjes 

Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Sipas nenit 

1 të Ligjit Nr.7864 për Kryqin e Kuq Shqiptar, të miratuar nga Parlamenti 

Shqiptar më datë 29.9.1994, Kryqi i Kuq Shqiptar është një shoqatë 

humanitare vullnetare që e ushtron veprimtarinë në mënyrë të pavarur 

në bazë të parimeve themelore të Lëvizjes ndërkombëtare humanitare 

të Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së Kuqe dhe të Konventave të Gjenevës të 

12 gushtit 1949 - ratifikuar nga Republika e Shqipërisë më 27 maj 1957 

- dhe Protokolleve shtesë të 10 qershorit 1977 - ratifikuar nga Republika e 

Shqipërisë më 16 qershor 1993. Ai është ndihmës i organeve të pushtetit 

për çështjet humanitare në mbarë vendin.

V I Z I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar synon të jetë një 
shoqatë humanitare e zhvilluar, që punon 
për përmirësimin e jetës dhe dinjitetit të 
njerëzve në nevojë, në përputhje me parimet 
themelore të Lëvizjes.

M I S I O N I
Kryqi i Kuq Shqiptar ndihmon, nëpërmjet 
veprimtarisë së vet humanitare, njerëzit 
më në nevojë duke mobilizuar forcën e 
humanizmit të shoqërisë shqiptare.

KRYQI I KUQ SHQIPTAR
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Periudha që mbulon ky numër i Revistës, karakterizohet nga aktivitete të 
shumta të organizuara për nder të 90 vjetorit të krijimit të Kryqit të Kuq 
Shqiptar. Ato erdhën duke u shtuar deri në datën 4 tetor kur u mbajtën 

në Tiranë dhe në 39 degët e shoqatës, ceremonitë festive të përkujtimit të 
jubileut. Revista i kushtohet tërësisht kremtimit të këtij përvjetori të veçantë. 
Artikulli kryesor i shkruar nga anëtari i Këshillit Drejtuesi prof.dr.Seit Mansaku, 
i përshkruan të gjitha përgatitjet e bëra në këtë kuadër, siç jep edhe idenë se 90 
vjetori i Kryqit të Kuq Shqiptar nuk është i rëndësishëm vetëm për shoqatën tonë, 
por për mbarë vendin. Sepse siç thotë profesori i nderuar “kur vendi është përba
llur me fatkeqësi natyrore dhe situata të vështira shoqërore, ai ka dhënë prova të 
sigurta se ka vepruar me profesionalizëm e me guxim për të plotësuar misionin 
e vet humanitar e për të ndihmuar në kapërcimin e vështirësive të ndryshme me 
të cilat janë ndeshur here pas here njerëzit në nevojë.”.

Përveç veprimtarive që shënuan 90vjetorin, në këtë numër do të gjeni edhe dy shkrime me karakter historik. I pari është një 
editorial i shkruar nga “drejtoria” e shoqatës në vitin 1922, për numrin e parë të Revistës sonë. I dyti, i shkruar nga ish kryetari i 
degës së Kryqit të Kuq Korçë dhe filatelist i shquar z.Kristaq Korgji, lidhet me tematikën e Kryqit të Kuq në edicionet e ndryshme 
të pullave të postës në vite. Këto shkrime historike plotësohen edhe nga një raport mbi veprimtarinë e Kryqit të Kuq Amerikan 
në Europë dhe në veçanti në Shqipëri, në vitet 19211922.

Nga rubrika “aktualitet” jepet nënshkrimi i një memorandumi bashkëpunimi mes Postës Shqiptare dhe Kryqit të Kuq Shqiptar. 
Akti i parë i këtij memorandumi është emetimi i 90vjetorit tonë, në pullë postare.

Gëzuar festën e 90vjetorit!

Redaksia

P ë R M b a j T j a

Të dashur miq të Revistës

Organ i Kryqit të Kuq Shqiptar, shpërndahet falas.

Kryetar i Këshillit botues
Prof. Dr. Shyqyri Subashi
President i KKSH-së

Përgjegjës i Redaksisë
Artur Katuçi

adresa: 
Kryqi i Kuq Shqiptar,
Rr. Muhamet Gjollesha,
Kutia Postare 1511, Tiranë

Recepsioni: + 355 4 2 257 532
Tel/Fax: + 355 4 2 225 855 + 355 4 2 222 037
Email: kksh@kksh.org.al 
Faqja në internet: http://www.kksh.org.al

	 4 90 vjetori i Kryqit të Kuq Shqiptar, ngjarje e rëndësishme për 

mbarë vendin

	 8 Përshëndetja e presidentit të Kryqit të Kuq Shqiptar

	10	 Në degët e Kryqit të Kuq Shqiptar

	12	 Redaksionale e numrit të parë të “Revistës”, në vitin 1922

14 Puna e Kryqit të Kuq Amerikan në Europë më 1921 – 1922

15 90 vjetori i Kryqit Kuq Shqiptar emetohet në pullë postare

16 Tematika e Kryqit të Kuq në filatelinë shqiptare



Në fokus

90 VjETORI I KRyqIT  
Të Kuq ShqIPTaR

NGjaRjE E RëNDëSIShME PëR MbaRë VENDIN

Një jubile që frymëzoi dhe mobilizoi të gjithë 
dashamirësit e shoqatës më të vjetër dhe më 
të madhe humanitare të Shqipërisë

Jubiletë e një shoqate që i ka fillimet 
e veta në përpjekjet për të lehtësuar 
dhimbjen njerëzore të atyre që vuajnë 

dhe heqin nga fatkeqësitë natyrore dhe 
shoqërore, në përpjekjet për mjekimin 
e shërimin e plagëve të luftës e më pas 
në punën e pandërprerë humanitare 
për shërimin e plagëve të varfërisë, për 
zhdukjen e pasojave të shkatërrimeve 
që sjellin katastrofat natyrore dhe ato 
shoqërore, përkujtohen gjithmonë me 
nderimin që u takon. Ato nuk mund të 
mbeten në harresë, sepse kanë rrënjë të 
thella në histori, janë ngulitur në mendjet 

dhe zemrat e miliona njerëzve që kanë 
përfituar nga ndihmat e kësaj shoqate, që 
kanë ndjerë nga afër shfaqjen e cilësive 
më të larta të qenies njerëzore, shpirtin 
human e të sakrificës, përkujdesjen deri 
në përkushtim e pa asnjë interes për të 
ndryshuar gjendjen e tyre, qëndrimin 
dashamirës e të paanshëm ndaj tyre, 
frymën e dashurisë dhe të solidaritetit 
njerëzor, parime këto që e kanë treguar 
vitalitetin, jetëgjatësinë e tyre edhe në 
beteja të përgjakshme, edhe në katastrofa 
të tmerrshme natyrore, edhe në përpjekjet 
kundër mjerimit e varfërisë.

