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Parathënie

Kjo tufë vjershash të fëmijëve të Kosovës flet për interesimin e tyre të jashtëzakonshëm 
për të njohur të drejtat e tyre dhe për t’i sendërtuar ato në jetë.
Është zëri i tyre i çiltër.
Është thërritja e tyre nga zemra.
Është vizioni i tyre për një shoqëri të hapët, të drejtë, me ligje e me zbatim të plotë të 
tyre.
Është ëndrra e tyre për një jetë lumtur, në paqe e në siguri.
Secili nga fëmijët u drejtohet të rriturve: prindërve e mësuesve të tyre, të cilët edhe mund 
t’u ofrojnë fëmijëve të drejta, por edhe mund t’ua cungojnë ato.
Në të njëjtën kohë autorët e këtyre vjershave janë të ndërgjegjshëm se krahas të dre-
jtave janë edhe obligimet, edhe përgjegjësit e fëmijëve dhe ata janë të gatshëm t’i mar-
rin përsipër ato.
Fjalët që përdoren më së tepërmi nëpër këto vjerasha janë  liri, siguri, dashuri, lumturi.
Kur i gëzojnë këto, domethënë si rrjedhojë e sendërtimit të të drejtave të tyre, fëmijët e 
ndiejnë veten zi lule, si zogj…
Ata dëshirojnë të rriten të lirë si lulet në livadhe dhe të jenë të barabartë njëri me tjetrin,siç 
janë njësoj të gjitha lulet, pa marrë parasysh si duken e çfarë arome lëshojnë.
Ata dëshirojnë të jenë të lirë si zogjtë në qiellin e kaltër e në degët e drurëve dhe të 
fluturojnë nga t’ua dojë e bardha zemër, pa i penguar askush, pa pasur frikë se do t’ua 
thyejë krahët e tyre të brishtë, as t’ua zërë në fyt cicërimën e tyre të bukur.
Ata janë të parët që po e kalojnë fëmijërinë në liri dhe po shkruajnë për herë të parë për 
të drejtat e tyre, të garantuara me konventa ndërkombëtare, si të gjithë fëmijët e një 
bote të lirë.
Ata janë lule të një livadhi të ri, më të larmishëm dhe erëkëndshëm se kurrë.
Ata janë zogj të një qielli, që kurr më nuk do të jetë i errët nga padrejtësitë dhe shtypja. 
Ata janë ardhmëria e vetë.

Arif Demolli
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Ne jemi lule, ne jemi zogj

Të drejtat e fëmijëve

Të gjithë fëmijët e botës
Janë si lule në saksi;
Të gjithë kanë një dëshirë;
Të jetojnë në liri.

Ne fëmijet e botës
Kërkojmë drejtësi,
Të jemi të lumtur
E të mos jetojmë në robëri.

Dafina Demaku, kl. 3/2
Sh. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë

Dua

Dua ëndrrën ta jetoj,
Dua jetën ta shijoj,
Dua jetë me gëzime,
Jetë të lumtur, pa hidhërime.

Dua zogun kur cicëron,
Dua lulen që lulëzon,
Dua yllin që ndriçon,
Dua diellin kur rrezon.

Dua ujin kur gurgullon,
Dua shiun kur pikon,
Por më shumë në këtë botë
Dua fëmija të mos ketë lot.

Miranda Selmani, kl. 7/1
Sh.F. “Musa Zajmi” Gjilan

Loja

Lojën unë shumë e dua,
Ajo më rriti mua,
Çdo ditë ne na fton,
Me shoqe na bashkon.

Loja është një trimëreshë,
Ajo nuk ndalet as kur resh,
Herë me top, litar, ski…
Na jep freski dhe gjallëri.

Albulena Kikaj, kl. 3/1
SH. F. “Naim Frashëri”, Prishtinë
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Dua

Dua të jem zog, 
I lirë të fluturoj
Dhe për çdo njeri
Këngë të këndoj.

Dua të jem dritë
Botën ta ndriçoj
Dhe të verbërve në botë
Sytë t’ua shëroj.

Dua të jem engjëll
Me zotin të kuvendoj
Që të keqen e njeriut
Në mirësi t’a shndërroj.

Punuan: Valdete Bajrami, Blerona Zymberi,
Edona Zymberi, kl.6/1  

SH. F. “Musa Zajmi”, Gjilan

Drejtësia

Na ishte një njeri
Që asgjë s’punonte
Dhe shumë fitonte.
Një tjetër shumë punonte
Por kurrë asgjë nuk fitonte.
Kështu ndodh
Kur nuk ka drejtësi
Për njeri.
Ku sundon drejtësia
Lind edhe barazia.

Dafina Arifi, kl. 6/2
SH.F. “Musa Zajmi”, Gjilan
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Liria – ardhmëria

Fëmijët kanë të drejtë
Të dalin kur të dëshirojnë,
Sepse ardhmërinë
Po e ndërtojnë.

Fëmijët kanë të drejtë
Ta hanë çfarë të duan,
Sepse janë fëmijë
Dhe duan liri. 

Fëmijët kanë të drejtë
Të shijojnë lirinë,
Sepse pa liri
Nuk do të kenë ardhmëri.

Kadime Berisha
SH. F. “Musa Zajmi”, Gjilan

Oh, sa kisha dashur…

Oh, sa kisha dashur
Të mbretërojë barazi,
Që të të gjithë fëmijët
Të rriten në liri.

Të luajmë së bashku,
Së bashku të këndojmë,
Gjithë lumturinë e botës
Bashkë ta përjetojmë.

Të mos na e prishë kush lojën,
Të mos na e prishë lumturinë,
Që të na ndihmojnë më shumë
Ta fitojmë diturinë.

Nora Arifi, kl. 6/2
SH. F. “Musa Zajmi”, Gjilan
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Mos ia ndalo

Mos ia ndalo fëmijës
Që në shkollë të shkojë,
Mos i ndalo
që diellin ta shijojë.

Mos ia largo fëmijës
Librin nga dora,
Mos ia largo fëmijës
Mendjen nga loja.

Mos e bëj skllav,
Mos e dëno ardhmërinë, 
Por vetëm mundohu
T’ia zbardhësh fëmijërinë.

Zana Azizi, kl. 6/3
SH. F. “Musa Zajmi”, Gjilan

Mos më ndalo

Mos më ndalo 
Në shkollë që të shkoj,
Mos më ndalo
Unë që të mësoj.

Mos më ndalo
Mendimin ta shpreh,
Mos më ndalo
Në rrugë e lirë të eci.

Mos më ndalo
Liri të kërkoj,
Mos më ndalo
E lumtur të jetoj

Punuan: Blenda dhe Drenusha, Gjilan
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Fjala jonë

Dëgjomë edhe mua,
Të lutem, babi im,
A thua fjala ime
Do të ketë kuptim?

Kot e ke, or bir,
Ende i vogël je
Fjala jote fëmijërore
Ende vend nuk zë.

Edhe ne fëmijët
Mendojmë e ç’mendojmë
Të drejtat tona
Duam t’i realizojmë.

A thua kemi të drejtë 
Dhe mendojmë me mend
Që të drejtat tona
Të respektohen në çdo vend.

Kënga jonë të dëgjohet,
Fjala jonë kuptimplote,
Ardhmëria të ndërtohet
Për të gjithë fëmijët në botë.

Ebru Mehmeti, kl. �/1
Gjilan

Liria

Robëria është e rëndë,
Nuk mund të durohet,
Si zogu në kafaz
Me dhunë kur ngujohet.

Në zemër nuk ka gëzim,
Në shpirt nuk ka qetësi,
Derisa një popull
Nuk gëzon liri.

Fëmijët e botës
Kanë një dëshirë:
Të jetojnë në paqe,
Të jenë të lirë.

Englantina Bimbashi, kl. 6
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Duam drejtësi

Në çdo shkollë,
Në çdo shtëpi,
Të drejtat vlejnë
Për çdo fëmijë.

Nëse i mohohet
Fëmijës drejtësia,
Po atij fëmije
I humb dituria.

Duam drejtësi
Si fëmijët e tjerë,
Që të lumtur
Të jemi përherë.

Barije Leci, kl. �/2
SH. F. “Musa Zajmi”, Gjilan

Liria

Lirinë e kam kërkuar,
Lirinë shumë e dua,
Liria mua më hapi
Të gjitha rrugët e mira.

Pa liri nuk kisha jetë,
Me liri jam lule me fletë,
Do të rritem dhe të mësoj
Që lirinë ta gëzoj.

Lirinë që e kemi
Duhet ta gëzojmë,
Ata që ranë
Duhet t’i nderojmë.

