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NE JEMI EDHE 
MË TË FORTË
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Të gjithë fëmijët i kemi të drejtat e barabarta, pa dal-
lim feje, race, etnie, etj. Disa nga këto të drejta janë: e 
drejta e shkollimit, e drejta e shprehjes së lirë, e drejta 
e strehimit, e drejta e familjes, e drejta e kujdesit shën-
detësor, etj., të cilat i kemi të garantuara me ligj.
Ligjet janë rregulla, të cilat ne duhet t'i respektojmë 
dhe t‘i zbatojmë. Por, a e dini se kush merr vendimet 
për ligje? Deputetët, të cilët qytetarët i zgjedhin me 
anë të votave, miratojnë ose nuk miratojnë ligje në 
Kuvendin e Kosovës. Gjithsej janë 120 deputetë, ku 
100 prej tyre janë shqiptarë, dhe 20 të tjerë janë nga 
komunitetet jo shumicë. 
E drejta e shkollimit është shumë e rëndësishme, 
sepse në shkollë mësojmë shumë gjëra të nevojshme 
për jetë. Prandaj, nga ne pritet që të angazhohemi dhe 
të përkushtohemi në mësimet dhe detyrat tona.

VENDIMET TONA, ARDHMËRIA JONË

Kuvendi i Republikës së Kosovës

ARION (14), LAURAT (14), ALKETA (14), ESMA (14), AROLINDA (15)

Gazetarët e së ardhmesKuvendi, "Shtëpia e Popullit"

Ndryshimet fillojnë nga ne

Kosova është shtet i pavarur me demokraci përfaqë-
suese. Qytetarët në procesin zgjedhor, votojnë dhe zg-
jedhin përfaqësuesit e tyre. Në zgjedhjet lokale, qyte-
tarët i votojnë kandidatët për kryetar të komunës dhe 
asamblistët. Kurse, në zgjedhjet parlamentare, qyte-
tarët i votojnë kandidatët për deputetë.
Ne jemi ende fëmijë, prandaj akoma nuk kemi votuar 
në procesin zgjedhor. Kur të rritemi dhe të bëhemi 18 
vjeçarë, do ta fitojmë këtë të drejtë. Kjo, sepse në këtë 
moshë do të jemi më të vetëdijshëm për vendimet që i 
marrim. Duke e kuptuar rëndësinë e procesit zgjedhor, 
ne kemi një mesazh për ju të dashur lexues: "Para se 
të merrni një vendim, mendoni mirë, sepse e ardhmja 
jonë varet nga ai vendim. Vota juaj në zgjedhje, mund 
të sjell shumë ndryshime. Prandaj, votoni me përg-
jegjësi!“
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Miqtë e mi të dashur, ndoshta më herët keni dëgjuar 
për demokracinë dhe vlerat përbërëse të saj, por nga 
ne sot do të mësoni se kush janë ata të cilët e kanë 
sjellur demokracinë në këtë nivel. Janë pikërisht qyte-
tarët ata të cilët kanë ndikuar në këtë zhvillim të de-

mokracisë. Këta qytetarë janë të njohur me një emër 
të veçantë, i cili i dallon ata nga të qenurit vetëm qyte-
tarë. Këtyre qytetarëve iu referohemi si qytetarë aktiv, 
sepse me të vërtetë janë të tillë. Qytetarët aktiv janë 
ata të cilët: bëjnë punë vullnetare, informohen dre-
jt, marrin pjesë në procesin zgjedhor dhe në tubime 
publike, paguajnë rregullisht taksat, si dhe çdo herë 
marrin iniciativa pozitive për popullin e tyre. Këto ishin 

vetëm disa fakte për qytetarët aktiv, por artikullin nuk 
mund ta përmbyllim pa iu treguar një shembull nga 
përditshmëria jonë se si është kur edhe nxënësit janë 
qytetarë aktiv. 
E këtu do ta ndërlidhnim rastin tonë, i cili ka të bëjë 
me një inicativë që e kemi ndërmarrë ne në shkollë. 
Në shtëpitë tona kemi përgatitur ushqime të ndryshme, 
të cilat i kemi sjellur në shkollë. Ato i kemi ekspozuar 
brenda shkollës, në mënyrë që ato t‘i shesim. Me të 
hollat e mbledhura ne do do t‘iu ndihmojmë familjeve 
me kushte ekonomike dhe sociale jo shumë të mira. 
Kjo ishte një vepër e vogël e jona, por rëndësia e saj ka 
depërtuar jo vetëm në përmirësimin e jetës të këtyre 
familjeve, por edhe në hapjen e zemrave të qytetarëve,  
të cilët ishin të pranishëm në këtë iniciativë. 
Andaj, me anë të këtij artikulli iu ftojmë të gjithëve që 
të tregoheni sa më aktiv në vendin tuaj. Të gjithë së 
bashku do ta ndriçojmë vendin tonë!

