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Ky projekt synonte që të sillte një perspektivë 
të re të demokracisë, siç shihet nga sytë e të rinjve në 
Shqipëri. Mundësia për të qenë pjesë e saj iu dha të 

gjithë nxënësve nga të gjitha shkollat e mesme të Tiranës.
 Ata u ftuan për të sjellë pikëpamjet e tyre mbi 

demokracinë, duke përdorur artin dhe letërsinë. 
Nxënësit patën mundësinë që nëpërmjet aplikimit ese, 
poezi, pikturë, fotografi apo video të përcjellin atë çka 

demokracia përfaqësonte për ta. Punimet më të mira u 
përzgjodhën nga artistë të fushave përkatëse. 

  
Projekti është një risi, sepse përcjell perspektivën e 

të rinjve mbi demokracinë. 



Unë quhem Dorentina Pjetra. 
Jam një vajzë 18-vjeçare. Lindur në qytetin e Shkodrës dhe 
rritur në qytetin e Tiranës, ku edhe jetoj për momentin. Jam 
maturante në gjimnazin "Sami Frashëri",Tiranë. Profesioni që 
dëshiroj t'i përkushtohem në një të ardhme të afërt është 

Ekonomiku, konkretisht dega e Financës. 
Kam marrë pjesë në konkurse dhe evenimente të ndryshme, gjë 
që ka sjellë përvoja dhe njohje të reja në jetën time. Kjo, arsye 
që më ka motivuar për pjesëmarrjenë këtë konkurs dhe pse jo 

për t'i dhënë vetes mundësinë për të qënë një ndër fituesit.

Demokracia udhëheqja e popullit, për popullin nga populli…Ky 
është koncepti i demokracisë, fjalë kjo e cila vjen nga greqishtja 
e lashtë, që do të thotë “qeverisje e popullit”. Një përkufizim më 
i detajuar do të ishte qeverisje apo sundim i shumicës, por që 

respektohet dhe pakica.
Për mua demokracia është mënyra më e mirë e qeverisjes, në të 

cilin vendimtar dhe sovran është shumica, por respektohet dhe 
mendimi i pakicës. Sot jetojmë në një kohë ku shumica e 
shteteve qeverisen nga demokracia, por a është kjo forma e 
duhur për qeverisjen e një vendi? Mendoj se për momentin është 

mënyra e duhur dhe më e drejtë.
Demokracia perfekte është ajo qe unë shoh, ajo që unë them që 
ekziston si një mënyrë ku të drejtat dhe liritë e individëve 
respektohen dhe mbrohen nga ligji në mënyrën më të rreptë të 

mundshme.
 Po flas për një shtet ku sundon e drejta, ku parimi bazë është 
“shteti i së drejtës”, ku e drejta dominon mbi ligjin, ku ligji 
ndjek të drejtën. Aty ku liria është e pacensuruar…Sa e 
mundshme është kjo teori?! Normalisht që ka vend për 
diskutime, por ajo që unë shoh është një demokraci absolute, ku 
populli udhëhiqet nga populli për të mirën e përbashkët dhe ku 
pjesa tjetër në minorancë nuk diskriminohet. Aty ku të gjithë 
janë të barabartë, aty ku liria nuk ka kufi. Një gjendje kjo 
perfekte dhe që është e vështirë që të arrihet.  Sundimi i të 
drejtave është ajo që unë shoh në demokraci. Barazia apo liria, 
cili është thelbi i lirisë, ajo që do të ishte themeli i asaj që ne 
quajmë demokraci perfekte? Dy terma këto që plotësojnë 
demokracinë, por që janë në përpjestim të zhdrejtë me 
njëra-tjetrën. Në sytë e mi demokracia i pëfshin të dyja në 
përpocionin e duhur, por që anon më së shumëti nga liria. Një 
shprehje mjaft të mençur ka thënë Sokrati: “Ajo që është e mirë, 
nuk është e tillë sepse e urdhëron ligji, por është e mirë prandaj 

ligji e urdhëron”.

Me këtë shprehje unë kuptoj botën dhe qëllimin real të 
demokracisë, qëllimin final të demokracisë perfekte, asaj që unë 
shoh. Demokracia në sytë e mi është sistemi perfekt i së 

drejtës… 
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Përshëndetje unë quhem
 Klenito Lala.

Jam 16 vjeq dhe jam nxenës në vitin 
e parë në shkollën “Petro Nini Luarasi”. Kam lindur në 

Shqipërinë e mesme në një qytet të madh dhe të zhurmshëm 
që quhet Tirana.Në kohën e lirë më pëlqen të merem me sportsi 
futbolli dhe vrapi dhe dëgjoj muzikë. Hobit e mija janë gjuhët e 
huaja futbolli dhe vizatimi.Tema e prezantuar në konkurs beri të 

mundur pjesëmarrjen time në ketë konkurs. Ishte një temë 
gjithëpërfshirëse dhe e nxehtë për popujt të cilët sapo janë futur 
në rrugën e pafund të demokracisë. Është një detyrë morale dhe 

një domosdoshmeri për cdonjërin prej nesh. Ne po ecim së 
bashku me demokracinë dorë për dorë, dhe pas cdo hapi duartë i 
shtrengojm fortë. Demokraciaështë frymezim për tëre ata njërez 

që kanë të shenjtë të drejtën dhe lirinë.



Demokracia fillon me çdo njeri të vetëm. Keqkuptimi i 
demokracisë shpien në anarki dhe kaos. Një mendim 
përgjithëisht i përhapur është ai se ndër kushtet e 

demokracisë janë konkurrenca brendapartiake dhe 
ndërpartiake, përfaqësimi i interesave të ndryshme, zgjedhjet 
e drejta dhe të lira, mundësia e zgjedhësve për të bërë 
zgjedhje mes kandidatëve dhe politikave të ndryshme, 
pushteti i vërtetë i parlamentit, ndarja e pushtetit, gëzimi i të 
drejtave qytetare nga të gjithë qytetarët, mbisundimi i të 
drejtës. Demokracia është zbatuar nga shumë bashkësi të 
vjetra përgjatë historisë së njerëzimit. Por sipas traditës 
politike perëndimore fillimi i demokracisë janë 
qytetet-shtete të Greqisë së vjetër (poliset). Platoni dhe 
Aristoteli, të cilët janë munduar që të krijojnjë një teori 
sistematike mbi politikën, demokracinë e kanë konsideruar 
si një nga pesë ose gjashtë mënyrat e qeverisjes. Përkufizmin 
më të mirë të demokracisë e ka bërë Platoni në veprën e tij 
Politika. Por koncepti në të cilin bazohet ky përkufizim 
dallon shumë nga pikëpmja e sotme për këtë koncept. Në 
demokracitë antike të gjithë qytetarët e kanë pasur të drejtën 
për të pjesëmarrë në kuvend dhe për të votuar, madje kanë 
mudur të marrin detyra të ndryshme në organet ekzekutive 
dhe gjyqësore. Ndarja e posteve bëhej me zgjedhje ose me 

short. Sipas 
Aristotelit, një nga veçoritë kësaj demokracie ka qenë 
epërsia e sistemit të shortit. Në këtë sistem të demokracisë 
s'ka ekzistuar ndarja e pushtetit dhe autoritetet nga të tre 
nivelet e pushtetit janë përgjigjur parakuvendit popullor.  
Termi demokraci gjithherë ka treguar një entitet politik, një 
formë shteti e qeverisjeje dhe ky mbetet kuptimi i parë i 
termit.Dialogu në vetvete është fillimi i çdo vendimi 
demokratik. Përmes dialogut jo vetëm që bindim veten, por 
edhe mësojmë shumë nga njëri-tjetri. Një demokrat do të 
ndjej se diskutimi i lirë dhe i hapur është nëna e së vërtetës, 
në kuptimin e saj njerëzor dhe shoqëror.  Demokracia 
zhvillohet nga besimi i lirisë të çdo qënie njerëzore. Çdo 

qënie njerëzore është njëlloj e vlefshme dhe e 
patjetërsueshme në sytë e perëndisë. Përmes historisë, ky 
besim në “lirinë” dhe “barazinë”, ka qënë një pikë nyje në 
krijimin e demokracisë. Përveç kësaj, liria është ajo për të 
cilën të gjithë njerëzit në botë dhe në çdo kohë kanë qënë gati 
të flijojnë jetën e tyre për ta fituar ose për ta ruajtur. Liri do të 
thotë që askush të mos të detyrojë, që të mendosh  ose për ta 
ruajtur. Liri do të thotë që askush të mos të detyrojë, që të 
mendosh dhe të veprosh kundër vullnetit tënd. Liri do të 
thotë gadishmëri për tu përballur dhe pranuar pasojat e 
veprimeve tënde dhe të pranosh pasojat. Logjikisht, 
mosmarrëveshjet mund të zgjidhen në një nga mënyrat; ose 
duke u ndeshur ose duke biseduar. Me mënyrën e parë 
thyehen kocka, kurse me mënyrën e dytë vihet në 