Mbi këtë tërësi parimesh e për këto 
qëllime të larta njerëzore lindi edhe Kryqi 
i Kuq Shqiptar në tetor të vitit 1921 
këtu në Shqipërinë tonë të shumëvuaj
tur, e cila nuk kishte mbushur ende një 
dhjetëvjeçar që kur kishte shpallur pava
rësinë kombëtare dhe po bënte përpjekje 
për ndërtimin e forcimin e shtetit të ri 
shqiptar. Ishin vitet e para pas luftërave 
ballkanike dhe Luftës së parë botërore 
dhe vendi kishte nevoja të gjithfarshme. 
Në ato vite në Shqipëri vepronte Kryqi i 
Kuq Amerikan, i cili ishte bërë i njohur 
për ndihmat që jepte për shtresat e varfra 
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të popullsisë. Në këto rrethana kur 
shoqëria shqiptare kishte shumë nevo
jë për një shoqatë të tillë humanitare, 
themelohet edhe Kryqi i Kuq Shqiptar, 
i cili me veprimtaritë e tij humanitare 
në ndihmë të njerëzve në nevojë, u bë 
i pranishëm shpejt në shoqëri dhe la 
gjurmë të pashlyeshme në ndërgjegjen 
dhe në jetën e saj. Ai, me gjithë ngjitjet 
dhe zbritjet e tij, luajti për një gjysëm 
shekulli një rol të ndjeshëm në jetën 
sociale dhe hodhi rrënjë në mendjet dhe 
në zemrat e njerëzve nevojtarë.

Për këto arsye vepra dhe fryma e 
Kryqit të Kuq Shqiptar, edhe atëherë 
kur për shkaqe absurde që arsyeja njerë
zore nuk mund t’i kuptojë, u ndërpre për 
një fare periudhe, u ruajtën të pacënuara 
në mendjet dhe zemrat e njerëzve, sepse 
Kryqi i Kuq Shqiptar ishte ndërtuar e 
kishte funksionuar në bazë të disa pari
meve universale dhe aq humanitare saqë 
nuk mund të harrohen për sa kohë që 
shoqëria njerëzore do të ekzistojë dhe 
do të ketë njerëz në nevojë.
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Këto qenë arsyet që pas asaj ndërprer
jeje arbitrare prej më se 20 vjetësh, në vitin 
1991, pas ndryshimeve të mëdha politike 
e shoqërore që njohu vendi, Kryqi i Kuq 
Shqiptar rilindi si feniksi nga hiri i tij dhe 
brenda një periudhe 20 vjeçare arriti të 
shtrihej në të gjithë Shqipërinë dhe të 
bëhej kështu shoqata më e madhe huma
nitare, me burime njerëzore e materiale, 
me organizim modern strukturash drej
tuese e vepruese, me dokumentacion e 
legjislacion të niveleve bashkëkohore, i 
aftë për të përballuar detyrat që burojnë 
nga misioni i tij. Gjatë këtyre viteve të 
ringritjes e përtëritjes së tij arriti të inte
grohej në mënyrë të natyrshme e dinji

toze në Lëvizjen Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, të 
hynte në lidhje partneriteti me strukturat 
e saj dhe me shoqatat simotra të vendeve 
të tjera dhe të krijonte një emër të mirë 
brenda dhe jashtë vendit. Pikërisht gjatë 
kësaj periudhe, kur vendi është përba
llur me fatkeqësi natyrore dhe situate të 
vështira shoqërore, ai ka dhënë prova të 
sigurta se ka vepruar me profesionalizëm e 
me guxim për të plotësuar misionin e vet 
humanitar e për të ndihmuar në kapër
cimin e vështirësive të ndryshme me të 
cilat janë ndeshur here pas here njerëzit 
në nevojë.

Me këtë bagazh historik e aktual erdhi 
Kryqi i Kuq Shqiptar në 90vjetorin e tij. 
Në përkujtimin e këtij përvjetori Shoqa
ta jonë u orientua drejt kur e konceptoi 
atë jo vetëm si një kremtim të thjeshtë 
të ditës së themelimit, por siç e vlerësoi 
Presidenti i saj, prof. dr. Shyqyri Subashi, 
si një proces që do të shtrihej gjatë gjithë 
vitit 2011, deri në muajin tetor. Viti 2011 
u shpall, si të thuash, viti i 90vjetorit të 
Kryqit të Kuq Shqiptar gjatë të cilit do të 
kryheshin një varg veprimtarish në qendër 
dhe në degë për të kremtuar këtë ngjarje 
të rëndësishme dhe nga ana tjetër vetë kjo 
ngjarje do të shërbente si një nxitje për të 
mobilizuar të gjitha strukturat e Shoqatës 
për të realizuar në kohë dhe në cilësinë e 
duhur të gjitha detyrat e parashikuara në 
projektet e tyre të punës së përditshme 
dhe më në fund për ta konsideruar këtë 
vit si një pikëmbërritje të jetës së derisot
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me të Shoqatës dhe si pikënisje për arritje 
të mëtejshme. Kjo frymë përshkoi të 
gjitha strukturat drejtuese e menaxhuese 
të Kryqit të Kuq Shqiptar gjatë këtij viti 
jubilar.

Më konkretisht për të shënjuar këtë vit 
jubilar u parashikuan dhe u realizuan një 
sërë veprimtarish promovuese, botuese e 
sensibilizuese, takimesh informuese e 
njohëse në qendër dhe në degë:

Në këtë kuadër numri i parë i Revistës 
sonë të këtij viti i dha një vend qendror 
kremtimit të 90vjetorit të themelimit 
të Kryqit të Kuq Shqiptar duke bërë të 
njohur historinë e tij, arritjet kryesore 
dhe veprimtaritë që po ndërmerreshin 
nga Shoqata me këtë rast.

U përgatit dhe u botua një poster i 
veçantë me sloganin “Kryqi i Kuq Shqip
tar 90 vjet pranë njerëzve”.

 U emetua një seri pullash postare 
që i kushtoheshin 90vjetorit të Kryqit 
të Kuq Shqiptar, u botuan disa kartolina 
që promovonin veprimtaritë kryesore të 
Shoqatës, u prodhuan dhe u shpërndanë 

dyzet banderola për t’ u vendosur në të 
gjitha degët me rastin e 4 tetorit, u prodhu
an bluza me logo të 90 vjetorit, u përgatit 
një spot televiziv etj.

Natyrisht veprimtaritë më intensive 
u realizuan në kuadrin e javës së Kryqit 
të Kuq Shqiptar ku u paraqitën arritje në 
fushën e projekteve të ndryshme të Shoqa
tës siç është programi social, programi i 
ndihmës së parë, i dhurimit të gjakut, i 
përgatitjes në raste katastrofash, programe 
që kanë të bëjnë me rritjen e fondeve, 
me përmirësimin e higjienës, mbrojtjen 
e shëndetit, shtimin dhe motivimin e 
vullnetarëve etj.

