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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



U bënë dy vjet që Revista trajton tema të veçanta duke u fokusuar në lidhjen e tyre 
me Kryqin e Kuq. Ky numër i ri i saj rimerr trajtimin e këtyre lloj temash të para 
nga këndvështrimi i Kryqit të Kuq, pas një ndërprerjeje në dy numrat e fundit, të 

kushtëzuar me ngjarje të cilave Revista iu kushtua tërësisht si ai i operacionit në ndihmë 
të banorëve të Shkodrës të përmbytur në janar të këtij viti dhe punimeve të Asamblesë 
XII të Përgjithshme të mbajtur në 2-3 korrik 2010. 

Këtë herë tema e përzgjedhur duket edhe më e largët nga “Kryqi i Kuq” se sa ato të mëpar-
shmet që duke qenë me natyrë sociale, interpretoheshin më natyrshëm nga pozicionet 
humanitare. Ky numër i kushtohet gjuhës shqipe. Mirëpo s’ka asgjë më të natyrshme 
se angazhimi i një institucioni për të respektuar gjuhën standarde. Që në fillimet e veta 
kur hartoheshin dokumentet e para e deri sot kur shoqata disponon një arsenal të vërtetë 
rregulloresh, politikash, dokumentesh administrative dhe botime në fusha të ndryshme, kujdesi për një përdorim sa më të mirë të 
gjuhës tonë, larg huazimeve nga gjuhët e tjera dhe dialektalizmave, ka qenë në vëmendjen e përhershmë të Kryqit të Kuq Shqiptar. 
Pikërisht ky preokupim trajtohet në artikullin e prof.dr. Seit Mansakut me titull “kujdesi për gjuhën është detyrë e të gjithëve”.

Rubrika e shëndetit vjen me një reflektim interesant në lidhje me jetëgjatësinë, shkëputur nga libri i prof.dr. Shyqyri Subashit 
“Si të jetojmë 100 vjet”. Ndërkohë që në rubrikën “nga faqet e organeve të Lëvizjes ndërkombëtare” është sjellë një shkrim që 
ndriçon një anë të re dhe jo aq të trajtuar të marrëdhënieve ndërmjet dy njerëzve që aq shumë bënë për lindjen dhe konsolidimin 
e idesë së Kryqit të Kuq, Henri Dynantit dhe Gustav Muaniesë. 

Kampi rinor i Kryqit të Kuq Shqiptar që po kthehet tashmë në një aktivitet tradicional, gjen pasqyrimin e vet në faqet e Revistës 
nëpërmjet përshtypjeve të një prej protagonistëve të tij.
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Gjuha është një nga vlerat më të mëdha 
kulturore të një populli. Ajo ka rrënjë 
të lashta e të thella në historinë dhe 

shpirtin e kombit dhe përmban në vetve-
te veprën historike, kulturore, letrare e 
shpirtërore të një populli të tërë, mundin, 
përpjekjet, mençurinë dhe urtësinë e të 
gjitha brezave, frytet e punës së mendjeve 
më të ndritura të popullit dhe bashkon 
në një emrues të përbashkët pjestarët e 
një bashkësie njerëzore. Është kjo arsyeja 
që në të gjitha periudhat e historisë sonë 
gjuha ka qenë gjithmonë flamur, simbol 
bashkimi dhe identiteti kombëtar.

Gjuha, në krahasim me përbërësit e 
tjerë etno-kulturorë të një bashkësie njerë-
zore është tipari më konkret, më i prek-
shëm dhe më i dallueshëm për të karak-
terizuar përkatësinë etnike të një grupi 
shoqëror, të një populli të tërë dhe të një 
individi të veçantë. Shqiptarët kanë besime 
të ndryshme fetare, zakone e mënyra 
jetesa të ndryshme, por gjuhën e kanë 
të përbashkët, gjuhën shqipe. Në gjuhë 
gjejnë shprehjen e tyre edhe elementet e 
tjera të kulturës materiale e shpirtërore të 
krijuara gjatë shekujve nga përdoruesit e 
saj. Gjuha ka edhe funksionin e shprehjes 
dhe të mbrojtjes së identitetit kombëtar 
të një populli, edhe funksionin e komu-
nikimit, të marrëveshjes midis njerëzve të 
një bashkësie, funksionin e ruajtjes dhe të 
transmetimit të përvojave njerëzore nga 
një brez te tjetri etj.

Kujdesi për 
gjuhën është 
detyrë e të 
gjithëve

Në fokus
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 Gjatë Rilindjes kombëtare problemet 
e gjuhës shqipe, lëvrimi dhe mësimi i 
saj nga shqiptarët, krijimi i një alfabe-
ti të vetëm dhe formimi i një gjuhe të 
përbashkët për të gjithë, pasurimi i saj 
me neologjizma dhe fjalë të gurrës popu-
llore, pastrimi nga fjalët e ndërtimet e 
huaja e të panevojshme u bënë një nga 
shtyllat e programit politik e kulturor të 
veprimtarëve të kësaj epoke të ndritur. 
Gjuha u bë symbol e flamur i mbrojtjes së 
identitetit kombëtar dhe i përpjekjeve për 
ndërgjegjësimin e bashkimin e të gjithë 
shqiptarëve për pavarësinë e lirinë e vendit 
dhe për përparim shoqëror. Te rilindasit 
gjuha dhe kombi u trajtuan si një binom 
i pandashëm. Kjo frymë që lartësonte 
gjuhën, lashtësinë dhe bukuritë e saj ka 
përshkuar e frymëzuar veprat themelore 
të autorëve më të shquar të Rilindjes dhe 
të Pavarësisë kombëtare, të cilët dhanë një 
kontribut të shquar për lëvrimin e gjuhës 
dhe hodhën themele të sigurta të një 
gjuhe letrare kombëtare. Ata ndërmorën 

hapa konkretë për afrimin 

e dialekteve të shqipes, për krijimin e një 
alfabeti të përbashkët dhe të një gjuhe të 
përbashkët për të gjithë shqiptarët.

Kurorëzimi i të gjitha përpjekjeve të 
veprimtarëve atdhetarë të periudhës së 
Rilindjes kombëtare në fushën e gjuhës 
qe Kongresi i Manastirit (1908), i cili 
njihet si Kongresi i alfabetit, sepse zgjidhi 
një nga problemet themelore gjuhësore, 
kulturore dhe kombëtare, caktoi alfabe-
tin e përbashkët për të gjithë shqiptarët, 
duke i dhënë fund kohës së përdorimit të 
shumë alfabeteve për të shkruar gjuhën e 
tyre. Vendosja e një alfabeti të përbashkët 
me bazë latine, në pajtim me traditat dhe 
orientimet kulturore të popullit shqip-
tar dhe me veçoritë fonetike të shqipes 
do të hapte një epokë të re në historinë 
e formimit të gjuhës letrare kombëtare. 
Njësimi i alfabetit do t’i hapte rrugën vetë 
njësimit të drejtshkrimit të gjuhës letra-
re. Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë më 
1912 dhe krijimi i shtetit të ri shqiptar do 
ta bënin më të domosdoshme nevojën e 
themelimit dhe të përdorimit të një gjuhe 

të përbashkët. Çdo shtet ka nevo-
jë të komunikojë me qytetarët 
e vendit të tij me një gjuhë të 
përbashkët.

