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1921 - 2016
95 vjet në shërbim të humanizmit

O R G A N  I  K R Y Q I T  T Ë  K U Q  S H Q I P T A R , 
S H P Ë R N D A H E T  F A L A S .



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 

vepri m tarisë së vet humanitare, njerëzit 

më në nevojë duke mobilizuar forcën e 

humanizmit të shoqërisë shqiptare.
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95 vjet në shërbim të humanizmit!
Magjistër Ylli Alushi
President

Pothuajse një shekull më parë, më 4 
tetor 1921, u themelua Kryqi i Kuq 
Shqiptar. Këtë vit KKSH mbush 95 

vjet nga dita e themelimit të tij. 
Pikërisht ky përvjetor, nxiti Redaksinë 

e Revistës së Kryqit të Kuq Shqiptar, të 
vendosë që numrat e ardhshëm të revistës 
së këtij viti, të pasqyrohet gjerësisht histo-
ria e Kryqit të Kuq Shqiptar, shoqatës më 
të vjetër humanitare në vend.

Themelimi i kësaj shoqate ndodhi 
në kohën kur Shqipëria sapo kishte dalë 
nga Lufta e Parë Botërore dhe një vit 
pas kriji mit të qeverisë shqiptare, dalë 
nga Kongresi i Lushnjes, i vitit 1920. 
Themelimi i KKSH, në atë kohë e në ato 
rrethana, nuk është i rëndësishëm vetëm 
për shoqatën por edhe për historinë e 

shtetit Shqiptar. Vetëm 37 shoqata të 
Kryqit të Kuq e Gjysmëhënës së Kuqe 
ishin krijuar në botë përpara se të krijo-
hej KKSH. Njohja e menjëhershme e 
shoqatës nga shteti shqiptar dhe më pas 
nga Komiteti Ndërkombëtar i Kry qit 
të Kuq, në vitin 1923 dhe aderimi në 
Federa tën Ndërkombëtare të Kryqit Kuq 
e Gjysmëhënës së Kuqe, janë vlera dhe për 
vetë shtetin shqiptar, i cili kishte firmosur 
ndërkohë edhe Konventat e Gje nevës. 

Intelektualët e kohës, një pjesë e 
mirë e ardhur nga jashtë, duke e njohur 
më herët rëndësinë e funksionimit të 
një shoqate të tillë, bënë gjithçka ishte 
e mundur që ajo të krijohej. Ajo që ka 
rëndësi për historinë e Kryqit të Kuq 
Shqiptar kishte të bënte me faktin se 
shoqata, për shkak të emblemës së saj, në 
mënyrë që të shmangeshin keqkuptimet 
apo keqinterpre timet e momentit apo 
dhe të mëvonshme, duhej të krijohej në 
harmoni të plotë edhe me opinionin e 
përfaqësuesve kryesorë të besimeve fetare 
në Shqipëri, si Kryqi i Kuq Shqiptar. 

Në mbledhjen themeluese të tij, një 
pjesë e mirë e pjesëmarrësve ishin të be   simit 

mysliman. Në këtë aspekt, marrin vlera të 
jashtëzakonshme fjalët e z. Ismail Ndroqi, 
atë kohë Myftiu Tiranës dhe njëkohësish 
edhe Kryetar i Bashkisë së qytetit. Z. Ndroqi 
ishte po ashtu dhe një nga anëtarët theme-
lues të Kryqit të Kuq Shqiptar, i cili kur u 
pyet për të dhënëmendimin e tij lidhur me 
vënien e emrit të shoqatës, KKSH, duke 
qenë se njihte mirë dhe parimet mbi të cilat 
funksiononte shoqata, u përgjigj: “Deri sa 
ai nuk asht nji shenjë dalluese e nji Féje 
por e nji instituti bamirës internacional, 
nuk ka ndonjë pengim nga pikëpamja e 
Fés s’onë.”*  *

Kryqi i Kuq Shqiptar, në përvjetorin e 
95 të tij, vjen si një organizatë e respektuar 
nga publiku i gjerë për gjithçka ai ka bërë. 
Më i organizuar, më i konsoliduar dhe më 
pranë njerëzve në nevojë. Pjesë e Lëvizjes 
ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të 
Gjysmëhënës së Kuqe, ai do të vazhdojë 
të luajë rolin e tij si ndihmës i pushtetit 
publik në çështjet humanitare, duke qenë 
gjithmonë pranë njerëzve në nevojë.

------
* Kultura Islame Viti V Nr. 7-8 (55-56) 
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Në gjurmë të Kryqit të Kuq Shqiptar
Marrë me shkurtime nga Gazeta “Shqip” e datës 2.05.2009

Historia e Kryqit të Kuq Shqiptar, me 

ulje ngritjet e saj, me veçantitë që ofron 

që në themelimin e këtij institucioni mjaft 

të vlerësuar në kohë, mbetet tepër intere-

sante. Mjaft të mendosh që ky institucion i 

rëndësishëm është themeluar vetëm 9 vjet 

pas shpalljes së pavarësisë dhe në hapat e 

para të themelimit të shtetit modern shqip-

tar dhe kur vendi sapo kishte dalë tërësisht i 

dërrmuar nga Lufta e Parë Botërore. Theme-

limi i tij, dhe më vonë ngritja dhe funksioni-

mi sipas parimeve ndërkombëtare të Kryqit 

të Kuq, është një nga veprat më të arrira dhe 

më të vlerësuar të intelektualëve të asaj 

kohe, që ditën t’i japin vendit një institucion 

të tillë. Një vepër kjo që kurrë nuk është vonë 

për t’u vlerësuar.

Artikulli i mëposhtëm, me autor Kudret 

Isajin është një përpjekje mjaft e arrirë që 

hedh dritë, në krijimin e Kryqit të Kuq Shqip-

tar, që në momentet e para të tij. Ai eviden-

ton mjaft qartë, nëpërmjet konsultimeve 

të shumta të arkivave të dy institucioneve 

kryesore të Lëvizjes në Gjenevë, Komitetit 

Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Feder-

atës Ndërkombëtare të Shoqatave të 

Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe,  

përpjekjet e pareshtura të një grupi intelek-

tualësh të kohës që rezultuan në themelimin 

me sukses të organizatës më 4 tetor 1921. 

Gjemë rastin të falënderojmë gazetarin 

Kudret Isaj për këtë shkrim që hedh dritë për 

një faqe të rëndësishme të historisë së Kryqit 

të Kuq Shqiptar, pikërisht atë të themelimit 

të tij. 

Redaksia

…Në Komitetin Ndër-
kombëtar të Kryqit të Kuq 
në Gjenevë, …jam në kërkim 
të dokumenteve arkivore 
për Kryqin e Kuq Shqiptar 
dhe rolin që ka luajtur Prof. 
Eugene Pittard në theme-
limin e tij. Shfletoj doku-
mente dhe më bëhet se po 
shfletoj faqe të tëra të histo-
risë së vendit tim. Përpjek-
jet e Prof. E. Pittard për 
Shqipërinë janë të pandara 
nga kontributi dhe përkush-
timi stoik i bashkëshortes 
së tij Helenë, e njohur në 
rrethet letrare të kohës me 
pseudonimin Noelle Roger. 

Duke qenë dëshmitare e 
momentit historik të krijimit 
të Kryqit të Kuq Shqiptar, 
gazetarja dhe shkrimtarja e 
mirënjohur në një artikull të 
saj shkruan : ” … Në Tira-
në, ku duhej të ishte selia e 
komitetit të shoqatës së re, 
hezitohej ende kur u njof-
tua se mbërriti një delega-
cion i seksionit të Vlorës, i sapokrijuar 
tri javë më parë, i përbërë nga infermi-
ere myslimane, të cilat mbanin në krahë 
emblemën e kryqit të kuq. Pas fjalimit të 
prof. Eugene Pittard, mbi rolin e Kryqit 
të Kuq në Europë, dhe apelin që ai u bëri 
të pranishmëve për të krijuar shoqatën e 
tyre të Kryqit të Kuq, shumë oratorë që 
e morën fjalën u shprehën të gatshëm ta 
krijonin shoqatën menjëherë. U krijua 
një komitet me përfaqësues nga të gjitha 
krahinat e Shqipërisë. U zgjodh presiden-
ti, zëvëndëspresidenti, sekretari, inspekto-
ri i përgjithshëm, etj… Ata e ndjenin se 

në këtë periudhë të vështirë që po kalonte 
Shqipëria, një shkallë e tillë organizimi 
konsiderohej vepër patriotike. 