Një vend të rëndësishëm për njohjen 
dhe përhapjen e parimeve dhe të arritjeve 
të Kryqit të Kuq zuri edhe bashkëpuni
mi me organet e masmedias, takimet me 
gazetarë, bisedat në kanalet televizive e 
në radio, bisedat në institucione e shko
lla etj. Nuk munguan edhe veprimtari të 
karakterit artistik si koncerte e spektak
le në sheshet e qyteteve dhe në qendra 
kulturore të ndryshme.

Më në fund viti jubilar i nëntëdhje
të vjetorit të Kryqit të Kuq Shqiptar 
kulmoi me një ceremoni përmbyllëse 
festive, organizuar nga Selia e Shoqatës 
në hotel Rogner. Në këtë ceremoni ishin 
ftuar të merrnin pjesë përveç drejtuesve, 
punonjësve, vullnetarëve të Shoqatës në 
qendër dhe në degë, përfaqësues të lartë 
të shtetit shqiptar, të trupit diplomatik të 
akredituar në Tiranë, donatorë të Kryqit 
të Kuq Shqiptar, përfaqësues nga Kryqi 
i Kuq i Kosovës etj. Ceremoninë e hapi 
presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar, prof. 
dr. Shyqyri Subashi, cili përshëndeti të 
pranishmit dhe mbajti një fjalë të rastit.

Me këtë ceremoni që kaloi në një 
atmosferë të ngrohtë e të gëzueshme, u 
mbyllën edhe veprimtaritë për këtë vit 
jubilar, i cili shënoi një ngjarje në histori
në dhe të sotmen e Kryqit të Kuq Shqip
tar dhe një gur miliar në rrugën e tij të 
mëtejshme drejt arritjeve të reja. 

Prof. Dr. Seit Mansaku
Anëtar i Këshillit Drejtues të Kryqit të Kuq Shqiptar 
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Përshëndetja e 
presidentit të Kryqit 
të Kuq Shqiptar
Në ceremoninë e organizuar me rastin e përvjetorit të 
90të të Kryqit të Kuq Shqiptar



K O R R I K  -  S H T A T O R  2 0 1 1  |  N R .  5 1 9

Të nderuar përfaqësues të pushtetit, 
të nderuar shkëlqesi, ambasadorë 
dhe përfaqësues të trupit diploma

tik, 
të dashur miq dhe dashamirës të 

Kryqit të Kuq Shqiptar, 
të dashur anëtarë, vullnetarë, të zgje

dhur dhe të punësuar të shoqatës!
Nga zemra ju uroj mirëseardhjen në 

këtë ceremoni që mbahet pikërisht në 
datën kur 90 vjet më parë u themelua 
në Shqipëri një nga institucionet më të 
vjetra të saj, Kryqi i Kuq Shqiptar.

Kremtimi i përvjetorëve është gjith
monë një kënaqësi e madhe, sidomos 
kur bëhet fjalë për një jubile të tillë si 
90vjetori i themelimit dhe sidomos kur 
kemi parasysh se aktualisht Kryqi i Kuq 
Shqiptar është shoqata më e madhe dhe 
më e vjetër humanitare e vendit tonë. 
Por ajo që dëshiroj më shumë të theksoj 
në këtë përshëndetje të shkurtër është 
se përveç gëzimit të natyrshëm që kemi 
për të  gjithë punën e madhe humani
tare që është bërë dhe për përvojën e 
mirë që është fituar, ndjejmë fort edhe 
përgjegjësinë për të qenë në lartësinë 
e sfidave që paraqet e tashmja dhe 
ardhmja për një veprimtari të tillë. E 
ndjejmë këtë përgjegjësi sepse arritjet 
e punës humanitare të Kryqit të Kuq 
realisht janë arritje të punës së tij, por 
që konkretisht shkojnë në të mirë të 
njerëzve më nevojtarë.

Duke u përqendruar në këtë kënd
vështrim, besoj se sot është momenti i 
përshtatshëm që të deklarojmë se Kryqi 
i Kuq Shqiptar si gjithnjë edhe në të 
ardhmen, do të mundohet vazhdimisht  
për të kryer veprimtari të ndryshme vull
netare, në ndihmë të më nevojtarëve, 
duke përmbushur kështu misionin e tij 
dhe duke luajtur rolin që i përket në një 
shoqëri të civilizuar si ndihmës i push
tetit, qendror dhe lokal, për çështjet 
humanitare.

Gëzuar atëherë festën dhe urimet më 
të mira për të gjithë ju! 

Ju faleminderit! 

Prof. dr. Shyqyri Subashi
President i Kryqit të Kuq Shqiptar



Në degët e Kryqit të Kuq Shqiptar

Parimet dhe vlerat e Lëvizjes, bazament i 
fortë i ngrehinës humanitare të Kryqit të Kuq

Çdo organizatë, institucion a forum, 
bazohet në realizimin e veprimta
risë së vet, në disa parime dhe vlera, 

të cilat i mundësojnë përcaktimin e 
rregullave të brendshme të funksionimit 
në raport me veten dhe në marrëdhëniet 
me të tjerët. Gjithashtu çdo subjekt që 
nga më i rëndësishmi deri te më i vogli, 
ka strategjitë e veta të zhvillimit dhe të 
veprimtarisë, të cilat janë gjithmonë në 
funksion të realizimit të vizionit dhe të 
misionit, të cilat frymëzohen nga parimet 
dhe vlerat që e udhëheqin.

Edhe dega Korçë e Kryqit të Kuq 
Shqiptar, ka si orientim në kryerjen e 
veprimtarisë së saj, 7 parimet themelore 
të Lëvizjes dhe vlerat e saj humanitare. 
Këto dy boshte mundësojnë orientimin 
e drejtë të punës humanitare në dobi të 
njerëzve në nevojë. Por jo vetëm për këtë 
arsye, po edhe sepse veprimtaritë e Kryqit 
të Kuq prekin shumë fusha të jetës së një 
komuniteti si shëndetësinë, arsimin, të 
rinjtë, njësitë vendore dhe mbi të gjitha 
edukojnë qytetari. 

Në këtë 90vjetor të shoqatës, dega 
Korçë i mëshoi fuqishëm njohjes së pari
meve dhe të vlerave të Lëvizjes sepse 
vetëm kështu do të mundësojmë për 
mbarë komunitetin dhe kryesisht të 
rinjtë, njohjen e asaj se nga vjen, çfarë 
bën dhe ku do të shkojë shoqata jonë. Për 
këtë qëllim gjatë një periudhe përgatitore 
1mujore u formësua dhe u zbatua ideja e 
realizimit të konkurseve midis nxënësve të 
shkollave të arsimit 9vjeçar mbi parimet, 
vlerat dhe historinë e Lëvizjes. Për këtë 
qëllim u shfrytëzuan materialet e dosjes 
së vullnetarit, informacionet nga trajni
met e ndryshme në këtë fushë, botimet e 
ndryshme etj.