Pas zgjidhjes së problemit 
të alfabetit të përbashkët nga 
Kongresi i Manastirit, çështja më 
e mprehtë dhe më e diskutueshme 
në procesin e vendosjes së një gjuhe 
letrare të njësuar mbeti përzgjedhja 
e bazës dialektore dhe përcaktimi 
i rregullave të drejtshkrimit të saj. 
Për këtë qëllim vetëm disa vjet pas 
shpalljes së Pavarësisë dhe krijimit 
të shtetit shqiptar, në vitet 1916-
1917 u mblodh në Shkodër Komi-
sia letrare shqipe, e cila në frymën 
e Kongresit të Manastirit vendosi 
të hartohej “një ortografi sa ma e 
përbashkët”, mbështetur në gegërish-
ten e mesme, në të folmen e Elbasanit, 

e cila do të shërbente si urë lidhëse midis 
gegërishtes dhe toskërishtes. Zgjidhjet e 
Komisisë letrare për gjuhën e përbashkët 
dhe për rregullat e drejtshkrimit të saj u 
pranuan nga Kongresi arsimor i Lushnjës 
dhe u miratuan nga qeveria shqiptare më 
1923. Këto zgjidhje mbetën në fuqi deri 
pas Luftës së Dytë Botërore.

 Pas Luftës së Dytë Botërore prob-
lemi i bazës dialektore të gjuhës letrare 
kombëtare dhe i drejtshkrimit të saj u 
shtrua përsëri për diskutim e zgjidhje. Në 
fillim të viteve ’50 të shekullit të kaluar 
u zhvilluan mjaft diskutime rreth këtyre 
problemeve në rrethet gjuhësore, letrare 
e kulturore të vendit. Mbështetur edhe 
në rezultatin e këtyre diskutimeve, shteti 
i kohës hap pas hapi me politikat e tij 
gjuhësore e arsimore, me institucionet e 
tij përkatëse i dha mbështetje përdorimit 
të një gjuhe letrare me bazë toskërishten 
me elemente të gegërishtes. Në përkrahje 
të saj u shkruan parashtresa teorike dhe 
manuale kodifikuese të rregullave drejt-
shkrimore e gramatikore. Në vitin 1972 
u mblodh në Tiranë Kongresi i Drejt-
shkrimit në të cilin morën pjesë delegatë 
nga të gjitha viset shqiptare brenda e jashtë 
vendit si edhe nga arbëreshët e Italisë. Aty, 
pas diskutimeve që u zhvilluan, permes 
një rezolute të miratuar nga të gjithë dele-
gatët, u shpall se “populli shqiptar ka 
tashmë një gjuhë letrare të njësuar”, atë 
gjuhë të njësuar që pas viteve’90 filloi të 
quhet gjuhë standarde.

Shoqëria shqiptare në këto dy dhjetë-
vjeçarët e fundit është bërë një shoqëri e 
hapur, e përfshirë gjerësisht në procese 
integruese kombëtare, rajonale e ndërkom-
bëtare në të gjitha fushat e jetës shoqërore, 
politike, ekonomike e kulturore. Në këto 
kushte të reja edhe gjuha shqipe dhe 
kultura shqiptare është vënë në kontakt të 
drejtpërdrejtë dhe ballafaqohet me gjuhët 
dhe kulturat e vendeve të tjera të Europës. 
Zhvillimet e reja politike dhe ekonomike 
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e kulturore në vend kanë sjellë edhe ide 
e koncepte të reja në fusha të ndryshme 
të jetës, të cilat duheshin përballuar edhe 
në rrafshin gjuhësor. Gjuhës shqipe për të 
përballuar këto zhvillime të reja, i është 
dashur të aktivizonte e të gjallëronte fjalë 
e ndërtime të reja që vinin nga burime 
të brendshme, nga dialekte e të folme të 
ndryshme të viseve shqiptare, por edhe të 
huazojë nga gjuhë të tjera me të cilat ka 
rënë në kontakt. Aktivizimi dhe gjallërimi 
i burimeve të brendshme mbarëshqiptare 
të përzgjedhura me kritere shkencore, ka 
sjellë dhe do të sjellë pasurim e rifres-
kim të gjuhës standarde, po kështu edhe 
veprimtaria gjuhëkrijuese e shkrimtarëve, 
studiuesve, gazetarëve etj, kur kjo veprim-
tari zhvillohet në kushtet e lirisë së shpreh-
jes dhe mbështetet në gjedhet e gjuhës 
shqipe.

 Të gjitha këto rrethana e bëjnë të 
domosdoshëm shtimin e kujdesit ndaj 
gjuhës, për zbatimin e normave fonetike, 
gramatikore e leksikore të përcaktuara në 
manualet përkatëse normative. Për këtë 
është e nevojshme që të gjitha institu-
cionet, ose individët që kanë veprimtari 
botuese, përkthimore etj të kenë edhe 
redaktorë gjuhësorë që të ndikojnë në 

ngritjen e kulturës gjuhësore të botim-
eve dhe të mos lejonë kalimin e gabi-
meve drejtshkrimore, gramatikore e 
leksikore. Një kujdes i posaçëm duhet 
treguar edhe ndaj përdorimit pa kriter 
e pa nevojë të fjalëve e të ndërtimeve të 
huaja, të cilat në mjaft raste vështirëso-
jnë edhe qartësinë e komunikimit.

Edhe Shoqata e Kryqit të Kuq 
Shqiptar, ndonëse ka një veprimtari 
botuese modeste, tregon kujdes që 
botimet e saj të dalin me nivel të 
mirë gjuhësor dhe pa gabime. Përveç 
Statutit, regulloreve, udhëzuesve, 
akteve shkrimore të ndryshme që 
rregullojnë organizimin dhe funk-
sionimin normal të saj, ajo boton 
edhe një revistë të vetën me titull 
“Revista e Kryqit të Kuq Shqiptar”, e cila 
botohet që prej 14 vjetësh dhe del një herë 
në tre muaj. Revista ka një këshill botues 
që drejtohet nga Presidenti i Shoqatës, 
prof. dr. Shyqyri Subashi dhe nga një 
redaksi me përgjegjës z. Artur Katuçi. Kjo 
revistë ka për qëllim të bëjë të njohura dhe 
të përhapë parimet themelore të Lëvizjes 
Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe, vlerat humanitare 
të Shoqatës, organizimin, funksionimin 

dhe veprimtaritë që kryen për të 
realizuar projektet e saj, marrëdhëniet e saj 
me shoqatat simotra, ndihmat konkrete 
që jep në raste fatkeqësish etj. Kjo revistë 
botohet nga një shoqatë e specializuar, 
por i drejtohet një mase të gjerë njerëzish, 
prandaj shkrimet e saj janë profesionale 
dhe në një gjuhë korrekte e të kuptueshme 
për të gjithë.