Në datën 4 tetor (1921. Shënimi im 
K.I.) ishte themeluar Kryqi i Kuq shqip-
tar. Detyra e tij e parë ishte tu vinte në 
ndihmë refugjatëve, mjerimi i të cilëve 
ishte i papërshkrueshëm…” (Noelle 
Roger: Le journal: La Suisse: “En Alban-
ie - Une nouvelle société de la Croix-
Rouge ”. 27.10.1921). 

President i Shoqatës së Kryqit të Kuq 
Shqiptar u zgjodh Dr. Rifat Frashëri, 
shkencëtar, zbulues i mikrobit të tërbimit 
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Prof. Rifat Frashëri lindi në vitin 
1862. Pasi mbaroi shkëlqyeshëm 
gjimnazin në Gallata Saraj dhe 

fakultetin e Mjekësisë të Stambollit në 
vitin1888, u emërua mjek në spitalin 
ushtarak të Shkodrës, ku punoi deri 
në vitin1897. 

Në vitin 1897, kthehet në në 
Stam boll në Institutin Bakteriologjik, 
ku bashkëpunoi me bakteriologun 
frëng Moris Nikol (Maurice Nicole), 
specialist i Institutit “Paster”, për 
prodhimin e vaksinës kundër lisë. 
Në vitin 1899, emërohet nëndrejtor 
e pas disa vjetësh, Drejtor i Insti-
tutit Bakteriologjik të Stambollit. 
Pikërisht në këtë kohë, së bashku 
me bakteriologun frëng prof. Pol 
Remlenzhe (Paul Remlinger) zbulu-
an virusin e tërbimit, një zbulim që 
e bëri emrin e tij të pavdekshëm në 
historinë e mikrobiologjisë. Zbulimi 
u njoftua në Shoqatën e biologjisë 
(Societe de biologie) në Paris dhe u 
botuan në vitin 1903, në “Aktet …” 
e kësaj shoqate.

Pas kësaj Rifat Frashëri u emërua 
profesor në Universitetin e Stambollit. 

Duke jetuar në situatën e vështirë 
politike që kalonte Atdheu, ai inten-
sifikoi veprimtarinë e tij patriotike 
kombëtare. Që në moshën 16-vjeçare 
ai kishte shërbyer si sekretar i Kongresit 
të mbledhur në Frashër nga Abdyl 
Frashëri dhe më vonë kishte mbaj-
tur lidhje me patriotë të shquar të 
Rilindjes, sidomos me Naimin dhe 
Samiun). Për një periudhë shërbeu si 
kryetar i organizatës patriotike shqip-
tare “Bashkimi” të Stambollit. 

Për këtë veprimtari patriotike 
Prof. Rifat Frashëri, në vitin 1913, 
u përjashtua nga Universiteti i Stam-
bollit. 

Pas Luftës së Parë Botërore, qëndroi 
pak kohë në Stamboll e në vitin 1920 
me ftesën e qeverisë shqiptare, erdhi 
në Shqipëri dhe u emërua Drejtor i 
Përgjithshëm i Shëndetësisë, post që 
e mbajti deri sa doli në pension. Vdiq 
në Tiranë më 15 nëntor 1934.

Rifat Frashëri, 
  President i parë i KKSH

dhe Drejtor i Përgjithshëm u zgjodh Dr. 
Ahmet Sadedini. 

Në një letër që Paule des Gouttes, Shef 
i sekretariatit të Komitetit Ndërkombëtar 
të Kryqit të Kuq në Gjenevë i dërgonte 
prof. Eugene Pittard në 31 tetor 1921, 
midis të tjerash shkruante: “ Zoti Profe-
sor. Lexuam me mjaft interes artikullin e 
zonjës Noelle Roger botuar në gazetën : 
La Suisse të datës 27 tetor 1921. Jeni të 
lutur të na njoftoni adresën e Komitetit 
të ri të Kryqit të Kuq Shqiptar i krijuar 
me iniciativën tuaj duke ju autorizuar 
t’i bëni me dije kushtet që duhet të 
përmbushë për pranimin e tij (firmosja 
e Konventës së Gjenevës dhe njohja e 
shoqatës së Kryqit të Kuq nga qeveria 
shqiptare), në mënyrë që të përshpejtohet 
njohja zyrtare e Kryqit të Kuq Shqiptar 
nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të 
Kuq dhe prezantimi i tij me shoqatat e 
tjera si motra. Komiteti Ndërkombëtar i 
Kryqit të Kuq është shumë i kënaqur nga 
iniciativa juaj për krijimin e Shoqatës së 
Kryqit të Kuq në Shqipëri… ”. (Arkivi 
i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të 
Kuq Gjenevë. EC/MB CR 00/3). 

Statuti i Kryqit të Kuq Shqiptar u 
aprovua me vendimin Nr. 985 të Këshi-
llit të Ministrave të datës 26.04.1922, 
dhe u firmos nga Kryeministri Xhaferr 
Ypi, Ministri i Brendshëm Ahmet Zogu, 
Ministri i Luftës Ismail Tatzati dhe nga dy 
anëtarë të Këshillit të Lartë të Regjencës 
S. Peci dhe R. Topija. President nderi i 
Kryqit të Kuq Shqiptar u zgjodh Ahmet 
Zogu. 

Me tu nënshkruar Konventa e Gje ne-
vës nga Qeveria Shqiptare në 13 shta-
tor 1923, Kryqi i Kuq Shqiptar u njoh 
zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar 
i Kryqit të Kuq. Drejtoria e Kryqit të 
Kuq Shqiptar falënderon Lord Robert 
Cecil, D’Estournelles de Constant dhe 
Justin Godard për kontributin e tyre 
në krijimin e këtij institucioni. Drejto-
ria e Kryqit të Kuq Shqiptar i shpreh 
gjithashtu mirë njohjen e saj Kryqit të 
Kuq Amerikan, i cili kishte shpërndarë 
ndihma në prapavijën e ushtrisë shqip-
tare në vitin 1920.
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Kryqi i Kuq Amerikan, një histori 
me shumë vlera në hapat e para të  
shtetit shqiptar

Zëra shqiptarë
Albanologu i shquar Rober Elsie, na 

përcjell një mesazh … të Shkëlqesisë së tij 
Faik Bej Konicës, dhënë “National Broad-
castin House” menjëherë mbas pushtimi 
italian më 7 prill 1939: 

NBC: (në këtë ditë)… keni ndonjë 
mesazh, ndonjë fjalë që kërkoni t’i trans-
metoni popullit amerikan.

F.K.: Janë të shumta lidhjet midis 
Shqipërisë dhe Amerikës. Ne nuk e kemi 
harruar asnjëherë misionin e Kryqit te 
Kuq Amerikan mbas luftës (Luftës së I 
Botërore), dhe pajisjet që ju latë atje, të 
cilat shënuan fillimet e Kryqit të Kuq 
Shqiptar. Mbretëresha jonë është pjesë-
risht amerikane, Lëvizja jonë Kombëtare 
për Pavarësi u frymëzua nga idealet ameri-
kane, gjithashtu dhe nga kujtesa e së kalu-
arës sonë. Janë emigrantët shqiptarë në 
Shtetet e Bashkuara që i kanë dhënë kësaj 
lëvizjeje fuqinë e saj…

Origjina që shpëtoi pavarësinë e Shqi
përisë

… Sipas H. Silajxhiç, “Shqipëria dhe 
SHBA në arkivat e Uashingtonit” f. 7, 
artikulli për këto krime akuzon ndikimin 
e kishës greke. Artikulli në fjalë i bënte 
thirrje ndjeshmërisë së qytetarit ameri-
kan që t’i njohë ata me vrasjet që grekët 
bënin në zonën e jugut të Shqipërisë në 
kohë paqeje. Ngjarjet e ndodhura në 
vitin 1915 dhe sensibilizimi i popul-
lit amerikan rreth këtyre ngjarjeve do 
t’i hapnin rrugë punës së Kryqit të Kuq 
amerikan, në Shqipërinë e pas-Luftës së 
Parë Botërore…

Radio Zëri i Amerikës – 03 prill 2014
Më 3 prill 1919, me kërkesën e 

qeverisë shqiptare, Kryqi i Kuq amerikan 
mbërrin në Shqipëri për të shpërndarë 
ndihma humanitare; vendi ishte rrënuar 
nga Lufta e parë. Kryqi i Kuq i vendosi 
zyrat kryesore në Tiranë dhe ngriti qendra 
të tjera në Durrës, Shkodër dhe Elbasan, 
të cilat u pajisën me mjekë, infermiere, 

dentistë dhe personel tjetër ndihmës. 
Shumica e furnizimeve me ushqime, 
barna dhe veshje u sollën me anije në 
Durrës, ndërsa spitale e klinika u ngritën 
në çdo qendër. Në bashkëpunim me auto-
ritetet shqiptare, Kryqi i Kuq Amerikan 
hapi edhe shkolla fillore të pajisura me 
libra, fletore dhe mjete të tjera mësimi, si 
dhe mori në punë, me pagesë, arsimtarë 
shqiptarë. 