funksionim logjika. 
Demokracia, më shumë se çdo gjë tjetër, do të thotë zgjidhje 
e konflikteve midis njerëzve dhe dialogut. Demokracia, 
është e vetmja rrugë, në të cilën vlera të ndryshme mund të 
lidhen me njëra-tjetrën dhe në të cillën vendimet mund të 
lihen në dorë të pjesëmarrësve në një dialog të hapur, që 
është i kufizuar vetëm nga ligje që mbrojnë dhe përcaktojnë 

pikërisht natyrën e këtij ligji. 
Demokracia për të gjithë popujt e botës paraqet një sfidë për 
të gjithë njerëzimin, përderisa jeta nuk ka as një garanci për 
paqe dhe lumturi të qetë për çdo njeri. E kuptuar ndryshe, 
njerëzit duhet të hyjnë në marrdhënie me qëniet e tjera 
njerëzore për problemet që ekzistojnë dhe jo ta shikojnë jetën 
thjeshtë, si çështje e interesit të vet.  Demokracia nuk është 
vetëm një sfidë e vlefshme në kuptimin që na jep një 
mundësi për jetën tonë, por ajo është gjithashtu një sfidë 

vlerash, sepse ajo prek parimet 
themelore, që na drejtojnë në jetën e përbashkët.
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Përshëndetje, Quhem Dionis Goga.
Jam 17 vjec dhe jam nxënës në shkollën 

“Flatrat E Dijes” në qytetin e bukur të Fierit. 
Kam lindur dhe jam rritur në Athinë. Kam kryer shkollimin 
tim në Athinë deri me klasën e Nëntë. Më pëlqën çdo lloj 

muzike. Shikoj shpesh filma dhe më pëlqën ti analizoj në fund. 
Luaj basketboll në kohën time të lirë dhe adhuroj momentet që 

krijoj nga eksperienca të ndryshme. Më pëlqen të harxhoj 
kohën time të lirë duke lexuar rreth 

aktualitetit ditor nëpër botë. Do karakterizoja veten të qetë, 
social dhe të hapur, plotë energji dhe ndonjëherë tepër 

filozofik.Pjesëmarrja nëpër konkurse të ndryshme është tëpër e 
rëndesishme për të rinjtë. Realisht kam marr pjesë në konkurse 
të ndryshme nëpërmjet të cilave mësova se jo cdo gje fitohet 

menjëherë. Jemi mësuar ti marrim gjërat gati. Duam të 
shikojme një film, sështë nëvoja të shkojme në kinema, thjesht 

shtyp një buton në kompjutër. 
Duam të blejme një gjë, sështë nevoja të dalim nga shtëpia e të 

lodhimveten, por mund të futemi në një website edhe e 
porosim direkt. Pjesëmarrja ime në konkurse të tilla me ka 

mundesuar clirimin nga ky ‘’kafaz’’ I brezit tonë I krijuar nga 
shume faktor të ndryshem.

Një ndër arsyet që konsideroj demokracinë si formën e 
qëvërisjës më të mirë është barazia dhe drejtësia që ajo 
garanton. Barazia, që do të thotë se të gjithë individët e një 
shoqerie janë të barabartë pavarësisht fesë, gjinisë, bindjeve 
politike, moshës, është një ndër komponentët më të 
rëndësishëm për mirëqënien sociale dhe solidaritetin në shoqëri. 
Drejtësia, e cila vëndos rregullat e duhura mes njerëzve dhe 
gjërave në një shoqëri. Për më tëpër, ne mund të zgjëdhim apo 
të zgjidhemi. E drejta e votës na mundëson transmetimin e zërit 
tonë në parlament dhe në mund të ndikojmë në mënyrë se si të 
drejtohemi e të qeverisemi. Gjithashtu, vota na jep ndjesinë e 
kontributit në shoqëri. Na jep ndjesinë e te qënit pjesë aktive e 
ndryshimit në shtetin tonë.  Vlerat dhe parimet e saja, ofrojnë 

mundësi të barabarta për çdo qytetar. 

Një ndër arritjet më të larmishme të Greqisë së Lashtë, 
demokracia, është kritikuar ashpër nga një ndër filozofët më të 
mirë të Greqisë së Lashtë, Sokrati. Sokrati, tek dialogjet e 
Platonit paraqitet pesimist për sa i përket sistemit në tërësi të 
demokracisë. Sokrati në një bisedë të tijën me një qytetar, 
mundohet t’i shpjegoj defektet e demokracisë duke krahasuar 
shoqërinë me një anije. Nesë do i drejtoheshit një udhëtimi në 
det, pyet Sokrati, kush do të ishte më ideali për të drejtuar 
anijen, persona të çfarëdollojshëm apo persona specifikisht të 
specializuar dhe edukuar në fushën e lundrimit të anijes? 
Sigurisht që personat e kualifikuar u përgjigj qytetari. Atëherë 
përse lejojmë njerëzit e moshuar të votojnë, duke vendosur se 
kush do të udhëheqi shoqërinë tone? Thelbi i këtij shembulli 
është se të votosh është një aftësi, dhe jo një intuit e rëndomtë. 

Dhe çdo aftësi, duhet mësuar në mënyrë sistematike. 
Mendoj se të lejosh një të paedukuar të votojë është e 
papërgjegjshme. Nuk po them numri i qytetarëve që votojnë 
duhet të jetë i limituar por që, vetëm ata që mendojnë për 
problematikat në mënyrë racionale dhe të ndërgjegjshme duhet 

të votojnë. Ka një kufi ndarës midis demokracisë intelektuale 
dhe asaj të fituar me lindjen. Të gjithë votojmë pa u kthjelluar 
aspak. Kjo shkakton një gjë të tmerrshme, demagogëri,  
shfrytëzimi i dëshirave tona dukë bërë premtimë që janë të 

pamundura për tu zbatuar. 
Qytetarët duhet të sensibilizohen rreth politikës që në vitët e 
hershmë të shkollimit të tyre. Ata duhet të jenë të qartë për votën 

e tyrë. 
Ne preferojmë ta mendojmë demokracinë si një të mirë 
absolute, por ne harrojmë se ajo është efektive vetëm dhe vetëm 
kur edukimi rreth tij është efektiv dhe informues dhe për këtë 
arsye, ne kemi votuar më tepër persona të cilët fillimisht na kanë 
krijuar imazhin e një politikani ideal, kur në fakt, ishte thjesht 

një shfrytëzues i dëshirave tona.  
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Unë jam Merzai Bakiasi. 
Jam 18-vjece , maturante në gjimnazin

 Andon z.Cajupi. Jam nxënëse e ekselencës. Pjesën me të 
madhetë kohës ia kushtoj mësimeve kurse në kohën e lirë 

me pëlqen tëlexoj libra dhe të dëgjoj muzike. 
Mora pjesë në këtë konkurs e nxitur nga dëshira për të 

shprehur mendimet e mia mbi këtë term kaq të rëndësishëm 
e delikat, jo vetëm në vendin tonë por në  gjithe botën. Duke 

