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EDITORIAL

KOPERTINA:
Robert BERISHA

SHKOLLA E MUAJIT4

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Festimi i 8 Marsit, Ditës Ndërkombëtare të Grave për herë 
të parë para 100 viteve shënoi betejën e vazhdueshme për të 
drejtën e grave për të punuar, votuar, për t’u emëruar në post 
publik dhe për të përfunduar diskriminimin gjinor. Që atëherë 
janë bërë përparime të mëdha, por ne nuk duhet të harrojmë se 
në shumë pjesë të botës, gratë janë ende të cenueshme dhe 
nuk i gëzojnë as të drejtat dhe liritë themelore.

Në vitin 2015 udhëheqësit botëror miratuan Synimet për 
Zhvillim të Qëndrueshëm, ku barazia gjinore dhe fuqizimi 
i të gjitha grave dhe vajzave janë në qendër të Agjendës 
2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Arritja e këtyre 
synimeve, duke përfshirë zhdukjen e varfërisë, promovimin 
e rritjes ekonomike përfshirëse dhe të qëndrueshme, 
zvogëlimi i pabarazive përbrenda dhe në mes të shteteve, 
dhe arritja a barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave 
dhe vajzave bazohen në përmbushjen e tërë potencialit të 
grave në botën e punës. Në përputhje me këtë, Kombet e 
Bashkuara kanë vendosur që tema e Ditës Ndërkombëtare 
për vitin 2017 të jetë “Gratë në Botën e Ndryshueshme të 
Punës: Planeti 50-50 deri në vitin 2030”.

Ideja e kësaj teme është që të analizohet se si mund të 
përshpejtohet Agjenda 2030, si të shtohet vrulli i zbatimit të 
Synimeve të reja të Zhvillimit të Qëndrueshëm, posaçërisht 
synimit numër 5: Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha 
grave dhe vajzave; dhe numër 4: Sigurimi i arsimit përfshirës dhe 
cilësor për të gjithë dhe promovimi i mësimit gjatë gjithë jetës.

Nuk duhet harruar se liritë që gratë sot i gëzojnë burojnë 
nga kërkesat e papërkulshme dhe puna e zellshme e 
femrave pioniere sypatrembura të cilat patën guximin që 
të kërkonin të jenë të barabarta me meshkujt përpara ligjit. 
Mënyra më e mirë për t’i nderuar përpjekjet e tyre është 
duke shfrytëzuar këtë Ditë Ndërkombëtare të Grave për të 
menduar mbi përparimin e arritur, të kërkojmë ndryshime dhe 
të lartësojmë aktet e trimërisë dhe vendosmërisë së grave të 
zakonshme të cilat kanë luajtur rol të jashtëzakonshëm në 
historinë e vendeve dhe komuniteteve të tyre.
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EDITORIAL
The first International Women’s Day celebrated 

over 100 years ago marked the ongoing struggle for a 
woman’s right to work, vote, hold public office and end 
gender discrimination. Since then a lot of progress has 
been achieved, yet we must not forget that in many 
parts of the world, women remain vulnerable without the 
most basic rights and freedoms.

In 2015 world leaders adopted the Sustainable 
Development Goals, placing gender equality and 
empowerment of all women and girls at the heart of the 
2030 Agenda for Sustainable Development. Achievement 
of the goals, including ending poverty, promoting inclusive 
and sustainable economic growth, reducing inequalities 
within and between countries, and achieving gender 
equality and empowerment of all women and girls, rests 
upon unlocking the full potential of women in the world of 
work. In line with this, the UN has decided that the 2017 
theme of International Women’s Day is “Women in the 
Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030”.

The idea of this theme is to consider how to 
accelerate the 2030 Agenda, building momentum for 
the effective implementation of the new Sustainable 
Development Goals, especially goal number 5: Achieve 
gender equality and empower all women and girls; and 
number 4: Ensure inclusive and quality education for 
all and promote lifelong learning.

