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QEVERISJE E PËRBASHKËT
ANDUENA (14), AGNESA (12), ARMEND (13), DRILON (13), FLANDRA (14), RINESA (13)

Përshëndetje për lexuesit e gazetës „Demos-ti“. Unë 
jam Anduena dhe jetoj në një shtet demokratik.
Sot telefonova dy miq të mi, të cilët jetojnë në dy 
vende të ndryshme. Ata janë Agnesa dhe Armendi. 
Agnesa jeton në një vend ku ka udhëheqje monarkike. 
Ndërsa, Armendi jeton në një vend ku ka oligarki.
Unë nuk di asgjë për këto lloje të qeverisjes, andaj te-
lefonova këta miq në mënyrë që të mësoja më shumë 
për këto qeverisje. 
Së pari, telefonova Agnesën dhe e pyeta se si është 
të jetosh në një vend ku ka udhëheqje monarkike. Ag-
nesa mu përgjigj: „Monarkia është lloj qeverisje, ku 
sundon vetëm një person, i cili zakonisht quhet mbret 
apo mbretëreshë. Ky mbret/mbretëreshë e ka trashë-
guar pushtetin e tij/saj nga paraardhësi/ja dhe do t‘ia 
kalojë pasardhësve të tij/saj“. Agnesa nuk është e 
kënaqur me këtë lloj të qeverisjes, sepse siç thotë ajo 
nuk ka të drejtë të shprehet lirshëm dhe nuk mund të 

marrë vendime për veten e saj.
Monarkia nuk më pëlqeu as mua. Kështu, telefonova 
edhe Armendin. Atë e pyeta për qeverisjen në vendin 
e tij. Armendi më tha se në vendin ku jeton ai sundon 
oligarkia. Kjo do të thotë se vetëm disa persona të 
caktuar udhëheqin në vend. 
Pas përfundimit të secilës nga bisedat që i përmenda, 
Agnesa dhe Armendi më pyetën mua për udhëheqjen 
në vendin tim. Andaj, unë fillova t‘iu tregoja për de-
mokracinë. Demokracia është formë e qeverisjes ku 
udhëheq populli. Fjala demokraci është e përbërë nga 
dy fjalë greke. Njëra është „demos“ që do të thotë po-
pull dhe tjetra është „kratos“ që do të thotë qeverisje. 
Kjo formë ka lindur në Athinë, në vitin 507 p.e.s. 
Me këtë dua të them se udhëheqja në vendin tim 
më takon mua dhe qytetarëve të tjerë. Demokracia 
na përcjell kudo. Ajo është në shkollë, në shtëpi në 
rrugë, në lagje. Gjithmonë me ne dhe për ne!

Nga titulli mund të vëreni se në këtë artikull do të lexoni fakte mbi qeverisjen e përbashkët. Por, si 
e ka emrin kjo qeverisje? Ku dhe kur ka lindur kjo qeverisje? Si dhe ç‘dijmë ne për të? Vazhdoni të 
lexoni, nëse dëshironi të mësoni këto, si dhe gjëra të tjera në lidhje me këtë temë

Voto sepse ti e gëzon këtë të drejtë kaq të rëndësishme

Ne punojmë në bazë të parimeve demokratike

Shtyllat kyçe të demokracisë jemi vetë ne

Demokracia është qeverisje nga duart tona
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Fundjavën e kaluar, shoqja jonë Alketa kishte shpen-
zuar shumë kohë në internet duke u munduar të infor-
mohej më shumë për zgjedhjet. Për t‘i zgjeruar njohu-
ritë e saj, ajo kishte shfletuar edhe disa libra shkollor, 
si atë të lëndës Edukatë Qytetare. Fatkeqësisht, ajo 
nuk arriti t‘i marrë të gjitha informatat që ajo po kër-
konte. 
Për pyetjet që nuk kishte gjetur përgjigje Alketa, sot 
ajo pati mundësinë t‘i merrte përgjigjjet e kërkuara. 
Pyetja e parë ishte: „Pse disa qytetarë mund të votojnë 
e disa jo?“ (Këtu ajo e kishte fjalën për qytetarët mbi 
moshën 18 vjeçare). Edukatorja u përgjigj se në demo-
kracinë që ne sot e gëzojmë, këto dallime mes qyte-
tarëve nuk janë të pranishme. Pra, të drejtë vote kanë 
të gjithë qytetarët mbi moshën 18 vjeçare, pa asnjë 
dallim. Mirëpo, pyetja e Alketës ishte shumë me vend, 
sepse ne e dimë që në të kaluarën qytetarët jo çdo-
herë janë trajtuar në mënyrë të barabartë. Alketa ishte 
shumë e lumtur. Jo vetëm për faktin që për pyetjen 
e saj kishte përgjigje, por edhe për atë që demokra-
cia e sotme nuk bën dallime, ashtu si ka ndodhur në 
të kaluarën. Ajo pastaj parashtroi edhe pyetjen tjetër: 
„Çka ndodh me kandidatët për deputetë kur ata i mar-
rin votat e mjaftueshme për të qenë deputetë? A kanë 

përgjegjësi ata ndaj qytetarëve?“
Në këtë pyetje u përgjigj Merita, sipas njohurive që ajo 
kishte nga shkolla dhe familja e saj. Ajo tha: „Kan-
didatët të cilët fitojnë në zgjedhje kanë shumë përg-
jegjësi ndaj qytetarëve si: t‘i mbajnë premtimet që ua 
kanë dhënë atyre, t‘i dëgjojnë kërkesat e tyre, t‘i për-
faqësojnë ata në mënyrën më të mirë të mundshme, 
etj.“
Këto ishin përgjigjet në pyetjet e Alketës. Ndër të tje-
rash, sot mësuam edhe për llojet e zgjedhjeve në ven-
din tonë. Apo, zgjedhjet lokale dhe ato qendrore. Që 
të dyja janë mjaft të rëndësishme dhe që të dyja u 
mundësojnë qytetarëve ta vënë në funksion të drejtën 
e tyre për të zgjedhur. Ndoshta informatat që morët 
nga ne nuk janë shumë të zgjeruara. Mirëpo, ne jemi 
shumë të lumtur që sado pak kemi krijuar tek ju një 
imazh të qartë të zgjedhjeve dhe rëndësisë së tyre në 
jetën e secilit.