Ndihma e Kryqit të Kuq amerikan 
(KKA) në Shqipëri  Nga Abedin Kaja, 
gazeta Tema

Edhe pse sensibilizimi i politikës 
dhe popullit amerikan për gjendjen 
në Shqipëri kishte filluar më herët, në 
kohën kur trupat greke në verën e vitit 
1914 kishin plaçkitur dhe vrarë në jug 
të vendit, njësia e parë e KKA arriti në 
Shqipëri në fund të shkurtit të vitit 1919. 
Kjo vonesë është shpjeguar me faktin se 
bregdeti shqiptar ishte i bllokuar dhe 
se nga toka ishte e vështirë që të hyje. 
Burime historike flasin për një përpjekje 
të fondacionit “Rokfeler” që të dërgonte 
njerëzit e tij në nëntor të vitit 1916, por 
pa sukses. Gjatë po këtij viti, një mjek 
i KKA, që punonte në Serbi, u përpoq 
që të hynte në Shqipëri. Dy anëtarë të 
kësaj organizate u përpoqën nga Sela-
niku të vinin në Manastir, por edhe 
ata nuk mundën të vinin. Në fund të 
shkurtit 1919 u formua në Itali njësia e 
parë e KKA. Ky aksion filloi mbi bazën 
e informacioneve të mbledhura për 
Shqipërinë nga Çarls Telford Erikson, i 
cili fillimisht kishte ardhur si misionar 

Në vitet 1919-1920, ishte fillimisht 

Kryqi i Kuq Amerikan dhe pas tij 

Kryqi i Kuq Amerikan i të rinjve, ai që 

tregoi vlerat e Kryqit të Kuq. Janë pikërisht 

këto vlera pozitive të përcje lla në popullsi-

në e vendit dhe në mënyrë të veçantë te 

intelektualët e asaj kohë, që bënë të mundur 

marrjen e iniciativës për themelimin e Kryqit 

të Kuq Shqiptar.
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dhe më vonë si kapiten i KKA. Kapiteni 
Çarls Telford Erikson më vonë luajti një 
rol të rëndësishëm në jetën politike në 
Shqipëri. Sipas mendimit të Eriksonit, 
në Shqipëri KKA duhej të vepronte në 
tri fusha kryesore: në industri, me qëllim 
punësimin e popullsisë dhe zhvillimin 
e burimeve natyrore, në bujqësi, duke 
vënë në zbatim në mënyrë graduale 
metodat shkencore, si dhe në fushën e 
mbrojtjes së shëndetit dhe shërbimeve 
të tjera publike. Për pajisjen me veshje 
në këtë kohë u themeluan qendra, në të 
cilat gratë shqiptare qepnin veshje me 
materiale që i sillte KKA, gjë që shër-
beu për njohjen nga afër të personelit të 
KKA, me popullsinë vendase. Nga një 
informacion i Robert Denison, drejtor i 
njësisë së KKA për Shqipërinë, rezulton 
se situata në Shqipëri ishte shumë më e 
rëndë se kudo tjetër në Ballkan. Edhe pse 
përballë një gjendjeje shumë të rëndë, 
Denison vëren se shqiptarët janë shumë 
të duruar: “Shqiptarët nuk luten, ata 
presin të disiplinuar dhe në heshtje para 
dispanserisë, në radhë për te mjeku”, - 
konstaton drejtori i KKA, Denison. Nga 
Abedin Kaja, gazeta Tema

Misioni i amerikanëve në Shqipëri dhe 
ndihma për arsimin. Nga Prof. dr. Uran 
Asllani
Mbas përfundimit të Luftës I Botërore, në 
shkurt të vitit 1919, erdhi në Shqipëri një 
ekip i Kryqit të Kuq i të Rinjve Amerika-
në (KKRA) i përbërë nga 60 persona. Ky 

ekip, në Tiranë, Shkodër, Elbasan, Durrës 
e gjetkë, hapi dhe rihapi spitale, dispanseri 
anti-TBC, kundra malaries, edukoi nënat 
shqiptare me normat higjienike, mblodhi 
nga rruga fëmijë jetimë dhe grumbulloi 
në qendra të veçanta, të cilat më vonë u 
kthyen në streha vorfnore shtetërore. Një 
veprimtari të shkëlqyer KKRA ka luajtur 
edhe në arsimin shqiptar. Kjo veprimtari 
u udhëhoq nga John Chappel Crawley më 
dy ndihmëset e tij, mësueset e talentuara 
M. Williams dhe G. MacLam.  

Si dhe kur lindi shërbimi shëndetsor – 
Spiro Mëhilli: Gazeta Telegraf 8 janar 
2015

Më 14 mars 1919, Kryqi i Kuq Ndër-
kombëtar ngriti spitalin e parë në Tiranë. 
Ai kishte 20 shtretër dhe drejtohej nga 
kirurgja Bruk, që kishte me vete disa 
infermiere austriake. Asistent i saj ishte 
kirurgu Osamn Jonuzi. Më 1020, spitali 
u morr në dorëzim nga shteti shqiptar 
dhe u transferua në një godinë pa më të 
madhe, përbri sahatit, në mjediset e Hotel 
“Elbasanit”, duke e rritur kapacitetin në 
50 shtretër. Drejtor i spitalit u caktua 
Osman Jonuzi.

Streha Vorfnore e Tiranës Dr. Shyqyri 
Hysi Universiteti “E. Cabej”, Gjirokastër

… Mbas luftës Kryqi i Kuq Amerikan 
dhe Institute të tjera, kanë dhënë ndihma 
për mbajtjen e Strehës, por, mjerisht unë 
nuk kam shënime për këto ndihma”. 

Gjatë vitit 1917 në Strehë kishte 18 fëmi-
jë, nëntë çuna dhe nëntë goca. Në vitin 
1920 sipas njoftimit të gazetës shkodrane, 
“Posta e Shqypnisë”, “Streha kishte 40 
fëmijë”.

Streha për pesë vjetët e parë u drej-
tua prej të njëjtit komision, ndërsa në 
vitin 1922 drejtimin e saj e mori Kryqi 
i Kuq Shqiptar. Në periudhën midis dy 
luftërave botërore për organizimin, drejti-
min, administrimin dhe financimin e 
Strehës Vafnore të Tiranës, ka dhënë një 
kontribut të çmuar edhe Kryqi i Kuq 
Amerikan… 

Historia e federatës Vatra XV  Refat Xh. 
Gurrazezi

 Me 9 Korrik 1922 u-mbloth kuven-
di i Vatrës në Boston. Kryetari Faik 
Konitza hapi mbledhjen, dhe kërkoj nga 
delegatet zgjedhjen e zyrtarëve të kuven-
dit. Çairman u-zgjoth Vani L. Chani, 
sekre  tar George A. Katundi, reporter Vas 
Manni.

Në kuvënt u këndua prej sekretarit 
një raport i Kryqit Kuq Amerikan për 
ndihmat që dërgoj në Shqipëri, dhe 
kuvendi votoj me-një-zë falenderjet më të 
përzemërta për këtë organizatë humani-
tare të përbotëshme. U-muar vesh se ato 
qenë pemet e vizitës që bëri Kryetari i 
Vatrës ne Eashington pakë muaj më parë 
që foli me zyrtarët e lartë teë Kryqit Kuq 
për ndodhjen e Shqipërisë e cila sapo ish 
themeluar si Shtet i lirë dhe kish nevojë 
për çdo ndihmë të jashtme. 
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Am e r i cA n re d cr o s s
(CROIX- ROUGE AMERICAINE)

Kryqi i Kuq Amerikan

Tiranë, Shqipëri
12 Shtator 1920

Nga : G.A. Boston, Capt., Drejtori për furnizimet Kryqi i Kuq 
Amerikan, Komisioni për Shqipërinë

Për: komandantin, Ushtrisë Kombëtare Shqiptare, Shtabi, 
Shëngjergj.

