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Ne jemi si një kopsht me lule. Ashtu siç edhe lulet 
që ta marrin zemrën me herën e parë me bukurinë e 
tyre, ashtu jemi edhe ne, të bukur në mënyrën tonë, 
të zgjuar dhe shumë punëtorë. Ajo çka neve na bën 
të dallojmë nga njëri-tjetri është pamja fizike. Ne nuk 
dukemi njëjtë, dëshirat tona janë të ndryshme, e po 
ashtu prioritetit tona dallojnë. 
Jo çdo njëri prej nesh e pëlqen lëndën e matematikës. 
Për njërin nga ne matematika është vetë jeta, dhe çdo 
herë që kemi detyra në atë lëndë, shoku ynë është i 
pari që i përfundon, sepse ai e ka prioritet matemati-
kën ndaj lëndëve të tjera. 
Të gjitha këto dallime që i cekëm më lart, janë dallime 
të shëndosha, sepse nuk kanë ndikim negativ tek ne. 
Përkundrazi, këto na bëjnë neve këta nxënës që jemi 
sot. Ato na bëjnë të veçantë. Sidoqoftë, sipas nesh 
është shumë e rëndësishme që të gjithë të trajtohemi 
në mënyrë të barabartë. Nuk duhet të bëhen dallime 
asnjëherë në dukje, as në kushte ekonomike, apo në 
diçka tjetër. 
Ne kishim dashur të ndërlidhemi me një shembull që 
na tregoi shoku Albin, për sa i përket një rasti kur ai 
ishte prezent. „Një ditë disa shokë ishin duke luajtur 
futboll. Pranë tyre ishte një djalosh i cili dëshironte 
t‘iu bashkangjitej. Mirëpo, ata nuk e pranuan të futej 
në lojë, sepse ai i kishte atletet e grisura. Jo vetëm që 
djaloshi u ndje keq, por edhe unë u ndjeva keq. Pran-

daj, kam shkuar tek shokët e mi dhe u kam thënë që 
veprimin që një veprim i tillë nuk është aspak i mirë 
dhe nuk duhet të përsëritet.“ na tha Albini.
Ky ishte shembulli që ne morëm për temën e demo-
kracisë, gjatë shpjegimit të saj. Në momentin kur edu-
katorja e përmendi barazinë, Albini tha që donte ta 
ndante me ne këtë shembull, i cili për të gjithë ne is-
hte shumë i prekshëm. Kjo në asnjë mënyrë nuk bën të 
ndodh në shoqërinë tonë demokratike. Të gjithë duhet 
të jemi të lirë të vendosim vetë për veten tonë, të jemi 
të respektuar, të trajtohemi në mënyrë të barabartë, 
etj., por njëkohësisht edhe t‘i respektojmë mendimet 
dhe vendimet e të tjerëve. Respekti, barazia, liria, që 
ne i përmendëm në këtë artikull janë fryte të demo-
kracisë, sistemit më të mirë të qeverisjes. Ky sistem 
i lashtë fillet i ka qysh nga viti 507 para erës sonë. 
Nga ajo kohë e deri më sot, të mirat dhe rëndësia e 
saj veç janë rritur. Bashkë me të po rritemi edhe ne, 
demokratikë.

TË TRAJTOHEMI NË MËNYRË TË BARABARTË

Ditën e sotme do ta mbajmë në mend edhe sa e 
sa kohë. Se pse kjo ditë do të ngelet në kujtesën 
tonë, vazhdoni të lexoni artikullin

ALONA (10), ERNESA (10), SHKURTESA (10), AMAR (10), FETA (10), RINOR (10), ALBIN (11), 

Barazia mbi të gjitha

ARBNOR (10)
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Na ishte një herë një vajzë dhe një djalë. Vajza quhej 
Anisa, kurse djali quhej Ani. Të dy shkonin në shkollë 
në klasën e njëjtë. Anisës i pëlqente më shumë bio-
logjia dhe në të ardhmen kishte dëshirë të bëhej mje-
ke. Kurse, Ani pëlqente më shumë lëndën e edukatës 
fizike dhe në të ardhmen dëshironte të bëhej futbol-
list. Gjatë kohës së lirë, Anisës i pëlqente të luante te-
nis, kurse Ani luante zakonisht futboll. Kur ata u rritën 
dëshirat e tyre u realizuan, Anisa u bë mjeke dhe Ani 
u bë futbollist i njohur. Kështu të dy jetuan të lumtur 
duke qenë të lirë në zgjedhjen dhe vendimet e tyre për 
profesionin e preferuar. 
Filluam artikullin me këtë shembull për të treguar 
rëndësinë e zgjedhjeve në jetën tonë. Prandaj, liria 
e zgjedhjes është element bazë në demokraci. Kjo e 
drejtë vlen për të gjithë pa dallim race, gjinie, moshe, 
feje, etnie, etj. Përveç zgjedhjeve që i bëjmë në jetën 
tonë të përditshme, në vendet me demokraci përfaqë-
suese, zhvillohet procesi zgjedhor, ku populli i voton 

dhe i zgjedh përfaqësuesit e vendit. 
Në shtetin ku jetojmë, pra në Kosovë, janë dy llo-
je të zgjedhjeve: zgjedhjet komunale dhe zgjedhjet 
qendrore. Për të votuar në procesin zgjedhor duhet të 
jemi mbi moshën 18 vjeçare, sepse atëherë jemi më 
të pjekur dhe më të vetëdijshëm për vendimet tona. 
Çdo zgjedhje ndikon në jetën tonë, prandaj duhet të 
mendojmë mirë dhe të kemi njohuri për zgjedhjet që i 
bëjmë. E sidomos kur është fjala për të zgjedhur për-
faqësuesit e popullit, vendim ky që prek të gjithë dhe 
jo vetëm ne.