Në veprimtarinë e saj botuese dhe në 
përgjithësi në veprimtarinë komunikuese 
Shoqatës i është dashur të ripërtërijë dhe 
të përpunojë leksikun dhe terminologjinë 
e kësaj fushe të veçantë të sferës humani-
tare. Siç dihet, veprimtaria e Shoqatës së 
kryqit të kuq shqiptar para viteve ’90, për 
arsye që tashmë dihen, ishte ndërprerë dhe 
bashkë me të edhe terminologjia përkatëse 
e saj. Kishte ndodhur pak a shumë ashtu 
siç ndodhi me terminologjinë fetare, e cila 
pas ndalimit të ushtrimit a të praktimit 
të besimeve fetare dhe të shkatërrimit 
të institucioneve përkatëse, kishte rënë 
në harresë dhe terminologjia përkatëse, 
leksiku karakteristik i këtyre fushave. 
Kështu që me ringritjen e Shoqatës dhe 
të degëve të saj në të gjithë vendin, rifi-
llimin e veprimtarisë humanitare të saj, 
nisi të aktivizohet dhe të gjallërohet e 
në mjaft raste të rikrijohet leksiku dhe 
terminologjia gjuhësore e kësaj fushe. Një 
pjesë e kësaj terminologjie sigurisht, është 
e përbashkët me disa fusha të tjera ose 
është pjesë e leksikut të përgjithshëm të 
gjuhës, por në veprimtarinë e Shoqatës së K
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kryqit të kuq do të merrte përmbajtjen e 
veçantë të një termi të përpiktë, një pjesë 
tjetër do të përkthehej e do të përshtatej 
nga gjuhë të tjera. Në këtë mënyrë bash-
kë me ringritjen, rritjen dhe zhvillimin e 
Shoqatës erdhi duke u krijuar e pasuruar 
edhe një system termash dhe një leksik 
i posaçëm që shprehin parimet teorike, 
organizimin, funksionimin dhe veprim-
taritë e kësaj Shoqate.

 Së pari, u gjallëruan termat bazë që 
shprehin parimet themelore mbi të cilat 
mbështetet Lëvizja Ndërkombëtare e 
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe: 
humanizmi, term ndërkombëtar për 
shumë fusha të dijes që kanë në qendër të 
vëmendjes qenien njerëzore, ide e veprim-
tari në dobi të njerëzve; ka hyrë në gjuhën 
shqipe nëpërmjet gjuhëve romane. Si fjalë 
diturore me përhapje ndërkombëtare nuk 
është ndjerë nevoja të zë vendësohet me 
ndonjë fjalë të shqipes, siç është zëven-
dësuar në shumicën e rateve mbiemri 
human me njerëzor; paanësia, qëndrim 
i paanshëm, objektiv, i drejtë, që nuk 
mban anën e askujt. Është fjalë e mirë-
filltë shqipe, e ndërtuar nga parashtesa 
mohuese pa- dhe fjala anësi, mbajtje ane 
në përkrahje të dikujt, përgjithësisht në 
mënyrë të paragjykuar e të padrejtë. Fjala 
shqipe paanësi është krijuar si fjalë diturore 
sipas gjedheve fjalëformuese të saj, por si 
kalk gjuhësor i gjuhëve të tjera, fr. impar-
tialité, agl. impartiality etj. Shqipja ka për 
këtë koncept edhe fjalën paanshmëri, por 
në terminologjinë e Kryqit të Kuq ka zënë 
vend paanësia; asnjanësia, term i shumë 
fushave të dijes, i historisë, i filozofisë, etj. 
i afërt me konceptin e mësipërm paanësi. 
Fjala asnjanësi është një formim i vetë 
shqipes nga asnjanës me prapashtesën –i. 
Vetë fjala asnjanës është një zgjerim me 
prapashtesën –ës i gegërishtes asnjani. 
Pra është një nga ato fjalë të standardit të 
sotëm e krijuar në truallin e gegërishtes 
si përkthim i it. neutro, neutrale; fr. neutre 
etj., këto prej lat. neuter, ne uter “asnjeri 
nga të dy.” Termi asnjanësi u përgjigjet 
termave përkatës të gjuhëve të tjera, fr. 
neutralité, ang. neutrality. Edhe në shqip, 
madje edhe në disa dokumente të Shoqa-
tës së Kryqit të kuq, përdoret krahas fjalës 
asnjanësi edhe fjala e huaj neutralitet. 

Mendoj se fjala shqipe e zëvendëson fare 
mirë fjalën e huaj, prandaj kjo e fundit 
s’ ka arsye të përdoret; pavarësia, term 
që shënon funksionimin e pavarur të 
Shoqatës. Është fjalë shqipe e formuar 
nga i pavarur me prapashtesën –si, e cila 
ka zëvendësuar fjalën me burim të huaj 
independencë fr. indépendance, ang. indi-
pendence. Në shqip është përdorur edhe 
trajta pamvarësi, por tashmë ajo ia ka 
lëshuar vendin trajtës pavarësi si formim 
më i rregullt nga trajta foljore var jo nga 
mvar. Vullnetarizmi, parim themelor i 
pjesëmarrjes në një lëvizje, në një shoqatë 
ose veprimtari, në mënyrë të veçantë në 
Shoqatën e kryqit të kuq e të Gjysmëhënës 
së kuqe. Fjala vullnetarizëm që shënon këtë 
parim të rendësishëm është një formim i 
shqipes, nga vullnetar + –izëm, vetë fjala 
vullnetar është formuar nga vullnet me 
prapashtesën –tar, ndërsa vullnet është një 
huazim i vjetër nga latinishtja voluntatem. 
Vullnetarizëm e shqipes si term i Kryqit të 
kuq, u përgjigjet termave që shënojnë këtë 
koncept në gjuhë të tjera, fr.volontariat, jo 
volontarisme, ang. voluntary service. Unite-
ti, parim që shënon të qenët e të vepruarit 
si një tërësi e vetme. Fjala që përdoret për 
të shënuar këtë parim në gjuhën shqipe 
në shumë fusha është zëvendësuar me 

fjalën shqipe njësi si p. sh. njësia e gjuhës, 
njësia e kombit, njësia e kulturës etj. Në 
dokumentacionin e Shoqatës sonë vijon 
të përdoret fjala me prejardhje të huaj 
unitet, fr. unité, ang. unity. Siç shihet, 
kjo fjalë në shqipe ka hyrë në përmjet 
frëngjishtes. Po kështu edhe universalite-
ti, parim që shënon karakterin, frymën, 
shtrirjen dhe përfshirjen e përgjithshme 
të një lëvizjeje, të një ideje a veprimtarie, 
në shqip emërohet me një fjalë të huaj 
që vjen nga frëngjishtja universalité, ang. 
universality. Nuk ka në shqip një fjalë të 
përshtatshme që të zëvëndësonte plotë-
sisht termin universalitet. Fjala gjithësi 
është e zënë për fjalën universe. Më afër 
fjalës së huaj universalitet do të qëndronte 
fjala përgjithshmëri, por një formim i tillë 
nuk ka gjetur përdorim.

Shoqata e kryqit të kuq ka edhe shumë 
terma e koncepte të veçanta, karakteris-
tike për veprimtarinë e saj, të cilat do të 
duheshin shpjeguar e komentuar nga ana 
gjuhësore, por kjo mund të bëhet një herë 
tjetër në faqet e kësaj reviste.

Prof.dr. Seit Mansaku
Anëtar i Këshillit Drejtues
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Zgjohem turbull. Mbrëmë luajtëm 
deri vonë domino duke e shoqëruar 
me të qeshura dhe pasion. Tashmë 

shtrati më ka mbërthyer dhe s’do të më 
lëshojë prej tij. Gjymtyrët nuk e marrin 
siç duhet urdhrin e trurit “çohuni dhe 
lëvizni!”. Tashmë ngritja ndodh ngadalë 
si ajo e një breshke. Me sy të përgjumur 
lahem me zor. Përgjumja u tret disi, 
por skuqja e syve s’po zhdukej. Shenjë e 
takimit të gjatë ku bardhemja puth natën. 
Mendova “nga kjo puthje lind e kuqja”. 
Shoku që më gjendet pranë më thotë se 
ora është 08:05. Atëherë filloj të kujto-
hem—jam në një dhomë hoteli. Sot është 
ditë e shtunë, data 4 shtator dhe duhet 
të nxitoj për të ngrënë mëngjesin. Shpejt 
e shpejt mbaroj punë dhe çohem për t’i 
liruar vendin një shoqeje. Vetë dal për t’u 
përshëndetur me detin. Mirëpo koha që 
kalova me të, mbaron shpejt. Esma na 
thërret në katin e katërt të hotelit ku gjen-
det salla e trajnimit. Duhet të shkruajmë 
mbi përshtypjet rreth kampit tonë veror 
këtu në Durrës. 