Subjekti: furnizime

Jemi duke ju dërguar sot me tren me pako, një sasi të 
vogël furnizimesh siç dhe tregohet në listën bashkangjitur.

Na vjen keq që nuk jemi në gjendje që t’ju dërgojmë 
juve një sasi më të madhe, por e dimë mirë çfarë po ju 
dërgojmë janë shumë të dobishme.

Kërkojmë që ju të nënshkruani dhe të na ktheni një 
kopje të listës bashkangjitur.

Koloneli Jackson dhe Kryqi i Kuq Amerikan ju 
dërgojnë përshëndetjet e tyre më të mira.

G.A. Boston, kapiten,
Kryqi i Kuq Amerikan
Drejtori për furnizimet
Komisioni për Shqipërinë
(Firma)

AQSH F. 203  V. 1920  D.1  Fl. 

Dokumenti i parë 
i fondit të Kryqit të Kuq Shqiptar, 
në Arkivin Qendror të Shtetit

Gjithkujt që i është dashur të konsultojë Arkivin e Shtetit dhe posaçërisht Fondin e Kryqit të Kuq Shqiptar, me Nr. 203, 
dokumenti i parë me të cilin ndeshet është një telegram i Kryqit të Kuq Amerikan për Komandantin e Shtabit të Ushtrisë 
Kombëtare Shqiptare, që daton më 12 shtator 1920. Në mungesë të një Shoqate vendase të Kryqit të Kuq, ai i drejtohej 

me një kërkesë shtabit të ushtrisë që të ndihmonte në shpërndarjen e një sasie të vogël furnizimesh, por mjaft të dobishme për 
nevojtarët. Shqipëria sapo kishte dalë nga Lufta e Parë Botërore, dhe gjendja e saj ishte më shumë se e mjerueshme.

Ky telegram do të pasohet nga shumë e shumë dokumente të tjera të rëndësishme për historinë e Kryqit të Kuq Shqiptar, 
që përbën një vlerë dhe për historinë e vendit. Në numrat në vazhdim do të kemi mundësi të paraqesim disa prej tyre. Redaksia
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Kryqi i Kuq Shqiptar u njoh zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të 
Kuq, i cili me e bëri të ditur këtë akt të rëndësishëm të gjitha Shoqatave të Kryqit 

të Kuq në botë me anën e Qarkores së datës 2 gusht 1923.

Në vëmendje të Presidentëve dhe të anëtarëve të Komiteteve Qëndrore  
të Shoqatave të Kryqit të Kuq.

  Zotërinj,

Shteti shqiptar është pranuar në Konventat e Gjenevës. Me një qarkore për 
Shteteve nënshkruese, të datës 13 shtator 1922, Këshilli federal 
zviceran ia ka bërë të njohur këtë pranim të gjitha qeverive që 
marrin pjesë në këtë pakt ndërkombëtar. Kushti i parë për njohjen 
e një shoqate kombëtare të Kryqit të Kuq është plotësuar.

Disa kohë më parë, në tetor 1921, në Shqipëri është theme-
luar një shoqatë kombëtare e Kryqit të Kuq, e cila është njohur 
zyrtarisht me Vendim qeverie Nr. 985, më 26 prill 1922, nën emrin 
“Kryqi i Kuq Shqiptar”

Detyra e parë e kësaj shoqate ishte që t’i vinte në ndihmë refug-
jatëve dhe të përkujdesej për të sëmurët. Ajo krijoi një dispanseri 
qendrore, në të cilën në vitin 1922, morën përkujdesje 12 565 
persona.

Statuti i shoqatës, që është përpunuar më 1922, është në 
linja të përgjithshme, në përputhje me bazën kryesore dhe të 
përbashkët të Kryqit të Kuq Ndërkombëtar. Ai është nënshkruar 
nga Ministri i Brendshëm dhe ai i Luftës. Statuti duhet saktësuar 
akoma në disa pika; Këshilli i Kryqit të Kuq dhe qeveria tashmë 
kanë deklaruar pranimin e bërjes së këtyre modifikimeve.

Këto ndryshime ne do t’i publikojmë sapo ato të jenë pranuar 
tërësisht, me dekret qeveritar, dhe të jenë miratuar.

Në pritje të ndryshimeve, ne jemi të lumtur që të përshëndesim 
hyrjen e kësaj shoqate të re në familjen gjithnjë e më të madhe 
të Shoqatave të Kryqit të Kuq. Ne deklarojmë njohjen e Kryqit të 
Kuq Shqiptar si një Shoqatë e re kombëtare e Kryqit të Kuq, dhe, 
e akreditojmë atë zyrtarisht, krahas shoqatave tashmë anëtare, dhe 
u lutemi shoqatave tashmë të pranuar më parë që ta mirëpresin 
atë në gjirin e tyre.

Qendra e Shoqatës shqiptare është në Tiranë
Në ditët që do të pasojnë, ne do të japim  përbërjen e Komitetit 

të saj qendror.
Drejtor i Përgjithshëm është Dr. A Saddedin.
Lutemi zotërinj, të pranoni sigurinë e konsideratave tona më të larta.

Për Komitetin Ndërkombëtar Të Kryqit Të Kuq

Paul DES GOUTTES   Gustave ADOR
Zëvendës President    President

Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq 
deklaron njohjen e Kryqit të Kuq Shqiptar

Marrë nga Revista  
e Kryqit të Kuq Shqiptar,  

e vitit 1923
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Dëshmi për praninë e hershme të misioneve 
të Kryqit të Kuq në Shqipëri

Themelimi i Kryqit të Kuq Shqiptar, në 

vitin 1921, fill pa mbarimit të Luftës 

së I-rë Botërore dhe vetëm pak më 

shumë se një vit nga fillesat e qeverisë 

shqiptare të dalë nga Kongresi i Lushnjes, 

është një ngjarje me vlerë në historinë e 

Shqipërisë. Ky akt është i lidhur ngushtë 

me ngjarjet që po kalonte vendi ynë në 

atë kohë, në mënyrë të veçantë pasojat 

që kishte lënë Lufta e parë botërore, fluksi 

i refugjatëve nga krahina e Dibrës dhe 

tërmeti që preku jugun e vendit tonë. 

Por, gjurmët e veprimtarisë së Kryqit të 

Kuq në Shqipëri janë shumë të hershme, ato 

datojnë që në vitin 1913, me vendosjen e 

kontrollit ndërkombëtar në Shkodër, në 

periudhën e mbretërimit të Princ Vidit, në 

misionet e kryera nga të dërguar të Kryqit 

të Kuq Ndërkombëtar, kryesisht në krahinat 

e Jugut që ishin kthyer në fushë betejash të 

ashpra, të cilat nuk kishin lënë pa prekur 

dhe popullësinë e vendit. 

Më poshtë po paraqesim dëshmi të 

mbledhura nga shtypi i kohës dhe nga 

burime të tjera që flasin për këtë pre   - 

zencë:

Frashëri – simbol i atdhedashu  risë, 
diturisë dhe kulturës në Shqipëri 

(Nga Kastriot Bezati)
Greqia kërkonte me çdo kusht që 

Shqipëria e Jugut të bashkohej me Greqinë 
Në një raport të hartuar nga disa vëzh-
gues të kryqit të kuq të huaj, botuar në 
gazetën “Corriere delle Puglie”, më 14 – 
15 dhjetor 1914, thuhet se në Frashër u 
vranë nga andartët grekë 12 banorë dhe 
u dogjën 218 shtëpi, – shkruan Kristo 
Frashëri. Këto shifra jep edhe Mit’hat 
Frashëri në essenë “Popullsia e Epirit”, 
botuar më 1915 në Sofie…

“DIFTIME E URIME MI Kongresin 
Shqyptaar t’ Trieshtës” 1–4 MARCIT 
1913. 