NE SI QYTETARË AKTIV

Kontributi ynë si qenie sociale shtrihet në fusha 
dhe lëmi të ndryshme. Krejt kjo ndodh, sepse 
ne duam që të jemi dhe të tregohemi gjithmonë 
qytetarë demokratikë dhe aktiv

ARMIRA (14), BLERON (14), JETMIR (14), MISIRA (14), AGNESA (14)

Kështu duken qytetarët aktiv

Ngriteni zërin për të mirën e komunitetit tuaj
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Njësoj sikur ne që i ndajmë rolet, gjithashtu edhe in-
stuticionet demokratike i ndajnë në mes vete përgjegj-
sitë e tyre. Por, pse ndodh kjo gjë? Ne do t‘ua shpjego-
jmë tani. Ne jemi nxënës të shkollës „Dëshmorët e 5 
Prillit“ nga Smira e Vitisë. Çdo mëngjes ne zgjohemi, 
përgatitemi dhe nisemi për në shkollë. Bashkë me ne, 
vijnë edhe disa persona të cilët punojnë në shkollë. Të 
gjithë ne shpenzojmë një kohë bukur të gjatë brenda 
ditës në ambientet e shkollës. Prandaj, ne kujdesemi  
që koha e shpenzuar të jetë e dobishme për të gjithë.
Ne kemi obligime të shumta, të cilat lidhen sidomos 
me mësimet. Por, përgjegjësitë e arsimtarëve, drejto-
rit, punonjësve teknikë janë të ndryshme nga të to-
nave. Ata kujdesen që gjithçka po shkon siç duhet. 
Drejtori kujdeset për mbarëvajtjen e gjithë shkollës. 
Ndërsa, arsimtarët na japin dije në lëndët e tyre për-
katëse. Kurse, ne mësojmë dhe i respektojmë rregullat 
e shkollës. Në demokraci gjërat nuk ndyshojnë edhe 

shumë. Rolet dhe përgjegjësitë e institucioneve demo-
kratike janë të dhëna dhe të përcaktuara përkohësisht 
nga votat e popullit. Çka do të thotë kjo? 
Kjo do të thotë se qytetarët votojnë së pari për insituti-
cionin e tyre përfaqësues që është Kuvendi i Kosovës. 
Aty punojnë 120 deputetë, të cilët marrin vendime në 
emrin e popullit duke nxjerrë ligje të reja. Kjo detyrë e 
Kuvendit i jep atij rol ligjvënës. Për këtë arsye, Kuve-
ndi njihet si Pushteti Legjistativ. Pushteti tjetër është 
Pushteti Ekzekutiv. Ky pushtet përfaqësohet nga Qe-
veria. Në Qeveri punojnë Kryeministri dhe ministrat.
Kryeministri është shefi i Qeverisë, ndërsa ministrat 
udhëheqin nga një Ministri. Kështu ne kemi Ministrinë 
e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Bu-
jqësisë, Ministrisë e Diasporës, etj. Detyra e Qeverisë 
është që të zbatoj dhe të ekzekutoj ligjet e të gjithë 
shtetit. Pasi të zbatohen këto ligje, ato duhen të re-
spektohen nga ne, qytetarët e Kosovës. Mirëpo, nëse 
dikush prej neve nuk arrin t‘i respektoj dhe i shkel ato,  
atëherë Gjykata ka për detyrë që të jap vendime në 
bazë të atyre ligjeve duke ndarë drejtësi. 
E kuptoni të dashur lexues si funksionon Ndarja e 
Pushtetit? Si në jetë, ashtu edhe në demokraci gjith-
monë duhet të ekzistoj balanca dhe ekuilibri!

NDARJA E ROLEVE DHE DETYRAVE

Në jetë ne kemi shumë role. Me ato role, ne 
fitojmë edhe përgjegjësi. Këto përgjegjësi shumë 
shpesh i ndajmë me persona të tjerë. Por, që të 
kemi një jetë më të mirë dhe më të lumtur ne 
duhet t‘i ndajmë këto role dhe përgjegjësi në 
mënyrë të barabartë mes vete

ARTIOLA (13), GONI (14), FATNOR (14), LINDON (15), RINESA (14), FLORESA (14)

Ne jemi edhe gazetarë të demokracisë!Ne nuk jemi vetëm nxënës

Vizatimet të cilat po i shihni 
janë të punuara nga ne, an-
daj ne dëshirojmë t‘iu sjel-
lim përmes kësaj gazeteje 
mundësi që të mësoni edhe 
përmes ngjyrave dhe formave 
të bukura. Ndarja e Pushtetit 
për ne ishte një temë e re, për 
të cilën mësuam shumë.

Ne vetëm kemi dëshirë që 
njohuritë tona të mos për-
fundojnë me kaq dhe që ju 
ashtu si edhe ne të vazhdo-
jmë të mësojmë akoma edhe 
më shumë! Kështu ne japim 
kontributin tonë për demokra-
cinë e vendit. Faleminderit që 
lexuat artikullin tonë!
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Ky është çekiçi i drejtësisë, pa të cilën ne s‘mund të jetojmë

Ky është Kuvendi, shtëpia e ligjeve Jeta jonë nuk do të kishte kuptim nëse do të ishim vetëm

E në anën tjetër, Qeveria zbaton ato ligjet

Gjykatat janë ato që ndajnë drejtësi dhe vetëm drejtësi E në fund, votoni të dashur, saherë që keni mundësi

Për ne, të gjitha temat e diskutimit ishin shumë të vlefshme. Prandaj, së bashku kemi përgatitur këtë 
faqe të gazetës dhe e kemi mbushur përplot me vizatime të bëra nga vetë duart tona. Kështu, ne duam 
të tregojmë informacionet që i morëm gjatë Punëtorisë dhe punën tonë për të cilën ne jemi shumë 
krenar. Por, gjithashtu duam të japim shembull të mirë të bashkëpunimit në grup.
Pa punën e secilit prej nesh, kjo gazetë nuk do të realizohej. Shijojeni!
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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 5 Prillit“
Klasa: IX-2
Vendi: Smirë, Viti