Tashmë më duhet të nis rrëfimin. Për-
jetimet e mia ia them letrës dhe ajo është 
bujare me secilin që e ka mik. Kur erdha 
këtu nuk njihja asnjë dhe ndihesha disi në 
siklet. Po ashtu isha i turbullt për atë që do 
të bënim. Fillimisht takoj recepsionisten e 
hotelit, e cila më çon tek shokët e dhomës. 
Prezantohemi. Fillon kështu kontakti i 

Angazhimi vullnetar, 
shpresë për një botë 
më humane
Përshtypje nga kampi  veror
31 gusht – 5 shtator, 2010, Durrës

Përshtypje
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parë dhe pas një orë a diçka më shumë, 
takohemi të gjithë e njihemi mes nesh, 
caktojmë rregullat, marrim programin 
dhe shfrytëzojmë kohën e lirë, ndërkohë 
që darka vazhdon. Rrimë duke biseduar 
deri pas mesnate. Jemi të rinj dhe kemi 
energji për vete e shoqërinë, as nata s’na 
ndal lehtë! Por do të na ndalë Esma, koor-
dinatorja e programit të vullnetarëve në 
Kryqin e Kuq Shqiptar, e cila për të mirën 
tonë na sugjeron “përqafimin e shtratit’. 
Në ditët në vazhdim, duke u kthyer në 
retrospektiv, do të veçoja dy aktivitete. 
Së pari njohja me historikun e Kryqit të 
Kuq. Si lindi ideja, si u krijua dhe si funk-
sionon Lëvizja botërore e Kryqit të Kuq. 
Në këtë temë të seminarit u kënaqa për 
informacionin që mora dhe mu duk sikur 
një fushë e madhe veprimi humanitar u 
hap përpara meje. Mendova: “njeriu nuk 
mund të jetë vetëm i keq, të krijojë urrej-
tje, konflikte, luftëra, të tregohet egoist, 

të shtypë të tjerët e mos t’i ndihmojë ata. 
Jo, njëmijë herë jo, njeriu mund të jetë i 
mirë, këtë ma thotë zemra, po ashtu dhe 
unë si Henry Dunant, mund të ndihmoj 
të tjerët.” Së dyti, seminari mbi përgjigjen 
ndaj katastrofave, më tregoi se si mund të 
gjendeshim pranë njerëzve në rast fatkeqë-
sish. Edhe unë mund të isha afër tyre, t’i 
ngushëlloja, t’i ndihmoja duke u anga-
zhuar më shumë. Shihja sallën përreth 
dhe të gjithë ishim të vëmendshëm, me 
uniformën e bardhë e me stemën e kryqit 
të kuq në gjoks. Kështu duhet të jemi në 
shpirt, të bardhë, e kuqja e kryqit duhet 
të jetë simboli ynë i dashurisë për njerëzit. 
Tani që po shkruaj shoh detin. Ai në hori-
zont është krejt gri prej shiut që ka rënë. 
Në breg janë valët me bardhësinë e tyre që 
shkumëzojnë. Kështu duhet të jemi edhe 
në të dashur miq, një lloj “bardhësie” në 
këtë botë gri plot fatkeqësi e probleme me 
kurajën për t’i minimizuar ato. 

Kjo ditë e shtunë na pajisi me një 
tjetër gjë, informacionin për sëmundjen 
SIDA-s. Mësova se si mund t’i ndihmoj 
të tjerët në dhënien e këtij informacioni, 
duke përkrahur të mirën. Tashmë e ndjej 
që ky kamp veror më ka mbushur shumë 
dhe kam akoma për të shkruar, por më 
duhet ta mbyll sepse zemra më thotë që 
përveç fjalëve duhet edhe veprimi. Tani 
koha është për ne. Më pëlqen ideja e 
fundit e Esmës për të bërë një planifi-
kim mbi punën që do të bëjmë në degë. 
Me atë do të bëjmë, ndoshta të këqijat 
e botës s’mund t’i heqim, por duam që 
horizonti të çelet ndërsa afër nesh, të ketë 
valë të bardha dhe shpirtin tonë prej vull-
netari, ta udhëheqë humanizmi i kryqit 
të kuq.

Florian Miraka 
Vullnetar i Kryqit të Kuq, Dega Gramsh
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Jetëgjatësia, një dëshirë dhe një urim
Kur lind fëmija, prindërit e tij urohen 

me shprehjen: “Qoftë me jetë të gjatë!” 
dhe sa herë në ecurinë e jetës, dikujt i 
krijohen shqetësime e vështirësi, sëmundje 
e rreziqe, mundohemi ta qetësojmë duke 
iu drejtuar me shprehjen: “Jeta qoftë!” Të 

Jetëgjatësia
Jo vetëm një urim, por edhe një aspiratë e 
realizueshme në kohën e sotme

Rubrika e shëndetit

gjithë njerëzit dëshirojnë të jetojnë sa më 
shumë dhe në të vërtetë organizmi i njer-
iut është i ndërtuar në mënyrë të tillë që 
mund të sigurojë një jetë shumë të gjatë 
deri në fazën e tanishme të zhvillimit të 
shoqërisë njerëzore, jetesa deri në 100 vjet 
duket një gjë e rrallë dhe për rrjedhojë si 

një privilegj i atyre që e arrijnë atë. Është 
kjo arsyeja pse urimi për jetëgjatësi zako-
nisht ka fituar ekuivalentin: “U bëfsh 100 
vjeç”. Në një provincë të Kinës urimi për 
jetëgjatësinë, urimi për jetëgjatësi është: 
“U bëfsh 96 vjeç”, sepse atë moshë ka 
pasur personi që mbahet mend të ketë 
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Mundësia për të jetuar mbi 100 vjet, 
po bëhet gjithnjë e më shumë një rea
litet

Jetëgjatësia e njeriut që nga antikiteti 
e deri në ditët e sotme ka kaluar nëpër një 
proces ndryshimesh progresive në kupti-
min e zgjatjes së saj, proces i cili vazhdon 
ende dhe pritet të vazhdojë edhe në të 
ardhmen.

Studimet jashtëzakonisht të shumta që 
po bëhen në kohët e vona mbi jetëgjatë-
sinë tregojnë se shumica e njerëzve janë 
duke jetuar më gjatë se më përpara, për 
rrjedhojë gjithnjë e më shumë po shtohet 
në botë numri i personave që rrojnë më 
shumë se 100 vjet. 

Në shekullin që sapo ka filluar, 
mendohet se ritmet e shtimit të jetëgjatë-
sisë, do të jenë dhe më të shpejta. Kështu 
për shembull, në një botim të vitit 2001, 
duke u bazuar në ritmet e deritanishme 
të shtimit të jetëgjatësisë, është parashi-
kuar që në vitin 2004 në botë do ketë 
rreth 140.000 njëqind vjeçar, kurse nga 
mesi i këtij shekulli, numri i tyre do arrijë 
në mbi gjysmë milion vetë. Studiues të 
tjerë japin shifra edhe më optimiste, duke 
parashikuar se deri në vitin 2050 do të 
ketë 500.000-800.000 njëqind vjeçar.

