
                         Shoqata Kulturore Kërçova – Zvicër                     Anglikerstrasse 83 

                        Kulturverein Kercova – Schweiz                             5612 Villmergen 

                            Société culturelle Kërçova - Suisse                               Mob.  076/ 222 05 30 

                            Culturale della società Kërçova – Svizzera               shoqatakercova@gmail.com 
                                                                                                                                      www.shoqatakercova.com 

                          

 
 

                                  Aktivitei i Shoqatës Kulturore Kërcova-Zvicër 

 

Përshëndetje të nderuar kërçovar, ju përshëndes në emër tim personal dhe në emër të 

këshillit organizativ të këtij manifestimi për pjesmarrjen tuajë. 

Përshëndes  të gjithë musafirët nga  që vinë nga gjermania, Austria, Italia , Parisi e nga 

vendlindja, si që kemi musafirë specijal kryetarin e Komunës, një kryetar shqipëtar që ne 

si shoqatë  për herë të parë patëm  adresë se kujtë të ja dërgoimë ftesën e këtijë 

manifestimi. 

 

o Ne kemi dërgjuar projekte të ndryshme të shoqatës, 

o fjalë të ndryshme , qëllime të ndryshme, kritika e komplimente dhe shumë të 

tjera. 

o Prandaj  kjo fjalë sotë do të shpjegoj qëllimin dhe veprmtarin e shoqatës. 

 

1. Shoqata Kulturore  Kërcova –Zvicër u themelua në mars të vitit 2008 si nevojë e 

kohës dhe vendit ku jetojm. Si kohë kur aktivistët pushuan nga të gjitha aktivitetet 

artistike, politike, fetare  etj. Në krahasim me aktivitetin para 2001 që ishin më të 

aktivizuar. Por pas 2001 për nji kohë  mbretëroj një qetësi që disa herë vetë 

aktivistët trembeshin nga vetë qetësia për qetësin. 

 

2. Dhe dita ditës kërkohej diçka që të ngjallej dhe të luftoj me këtë qetësi, e të 

aktivizohen aktivistët  dhe në fillim të vitit të 2008 një aktivistë i lindi ideja për 

themelimin e një shoqate  që të aktivizohen dhe të mos na merr gjumi i rëndë. 

Ku njëkohësishtë e përshëndes iniciatorin e idesë që është në mesin ton sonte z. Bekim 

Adilin. 

 

3. Por  faleminderoi zemërsishtë aktivistët tjerë që e bënë realitet një propoim të 

qëlluar. 

Personi i parë i këtij hapi ka qenë i nderuari z. Ali Kadriu , që morri guximin dhe ftoi një 

nga një shoqërin, lan takim dhe filluan debatet . 

 

4. ishtë tej e rëndësishme tema, forma apo qëllimi që duhej ti jepnin shoqatës 

dhe thjeshtë u morrën vesh që do të jetë një Shoqatë që do të ketë karakterë 

shoqërorë, Kulturorë,etj. 

 

Por ishin pyetjet e rënda që lindnin si :  cka do të mbroimë ? përse ? cili është 

qëllimi ? etj. 
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5. -thjeshtë qëllimi është shumë i mirë por forma e këtij realizimi janë shumë të 

vështira, sepse qëllimi dihet që është thënë parimishtë që në të gjitha shoqatat e 

organizuara të shqipëtarve në diasporë,  qoftë të vjetëra gati një shekullë, 

 

- Sëpari herë ruajta dhe kultivimi i traditës, kulturës, gjuhës, që të gjithë këto 

elemntet janë përbërse të një populli- Komb, 

- bashkëpunimi ndër Shqipëtarë për të ndihmuar njëri – tjetrin në 

forma,raste,mënyra ngë më të ndryshmet, 

 

- thjeshtë parapregaditja qoftë ajo mendore , Kulturore,i ntelektuale, qoftë ajo 

Ekonomike, që ky popull nesër të jetë i gatcëm  në të gjtha sfidat që do tja ofroi 

jeta, apo vështirësitë duke filluar prej asajë që gjithmon të ketë një paraprgaditje  

mendore apo të mendoi nga këthimi, të kthehet prej atje ku ka ardhë, dhe fëmitë, 

trashigimtarët që vinë pasë  sa të jetë e mundur ti rujë prej asimilimit ,, 

diskriminimeve pozitive `` 

 

 

Shoqata me programin e vetë njëher në vitë  bënë disa projekt sportive, Kulturore,edhe 

pse jo pakashumë edhe Artistike, ku organizohet një Manifestimë gjithë 

Kërcovarësh  ku marrin pjesë njerëz nga profile të ndryshme, kryesishtë nga 

folklori,muzika  Shqipëtare,Kërcovare dhe në këtë Manifestime gjithmonë ka mbi 

njëmijë pjesëmarrës Kërcovarë.  