Takimi me drejtoritë e shkollave 
në Maliq dhe në shkollën Nuçi Naçi 
në Korçë për realizimin e këtij qëllimi, 
ishte frytdhënës. U garantua prej tyre 
mbështetje, por mbi të gjitha u vërejt 
një nevojë e brendshme në mungesë të 
veprimtarive të këtij lloji në shkolla. Pas 
një pune intensive përgatitore në datat 
34 tetor, u zhvilluan konkurset midis 
klasave të 9ta ku 2 takimet e para u 
realizuan në shkollën 9vjeçare në Maliq 
dhe 2 takimet e shkollës “Nuçi Naçi” në 
ambientet e degës Korçë. Këto takime u 
ndoqën me interes nga nxënësit, mësuesit 
dhe drejtuesit e shkollave. Ato treguan se 
sa e nevojshme është përhapja e njohurive 
rreth asaj se si lindi ideja e Kryqit të Kuq, 
çfarë përfaqëson dhe menaxhon ajo dhe 
mbi të gjitha, mundësimin e afrimit të sa 

më shumë të rinjve vullnetarë për dhënien 
e energjive dhe kontributeve pranë shoqa
tës sonë. 

Realizimi me sukses i veprimtarive te 
vogla në dukje, por me impakt të madh 
për burimet njerëzore të shoqatës, mund 
të jetë mirë që të kthehet në një traditë  ku 
çdo 4tetor të mundësohet një konkurs 
në mbarë shkollat 9vjeçare të vendit. 
Ky 90vjetor tregoi se bazamenti është i 
fortë, falë angazhimit të shumë brezave 
vullnetarësh dhe njerëzish humanë. Le të 
japim çdo ditë kontributin tonë humani
tar që ngrehina e Kryqit të Kuq Shqiptar 
të përmbushë misionin e vet dhe idenë 
nga e cila lindi. 

Mikel Vllahu
Sekretar i degës Korçë

Dega Korçë
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» Ceremonia e përkujtimit të theme
limit të shoqatës, u organizua në datën 3 
tetor në ambientet e Qendrës kulturore 
të qytetit të Shijakut. Të pranishëm ishin 
nënkryetarët e bashkisë Shijak, të komu
nës Xhafzotaj, drejtues të institucioneve 
të qytetit, drejtorë shkollash etj. Kryetari i 
degës së Kryqit të Kuq Shijak përshëndeti 
të pranishmit dhe bëri edhe një paraqitje 
të shkurtër të veprimtarisë së Kryqit të 
Kuq në qytet. Nënkryetari i bashkisë uroi 
për festën dhe e përgëzoi Kryqin e Kuq 
dhe vullnetarët e tij për punën e bërë dhe 
rezultatet e arritura. Gjatë ceremonisë u 
dha një shfaqje artistike nga nxënësit e 
qendrës kulturore të fëmijëve. Në fund 
pati një koktej të vogël për të gjithë 
dashamirësit e degës së Kryqit të Kuq 
Shijak.

Dega Shijak

» Në aktivitetet për nder të 90 vjetorit 
të themelimit të Kryqit të Kuq Shqiptar, 
dega Librazhd organizoi një konkurs rreth 
njohjes së vlerave humanitare dhe akti
viteteve të Kryqit të Kuq. Ai u zhvillua 
në sallën e shtëpisë së kulturës së qytetit, 
me pjesëmarrjen e shkollës 9vjeçare “V. 
Blloshmi”, shkollës 9vjeçare “G. Leka” 
dhe shkollës së mesme “I. Muça”. Çdo 
grup kishte nga pesë pyetje për të folur 
mbi Kryqin e Kuq Shqiptar, nga një 
situatë për të gjetur se për çfarë bënte 
fjalë ajo, tri pyetje rrufe dhe një pyetje 
enigmë. Konkursi filloi me një prezan
tim të shkurtër të Kryqit të Kuq Shqip
tar dhe të 90vjetorit të krijimit, të bërë 
nga prezantuesja e konkursit. Nxënësit e 
kishin vlerësuar seriozisht këtë veprim
tari dhe ishin mjaft të përgatitur. Fitues u 
shpall grupi i shkollës “V. Blloshmi”.

Dega Librazhd

Dega Ersekë
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histori

90 vjet më parë . . .
Më poshtë po paraqesim në kuadër të përkujtimit të 90-vjetorit të shoqatës, një artikull me 

interes historik. Bëhet fjalë për një “redaksionale” të numrit të parë të “Revistës së Kryqit të 

Kuq Shqiptar”, në vitin 1922. Ka edhe një fakt tjetër interesant. Ky shkrim është gjetur dhe 

është marrë nga Buletini Ndërkombëtar i shoqatave të Kryqit të Kuq (Bulletin international 

des Sociétés de la Croix-Rouge), shtator 1922, vëllimi LIII, No. 241, faqe 826-829. Shkrimin 

po e botojmë të plotë si në origjinal, duke ruajtur titullin dhe drejtshkrimin e kohës. 

Mbas fitimit të lirisë dhe të pamvarësisë 
t’onë neve posa fituam edhe të drejtat 
e qytetërimit dhe të njerëzimit. Kryqi i 
Kuq shqiptar u formua në sajë të vullne
tit të popullit dhe ndihmës së qeverisë. 
Gjatë tre vjetëve të fundit Shteti shqip
tar ka kaluar faza transformimi shumë të 
mëdha, gjatë të cilëve kombi shqiptar ka 
mundur të shkruajë një faqe të lavdishme 
në historinë e tij, në sajë të zotësisë së 
mrekullueshme që ka treguar, zotësi që 
Shtetet ballkanike nuk kanë mundur të 
harijnë.

Formimi i Kryqit të Kuq të popujve 
të tjerë ballkanikë u përkrah dhe u inku
rajua nga të gjitha anët, ndërsa Kryqi 
i Kuq shqiptar e ndjen për detyrë të 
përmendë, me këtë rast, emrat e ndritur 
si: Lord Robert Cecil, d’ Estournelles de 
Constant, Justin Godard dhe profesorin 
Pittard, persona të veneruar nga Shqip
tarët dhe të cilëve institute jonë i’ u dety
ron lindjen e tij, në sajë të interest që kanë 
treguar për indipendencën dhe formimin 
e Shtetit shqiptar.

Pa dyshim indipendenca shqiptare u 
sigurua në sajë të vullnetit të palodhshëm 
të patriotëve dhe të mbrojtësve t’onë, por 

detyrat t’ona nuk mbarojnë me kaq, vetëm 
me caktimin e kufijve t’ona; Shqipërija 
mundi të shpëtojë nga rreziqet e jashtme, 
por që popullsia e saj të jetë në gjendje të 
bëjë detyrat që i përkasin, duhet që të dijë 
të mbrohet gjithashtu edhe nga armiqtë 
e brendshëm, d.m.th nga sëmundjet 
që janë akoma më të rrezikshëm nga të 
parët. Këto janë të fshehura, të paduk
shme por vazhdojnë pa pushim veprën e 
tyre shkatërrimtare; ato na rrënojnë, na 
dobësojnë trupin, me një fjalë: thithin 
vitalitetin t’onë.

