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SOLIDARITETI, VLERË 
E DEMOKRACISË
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Demokracia si sistem i qeverisjes, që nga shfaqja e saj 
e deri më tash, ka pësuar zhvillime të vazhdueshme 
dhe mjaft pozitive. Këto zhvillime janë arritur duke in-
vestuar në vlerat e demokracisë. Investimi është bërë 
me ndihmën e popullit. Thënë ndryshe, me ndihmën e 
qytetarëve të cilët e ndiejnë si përgjegjësi zhvillimin e 

vendit. Më herët, fatkeqësisht bëheshin diskriminime 
të ndryshme, si për nga raca, gjinia, feja apo kultu-
ra. Kurse tash niveli i këtyre diskriminimeve përveç që 
është zbehur, ato kanë filluar edhe të zhduken. Kre-
jt kjo ka ndodhur falë rëndësisë që qytetarët iu kanë 
dhënë parimeve ose vlerave demokratike. Nëse demo-
kracinë e përshkruajmë si një thesar, atëherë brenda 
këtij thesari të çmuar hyjnë elemente që e fuqizojnë 

këtë sistem dhe i japin vlerë jashtëzakonisht të mad-
he këtij sistemi. Elementet e çmuara të demokracisë 
janë: barazia, liria, toleranca, respekti, solidariteti, sh-
prehja dhe lëvizja e lirë. Zbatimin e këyre elementeve 
e gjejmë pothuajse në çdo sferë të jetës sonë. Duke u 
nisur që nga ambienti i shkollës, ku asnjë vendim nuk 
merret pa miratimin e shumicës. E tërë kjo realizohet 
në mënyrë që secili ta ndiejë veten të barabartë dhe 
të mos ndihet i diskriminuar nga të tjerët. Duke parë 
shembuj të tillë, ne frymëzohemi të përcjellim ndër 
breza rëndësinë e të jetuarit në bazë të këtyre parime-
ve. Kështu pra, ka ndodhur edhe zhvillimi i demokra-
cisë. Secili duke dhënë kontributin e tij, e ka mundë-
suar tërë këtë zhvillim. Andaj, bashkohuni me ne që ta 
ngrisim edhe më shumë nivelin e saj. Ne do të bëhemi 
shembull i gjeneratave të reja, dhe me vullnet do t‘ia 
dalim ta ruajmë dhe ta mbajmë demokracinë që sot e 
gëzojmë.

ZHVILLIMI I DEMOKRACISË NDËR VITE

Çdo ditë që kalon, sjell diçka të re në zhvillimin 
e demokracisë. Se si arrihet ky zhvillim, do të 
informoheni nga artikulli më poshtë

JURLIND (14), HYRE (13), ALJON (14), BELKIZE (13)

Të lumtur që jetojmë në një shtet demokratik

Demokracia, thesari ynë i çmuar
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Angazhimet 
për të mbrojtur mjedisin, 

iniciativat për të ndihmuar të varfërit, 
iniciativat për të rregulluar inventarin e 

shkollës, e shumë iniciativa të tjera i kemi bërë 
sepse ne jemi qytetarë të përgjegjshëm dhe 

shumë aktiv. Këto i kemi bërë nga vullneti dhe 
dëshira e madhe për të përparuar shtetin 

tonë.

AKTIVIZIMI I POPULLIT PËRMES INICIATIVAVE

Nuk ka dyshim se aktivizimi në masë të madhe i qyte-
tarëve do të sillte edhe më shumë harmoni në vend. 
Pikërisht ky aktivizim lidhet me qytetarinë aktive. 
Temë kjo e cila sjell harmoni, dashuri, respekt dhe so-
lidaritet mes qytetarëve. 
Përmes qytetarisë aktive, të gjithë kanë mundësi të 
japin kontributin e tyre, pa marrë parasysh çfarëdol-
loj dallimi. Edhe qytetarët e moshuar të vendit tonë 
mund të japin kontributin e tyre si qytetarë aktiv. Për 
shembull, ata mund të votojnë e të përcaktojnë kështu 
të ardhmen e vendit tonë. Sepse vetëm një votë më 
shumë, mund të ndryshojë qeverisjen e vendit. Inicia-
tivat që ne si qytetarë aktiv i bëjmë mund t‘i gjeni edhe 
këtu në këtë artikull të mrekullueshëm. Siç shihet 
edhe nga ky vizatim, gjithçka që bëhet me zemër ka 
vlerë dhe rëndësi të madhe. 