Albulena Dajaku, kl. 6/5
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Fëmijët

Ka shumë fëmijë
Pa dashuri,
Që lindin e vdesin
Në varfëri.
Që ëndërrojnë
Bukë dhe shtëpi,
Të qeshnin e të vallëzonin,
Si çdo fëmijë tjetër
Jetën ta shijonin,
Që të kenë shkollë
E atje të mësonin,
Një të ardhme të mirë,
Për vete ta siguronin
Që të lumtur
Të rriten në qetësi,
Në gjirin familjar,
Me plot dashuri.
Por jo, ata nuk janë të lumtur,
Se nuk kanë me çka të jetojnë,
Nga varfëria e madhe
Lëmoshë duhet të kërkojnë.

Ata nuk i kanë
As të drejtat elementare,
Bëjnë punë të rënda
E shesin cigare.
Andaj ne fëmijët
Duhet të mendojmë
Shokëve tanë të vegjël
Se si t’u ndihmojmë.

Furtuna Mehmeti

Fëmijët

Ne, fëmijët të dashur,
Duhet të kemi liri,
Por të mos harrojmë
Edhe të drejtën për siguri.

Ne dhe e gjithë bota
Jemi të barabartë
Si vlera e argjendtë
Me vlerën e artë.

Të gjithë duhet të jetojmë të lirë
Që të kalojmë jetën sa më mirë,
Të gjithë duhet të jetojmë të sigurt,
Që kur të rritemi të bëhemi të urtë.

Diamant Ibrahimi, kl. 6/1
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Bota e fëmijëve

Fëmijët duhet t’i kuptojmë,
Sepse ata kanë një botë,
Të cilën e imagjinojnë.

Fëmijët ditë e natë
Ëndërrojnë një botë tjetër,
Nga bota jonë e vjetër.

Zana Azizi, kl. 6/3
SH. F. “Musa Zajmi”, Gjilan

E drejta për jetë

Çdo njeri në këtë botë,
Qoftë fëmijë apo mbret,
Ka të drejtë për jetën e vet.

Të drejtën për jetë
Askush s’mund të na e mohojë,
Por duhet të na respektojë

Saranda Duraku, kl. 6/5

Unë jam fëmijë

Unë jam fëmijë,
Të luaj kam të drejtë,
Fëmija që luan
Rritet sa më shpejt.

Fëmija ka të drejtë
T’i nderojë qytetarët,
Fëmija s’ka të drejtë
T’i mohojë të parët.

Fëmija ka të drejtë
Në shkollë të shkojë,
Fëmija s’ka të drejtë
Probleme të krijojë.

Dafina Abazi
SH. F. “Elena Gjika”, Mitrovicë
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Besimi

Të gjithë njerëz jemi,
Besimin tonë e kemi,
Ndaj nuk ka rëndësi
A shkon në kishë apo në xhami.

Donikë Rushiti, kl. 6/5

E drejta për jetë

Të gjithë në botë
Kanë të drejtë
Të lozin, të argëtohen,
Ta jetojnë jetën e vet.

Fëmijët kanë të drejtë
Të mësojnë sa më shumë,
Të studiojnë në fakultete,
Pastaj të kërkojnë punë.

Donikë Rushiti

Në Kosovën e lirë

Në Kosovën e lirë
E ndiejnë veten mirë,
Shkuan në pakthim
Robëri e mjerim.

Sa mrekulli
Të rrofsh në liri.

Atintane Rogova, kl. 3/1
SH. F. “Mustafa Bakija-2”, Gjakovë
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Nderimi

Në fenë e vet
Çdo njeri beson,
Por fenë e tjetrit
Ai e nderon.

Albert Gashi

Punët e skllavit

Ne nuk duam skllavëri,
Ne nuk duam robëri
Duam punë me plot mirësi.

Ne duam paqe.
Ne duam liri,
Duam siguri
Të rrojmë në lumturi.

Albina Dibra, Skënderaj

Ne jemi fëmijë

Ne jemi fëmijë,
Duam paqe e liri.
Ne jemi fëmijë,
Duam lumturi.

Ne jemi fëmijë,
Duam mësim.
Ne jemi fëmijë,
Duam argëtim.

Ne jemi fëmijë,
Si hëna në qiell.
Ne jemi fëmijë,
Si dritë e diell.

Ne jemi fëmijë,
Lulja e diturisë.
Ne jemi fëmijë,
Lulja e ardhmërisë.

Semine Cena, kl. 6/1
SH. F. “� Shtatori”, Rahovec
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Orët mësimore

Kur jam në mësim,
Në orë të gjuhës shqipe,
Më duket se jam
Poet i vargjeve lirike.

Kur jam në mësim,
Në orë të historisë,
Më duket se jam
Në trojet e Arbërisë.

Kur jam në mësim,
Në orë të artit figurativ,
Më duket se jam
E lirë pa kufi.

Kur jam në mësim,
Në orë të gjeografisë,
Më duket se jam
Në galaktikë.

Kur jam në mësim,
Në orë të fizkulturës,
Më duket se jam në garat olimpike.

Kaltrina Hasani, kl. �/1
SH. F. “M. Këpuska”, Gjakovë

Fëmija

Pse s’kam të drejtë në shkollë të shkoj?
Pse s’kam të drejtë unë të mësoj?
Pse s’kam të drejtë mendimin ta them?
Pse s’kam të drejtë të luaj me dikë?
Se edhe unë dua të mësoj,
Se edhe unë dua të studioj,
Se edhe unë në të ardhmen
Dua jetën ta gëzoj.

Valentina Peci, kl. �/2
SH. F. “Elena Gjika”, Mitrovicë
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Jam fëmijë

Jam fëmijë, jam i dlirë,
Mos më trajtoni si egërsirë,
Kur të drejtat m’i mohoni,
Mos mendoni se më gëzoni,
Kur të qeshur më dëshironi
Të drejtat e mia respektoni,
Kur ju kërkoj të më dëgjoni,
Mos më injoroni.

Se ia vlen se jam pa faj,
Mos më detyroni të qaj,
Mos kërkoni nga unë fitim,
Se jam zog në shtegtim.

Ibrahim Krasniqi, kl. 6/2
SH. F. “Isa Boletini”, Rahovec

Njerëzit e barabartë

Në këtë botë
Çdo njeri është i barabartë
Qoftë i bardhë apo i zi.

Myslimanët e krishterët
Janë të njëjtë,
Si të gjithë të tjerët.

Si i pasur, si i varfër
Ka të drejtë të shkojë në teatër.

Qoftë i mençur, a mos qoftë
Është njeri.
Qoftë i vogël apo i madh
Nuk ka rëndësi.

Por duhet të përzihen
Raca dhe gjinia
Që të përparojë shoqëria.

Ne duhet të luftojmë për drejtësi,
Njëri-tjetrit t’i japim përparësi,
Këtë askush nuk mund ta kundërshtojë
Se ne të gjihtë jemi njësoj.

Adriatik Avdullahu, kl. �/1
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Të drejtat e mia

Është e drejtë imja,
Si çdo fëmijë në botë,
Të kem emrin tim,
Të them çka mendoj.

Vërtet i vogël jam,
Por shumë të drejta kam,
Të them dhe unë një fjalë
Dhe zemrën t’jua bëj mal.

Gent Zhitija, kl. 4/�

Të drejtat e fëmijëve

Fëmijët kanë të drejtë
Të gëzohen e të argëtohen.
Fëmijët s’kanë të drejtë
Nga të rriturit të keqtrajtohen.
Fëmijët kanë të drejtë
Filma të shikojnë.
Fëmijët s’kanë të drejtë
Vetminë ta përjetojnë.
Fëmijët kanë të drejtë
Në shkollë të shkojnë.
Fëmijët s’kanë të drejtë
Në rrugë të punojnë.
Fëmijët kanë të drejtë
Porositë e prindërve t’i kryejnë.
Fëmijët s’kanë të drejtë
Prindërit t’i fyejnë.
Fëmijët kanë të drejtë
Të luajnë e të lexojnë.
Fëmijët s’kanë të drejtë
Të drejtat e tyre t’i shpërdorojnë.

Daors Sahatçiu dhe Agon Gashi, kl. 4/4
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë, 

Edhe unë kam të drejtë

Çdo fëmijë ka të drejtë
Të ketë një emër dhe identitet,
Çdo fëmijë ka të drejtë
Të mësojë gjuhën e vet
Çdo fëmijë ka të dretjë
Vëlla e motër të ketë,
Çdo fëmijë ka të drejtë
Ëndrrat e veta t’i bëjë realitet.

Hana Muharremi, kl. 3/5
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë
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Të drejtat e fëmijëve

Ende jam e vogël,
Nuk di të vlerësoj,
Por një gjë e di
Që e drejta e fëmijëve
Në botë mbretëron.