Nga kjo revistë, u zbulua një doku-
ment i veçantë mbi Kongresin e Triestes 
së marsit 1913.Pjesë nga proces-
verbali i plotë i diskutimeve të këtij 
Kongresi në ditën e dytë, 2 mars 1913.   

MLEDHJA E MBASDITËS.
Merr pjesë sod edhe Markezi 

i Au lette-s, qi mledhja e pret me 
nji brohorim zëmret t’sajdishëm. 

Zef   Skiro proteston n’ëmen  t’Shqy pë-
tarve t’Itales kundra Malit t’zii qi, tuej 
lypë padaa udima per veedi n’ëmen… 
t’drejtësiis e t’mshriirës, qi aj s’u kaa, dhanë 
mandej leje t’hiin Kryqi i Kuq italjan 
n’Shkoder. Mbasi t’gjith e njofin mshri-
ren e kaloriin malazeze, e presin t’tanë 
protesten me brimë qi diftojnë maa fort 
t’perbuzun se mënii per cuga t’Cernagores. 
Nji kongresistë thotë: “E pse Italja, n’vend 
qi me hjekë prejë Malit t’zii Kryqin e Kuq, 
nep per mim miljona mbas miljonash 
n’ndihmë t’gjakbaasave? Ky sistem m’duket 
si vaji… kokodrilit!…” Redaksia Online
(b.m/shqiptarja.com)

Historia e Shkodrës  Vendosja e kon
trollit ndërkombëtar në Shkodër, maj 
1913dhjetor 1913.

(sipas dokumenteve të Public Record 
Office) Dr. Romeo Gurakuqi

… Fillimisht trupat ndërkombëtare 
morën nën kontroll të gjithë postbllo-
qet e qytetit, të cilët ishin ngritur me 
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shumicë nga trupat pushtuese malazeze… 
Duke qenë se problemi kryesor mbetej 
ai i gjetjes së fondeve për arkën bashki-
ake, Komisioni instaloi një mbledhës të 
taksave doganore së bashku me një staf, 
që zëvendësoi oficerët malazezë. Më pas 
u formua një Komision Shëndetësor i 
përbërë nga mjekë shkodranë dhe ata të 
misioneve të ndryshme të Kryqit të Kuq 
të cilët vepronin ende në qytet. Këshilli 
Municipal ishte orientuar të fillonte 
menjëherë punën për pastrimin e rrugëve 
dhe rregullimin e ndriçimit.

Ibrahim Themo Drejtor i Shëndetësisë 
në Qeverinë e Vidit 

(Agjencia e lajmeve “Dyrrah”)
… Ibrahim Themo (21 mars 1865-4 

gusht 1945) ka qenë senator i Rumanisë 
në vitin 1920, okulist i shquar, i njohur 
për riorganizimin modern të kujdesit 
shëndetësor, edukimin dhe fuqizimin 
kulturor të popullatës vendore. … Ibra-
him Themo ka ardhur për herë të parë 
në Shqipëri në vitin 1914, në Durrës, i 
dërguar nga Rumania, si anëtar i Kryqit 
të Kuq Ndërkombëtar dhe ka punuar në 
qeverinë e Vidit, si drejtor i Shëndetësisë.

Historia e Kryqit të Kuq në Lombardi, 
(Faqe 168)
Sigurisht që Kryqi i Kuq Italian 

përkujdesej dhe për ushtarët armiq, 
ashtu sic bëri në maj të vitit 1913 
në Shqipëri, kur dërgoj katër mjekë, 
16 ndihmës mje kë, për të ndihmuar 
ushtarët turq, shumë prej të cilëve të 
sëmurë nga lia, gjatë luftës kundër 
Lidhjes Ballkanike

“Gjashtë muaj mbretëri : 
Shqipëria më 1914” Nga Duncan 

Heaton-Armstrong, Gervase Belfield, 
Gejtullah Destani

Në periferi të qytetit (Durrës) u ngrit 
një stacion i Kryqit të Kuq nga disa 
mjekë shqiptarë, që janë asistuar nga 
të huajt dhe nga banorë të arsimuar te 
qytetit. Me këtë rast, një numër italia-
nësh bënë një punë shumë të mirë ndër-
mjet të plagosurve. 

Spitali anglogjerman në Durrës – vere 
e vitit 1914

Spitali ishte sistemuar në 
një shtëpi private banimi të 
përshtatur të ndodhur në 
lagjen e vjetër Kala… Kjo 
foto mbetet ndoshta gjurmë 
e vetme e objekteve shënde-
tësore të huaja, të ngritura 
histori kisht në qytet. Ndër-
mjet personelit të huaj 
dallohen motrat sanitare, 
aktivistët e Kryqit të Kuq, 
rojet shqiptare, një prift 
shqiptar…

Në Korçë, në mbështetje të luftës së 
Vlorës

Prap dhe atje mban fjalëgjene z. Llam-
bi Lapi; midis të tjerave tha se, sot nuk u 
duhet të kemi tjatër fjalim veç se fjalimin e 
Vlorës, e cila sot po na thëret ne që të vemë 
ta shpëtojmë nga zgjedha e huaj dhe se 
sot duhet të jemi tërë të bashkuar. Që në 
Katundari, populli vete në kryq’ i kuq 
Amerikan, ku Komisioni i jep protestimin 
e metingut që ta dërgojë në Wilsoni dhe si 
i bie Banda Marshit Amerikan dhe dyke 
thirur rroftë Amerika venë në Konsullata 
Italiane, ku del Konsulli z. Monzheri dhe 
Komisioni me Kryekatundarë në krye 
i japin protestimin e metingut. Gazeta 
“Gazet’ e Korçës” 23 qershor 1920.

Festimi i mbrënçmë 
Me të përhapur fjala se ra Vlora në duart 

e Shqiptarëve, zunë të mbyllen dyqanet dhe 
të mblidhet populli në Bulevard të Shën-
Gjergjit. Më ora 8 ½ mbrëmanet tërë Popull 
i Korçës, me Bandën Kombëtare “VATRA” 
në krye, nisen që nga Bulevardi dhe venë 
në Kumandën e Ushtërisë, ku me të arirë 
ushtarët nisin të zbrazin qorfishekësi dhe 
këmbanat zunë të buçasin, duke përhapur 
në tërë Korçën lajmin gazmor, të liruarit e 
Vlorës. Si ndejnë pak atje nisën tërë dyke 
ardhur pas dhe ushtëria dhe shkojnë nga 
Kryqi Kuq Amerikan, ku shëronjëset duall 
më porta dhe thërisnin Rroftë Shqipëria 
dyke u përgjigjur Populli Rroftë Amerika. 
Gazeta “Gazet’ e Korçës” 24 korrik 1920
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Fati ecë e nuk ndalohet!
Mas komsis, mas liris, mas vetsun-

dimit, po fitojmë dhe të drejtat e 
qytetënimit dhe të njerëzis.

Kryqi i Kuq Shqiptár âsht for muem 
me vullnetin e popullit, me ndihmën 
e Qeveris së cilës i asht ngarkuem një 
detyrë me shum rëndësi.

Ndër këto tri vjet Shteti i jonë ka 
kaloue ndryshime të mjafta, ku komi 
ynë me një të pa shoqe diftoj nji zotsi 
të mrekullueshme sá as nji komb Ball-
kanik nuk muejti me e treguem për 
formimin e Shteteve të tyne,

Shoqnit e Kryqit të Kuq të popu-
jvet Ballkanike, janë formuem me 
ndihmën e kurajon qi i u âsht dhânë 
prej gjithkahit.

Kryqi i Kuq Shqiptar âsht mirë-
njohës vetëm ndaj të shkëlqye shmit 
humanist si Lord Robert Cecil, 
d’Estournel de Costant, Justin Godard 
dhe Prof. Pittardit bashkë me Zojën e 
tij – nana e vetijavet të nalta njerzore – 
të cilët me mprojtjen fisnike t’atyne, u 
munduen për krijimin e vetqeverimit 
të Shtetit tonë e me tê e nëpër të leu 
shoqnija ideale e bâmirse nën titullin 
“Kryqi i Kuq Shqiptár”.

Vërtetë se vetqeverimi Shqiptár 
dhe politika e tij u siguruen mâ fort 
nën hijen e patriotëve të pa lodhun, 
por detyra e jonë edhe nuk ka marrë 
fund; jo kurr jo!

