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Sot është një ditë e veçantë për ne nxënësit e sh-
kollës sonë. Kemi ardhur që të jemi pjesë e projektit 
„Demos-ti“, e njëkohësisht të mësojmë shumë gjëra 
për demokracinë. Është kënaqësi e veçantë që të më-
sosh për sistemin që të jep më së shumti të drejta dhe 

liri. Demokracia rrjedh nga gjuha greke. Kuptimi i saj i 
plotë do të thotë: „Qeverisja i takon popullit“. Andaj, 
pushteti i takon popullit, nëse ende nuk i keni dhënë 
përgjigje dilemës së paraqitur në titull. Këtë qeverisje 
e kemi edhe ne në Kosovë. Pushtetin ne e ushtrojmë 
duke i zgjedhur përfaqësuesit e shtetit tanë. Rëndë-
sinë e demokracisë e vërejmë kudo, gjatë jetës sonë 
të përditshme. Në demokraci qytetarët nuk duhet të 

bëjnë diskriminime në bazë të gjinisë, racës, fesë, etj. 
Diçka tjetër që e karakterizon demokracinë është edhe 
prezenca e ligjeve në të. Duke e ditur se jeta pa ligje 
nuk do të ishte aspak e mirë, ne kemi ligje të shumta. 
Vetëm përmes ligjeve, ne e kemi të siguruar: të drejtën 
e shprehjes së lirë, të drejtën e shkollimit, të drejtën e 
punësimit dhe shumë të drejta të tjera. Të gjitha këto 
të drejta i kemi të barabarta dhe kjo gjë na bën të lum-
tur. Derisa më herët gratë nuk kanë pasur të drejtë të 
punojnë, të shkollohen apo të votojnë, sot një gjë e 
tillë nuk ekziston.
E gjithë kjo falë sistemit demokratik, që promovon 
paqe, respekt, harmoni, bashkëpunim, tolerancë dhe 
shprehje të lirë. Vetëm në bazë të punës sonë të për-
bashkët jemi këtu. Andaj, ejani dhe na ndihmoni ta 
zhvillojmë së bashku demokracinë. Vetëm kështu 
mund t‘ia dalim. Kurrë mos harroni se ne jemi vetë 
demokracia!

PUSHTETIN E MBAN...

A jeni kurioz të dini se kush e mban pushtetin në 
shtetin tonë? Këtë do ta mësoni nga ne nxënësit e 
shkollës „Dëshmorët e Qyqavicës“ nga Komuna e 
Skenderajit

DONI (14), ALBERTI (14), FLORJANI (14), NAZIFI (14), LAURENDA (15), RINESA (14), LEONORA (14)

Gazetarët yje

E duam dhe e ruajmë demokracinë
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Puna grupore e mirë çdoherë rezulton e suksesshme. Për 
këtë arsye edhe ne bashkëpunuam në Punëtori

Sepse ku ka demokraci, gjithmonë ka liri, barazi dhe 
respekt për të gjithë

Ne patëm mundësi t‘iu parashtrojmë pyetje vizitorëve tanë, 
por edhe ata na parashtruan pyetje neve si nxënës

Dhe shumë të lumturaAndaj, fytyrat tona janë të buzëqeshura

Vizitat nga deputetët janë gjithnjë të mirëseardhura për ne. 
Kështu ne zgjerojmë njohuritë rreth demokracisë
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Përshëndetje për ju, dashamirës të këtij projekti dhe të 
kësaj gazeteje. Këtë artikull e kemi shkruar me shumë 
dashuri. Andaj, do ta vlerësonim nëse do ta lexoni deri 
në fund. 
Artikullin po e fillojmë duke iu shpjeguar pak për de-
mokracinë. Fjala demokraci rrjedh nga dy fjalë të lash-
ta greke „demos“ që do të thotë popull dhe „kratia“ që 
do të thotë udhëheqje. Kjo nënkupton që ne jemi ud-
hëheqës të shtetit tonë. Demokracinë, po ashtu, mund 
ta quajmë edhe liri e paqe, për shkak se ne jemi të lirë 
të shprehemi lirshëm. Kjo fjalë për herë të parë është 
përdorur në kryeqytetin e Greqisë në Athinë, në vitin 
507 p.e.s. Ne, vetë populli jemi udhëheqës d.m.th. që 
ne i votojmë deputetët, e pastaj ata votojnë Presiden-
tin, i cili përveç që përfaqëson vendin tonë në shtetet 
ndërkombëtare, ka edhe shumë detyra të tjera.
Sipas nesh, demokracia në Kosovë është si lulja 
fidane. Atë lule e përbëjnë rrënjët, si ne qytetarët të 
cilët e përbëjmë shtetin. Por, pa diell dhe ujë lulja nuk 
zhvillohet. Ashtu si ne qytetarët që pa veprime të do-
bishme dhe pa punë nuk rritemi. 
Si fillim, çdo qytetar që nga lindja ka të drejtë në bazë 
të ligjit të regjistrohet në Regjistrin Civil të Kosovës. 
Që nga atëherë, ai apo ajo konsiderohet qytetar/e i/e 