marrë parasysh se të rinjtë kanë në dorë fatin e një kombi, 
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Besoj se te gjithë njihemi me këtë term, po sigurisht “ 
Demokracia” termi i cili është nje mik në cdo sofër, në çdo 
studio televizive, në cdo kronikë lajmesh. Nëse do niseshim 
nga shpeshtësia e përdorimit të këtij termi  të gjithë do te 
ngrinim dorën duke pohuar se ia dimë kuptimin. Unë nuk 
mendoj kështu , pasi ne jemi familjarizuar me termin por jo me 
dukurinë. Nëse do te pyesnim një fëmijë se cfarë është 
demokracia ai do të përgjigjej: demokracia është qeverisja e 
popullit nga populli, për popullin. Do të thotë  kështu sepse në 
librin e tij shkruhej në këtë mënyrë dhe ai është i detyruar ta 
mësojë përmendesh, e di apo jo kuptimin që mbartin këto fjalë. 
Nëse do të pyetnim një të rritur ai do te përgjigjej sërish në të 
njëjtën mënyrë sepse këtë e dëgjon pothuajse cdo ditë nga 
politikanët apo në kronikat e lajmeve, por edhe pse ‘ te rritur’ 
sërish nuk arrijnë t’i japin demokracisë nje ‘përkufizim’ të 
tyrin. Nëse do të pyesnim një politikan për këtë term, ai do të 
fliste me kompetencën e krijuesit të demokracisë duke dhënë të 
njëjtin përkufizim, por më i sigurt në vetvete, sikur ajo të 
ekzistonte vërtetë në mënyrën më perfekte. Ndoshta ata që e 
dëgjojnë binden, por jam e sigurt qe ai cuditet nga fjalimi qe 
mban mbi këtë term. Të gjithë japin të njëjtën përgjigje. është 
me të vërtetë demokracia kaq absolute?  Apo sytë dhe veshët 
tanë shohin dhe dëgjojnë pa dijeninë e mendjes? Për të parën 
kundërshtoj hapur, në këtë botë çdo gjë është relative, përveç 
vdekjes. Sa për të dytën mendoj që kjo ka më shumë 
probabilitet të ndodhi. Ne na pëlqen të marrim të mirëqëna 
shumë terma, t’i mësojmë përmëndësh dhe kur të na pyesin të 
themi rrjedhshëm atë që kemi mësuar pa i hequr as presjen më 
të vogël. Por cfarë do të thotë demokraci, cilin kuptim të saj 
ndeshim çdo ditë  të jetës tonë. Kur një fëmijë mëndon për 
demokracinë, para syve të tij shfaqet një tablo familjare në të 
cilën ai ka të drejtë të thotë mendimin e tij, një të riu i shfaqet 
një grup shoqëror  I cili respekton   mendimin e tij. Ai mendon 
për një shoqëri ku ai trajtohet I barabartë. Një I rritur mendon 

se demokracia do të thotë se ai ka të drejtë të votojë dhe të 
votohet për një pozicion pune apo për një kauzë të cilën ai e 
mendon të drejtë, pra vet ne thelb demokracia nuk është dicka 
që mund të merret e mirëqënë. Ajo nuk duhet parë thjesht si një 
model qeverisjeje, përkundrazi ajo duhet kërkuar në gjërat më 
të vogla , më të  thjeshta  sepse nëse ne nuk, duhet kërkuar në 
gjërat më të vogla , më të  thjeshta  sepse nëse ne nuk e jetojmë 
atë në perditshmerinë tonë, cfarë kuptimi do të kishte  të 
jëtonim në një vend demokratik. Secili ka këndvështrimin e tij 
per këtë term dhe atë duhet ta shprehë qartë , pa u imponuar 
sepse në fund të fundit nuk do të kishte sens te flisnim për 
demokracinë dhe të jetonim në diktaturë. A ekziston 
demokracia perfekte? Perfeksioni nuk mund të arrihet por dhe 
nëse do të ekzistonte, vendi ynë do ta kishte pothujase të 
pamundur për ta arritur. A jetojmë në një vend demokratik? 
Varet nga këndvështrimi. Sipas timit është thjesht I supozuar, 
ne thjesht nuk jetojmë në diktaturë. Ndoshta unë jam pak 
idealiste dhe ne syte e mi ky term qendron në një piedestal 
shumë të lartë, më duket aq i brishtë dhe i paarritshëm, sa 
trembem mos e priish këtë imazh kur përplas qepallat. Nuk 
pres që imazhi im të marrë formë të qartë. Shpesh kur mendoj 
për demokracine më shfaqet para syve imazhi I një mali të lartë 
dhe një luleje që qëndron ne maje e lulëzuar. Kush e merr 
persiper te ngjise malin pa ndaluar nëpër lëndina për tu 
shplodhur? Sigurisht të gjithë iu pëlqejnë lulet e pllajave që 
arrihen lehtë. Por lulja në majë është duke pritur, e vetmuar 

prej kohësh, ndoshta që kur çeli.                                                                                                                                                            
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Përshëndetje. Quhem Xhemal Kodragjini 
dhe jam aktualisht maturant i gjimnazit "Petro Nini 

Luarasi", në Tiranë. Adhuroj matematiken, e shpenzoj 
shume kohë duke zgjidhur ushtrime e problema. Ndërsa 

artin e përdor për tu çlodhur. Dëgjojmuzikë, e ndonjëhere 
edhe shkruaj. Më pëlqen të shkruaj, sepseështë menyra më 

e mirë për t'i shprehur ndjenjat dhe emocionët emomentit. E 
tillë ishte dhe eseja me të cilën zgjodha të aplikoj në 

konkursin "Demokracia në sytë e mi". 
Që sapo u njoha me titullin, i cili,të them të drejtën me 

intrigoi, fillova të hedh mendimet e para në letër. E pas disa 
minutash përhumbje në mendime, kuptova që kisha shkruar 
një ese të mirëfilltë. E lexova dhe vendosa të aplikoj. Mund 
të them që arsyeja e parë që më shtyu të aplikoj ishte tema. 
E karakterit social, na prek të gjithëve, sidomos rininë. Pra, 
ishte e thjeshtë të punoje lidhur me të. Gjithashtu pas disa 

hulumtimesh aty-këtu në internet, kuptova që Act for 
Society ishte një organizatë e mirënjohur. Dhe kështu 

mendova se do ishte një shans i mirë për tu promovuar, e 
keshtu puna ime do ishte e njohur me gjerë...

 I gjithë cikli i jetës sonë bazohet në mundësi. Në mundësi të 
ndryshme, ose të ngjashme, midis te cilave duhet të zgjedhim. 
Të zgjedhim atë që na përshtatet, atë që na ndihmon të arrijmë 
qëllimet tona, të përfitojmë, të kemi sukses, të jemi të lumtur. 
Të studioj në Shqipëri apo jashtë saj? Të vesh bluzë apo 
këmishë? Të bëhem mjek apo inxhinier? Janë pikërisht, pyetje, 
si këto, që fshehin mes tyre atë çka do të na shoqërojë për një 

moment, një ditë, apo për gjithë jetën.                                                                                                                                                   
I gjithë cikli i jetës sonë bazohet në zgjedhje. Çdokush është i 
bekuar me të drejtën dhe lirinë e zgjedhjes. E drejtë kjo, e 
përqafuar nga shumë shtete demokratike. Çfarë janë shtetet 
demokratike? Çfarë është demokracia? Edhe pse, kemi mësuar 
se demokracia është përdorur si    ideologji për herë të parë në 
Greqinë e lashtë,dhe mund të përkufizohet si drejtësi, barazi, 

respekt, transparencë, më lejoni të ilustroj si e shoh unë atë.
Demokraci është një realitet që jeta ka sjell tek njerëzit, dhe jo 
një “monedhë që u jepet atyre që e meritojnë”, më saktë 
demokracia është: Kur ti je kreativ dhe i ndjeshëm, edhe pse je 
djalë, dhe stereotipet kanë vërtetuar të kundërtën. Gjithmonë 
vajzat janë parë si kreative, me ide artistike, dhe që natyra e 
tyre e brishtë mund të përshtatej më tepër me artin se djemtë. 
Ne djemtë rritemi me një shprehje – himn, e tipit: “Çunat nuk 
qajnë! Gocë je ti???” E pra, jemi të lirë të qajmë dhe të qeshim, 
kur gëzohemi apo hidhërohemi, qofshim djem apo vajza. Kemi 
të drejtë të këndojmë, pikturojmë, kërcejmë, nëse e kemi këtë 

një nga pasionet tona, qofshim djem apo qofshim vajza.
Demokraci është të trajtosh dikë në mënyrë të barabartë, të jesh 
i lirë, dhe të mos harrosh se liria jote fillon aty ku mbaron liria 
ime. E si e tillë, demokracia më tregon se… kur ti ke në klasën 
tënde një djalë / vajzë me prejardhje rome, apo egjiptiane. Dhe 
ai/ajo trajtohet dhe edukohet nga mësuesi/ja në të njëjtën 
mënyrë si të gjithë nxënësit e tjerë të klasës, pa asnjë dallim, që 
mund të lidhet me ngjyrën e tij të lëkurës, apo prejardhjen e tij 
minoritare. Kur ky djali / kjo vajza ulet në të njëjtën bankë me 

ty, dhe ti nuk e ke problem, sepse prindërit të kanë edukuar me 
një kulturë tjetër jetese, dhe mbijetesa është “portreti i tij”. Në 
këtë botë, kemi të prejardhje të ndryshme, dhe vijmë nga të 
shkuara të ndryshme, por kjo nuk na pengon, ne , si qenie 
humane, të krijojmë ura komunikimi, ura lidhëse, për të qenë 