Me caktimin e kufijve Shqipnija 
sot për sot shpëton prej rreziqeve të 
jashtme, por për sigurimin e vërtetë 
të saj, na duhet të mprohemi prej 

armiqëve të mbrendshëm (smundjeve) 
të cilat janë aq të rrezikdhëm sá, as 
ndërmen nuk na shkon.

Ata janë të mshehun në trupat 
t’onë, na brejnë, na kalbin, na thithin 
jetën, çma në fund na marrin shpirtin. 
E na si fatalistë qi jemi rritur e msuem 
me mendje e realitete te huaja, rrijmë 
e thomi: Çka me bâ? Kështu qenka 
thënë prej Zotit!

Me pak fjalë nuk po kuj desemi 
asfare qi të kër  kojmë shkaqet qi na 
bâjnë të bijmë në thôjt e armiqve të 
mbrendshëm.

Kryqi i Kuq Shqiptár thret 
gjith popullin për një pregatitje të 
përgjithëshm nën hijen e flamurit të 
shêjt komtár, i cili pa ndryshim feje, 
na bashkon në një ideal për me i bâmë 

Fati ecë e nuk ndalohet!

E kemi dhënë në gjuhën me të cilën 
është shkruar, për t’i qëndruar besnik 
historisë. 

Mas komsis, mas liris, mas vetsundimit, po fitojmë 
dhe të drejtat e qytetënimit dhe të njerëzis.

Artikulli redaksional i Revistës 
“Kryqi i Kuq Shqiptar” nr. 1 

Shtator 1922

ball anmiq vet të sipërmendur 
qi janë tue pim gjakun e të 
mjerit po pull.

Me ket vepër të shêjtë kemi 
me muejtë me krye dy detyra 
themelore me shum randësi e 
qi janë jetore.

1-a Detyra e naltë njerzore. 
Se me të hapunit luftë kundra 
smundjeve mâ të përhapuna në 
Shqipni si Turbekulozi, Mala-
ria, Sifilizi….etj. jo vetëm se 
kemi me muejtë me shpëtuem 
nga rreziku jetën njezore e me 
ngjallë e me forcuem racën 
t’onë, por kemi me i siguruem 
Shtetit një popull të shën-
doshë, të fortë, e të zotin të 
kryejë çdo punë qi t’a fillojë e 
të bahet nji element i dobishëm 
për cdo pikëpamje. Kush ka 
këto kondita, ka dhe mendjen 
e shëndoshë. (mens sana in 

corpore sano)
2 – a Detyra patriotike. Sepse, tue qenë 

të dishiplinuem si duhet, kemi me u 
diftuem para gjith botës së qytetënueme, 
se jemi një kom që s’ka fanatizëm, merr 
vesh e dishron të rrojë në qytetni, e me 
fakte të gjalla përgënjeshtron shpalljet e 
anmiqvet qi lshohen gjith kundra nesh, 
tue thanë se Shqiptarët duen të rrojnë 
në barbarizëm.

Kûr neve pra të ecim në mënyrat 
e sipërmenduna, pa dyshim kemi me 
pasë ndihmat e duhuna si moralisht 
ashtu edhe materialisht prej kujt dohit, 
sikurse deri tash populli ynë, në cdo 
rast ka pasurn prej Kryqit të Kuq 
Amerikan në Shqipni në cdo mënyrë 
si (Sovez Vos Enfants).

Si mirënjohës qi jemi i paraqesim 

R E v I S T A  E  K R Y Q I T  T Ë  K U Q  S H Q I P T A R1 2



prap falenderimet t’ona si Kryqit të 
Kuq Amerikan ashtu edhe komit bujar 
të tij, qi në ket luftë të madhe muejti 
me treguem përpara gjith botës së 
qytetnueme meritimet e nalta thjesh 
njerzore.

Kryqi i Kuq Shqiptar, nashti leu, 
âsht i vogël, i vorfën, por tue pasë 
besimin e math në ndihmën e popul-
lit t’onë të dashtun e të motravet të 
mëdhaja të popujve të qytetnuem, ka 
me vazhduem në detyrën bamirse e 
njerzore me një zell të plotë.

Mbassi program dhe qëllimi i jonë 
âsht me i siguruem popullit tonë nji 
trup të shëndoshë kû me anën e tij të 
mundim me forcuem rracën e ré, duhet 
ma s’parit të pregatisim nanat qi janë 
mâ të parat msuese qi edukojnë (stër-
vitin) fëmijët në vogli e t’I themelojnë 
nji herë në zemrat të tyne dashtutninë 
mbi cdo stërvitje e sidomos shëndetë-
sore, me të cilën ata kanë me muejtë 
të kryejnë detyrat mâ të idealshme si 
mbas qëllimi të dishiruem.

Kryqi i Kuq Shqiptár ka me hapë 

luftë dhe kundra alkoolizimit qi 
âsht nana e gjith të ligavet morale e 
trupore.

Për të kryemit sa mâ parë, të ktyne 
detyrave të shéjta, presim ndihmën e 
popullit edhe bamirsvet njerzorë.

Ndihma qi ata kanë me i bam 
Kryqit të Kuq Shqiptar, nuk ka me 
shkuem kurr kot, edhe ajo ndihmë, ka 
me u përdorë në vend, tue i kthyem 
popullit me shumë dobi për të.

DREJTORIJA E KRYQIT TE KUQ

Robert de Cecil (1864 - 1958), Politikan anglez, 
diplomat dhe aktivist për paqen

Justin Godard (1871 - 1956), Avokat dhe politikan francez, Kry-
etar i Bashkisë së Lionit dhe Senator për rajonin e Rhône.

D’Estournel de Costant (1852 - 1924), Diplomat dhe politikan 
francez, avokat në arbitrazhin ndërkombëtar dhe fitues i cmimit 
Nobël për Paqe në vitin 1909.

Eugene Pittard (1867–1962),  Antropolog zviceran, i shquar për 
veprën e tij “Racat dhe Historia” publikuar në vitin 1924.
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Për Kryqin e Kuq
Kryqi i Kuq i yni daton vetëm nga 

viti 1921.
Ai është i ri, por gëzon në vend një 

vlerësim dhe dashuri nga të gjithë. 
I lindur nga nevoja e krijuar nga fluksi 

në Tiranë i 30 000 refugjatëve nga Dibra, 
ky institucion bamirësie gjeti menjëherë 
në popullin tonë një simpati të thellë.

Kryeqyteti i vogël është ishte shumë i 
varfër për t’i bërë ballë në mënyrë normale 
numrit të madh të nevojtarëve që kishin 
marrë arratinë nga shfarosja; duhej që të 
strehoheshin, ushqeheshin, përkujdesje 
për fëmijët dhe për të moshuarit, sepse 

mbi të gjitha janë fëmijët dhe të moshu-
arit që përbëjnë numrin më të madh të 
refugjatëve.

Që prej ditës së lindjes, Kryqi i Kuq 
Shqiptar i vuri vetes për mision, të ndih-
monte më nevojtarët dhe të luftonte 
kundra sëmundjeve, të jepte dhe pikën 
e qumështit për bebet, një këmishë për 
trupat e ngrirë dhe të mardhur.

Përgjatë këtyre tri viteve, janë shpër-
ndarë qumësht i ngrohtë, veshje, ilaçe dhe 
përkujdesje mjekësore, sepse një dispan-
seri ju shtua Kryqit të Kuq, pa llogaritur 
këtu marrjen nën kujdestari të jetimores 
(Strehës Vorfnore) të Tiranës; dhe çdo 

ditë shikojmë nënat e reja me të vegjlit e 
tyre të dashur, të moshuar të mjeruar të 
ardhur nga larg që presin ndihmë të cilën 
janë të sigurt se do ta gjejnë.

Për t’i dhënë një karakter praktikë dhe 
të dobishëm misionit të institucionit tonë, 
duke menduar se ishte në detyrën e tij që të 
merrej gjithashtu me luftën kundra mala-
ries, e keqja që bënte më shumë kërdinë në 
Shqipëri, dhe që sot ngre një pengesë ndaj 
rritjes ekonomike të vendit.