Kosovës. Por, kush janë qytetarët aktiv që po i për-
mendim aq shumë? Qytetarët aktiv të Kosovës janë 
të gjithë qytetarë të cilët kujdesen dhe punojnë për 
shtetin e tyre. Ata votojnë në zgjedhjet që organizo-
hen në Kosovë, marrin pjesë ne protesta paqësore, 
si dhe në ndonjë rast të pakënaqësive mund të bëjnë 
kërkesë ose peticion në institucionet përkatëse. E, për 
t‘i bërë të gjitha këto duhet punë, sepse pa punë nuk 
ka sukses. Ne qytetarët e Kosovës kemi të drejtën e 
votës, si çdo qytetar tjetër i shteteve demokratike. 
Si nxënës e kemi pasur rastin të tregohemi aktiv. Për 
nder të fushatës „Ta Pastrojmë Kosovën“ kemi vendo-
sur që ditën e premte të javës së kaluar ta pastrojmë 
oborrin e shkollës nga mbeturinat që ishin mbledhur 
aty. Aty nuk jemi lodhur edhe shumë, ngaqë ka qenë 
një punë vullnetare dhe ka qenë mësim për ne. Kjo 
është një ndër gjërat që mund të bëjmë që kjo lule që 
përmendëm më lart të rritet e shëndetshme!

QYTETARËT AKTIV NË DEMOKRACI

Këtu ju lexues të dashur, do të lexoni më shumë 
për demokracinë dhe qytetarinë aktive. Këtë 
artikull e kemi përgatitur ne, nxënësit e klasës 
IX-1 nga SHFMU „Dëshmorët e Qyqavicës“ nga 
Çirezi i Skenderajit

XHEMAJL (14), ARJANIT (14), ARJETA (14), LEDION (14), DELI (14), DELVINA (14), ALTINA (14)

Gazetarët e demokracisë shkruajnë për ju...
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Kuvendi është institucioni më demokratik, ku depu-
tetët e zgjedhur nga populli marrin vendime të rëndë-
sishme. A thua pse janë këto vendime kaq të rëndë-
sishme? Mësojeni në vazhdim të artikullit tonë.
Njëri nga tri funksionet kryesore të Kuvendit është 
funksioni legjislativ. Ligjet miratohen apo nuk mira-
tohen nga deputetët, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në 
jetën e secilit prej neve. Për shembull, ne si fëmijë 
kemi shumë të drejta, të cilat na mbrohen me ligj: e 
drejta e shkollimit, e drejta e lojës, e drejta e familjes, 
e drejta e strehimit, etj. Prandaj, më lart kemi cekur 
se vendimet të cilat merren në Kuvend janë shumë të 
rëndësishme. Funksioni tjetër është funksioni kontrol-
lues, sepse puna e Qeverisë kontrollohet nga Kuvendi. 

Ndërsa, funksioni i tretë është funksioni përfaqësues, 
sepse deputetët janë përfaqësuesit e popullit.
Në Kuvend ka gjithsej 120 deputetë, ku 20 prej tyre 
janë nga komunitetet jo shumicë të cilët jetojnë në 
Kosovë. Seancat plenare në Kuvend i udhëheq Kryetari 
i Kuvendit, i cili zgjedhet nga deputetët. 
Edhe pse ende jemi nën moshën 18 vjeçare, ne e kemi 
kuptuar rolin e Kuvendit në jetën tonë. Prandaj, ne në 
të ardhmen do të jemi qytetarë të përgjegjshëm dhe do 
të mendojmë mirë para se të votojmë. I gjithë populli 
duhet të veprojmë për të mirën e vendit tonë, për një 
jetë në paqe dhe liri.
Shpresojmë që ky artikull do të shërbej për vetëdijë-
simin e qytetarëve se çfarë ndikimi ka institucioni lig-
jvënës, pra Kuvendi. Gjithsesi, ne qytetarët jemi ata të 
cilët e kemi ndikimin më të madh në shtetin tonë.

KUVENDI I POPULLIT

A e dini se cili është institucioni më demokratik 
në Kosovë? Lexojeni artikullin dhe do ta kuptoni

GENTRIT (13), DORENT (14), EDISON (14), ALBIN (14), GRANIT (14), ABIDE (14), FABJOLA (14)

„Kuvendarët“Salla ku mbahen seancat plenare
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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 „Dëshmorët e Qyqavicës“
Klasa: IX-1
Vendi: Çirez, Skenderaj