Çdo gjë fillon me një ide. Por, sa ide mund të jenë në mesin e 2 milionë banorëve? Paramendojeni sikur 
gjysma e popullsisë të propozoj ide pozitive dhe t‘i zbatoj ato. Si do të ishte e ardhmja e vendit? 

Ne marrim iniciativa për mbrojtjen e mjedisit

T‘iu ndihmojmë të tjerëve në mënyrë reciproke Lirinë për të vepruar e kemi të gjithë, pa dallime
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Jeta jonë është e mbushur me sfida të cilat na pa-
raqiten çdo ditë. Për këtë, ne duhet të përpiqemi të  
bëjmë zgjedhjen e duhur. 
Që nga momenti kur ne zgjohemi në mëngjes, na pa-
raqiten mundësi të ndryshme për të zgjedhur. Ne zgje-
dhim se çka të veshim apo çfarë do të hamë. Zgjedhjet 
individuale që ne i bëjmë, janë shumë të rëndësishme 
për ne, ngase prej tyre varet e ardhmja jonë. Po trego-
jmë një ngjarje, e cila lidhet me zgjedhjen që ka bërë 
shoqja jonë Melisa. Melisa është një vajzë 14 vjeçare. 
Ajo ishte shumë e lidhur me sportin e quajtur hend-
boll. Melisa e donte aq shumë këtë sport, saqë filloi ta 
lë pas dore mësimin. Kishte ardhur koha që ajo ta bëjë 
zgjedhjen e saj, sepse zgjedhja që ajo do të bënte do 
të ndikonte të ardhmen e saj. Si përfundim, ajo zgjodhi 
mësimin, sepse e dinte që vetëm me mësim do të kis-
hte një të ardhme më të ndritur. Kjo zgjedhje, në fillim 
e mërziti shumë Melisën. Por, me kalimin e kohës, ajo 
e kuptoi që kishte bërë zgjedhjen e duhur. Më e mira e 
gjithë kësaj është se ajo sërish do të mund të luante 
sportin që e pëlqen në kohën e saj të lirë. 
Zgjedhjet të cilat organizohen në kuadër të komunës 
janë zgjedhjet lokale. Në këto zgjedhje, qytetarët vo-
tojnë për të parin e komunës së tyre, si dhe për asam-
blistët. Në Komunën tonë, në veçanti në fshatrat e 
komunës së Gjakovës, kemi probleme të ndryshme. 
Një problem, i cili na prek të gjithë neve është mos 
asfaltimi i rrugëve kryesore. Si rrjedhojë, gjatë kohës 

kur ka reshje shiu apo bore, neve na pamundësohet 
lëvizja në ato rrugë. Me këto çështje merret komuna. 
Meqenëse ne qytetarët e kemi zgjedhur kryetarin e ko-
munës dhe asamblistët me anë të votave, ne kemi të 
drejtën edhe të ankohemi tek ata. 
Zgjedhjet e tjera quhen zgjedhje qendrore, ku qytetarët 
votojnë për deputetët e Kuvendit të Kosovës. Depu-
tetët merren me probleme më të mëdha. Këto proble-
met mund të jenë të fushave të ndryshme, si proble-
met nga fusha e arsimit, ekonomisë, shëndetësisë, 
etj., dhe mund të jenë në nivel të të gjithë Kosovës. 
Kjo është e gjitha për sa i përket temës së zgjedhjeve. 
Shpresojmë që keni përfituar sado pak nga ky artikull 
dhe dëshirojmë që nga ky moment ta kuptoni më mirë 
rëndësinë e zgjedhjeve. Kur të arrini moshën 18 vje-
çare, ne iu ftojmë të dilni dhe të votoni për atë që ju 
mendoni se është më i miri.