E gjithë bota fëmijërore
Është ardhmëria juaj shekullore,
Fëmijët kanë të drejtë për liri dhe barazi,
Ata kanë të drejtë për paqe dhe miqësi.

Florenta Kutllovici

Të drejtat e fëmijës

Unë kam të drejtë
Të luaj, të mësoj.
Të drejtat e mia
Askush s’mund t’i mohojë.

Dua të jem
Ajo që jam,
Por të drejtat e mia
Të gjitha t’i kem.

Stërshitësit e vegjël
Të heqen nga rruga,
E kushtet e tyre
Të jenë të plotësuara.

Diellza Sallova, kl. 4/4
SH. F. “Ismail Qemali”

Jam fëmijë

Edhe pse jam fëmijë,
Dua të më dëgjohet mendimi.
I mirë, i keq
Ai është imi.

Edhe pse jam fëmijë,
Mos më injoroni.
Mendimi im, i mirë, i keq,
Ai është imi.

Donika Marku,
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë
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Të drejtat tona

Fëmija është yll
Që shndrit në qiell,
Fëmija është rreze
Që shkëlqen në diell.

Fëmija është ardhmëria,
Paqja dhe harmonia,
Andaj ju lutem na respektoni,
Jetën tonë na ndriçoni.

Të gëzuar të jetojmë
Përpara në jetë të shkojmë,
Të gëzuar përgjithmonë
Ta jetojmë jetën tonë.

Rajmonda Ibishi, kl. 3/5
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë
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Dua respekt

Duke luajtur
Mami më thërret,
Babi nga dritarja
“Eja shpejt” bërtet.

O prindër të dashur,
Ju lutem, më dëgjoni,
Edhe unë kam të drejta
Dhe dua t’i respektoni.

Mbesin të habitur
Prindërit e mi:
Çka thotë ky fëmijë?
Për çfarë të drejte flet ti?

Përgjigjem – Dua respekt
Dhe asgjë tjetër,
Se kjo është
Një e drejtë e vjetër.

Medina Kodra, kl. 4/5
SH. F. “Motrat Qiriazi”, Prizren
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Ne jemi ata që…

Na shndrit, moj hënë e bukur,
Na driço, or yll i bardhë,
Një imazh të tillë jetësor,
Duam të kemi edhe fëmijët kosovarë!

Ardhmëria në duart tona,
E pushteti ynë njerëzor,
Do t’i kemi gjithë në dorë,
Që standardet t’i plotësojmë.

Vetëm punë e vetëm punë,
Të eliminohemi në dhunë.
Duke i mbrojtur pafajësitë
E duke i përkrahur drejtësitë.

Në gjykatë të vlejë drejtësia,
E në shkollë të vlejë mençuria,
Në kuvend të vlejë ideja,
E në jetë të mos shkrepë rrufeja!

Donjetë Ahmetaj, kl. �/2
SH. F. “Abdyl Frashëri”, Prizren

E drejta për liri,
mendim dhe religjion

Peshku është peshk,
Zogu është zog,
Të dy kanë familje,
Asgjë nuk ndryshojnë.

Njeriu është njeri
Ecën dhe bisedon,
Nuk duhet të shahemi
Sepse jemi njësoj.

Nuk duhet ta shikojmë fenë
Sepse nuk ka rëndësi
Por duhet ta shikojmë
Respektin dhe dashurinë.

Aneta Pireci
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Të prita me shekuj, drejtësi

Të ëndërrova që të vijsh,
Ndër breza ty të kërkova,
Për ty zemra m’u dogj pishë,
Për ty vuajta e lëngova.

Edhe ne si gjithë bota
Kemi të drejta fëmijërore
Të jemi të lumtur
Në Kosovën prore.

Për ju, o fëmijë,
Kam një porosi
Që e drejta juaj
Të mbretërojë në liri.

Albulena Likaj, kl. �/5
SH. F. “Abdyl Frashëri”, Prizren

Drejtësia fëmijërore

E drejta fëmijërore
Kërkesë gjithënjerëzore

E patundshmja dëshirë
Kërkon pak mëshirë.

Dritë e ardhmërisë
Adhurim i fëmijërisë.

Kjo drejtësi e vërtetë
Meriton korrektësi të ketë.

Andaj, për këto drejtësi
Ne duhet të punojmë,
Në mënyrë që nesër
Atë ta shijojmë.

Donjetë Ahmetaj, kl. �/2
SH. F. “Abdyl Farshëri”, Prizren
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Mosdiskriminimi

Kudo në botë që të shkojmë
Njerëz me ngjyrë të ndryshme 
do të takojmë,
Nuk duhet t’i sulmojmë,
Por duhet t’i nderojmë.

Ne jemi fëmijë,
Nuk duam diskriminim,
Por duam barazi,
Duam dashuri.

Aneta Pireci

Të drejtat tona

Ju që na sillni në jetë,
Ju që na doni me zemër,
Fëmija duhet të ketë
Një emër dhe mbiemër.

Kaluan kohët
Kur fëmijët nuk kishin të drejtë
T’i shprehnin padrejtësitë
Që u bëheshin nga të mëdhenjtë.

Nuk keni të drejtë të nënçmoni
Pozitën tonë në shoqëri,
Këtë e di edhe televizioni
Prandaj, shfaq programe edhe për fëmijë.

Burim dhe Hashim Arifi, kl. 6/1

Liria dhe siguria

A ka më mirë
Se të jetosh në liri?
A ka më mirë
Se të kesh siguri?

Ndihmo të tjerët
Të kenë siguri?
Ndihmo të tjerët
Të kenë liri!

Shpresa Gërxhaliu, kl. 6/2
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E drejta për jetë

Çdo njeri në botë
Ka edhe një të drejtë
E ajo është
E drejta për jetë.

Askush në këtë botë
Nuk ka të drejtë
Të na e ndalojë
Të drejtën për jetë.

Liria dhe siguria

Ne kemi të drejtë,
Të jetojmë në liri,
Por kemi të drejtë
Të kemi edhe siguri.

Edhe zogu e ka
Të drejtën e tij
Që të mos jetë i mbyllur,
Por të jetojë në liri.

Sevdije Beqiri, kl. 6/2

E drejta ime

Dëshira ime është
Edhe unë si çdo fëmijë
Që jetën time ta kem
Në paqe dhe liri.

Nëse nuk e dini,
Dua t’ju tregoj
Se në jetën time
askush nuk ka të drejtë
Të më pengojë.
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Dua

Unë dua të rroj në liri,
Unë dua të ndikoj siguri
Që të jetoj në paqe
Dhe në lumturi.

Pajtime Ismajli, kl. 6/2

Dua 

Dua të jem e lirë
Në jetën time,
Të mos më ndalojë askush
Dhe të mos kem hidhërime.

Donjeta Smakolli, kl. 6/3

Barazia

Shqiptarë, romë
Boshnjakë, serbë
Të gjithë sa jemi
Rend e rend,
Do të kemi këtu
Liri dhe vend.

Mos e shiko racën,
Mos e shiko gjininë,
Shikoje mirësjelljen,
Respektoje drejtësinë.

E që të jetohet
Jeta në lumturi,
Duhet që të kemi liri dhe siguri.

Vildane Tërllabuqi, kl. 6/3
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Të drejtat tona

Ne jemi si peshqit
Që notojnë në det,
Për të drejtat tona
Ne luftojmë vërtet.

Çdo e drejtë jona
Ka edhe përgjegjësi,
Që duhet të bart unë
Dhe duhet të dish ti.

T’i ke të drejtë të shkollohesh,
Të luash e të këndosh,
Por të drejtat e tjetrit
Kurrë s’mund t’ia mohosh.

Ajla Nobërdaliu, kl. �/3

Shprehjet

Më lër të shpreh,
Më lër të zbuloj,
Më lër të mendoj,
Më lër të verifikoj.

Unë kam të drejtë
Të shpreh mendimin tim, patjetër,
Por nuk kam të drejtë
Të lëndoj askënd tjetër.

Edona Zhegrova, kl. 6/3

Të drejtat e mia

Është e drejta ime,
Si çdo fëmijë,
Të kem identitet
Dhe të kem liri.

Leurat Hoti, kl. 4/3
SH. F. “Elena Gjika”, Prishtinë



Liri e paqe

Të gjithë duan paqe.
Të gjithë duan liri!
Se na ofrojnë
Gëzim e lumturi.

Fitore Grajçevci, kl. 4/2
Sh. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë
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Të drejtat e fëmijëve

Edhe unë e meritoj,
si gjithë fëmijët e botës
të votoj,
për të drejtat
o fëmijë,
që çdo njeri
të jetoj në liri.
Ne jemi si lule
që sillemi rrotull
dhe kur të rritemi
do ta mbrojmë botën.