VOTA ËSHTË PËR TË GJITHË

Sot kishim rolin e gazetarëve. Temë diskutimi 
patëm zgjedhjet. Se çka diskutuam dhe mësuam 
rreth kësaj teme, lexojeni artikullin në vijim

MERITA (14), RREZARTA (13), MUHAMET (12), FATLIND (12), ALKETA (13)

Lumturia më e madhe gjendet brenda zemrave tona

Shpesh në jetën e përditshme përballemi me zgjedhje që duhet t‘i bëjmë. Për shembull, në këtë vizatim kemi paraqitur 
dilemën se nga duhet të shkojmë?



4

Nr 318; 13.11.2018

Bashkëpunimi sipas nesh është element me rëndësi të madhe kur është fjala për suksesin. Pse 
mendojmë kështu ne? Pa të, as nuk do t‘ia arrinim të përfundonim këtë gazetë. Shembuj ilustrues të 
kësaj i gjeni më poshtë. Vizatimet dhe shkrimet janë të punuara nga secili prej nesh. Shijojini!

Unë 

jam qytetare aktive 

në vendin tim. Kam dëshirë 

që gjithmonë të kontribuoj aty 

ku mundem në forcimin e 

demokracisë 

Pa neve qytetarëve 

demokracia nuk mund të 

funksionoj. Jemi ne ata të cilët 

me punën dhe vullnetin tonë 

ndihmojmë demokracinë 
të rritet 

Kjo është Ana. Ajo sot ka qenë pjesëmarrëse në zgjedhje. Ana është e vetëdijshme se vota e saj është e drejta e saj 

E drejta e familjes është e drejtë themelore e secilit qytetar/e i/e cili/a jeton në demokraci. Në të njëjtën kohë, qytetarët 
mund të jenë aktiv duke marrë pjesë në shoqata dhe organizata të ndryshme

Dallimet gjinore nuk kanë vend në demokraci. Të gjithë jemi të barabartë, pa asnjë dallim
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Le të fillojmë me zbërthimin e titullit të temës sonë 
„Qytetaria Aktive“. Pra, çka do të thotë fjala qytetar? 
Qytetar konsiderohet çdo person i/e cili/a është pjesë 
e një shteti të caktuar, dhe ka leje qëndrimi në atë 
vend. Po, fjala aktive? Të jesh aktiv do të thotë të in-
teresohesh për një çështje të caktuar, të angazhohesh 
dhe të japësh kontributin tënd në lidhje me të. 
Tani, le të shohim se si mund të jemi qytetar aktiv. 
Përgjgjen e kësaj pyetje mund ta kuptoni duke shiku-
ar përreth jush. Jam i sigurt se ndonjëherë duke ecur 
rrugës ju ka rënë në sy ndonjë ulëse e dëmtuar në 
park, disa mbeturina në rrugë apo një shkollë e lënë 
pas dore që ka nevojë për rregullim. Epo, ja pra! Inicia-
tivat e ndërmarra për të rregulluar çkado në të mirë të 

komunitetit është aktivizim qytetar. Në të njëjtën kohë, 
pjesëmarrja në zgjedhje, tubime, protesta paqësore, si 
dhe nënshkrimi i peticioneve janë disa nga mënyrat 
për të qenë qytetar aktiv. E shihni pra, sa pak na duhet 
që të jemi qytetarë të mirë për vendin tonë? Na duhet 
vetëm vullnet dhe angazhim.
Ju lexues të kësaj gazete, në artikujt e parë keni mundur 
të informoheni për demokracinë dhe zgjedhjet. Pra, e 
keni kuptuar se në shtetet demokratike qytetarët kanë 
shumë të drejta. Disa nga këto të drejta janë: e drejta e 
shkollimit, e votës, e shprehjes së lirë, etj. Megjithatë, 
me të drejtat vijnë edhe përgjegjësitë tona ndaj vendit 
tonë. Numërojmë: respektimi i ligjeve, pjesëmarrja në 
zgjedhje, pagesa e taksave, janë këto vetëm disa nga 
përgjegjësitë tona ndaj Kosovës. Faleminderit që e le-
xuat artikullin tonë! Shpresojmë se nga puna jonë keni 
mësuar gjëra të reja dhe të dobishme!

EJANI, BËHUNI EDHE JU AKTIV SI NE

Ju ftojmë të fitoni më shumë njohuri rreth 
qytetarisë aktive, përmes artikullit tonë të 
shkruar me plot dashuri në vijim

KUSHTRIM (13), ALBION (13), ERJONA (13), ENKELA (14), AGNESA (14), MELIZA (13)

Ne sot e shkruajtëm këtë artikull me shumë vullnet dhe dëshirë në mënyrë që edhe ju të mësoni nga ne
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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: VIII-1
Vendi: Çirez, Skenderaj