Në se deri më sot, përballë këtij rrezi
ku, simbas zakonit dhe mentalitetit që 
neve kishim trashëguar nga pushtonjësit 
e huaj, neve përgjigjeshim duke thënë 
duke thënë: ç’të bësh? Ky është fati; nëse 
deri më sot neve nuk kemi çarë kokën 
që të kërkojmë arsyet që na shtynin të 
ishim viktima të armiqve të brend
shëm, sot Kryqi i Kuq Shqiptar i bën 
thirrje të gjithë popullit shqiptar për një 
përpjekje supreme dhe të përgjithshme, 
nën udhëheqjen e flamurit kombëtar që 
na bashkon pa dallim feje në një ideal 
të shenjtë, pet t’iu bërë ballë armiqve 
të brendshëm që thithin gjakun vital të 

popullit shqiptar, përpjekje kjo që do të 
na lejojë të përmbushim dy detyrime të 
mëdha: 

1. Detyrë njerëzore
2. Detyrë patriotike
Themi njerëzore sepse duke luftuar 

sëmundjet si sifilizi, malaria dhe turbeku
lozi, jo vetëm që neve mund të shpëtojmë 
jetën por mund të rifitojmë forcën dhe 
gjallërinë të humbur pjesërisht nga raca 
jonë, kështu që do të jemi në gjendje të 
formojmë një shtet të shëndetshëm dhe 
të fortë, që të jetë në gjendje të plotë
sojë misionin e tij qytetëronjës dhe sepse 
vetëm në këtë mënyrë populli t’onë do të 
bëhet një element i dobishëm për njerë
zimin: Mendja e shëndoshë, në trup të 
shëndoshë, mens sana, in corpo sano.

Neve e kemi quajtur detyrën e dytë: 
detyrë patriotike sepse me organizimin 
dhe disiplinën e Kryqit të Kuq neve do 
t’i tregojmë botës që jemi një popull pa 
fanatizma, që jemi koshientë të nevojave 
të epokës në të cilën jetojmë dhe do të 
mund të përgënjeshtrojmë me fakte shpif
jet e armiqve t’onë që kërkojnë çdo rast 
për të na disktetituar dhe thënë se Shqip
tarët jetojnë në barbarizmë të plotë. Kur 

KRYQI I KUQ SHQIPTAR
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neve do të tregojmë energjinë t’onë, në këtë rrugë 
drejt shëndetit, pa dyshim do të kemi ndihmën dhe 
përkrahjen e botës.

Dhe me të vërtetë neve mund të përmendim 
përkrahjen dhe të mira që populli shqiptar ka parë 
në çdo rast nga Kryqi i Kuq amerikan në Shqipëri: 
Kushtrimi i këtij misioni fisnik ka qenë gjithmonë: 
“shpëtoni fëmijët e juaj”. 

Si popull fisnik dhe mirënjohës që jemi, neve i 
paraqesim shpesh shprehjet e mirënjohjes t’onë më të 
thellë Kryqit të Kuq amerikan si dhe popullit bujar 
amerikan, që gjatë luftës botërore kanë treguar altru
izmin më të gjerë dhe virtutet më të larta njerëzore.

Kryqi i Kuq shqiptar posa lindi, është i varfër 
dhe i vogël, por duke pasur besim në përkrahjen dhe 
bujarinë e popullit të tij dhe duke shpresuar se do të 
gjejë të njëjtën pritje pranë motrave më të mëdha të 
popujve më të civilizuar, ay do të vazhdojë pa u lodhur 
në detyrën e tij bamirëse dhe njerëzore. Program ynë 
është të përpiqemi të përmirësojmë gjëndjen fizike 

dhe morale të popullit shqiptar dhe t’i kthejmë 
rishtaz fuqinë racës së re. Për t’ia arritur këtij 
qëllimi neve do të kufizohemi në fillim që t’i 
japim nënave një edukatë shëndetësore , në sajë 
të së cilës ato do të jenë në gjendje të përmbushin 
siç duhet detyrën e tyre të shenjtë karshi fëmijëve 
të tyre.

Kryqi i Kuq shqiptar deklarohet armik i 
alkoolizimit, që është burimi i të gjitha të këqi
jave morale dhe materiale. Për këtë qëllimeve 
presim përkrahjen e popullit dhe bujarinë e 
bamirsave.   

Drejtoria
 
“Revista e Kryqit të Kuq Shqiptar”, numri i parë, 1922. Nxjerrë 
nga “ Bulletin international des Sociétés de la Croix-Rouge”, 
Shtator 1922, Tome LIII, No. 241, faqe 826-829.
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Kryqi i Kuq Amerikan nuk gjeti në 
Shqipëri asnjë aksion lokal ose 
kombëtar ku të mbështetej. Nuk ka 

spitale veçse në Shkodër dhe në Tiranë. 
Në gjithë Shqipërinë ka 81 mjekë për 1 
½ milionë banorë. Nuk ka asnjë mjek në 
katunde. Midis tyre numërohen vetëm 
68 dentistë, 2 pediatra, asnjë mami. Puna 
e parë e Kryqit të Kuq Amerikan ishte 
të organizonte shoqata mjekësore për të 
vendosur një farë bashkëpunimi ndërmjet 
mjekëve lokalë dhe shoqata të mësuesave 
dhe mësueseve, të cilëve iu dhanë mësime 
të higjienës infantile.

U çelën tre qendra, pa përkrahjen 
financiare të qeverisë dhe të qyteteve. 
Puna mjekësore u desh të kombinohej 
me mësimin e higjienës. Qendra konsis
tonte kryesisht në një klinikë mjekësore, 
por njëkohësisht aty iu jepeshin nënave 
mësime individuale të rregullta. Gjithash
tu iu jepeshin ushqime suplementare dhe 
veshmbathje kur ishte nevoja. Me qenë se 
ishte disponibël një stok i madh peri, u 
vendos që çdo grua që do të dëshëronte 
të merrte rroba, duhej që më parë edhe 
ajo vetë të qepte ndonjë send.

Numri i vizitave të rregullta të fosh
njave arriti në 404 në të tre qendrat. Për 
moshën shkollore u bënë inspektime të 
rregullta në të tre qytetet e Shkodrës, 
Tiranës dhe Durrësit. Në dhjetor 1921u 
kqyrën 1430 fëmijë. Kryqi i kuq i Rinisë 
futi lojën e shëndetit në shkollat fillore 
të tiranës, prej kah u përhap dhe në 
Shkodër.

Programi i edukimit përfshinte konfe
renca në shkolla, kurse infermerije nënave 
dhe të rejave, kurse mësuesave dhe mësue
seve. Afishet përktheheshin nga frëngjish
tja. Në gazetat lokale i rezervohej një herë 

në javë, një kolonë lajmeve të Kryqit të 
Kuq Amerikan.

Pesë persona vazhdojnë veprën e 
Kryqit të Kuq Amerikan, me mundësi 
pak a shumë të mëdha vazhdimi. 