Sara Ajeti, kl. 4/2 
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë

Zëri i miqësisë

Është një gjë e mirë
që s’do ta harroj kurrë,
është zëri i miqësisë
që më jep kulturë.

Më jep kulturë
e më jep nder,
të shkoj faqebardhë
në çdo derë.

Yllka Mustafa, kl. 4/2
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë
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Zëri i miqësisë

Është një fjalë e ëmbël
dhe e vogël shumë,
është zëri i miqësisë
që s’e harroj as në gjumë.

Pa zërin e miqësisë
ti s’mund të jetosh,
pa zërin e miqësisë
askënd s’do ta adhurosh.

Unë zërin e miqësisë
askund s’do ta harroj,
e në çdo vend do ta kujtoj
dhe do ta respektoj.

Jeta Halili, kl. 4/2
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë

Mjedisi

Ta ruajmë mjedisin
është një gjë e mirë vërtet,
kush e ruan mjedisin
ka gjithmonë shëndet.

Pse të ndotim ajrin?
Pse të hedhim mbeturina?
Vetëm këto gjëra
do të jenë mbrapshtina.

Adelina Syla, kl. 4/2
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë

Rruga ime

Kahdo që unë shkoj,
Kudo që të rri,
S’ka botë interesante
Kur s’ke pranë fëmijë.

Zemra më bëhet mal
Kur unë shoh moshatarët e mi,
Buzëqeshjet e tyre të ëmbla
Më zgjojnë dashuri.

Ibrahim Fejza,
SH. F. “Enver Hadri”, Gjytezë
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Të drejtat e mia

Prej ditës në ditë
Gjërat më ngatërrohen
E të drejtat e mia
Nuk po realizohen.

Edhe unë si fëmijë
Shes cigare në borë e në shi
Dhe, disa para për t’i kthyer në shtëpi.

Edhe unë dua
Të lexoj e të mësoj
E të drejtat e mia
Askush nuk ka të drejtë t’i mohojë.

Raza Ahmeti, kl. 6/5

Çocuk Hakklari

Çocuk hakki
Sevgi, güzelik demek
Oynamak dolasmak demek onlar için.

Her çocuk melektir
Onlarin häkkini yemeyelim
Çünkü çocyklar dünjanin melegi dir.

En büyük häkki çocuklarin
Vermek gerek
Çocuklar melektir unutmayin.

Sibel Gas, 5/6



34

Poezitë e nxënësve të shkollave të ndryshme të Kosovës

Dua të flas

Dua të flas,
Të them atë që mendoj,
Sepse kam të drejtë
Mendimin ta tregoj.

Çdo njeri ka të drejtë
Lirisht të mendojë
Dhe askush tjetër
Atë s’duhet ta pengojë.

Ramadan Qarku
SH. F. “Shaban Jashari”, Skënderaj

Besim fetar

Në botë ekzistojnë 
Shumë fe e besime
Por për këtë fakt
S’duhet të ketë diskriminime.

Çdo njeri e ka fenë e vet
Musliman apo krishterë
Edhe fenë e tjetrit
Duhet ta respektojmë
E jo ta nënçmojmë.

Ramadan Qarku, kl. 6/1

Çocuk haklarini
koruyalim

Çocuk haklarini koruyalim
Çocuklara nese, huzur, sevgi verip
Onlara saygi duyalim.

Bugünün küçükleri
Yarinin büyükleri olacak
Bu dünya ise huzur bulacak.

Bir sevgi, bir sevkat
Onlara açilmasi gereken binbir kucak
Bu dünyanin aydinligi olacak.

Onlari sevindirmek herkesin görevi
Çünkü onlar bu vatanin, ana-babanin
Küçücük birer yüregi.

Çocuk haklarini koruyalim
Çocuklara nese, sevgi, huzur verip
Onlara saygi duyalim!

Fian Dervis, � sinif, ögrencisi “Mustafa
Baki” ilkögretim okulu, Prizren
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Çocuk haklari

Ç-ocuklar dünyanin en güzel varliklaridir
O-nlarsiz hayat düsünülmez
C-anliklari herkezi
U-çuturur sevgi bahaçelerine
K-im onlarsiz yasayabilir.

H-er zaman gülüsleri
A-deta bir günestir
K-im onlarin hakini alirsa
L-alerer gibi solacak
A-rkadas çocuklara kiyma
R-ahat bir dünyada yasayalim
I-sik gibi parlayarim.

Yesim Volkan, 6/5 sinif ögrencisi 
“Emin Durak” ilkokulu Prizren

Fëmijë

F-jalë e ëmbël, fjalë e shenjtë
Ë-shtë fëmija ai që ju pret.
M-endoni, o ju, të rritur
I-nevojitet fëmijës suaj gjë?
J-u duhet t’iu ndihmoni
Ë-ndrrat e tyre t’i realizoni.

Dorina Muharremi, kl. 4.
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë

Të drejtat e fëmijëve

Viti 1989 ishte vit i mbarë
Konventa e nënshkruar
S’paguhet me ar.

Filluan të ndalen luftërat
të zbatoheshin ligjet, 
Të mirëfillej drejtësia
E ndër këto të mira
nuk u harrua fëmija.

Bënë shumë hapa përpara
Me penë në dorë
e në fund të drejtat e fëmijëve
U pranuan kudo në botë.

Edita Kryeziu, kl. 4/3
SH. F. “Elena Gjika”, Prishtinë
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Shprehjet e fëmijëve

Shprehjet e fëmijëve
S’njohin kufi.

S’duan dhunë e robëri,
Duan paqe e liri,

Të barabartë e të gëzuar,
Të lumtur e të arsimuar.

Arta Pajaziti, kl.�/1
SH. F. “Enver Hadri”, Gjytezë-Vushtrri

Të drejtat tona

Fëmijët kanë të drejtë,
Sepse janë fëmijë;
Fëmijët kanë të drejtë
Të jetojnë në liri.

Fëmijët kanë të drejtë
Të falin dashuri,
Sepse ata janë
Si një zambak i ri.

Të jetojmë të lumtur

Mos e shiko ngjyrën e gjininë,
Shikoje mirësjelljen,
Respektoje drejtësinë.

Ne duam liri,
Ne duam siguri,
Nuk duam dhunë e robëri.

Mirlinda Veseli, kl.�/1
SH. F. “Enver Hadri”, Gjytezë-Vushtrri
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Të respektohemi

Unë i respektoj të gjithë,
sepse jam e edukuar,
por edhe ata të drejtat e mia
duhet respektuar.

Unë si fëmijë,
kam shumë të drejta dhe përgjegjësi
për çdo send e çdo njeri.

Kam të drejtë t’i shpreh mendimet,
Por nuk kam të drejtë
T’ia cenoj dikujt ëndrrimet.

Arbresha Xhemajli, kl.�/1
SH. F. “Elena Gjika”, Tuneli i Parë Mitrovicë

E drejta për jetë

E drejta e çdo njeriu
është e njëjtë
të ketë respekt,
mirëkuptim në jetë.

Çdo njeri,
plak apo i ri,
dëshiron të jetojë
në lumturi.

Qëndresa Fejza, kl. 6/5

Të dua liri

Hyj në dhomë të rri
Të kam përbri,
Dal në shëtitje
Gjithmonë je pranë meje
Gjithmonë je me mua
E bukura liri.

Ne duam të jemi të lirë,
Të mos na ndalet buzëqeshja,
Se vetëm të lirë
Për ne ka kuptim jeta.

Ardiana Spahiu, kl. 6/4



3�

Poezitë e nxënësve të shkollave të ndryshme të Kosovës

Ndalim skllavërisë

Asnjë njeri
nuk ka të drejtë
ta detyrojë dikë
të bëjë një punë
të padrejtë.
Mos shikoni
racë apo fe,
të gjithë jemi njerëz
të barabartë
mbi këtë dhe.

Donikë Rushiti, kl. 6/5

E drejta jonë

Kemi të drejtë të luajmë
edhe të këndojmë,
kemi të drejtë të buzëqeshim
edhe të vallëzojmë.

Shumë të drejta kemi,
por shumë pak i gëzojmë,
për të drejtat tona
duhet të luftojmë.

Vrranidoll
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Dua të mbroj pronën time

Ato që janë të miat
S’bën të m’i cenosh,
Duhesh t’i kesh të tuat
Dhe ato t’i mbrosh.

Prona ime s’bëhet ytja
E as jotja s’bëhet imja,
Ti atë duhet ta fitosh
E jo pronën e tjetrit ta cenosh.

Çdo njeri ka pronën e tij
E atë duhet ta mbrojë
Dhe askush
S’duhet t’ia cenojë.