Misioni i tij është i madh, fusha e 
veprimit e gjerë dhe mjetet që Kryqi i Kuq 
zotëron janë shumë të kufizuara, por vull-
neti nuk ka dështuar dhe të ardhurat do 

Mithat Frashëri alias “Lumo Skëndo”,  një 
mik i mirë i Revistës “Kryqi i  Kuq Shqiptar” 
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të shtohen, që kur ne inauguruam pari-
min “shuma të vogla, por numër i madh 
kontribuesish.”

Kontributet që na vijnë janë në natyre 
dhe në holla: por gjithçka është mirëpri-
tur me gëzim dhe mirënjohje.

Kryqi i Kuq nuk mund ta përmbu-
shëm misionin e tij për sa kohë që faktori 
më i madh i shoqërisë sonë nuk do të 
jetë ndërgjegjësuar për rolin e tij; e kemi 
fjalën pikërisht për gruan shqiptare sepse 
nëse shqiptarja nuk është e bindur për 
detyrat e saja dhe nëse ajo nuk vendos 
zemrën dhe veprimin e saj në përmbush-
jen e bamirësisë , nuk duhet të presim 
asgjë për Kryqin e Kuq. 

Pesë vitet e fundit të jetës sonë sociale 
që prej kur Shqipëria ka arritur pavarësinë 
e saj të plotë – na bëjnë të shpresojmë se 
motrat dhe nënat tonë nuk do të vonoj-
në që të kthehen në bashkëpunëtore të 
dobishme dhe aktive në veprën që kërkohet 
për të zvogëluar mjerimin fizik dhe moral. 
Është e pamundur për Kryqin, si një insti-
tucion për të hyrë në brendësi, për tu marrë 
me të porsa lindurit dhe mamatë e tyre, 
të japë shpresë dhe gëzim një jetimi, nëse 
një dorë femërore nuk merr përsipër që të 
përkujdeset për këto plagë.

Kryqi i Kuq Shqiptar kërkon që të 
punojmë gjithashtu në krijimin dhe 
riorganizimin e shoqërisë së grave dhe të 
kontribuojë në shëndetin për të dhënë 
më shumë dhembshuri dhe bamirësi.  

Lumo Skendo

Për paqen
Revista “Kryqi i Kuq 
Shqiptar”, Nr. 5, Tiranë, 
Kallnduer 1923, Vjeti I

Ti nuk duhet të vrasësh!
Me miliona njerëz, për më shumë 

se njëzet e pesë vjet kanë përsëritur këtë 
komandë e megjithatë nuk kanë pu shuar 
tëq vrasin në emër të egoizmit dhe të cupi-

dite, dhe ajo që është kulmi i l’impiete, 
në emër të fesë!

Është vrarë për egoizëm dhe për patri-
otizëm, dhe të vdekurit kanë mbushur 
tokën, dhe fushatat qesharake janë kthyer 
në fushata turpi; vatrat e bekuara i kanë 
kthyer në gërmadha. Dhe ai që është 
treguar më i guximshmi në masakër, është 
glorifikuar si hero.

Ti nuk do të vrasësh!
Ti nuk do të bësh më luftë, jo vetëm 

sepse zëri i ndërgjegjes tënde duhet të 
bashkohet me atë të njerëzimit mbarë, jo 
vetëm sepse të gjithë fetë të urdhëroj në të 
respektosh jetën dhe qenien njerëzore, por 
dhe sepse është në interesin tënd, është 
patriotizmi yt dhe egoizmi i yt i bren-
dshëm që të urdhëron të mos jepesh pas 
vrasjeveve dhe shkatërrimeve.

Shqipëria ka vuajtur nga luftërat dhe 
nga keqdashja njerëzore; territori i saj  
është përgjakur dhe me mijëra fëmijë kanë 

vdekur jashtë vatrave të tyre të kthyera në 
hi. Ajo e harron të shkuarën, do me thënë 
ruanë kujtimin e përjeteshëm të së keqes, 
por fshin nga zemra e saj urrejtjen, dhe 
Shqipëria dëshirplotë ju bën thirrje për 
paqe, duke ju kërkuar fqinjëve që të evito-
jnë luftërat, të rrisin fëmijët, të kultivojnë 
fushat dhe të gëzojnë jetën si njerëz të 
ndershëm.

Nga dashuria për atdheun kemi qenë 
shkatërrimtarë të vatrave të të tjerëve. 
Le të jemi njerëzor për dashurinë e këtij 
atdheu që na urdhëron kësaj herë të biem 
në ujdi me popujt e tjerë dhe na jep si 
detyrë të evitojmë shkatërrimet.

Paqe për ballkanasit, paqe për Euro-
pën, paqe për rruzullin tokësor! E kur 
dhembjet e një dekade janë vetëm se një 
mësim i keq, a nuk duhet të harrojmë sa 
më shpejt këto vuajtje? 

Lumo Skendo
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Njana prej sa e sa letrave qi 
kemi marrë
Revista “Kryqi i Kuq Shqiptar” Nr. 5 Tiranë, Kalln-
duer 1923 Vjeti I.

Zotini Dr. A. Sadedin
Nuk gjejmë fjalë me Ju falun nderës për shërbimin e madh qi Ju jeni 

tue i bâmë atdheut t’onë me veprën t”Ujet aqë njerëzore si ç’âsht “Kryqi 
i Kuq Shqiptar”. Gëzim’ i jem âsht aqë i mâdh, edhe vepra Juej e meriton 
ç’do lëvdim, prej se Ju, nonsè me gjak i huej, jini tue u kushtuem me 
gjithë semër për një institucion kaqë filantropik për dobin’ e popullit 
t’onë.

Mjerisht jam, si e dini, i vorfëb e nuk ndodhem në gjendje për me Ju 
vleftë e me Ju përkrahë materialisht, si ç’më dishëron zemra; por me gjith 
atê moralisht më keni gjitmonë me vehte për zhvillimin e përkrahjen e 
një vepre kaqë të naltë.

Këtu bashkangjitun po Ju dërgoj dy vjersha (balada), për me i botuem 
rradhë pas rradhe në të përkohëshmen t’Uei. Jam munduem me i zgjedhë 
asish, qi t’i përshtaten qëllimit qi ndjek revista e Juei.

Tue Ju shtrënguem dorën miqësisht, mbetem,
I Jueji

Hil Mosi

Dashuni prindërore

(Baladë)
Për bri ni rrapi t’vjetër
Një vorr ngrihet n’qetësi
Ku brendë âsht tuej pushuemun
Nji trim, qi vdiq i ri -

Tek ka prenduemun dielli
E t’gjith n’qetsi pushon,
E veç mbi vorr nji qyqe
Me t’mallshëm zâ vajton.

Qe nëpër vorre duket
Nji hijë tuej kalue;
Nji vashë edhe e vogël
Ç’do vorr shkon tuej shique.

Bri rrapit atje ndalet…
Por sa ni vorr e shklet, 
Q’i mbushun âsht me lule,
E njef se âsht i t’et.

Asaj i patne thânun,
Kur qau. “Un babën due!”
Se shpejt as kish me ardhun
M’e dashtë e m’e gëzue – 

Me lot bërtet e shkreta:
Çou babë e shkojmë në shpi,
E mà mos m’len krejt vetun!…
Ec m’puth e m’rrok në gji!
T’u dridhun qyqe zeza,
Qi për der at-herë pat prâ,
Këndon me zâ të thekshëm;
“Yt atë nuk çohet mâ!
Ndër gjet sikur nji tingllë
Kto fjalë përsriten krejt;
E vash’ e vogël rrxohet
Pa shpirt për dhe me t’shpejt – 

Hil Mosi
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7 janar – Viti 2015 ishte një vit i 
vështirë për miliona njerëz në mbarë 
botën, e po kështu dhe për Kryqin e Kuq 
dhe Gjysmëhënën e Kuqe. Fotot në vazh-
dim tregojnë vetëm disa nga ngjarje dhe 
veprimtaritë e zhvilluara! 

8 janar – Një Gjirokastër që ndih-
mon çdo ditë: solidariteti i të rinjve vull-

netarë të Kryqit të Kuq Shqiptar, Dega 
Gjirokastër për njerëzit në nevojë! 

12 janar – Librazhd: Trajnim për 
Ndihmën e Parë për punonjësit e insti-
tucioneve shtetërore e ato private. Janë 
punonjësit e kompanive FENIX.I.C 
SH.P.K dhe NETTUNO SH.P.K që 
morën formimin e nevojshëm sesi të japin 

Ndihmën e Parë. Trajnimi do të vazhdojë 
dhe me punonjësit e tjerë. 

