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Emine Ismajli

Broshura dhe ekspozita “Duam paqe!” 
janë  pjesë e projektit: “Shkollat – pro-
motore të paqes”, të realizuar nga or-
ganizata joqeveritare Aksioni kundër 
dhunës dhe Ndërtimi i Paqes, e cila që 
nga themelimi më vitin 2002, punon në 
fushën e ndërtimit të paqes dhe ballafa-
qimit me të kaluarën.

“Duam paqe!” është titulluar përm-
bledhja e punimeve të nxënësve të tetë 
shkollave fillore  të përfshira në projekt: 
Sh.F.”Abaz Ajeti” Gjilan, Sh.F.”Rexhep El-
mazi” Gjilan, Sh.F.”Skënderbeu” Përlep-

nicë, Sh.F.”Agim Ramadani” Zhegër, 
Sh.F.”Ibrahim Uruqi” Bresalc, Sh.F.”Ab-
dullah Tahiri” Malishevë, Sh.F.”Dositej 
Obradoviq” Partesh dhe Sh.F.”Vuk Karax-
hiq” Shillovë. 

Në broshurë  dhe ekspozitë janë paraqi-
tur 78 punime në hamer, të cilat na bëjnë 
të shohim paqen përmes syve të fëmijës.   
Porositë e tyre në punime flasin për atë 
sesi ata i perceptojnë dhe shohin gjërat. 
Janë të brengosur për të ardhmen dhe 
kërkojnë që të ndërpritet çdo luftë në 
botë. 

“Duam paqe për të gjithë!”–është poro-
sia e fëmijëve, të cilët përpiqen të shpë-
tojnë ardhmërinë e vet. 

Falënderojmë Drejtorinë Komunale të 
Arsimit në Gjilan dhe drejtorët e shkol-
lave të lartpërmendura për bashkëpunim  
në realizimin e projektit “Shkollat- pro-
motore të paqes” si dhe veçanërisht i 
falënderojmë dhe i përgëzojmë nxënësit 
për mënyrën artistike të dërgimit të po-
rosive të paqes mbarë botës.                                   

Brošura i izložba „Hoćemo mir!“ je deo 
projekta „Škole-promoteri mira“, u real-
izaciji NVO Akcija za nenasilje i izgradn-
ju mira, koja od 2002. godine, kada je i 
osnovana radi na polju izgradnje mira i 
suočavanja sa prošlošću.

„Hoćemo mir!“ je naslovljen skup rado-
va učenika osam osnovnih škola obuh-
vaćenih ovim projektom: OŠ “Abaz Ajeti” 
Gnjilane, OŠ” Redžep Eljmazi” Gnjilane, 
OŠ “Skenderbeg” Prilepnica, OŠ “Agim 

Ramadani” Žegra, OŠ “Ibrahim Urući” 
Brasaljce, OŠ “Abdulah Tahiri” Mališevo, 
OŠ”Dositej Obradović” Parteš i OŠ “Vuk 
Karadzić” Šilovo. 

78 radova na hameru koji čine da vidi-
mo mir kroz oči deteta predstavljeni su 
u brošuri i na izložbi. Njihovi radovi s 
porukama govore  o tome kako oni per-
ceptiraju i vide stvari. Zabrinuti su za 
budućnost i zahtevaju da se prestane sa 
svakim ratom u svetu.

„Hoćemo mir za sve!“‘ je poruka dece 
koja pokušavaju da spasu svoju budu-
ćnost. 

Zahvaljujemo se Opštinskoj upravi za 
Obrazovanje u Gnjilanu i direktorima 
gore navedenih škola za saradnju u re-
alizaciji projekta „Škole-promoteri mira“ 
i posebno se zahvaljujemo i čestitamo 
učenicima na umetničkom načinu slanja 
poruka o miru celom svetu.

The brochure and exhibition “We Want 
Peace!” are part of the project “Schools 
– The Peace Promoters”, implemented 
by the non-governmental organization 
“Action for Nonviolence and Peacebuild-
ing”, which was founded in 2002 and is 
working since then in the field of peace-
building and dealing with the past.

 “We Want Peace!” is the title of the 
compilation of paintings made by pupils 
from eight primary schools: Sh.F.”Abaz 
Ajeti” Gjilan, Sh.F.”Rexhep Elmazi” 

Gjilan, Sh.F.”Skënderbeu” Përlepnicë, 
Sh.F.”Agim Ramadani” Zhegër, Sh.F.”Ibra-
him Uruqi” Bresalc, Sh.F.”Abdullah Tahi-
ri” Malishevë, Sh.F.”Dositej Obradoviq” 
Partesh and Sh.F.”Vuk Karaxhiq” Shillovë.

The brochure contains 78 paintings 
shown in the exhibition, they show 
peace through the eyes of kids. The mes-
sages in their drawings express how they 
percept and see things. They’re worried 
about the future and they demand to 
stop all wars in the world.

“We Want Peace for All!” – is the mes-
sage from children who try to save our 
future. 

We want to thank the Municipal Depart-
ment of Education in Gjilan/Gnjilane and 
the directors of the above mentioned 
schools for cooperation and implemen-
tation of the project “Schools – The 
Peace Promoters” and particular thank 
and congratulated the pupils for  send 
artistic peace messages throughout the 
world.