NE I MARRIM VENDIMET

E drejta e zgjedhjes në demokraci

LEON (10), ELMEDINA (10), MEGJIDE (11), MEDINA (10), ERION (10), ANGJELINA (10), GENTIJAN (10),

Ne jemi ardhmëria e vendit

RINOL (9), DIONIS (10)

Ne punuam duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin

Të barabartë para ligjit
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A e dini se ka një ligj të caktuar për bletari? Me këtë 
ligj rregullohet mbarështimi i bletëve, masat për pa-
randalimin dhe luftimin e sëmundjeve të bletëve, 
mbikëqyrjen e objekteve të prodhimit dhe ruajtjes së 
prodhimeve të bletëve. Ky ligj është miratuar për sh-
kak që prodhimet e bletëve, të cilat i konsumojmë ne 
qytetarët, të jenë të mbrojtura. 
Por, kush e ka miratuar këtë ligj dhe ku? Ky ligj ashtu 
sikurse çdo ligj tjetër i vendit tonë, është miratuar në 
institucionin më demokratik e që është Kuvendi i Re-
publikës së Kosovës. E thamë që është institucioni më 
demokratik, sepse vetëm në Kuvend, sikurse në asnjë 

institucion tjetër, punojnë personat e zgjedhur direkt 
nga populli. Këta persona janë përfaqësuesit tanë dhe 
njihen me emrin deputetë. Këta deputetë kanë rëndësi 
të madhe dhe ndikim të madh në jetën e të gjithë qyte-
tarëve të Kosovës. 
Ama si ndodh kjo? Siç e dini, ekziston një arsye pse ne 
e kemi të obliguar shkollimin fillor dhe atë të mesëm 
të ulët. Këtë e kanë vendosur deputetët përmes ligjit 
për arsim, ashtu sikurse e kanë vendosur që prodhi-
met e bletëve duhet të mbrohen për të mirën tonë. Jo 
vetëm këto ligje, por të gjitha ligjet që deputetët i kanë 
miratuar, kanë ndikim në jetën tonë.
E mira e gjithë kësaj është se në demokraci ne qyte-
tarët jemi ata të cilët me votat tona, zgjedhim depu-
tetët. Kjo ndodh vetëm në vendet demokratike. E për 
të kuptuar cilat janë tri funksionet kryesore të Kuven-
dit, lexojeni faqen në vazhdim.

KUVENDI, INSTITUCIONI MË I DASHUR

Me shumë kërshëri dhe dëshirë sot morëm 
informata për Kuvendin e Kosovës. E meqë jemi 
gazetarë sot, ne sigurisht se këto informata do 
t‘i ndajmë edhe me ju. Kështu bëjnë gazetarët e 
mirë, ata informojnë saktë dhe drejt

RINOR (10), SIHANA (10), AURON (10), YLL (10), ERMIRA (10), OLSA (10), DALILA (10), ARDIJAN (10)

Gazetarët më simpatikë në demokraciNe bashkëpunuam në shkruarjen e këtij artikulli
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Kjo është faqja jonë e radhës. Siç edhe ju treguam, këtu do të mund të merrni më shumë informata në 
lidhje me tri detyrat apo funksionet kryesore të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Kuvendi i Kosovës ka shumë detyra të rëndësishme. 
Megjithatë, ai është i njohur për tri funksione apo dety-
ra kryesore të cilat sigurisht që ndikojnë në jetën tonë. 
E përmendëm në faqen e kaluar miratimin e ligjeve. 
Ky funksion i Kuvendit njihet si funksioni legjislativ. 
Funksioni i dytë i Kuvendit është funksioni kontrol-
lues. Ky funksion quhet kështu, sepse deputët përpos 
që miratojnë ligje, ata kontrollojnë në të njëjtën kohë 
edhe punën e Qeverisë. Si dhe funksioni i fundit është 
funksioni përfaqësues. Deputetët në Kuvendin e Koso-
vës janë përfaqësuesit e qytetarëve, të cilët zgjedhen 
me votat e lira të qytetarëve të shtetit tonë. Prandaj, 
Kuvendi ndryshe njihet edhe si „Shtëpia e Popullit“, 
sepse është institucioni i cili përfaqëson popullin e 
Kosovës në mënyrë të denjë.

Ne përmes këtyre vizatimeve kemi treguar tri detyrat apo funksionet kryesore të institucionit më demokratik, Kuvendit

Sot e mësuam rëndësinë e Kuvendit në jetën tonë dhe në jetën e të gjithë qytetarëve të Kosovës

Këtu ne kemi vizatuar objektin e Kuvendit të Kosovës
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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 „Hilmi Rakovica“
Klasa: V-4
Vendi: Prishtinë