Ramadan Qarku

Thuaj stop

Thuaj stop skllavërisë,
Thuaj ndal varfërisë,
Mos e prish t’i ardhmërinë,
Mos e shkel ti lirinë!

Jetën duam ta jetojmë,
Fëmijërinë ta gëzojmë,
Robërinë nuk e dëshirojmë,
Skllavërinë nuk e kërkojmë.

Arjana Serhati, kl. 6/1
SH. F. “M. Bakija”, Gjakovë
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Të drejtat e fëmijëve

Shikoj qytetin tim:
Sa i bukur, sa i mirë!
Shikoj fëmijët:
Sa të pastër, sa të dlirë!

Librari në çdo kënd
Për dikë ëndrrat janë,
Fëmijët karroca mbajnë,
Dikush bukë s’ka për të ngrënë

Prindër të dashur kudo që jeni,
Na jepni të drejtat që mund t’i kemi
Shoqëria jonë le të mendojë
Të drejtat tona mos t’i harrojë.

Valmira Krasniqi-Llugarë

A jemi të barabartë

Ju lusim, ministrit,
Për planet dhe punët
Që keni për t’i zhvilluar
T’i keni parasysh
Njerëzit me aftësi të kufizuara.
Vini gishtin në kokë
Dhe dorën në zemër,
Se të gjithë jemi njerëz
Dhe të drejta kemi.
Duam të drejtat,
Të gjithëve ju thërrasim!
Të jemi të barabartë?
Jemi njerëz edhe ne,
Ne dimë dhe duam
Të mësojmë e të punojmë
Të dashurojmë dhe të jetojmë.

Blerim Kryeziu – Sopi, Therandë

Ju lutem për pak dashuri

Jam i paaftë,
nuk kam fuqi
nuk më pranojnë
në shkollë as në shoqëri.

Nuk di të flas
as të shkruaj nuk di,
ju lutem,
të keni ndaj meje 
pak dashuri.

Leutrim Krasniqi-Arbanë, Prizren
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Të drejtat dhe përgjegjësit tona

Të drejta dhe përgjegjësi ka çdo fëmijë:
Të rritet i lumtur dhe të gëzojë liri,
Të rritet pa brenga e nën kujdes prindëror
Dhe gjashtë vjeç të shkojë në shkollë.

Mësuesit dhe arsimtarët duhet të na mësojnë
Si duhet të shkruajmë, si duhet të lexojmë,
Duhet shumë të na ndihmojnë,
Në jetë si të depërtojmë.

Fëmijët kanë të drejta që shteti t’u ndihmojë
Për ardhmërinë e tyre duhet të investojë,
Shoqëria me fëmijë është një begati,
Prandaj Kosova do të ketë ardhmëri.

Albina Salihu, kl. 4/3
SH. F. “Elena Gjika”, Prishtinë

Të drejtat e fëmijëve

Fëmijët kanë të drejtë
Të trajtohen seriozisht,
Të mësojnë dhe të luajnë,
Në shkollë të shkojnë rregullisht.

Fëmijët kanë të drejtë
Të bëjnë gabime,
Të jenë të lirë
Të shprehin mendime.

Herolin Krasniqi-Llugarë
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Të drejtat tona

Në shumë vende 
Të drejtat mësohen
E në shumë vende të tjera
Ato plotësohen

Tregjeve i shoh
Disa fëmijë,
S’kanë bukë
E s’kanë shtëpi.

Atyre duhet
t’u ndihmohet
E drejta e tyre
Duhet të respektohet

Vullnet Krasniqi-Llugarë

Unë dua

Unë dua ta ruaj mjedisin,
po nuk mundem vetë.
Kam shumë dëshirë
të më shoqërojë
dikush në qytet.

Pashë një vajzë
që hodhi një lëvore banane,
e shkeli dhe u rrëzua
e vogla Mane.
Oj vajzë e pakujdes,
Lëre këtë ves!

Yllka Mustafa, kl. 4/2
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë

Të drejtat e mia

Unë kam dëshirë
të jem e lirë.
Posi një zog
në hapësirë.

Blendë Mjeku, kl. 4/2
SH. F. “Ismail Qemali”, Prishtinë
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Liria

Liri, dua, liri!
Ani që jam fëmijë,
Dua liri!

Kur ti e do jetën,
Mëso nga ajo,
Mëso ta duash lirinë,
Ta duash sigurinë,
E jo dhunën e robërinë.

Liridona Isufi, kl. 6/3

Të drejtat e mia

Unë jam i vogël,
Jam fëmijë,
Të drejtat e fëmijëve
Tashmë i di.

Në klasën tonë
Kemi diskutuar,
Të drejtat e fëmijëve
Për t’i respektuar.

Zgjim Krasniqi, Llugarë

Të drejtat e fëmijëve

Çdo ditë mendoj
Për profesionin tim:
Të bëhem mësuese,
Apo të shkoj në vallëzim?

Çka do të bëhem
Në të vërtetë se di.
Të bëhem gjykatëse
Është më e mira që di.

Të drejtat e fëmijëve
Secili t’i respektojë,
Askush në jetë
Të mos ua cenojë.

Çdo fëmijë
Ka të drejtën e tij
Të ketë paqe
Të ketë liri.

Arta Pajaziti, kl.�/1
SH. F. “Enver Hadri”,

Gjytezë Vushtrri
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Fëmijët

Respektoni të drejtat,
Mos na i shkilni ato,
Ne jemi fëmijë,
Të tërë jemi ardhmëri.

Të gjithë fëmijët
Njohin dashurinë,
Nga zemrat e tyre
Urrejtja merr arratinë.

Ne fëmijët si lule
Rritemi përherë,
Po të na mbroni,
Do të na keni çdoherë.

Kujdes për fëmijët,
I duani ata,
Janë krijesat më të bukura
Që jeta ua dha.

Arta Pajaziti, kl. �/1
SH. F. “Enver Hadri” – Gjytezë, Vushtrri

Të drejtat tona

Ne kemi të drejtë për arsimim,
Ne kemi të drejtë për respektim,
Ne kemi të drejtë për besim
Ne kemi të drejtë edhe për trashëgim.

Ne kemi të drejtë për kujdes shëndetësor,
Ne kemi të drejtë të na strehojnë,
Ne kemi të drejtë të mos na mundojnë
Ne kemi të drejtë jetën ta gëzojmë.

Të drejtat tona duhet të respektohen
Pa dallim gjuhe a kulture,
Race apo feje,
Se ngado që jemi
Ne jemi njësoj
E për siguri nevojë kemi.

Shkurta Sadiku, Prishtinë
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Pastërtia

Pastërtia, pastërtia,
Ajo është mrekullia.
Kush do shëndet e jetë.
Pastërti duhet të ketë.

Adelina Dogani, Bardha Rudi 
Kaçanik

Dua

Dua të jem i lirë
në jetën timë,
Të mos njoh pengesa,
Dhe të mos kem hidhërime.

Dua të jem e lumtur
e të loz si flutur.

Donjeta Smakolli, kl. 6/3

Si quhen këto të drejta

I shkatërruar, i harruar,
Në kamp pa faj unë jetoj
Pa shpresë e gëzime
Jetën e çoj.
Edhe pse jam fëmijë,
Të drejtat e mia unë i di,
S’dua të jem i mjerë
Por si fëmijët e tjerë.

Kampi i Romëve, Ashkalinjve dhe
Egjiptianëve – Plemetin
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E drejta për jetë 

Çdo njeri në botë
ka edhe një të drejtë,
e ajo është
e drejta për jetë.

Askush në këtë botë
nuk ka të dretjë
të na e ndalojë
të drejtën për jetë.Djali përtac

Doli djali të shëtisë,
Dhomën e tij e la pis,
Hyri nëna e nervozuar
Dhomën duhet pastruar.

Djali kurrë nuk punonte,
Po të drejta kërkonte.
Ai vërtet gjithnjë harron:
E drejta përgjegjësi kërkon.

Qëndresa Krasniqi, Llugarë

E drejta ime

Kam dëshirë
Të jetoj më mirë,
me gaz e dashuri,
në paqe dhe në liri.
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Jeta e fëmijëve

Në Kosovën tonë
Ka shumë fëmijë,
Disa janë të lumtur,
Disa janë jetimë.

Por edhe ata
Të jetojnë të lumtur
Se gjaku i prindërve
Nuk u ka humbur.

Anesa Severi, 
SH. F. “Motrat Qiriazi”, Prizren

Të drejtat e fëmijëve

Shkuan kohë kur fëmijët
Në asnjë rast nuk kishin të drejtë
T’i shprehin gjithë padrejtësitë
Që u bëheshin nga të mëdhenjtë.

Tash ata shprehen lirisht,
Çka u mungon e ku u dhemb,
Dinë të bëjnë edhe me gisht
Nga njeriu që i nëpërkëmb.