 

Këto njëmijë vetë thjeshtë bëjnë muzikë, këndoin e vallzoinë, por nëse ndalesh nga një 

skajë dhe të shikoshë pakë më kritikë do shohish se nuk bëhet vetëm muzikë këtu, por ka 

edhe elemente të tjera pozitive, sic shihen daja me nipin, shihet vllahu me vllahun se njëri 

vjen nga gjermania, njëri nga Italia e tjetëri nga Franca dhe takohen e shihen sëbashku, 

ka ndodhur që ka ardhur edhe vëlla nga Amerika për këtë Manifestim dhe shihet me 

familje,fisin etj. 

 

Ku te ne egziston një thjënje popullore  ,, Nji e pame Nji Dinjoa``ndërsa nëse e themi në 

mënyrën intelektuale sot - themi këto takime kanë mënyrën e çmalljesë, kujtesës 

Vllazërore, familjare,t ë këmbimit të mendimeve të ndryshme, ideve, edhe përse jo bëhet 

një motivacion për nesër të një bashkëveprim të këtillë. 
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-Shoqata e ka si synim që ta organizoi Rininë , ta informoi Rininë, dhe ta pregaditë rininë 

që përvec sfidave që ja kërkon aktualiteti shoqëror Zvicëran plus edhe një sfidë tjetër që i 

kërkon aktualiteti Kombëtarë ose Nacional të të cilit Ai i përket, 

 

1.  Të mos harroin gjuhën Shqipe, 

2. Të mos harroin se janë Shqipëtarë, 

3. të jenë në dijeni se nga vinë, 

4. përse jo ta kenë  edhe si pikë synimi të krijojnë familje Shqipëtare dhe e fundit  

5. të themë që këto intelektualë të kalibrave të ndryshëm profesional ti kthehenë 

Kërcovës sepse ka nevojë 

6. por përse jo që rina ti ndihmon edhe gjeneratës së vjetër që është në Zvicër për 

integrim. 

 

 Pyetja më lartë ishte por cka do të mbroimë ? ku dhe kujtë. ? 

- Shoqta mbron interesat shqipëtare të sferave të ndryshme e në veçanti Kërçovarëve. 

 

- pyetet KU.- shoqat shtrihet dhe vepron vetëm në kufit e shtetit zvicëran, vetëm për 

kërçovarë mbrenda kufive jo nga fakti se nuk i duam vllezërit tan në vendlindje por nga 

fakti që tu lejmë hapsirë të kontribojnë edh shoqatat që janë në vendlindje për vendlindje, 

komuna për komunën, shoqatat e  vendeve të evropës për evropën dhe kështu me radhë. 

 

- shoqat ka rregulloren e vet, do të mbroj Kërcovarët, do të kujdeset për ato, por shoqata 

është vetëm në dispozicion për kërcovarët dhe nuk përkrah në vecanti asnjë parti politike 

asnjë relegjion fetar, asnjë organizat tjetër, është e përqendruar në kujdesin dhe të jepë 

kontributin më të madh në : 

 

1. rinin Kërçovare që është ardhmëri, 

2. por ne duhet te pranojm realitetin dhe të pranohemi ashtu si që jemi, duhet të 

pranojmë që dita ditës rritet numri i mergimtarëve dhe rritet numri i problemeve 

tradicionale  ,prandaj 

 

3. ne nuk mundemi të zhdukim asimilimin por me integrimin në shtetin zvicëran të 

të gjithave moshave ne mundemi ta ngadalsojmë atë. 

4. Nuk mundohemi ti bëjmë të gjithë të flasin rrjedhshëm shqip, apo profesor, por 

të njohin shkronjat shqipe –alfabetin, të flasin apo të merren veshtë shqip njëri 

me tjetrin qoftë edhe në dialektin tonë Kërçovarçen. 

 

5. Ne nuk kërkojmë të hecim me veshje tradicionale por kërkojmë Të njohin veshjet 

tradicionale Kërçovare  dhe të mos i mohojnë ato . 
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6. Nuk mundohemi në  zbatimin e traditave tona, por mundohemi në njohjen e 

traditave tona, Flamurit tonë, vendet  historike etj.etj. 

 

- Meqë fillestarëve u ka marrë kohë themelimi i shoqatës dhe stabilizimi i sajë, ku ja 

kanë arritur qëllimin për një kohë të shkurtër 4 vjecare, dhe deri sotë na ka marrë 

edhe shmë kohë puna administrative e shoqatës ku falë jemi në përfundim 

Në administratë janë pregaditur:  

1. Në fillim u hapë një zyrë – adresë e shoqatës, me 20 Mai 2012 

2. U bë regjistrimi në regjistrin e shoqatave të komunës së villmergenit, 

3. U përpiluan nene shtesë të nevoishme në statut, 

4. U përpilua një pamje të letave të shoqatës që të jetë e njejtë me cdo 

letër tjetër qe del nga shoqata. 