Të shpresojmë dhe të jemi optimistë, 
se çdonjëri nga ne mund të futet në këtë 
numër të 100 vjeçarëve. Le të kujdesemi 
të gjithë që të fitojmë llotarinë për të jetu-
ar gjatë, pra për të jetuar 100 e më shumë 
vjet. Por mos harroni se për ta arritur atë 
duhet të tregojmë kujdes për shëndetin 
tonë dhe këtë duhet ta bëjmë çdo ditë 
dhe në çdo drejtim. Le ta bëjmë atë se 
kështu do realizojmë urimin: “Pastë jetë 
të gjatë” që u është bërë prindërve tanë 
kur ne kemi ardhur në këtë botë.

Hapi i parë për të jetuar deri në 100 
vjet është krijimi i besimit në realizimin 
e një mundësie të tillë. Dhe dihet se në 
ndërmarrjen e një veprimi, më i vështiri 
dhe më i rëndësishmi është pikërisht hapi 
i parë. Sigurisht që një udhëtim që zgjat 
me vite nuk fillon me shtytjen fillestare 
përpara, por me mendimin që e paraprin 
atë. Ja, ky është hapi i parë. Prandaj, të 
kesh besim se mund të jetohet 100 vjet 
është shumë e rëndësishme. Mos të harro-
het se trupi i njeriut është i modelueshëm 

në forma të ndryshme, ashtu si argjila në 
duart e skulptorit dhe se sfida më e fundit 
e çdo jete është mundësia për të bërë më 
të madhen e asaj që mund të bëhet. Pra, 
për të qenë ajo sa më e gjatë.

Sa me fat jemi që jetojmë në erën bash-
këkohore të historisë botërore! Më parë, 
që të arrihej mosha 100 vjeçare ishte një 
gjë krejt mitike dhe fare e rastit. Prandaj, 
zakonisht fëmijët e përfytyrojnë dikë mbi 
moshën 70 vjeçare si shumë të vjetër. Por 
ashtu si u tha edhe më sipër, tani 100 
vjeçarët nuk janë më të rrallë. Fakti që 
shumë individë po jetojnë njëqind e më 
shumë vjet, bën që të rritet besimi në 
mundësinë reale të një arritjeje të tillë. 
Shtegu tashmë është hapur dhe rruga 
është e njohur. Sot që të arrihet mosha 
njëqind vjeçare nuk është një trill, por 
përkundrazi, një mundësi reale që vjen si 
një “dhuratë” e natyrshme. Një dhuratë 
që mund të jetë e jona, në qoftë se ne vetë 
gjatë jetës nuk krijojmë pështjellime të 
paarsyeshme për shëndetin tonë. Sa më 
shumë nga ne ta përfitojnë dhuratën në 
fjalë, aq më e lehtë do jetë për të tjerët 
për ta besuar si mundësi reale dhe për ta 
synuar atë.

Është e vërtetë se deri tani nuk ka 
pasur njohuri të qarta për gjëra të tilla. 
Si të thuash kanë munguar udhëzimet, 
“hartat rrugore” të besueshme për të bërë 
me sukses një udhëtim që zgjat 100 vjet. 
Ne nuk kemi ditur sa i gjatë mund të jetë 
udhëtimi ynë nëpër shtigjet e jetës, sa 
mund ta parashikojmë ne vetë atë, për sa 
shumë burime kemi nevojë gjatë tij, me sa 
shumë karbone duhet të furnizohemi për 
ta bërë të gjithë rrugën dhe çfarë shkalle 
të mirëmbajtjes së “automjetit” tonë ne 
duhet të bëjmë për të siguruar arritjen 
shëndoshë e mirë në destinacionin për-
fundimtar. Tashmë ka shumë shkrime që 
na udhëzojnë për këtë ndërmarrje kaq 
të rëndësishme sa vetë jeta dhe sidomos 
ka shumë shembuj që na frymëzojnë. 
Mbetet vetëm t’i zbatojmë udhëzimet 
dhe t’i imitojmë shembujt. 

(vijon në numrin e ardhshëm)

Marrë nga libri “Si të jetojmë 100 vjet” i prof.dr. 
Shyqyri Subashit.

jetuar më gjatë në atë provincë. 
Në të vërtetë njeriu kurrë nuk ngopet 

me jetën e tij. Sado i moshuar që të jetë, 
gjithnjë atij i duket sikur është në star-
tin e saj dhe çdo ditë ai e përjeton sikur 
do jetojë edhe 100 vjet të tjera. Prandaj, 
kur, me rastin e përvjetorit të lindjes, një 
95 vjeçar e uruan: “U bëfsh 100 vjeç”, ai 
nuk u përgjigj duke thënë “faleminderit”, 
por me pyetjen disi qortuese: “Pse mor 
bir i vë kufirin dëshirës së Perëndisë?!” 
Edhe 5 vjet më shumë atij iu dukën fare 
pak. Pra, jetëgjatësia është një urim që 
ta japin të tjerët, por edhe një dëshirë që 
secili e ka për veten. Megjithatë, gjatë 
jetës, shpeshherë njerëzit kryejnë veprime 
që nuk i shërbejnë dëshirës së tyre për 
të jetuar gjatë. Sigurisht që veprime të 
tilla bëhen jo me qëllim dhe domosdo 
pa u menduar mirë, veçse fatkeqësisht, 
ato bëhen. Ka pasur të drejtë Jean de la 
Bruyere kur ka thënë se gjëja që njerëzit 
duan të ruajnë më shumë dhe ndërkaq 
shpeshherë e ruajnë më pak është shëndeti 
dhe vetë jeta e tyre.
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TUTTI FRATELLI, të gjithë vëllezër: 
këto fjalë të grave të Kastiliones që 
ndihmuan të plagosurit në fushën e 

betejës së Solferinos—të raportuara nga 
Henri Dynanti u bënë parulla e Kryqit të 
Kuq që po lindte. Për ironi të historisë, dy 
arkitektët kryesorë të organizatës së ardh-
shme më të madhe humanitare në botë, 
do të ndjenin gjithçka për njëri-tjetrin 
përveç se një dashuri vëllazërore.

Faqe të tëra janë shkruar për Solferi-
non, për viktimat e saj të shumta dhe për 
praninë e Dynantit në fushën e betejës: 
ajo që njihet shumë më pak në të kundërt, 
janë etapat e mëvonshme të historisë së 
Kryqit të Kuq. Ky vit që shënon njëqind-
vjetorin e vdekjes së Dunantit dhe të 
Gustav Muanies (Gustave Moynier) 
bashkëthemeluesit të Kryqit të Kuq, na 
jep rastin të kthehemi sërish te jeta dhe 
vlerësimi historik i prurjeve të tyre me aq 
shumë kontrast.

Gjithçka filloi kur vepra në të cilën 
Dynanti kishte hedhur përshtypjet e veta, 
Një kujtim nga Solferino, ra në duart e 
heroit të vjetër të luftës së Sonderbundit 
(lufta civile që shqeu Zvicrën në sheku-
llin XIX), gjeneralit Dufour, dhe sidomos 
në ato të një avokati të çeliktë, të rreptë 
dhe kokëfortë me emrin Gustav Muanie. 
Nip i një mjeshtri orësh, i besimit protes-
tant, Muanie është një figurë interesante. 
Ky avokat ishte martuar me vajzën e një 
bankieri të pasur, paja e së cilës i kishte 
lejuar që t’ia kushtonte ekzistencën e vet, 
një game të gjerë aktivitetesh filantro-
pike.