Zana Ahmetaj, kl. �/2
SH. F. “Motrat Qiriazi”, Prizren

Gënjeshtra

Gënjeshtra se bën një hap,
jetë të shkurtër ka;
E vërteta atë e kap,
Gënjeshtrës nuk i shkon gjatë.
Para të vërtetës mbetet shumë e ngratë.

Iliridë Selimi
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Të drejtat e fëmijëve

Fëmijët janë lule,
Fëmijët janë florinj,
Ata nuk duan dhunë,
Por duan liri.

Çdo fëmijë në botë
E ka një të drejtë,
Të jetojë i lumtur
Në jetën e vet.

Adelina Bytyqi, kl.�/1
SH. F. “Motrat Qiriazi”, Prizren

Moja mladost

Neću da gledam strašno oružje,
hoću da cvjetaju crvene ruže.
Neću da slušam razne rakete,
hoću da je sretno svako dijete.

Neću da živim bez izvora radosti,
hoću da uživam u trenucima mladosti,
ruku na srce sa puno hrabrosti.
Živjela, živjela moja mladost. 

Altana Erovi,
O. Š. “Fan Noli”, Dobruša

E drejta e fëmijës

Çdo fëmijë ka të drejtë
Të jetojë i qetë
Dhe të ketë siguri,
Të jetojë në lumturi.

Ibadete Zeqiri, kl. 6/1
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Ëndrrat e fëmijëve

Dua të jem vallëtare
Të vallëzoj si flutur,
Dua të jem këngëtare
Të këndoj e lumtur.

Kam shumë ëndrra,
Një nga një i radhis
Por cilën e dua më shumë
Veten e habis.

Kur të rritem,
Me punë e vullnet,
Këto ëndrra
I bëj realitet.

Ardiana Kadriu

E drejta ime

Të rinj e të moshuar
Ju lutem në përgjithësi,
Të drejtat e mia
Të m’i respektojë çdo njeri.

Fjala-fjalë,
Besa-besë,
Duani fëmijët
Ata kanë në ju shpresë.

Liranda Zenuni, kl.6/�
SH. F. “Zekeria Rexha”, Gjakovë



51

Ne jemi lule, ne jemi zogj

Jeta dhe dretjësia

Kur ti e do jetën,
Ajo të jep gjallërinë.
Kur ti punon për jetën,
Ajo të jep mirësinë.

Mos e shiko moshën,
Mos e shiko gjininë,
Shikoje mirësjelljen,
Respekto gjininë.

Jeta është e bukur
Si lule në pranverë,
Si zogjtë që fluturojnë
Atje lart në qiell.

Abetare Bajrami, kl.6
SH. F. “Gjon Serreqi”, Ferizaj

Zajednički život na Kosovu 

Ja živim na Kosovu,
život mi je lijep,
idem u školu,
to je moj svijet.
Imam drugarice:
Maidu, Ildu, Edonu,
Družimo se igramo
u školi svi,
jer na lijepom Kosovu,
živimo mi.
Volim Kosovo,
Moj grad,
zajednički život
Sunce, slobodu, cvijet
jer to je čitav
moj mali
Svijet.   

Alma Kolić
O. Š. “Đemajl Kada”, Peć
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Kam të drejtë

Edhe pse, o xhaxhi,
Jam e vogël unë,
Mos më thuaj se s’di,
Kam të drejta shumë.

Unë kam një nënë,
Kam dhe një baba,
Një motër të vogël,
Por dua edhe vëlla.

Kam të dretjë të rritem
Me shumë gëzime,
Me prindërit e mi
Në familjen time.

Pastaj të shkollohem
Kam shumë dëshirë,
Të jem e shëndoshë
Dhe të jem e lirë.

Të ha çfarë të dua,
Të pi qumësht preferoj,
Të luaj me shokët,
Në det të veroj.

Ka dhe shumë të tjera
Gjëra që më takojnë,
Prandaj t’i, o xhaxhi,
Më ndihmo t’m’i ofrojnë.

Fatjona Rogova
SH. F. “Mustafa Bakija”, Gjakovë

Fëmijët kanë dëshirë

Kemi shumë të drejta,
Por edhe përgjegjësi.
T’i respektojmë të gjitha
Do të jetë mrekulli.

Të rritet në familje
Ka dëshirë çdo fëmijë,
Të flasë gjuhën e nënës
Është e drejtë e tij.

Të ketë një emër të bukur,
Një motër, një vëlla të ketë,
Të hajë, të pijë, të rritet,
Të jetë i lumtur në jetë.

Venera Tertini, kl. 6/�
SH. F. “Zekeria Rexha”, Gjakovë
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Të drejtat e fëmijëve

Ende jam fëmijë
Dhe kam dëshirë
Të rritem në liri
Dhe të ketë drejtësi.

Fëmijët janë si hëna,
Që vetëm ndriçojnë;
Fëmijët janë si dielli,
Që vetëm rrezatojnë.

Ata kanë të drejta shumë
Dhe në paqe jetojnë,
Gëzimet e tyre rrjedhin si lumë
Dhe atdheun e gëzojnë.

Të gjithë janë të barabartë
Dhe mbajnë drejtësi,
Ata arrijnë një hap të lartë
Që rriten në liri.

Marvina Nushi, kl. �/5
SH. F. “Zekeria Rexha”, Gjakovë

Želim mir

Mili golube, poleti,
dodji u dječija srca,
dodji ovamo,
da se poigramo!

Nema veze što smo crni,
žuti, crbveni ili bjeli, 
svi bi mi prijatelji,
postati htjeli.

Donesi nam grančicu.
jorgovana mirisavi, tu,
da ljudi ne misle
ni o kakvom zlu.

Dodji i učini
da sve procvjeta,
da budu sretni
ljudi i djeca.

Da caruje mašta i znanje,
i prema starijima poštovanje.
Da ne bude rata i tuge,
mira i ljubavi neka svuda bude.

Nek se vole ljudi,
a ne da jedan drugog sudi.
Da u svakom domu sloga vlada,
Da sloboda bude vrednija od zlata.

Zinaida Ljajić
O. Š.  Septembar, Vitomirica





Tregime, ese, letra të nxënësve të 
shkollave fillore të Kosovës





5�

Ne jemi lule, ne jemi zogj

Të drejtat tona

Fëmijët janë arrdhmëria jonë. Ata kanë të drejtë të lozin.
Fëmijët kanë të drejtën e pushimit dhe argëtimit.
Fëmijët kanë të drejtën e arsimimit.
Askush nuk ka të drejtë t’ju fyejë apo t’ju torturojë. Çdo fëmijë ka të drejtë të japë 
mendimin e vetë.
Çdo fëmijë duhet t’jet i barabartë pavarësisht nga ngjyra e lëkurës, nga gjinia nga 
feja nga gjuha.
Fëmijët kanë të drejtë të dinë se çfarë duan.
Askush nuk ka të drejtë t’ja cenoj jetën e dikujtë.
Fëmijët kanë të drejtë të jetojnë në liri dhe siguri.
Çdo fëmijë ka të drejtën e pushimit dhe të argëtmit.
Çdo njeri ka të drejtë të martohet dhe të ket familje.
Fëmët kanë të drejtë ushqimin që ta kenë të sigurt.
Askush nuk ka të drejtë të pengoj dikend që të shprehet.
Fëmijët kanë të drejtë të shkruajnë letër shokëve të tyre të regjionit tjetër.
Të gjithë duhet të jenë të barabartë dhe të punojnë së bashku.

Kadime Berisha, kl.VI/3
SH. F. “Musa Zajmi”, Gjilan
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Kush po na i shkel të drejtat tona?

Doni cigare?” A m’i jep 0.50 cent? “Çdo ditë, çdo kohë, çdo minutë më sillen vërdallë 
këta zëra të fëmijëve, të cilët vujanë për bukë, vuajnë për dituri. Gjithmonë pyes 
veten: Pse këta fëmijë nuk gëzojnë të drejtën të jetojnë ashtu siç jetoj unë? Nuk e di! 
Kush janë ata njerëz, kush janë ata tiranë të cilët i detyrojnë fëmijët ta ndërprejnë 
shkollimin, që familja e tyre të ketë me çfarë ta ngopin barkun? A ka të drejtë ai 
fëmijë të rritet ashtu siç jeni rritur edhe ju, pa brenga dhe pa halle? Ç’do njeri mbyll 
veshët para kësaj, nuk dëshiron të dëgjojë. Po a e dinë ata  njerëz që fëmijët janë e 
ardhmja e kombit.

