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DEMOKRACIA
NUK PESHOHET,

JU KËSHTU?
A MENDONI EDHE
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Fjala demokraci rrjedh nga fjalët e vjetra greke, ku 
„demos“ do të thotë popull dhe „kratia“ udhëheqje. 
Pra, demokracia do të thotë udhëheqje e popullit.
Një ditë prej ditësh në Gjakovë ishin duke ecur dy sho-
qe, Zana dhe Arita. Gjatë rrugës ato i ndali një inter-
vistuese e një televizioni të njohur. Intervistuesja i py-
eti: „A e dini se çfarë demokracie ka Kosova?“ Zana u 
përgjigj: „Kosova është një vend me demokraci për-
faqësuese parlamentare“. Intervistuesja përsëri e pye-
ti: „Pse mendoni se Kosova ka demokraci përfaqësue-
se parlamentare, apo nga e dijmë ne këtë fakt?“ Kësaj 
radhe u përgjigj Arita: “E dimë për shkak të zgjedhjeve 
qendrore, sepse populli i voton deputetët si përfaqë-
sues të popullit“. Pas intervistës, Zana dhe Arita vaz-
hduan bisedën gjatë së cilës i treguan njëra-tjetrës të 
tjera fakte për demokracinë.

Ekzistojnë dy lloje të demokracisë: demokracia e dre-
jtpërdrejtë, ku populli merr vendime aty për aty dhe 
demokracia përfaqësuese, ku populli i voton dhe i zg-
jedh përfaqësuesit e vet. Edhe fëmijët kanë të drejtë 
të vendosin për veten e tyre në përditshmëri, si për 
shembull: të luajnë sportet e preferuara, të hanë us-
hqimet e preferuara, të shkollohen, të shprehin men-
dimet e tyre, etj. Jeta pa demokraci do të ishte shumë 
më ndryshe, sepse nuk do t‘i kishim këto të drejta. 
Prandaj, jemi të lumtur që jetojmë në një vend demo-
kratik. Kështu përfundoi biseda e dy shoqeve.

DEMOS VENDOS

Shpesh kemi dëgjuar fjalën demokraci, si në 
lajme në televizior, në shkollë, në shtëpi, etj. Se 
çfarë do të thotë kjo fjalë dhe se çfarë kuptimi ka, 
e kuptoni në vazhdim

GENIS (12), MARTINA (12), ORSA (12), POEMA (12), LUM (12), DENIS (12), DRITON (12),

Ne jemi grupi „Fëmijët demokratë“

ORGES (12), LEON (12)

E drejta e lojës
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Përshëndetje, unë jam deputetja Lule Verdha dhe dua 
t'iu tregoj më shumë rreth rëndësisë që ka vota.
Kur unë kandidova si deputete, e dija mirë se detyra 
ime kryesore është të sigurohem se të gjithë qytetarët 
e vendit tim do të kenë mirëqenie dhe do të jetojnë të 
lumtur në demokraci. Kështu, u angazhova në fushata 
parazgjedhore. Përmes tyre qytetarëve të vendit tim iu 

tregova planet e mia për shënimin e progresit që do 
ta bëjë në fusha të ndryshme, si: arsim, shëndetësi, 
infrastrukturë, ekonomi, etj. Qytetarët më besuan dhe 
me votat e tyre më zgjodhën mua si përfaqësuese të 
tyre në Kuvend. Pra, qytetarë të dashur, ju me votat e 
juaja vendosni të tashmen dhe të ardhmen e vendit 
tuaj. Procesi zgjedhor është aq i rëndësishëm, sa për 
të marrë pjesë në të, duhet të jemi mbi moshën 18 

vjeçare. Vlen të theksohet se procesi zgjedhor me ligj 
duhet të ndodh çdo 4 vjet. Mirëpo, ka raste edhe të 
zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Zgjedhjet në të cilat 
unë jam zgjedhur deputete, njihen me emrin zgjedhje 
qendrore. Pra, qytetarët e vendit tim më kanë votuar 
dhe më kanë zgjedhur mua si përfaqësuese të popul-
lit. 
Ndërsa, në zgjedhjet komunale që u mbajtën disa 
muaj më vonë, qytetarët duke më përfshirë edhe mua, 
votuam për asamblenë komunale dhe kryetarin e ko-
munës. Pra, në këto zgjedhje votohen kryetari i ko-
munës dhe asamblistët. Ju do të gëzoni këtë të drejtë 
posa të arrini moshën adekuate. E mosha adekuata 
për të votuar në zgjedhjet komunale, është po ashtu 
mosha 18 vjeçare. Nga e tërë kjo që sot diskutuam 
në grup të vogël, ajo çka më së shumti na mbeti në 
mendje ishte se vota është çelësi për një udhëheqje 
demokratike. Pa vota të lira, as demokracia nuk do të 
kishte më efektin dhe rëndësinë e saj.