Neve kemi ndjenjën, ka deklaruar dr. 
Mac Curdy, që Shqipëria është ndoshta 

Puna e Kryqit të Kuq Amerikan 
në Europë më 1921 – 1922
Shqipëri  (Dr. Mac Curdy)

fusha më e gjerë në Europë për këtë punë, 
ku njerëzit bëjnë në këtë çast të gjitha 
përpjekjet e tyre për të fituar edukatën 
që iu mungon. 

Nxjerrë nga “Revue Internationale de la Croix-Rouge”, 
Tetor 1922, No.46, faqe 875-876
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Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar 
prof.dr.Shyqyri Subashi dhe Drejtori 
i Përgjithshëm i Posta Shqiptare z. 

Arqile Gorea, nënshkruan më 3 tetor 
2011 gjatë një konference për shtyp në 
Pavionin e Pullës të Muzeut Historik 
Kombëtar, një memorandum bashkë
punimi. 

Në të njëjtën kohë, me rastin e 
90 vjetorit të Kryqit të Kuq Shqiptar, 
Drejtoria e Përgjithshme e Postës Shqip
tare hodhi në treg një pullë me 4 Tetor 
2011. Pulla do të ketë vlerën 70 leke + 
10 lekë (shuma e fundit është kontributi i 
klientit për Kryqin e Kuq Shqiptar). Duke 
pasur parasysh edhe shitjet që janë bërë 
në vitin 1996, sasia e prodhuar e kësaj 

pullë është 20.000 copë, nga të cilat 7000 
copë për filateli dhe 13.000 për shërbim 
postar. 

Kryqi i Kuq Shqiptar ka një praktikë 
të hershme bashkëpunimi me Postën 
Shqiptare, në emetimin e pullave postare. 
Në vitin 1996 me rastin e 75 vjetorit të 
Kryqit të Kuq Shqiptar është emetuar një 
pullë të veçantë, e cila përveç përkujtimit 
të 75vjetorit të Kryqit të Kuq Shqip
tar, përmbante edhe elementë sigurimi 
fondesh për veprimtaritë humanitare të 
organizuara nga Kryqi i Kuq Shqiptar. 
Edhe në vitin 1996, duke pasur parasysh 
edhe nenin 8 te ligjit 7864 dt 29.9.1994 
në të cilin citohet se “Kryqi i Kuq Shqip
tar pranon kontribute të pakufizuara në 

aktualitet

90 vjetori i Kryqit Kuq Shqiptar 
emetohet në pullë postare
Posta Shqiptare dhe Kryqi i Kuq Shqiptar firmosin 
memorandum bashkëpunimi

çdo formë nga individë, persona fizikë e 
juridike shqiptare ose të huaj dhe orga
nizon mbledhjen e tyre brenda vendit”, 
është emetuar një pullë me vlerë 50 lekë 
duke i shtuar vlerën 10 lekë, shumë e 
cila kalonte në favor të shoqatës. Vlera 
50 lekë përfaqësonte vlerën e tarifës së 
shërbimit, ndërsa vlera prej 10 lekë është 
kontributi që do të paguhej nga klientët, 
për t’u derdhur në favor të Kryqit të Kuq 
Shqiptar. Mirëpo sasia e pullave të prodhu
ara për këtë emision në atë periudhë ka 
kaluar e gjitha për shërbim filatelik. 

Posta Shqiptare, si një kompani shër
bimi, ka qenë gjithnjë në krah të njerëzve 
në nevojë si ndihma e dhënë për banorët 
e Dibrës pas rënies së tërmetit, përmbyt
jet në Shkodër dhe Lezhë, për banorët 
e dëmtuar nga shembja e një pallati në 
Gjirokastër etj. Në bazë të memorandu
mit të nënshkruar me Kryqin e Kuq 
Shqiptar, Posta Shqiptare merr përsipër 
të jetë kontribuuese për financimin e 
veprimtarive dhe projekteve të ndryshme 
me karakter humanitar të Kryqit të Kuq 
Shqiptar, në mbështetje të njerëzve në 
nevojë apo në përballimin e fatkeqësive 
natyrore e shoqërore, me objektivin 
përfundimtar ndihmesën e tyre për të 
dalë nga gjendja dhe për t’u integruar në 
shoqëri. 
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Tematika e Kryqit të Kuq 
në filatelinë shqiptare

Koleksionistët e pullave postare kudo 
në botë, për të formuar koleksionet 
e tyre, zgjedhin tematika të caktu

ara sipas parapëlqimeve individuale. 
Tematikat që pëlqehen më shumë janë: 
historia postare, flora, fauna, sportet, artet 
figurative e shumë të tjera. Midis tyre 
vend të rëndësishëm zënë edhe pullat me 
tematikë Kryqin e Kuq. Ato koleksiono
hen nga një numër i madh personash, të 
cilët janë njëherësh edhe vullnetarë aktivë 
të kësaj shoqate të madhe humanitare. 

Seria e parë shqiptare me tematikë 
Kryqin e Kuq daton në nëntor të vitit 
1924, vetëm tre vjet pas themelimit të 
kësaj shoqate. Posta shqiptare e emetoi 
këtë seri pikërisht në kohën kur kjo 
shoqatë po organizohej dhe kishte nevojë 
të ngutshme për fonde. Seria, e përbërë 
nga katër pulla, u realizua duke mbishty
pur vlerat 5, 10, 25 dhe 50 qindar të 
pullave të prodhuara në Vjenë, në vitin 
1923. Mbi këto katër vlera u mbishtyp 
një kryq i vogël me ngjyrë të kuqe dhe, 
poshtë tij, me drejtim horizontal vlera 5 
qindar. 

Meqenëse kryqi i vogël, i mbishtypur 
me ngjyrë të kuqe, nuk i ngjante aspak 
kryqit të kuq të emblemës të këtij insti
tuti, u vendos të mbulohej që të mos 
dukej. Prandaj u mbishtyp mbi të një 
kryq i kuq i madh dhe iu shtua edhe një 
mbishtypje tjetër + 5 Qindar, paralel me të 
parën. Me pullat e mbetura nga emisioni 
me kryqin e kuq të vogël u përgatitën  
28 000 seri, të cilat u shitën për të siguru

ar fonde edhe 
nga shqiptarët 
e  Amer ikës 
për ngritjen e 
Strehës Vorf
nore. Seria shitej 
10 Fr. Ar. Fleta 
ku ishte vendosur 
seria mbante emrin 
e botuesit Spiro H. 
Kachka  Amerikë,  vlerën e serisë, 
vulën e Kryqit të Kuq Shqiptar në gjuhën 
angleze, firmën e Drejtorit të Përgjith
shëm të KKSH dhe datën. Me të njëjtën 
përmbajtje është shtypur edhe në shtypsh
kronjën e Kristo Luarasit në Tiranë.