PARATHËNIA

PREDGOVOR

INTRODUCTION





DUAM PAQE!
HOĆEMO MIR!

WE WANT PEACE!
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Pëllumbi është simbol i paqes! 
Golub je simbol mira! 

Dove is a symbol of peace!

Bilbili është simbol i paqes! 
Slavuj je simbol mira! 
Nightingale is a symbol of peace!

Duhet guxim i madh për të ndërtuar paqen! 
Za izgradnju mira potrebna je velika hrabrost! 

To build peace big courage is needed!  

 Liria është e domosdoshme për paqen! 
Sloboda je neophodna za mir!  
Freedom is essential for peace!
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Të gjithë ëndërrojmë për paqe! 
Svi sanjamo o miru! 

We’re all dreaming of peace!

Le të jetë palloi me ngjyra të mrekullueshme simbol i paqes! 
Neka paun sa prekrasnim bojama bude simbol mira! 

Let the peacock with its wonderful colors be a symbol for peace!

Flutura është simbol i paqes! 
Leptir je simbol mira! 
Butterfly is a symbol of peace!

Engjëjt e ruajnë paqen! 
Andjeli čuvaju mir! 
Angels preserve peace!
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Stop korrupsionit! 
Stop korupciji! 

Stop corruption!

Dashuria e bën me krahë paqen! 
Ljubav daje krila miru! 
Love gives wings to peace!

Paqe anekënd botës! 
Bilo kuda, mir svuda! 

Peace around the world!

Të respektojmë njëri tjetrin! 
Poštujmo jedni druge! 
Let‘s respect each other!
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Të jetojmë së bashku në paqe! 
Da živimo zajedno u miru! 
Let’s live together in peace!

Paqe për të gjithë pa dallim race, feje apo kombi!  
Mir za sve bez obzira na rasu, veru ili naciju! 
Peace for everyone without distinction because of race, 
religion or nation!

Dashuria sjell paqe!  
LJubav donosi mir! 

Love brings peace!

Në paqe me veten dhe të tjerët! 
U miru sa sobom i drugima! 
In peace with yourself and others!
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Votojmë për paqe!  
Glasamo za mir! 

We vote for peace!

Të luftojmë për paqe në botë!  
Borimo se za mir u svetu! 
The struggle for peace in the world!

Të jetojmë të lumtur në harmoni dhe paqe! 
Da živimo srećni u skladu i miru! 

Let’s live happy in harmony and peace!

Të promovojmë paqen përmes sportit!  
Da se kroz sport promoviše mir! 
Promoting peace through sports!
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Mendo për të ardhmen! / Misli na budućnost! / Think about the future!

Fëmijët duhet të jetojnë në paqe! / Deca treba da žive u miru! / The kids should live in peace!
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Ndal diskriminimit racor! 
Stop rasnoj diskriminaciji! 

Stop race discrimination!

Ndaleni luftën! 
Prekinite rat! 
Stop the war!

Duajeni njëri tjetrin! 
Volite jedni druge! 

Love each other!

Krejt çka na duhet është paqja! 
Mir je sve što nam je potrebno! 
Peace is all we need!
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Çdo njeri ka nevojë për paqe / Svakom treba mir / Everyone needs peace
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Çdo e mirë e ka një të keqe, çdo e keqe e ka një të mirë 
U svakom dobru ima nešto loše, kao što u svakom zlu ima 

nešto dobro 
There is something good in every bad, and something bad 

in every good

Të besojmë në një të nesërme më të mirë! 
Verujmo u bolje sutra! 
Let’s believe in the better tomorrow!

Ne jemi e tashmja dhe e ardhmja! 
Mi smo sadašnjost i budućnost! 

We’re the present and the future!

Të jetojmë në paqe! 
Da živimo u miru! 
Let’s live in peace!



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” | 15 

Ndal diskriminimit, armëve, dhunës dhe paragjykimeve! 
Stop diskriminaciji, oružju, nasilju i predrasudama! 

Stop discrimination, arms, violence and prejudices!

Së bashku mund ta ndryshojmë botën! 
Zajedno možemo da promenimo svet! 
We can jointly change the world!

Ndal dhunës! 
Stop nasilju! 

Stop violence!

Dashuria bashkon njerëzit!  
Ljubav spaja ljude! 
Love unites people!



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” 16 |

Duam paqe! / Hoćemo mir! / We want peace! 
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Heroi i kohës sonë / Heroj našeg vremena / A Hero of Our Time
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Le të punojmë për paqe! 
Da radimo za mir!  
Let’s work for peace!

Dua të jetoj në paqe! 
Hoću da živim u miru!  
Let’s live in peace!



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” | 19 



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” 20 |



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” | 21 



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” 22 |



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” | 23 



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” 24 |



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” | 25 



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” 26 |



”DUAM PAQE!” | “HOĆEMO MIR!“ | “WE WANT PEACE!” | 27 





NGO Action for Nonviolence and Peacebuilding
Str. Idriz Seferi 23, 60000 Gjilan/Gnjilane

Republic of Kosovo

Tel. +381 280 329 926
Mob.+377 44 211 895
anp_kos@yahoo.com

www.anp-ks.org

The project “Schools- Peace Promoters” is supported by MCC.