ZGJEDHJET E LIRA

Zgjedhjet dhe rëndësia e tyre për të gjithë ne si 
qytetarë

JONILA (12), ARSA (12), NATYRA (12), OLTA (12), ARBËR (12), ANDA (12), ORGES (12), SUNA (12)

Ne, gazetarët e demokracisë

Voto edhe ti, sepse është rëndësishme për të gjithë ne
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Ndarja e pushtetit është e domosdoshme për zhvilli-
min e një shoqërie demokratike. Por, është e domos-
doshme gjithashtu të ceket se jo çdo herë jemi mësuar 
që të dëgjojmë që pushteti është përdorur në mënyrë 
të drejtë dhe nuk është keqpërdorur. 
Kjo më së miri kuptohet nëse kthehemi pak tek e kalu-
ara dhe historia jonë si shqiptarë. Enver Hoxha për sa 
e sa kohë me radhë e ka pasur pushtetin në Shqipëri. 
Atëherë ishte kohë shumë më ndryshe se që është 
tani. Gjërat ishin më të kufizuara dhe qytetarët ishin 
shumë pak aktiv në sferën politike. 
Mirëpo, me ardhjen e demokracisë jo vetëm në Sh-
qipëri, por kudo ku janë shtetet demokratike, qyte-
tarëve u ofrua mundësia të jenë aktiv dhe vetë të 
marrin vendime. Ne e morëm këtë shembull, vetëm e 
vetëm që sado pak të krijoni një ide se si është kur në 
pushtet është vetëm një person e si është kur pushteti 
është i ndarë. 
Ndarja e Pushtetit vendos balancë mes institucione-
ve, në mënyrë që një institucion të mos ketë pushtet 
më shumë se të tjerët. Në Kushtetutën e Kosovës, me 
nenin 4 parashihet që: „Kosova është Republikë de-
mokratike e bazuar në parimin e ndarjes së pushtetit, 
kontrollit e balancimit në mes tyre“. Po ashtu, thekso-
het se cili institucion e ushtron cilin pushtet. 
Pushtetin Legjislativ, e ushtron Kuvendi, i cili është i 

vetmi institucion në vendin tonë që miraton ligje. Këto 
ligje vihen në funksion nga Qeveria, që njihet edhe si 
Pushteti Ekzekutiv. Ndërsa, Pushteti Gjyqësor ushtro-
het nga Gjykata. Të tri pushtetet funksionojnë në më-
nyrë të pavarur dhe në asnjë mënyrë nuk ndikohen 
nga njëra-tjetra. Kjo formë e qeverisjes, ku pushteti 
ndahet dhe populli nuk i nënshtrohet vetëm një njeriu 
është demokracia. Me shembullin që e morëm pakëz 
më herët, si qëllim kishim që ne sot të dijmë edhe më 
shumë vlerën e këtij sistemi të cilin e kemi. Ne duhet 
të angazhohemi që ta zhvillojmë atë edhe më shumë. 
Pa dyshim që kjo nuk mund të arrihet vetëm me disa 
qytetarë. Kjo kërkon angazhim më të gjerë. Me qyte-
tarë të angazhuar dhe përgjegjës ndaj obligimeve të 
tyre dhe me institucione që punojnë në të mirë të qyte-
tarëve, kjo arrihet shumë lehtë. Ky ishte artikulli ynë, 
të cilin e kemi shkruajtur me shumë mund, përkush-
tim dhe me mendimin që ju të dashur lexues të mëso-
ni gjëra të reja nga ne.

PUSHTETI NDAHET SEPSE...

Kushtetuta e Kosovës në njërin nga nenet e saj e 
parasheh edhe Ndarjen e Pushtetit. Se pse bëhet 
kjo ndarje, lexojeni artikullin në vijim 

VLERA (12), AMRA (12), ANAT (12), KLERTINA (12), NORA (12), REA (12), VALZA (11), ART (12), GJIN (11)

Të rinjtë demokratikë

Pushteti 
shumë lehtë mund 

të keqpërdoret. Në mënyrë që të 
parandalohet ky veprim, atëherë bëhet 

ndarja e pushtetit. 
Një pushtet i cili funksionon në kundërshtim 

me demokracinë do të dukej pothuajse  
njëjtë si vizatimi që kemi 

paraqitur
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Në këtë faqe të gazetës kemi vendosur më shumë vizatime, të cilat nuk janë vetëm të grupit tonë por 
të tri grupeve të tjera. Secili vizatim në vete, ka një përmbajtje që në një mënyrë apo tjetrën ka lidhje 
me temat që janë diskutuar në grupe të vogla. Ne presim nga ju që t‘i pranoni pozitivisht vizatimet 
tona të punuara me shumë mund dhe dashuri

Pasi që kemi diskutuar për Ndarjen e Pushtetit, atëherë menduam që t‘i paraqesim përmes vizatimeve se si duken këto 
pushtete. Çekani paraqet Pushtetin Gjyqësor. Qeveria paraqet Pushtetin Ekzekutiv. Si dhe Kuvendi Pushtetin Legjislativ

Në këto dy vizatime jemi munduar t‘i paraqesim disa qytetarë të cilët janë mjaftueshëm të informuar për rëndësinë e 
zgjedhjeve, si dhe Ndarjen e Pushtetit. Të dy këto tema ishin të diskutuara në dy grupe të vogla sot në Punëtori 

„Përfaqësuesit janë pasqyra e popullit. 
Që të reflektojmë ashtu siç vërtet 

jemi, të mendohemi mirë para se t‘i 
zgjedhim përfaqësuesit tanë“ 

„Ashtu siç u angazhuam sot në 
Punëtoritë e Demokracisë, le të 

angazhohemi çdo ditë të jetës sonë! Me  
përkushtim arrihet çdo qëllim.“

„Asgjë nuk na lumturon më shumë 
sesa ideja që sot ne do të jemi burim 

informacioni për demokracinë për 
shumë e shumë qytetarë“.

Përshtypjet e nxënësve rreth temave dhe punës që ata zhvilluan në grupe të vogla
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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 „Mazllum Këpuska“
Klasa: VII-2
Vendi: Gjakovë