Meqenëse këto pulla, që u lanë të 
përdoren nga Kryqi i Kuq Shqiptar, ishin 
fakultative dhe fitimi ishte i papërfillshëm, 
u mendua të shtypeshin 2 seri në sasi të 
mëdha. Këto emisione do të krijoheshin 
në bazë të ligjit të datës 12. 11. 1929 
dhe do të kishin vlerat 2, 5, 10, 15, 25 
dhe 50 q, në një sasi prej 120 000 serish 
të plota. Si pamje do të kishin fytyrën 
e Nënës Mbretëreshë dhe të princeshës 
Sanie Zogu, kryetare e Kryqit të Kuq 
Shqiptar. Seria tjetër do të përbëhej nga 
pulla të postës ajrore, me vlerat 5, 10, 25 
dhe 50 q, me tirazh 25 000 copë . Të dyja 
këto seri nuk u emetuan.

Më 1 prill 1943, Posta Shqiptare vuri 
në qarkullim emisionin me 8 vlera kush
tuar luftës kundër tuberkulozit. Pamja 
e pullave është e njëjtë, por ato kanë 
vlera e ngjyra të ndryshme dhe drejtim 

vertikal. Sasia e pullave 
ndryshon për çdo vlerë, kurse 

seri të plota u prodhuan vetëm  
40 000 copë. Në gjendje të pavulosur 
ato gjenden lehtësisht, kurse të vulosura 
me vështirësi, çka tregon se emisioni nuk 
është shitur me shumicë në zyrat postare 
për afrankim. 

Në pamjen e pullës shihet një nënë 
që kujdeset për fëmijën e saj të sëmurë. 
Sipër ka të shkruar “MBRETNIA 
SHQIPTARE”, kurse poshtë “Ndihmë 
për luftimin antituberkular” dhe pastaj 
është shtesa në qindar. Në të dyja anët 
duken simbole të fashizmit, kurse në të 
dy cepat shënohen vlerat. Midis tyre është 
shkruar POSTAT. Tematika dhe shtesa në 
vlerat e pullave i takonin Kryqit të Kuq 
Shqiptar. 

Në prag të përfundimit të Luftës së 
Dytë Botërore, më 22 shtator 1944, u 
vu në qarkullim emisioni “Ndihmë për 
të mjeruarit nga lufta” me shtatë vlera, 
të gjitha me pamje të njëjtë, por me 
ngjyra të ndryshme. Kjo seri u emetua 
kur Shqipëria ishte pushtuar nga ushtria 
gjermane. Pamja e pullës tregon njerëz 
të mjeruar, duke u larguar nga vendi i 

aktualitet
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PullaT TaKSa TE  
KRyqIT TE Kuq ShqIPTaR 

Në VITE
Qeveria shqiptare që u formua pas 

Kongresit të Lushnjës, për t’u ardhur 

në ndihmë emigrantëve, në nëntor të 

vitit 1920 vendosi të shtypte pulla që 

u emetuan si “pulla muhaxhiri”, kurse 

në vitin 1921 autorizoi zyrat kompe-

tente që të nxirnin një pullë me vlerë 

10 qendar ar që do t’i ngjitej çdo akti 

zyrtar që i ngjitej pulle monopoli.

Më 21.08.1924 u krijua pulla e Kryqit 

të Kuq Shqiptar. Me qëllim që t’i vihej 

në ndihmë Institucionit të KKSH-së, 

vlera e kësaj pulle prej 109, u bë 20 

qindar.

Gazeta “Zëri i Korçës” e datës 12 

janar 1926, nën titullin “Mbi tembrin 

e Kryqit të Kuq” njofton: “Bëhet e njoj-

tur me anën e një qarkoreje gjithë 

Prefekturave, Bashkive dhe popullit 

se çdo akti që i nënshtrohet tembra 

e monopolit, duhet t’i ngjitet edhe 

tembra e Kryqit të Kuq.”

Ky ligj u zbatua e dhe mbas çlirimit 

të vendit.

djegur dhe i shkatërruar nga lufta. Pra, 
flet për një fatkeqësi njerëzorë dhe evokon 
nevojën për ndihmë. 

Edhe në këtë emetim mungon emri i 
postës dhe simboli i Kryqit të Kuq. Vlera 
është vendosur në cepin e djathtë në 
qindar dhe franga shqiptare. Seria gjendet 
me shumicë e pavulosur, kurse e vulosur 
gjendet me vështirësi. Dhëmbëzimi është 
14. Vlerat për çdo pullë janë: 5 q + 5 
qindar; 10 q + 5 qindar; 15 q + 5 qindar; 
25 q + 10 qindar; 1 fr. shq. + 50 qindar; 
2 fr. shq. + 1 fr. shq. dhe 3 fr. shq. + 1.50 
fr. shq.

Seria në katalogun special MICHEL 
është vendosur në faqen 199, që i përket 
Gjermanisë. 

Pas çlirimit të vendit, i pari emision 
që emetoi Posta Shqiptare me tematikën e 
Kryqit të Kuq është ai i datës 4 maj 1945, 
kushtuar “Javës së Kryqit të Kuq”. Seria 
u realizua nga mbishtypja e katër vlerave 
të para të serisë së vitit 1943 me ngjyrë 
të kuqe, e cila ka mbuluar fjalët Mbret
nia Shqiptare, simbolet e fashizmit dhe 
vlerat e pullave. Në qendër është mbishty
pur vetëm në konture një kryq që nuk i 
shëmbëllen emblemës, sepse nuk është 
ngjyrosur i tëri me ngjyrë të kuqe. Mbi të, 
në formë harku, janë mbishtypur fjalët: 
QEVERIA DEMOK. E SHQIPËRIS 
JAVA E K.K.SHQIPTAR 4 – 11 MAJ 
1945. Në fund janë vlerat e reja: 0,30 + 
0,15 fr. shq.; 0,50 + 0,25 fr.shq.; 1 + 0,50 
fr.shq. dhe 2 fr. shq. + 1 fr. shq. Pullat 
kanë dhëmbëzimin 14. 

Më 16 korrik të vitit 1946, Posta 
Shqiptare vuri në qarkullim një emision 
me 6 vlera kushtuar Kongresit të Kryqit 
të Kuq Shqiptar. 

Për këtë emision u përdor stoku i serisë 
së 28 nëntorit 1945 me gjashtë vlerat e tij. 
Në pamjet e pullave u mbishtypën: një 
kryq i kuq dhe, nën të, në katër rreshta, 
u mbishtypën me ngjyrë të zezë fjalët: 
KONGESI, KKSH, 2425.II.1946.

Në fund janë shtesat për çdo vlerë nga 
+ 0,5 deri në 1,50 fr.shq. 