të bashkuar, për të qenë shokë, miq, apo bashkëshortë. 
Demokraci është liri dhe jo privim i saj, demokracia është 
zgjidhje dhe jo “zgjedhje”, atëhere…  kur një çift, të fejuarish 
apo të martuarish, përbëhet nga dy persona që nuk bien dot në 
kompromis, nuk e gjejnë dot gjuhën e përbashkët me 
njëri-tjetrin, dhe vendosin të ndahen. Për të mos qenë të varur 
nga njëri-tjetri, nëse nuk kanë gjetur “princin e kaltër”, apo 
“princeshën”. Kështu, e lënë njëri-tjetrin të lirë, të bëjnë 
zgjedhje të reja, që ndoshta, do t’i bëjnë të lumtur. Kur nuk 
përfliten, dhe nuk bëhen objekt diskutimi nga opinioni publik, 

e zgjedhja e tyre, mbi të gjitha, respektohet.
Por…ç’do të ndodhte nësë nuk do të ekzistonte demokracia? 
Mosmarrëveshje pafund. Ndoshta do arrinte edhe në vrasje, 
realiteti njerëzor, nëse nuk do të ekzistonte një kufi ndarës i 
shfrenimit të ideve dhe të drejtave. Një kushtetutë më vetë, do 
ta konsideroja unë. Është pikërisht kjo, demokracia, ky mjet që 
rregullon marrëdhëniet mes njerëzve, që na zgjidh shumë 
probleme, dhe që redukton veprime të pakëndshme e të 

prapambetura të shoqërisë.
Për mua, demokracia është, të kesh një zë, dhe ta përdorësh 
atë, duke menduar se ti je pjesë e një shoqërie dhe jo shoqëria 

vetë. 
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ndryshme, ose të ngjashme, midis te cilave duhet të zgjedhim. 
Të zgjedhim atë që na përshtatet, atë që na ndihmon të arrijmë 
qëllimet tona, të përfitojmë, të kemi sukses, të jemi të lumtur. 
Të studioj në Shqipëri apo jashtë saj? Të vesh bluzë apo 
këmishë? Të bëhem mjek apo inxhinier? Janë pikërisht, pyetje, 
si këto, që fshehin mes tyre atë çka do të na shoqërojë për një 

moment, një ditë, apo për gjithë jetën.                                                                                                                                                   
I gjithë cikli i jetës sonë bazohet në zgjedhje. Çdokush është i 
bekuar me të drejtën dhe lirinë e zgjedhjes. E drejtë kjo, e 
përqafuar nga shumë shtete demokratike. Çfarë janë shtetet 
demokratike? Çfarë është demokracia? Edhe pse, kemi mësuar 
se demokracia është përdorur si    ideologji për herë të parë në 
Greqinë e lashtë,dhe mund të përkufizohet si drejtësi, barazi, 

respekt, transparencë, më lejoni të ilustroj si e shoh unë atë.
Demokraci është një realitet që jeta ka sjell tek njerëzit, dhe jo 
një “monedhë që u jepet atyre që e meritojnë”, më saktë 
demokracia është: Kur ti je kreativ dhe i ndjeshëm, edhe pse je 
djalë, dhe stereotipet kanë vërtetuar të kundërtën. Gjithmonë 
vajzat janë parë si kreative, me ide artistike, dhe që natyra e 
tyre e brishtë mund të përshtatej më tepër me artin se djemtë. 
Ne djemtë rritemi me një shprehje – himn, e tipit: “Çunat nuk 
qajnë! Gocë je ti???” E pra, jemi të lirë të qajmë dhe të qeshim, 
kur gëzohemi apo hidhërohemi, qofshim djem apo vajza. Kemi 
të drejtë të këndojmë, pikturojmë, kërcejmë, nëse e kemi këtë 

një nga pasionet tona, qofshim djem apo qofshim vajza.
Demokraci është të trajtosh dikë në mënyrë të barabartë, të jesh 
i lirë, dhe të mos harrosh se liria jote fillon aty ku mbaron liria 
ime. E si e tillë, demokracia më tregon se… kur ti ke në klasën 
tënde një djalë / vajzë me prejardhje rome, apo egjiptiane. Dhe 
ai/ajo trajtohet dhe edukohet nga mësuesi/ja në të njëjtën 
mënyrë si të gjithë nxënësit e tjerë të klasës, pa asnjë dallim, që 
mund të lidhet me ngjyrën e tij të lëkurës, apo prejardhjen e tij 
minoritare. Kur ky djali / kjo vajza ulet në të njëjtën bankë me 

ty, dhe ti nuk e ke problem, sepse prindërit të kanë edukuar me 
një kulturë tjetër jetese, dhe mbijetesa është “portreti i tij”. Në 
këtë botë, kemi të prejardhje të ndryshme, dhe vijmë nga të 
shkuara të ndryshme, por kjo nuk na pengon, ne , si qenie 
humane, të krijojmë ura komunikimi, ura lidhëse, për të qenë 

të bashkuar, për të qenë shokë, miq, apo bashkëshortë. 
Demokraci është liri dhe jo privim i saj, demokracia është 
zgjidhje dhe jo “zgjedhje”, atëhere…  kur një çift, të fejuarish 
apo të martuarish, përbëhet nga dy persona që nuk bien dot në 
kompromis, nuk e gjejnë dot gjuhën e përbashkët me 
njëri-tjetrin, dhe vendosin të ndahen. Për të mos qenë të varur 
nga njëri-tjetri, nëse nuk kanë gjetur “princin e kaltër”, apo 
“princeshën”. Kështu, e lënë njëri-tjetrin të lirë, të bëjnë 
zgjedhje të reja, që ndoshta, do t’i bëjnë të lumtur. Kur nuk 
përfliten, dhe nuk bëhen objekt diskutimi nga opinioni publik, 

e zgjedhja e tyre, mbi të gjitha, respektohet.
Por…ç’do të ndodhte nësë nuk do të ekzistonte demokracia? 
Mosmarrëveshje pafund. Ndoshta do arrinte edhe në vrasje, 
realiteti njerëzor, nëse nuk do të ekzistonte një kufi ndarës i 
shfrenimit të ideve dhe të drejtave. Një kushtetutë më vetë, do 
ta konsideroja unë. Është pikërisht kjo, demokracia, ky mjet që 
rregullon marrëdhëniet mes njerëzve, që na zgjidh shumë 
probleme, dhe që redukton veprime të pakëndshme e të 

prapambetura të shoqërisë.
Për mua, demokracia është, të kesh një zë, dhe ta përdorësh 
atë, duke menduar se ti je pjesë e një shoqërie dhe jo shoqëria 

vetë. 
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Unë quhem Emanuela Qerimi. 
Kam lindur në vitin 16.10.2000 dhe aktualisht jam 16 
vjeçe. Jam me vitin e parë të gjimnazit Abdulla Keta. 

Mora pjesë në ketë konkurs jo vetëm se unë adhuroj të 
shkruaj por të përcillja mendimin e një individi për sa i 

përket vendit ku jeton. Të jepja një mesazh dhe të përcillja 
mesazhin tim nëpërmjet artit të të shkruarit. Do të doja të 
shtoja që ne të rinjtë jemi gjenerata që duam ndryshimin 
dhe i kërkojmë shoqerise të na mbështësëtë arrijmë së 

paku që fjala jonë të bëhet sadopak e dëgjueshme.