15 janar – Berat:Veprimtari të Ndih-
mës së Parë në publik. Vullnetarë të Degës 
së Kryqit të Kuq Berat në bashkëpunim 
me Policin Rrugore bëjnë thirrje për 
respektimin e rregullave të qarkullimit 

rrugor në përvjetorin e krijimit të Poli-
cisë së Shtetit. 

22 - 26 janar – Davos 2016: Foru-
mi Ekonomik Botëror – Drejtuesit më 
të lartë të 22 - 26 janar - Davos 2016 – 

Forumi Ekonomik Botëror – Drejtuesit 
më të lartë të institucioneve humanitare, 
filantropike dhe të sigurisë bëjnë thirrje 
për “një ndryshim rrënjësor”, në përgjigje 
të krizës globale

27 janar – Gjysmëhëna e Kuqe 
siriane mundësoj akses të sigurt për 87 
raste humanitare që e kishin të domos-
doshëm daljen nga qyteti i Alepos, 

nëpërmjet korridorit humanitar të 
krijuar (ndërmjet Bustan Al-Qasr dhe 
rrethinave të Al-Masharqa). 50 persona 

kishin nevojë për përkujdesje mjekësore, 
ndërsa 37 të tjerë u kthyen sërish pasi 
kishin marrë përkujdesjen shëndetësore 
të nevojshme. Ky korridor funksionon 
3 herë në javë, pas një marrëveshje të 
arritur ndërmjet palëve ndërluftuese në 
terren.

4 shkurt – Tiranë: Ndihma për 
komunitetin Rom në zonën e Shkozës. 
Pas informacionit të marrë për djegien 
e barakave të familjeve rome në zonën e 
Shkozës, Dega e Kryqit të Kuq, Tiranë 

në bashkëpunim me Programin e ndër-
hyrjes në raste katastrofash bëri mundur 
mbështetjen e këtyre familjeve me batani-
je, dyshekë dhe miell. 

Kryqi i Kuq Gjerman – Vullnetarët 
dhe stafi i Kryqit të Kuq Gjerman japin 
ndihmesën e tyre për pasagjerët e bllokuar 
dhe të lënduar në operacionin e shpëtimit 
pas përplasjes së trenave në Bad Aibling 
të Gjermanisë.

Ekipet e shpëtimit të Kryqit të Kuq 
gjerman, mbërritën menjëherë pasi dy 

Nga veprimtaria e Kryqit të Kuq Shqiptar 
dhe e Lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të 
Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe
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trena u përplasën pranë qytetit të vogël 
të Bad Aibling-ut në Gjermani, ku gjetën 
vdekjen dhjetë persona dhe u plagosën 
rreth 150 të tjerë. Si pjesë e marrëveshjes 
të Kryqit të Kuq të bashkëpunimit 
ndërkufitar, Kryqi i Kuq austriak ka 
dërguar ekipet e tija të shpëtimit për 
të mbështetur shoqatën e saj simotër të 
Kryqit të Kuq gjerman në këtë opera-
cion.

15 shkurt – Personazhe të njohur 
publikë dhurojnë gjak për fëmijët tala-
semikë. Ata kanë vendosur që të paktën 
një ditë t’ia kushtojnë veprimtarive 
humanitare. Kësaj radhe kanë zgjedhur 
të dhuroj në gjak për fëmijët talasemikë 
duke ju bashkuar nismës “Edhe unë 
dua të jetoj”, të ndërmarrë nga Kryqi i 
Kuq Shqiptar dhe Klinika “KEIT”. Janë 
gazetarja Aulona Musta, këngëtarja Soni 
Malaj, aktori Bes Kallaku, këngëtaret 
Valbona Mema e Sheila Haxhiraj, dhe 
një nga pjesëmarrësit e Big Brother, Valer 
Kolnikaj. Kjo nismë do të vijojë edhe 
në muajt në vazhdim për t’ju ardhur 
në ndihmë fëmijëve që kanë nevojë për 
gjak.

25 shkurt – Kryqi i Kuq i Vanu-
tus, shoqata më e re e pranuar në gjirin 
e Lëvizjes ndërkombëtare të KK dhe të 
GjK jep ndihmesën e tij për komunite-
tin e ishullit të Buninga, të prekur nga 

Cikloni Pam. Më shumë se një vit nga 
një prej katastrofave më shkatërruese në 
historinë e Vanuatu, Kryqi i Kuq qëndron 
në krahë të komuniteteve të prekura në 
mbështetje të punës së tyre për të sjell 
gjithçka në normalitet. 

31 mars – Tiranë: Dega e Kryqit të 
Kuq, Tiranë dhe Food Bank Albania ni  - 

sën organizimin 
e një fushate për 
të mbështetur me 
ushqime familjet 
në nevojë. Fushat 
do të shtrihet në 
të gjithë rrjetin e 
super marketeve 
më të fuqishme 
të qytetit, për të 
mbledhur ndih-
ma në ushqime.

5 prill – Elbasan: Vullnetarët e Degës 
së Kryqit të Kuq, Elbasan shpërndaj-
në ndihma ushqimore për tri familje në 
lagjen “Beqir Dardha”.

12 prill – Sërish dhurim gjaku në 
Klinikën “KEIT”. Bukuria e vërtetë e 
njeriut nuk qëndron në pamjen fizike, 
por në shpirtin e tij dhe në aftësinë për 
t’u solidarizuar me vuajtjen e të tjerëve…

Kësaj radhe, iniciativës së Kryqit të 
Kuq Shqiptar dhe klinikës “KEIT”, i janë 

bashkuar bukuroshet e «Miss UNIVER-
SI», të cilat dhuruan gjak në ndihmë të 
fëmijëve talasemikë dhe sensibilizuan 
publikun e gjerë për domosdoshmërinë 
e kësaj iniciative. 

17 prill – Vlorë. Dhurim gjaku në 
Njësinë ushtarake të Bonavisë. Thirrjes 
së Degës së Kryqit të Kuq Vlorë, ju 
përgjigjën efektivi i Njësisë Ushtarake 

Bonavi. Ata treguan dhe këtë vit shpirtin 
e gjerë të ushtarakut, duke mbështetur 
këtë iniciativë humanitare.

21 prill – Falë një marrëveshje me 
Shërbimin Social Shtetëror, Kryqi i Kuq 
Shqiptar, Programi “Shërbimi i trajni-
mit për Ndihmën e Parë”, me qëllim një 
formim të specializuar të punonjësve insti-
tucioneve rezidenciale për fëmijë dhe të 
moshuar, ka organizuar kurset e trajnimit 
në tetë rrethe të vendit, me punonjës të 
Shtëpive të Foshnjës, të Qendrave për të 
Moshuar, dhe Qendrës pritëse të trafi-
kimit në Tiranë.

22 prill – Konflikti në Siri: Karvani 
më i madh i ndihmave deri tani në Siri, ka 
mbërritur në qytetin e rrethuar nga rebelët 
që ndodhet në qendër të vendit, njofton 
BBC. Gjashtëdhjetë e pesë kamionë me 
ushqime dhe ilaçe kanë shpërndarë ndih-
ma për rreth 120,000 civilë në Rastan dhe 
rreth tij në provincën Homs. Karvani me 
ndihma i Komitetit Ndërkombëtar të 
Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe 
siriane, është i pari që mbërrin në Rastan 
që nga viti 2012.

Një nga qëllimet e ndërprerjes të 
brishtë të pushimit të zjarrit ndërmjet 
grupeve armiqësore, i vendosur në vend 
që prej dy muajsh, ishte që të lejonte 

shpërndarjen e ndihmave në një hapë-
sirë sa më të gjerë në të gjithë Sirinë. 
Qindra njerëz të sëmurë dhe të plagosur 
janë evakuuar nga katër qytete të rrethu-
ara nga rebelët dhe forcat qeveritare, si 
pjesë e një marrëveshje të mbikëqyrur nga 
Gjysmëhëna e Kuqe Siriane. Megjithatë, 
operacione të tilla të ndihmës janë të 
rrezikuara nga përshkallëzimi i luftimeve 
në veri-perëndim të vendit, veçanërisht 
rreth qyteti të ndarë të Alepos.
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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



95 vjet në shërbim të humanizmit
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