Ndryshe nga Dynanti, një njeri i papër-
mbajtshëm dhe i zhveshur nga sensi prak-
tik, Muanie është i shkathët, i matur dhe 
këmbëngulës. Shumë shpejt krijohet një 
grup për t’i çuar përpara idetë e Dynantit. 
Ai merr për emër Komiteti ndërkombëtar 
i ndihmës për të plagosurit. Dufour është 
presidenti i tij, Muanie zëvendës presidenti 
dhe Dynanti sekretari. Dy anëtarë të tjerë, 
të dalë nga mjedisi mjekësor e plotësojnë: 
Lui Apia, një njeri me temperament të 
zymtë dhe Teodor Monuar (Maunoir), 

Të ndarë nga lindja 
e një lëvizjeje 
humanitare

Ëndërruesi 
dhe 
ndërtuesi

Nga faqet e organeve të Lëvizjes
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një personazh gjithë humor dhe në prag 
të pensionit. Dynanti që është 35 vjeç, 
është edhe më i riu. Muanie dhe ai do të 
deklarojnë në shumë raste më pas, se u 
drejtuan nga një frymëzim hyjnor.

Realisht koha është e përshtatshme 
për idetë e tyre. Pa qenë kurrë e zhveshur 
nga vula e ashpërsisë kalviniste, Gjeneva 
e viteve 1850 zien nga idetë filantropike 
dhe një shpirt i zjarrtë humanitar i ndez 
banorët e saj që e konsiderojnë veten si 
konservatorë të ndriçuar. Për më tepër që 
ministrat e luftës së vendeve të Evropës, 
e kishin shprehur tashmë dëshirën për 
të kufizuar të këqijat që lidheshin me 
konfliktet dhe për të debatuar për format 
e arbitrazhit. Propozimet e Dynantit, 
njerëzore pa qenë veçanërisht pacifiste, 
janë pra në të njëjtën linjë me tendencat 
e devotshme dhe utilitare të epokës.

Me 23 tetor 1863 burra shteti të mbarë 
Evropës mblidhen për të nënshkruar 
rezoluta që bëjnë thirrje për hartimin 
e një kodi sjelljeje humanitar gjatë kon-
flikteve të armatosura, për adoptimin e 
një embleme, për dërgimin e personelit 
mjekësor vullnetar në fushën e betejës dhe 
për krijimin e komiteteve kombëtare për 
të mbështetur shërbimet shëndetësore të 
ushtrive. Siç do të thotë më vonë Pjer 
Buasje (Pierre Boissier), historiani zyrtar 
i Kryqit të Kuq, nëse ata s’bënë asgjë për 
t’i dhënë fund luftës, i zvogëluan asaj 
pushtetin mbi njerëzimin. 

Ndërkohë megjithatë, Dynanti kishte 
tërhequr mbi vete rrufetë e Muaniesë 
ngaqë nuk ishte konsultuar me kolegët për 
çështjen e neutralitetit dhe për qëndrimin 
e tij kavalier kundrejt procedurave zyrtare. 
Në dokumentet e kohëve të para të Kryqit 
të Kuq, është e vështirë të gjendet qoftë 
edhe një aluzion i vetëm në lidhje me 
marrëdhëniet personale ndërmjet të dy 
burrave. Ndihet sidoqoftë te Muanieja 
një acarim shumë i madh përkundrejt 
metodave të çrregullta të Dynantit. Me 
karakterin e vet strikt dhe moralizues, ai 
s’mund veç të nervozohej aty ku s’mbante, 
nga ajo pjesë nganjëherë e pasaktë dhe e 

përafërt e Dynantit, si dhe nga mungesa 
e tij e vëmendjes për detajet.

Me 1864 bizneset e Dynantit shemben 
dhe ai falimenton. S’ka atëherë zgjedhje 
tjetër veçse të japë dorëheqjen, të cilën 
Muanie e pranon me ngut. As Muanie, as 
ndonjë anëtar tjetër i Komitetit, nuk tregoj-
në ndonjë shenjë mëshire apo simpatie 
për Dynantin, i cili megjithëse po i lan 
borxhet, duhet të pësojë poshtërimin 
shtesë që të gjykohet nga gjykata si një 
njeri që i ka mashtruar me dashje kolegët 
e tij. Për më tepër që rrënohet plotësisht. 
Më vonë do shkruajë: “Jam marrë në qafë 
nga një imagjinatë e zjarrtë, një natyrë 
shumë e paqëndrueshme dhe një karak-
ter që u besonte të tjerëve më shumë se 
ç’duhet.”

Dynanti e lë atëherë Gjenevën dhe 
i kalon vitet e mëtejshme në periferi të 
Lëvizjes së Kryqit të Kuq në lulëzim të 
plotë, ndërsa Muanie ndërmerr të formu-
lojë idetë e tyre në mënyrë koherente, të 
saktë dhe juridikisht detyruese, duke bërë 
gjithë ç’kishte në dorë për të eliminuar 
çdo përmendje të emrit të Dynantit nga 
historia e institucionit. Gjatë dyzet viteve 
që pasuan, në cilësinë e presidentit të 
Komitetit Ndërkombëtar, ai do të organi-
zojë mbledhje, do t’i transformojë rezolu-
tat në konventa, do të hartojë projekte 
dhe traktate, do të mbajë korrespondencë 
me shoqatat kombëtare që po lindnin dhe 
me burrat e shtetit nga Uashingtoni në 
Shën Petërburg.

Më 1887 Dynanti strehohet në 
Heiden, një fshat i kantonit të Apenzelit 
në lindje të Zvicrës, vend kurimi i rrethuar 
me plantacione drurësh frutorë. Pesë vjet 
më vonë ai do të tërhiqet përfundimisht 
aty, në një azil të vogël ku i kalon ditët 
duke hartuar kujtimet e veta dhe duke 
ripërtypur me mëri, të kaluarën. Pikërisht 
aty do të zbulohet, siç mund të kishte 
pasur frikë Muanie, nga një gazetar i ri i 
guximshëm. Historia e eremitit të harruar 
vizionar, u rimor dhe u përhap në mbarë 
botën. Vizitorët turren nga të gjitha anët 
për ta respektuat Dynantin; letrat, nderi-

met, pensionet vërshojnë si lumë. Për 
Muanienë, më e keqja s’ka ardhur ende. 
Më 1901 Dunanti i vlerësuar si “theme-
luesi i Kryqit të Kuq”, e sheh veten të 
shpërblyer me çmimin Nobel, së bashku 
me pacifistin Frederik Passy. Muanie 
kishte tentuar më kot që të bënte pjesë në 
mes të kandidatëve të mundshëm. Thuhet 
se me moshën, i dukej gjithnjë e më e 
vështirë ta pranonte që një njeri që në sytë 
e tij ishte pa skrupuj, të kishte mundur 
të imagjinonte një ide të cilën ai kishte 
arritur ta konsideronte si të vetën.

Të dy burrat vdesin më 1910, me disa 
muaj diferencë. Historia nuk do ta fiksojë 
aspak emrin e Muaniesë së ngurtë që bie 
në harresë pak kohë pas vdekjes, ndërsa 
figura e Dynantit, e pikturuar si hero dhe 
si martir, do të bëhet objekt i biografive 
të panumërta, kujtimeve, dokumentarëve 
dhe madje edhe i romaneve. Do të duhet 
pothuajse një shekull që të njihet vlera e 
vërtetë e veprës së këtij njeriu pa këmbën-
guljen dhe vendosmërinë e të cilit, ëndrra 
e Dunantit mund të kishte mbetur thjesht 
një ëndërr.