Kur themi demokraci nuk kuptojmë vetëm një sistem qeverisës 
por shumë më tëpër. Demokracia në sytë e mi është pasqyrim i 
jetës së përditshme ,i vetvetes sonë dhe pasqyrim i shoqërisë 
gjithashtu. Demokracia do të thotë shumicë, do të thotë e 
drejtë,do të thotë liri, do të thotë drejtësi dhe zhvillim i idealeve 
dhe principeve tona. Prandaj duhet të kuptojmë se 

demokratizimi vazhdon nga ti, unë, dhe bashkimi ynë. 
Do të thoja që demokratizimi më i vështirë nuk është ai i atyre 
që jane në pushtet dhe e kryesojnë  atë por ai i shoqërisë, dhe 
demokratizimi i shpirtit të shoqërise si organ kryesor 
demokratizimi. Nuk është nevoja për tu ndalur tek sistemi 
qeverises ose politika për të kuptuar sesa i demokratizuar është 

nje VEND. Jo aspak! 
E di që do t’ju duket e vështirë e diku-diku e pakuptueshme të 
kuptosh që demokracia e ka fillimin te nje qytetari e përditshme. 
Të dimë të sillemi si të tillë. Të mësojmë  të sillemi qytetar. 
Demokracia është liri por a e ndjejmë veten të tillë? A mundemi 

ne ta shprehim mendimin tonë pavarësisht gjithçkaje?
Jo, sepse na e ndalojnë të tjerët por nganjëherë edhe vetja jonë, 
pasiguria ose problemi më i madh është dukja bukur në sytë e të 
tjerëve. Vetëm kjo gjë ne na intereson, të dukemi mirë ne sytë të 
të tjerëve. Zhvillimi më i rëndësishëm i demokracise është ai i 
shoqërise, kjo është ajo që na mungon. Por a mund të jetë nje 
shtet demokratik që mbështët mentalitëtin hijerëndë,apo a mund 
të jetë nje shtet demokratik ku drejtësia anon nga paraja. Ku për 
të rinjtë ose më bukur thënë synimi i të rinjve është një e ardhme 
larg Shqipërise sepse këtu nuk shohim zhvillimet e duhura por 
ajo që e mban shumicën këtu është shpresa. Shpresa për nje të 
ardhme me të mirë e shikuar me sytë tane dhe sytë e të gjithëve 
ne. Ne jemi të rinj,jemi  rritur të ushqyer me ndjenjën për të qenë 
qytetatar dhe të demokratizuar prandaj jemi ata që duhet t’ia 
çrrënjosim shoqërisë virtytet e lashta dhe të tregojmë 
sedemokratizimi është rruga e së ardhmes. E ku ka më bukur se
bashkimi si rruga e fuqisë për të venë në dukje ato që mungojnë.



T’u tregojme të tjerëve se Shqipëria nuk shquhet vetëm për 
barazinë e fesë, por edhe të dallimeve të tjera shoqërore e 
kulturore. Dhe nuk kemi pse të ankohemi për politikanet sepse 
fundja fundit jemi ne qe i zgjedhim ata. Por duhet të zgjedhim 

të duhurin, dhe I DUHURI varet nga ne!



Unë quhem 
Klodiana Nakaj 

dhe jam 18 vjeçe. Aktualisht vazhdoj studimet në vitin e 
tretë Gjimnazi Qemal Stafa. 

Përveç angazhimit me shkollën gjithmonë përfshihem 
në aktivitete letrare, sociale dhe kulturore të ndryshme. 
Për këtë konkurs mësova nga faqja zyrtare në Facebook 

dhe më tërhoqi tema pasi gjithmonë më ka pëlqyer 
të shkruaj për demokracinë, realitetin ku jetojmë dhe ti 

shpalos pa frikë idetë e mia.



Ne, disa krimba toke të strukur thellë në errësirë, e demokracia, 
drita që regëtin mbi ne dhe që na shtyn të dalim në sipërfaqen e 
çelët. Vetë termi "demokraci " përmban në vetvete lirinë dhe 
populli ynë, i cili më parë rrinte fillikat në një qoshe të mbuluar 
nga rrjetat e merimangëve disavjeçare të sistemit komunist, sot 
pas largimit të asaj perdje të hekurt duket sikur ka dalë në 
sipërfaqe. Refreni i përbashkët i popullit shqiptar që në fundin 

e viteve '90 është bërë :" 
E duam Shqipërinë si gjithë Evropa", por Shqipëria u la 
mënjanë ndërkohë që shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor 
kishin nisur rrugën e gjatë të anëtarësimit për në bashkimin 
evropian. Bisedimet për anëtarësimin e vendit tregojnë se 
Shqipëria, një nga vendet më të varfra dhe më të izoluara të 
Evropës, po i afrohet pjesës tjetër të kontinentit megjithëse me 

hapa pothuajse të pandjeshëm.

Duke parë gjendjen dhe zhvillimin e Shqipërisë në ditët e sotme 
duhet thënë se është vërtet për të ardhur keq që një vend i tillë, 
me histori të pasur, me një pozitë shumë të favorshme 
gjeografike, me burime dhe pasuri nëntokësore të shumta që 
shfrytëzohen dhe nuk shikohen të mirat gjëkundi, me 
mundësinë për t'u zhvilluar dhe për të hedhur hapa më të sigurtë 
drejt Evropës dhe jo në fantazi të kota, por me një politikë që na 
penalizon, atëherë kuptojmë se rruga për në Evropë është vërtet 
mjaft e vështirë, pothuajse e pamundur nëse shteti ynë nuk 
është gati për ndryshime thelbësore. Një tjetër problem 
shqetësues që e karakterizon vendin tonë ose më saktë 
udhëheqësit tanë, të çfarëdo pale qofshin ata është se shqiptari 
gjithmonë ka dashur të marrë pjesë personalisht, kur në këto 
rrethana që ne ndodhemi, nevojë a kombëtare kërkon unitet dhe 
mendime të përbashkëta; përvoja na tregon se rezultojnë më të 

vlefshme dy a tri mendje se sa një e tillë. 
Unë si një adoleshente që po rritem në këtë vend e shikoj veten 
ndryshe nga moshatarët e mi në vendet e Evropës, madje herë 



herë nuk hap dot as televizorin, me 'frikën' se edhe kësaj rradhe 
do dëgjoj kacafytjet e përhershme e të vazhdueshme të forcave 
politike. Çdo ditë nga pozita dhe opozita dëgjojmë opinione 
krejtësisht të kundërta dhe vetëm akuza të ndërsjella, ndërsa 
tryezat e tyre janë shndërruar në duel këndesash në të cilin 
dërdëllisin deri sa u thahet pështyma, a thua se ne jemi njerëz 
pa logjikë, të prapambetur dhe që kemi ngelur në mëshirë të 
këtyre qënieve, të cilët nuk dinë cila është rruga drejt zgjimit të 

plotë kombëtar. Këtu duhet të theksoj se ata po na vjedhin. 
Po na vjedhin lirinë! A mund të ketë demokraci në një vend ku 
qytetari vlerësohet dhe vihet në epiqendër një herë në katër vite 
dhe më pas hidhen tutje fjalët e dhëna nga kandidatët? A bëhet 
demokraci me të ndërruar udhëheqësit, me të bërë ca ligje të 
reja dhe me të stërthënë qindra e mijëra herë premtime të 
hiperbolizuara që nuk mbahen kurrë? Nuk e di se kush do të 
dalë dhe t'i përgjigjet pyetjes time. Është e drejta ime të marr 
një përgjigje sepse supozohet që jemi në kulmin e demokracisë 
së lavdishme. A mund të ketë demokraci kur korrupsioni është 
anëtarësuar me qëndrim të përhershëm pothuajse në çdo 
institucion si privat ashtu edhe shtetëror?! Ku banon 
demokracia? Nën petkun e kujt fshihet? Ku është e drejta ime 
për të folur? Ku është liria ime për të shprehur opinionet e mia 
vetjake? Në atdhe njeriu duhet të ndihet i lumtur, duhet të jetë i 
lirë sepse nëse nuk gjejmë liri në vendin tonë ku mund ta 
gjejmë tjetër? Nëse diktatura ishte një gur gjigand që shtypte 
lirinë e njerëzve si milingona, 'demokracia' e ditëve të sotme po 
rritet dita ditës, nga një gur po bëhet një shkëmb. Po të hedhim 
sytë pas nga historia vihet re që Shqipëriaka kaluar dorë më 

dorë si një plaçkë, nga një pushtues te tjetri, nga
 një udhëheqës te tjetri, nga një fat i keq te një akoma më i keq! 
Por tani që po shkruaj është viti 2016, pra aktualisht jemi në 
shekullin XXI, në këtë kohë ku bota është e prirur të shkojë çdo 
ditë e më shumë drejt demokracisë së pastër, ne zhytemi thellë 
në skëterrën e pellgjeve të së shkuarës. Duket sikur timoni që 



udhëheq Shqipërinë nuk lëviz djathtas apo majtas sipas 
bindjeve politike por qëndron në vend. Timoni qëndron aty i 
balsamosur, Shqipëria mbetet e njëjtë ndërsa shqiptarët 

përkunden me ninulla premtimesh.
Problemi nuk qëndron vetëm brenda këtyre kornizave që i 
shohim çdo ditë e më qartë, ai është akoma më i thellë. Kam 
frikë se këta "të mëdhenjtë " po injektojnë dalëngadalë edhe të 
vegjlit, disa njerëz që pak pushtet që zotërojnë, nëse mund të 
quhet i tillë, e shfrytëzojnë si  të ishin pasqyrimi binjakëzues i 
timonierëve të Shqipërisë së mjerë. Kur të lexohen këto që kam 