Nuk është vetëm kjo që po na brengos, ka plot të tjera, ka shumë.
A kemi të drejtë të jetojmë të lirë, të mos kemi dhunë mbi kokë? Po, por një po në 
kuptimin e plotë. Pse shkolla të jetë një institucion ku përdoret dhuna? Ju lutem atyre 
arsimtarëve apo profesorëve, atyre të paktëve që çojnë dorë në ne, mjaft më se mund 
tju pres dënim deri te më i rëndi.

Diskriminimi gjinor, edhe kjo është një temë që më prek thellë në zemër, thjesht më 
bën të qaj kur dëgjoj njerëzit e prapambetur të thonë:
“Djali është çka është, vajzat janë të huajat, por edhe thonë” Shtëpia pa djalë si vatra 
pa zjarr” Pse gjithmonë vajzat të jenë të përkulura të mos ngrenë kokën lart dhe të 
kërkojnë ata çfarë dëshirojnë? Pse vajzat të mos punojnë krah burrit, të jenë të ar-
simuara, sepse femra e arsimuar nuk shtypet, qëndron përherë krenare. 

Po të filloja të flisja për të gjitha, ndoshta nuk do të kisha të ndalur, por besoj dhe 
shpresoj se gjithë fëmijët e botës të jetojnë ashtu siç i ka hije një fëmije që në të 
ardhmen të bëjë një jetë normale.
Të gjithë fëmijët e botës kanë një mbrojtës tek e cila mund të shprehen pa ngurrim 
dhe ajo është “Konventa për të Drejtat e Fëmijëve”.

Rina Nixha, kl. �/4
SH. F. “Mustafa Bakija” Nr.2, Gjakovë
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Pravo deteta

Prava dece je nešto na šta stariji obraćaju najmanje pažnje, i nešto o čemu vode 
najmanje računa i brige.
Sva pisana i nepisana pravila, ustavi, zakoni i raznorazni kodeksi, zatim povelje u 
celini i pojedinostima garantuju prava deteta.
Jedno od najosnovnojih prava deteta jeste da slobodno raste, razvija se i školuje. 
Međutim, odrasli zaboravljaju na sve to uskraćujući im i ona najelementarnija prava, 
zarad svojih nerealnih interesa, i svojih bolesnih mašti i umova.
Pravo deteta je da slobodno bira svoje drugove i drugarice, ne da mu ih roditelji ili 
neko drugi bira, da svoje misli žele iskazuju takođe, slobodno.
Međutim, jedno od najvažnijih prava nad svim pravima, jeste pravo na slobodu, mir 
i blagostanje. Ukoliko je ovo pravo ukinuto detetu, ili je ograničeno u koršćenju, sva 
ostala prava su zanemerljiva i bez ovog prava nemaju nikakav značaj.
Ratovi i raznorazne druge ludarije odraslih idu na štetu nikome drugom do samo deci, 
a ti isti odrasli pametnjakovići se navodno zalažu za dobrobit dece, uskraćujući im 
pritom najosnovnija prava, ubijajući im roditelje, zaboravljajući da svet ostaje upravo 
njima, deci.
Boli me takođe, poražavajuća istina da je mnogo dece ostalo bez svoga doma i svog 
kućnog praga i ognjišta, u raseljeništvu, izgnanstvu, to su nesrećna deca, deca kojima 
je takođe, uskraćeno jedno od najosnovnijih prava, pravo na život i slobodu. A znamo 
dobro da nesrećno i neslobodno dete ne može da se razvija i raste onako kako treba, 
jer samo slobodna ptica može da leti.
Zato, odrasli, Vi koji mislite da krojite svet po vašoj meri i ukusu, nemojte u svojim 
planovima zaboraviti nas najmlađe, decu, jer mi ćemo Vam to od srca vratiti.
I na kraju nemojte bežati od istine da zapravo nama i ostaje ovaj svet…

Violeta Janičić, Uč. 6 razreda 
O. Š. “M. Popović”, Pasjan
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Prava deteta

(apel predsedniku UN-a)

Ah, kako su lepe te reči: “PRAVA DETETA”. Ali, kakve vajde od njih, kada su deci 
Kosova ona nedostižna? Kada su se nekoliko zemalja sveta sastale da bi sačinile ovu 
Konvenciju, dogovorile su se da ona bude poštovana u celom svetu. Ali ipak, Kosovo 
je izuzetak.
Prava deteta na Kosovu su nestala u plamenu naših kuća. Onog dana, kada smo 
gledali poslednje trzaje svojih ljubimaca koji su bili zaklani na lancima. Oduvek se 
govorilo da je golub sa maslinovom grančicom ”simbol mira”. Da li će ti golubovi ikad 
doleteti na Kosovo i doneti maslinovu grančicu? Beli golubovi šire svoja krila da bi 
poleteli. Ma koliko se trudili, njihova krila su spržena, a oni su zaključani u kavezima. 
I mi deca Kosova smo slični ovim golubovima. Pokušajmo da poletimo ali se sve više 
sužava  kavez iz kojeg je nemoguće izaći. Pokušajmo da rešimo svoja krila i poletimo, 
ali stalno posrćemo i padamo.
Leto je. Svi se raduju reci, livadi. Ali, da li ćemo mi ostati žubor vode, dodir lišća, a da 
ne čujemo zlosluti rafal mitraljeza? Šta je sa decom iz Goraždevca Čabre, Prištine, 
Peći, decom iz Obilića, Gnjilana? Pa Vas pitam: Gde su ta naša prava? Ko nam ih je 
ukrao? I Vi ste nakada bili deca. Šta smo mi deca kriva za rat? Pomozite nam, i vratite 
nam osmeh na naša nedužna lica.
U ime sve dece Kosova: “VRATITE NAM NAŠA PRAVA: PRAVO NA ŽIVOT, PRAVO 
NA SLOBODU I PRAVO NA LJUBAV”!

Lazar Stanojević, učenik 8 razreda
O. Š. “Petar Petrović Njegoš” Gornje Kusce
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T’i gëzojmë të drejtat

Si në vendet e tjera edhe në Kosovë fëmijët i kanë të drejtat e tyre. Mirëpo në Kosovë 
ka pasur një ndryshim të madh prej kohëve të mëparshme e deri në kohët e sotme. 
Sepse më parë fëmijët nuk kanë pasur të drejtë të shkojnë në shkollë, ta shprehin 
mendimin e tyre e shumë të tjera, por kanë punuar punë të rënda fizike dhe kanë 
qenë të detyruar të bëjnë atë që u kanë thënë prindërit. Kurse në kohën e sotme 
fëmijët i kanë të gjitha të drejtat e tyre si p.sh.: të drejtën për arsim, të drejtën e 
shprehjes së mendimit, të drejtën e lirisë së fjalës, të drejtën e lirisë së besimit, të 
drejtën për mbrojtjen nga puna e rëndë, të drejtën e mbrojtjes nga keqtrajtimet e 
ndryshme fizike dhe psiqike, të drejtën e mospjesëmarrjes në veprimet luftarake pa 
mbushur pesëmbëdhjetë vjeç, të drejtën e mos rrëmbimit apo shitjes, të drejtën për 
mbrojtje nga diskriminimi, të drejtën për të jetuar e shumë të tjera. Mirëpo në Kosovë 
ka ende raste të tilla kur fëmijët nuk mund të shkojnë në shkollë dhe të mësojnë, por 
janë të detyruar që të punojnë punë të rënda. Dhe mendoj se kjo nuk është e mirë, 
sepse fëmijët duhet të shkojnë në shkolla dhe të mësojnë nga që vetëm nga mësimi 
mund të arrijnë diçka. Gjithashtu shpresoj se në të ardhmen do të respektohen më 
shumë të drejtat e fëmijëve.