Pullat janë me dhëmbëzim 11.1/2.
Më 25 janar 1963, me rastin e 100

vjetorit të themelimit të Kryqit të Kuq 
Ndërkombëtar, Posta Shqiptare vuri në 
qarkullim një seri me katër vlera dhe 

pamje të njëjta, me ngjyra të ndryshme 
dhe drejtim horizontal. Në pamjet e 
këtyre pullave shkruhet: “Republika 
Popullore e Shqipërisë”, kurse poshtë, 
në të majtë, brenda një kryqi të kuq, në 
sfond të bardhë, është vendosur portreti 
i Hendri Dynant, ideatorit të themelimit 
të Kryqit të Kuq, dhe në të djathtë, në 
sfond, duket një vajzë vullnetare e Kryqit 
të Kuq. Në fund të secilës pullë është vlera 
në lekë. Kjo është e para seri pas çlirimit të 
vendit, me këtë tematikë, e prodhuar pa 
mbishtypje. Me të njëjtat pamje, por me 
ngjyra të ndryshme, është emetuar edhe 
një seri me pulla të padhëmbëzuara.

Por seria më e plotë me tematikën e 
Kryqit të Kuq, e konceptuar më qartë dhe 
e realizuar më bukur është ajo kushtuar 
Kongresit VI të KKSH, që Posta Shqiptare 
e vuri në qarkullim më 1 dhjetor 1967. 
Janë katër pulla me pamje dhe vlera të 
ndryshme. Dy vlerat e para 15q +5q, dhe 
25q +5q, kanë tematikë nga programi i 
Ndihmës së Parë, vlera 65q + 25q i kush
tohet programit të dhurimit vullnetar të 
gjakut, që ka si moto “Kush dhuron gjak, 
shpëton një jetë”, kurse vlera e katërt, 80q 
+ 40q, i përket projektit social dhe paraqet 
një grua që kujdeset për fëmijët.

Në çdo pullë të serisë janë shkruar 
fjalët Shqipëria, Kongresi VI K.K.SH. 
Vlerat në pulla janë vendosur në pozi
cione të ndryshme. Dy vlerat e para janë 
prodhuar me tirazh 500.000 copë, vlera 
65q + 25q me 50.000 dhe vlera 80q + 
40q me 30.000. Të gjitha pullat kanë 
dhëmbëzim 12.

Në vitin 1969, veprimtaria e Kryqit 
të Kuq Shqiptar u pezullua dhe detyrat e 
funksionet e tij i mori në dorë shteti. Kjo 
gjendje vazhdoi deri në vitin 1991, kur 
veprimtaria e Kryqit të Kuq rifilloi me 
një riorganizim. Posta Shqiptare, vetëm 
më 4 gusht 1996, me rastin e 75vjetorit 
të kësaj shoqate bamirëse, vuri në qarku
llim një pullë me vlerë 50 + 10 lekë, ku 
në një sfond të verdhë paraqitet një kryq 
i kuq i rrethuar nga 6 duar që shtrëngojnë 
njëratjetrën në formë rrethi. Në krye të 
pullës është shkruar 75 vjet Kryqi i Kuq 
Shqiptar, kurse në fund SHQIPËRIA. Së 
bashku me serinë, posta emetoi edhe një 
zarf përkujtimor (FDC).

Më 16 qershor 2002, Posta Shqiptare 
emetoi një seri me dy pulla me drejtim 
vertikal, me pamje të ndryshme dhe vlera 
të njëjta prej 90 lekësh secila. Në pamje të 
pullave nuk është emblema e KKSH dhe 
as shtesa në lekë që shkon në dobi të kësaj 
shoqate bamirësie, por me gjithë këtë kjo 
seri është e tematikës së Kryqit të Kuq dhe 
i takon projektit të dhurimit vullnetar të 
gjakut. Pullat kanë dhëmbëzim 13.3/4 
dhe 14.

Me tematikën e Kryqit të Kuq janë 
emetuar edhe shumë pulla takse, por këto 
do t’i bëjmë objekt të një shkrimi tjetër.  

Kristaq jorgji
Filatelist

K O R R I K  -  S H T A T O R  2 0 1 1  |  N R .  5 1 1 �



lëvizja Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq  

dhe e Gjysmëhënës së Kuqe në të cilën bën pjesë edhe Kryqi i Kuq 

Shqiptar, përfshin tre përbërës: Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq 

(KNKK), Federatën Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së 

Kuqe (Federata Ndërkombëtare) dhe Shoqatat Kombëtare.

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
(KNKK) si organizatë e paanshme, neutrale dhe 
e pavarur, ka misionin e posaçëm humanitar 
për të mbrojtur jetën dhe dinjitetin e viktimave 
të luftës dhe të dhunës së brendshme si dhe 
për t’u dhënë atyre ndihmë. Ai drejton dhe 
koordinon aktivitetet ndërkombëtare të ndihmës 
së gjithë Lëvizjes, në situatat e konflikteve. 
Përpiqet gjithashtu që të parandalojë vuajtjen 
njerëzore nëpërmjet promovimit dhe forcimit të 
së drejtës dhe parimeve humanitare universale. 
I krijuar më 1863, KNKK-ja është në origjinë të 
Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe. Ai e ka njohur Kryqin e Kuq 
Shqiptar, në vitin 1923.

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të 
Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, 
anëtar i së cilës është dhe Kryqi i Kuq Shqiptar 
që nga viti 1923, i përkushtohet sipas Parimeve 
themelore të Lëvizjes Ndërkombëtaretë Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, frymëzimit, 
favorizimit dhe promovimit të aktiviteteve 
humanitare të zhvilluara prej Shoqatave 
Kombëtare me qëllim përmirësimin e gjendjes 
së njerëzve më në nevojë. E themeluar më 1919, 
Federata Ndërkombëtare drejton dhe koordinon 
ndihmën ndërkombëtare të Lëvizjes për viktimat 
e katastrofave natyrore apo teknologjike, 
për refugjatët dhe për rastet e situatave të 
jashtëzakonshme shëndetsore. Ajo inkurajon 
bashkëpunimin mes Shoqatave Kombëtare dhe 
përpiqet që të formojë kapacitetin e tyre për 
realizimin e programeve efikase në fushat e 
përgatitjes për ndërhyrje në raste katastrofash, 
shëndetit dhe ndihmës sociale.

Shoqatat Kombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
Gjysmëhënës së Kuqe (një prej të cilave është 
dhe Kryqi i Kuq Shqiptar) vënë në jetë qëllimet 
dhe parimet e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit 
të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe në 186 vende të 
botës. Ato përmbushin atje rolin e ndihmësve të 
pushtetit publikpër gjithçka që lidhet me çështjet 
humanitare dhe kryejnë veprimtari në fusha të tilla 
si: ndihma në rastet e katastrofave, shërbimet në 
sektorin e shëndetit dhe ndihma sociale. Në raste 
lufte ato i japin ndihma popullsisë civile të prekur 
prej saj dhe u ofrojnë mbështetje shërbimeve 
shëndetsore të ushtrisë.

Të gjithë përbërësit e lëvizjes Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe 
udhëhiqen nga shtatë parimet themelore:

humanizmi, paanësia, asnjëanësia, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti

Po ashtu dhe të gjitha aktivitetet e Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe synojnë të njëjtin objektiv:
të ndihmojnë ata që vuajnë, pa asnjë lloj diskriminimi, duke kontribuar kështu për paqen në botë
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