shkruar mbase ndokush do mendojë se pse
shprehem në këtë mënyrë, pse jam kaq pesimiste për këtë vend, 
për këtë sistem, për këtë mënyrë jetese, për të ardhmen tonë, e 
ndërsa unë me vetëdije të plotë mendimit të tij do i përgjigjesha 
se kjo nuk është një mënyrë jetese, kjo është një luftë për 
mbijetesë. Luftë dhe demokraci! Kombinimi më i shëmtuar, 
është absurde, njëkohësisht edhe qesharake pasi vetë populli 
ynë me vetëdije të plotë i drejtohet kutive të votimit duke 
zgjedhur njeriun që do ju rrjepë lëkurën për katër vitet e 
ardhshme së bashku me vartësit e tij. Dhe absurditeti vazhdon 
tek shikoj se si përhapet kjo 'epidemi ' që po shfaros të drejtën 
dhe lirinë e çdo individi. Duke filluar që nga zgjedhja e një 
senatori në klasë, e një presidenti në shkollë e deri te zgjedhja e 
përfaqësuesit më të lartë. Ne i votojmë! Po ne i votojmë sepse e 
drejta e votës tregon parimin themelor të demokracisë, votojmë, 
ushtrojmë të drejtën tonë mbi ata, të zgjedhurit. E pasi ne kemi 
bërë një sjellje, në dukje të parë demokratike, fillon lufta e 
ftohtë. Ne luftojmë sepse jemi ne demokraci! E kush do t'ja dijë 
që çdo ditë vidhen jetë njerëzish, vidhen mundësi studimi, 
vende pune e të mira materiale dhe ekonomike? Mos vallë këta 
drejtuesit tanë do derdhin ndonjë lot krokodili për këtë? 
Absolutisht jo! Do jem unë, shokët e shoqet e mia që do na 
duhet të përballemi me këtë sistem për të gjetur një vend pune 
në të ardhmen, i cili me shumë gjasa do na zihet me' meritë' nga 



ndonjë i afërm apo djalë /vajzë deputeti. Mbase do jemi ne ata 
që do derdhim lot për mundësitë e mohuara për mundin e 
shkuar dëm, për mungesën e të drejtës tonë si qytetarë të një 
shteti demokratik për të gëzuar një vend pune pas shumë viteve 
stërmundimi studimesh. A nuk është kjo luftë për mbijetesë? 
Është. Por nëse shteti ynë nuk di t'i vendosi pikat mbi 'i', ne 
mund ta bëjmë shumë mirë! Në djall vaftë Evropa dhe imazhi i 
rremë demokracisë, me të cilin gënjehemi si fëmija pas biskotës 
së preferuar. Jemi ne djem e vajza të ketij vendi, rinia, kënga e 
zëri jonë, zëri i gjyshërve tanë, i mamave edhe baballarëve, i 
atyre që ikën dhe atyre që do vijnë. Jemi ne ata që nëse 
ngrihemi mund t'ja dalim. Është fuqia dhe fryma jonë optimiste 
për ndryshim që mund të shkatërrojë çdo barrierë që po mban të 
kapur për këmbësh e duarsh  demokracinë e vërtetë. Ne mund 

t'ja dalim. Vetëm ne dhe Demokracia.



Përshëndetje!
Unë jam Andi Gjonaj, 

19 vjec. Me origjinë jam nga Burreli, por tani jetoj në Tiranë. 
Më pëlqen shumë të shkruaj poezi dhe ese, e gjithashtu më 
pëlqen shumë edhe të dëgjoj muzikë apo të shkruaj tekste 
muzikore. Studioj në Universitetin Europian të Tiranës në 

degën informatikë-ekonomike me profil financë dhe bankë, 
viti I. Jam senator në degen time për vitet e para.  U motivova 

për të shkruajtur ketë ese nga fakti se demokracia është ajo 
përiudhe kohe të cilën kanë pritur gjatë brezat paraardhës si 
dhe kanë derdhur gjak e mund që ajo të jetë ekzistente sot. 

Por, nuk po shohim frytet e plota sepse ndoshta nuk kemi as 
zbatim dhe as bashkëpunim mes paleve. Përveç kësaj, fati I 
demokracisë dhe fati ynë lidhur me të varet pikërisht nga ne, 
të rinjtë. E kemi në dore të largojmë të vjetrën, e kemi ne në 
dorë ta zhvillojmë e ti japim kuptim fjalës demokraci  e të 

lemë nje trashëgimi të pasur te femijet tanë. Prandaj, edhe unë 
më anë të esesë synoj të jap nje mësazh për të gjithë.



Demokracia. Një fjalë që e lexojmë nëpër gazeta, e dëgjojmë në 
radio e televizor, në fjalime politike apo edhe në bisedat e 
njerëzve të thjeshtë. Por thellë – thellë, cfarë është demokracia? 
Për mua, demokracia është çelësi që çliron ndjenjën, mendimin 
e fjalën e lirë nga prangat, si dhe sjell lirinë e besimit dhe 
veprimit. Po, demokracia është si një ikonë që fal besim për ata 
që kanë të shenjtë të drejtën dhe lirinë. Me pak fjalë, 
demokracia duhet të jetë udhëheqjë e popullit, nga populli për 
popullin. Që ne një shtet të realizohet demokratizimi, duhet të 
vendoset një raport i ndërsjelltë i shoqërisë me shtetin. Populli 
nuk duhet të lejoje që pushtetarët të ecin mbi bazën e interesave 
të tyre vetjake, por mbi bazën e nevojave të popullatës.  Si të 
zgjëdhur për të përfaqësuar votuesit e tyre, duhet të përfshihen 
meshkuj dhe femra pa dallim, të cilët të karakterizuar nga 
shpirti luftarak, mbajnë gjallë konkurencën dhe rrisin vlerat e 
shoqërisë. Është kjo formë qeverisje që me një frymë të lë larg 
dhunës fizike e psikologjike, servilizmit, gënjështres e izolimit 

ua mbush zemrën të gjithëve me shpresë e iluzione.  
Por, vallë a është demokracia si një himn kombëtar i trashëguar 
apo duhet mësuar që kur jemi të rinj? Epo, një rol kryesor luan 
edhe sistemi arsimor, qëllimi i të cilit është të formojë njerëz 
me botëkuptim të pavarur. Fund i dallavereve dhe padrejtësive 
vjen vetëm atëherë kur parimet e mësuara në shkollë zbatohen 
në jetë.  Sepse, askush nuk i përkrah protestat e dhunshme ku 
thyhen xhamat dhe u vihet flaka makinave.  Askush nuk e 
përkrah faktin që të jëtojë pa pasione, t’i mohohet e drejta për të 

jetuar e të ngujohet së bashku me familjen e tij.
Duhet tolerancë, tolerancë politikë e fetare.  Rrespektimi i të 
drejtave të të tjerëve dhe pranim i humbjes janë virtytet më të 
vlerësuara në demokraci. E vërteta dhe dija nuk janë pronë 
private, ato u përkasin të gjithëve. Ajo që e përcjell të vërtetën 
dhe informacionin tek qytetarët është media e lirë dhe e pavarur 
e cila me anë të bashkëpunimit nga palët e tjera lufton 

korrupsionin. Por përvecse liri, fjala demokraci është edhe 



përgjegjësi. Ne kemi përgjëgjësi të zbatojmë te drejtat e tjetrit, 
ligjet, të votojmë e të mos jemi indiferentë. Të gjithë lindim të 
barabartë, por me njëri-tjetrin nuk jemi të njëjtë. Ashtu si një 
trëndafil me aromë, ashtu edhe një lule pa erë ka nevojë për 
ujitje e për përkujdesje. Sepse  të paragjykosh tjetrin do të thotë 
ta shkelësh atë. Por jo, unë kam pushtet, ti ke, të gjithë ne kemi 
pushtet. Demokracia i beson dinjitetit të njeriut, i beson atij që 
është i aftë, i beson atij që ngre zërin ndaj padrejtësisë. Njohja, 
dhe në disa raste krijimi i vetvetes përbën një hap të madh në 

ndërtimin ë personalitetit 
të çdo individi.  Megjithatë, pushteti në demokraci konceptohet 
si një mënyrë sundimi në një shoqëri të ndarë, pa qënë e 
nevojshme përdorimi i forcës apo dhunës.  Thyerësit e 
rregullave gjykohen sipas ligjeve demokratike.  E sheh? 
Demokracia do të thotë drejtësi. Bashkëpunim, përgjegjësi dhe 
vullnet, sado e vështirë në zbatim, është kjo një mënyrë e të 
jetuarit në barazi e respekt. Në krijimin e një sistemi 
demokratik funksional bëhen pengesë edhe veset e ndryshme si 
pirja e duhanit, pijet alkoolike, droga e shumë dobësi të tjera të 
cilat e çojnë popullin drejt humbjes se kursimeve dhe varfërisë. 
Përsë të ushqëhëmi me vese? Le ta mendojme demokracinë si 
një recetë për një jetë më të mirë, që nxit dëshirat tona e na 
shoqëron si një melodi e ëmbël. E për më tepër, le të besojmë 
në një sistem demokratik të vendosur nga njerëz të aftë e të 
bindur për mirëqënien e vëndit. Është radha jonë, duhet të ecim 

së bashku me demokracinë dorë për dorë.