Caroline Moorehead
Marrë nga revista “Kryqi i Kuq Gjysmëhëna e Kuqe”, 
organ i Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe 
të Gjysmëhënës së Kuqe, N.2, 2010. 
Përktheu: A. Katuçi
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Portret

Më 20 maj 2010 u nda nga jeta 
ish sekretari i degës së Kryqit të 
Kuq Mirditë dhe mësuesi i meri-

tuar, Pal Kuka. Ai radhitet në plejadën e 
mësuesve të parë mirditorë të pasluftës. 

Lindi në fshatin Shebe të zonës së 
Kthellës, një nga fshatrat arsim e kultu-
rëdashëse, në vitin 1935. Ëndrra e tij për 
t’u bërë mësues u realizua me mbarimin 
e shkollës së mesme pedagogjike në Tira-
në. Vazhdoi përsëri studimet në profilin 
matematikë - fizikë në shkollën e lartë dhe 
u kualifikua e u bë një mësues i pasion-
uar. Dha kontribut të padiskutueshëm si 
mësues e drejtues në shkollat e rrethit si 
në Prosek, Shpal etj. Për disa vite punoi 
në Seksionin e Arsimit dhe Kulturës, 
inspektor, ku u dallua për korrektesë dhe 
profesionalizëm në kryerjen e detyrave. 
Gojëmbël, fjalëpak, popullor. Për meritat 
e tij në fushën e Arsimit dhe të shkollës, 
Pali u nderua me titullin e lartë “Mësues i 
Merituar”, në vitin 1989. Ai tashmë ishte 
bërë i njohur në të gjithë rrethin si mësues 
e veprimtar i arsimit dhe i dijes. 

Pas vitit 1990, ai do të spikasë edhe 
në dy drejtime të tjera humanitare: do të 
bëhej misionar i pajtimit të gjaqeve dhe 
sekretar i Kryqit të Kuq në Mirditë. Si 
veprimtar, ai do të ndikonte ndjeshëm 

në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve e gjer në 
pajtimin e gjaqeve me moton “kush vret 
shokun ka vra vetin, kush fal gjakun është 
mbi mbretin”. Pali bashkë me pajtimtarë 
të tjerë mirditorë, kurbinas, shkodranë 
etj, bashkëveproi ngushtë me Fondacio-
nin Shqiptar të Zgjidhjes së Konflikteve 
dhe pajtimit të mosmarrëveshjeve. Pali 
kumtoi në disa forume për këtë qëllim 
dhe përvojën e tij e përmblodhi në librin 
me titull “Fol e fal”. Studiuesi i njohur 
Qazim Dushku i ka kushtuar një mono-
grafi kontributit të Palit në këtë drejtim. 

Si sekretar i Kryqit të Kuq të Mirditës, 
Pali dha një kontribut tjetër të vyer. 
Mjeku Aleksandër Doda, kryetar i degës 
së Kryqit të Kuq të Mirditës na tregon 
për ndihmesën e Palit në fushën e bamirë-
sisë. Ai përpiqej të ndihmonte realisht, 
përkushtohej që ndihmat humanitare 

të shkonin në çdo skaj të Mirditës. Në 
njohjen e gjendjes reale të popullatës, 
Palin e ndihmonte puna e tij prej mësuesi 
për disa vite, por edhe ajo prej misionari 
pajtimi. Rasti e solli që edhe kur doli në 
pension, ai të mos reshte së punuari për 
vendlindjen e tij, për njerëzit në nevojë, 
sidomos për shuarjen e konflikteve. Ishte 
kjo arsyeja që edhe në vdekjen e tij, iu 
organizua një ceremoni e veçantë me 
homazhe në hollin e Pallatit të Kulturës 
në Rrëshen, ku qindra banorë u përkulën 
me respekt në nderim të veprës së tij.

Pal Kuka mbeti njeriu i përkushtuar i 
arsimit, dijes, pajtimit, humanizmit, me 
kontribute të spikatura në këto fusha. 

Mark Kalaj
zv. Drejtor i Shkollës 9-vjeçare Rrëshen, anëtar i 
Kryqit të Kuq të degës Mirditë.

Pal Kuka
Mësuesi humanitar i Mirditës
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Histori

Kryqi i Kuq Shqiptar në 
dokumentet historike
Më poshtë po botojmë dy pjesë të shkëputura nga dy dokumente të Ligës së shoqatave të Kryqit të Kuq. I 
pari është një përmbledhje e punimeve të seksioneve të ndryshme të Këshillit të Guvernatorëve që është 
mbajtur në vitin 1927. Dokumenti i dytë është raporti i sekretarit të përgjithshëm të Ligës, mbajtur në Këshillin 
e Guvernatorëve gjatë sesionit të muajit tetor 1928. Në fokus të të dy pasazheve të shkëputura nga këto 
dokumente, është shkolla e infermierisë së Kryqit të Kuq Shqiptar.

LIGA E SHOQATAvE TË KRYQIT TË KUQ—KËSHILLI I GUvERNATORËvE, 
4-7 MAJ 1�27. PËRMbLEDHJE E PUNIMEvE TË SEKSIONEvE TË 
NDRYSHME. SEKSIONI I INFERMIEREvE: 
Arritja më e madhe e realizuar në fushën e infermierisë, gjatë 
periudhës që mbulon ky raport ishte krijimi i qendrës ndërkom-
bëtare të infermiereve në Londër që kishte si qëllim që të priste 
nxënës që do të ndiqnin kurset e higjienës sociale. 

Një tjetër arritje gjatë kësaj periudhe ka qenë krijimi i një 
biblioteke lëvizëse me literaturë mësimore, me rreth 70 dosje 
formuese që përmbajnë një dokumentacion të plotë në faza të 
ndryshme të profesionit të infermieres. Këto dosje u vunë në 
dispozicion të shoqatave kombëtare me qëllim zhvillimin e akti-
viteteve të ndryshme në këtë fushë. 

Po kështu u është bërë thirrje, gjithnjë e më të mëdha, seksio-
neve të infermiereve për organizimin e mësimit profesional në 
vende të ndryshme dhe në këto dy ditët e fundit, drejtoresha 
me përvojë të madhe kanë ofruar shërbimet e tyre në shoqatën 
kombëtare të Kryqit të Kuq Shqiptar, Kolumbian dhe Rumun, 
ndërkohë që të deleguar specialë të sektorit të infermierisë, janë 
dërguar me mision në një numër vendesh të Evropës.

Shkolla për formimin e infermiereve që u hap në Tiranë 
në muajin maj nga Kryqi i Kuq Shqiptar, në bashkëpunim me 
Ligën e shoqatave , funksionon në mënyrë të mrekullueshme. 
Megjithëse shpenzimet e funksionimit janë marrë përsipër nga 
Kryqi i Kuq Shqiptar, Liga ka ofruar fonde për propagandën 
me qëllim rekrutimin e nxënëseve, ka dërguar material mësimor 
dhe ka siguruar për një periudhë trevjeçare, shërbimet e një drej-
toreshe franceze që është ngarkuar me dy detyra të rëndësishme 
për përkujdesjen ndaj shkollës dhe për qendrën konsultore të 
fëmijëve të Kryqit të Kuq Shqiptar. Me gjithë vështirësitë e 
shumta që ka hasur në ecurinë e saj kjo vepër, ajo ka arritur një 
nivel të tillë zhvillimi sa u bë e domosdoshme që në ndihmë të 
Drejtoreshës franceze të vendosej dhe një ndihmëse, edhe kjo 
franceze.