NE JEMI ATA TË CILËT ZGJEDHIM

Në demokraci ne kemi të drejtë të votojmë

EDMOND (14), MELISA (14), BLEND (13)

Ne zgjodhëm të jemi pjesë e projektit „Demos-ti“
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Përshëndetje, lexues të këtij artikulli. Grupi ynë, në 
të cilin sot po punojmë përbëhet nga tre anëtarë. Ata 
jemi ne: unë Rexhepi, Isufi dhe Elda. Sapo përfun-
duam diskutimin për Ndarjen e Pushtetit, ne u ulëm 
dhe i ndamë punët tona. Elda mori përsipër të punojë 
vizatimet e institucioneve përgjegjëse sipas degëve të 
ndara të pushtetit. Këto vizatime po i shihni edhe në 
artikull. Ato janë shumë të bukura, apo jo?
Isufi vendosi që të gjitha pikat e diskutimit që i patëm 
në grup t‘i shënonte në një letër. Ndërsa, unë mora 
detyrën që të shënoj në kompjuter të gjitha gjërat që 
po i lexoni. Gjatë punës, ne bashkëpunuam me njëri-
tjetrin. Kjo për shkak se tema jonë ishte e përbashkët 
dhe qëllimi ynë ishte i njëjtë. Mirëpo, kur njëri nga 
ne kishte nevojë për ndihmën e tjetrit, ai/ajo kërkon-
te ndihmë nga të tjerët. Ne ishim gjithmonë aty për 
të ndihmuar këdo që kishte nevojë. Megjithatë, secili 
mbante përgjegjësi për punën e tij.
Në ndërkohë, unë dhe Isufi, për shkak se që të dy 
po merreshim me shkrimin e fjalive të këtij artikulli, 
kishim për detyrë të kontrollonim punën e njëri-tjetrit.
Gjatë shtypjes së artikullit në kompjuter, mua mu 
desh që të bazohem në fjalitë e shkruara nga Isufi. 
Kurse, Isufi më qëndronte pranë për të parë nëse po 

bëja ndonjë gabim. Aty ku unë gaboja, Isufi më për-
mirësonte dhe kështu të dy u kujdesëm që artikulli të 
dilte sa më mirë. Në këtë mënyrë funksionojnë edhe 
tri degët e pushtetit. 
Në Kosovë, pasi që kemi qeverisje demokratike, push-
tetin e mbajmë ne, qytetarët e saj. Për ta lehtësuar 
qeverisjen e vendit tonë, ne kemi vendosur që të zg-
jedhim disa përfaqësues. Këta përfaqësues pushtetin 
e fitojnë përkohësisht nga ne. Por, në mënyrë që ky 
pushtet të mos abuzohet, ai iu ndahet në mënyrë të 
barabartë tri institucioneve. Secili prej këtyre institu-
cioneve përfaqëson një degë të veçantë të pushtetit. 
Pushteti Legjislativ përfaqësohet nga Kuvendi. Në Ku-
vend miratohen ligjet për të gjithë vendin. Pushtetin 
Ekzekutiv e përbën Qeveria. Ajo vë në funksion ligjet e 
miratuara. Kurse, Pushteti Gjyqësor, i cili është Gjyka-
ta, vendos drejtësi në bazë të këtyre ligjeve.
Ne shpresojmë shumë që mësuat nga puna e grupit 
tonë. Faleminderit për vëmendjen tuaj!

NDARJA E PUSHTETIT NË JETËT TONA

Ne e dijmë se tema e Ndarjes së Pushtetit 
është ndoshta më pak e dëgjuar për ju nxënësit 
e Kosovës. Prandaj, ne kemi vendosur që 
të shkruajmë këtë artikull për këtë temë. 
Shpresojmë që ju do të mësoni nga puna jonë

REXHEP (14), ISUF (14), ELDA (14)

Tre anëtarët që përfaqësuan tri institucionet
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Ky publikim është produkt i punës së pjesëmarrësve të 
projektit „Demos-ti“ i cili realizohet nga 

i implementuar nga 

Projekti është mundësuar dhe përkrahur nga 

Redaktohet nga 
Kuvendi i Kosovës

Qëllimi i publikimit
Edukimi qytetar nëpërmes metodave edukative joformale 

shtypur nga
TOKA

Na kontaktoni për të marrë pjesë:             Pjesëmarrësit:
Tel: +381 38 704 560
E-mail: info@demos-ti.org
Website: www.demos-ti.org  

SHFMU „Bajram Sadriu“
Klasa: VIII-1
Vendi: Bërjahë, Gjakovë