Sepse, ashtu si një flamur i ngritur pas luftës
Ngjyra e paqës, e bardhë demokracia

Rrënojat e gërmadhat e mbëtura pas luftës
I shndërron në muze, e monumente, demokracia.

                                                                     



MAJDA BEJZADE
Demokracia në sytë e mi…

“Qeverisja e popullit , nga populli për popullin” është një frazë 
që shpesh e kemi dëgjuar që në moshën 8 vjeçare teksa merrnim 
informacionet e para rreth konceptit “DEMOKRACI”. Në sytë 
e një adoleshenti koncepti demokraci paraqet një rëndësi shumë 
të madhe dhe një sistem politik drejtues që siguron drejtësi, kjo 
e fundit e munguar kaq shumë në shoqërinë njerëzore. Përpara 
se të kaloj në analizimin e këtij regjimi në sytë e secilit prej 
nesh më lejoni që të përkufizoj konceptin “DEMOKRACI”. 
Demokracia është regjim a sistem politik, ku pushteti ushtrohet 
nga populli drejtpërdrejt ose nëpërmjet organeve të zgjedhura, 

ku shtetasit gëzojnë liri e të drejta të barabarta.
Në sytë e gjithkujt demokracia është sistemi i cili i siguron të 
gjithëve mundësi të barabarta e i jep fuqinë të gjithëve për t’u 
ndjerë zot të vetes e të vendosin ata sipas vullnetit të tyre. 
Demokracia përfaqëson sistemin  ideal për të cilin është luftuar 
për shumë kohë ku nuk ekziston korrupsioni ,varfëria, racizmi , 
monopolizimi,krimi, shfrytëzimi apo trazirat e padrejtësitë e 
shumta . Të gjitha këto fenomene të parapërmendura herë 
ekzistojnë e herë jo në sistemet e tjera politike, por elementi më 

i rëndësishëm që është baza e 
demokracisë është LIRIA. Në platformën bazë të demokracisë 
nuk ekziston fjala izolim apo bllokim i të drejtave për t’u 
shprehur e për të shfaqur hapur mendimet e bindjet e secilit prej 
nesh. Është pikërisht  ky sistem i cili garanton të drejtat dhe 
liritë e individit duke realizuar në këtë formë regjimin politik 
me opozitën më të fuqishme, pra popullin, dhe zbatimin e 
vullnetit të tij për arritjen e të “mirës së përgithshme” sipas 
iluministëve. Duke qenë se LIRIA është instikt i 
pashmangshëm i qeniës njerëzore një pjesë e tyre e kanë 

konsideruar regjimin demokratik si sistemi ku secili mund të 
vepronte sipas dëshirës duke mos u ndëshkuar, por një 
përkufizim më i saktë do të ishte: “ Liria në demokraci, 

përfundon aty ku fillon e drejta e tjetrit”.  
Tani do të kthehemi për të parë atë që duket sikur është ana e 
ndryshkur e medaljes. Që prej 27 vitesh në vendin tonë 
përjetohet tranzicioni për të arritur të ashtuquajturin sistem 
ideal demokratik. Kanë qenë 27 vite jo të lehta duke lënë 
gjurmë në shoqërinë shqiptare nëpërmjet trazirave, 
destabilitetit politik, varfërisë, korrupsionit të cilat janë 
mbuluar nën petkun e justifikimit për të arritur “të mirën e 
përgjithshme”. Ky realitet ka lënë gjurmë edhe mbi ne të 
konsideruar si “shpresa e të ardhmes”. Duke qenë dëshmitarë 

të kësaj situate demokracia herë pas here duket si një sistem i 
cili dështon në organizimin e saj dita – ditës në Shqipëri. 

Si përfundim , besoj se demokracia në të vërtetë është sistemi 
ku edhe të pafuqishmit dhe të fuqishmit i jep shance të 
barabarta. Besoj se i gjithë ky  sistem demokratik është një 
fasadë e shkatërruar , por që ne nëpërmjet shembujve dinjitozë 
të arrijmë të vendosim këtë sistem në themelet e duhura. Kjo 
duket e pamundur pasi raporti mes shumicës së 
pandërgjegjësuar dhe mediokre e pakicës dinjitoze është i 
madh, por duke besuar se evoluimet e një shoqërie vijnë nga 
pakica që nuk bën kompromis dhe ka vizion të qartë për të 
ardhmen, ne do të jemi revolucionarët e asaj gjendjeje. Se për 

sa kohë ndo të ndodhë kjo, nuk i dihet...
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vepronte sipas dëshirës duke mos u ndëshkuar, por një 
përkufizim më i saktë do të ishte: “ Liria në demokraci, 

përfundon aty ku fillon e drejta e tjetrit”.  
Tani do të kthehemi për të parë atë që duket sikur është ana e 
ndryshkur e medaljes. Që prej 27 vitesh në vendin tonë 
përjetohet tranzicioni për të arritur të ashtuquajturin sistem 
ideal demokratik. Kanë qenë 27 vite jo të lehta duke lënë 
gjurmë në shoqërinë shqiptare nëpërmjet trazirave, 
destabilitetit politik, varfërisë, korrupsionit të cilat janë 
mbuluar nën petkun e justifikimit për të arritur “të mirën e 
përgjithshme”. Ky realitet ka lënë gjurmë edhe mbi ne të 
konsideruar si “shpresa e të ardhmes”. Duke qenë dëshmitarë 

të kësaj situate demokracia herë pas here duket si një sistem i 
cili dështon në organizimin e saj dita – ditës në Shqipëri. 

Si përfundim , besoj se demokracia në të vërtetë është sistemi 
ku edhe të pafuqishmit dhe të fuqishmit i jep shance të 
barabarta. Besoj se i gjithë ky  sistem demokratik është një 
fasadë e shkatërruar , por që ne nëpërmjet shembujve dinjitozë 
të arrijmë të vendosim këtë sistem në themelet e duhura. Kjo 
duket e pamundur pasi raporti mes shumicës së 
pandërgjegjësuar dhe mediokre e pakicës dinjitoze është i 
madh, por duke besuar se evoluimet e një shoqërie vijnë nga 
pakica që nuk bën kompromis dhe ka vizion të qartë për të 
ardhmen, ne do të jemi revolucionarët e asaj gjendjeje. Se për 

sa kohë ndo të ndodhë kjo, nuk i dihet...



SHABAN HAKA
Çdo koncept kalon në disa faza: 

Jo vetëm çdo koncept por gjithçka që ekziston në formë 
konkrete apo abstrakte; e gjallë ose jo, Koncepti lind, zhvillohet 
dhe vdes. Vdekja ndodh pasi ideja dvshton apo realizohet në 

formën e menduar.
Demokracia, në ide, një mënyrë e të qeverisurit dhe pse jo, një 
mënyrë e të jetuarit lindi përpara 2 mijëvjeçarëve. A vlen 
akoma dhe sot ai koncept, apo duhet zëvëndësuar me një formë 
të re qeverisëse? Një shoqëri demokratike e ka bazën e saj në 
proçesin zgjedhor. Ky i fundit supozohet të transferojë 
vullnetin e sovranit me anë të zgjedhjeve tek të zgjedhurit, pasi 
ky i fundit është mir-informuar mbi platofmat e subjekteve 
zgjedhore dhe qeverisjen e subjektit politik gjatë mandatit 
qeverisës. Që këtu shihet se sa irreal është sistemi në bazë të së 
cilit qeveriset bota moderne! Informimi mbetet koncept në letër 
për arsye të interesave të subjekteve të ndryshëm politikë apo 

mediatikë. Bie ideja e zgjedhjeve të lira e të ndershme.
Në këtë situatë, qytetari kërkon për një subjekt që:

1. Është më pak i përlyer në veprimtari imorale apo ilegale
2. I përmbush interesat vetjake të qytetarit, qoftë kjo në mënyrë 

të thërthortë apo drejtpërdrejtë.

