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Këtë artikull duam ta fillojmë me disa shembuj nga 
jeta jonë e përditshme. Çdo ditë ne sfidohemi me gjëra 
të natyrave të ndryshme. Kjo na mundëson të sho-
him se si demokracia dhe zbatimi i saj ndikon jetën 
tonë. Duke filluar nga ambientet familjare, shohim se 
në ditët e sotme lirinë e shprehjes e ka çdo anëtar i 

familjes. Po ashtu, asnjë vendim në klasën tonë nuk 
merret pa prezencën e të gjithë nxënësve të klasës. 
Nëse dikur ngjyra e lëkurës, besimi, kultura kanë ndi-
kuar që të krijohen dallime mes njerëzve, sot këto ele-
mente nuk meren aspak parasysh. 
Gjithashtu, nëse më herët ka pasur diskriminime 
mes njerëzve, sot i themi „ndal“ çdo diskriminimi të 
mundshëm. E gjithë kjo falë sistemit demokratik i 

cili siguron liri dhe të drejta të barabarta për të gjithë. 
Nëse na pyesni se pse demokracisë po i themi sistemi 
më i mirë i qeverisjes, ne do t'ua dëshmojmë në vijim. 
Demokracisë po i referohemi kështu, sepse ajo brenda 
vetes përfshin elemente mjaft të mira që e bëjnë atë 
të dalloj nga të gjitha sistemet e tjera qeverisëse. Këto 
elemente janë: respekti, barazia, toleranca, solidarite-
ti, zgjedhja e lirë, etj. 
E meqenëse demokracia na ofron kaq shumë të mira, 
neve automatikisht na ka bërë kjo që të mendojmë se 
si ne mund të rrisim tutje nivelin e saj. 
Andaj, si anëtarë të këtij grupi menduam se vazhdi-
misht duhet të punojmë të gjithë së bashku, të an-
gazhohemi, të tregohemi tolerant, të respektueshëm, 
mendjehapur dhe të pranojmë të gjithë njerëzit. Vetëm 
kështu promovohet mirësia mes njerëzve. Prandaj, 
mos harroni se paqja ka vetëm një emër, dhe këtë 
emër të çmuar e ruani dhe mbani ju. 

PAQJA KA VETËM NJË EMËR

Lexues të dashur, a e dini se paqja ka vetëm një 
emër? Ky emër është demokracia, e njohur si 
sistemi më i mirë dhe më i drejtë i qeverisjes

DINETA (10), SARA (10), ENDI (10), DREN (10), NART (10), ERIS (10)

Grupi paqësor

Liria i jep kuptim jetës sime
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Populli ka të drejtën e votës së lirë në zgjedhjet parlamentare, si dhe në zgjedhjet komunale

Liria është fjalë me domethënie të madhe. Njëri nga elementet e demokracisë është pikërisht liria

Demokracia rrjedh nga fjalët greke ku „demos“ do të thotë popull dhe „kratia“ udhëheqje

Jemi ne ata të cilët vendosim për të ardhmen e shtetit tonë. Të punojmë sa më shumë për një të ardhme sa më të mirë
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KUTIA E VOTËS FLET ME NXËNËSIT 
ARTMIR (10), ERONA (10), ERION (10), KLEVAT (10), ELINA (10), PETRIT (10)

Përshëndetje! Unë jam kutia e votimit dhe mund të 
flas. Sot bashkë me nxënësit e klasës V-2 nga shkol-
la „Dardania“ kam vendosur që të shkruaj një artikull 
për veten time, me ndihmën e këtyre nxënësve. Unë 
nuk jam një kuti si të gjitha të tjerat. Unë mbaj votat e 
të gjithë qytetarëve. Ata dalin të votojnë pasi të kenë 
mbushur moshën 18 vjeçare. 
Në disa zgjedhje më përdorin për të zgjedhur kryetarin 
e komunës dhe asamblistët e asaj komune. Këto zgje-
dhje quhen zgjedhje komunale. E, në disa të tjera më 
përdorin për të zgjedhur deputetët të cilët punojnë në 
Kuvendin e Kosovës. Këta persona me votat të cilat 
qytetarët i kanë vendosur tek unë marrin titullin e ri, e 
që është përfaqësues i popullit. Ky rol sipas nxënësve  
me të cilët bisedova unë është shumë i rëndësishëm.  
Ata më thanë që këta persona punojnë për vendin e 