 

5. Upërpiluan Formularë të ndryshëm që kishimnevojë si : 

 Formular për antarsim – që na nevoiteshin  të dhënat e antarëve 

që ti kontaktojmë, ti informoimë, e në bazë profesionit tu 

kërkojmë ndihmë etj. 

 Formular për sponzorim, poashtu na nevoiteshin të dhëna të 

ndryshme. 

 Formular për studentat – poashtu nevoiten të dhënat , personale, 

shkollimi, suksesi etj.etj. 

 Formular për takime. 

 Formular për autorizim për pagea nga buzheti, 

 Formular për regjistrim.  

 Dhe shumë formularë të tjerë që kanë marrë kohë përpilimi dhe 

përkthimi. 

 

6. U pregaditën fatura dhe vërtetime të ndryshme, 

7. U pregaditën ditar dhe regjistra për arkivë, 

8. U hap konto e re bankare në UBS bank dhe u perpiluan klasor të 

ndryshëm në kontabilitet, 

9. U përpiluan numra personal për antarët dhe sponzorët, 

10. U përpiluan numra rendor të cdo letre që del nga shoqata. 

11.  Etj.etj. 

Kemi sektorin Sportiv që 

Në cdo qershorë organizohet turniri tradicional me një pjesmarrje të madhe , me musafirë 

nga diaspora , poashtu u formua grupi Team Grill ku merren me pregaditjen e ushqimit 

që e ka bë një turnir shumë më të sukseshëm . 

Njikohësishtë kemi edhe grupin e sigurimit  që kujdeset gjaë tër turnirit, manifestimit etj. 
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U formua grupi i juniorëve në futboll të vogël dhe njëkohësishtë është formuar edhe ekipi 

i shoqatës në futboll nga të  sportistë të ri kërcovarë që do prezantojnë shoqatën nëpër 

turne të  ndryshëm. 

 

- Si organizim më të rëndësishëm kemi manifestimin tradicional që organizohet nga 

sektori artistik, sektor që momentalishtë ka formuar grupin në vallzim nga të rinjët 

dhe të rejat kërcovare  

Ku ju lusim të gjithë të rinjëve të lajmrohen dhe të vinë në këtë grupë, të mbajnë 

ushtrime, dhe të ruhen vallet tradicionale. 

 

Poashtu kemi edhe grupin që u biejnë instrumenteve të ndryshme gjë që është pjesë e 

jona si Çiftelia, sharkia, tupani, Defi , violina, etj.. 
 

 

ky sektor ka filluar dhe e vazhdon të mbanë apero para manifestimit me pjesëmarrsit në 

manifestim, musafirët, kshill etj. Gjë që është mjaftë e dobishme për ne 

 

shoqata ka sektorin për sponzorim, dhe dita ditës mundohet që të pregadisë punën që 

duhet të ndjekim kohën, ka pregaditur tabela të ndryshme, forma të reja reklamimi , 

takime të ndryshme, etj.etj. 

 

shoqata posedon edhe sektorin e studentëve , ku shoqata ndihmon disa studentë të 

shkëlqyshëm me shpresë që ti kontribojnë qytetit tonë. 
 

Shoqata njëkohësishtë ka edhe projekte të tjera të vogla dhe të mëdha si që ishte rasti i 

marsit 2012 ku shoqata për antarët që shkojnë të votojnë janë të liruar nga pagesa e 

antarsimit për vitin 2013, dhe njëkohësishtë kontriboj edhe matrialishtë në shumën që 

duhej mbulua  për zgjedhjet. 

 

Shoqat ka pasur takime me shoqatat kercovare ne zvicër, ka qenë musafire në shoqatat 

kërcovare, në manfestimin e 100 vjetorit nga ambasadat shqipëare, etj. 

  

Shoqat ofron shumë mundësi që ne të gjithë të aktivizohemi, e të organizohemi më tepër 

sëbashku, dhe të luftojmë cdo sulmë qi i drejtohet traditës dhe kulturës shqipëtare e në 

vecanti ajo kërcovare. 

Prandaj ejani dhe sjellni die të reja që të formojmë një planprogram të shëndoshë ,e për 

një ardhmëri të shëndoshë. 

 

Shoqata ka plane të ndryshme por kemi nevojë për aktivistë, intelektual, zanate të 

ndryshme, etj. Etj. 
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Shoqata në të ardhmen parasheh formimin e sektorëve të ndryshëm, ( si sektorin e grave, 

sektorin për integrim, sektorin për bashkëpunim, sektorin për antarësim, sektorin 

mediatik etj.) takime të rregullta me shoqatat kercovare, me sponzorët, intelektualët, 

etj,etj,. 

 

 

„Të kontribojmë për një shoqatë Kërçovare që të kemi një Kërçovë të dytë edhe në 

diasporë –Zvicër“ 

 

 

 

( në manifestimin e SHKKZ  

10 Nëntor 2013 

Nga Florim Useini) 