Bie konceptimi i organizimit të zgjedhjeve për përçimin e 
vullnetin me anë të votës. Por, le të hedhim një sy mbi 
alternativën që kemi. Mund të ngremë një qeveri komuniste, ku 
secili merr atë që meriton, ku të gjithë punojnë me dhe për njëri 
tjetrin, etj etj. Një sistem i tillë kërkon organizmin më të lartë 
shoqëror të mundshëm, një organizim të paaritshëm. Një 
shoqëri individualiste nuk hyn dot në këpucën e komunizmit Ja, 
një e metë tjetër e demokracisë; e metë që i implikohet pa të 
drejtë regjimit komunist. Kjo është prezantimi i vetvetes si 
zgjidhje dhe zgjedhje e vetme. Kjo mungesë zgjedhjesh 
kundërshton vetë faktin që e lindi demokracinë. Ajo paskvsha 

vdekur qysh kur ka lindur, duke shkelur me ekzistencvn e saj 
vetë parimet mbi të cilat ajo lindi! Demokracia në sytë e mi 
është utopi. Por, nëse do kishim mundësi të zgjidhnim mes 
utopive do zgjidhja utopinë komuniste. Por, përderisa si sistemi 
komunist dhe ai demokratik kanë harruar një element shumë të 
rëndësishëm, nuk zgjedh asnjërën. Askush nuk pyet për 
karakterin njerëzor, duke e paraqitur si një tabelë logaritmesh a 
rregullash e jo si një pafundësi në një shishe mishi e kockash.

Sistemi demokratik duhet të jetë sistem i tranzicionit; çdo 
sistem duhet të jetë i tillë pasi arritja në një destinacion 
përfundimtar ndalon progreson dhe pauzon zhvillimin;si 

rrjedhojë dhe karakterin njerëzor.
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KATEGORIA PIKTURË



NIKOL TOPÇIU
Ose shkurt Nikki,
Jam studente 16 vjecare më shumë 
ëndrra dhe dëshira mbase të 
parealizueshmë. Tërhiqem drejt artit 
dhe estetikes së botës plot forma. Duart 
i kam gjithmonë të mbushura më 
medele hëna. Tatuazhet më intrigojn 
prandaj ndonjëher shpreh kreativitetin 

duke pikturuar në trup edhe pse asnjëherë nuk do të doja nje të vërtetë. 
Interneti është pjesë shumë e madhe e jetës simë. 
Besoj se kam njohuri bazike në pikturë por më mungon 
konfidenca. Nuk kam ide për të ardhmen time dhe kjo më
 depresionon. Stili emo. Dashuroj anime/manga, muzikën 
dhe zhurmën e shiut. Gjimnazi, Petro Nini Luarasi. Mësuesja ime 
kujdestare është një inspirim i madh për mua. Ajo më motivoi dhe më 
dha shtysën e duhur për të marre pjesë në ketë konkurs.



SARA KOÇI
Më quajnë Sara Koçi. Jam 18 vjec. Kam 
lindur dhe banoj në Tiranë. Gjimnazi i 
përgjithshem '' Andon Zako Cajupi'' 
Interesi për ketë konkurs m’u krijua që në 
fazen e prezantimit nga përfaqësuesit e 
tij në ambientët e gjimnazit ku une 
studioj. 
Është hera e parë që unë marrë 

iniciativën për tu bërë pjesë e një kompeticioni. Arsyeja ishte tema e tij. 
Duke qënë se demokracia është ende shume delikate jo vetëm në 
Shqipëri, por edhe jashtë vendit, vendosa të jem një nga pjesemarrësit. 
Ajo ndryshe do të thotë liri dhe pikërisht këtë ma ofruat ju. 
Më mundësuat që të shpreh mendimin tim, nëpërmjet gjuhës së artit e 
cila hesht. por godet mjaft fortë. Nëpërmjet pikturës unë tregova se si 
demokracia shfaqet në sytë e mi. Mendoj se ky është edhe qëllimi juaj. Të 
mesoni mendimet e rinisë shqiptare për të ndryshuar të tashmen edhe 
për të shpresuar për të ardhmen. Ju faleminderit!



LEDI ALLARAJ

ERISA MEMA



KATEGORIA
VIDEO



Emri: Fulvio
Mbiemri: Papadhopulli
Ditëlindja: 13 Qërshor 1999
Shkolla: Gjimnazi “Petro Nini 
Luarasi” / klasa e XII E/ Tiranë

Prezantim I shkurtër
Quhem Fulvio Papadhopulli, jam 17 
vjec dhe kam lindur e jetoj
 në qytetin e Tiranës. Momentalisht 
jam duke mbaruar vitin shkollor 
simaturant në gjimnazin “Petro Nini 
Luarasi” dhe në të ardhmen aspiroj 
të vazhdoj studimet për degën e 
arkitektures. Në kohën e lirë preferoj 
tëmerrem me aktivitete të 
ndryshme, nga ato krijuese e deri tek 
ato sportive. 
Një nga hobit e mija është edhe 
krijimi apo editimi I videove me 
metrazh të shkurtër, si ai me të cilin 
zgjodha të marr pjesë në konkursin 
tuaj. Përvec kesaj, merrem me 
fotografi, pikturë, muzikë apo qoftë 
dhe me graffiti ose kaligrafi.



Unë quhem Enida Dumani 
dhe jam 16-vjec. 
Kam lindur në Dibër , por aktualisht jetoj në 
Tiranë. Studioj në shkollën Petro Nini Luarasi. 
Me pëlqen të lexoj libra, të ndihmoj të tjeret  
dhe të kercej.

Paula Beshiri ,
Jam 16 vjec dhe studioj në gjimnazin Petro 
Nini Luarasi. 
Kam lindur dhe banoj në Tiranë . Në 
interesat e mia përfshihen kërcimi, 
fotografia dhe udhëtimet në vende të reja.

Sose Mala
Nxënëse e vitit të dytë në shkollën "Petro 
Nini Luarasi". Dy ndër pasionët e mia me të 
medha të cilat i praktikoj sa here më jepet 
mundësia janë piktura dhe fotografia.
Unë jam Eltion Dumani , jam 16 vjec dhe 
jam nxënës i vitit të dytë në gjimnazin "Petro 
Nini Luarasi" në Tiranë. 
Parapëlqej të merrem me vrap ose të 
eksploroj vende të reja.

Unë jam Eltion Dumani , 
jam 16 vjec dhe jam nxënës i vitit  të dytë në 
gjimnazin "Petro Nini Luarasi" në Tiranë. 
Parapëlqej të merrem me vrap ose të eksploroj 
vende të reja.





Kategoria Poezi



Unë jam 
Danjela Kullolli 

dhe jam 17-vjece, lindur dhe rritur në qytetin e Elbasanit. 
Dëshira ime më e madhe është që në të ardhmen të bëhem 

mjeke. Aktualisht jam në klasën e 11 dhe studjoj në g
jimanzin “Dhaskal Todri”, Elbasan.

Arsyeja se pse mora pjesë në këtë konkurs lidhet me dëshirën
 time  për të qënë  pjesë e ekspëriencave të reja. 

Gjithashtu më pëlqën të jap mendimet e mia kritike
 për tëma kaq të bukura sic dhe tëma e konkursit është: 

“Demokracia në sytë  e mi”





EMANUELA QERIMI



“Demokracia është çelësi që çliron ndjenjën, mendimin,
fjalën e lirë nga prangat,si dhe sjell lirinë e besimit
dhe veprimit.”

“Demokracia udhëheqja e popullit, për popullin nga 
populli…Ky është koncepti i demokracisë, fjalë kjo e 
cila vjen  nga greqishtja e lashtë, që do të thotë 
“qeverisje e popullit”.

“Demokracia është regjim a sistem politik, ku pushteti 
ushtrohet nga populli drejtpërdrejt ose nëpërmjet 
organeve të zgjedhura, ku shtetasit gëzojnë liri e të 
drejta të barabarta.”

“Demokraci është një realitet që jeta ka sjell tek 
njerëzit, dhe jo një “monedhë që u jepet atyre që e 
meritojnë”