tyre për disa vjet, e më pas unë prapë bëj punën time 
dhe pranoj votat e reja të qytetarëve. 
Si kuti që jam nuk di as të bëj dallime e as diskrimi-
nime. Të gjitha votat për mua janë të barabarta. Pran-
daj, unë i ftoj të gjithë qytetarët e Kosovës që të më 
përdorin sa herë që ata kanë nevojë.  
Gjatë bisedës sime me nxënësit, unë i pyeta se çfarë 
cilësi kërkojnë ata nga kandidatët për deputetë. Ata 
më thanë se kandidati ideal duhet të jetë i shkolluar, 
të ketë sjellje të mira, të jetë i drejtë, të jetë i edukuar, 
t‘i mbajë premtimet e dhëna, të punoj për shtetin e vet 
dhe të jetë i mirë me qytetarët. 
Mos harroni, unë jam gjithmonë këtu për ju sa herë që 
ju keni nevojë të bëni ndryshime në vendin tuaj.
Faleminderit që lexuat këtë artikull dhe shpresojmë 
që u informuat për rëndësinë e votimit.

Ne jemi nxënësit e klasës V-2. Sot mësuam se në Kosovë ekzistojnë dy lloje të zgjedhjeve. Ato janë 
zgjedhjet komunale dhe zgjedhjet parlamentare. Duke mësuar për zgjedhjet, Klevati vizatoi një kuti e 
cila për çudi filloi të fliste. Se çfarë na tha ajo filloni të lexoni...

Sepse kështu ne së bashku përmirësojmë vendin tonë

Dhe unë kam një rol tejet të rëndësishëm

Grupi që mësoi për zgjedhjet

Kosova po voton!
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Meqë ne jemi fëmijë, të drejtat tona të shumta mbro-
hen me ligj. Këto ligje janë rregulla të cilat ne duhet 
t‘i respektojmë. Për shembull, nëse të gjithë e kemi të 
drejtën të flasim lirshëm, mund të shprehim mendimet 
tona, por duke respektuar mendimet e tjetrit. Po ashtu, 
e kemi të drejtën të luajmë. Prandaj, secili fëmijë ka 
të drejtë të luaj lojën që e pëlqen. Të gjithë e kemi 
të drejtën e shkollimit dhe çdo fëmijë ka të drejtë të 
shkollohet pa dallim gjinie, race apo feje. Kemi edhe 
shumë të drejta të tjera të cilat duhen të respektohen. 
Pra, ligjet janë shumë të rëndësishme për jetën tonë 
sepse ato na rregullojnë jetën tonë.
Vendimet për këto ligje merren në Kuvendin e Koso-
vës. Në Kuvend mbahen seancat plenare, gjatë të cila-
ve deputetët marrin vendime duke votuar për ligje dhe 
çështje shumë të rëndësishme të vendit tonë. Prandaj, 
edhe themi se Kuvendi ka funksion legjislativ.
Deputetët zgjedhen nga populli me vota të lira dhe ata 
njihen si përfaqësuesit e popullit. Kjo bën që Kuvendi 
të ketë funksion përfaqësues.
Kryeministri, zëvendëskryeministrat, ministrat dhe 
zëvendësministrat punojnë në Qeveri. Puna e tyre kon-

trollohet nga deputetët, prandaj Kuvendi ka funksion 
kontrollues. Këto janë pra, tri funksionet kryesore të 
Kuvendit. Siç po shihet, Kuvendi qenka një institucion 
shumë i rëndësishëm për qytetarët, prandaj në popull 
njihet edhe si „Shtëpia e Popullit“. Ne në të ardhmen 
gjithashtu do të kemi mundësi të kandidojmë për të 
qenë përfaqësues të popullit tonë. Nëse zgjedhemi, 
do të jemi përfaqësues shumë të mirë.

DEPUTETËT KUVENDOJNË NË KUVEND

Ne jemi disa nga nxënësit e klasës V-2 nga 
shkolla „Dardania“, Pejë. Ne e dijmë se do të 
shkojmë në Kuvendin e Kosovës, por para kësaj 
vizite, grupi ynë ka diskutuar për Kuvendin dhe tri 
funksionet kryesore të tij

TRIUMF (10), DION (10), LORENA (10), ELMA (10), ALTIN (10), MALIK (10)

„Politikanët TDLEAM“

Kuvendi i Republikës së Kosovës

Ky është autobusi me të cilin kemi ardhur në projektin „Demos-ti“. Gjatë rrugës kemi qenë shumë të lumtur
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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 „Dardania“
Klasa: V-2
Vendi: Pejë