Valentina Peci, kl. �/2
SH. F. “Elena Gjika”

Tuneli i Parë-Mitrovicë
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Letër falënderuese Fitore Malës

E nderuara z. Fitore

Nuk e di si dhe nga t’ja filloj, por ju premtoj se do të shkruaj ashtu si më thotë 
ndërgjegjja e shpresoj se kjo s’do t’ju pengoj. Ajo që më shtyn të shkruaj është mirën-
johja dhe respekti që kam ndaj jush, sepse më bëni të ndihem me të vërtetë e rëndë-
sishme dhe pikërisht siç thonë se shpresa vdes e fundit por që te unë vdes e para, tani 
ka filluar të shfaqet ndryshe nga herat e tjera. Ndihem më e sigurt dhe më në qendër 
të vëmendjes gjë që më parë nuk ka ndodhur asnjëherë. Nuk do ta përmendi fare 
punën tuaj të shkëlqyer, sepse jeni një profesioniste e vërtetë, me këtë angazhim që 
bëni, por aftësinë tuaj për të qenë e afërt me dikë që ndihet si e lënë anash dhe që 
ka mësuar se jeta të detyron ti bindësh edhe së keqes (thotë një fjalë e urtë: Jeta na 
mëson ti bindemi edhe së keqes), dhe a e dini se çdo të thotë kjo për mua?
Me keni bindur se me të vërtetë:
Në jetën tënde je ti, s’është pronar tjetër njeri, andaj po jetova shumë apo pak, vetë 
jeta nuk ka asnjë cak, por që durimi ka kufi brenda cakut njeri. Pikërisht për këtë do ta 
provoj edhe unë deri sa të shoh se deri ku mund të arrin durimi im.
Të them të drejtën shumë njerëz janë kurioz ta shohin jetën e tjerit edhe në shkollë, 
po atëherë përse si ndodhen pranë kur i thërrasin për hall? Juve do ju jam mirënjo-
hëse për mbështetjen që më bëtë, sepse ato fjalë të ngrohta që më thatë do të mund 
t’më ndriçojnë për shumë kohë, ngase një fjalë e mençur e urtë hidhërimit më të 
madh i jep fund.
Fjala është litar i besës, fjala është armik i harresës

Kristina Colaj, Vlora Raka, Gjakovë
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Familja e varfër

(Skeç me katër personazhe)

Leka – Djali i familjes së varfër. Një djalë i urtë që mëson shumë mirë në shkollë.
Shpresa – Vajza e familjes së varfër. Një vajzë e bukur, - nxënëse e shkëlqyeshme në 
shkollë.
Pashku – Babai i familjes. Një burrë dyzetvjeçar i papunë, që mundohet të gjejë punë, 
dhe
Bardha – Nëna e familjes. Amvise e mrekullueshme, që e mban tërë familjen me të 
ardhurat që i fiton nga puna e dorës.

(Shtëpia e vogël gjendet në periferi të qytetit të Gjakovës, shtëpi e vogël me dy dhoma 
të vogla dhe një korridor të ngushtë, me wc që ndodhet jashtë në një oborr shumë të 
vogël, përafërsisht një ari së bashku me shtëpi. Bardha është zgjuar herët në mëngjes, 
dhe e shikon vajzën e saj duke fjetur.)

Bardha: (Flet me vete): Bijë pse u zgjove kaq herët. Ke kohë të shkosh në shkollë!
Shpresa: Nënë, pashë ëndërr se nuk i kam hekurosur pantallonat , që dje i kam larë.
Bardha: Mos ke merak bija ime. Ja ku t’i kam hekurosur, dhe i ke gati.
Shpresa: Të falemnderit shumë, moj nënë. Vetëm ti po ma di hallin. Po mundohem aq 
sa po mundem, të jem e barabartë me shoqet e klasës.
Bardha: Vetëm ti mëso, bija ime, se do të bëhet mirë. Besoj se, babai yt sot do ta gjejë 
një punë! Dje i ka premtuar një shok i tij. Dhashtë Zoti që edhe familjes sonë t’i prijë e 
mbara.

(Pashku, përpëlitet në shtrat dhe e dëgjon tërësisht bisedën, por bëhet se është duke fjetur).

Leka: (Zgjohet nga gjumi i inatosur). Sot, nënë nuk do të shkoj në shkollë!
Bardha: Pse, djali im i dashur?
Leka: Sepse duhet të paguaj njëzet euro për ekskursion, - e unë, nënë, siç e di edhe ti, 
s’kam ku t’i marr. Më vjen shumë inat prej shokëve të mi.
Bardha: Dil në shkollë, - djali i nënës. Lute arsimtarin kujdestar të të ndihmojë në këtë 
punë.
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Shpjegoja vetëm situatën tënde familjare. Besoj se do ta gjejë një zgjidhje.
Shpresa: Po, po, nënë. Ke shumë të drejtë, sepse Leka do të hasë në mirëkuptim me 
arsimtarin kujdestar të klasës.
Leka: Jo, jo nënë. Po më vjen shumë turp, t’i them atij, edhe pse e di shumë mirë se ai 
është arsimtar shumë i zoti dhe shumë shpirtmirë. Thjesht më vjen turp.
Pashku: (Që e kishte dëgjuar tërë bisedën): Fëmijë të dashur, sot është një ditë e 
madhe. Sot do të gjej punë. Kështu, nesër të gjithë do t’i zgjidhim problemet tona. 
Dhashtë zoti të na prijë e mbara!

(Fëmijët u gëzuan nga fjalët e babait. Fituan shpresë dhe vendosën të nisen për në 
shkollë. Por, nëna e fshehte pikëllimin e saj prej fëmijëve, por edhe ajo u bë sikur u gë-
zua.)

Bardha: Ja pra fëmijët e mi të dashur. Prej sot më nuk do të kemi probleme!

(Në mbrëmje babai, kthehet i raskapitur në shtëpi me shpirt të thyer. Fëmijët e panë, 
por dolën në oborr pa e pyetur fare, sepse ata e dinin mirë se babai i tyre nuk kishte 
gjetur punë.)

Doreta Dervishi, kl. �/10
Gjakovë
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Puna e Besës

Besa: Tina, ç‘farë ke, pse nuk je e disponuar si e gjithë shoqëria e klasës? Pse nuk loz 
me ne, mos diçka nuk është në rregull?
Tina: Epo… jo, jo, më lër vetëm, nuk kam asgjë.
Besa: Jo nuk të lë, unë të kam shoqe, ti ndoshta nuk e di, por unë të dua më shumë 
nga të gjitha shoqet, ti duhet ti ndash problemet me dikë, unë do mbaj sekret, pran-
daj mund të m’i thuash mua, hë ma thuaj, besomë. 
Tina: Po Besa, unë të besoj, por assesi nuk e shoh të arsyeshme t’i ngarkoj të tjerët me 
problemet e familjes sime.
Besa: Jo, jo unë dua të të ndihmoj, prandaj vazhdo!
Tina: Epooo kam probleme me familjen, ne nuk i kemi kushtet si e gjithë bota, mami 
dhe babi çdo ditë kërkojnë punë, por nuk gjejnë e ne kërkojmë për të ngrënë, por nuk 
ka asgjë as edhe një kothere bukë, mua…mua… ndoshta më duhet të ndërpres më…
më…mësimet, sepse nuk kam se me çfarë të blej libra, fletore, nuk mund të mësoj kur 
jam e uritur, më dhemb koka dhe mendja më rri vetëm aty.
Besa: Jo (tha prerazi), kurrsesi, ti je nxënësja më e mirë në klasë, unë do të ndihmoj 
së bashku me të gjithë klasën, së pari me shprehejt e bukura tuat do t’i mbush disa 
fletë, duke ua adresuar disa organizatave joqeveritare (OJQ-ve) dhe më pas të gjithë 
nxënësve të klasës që i kanë kushtet, përfshirë këtu edhe mua, do t’i mbledhim disa 
para dhe si urgjencë do t’ia dërgojmë familjes sate…
Tina: Assesi..
Besa: Ah të lutem mos më kundërshto, sepse kjo do të jetë vetëm një kursim javor për 
ne, e prandaj të them që të mos e refuzosh, sepse kjo do të jetë puna ime më e mirë 
që kam bërë ndonjëherë në jetëm time.

Violina Bordoniqi, kl. �/10
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Fëmija i pikëlluar

Yllka: Nënë, të dalim pak në shëtitje?
Nëna: Sa të mbaroj këtë punëdore dhe do të dalim.
Yllka: Por, nënë, ti tërë natën ke punuar ashtu, nuk ke dhembje koke?
Nëna: Jo e dashur, eja të shkojmë.
Yllka: Uauuu, nënë, ç‘fustan i bukur, do ma blesh këtë fustan?
Nëna: Oh, e dashur, ta lëmë, e marrim duke u kthyer.
Yllka: Jo, nënë, e dua tani, më pëlqen shumë e dua nënë.
Nëna: Oh ylli im, drita ime e syve, do ta blejmë një herë tjetër.
Yllka: Por, përse të gjitha shoqet e mia kanë fustane dhe unë jo?
Nëna: Ylli im, më kupto tani, je më e rritur, nuk kam të holla që ta marr fustanin tënd, 
por unë do të punoj tërë natën e ditën dhe do ta blej.
Yllka: Nënë, sa më vjen keq, por lëre se ky fustan nuk qenka edhe aq i mirë, lëre fare, 
qenka shumë i gjatë, jo nuk e dua.
Nëna: (Duke menduar vetëmevete) Pse, o Zot, kjo gjendje? Ç’ faj kanë fëmijët që të 
ballafaqohen me këtë gjendje? Por vajza ime është shumë e zgjuar, ajo më kuptoi, e 
dashura ime, ohh sa dhimbje që kam.

Vlora Bytyqi



H.R.
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