LIGA E SHOQATAvE TË KRYQIT TË KUQ—KËSHILLI I GUvERNATORËvE, 
SESIONI I MUAJIT TETOR 1�2�. RAPORTI I SEKRETARIT TË 
PËRGJITHSHËM (1 JANAR 1�27-30 QERSHOR 1�2�) MbLEDHJA E 
KOMITETIT EKZEKUTIv DHE E KËSHILLIT TË GUvERNATORËvE.
Shqipëri: Lidhja i ka kushtuar një vëmendje të madhe, për një 
periudhë kohe, situatës të krijuar nga uria në veri të Shqipërisë. 
Kryqi i Kuq Italian ka shkuar në ndihmë viktimave të kësaj situ-
ate duke dërguar persona dhe ndihma në natyrë. Kryqi i Kuq 
Amerikan bëri një dhuratë prej 5.000 USD të destinuara për 
të furnizimin me ushqime të popullsisë së zonave të prekura. 
Pas një shkëmbimi mendimesh ndërmjet Komitetit Ndërkom-
bëtar të Kryqit të Kuq dhe Ligës së Shoqatave të Kryqit të Kuq 
u vendos që të mos bëhej apel ndihme. Një letër iu dërgua të 
gjitha shoqatave kombëtare për t’i informuar për situatën. 

Shkolla e infermiereve e Kryqit të Kuq Shqiptar ka hyrë 
në vitin e tretë të saj. Aktualisht ajo ka katër nxënëse që kanë 
mbaruar mësimet e vitit të parë dhe në janar priten dhe dy 
kandidate të tjera. Drejtimi i kësaj shkolle i është besuar një 
infermiereje franceze e cila ndihmohet në punën e saj nga dy 
zëvendëse njëra prej të cilave është shqiptare. Dy nga nxënëset 
e vitit të dytë kanë ardhur në Francë me qëllim thellimin e 
studimeve të marra në këtë shkollë.
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Kronikë aktivitetesh

Fillon procesi i 
hartimit të Planit të 
Veprimit 2011 
>> Periudha e verës ka pasur në fokus të 
saj, fillimin e punës për hartimin e planit 
të veprimit për vitin 2011, kryesisht në 
nivel dege. Në mënyrë të veçantë në 
këtë proces është insistuar në vendosjen 
e standardeve që kërkohet në të gjitha 
programet që zhvillon shoqata, të një një 
balance më të mirë në elementët krye-
sorë të financave të degës dhe për pasojë 
dhe të shoqatës në përgjithësi. Një gjë e 
tillë vjen në një kohë kur gjendja financi-
are e degëve ka ardhur gjithnjë e duke u 
përmirësuar, çka kërkon një konsolidim të 
balancave të arritura. Bazuar në sukseset 
e deritanishme dhe në këtë planifikim, 
synohet që vitin që vjen shoqata t’i zhvi-
llojë të gjitha veprimtaritë e planifikuara 
(të cilat si në sasi dhe në cilësi do të jenë 
më të larta se në vitin 2010), duke pasur 
si objektiv një rritje prej 10 % të gjendjes 
së saj financiare.

Shpërndahen ndihma për  
familjet më në nevojë
>> Gjatë kësaj periudhe është arritur që të bëhet një shpërndarje ushqimore e rëndë-
sishme për 1.450 familje në nevojë. Kjo shpërndarje është realizuar për një numër 
familjesh të prekura nga katastrofat e ndryshme natyrore si në degët e Kryqit të Kuq 
Shkodër, Lezhë, Korçë, Pogradec, por dhe për një numër familjesh me probleme sociale 
në të gjitha degët e tjera të Kryqit të Kuq Shqiptar. Në tërësinë e saj kjo veprimtari 
që kishte përmasat e një operacioni të mirëfilltë ndihme, është zhvilluar shumë mirë 
duke pasur një ndikim mjaft pozitiv në publikun e gjerë. 

Mbas përfundimit të operacionit të përmbytjes në Shkodër, u vu re që donacionet 
e ardhura në adresë të shoqatës tonë, qenë shumë më tepër se angazhimi i Kryqit të 
Kuq në përgjigje të kësaj katastrofe, çka mundësoi magazinimin e një sasie artikujsh 
ushqimorë për zëvendësimin e stokut në raste katastrofash. Pjesa më e madhe e këtyre 
artikujve ushqimore ka afat të përcaktuar përdorimi deri në dhjetor të këtij viti. Nisur 
nga ky fakt dhe duke marrë në konsideratë kërkesat e degëve për një mbështetje sociale 
të familjeve më në nevojë, apo të familjeve të prekura nga katastrofat e vogla lokale 
të ndodhura dhe ku shoqata nuk kishte mundur të ndihmonte për shkak të angazhi-
meve, u përgatit në nivel kombëtar, një plan shpërndarjeje për 1.450 familje, në të 
cilin u përfshinë të gjitha degët e shoqatës. Nga ky projekt u ndihmuan tre kategori 
sociale më në nevojë:

• familje të prekura nga emergjenca të vogla lokale, të pa ndihmuara më parë;
• familje të varfra, me shumë fëmijë e me pak të ardhura; 
• familje që kanë të sëmurë, pleq të vetmuar etj.
Hartimi i listave u bë nga degët në bashkëpunim me organet përkatëse të pushtetit 

vendor. Shpërndarja e ndihmave u zhvillua sipas planit të përcaktuar.
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Sensibilizimi i komunitetit për rreziqet nga 
katastrofat e mundshme
>> Sensibilizimi i komunitetit për rreziqet nga katastrofat është një nga drejtimet në 
të cilin Kryqi i Kuq Shqiptar po punon që prej tri vitesh, në kuadër të programit për 
përgatitje dhe përgjigje kundër katastrofave. 

Falë angazhimit të tij në këtë fushë, është arritur edhe një mbështetje financiare 
nga Zyra e Evropës e Federatës Ndërkombëtare të shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe në Budapest, për projektin “Zvogëlimi i rreziqeve nga katastro-
fat”. Ky projekt parashikon të punohet me intensitet, me një numër komunash në tetë 
rrethe të vendit, për të mundësuar ndërgjegjësimin e popullsisë së tyre për rreziqet që 
vijnë nga katastrofat dhe masat e mundshme parandaluese që mund të merren nga 
vetë komuniteti. 

Mbi bazën e kritereve të caktuara dhe në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Emergjencave Civile, janë përcaktuar për t’u përfshirë në këtë projekt degët Shkodër, 
Pukë, Kukës, Fier, Vlorë, Korçë, Librazhd, Gjirokastër dhe Përmet. Nga secila degë 
janë përzgjedhur dy komuna apo lagje qyteti, më të prekshme nga rreziqet e fatkeqësitë 
e ndryshme.

Konkurs i Ndihmës 
së Parë të ekipeve 
të Kryqit të Kuq të 
kryeqyteteve të 
Evropës Juglindore
>> Nga data 16-19 Shtator 2010 u zhvi-
llua në Tiranë, Konkursi i Ndihmës 
së Parë të ekipeve të Kryqit të Kuq të 
kryeqyteteve të Evropës Juglindore. Në 
këtë aktivitet morën pjesë Kryqet e Kuqe 
të degëve të kryeqyteteve të Serbisë, Bosnje 
Hercegovinës, Malit të Zi, Maqedonisë, 
Sllovenisë dhe Shqipërisë. Dega e Kryqit 
të Kuq Tiranë, si organizatorja e këtij 
aktiviteti, ishte përgatitur në mënyrën më 
të mirë të mundshme për mbarëvajtjen e 
aktivitetit dhe gjithçka shkoi pozitivisht 
sipas agjendës së përcaktuar. 



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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