It is important to remember that the freedoms enjoyed 
by women today stem from the relentless demands 
and hard work of female pioneers who had the courage 
and audacity to demand equality with men under the 
law. The best way to honour their efforts is by taking 
time on this International Women’s Day to reflect on 
progress made, to call for change and to celebrate acts 
of courage and determination by ordinary women who 
have played an extraordinary role in the history of their 
countries and communities.
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Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Xhemail 
Kada” në Pejë është e veçantë për disa 
arsye. Me mbi 1500 nxënës kjo është 

një ndër shkollat më të mëdha në Pejë dhe në mbarë 
Kosovën. Pastaj, në këtë shkollë i vijojnë mësimet 
njëkohësisht nxënës shqiptar, boshnjak, rom, 
ashkalinj dhe egjiptian. Madje, disa prej klasave kanë 
përbërje etnike të përzier. Me fjalë të tjera, nxënësit 
e komuniteteve pakicë, pa kurrfarë problemi, me vet 
dëshirë zgjedhin dhe kanë të drejtë që të mësojnë 
në klasa të përbashkëta me bashkëmoshatarët e 
tyre shqiptar. Kjo shkollë, është një ndër shkollat 
që janë duke e zbatuar pilot projektin për mësimin 
digjital si dhe për kurrikulën e re.

Në lidhje me mësimin digjital, drejtori i kësaj 
shkolle z. Kastriot Blakaj theksoi se kjo metodë e 

të punuarit nënkupton përdorimin e teknologjisë 
informative si në procesin e mësimdhënies edhe 
në atë të mësimnxënies. “Në kuadër të këtij projekti 
nëpër klasat e shkollës tonë janë vendosur 10 
televizor në të cilët është instaluar një platformë 
përmes së cilës mësimdhënësit i parapërgatitin, 
incizojnë dhe më pas i ngarkojnë ligjëratat e tyre. 
Në anën tjetër nxënësit më pas kanë qasje në këto 
ligjërata 24 orë në ditë pa marrë parasysh se ku 
ndodhen, mjafton që të kenë qasje në itnernet. Madje 
ata mund të qasen nga çfarëdo pajisje: kompjuter, 
tabletë apo telefon i mençur,” shtoi drejtori Blakaj. 
Ai theksoi më tutje se kjo platformë i mundëson 
mësimdhënësit që t’i angazhojë nxënësit më 
shumë gjatë ligjërimit dhe të nxisë krijimtarinë dhe të 
menduarit kritik të fëmijëve. Kurse fëmijët nuk kanë 
nevojë që të kenë librin me vete për të mësuar, pasi 
që leksionet e librave i ka në dispozicion në çdo 
kohë dhe në çdo vend përmes ligjëratave në këtë 
platformë. Madje shpjegimi me zë përcillet edhe me 
pamje të ndryshme në funksion të qartësimit sa më të 
mirë të koncepteve të njësisë mësimore në fjalë.

Pengesa më e madhe në shfrytëzimin maksimal 
të kësaj metode të re të ligjërimit ka të bëjë me 
infrastrukturën e shkollës. Objekti i kësaj shkolle është 
ndërtuar në vitin 1979. Përkundër investimeve të 
kohëpaskohshme, siç ishte rasti gjatë vitit të kaluar 
kur në këtë shkollë u bë renovimi i dritareve, dyerve, 
dyshemesë dhe disa tualeteve, në këtë objekt nuk 
mund të zhvillohet mësimi në një ndërrim. Ky edhe 
është problemi më i madh pasi që nxënësit qëndrojnë 
në shkollë vetëm gjysmë dite theksoi z. Blakaj, i cili 
shtoi “për shembull, ne e kemi vetëm një kabinet 
të informatikës, por gjatë ditës 200 nxënës mund 
të kenë nevojë për ta përdorur atë. Pra mungesa e 
hapësirës së mjaftueshme është pengesë.” Lajmi 
i mirë është se komuna tashmë e ka caktuar një 
lokacion të ri ku do të nis ndërtimi i një shkolle të re 

e cila do të mundësojë ndarjen e kësaj shkolle në 
shkollë fillore (nga parashkollorët deri tek klasa e 
pestë) dhe shkollë të mesme të ulët (klasat 6-9).

Drejtori Blakaj ishte optimist se gjendja do të 
vazhdojë të përmirësohet sepse siç tha ai në prill 
komuna do të investojë në rregullimin e të gjitha 
nyjave sanitare që kanë nevojë, kurse gjatë verës do 
të rinovohet komplet çatia e shkollës. S’ka dyshim se 
tërë këto investime duhet të përcillen edhe me punë 
dhe angazhim nga personeli i shkollës, nxënësit por, 
edhe prindërit. “Personalisht, kam pak më shumë 
se një muaj që jam emëruar si drejtor i kësaj shkolle 
dhe për këtë kohë mund të them se personeli dhe 
nxënësit janë shumë të angazhuar. Mirëpo, ajo që 
dëshirojë unë është që t’i rikthej prindërit në shkollë 
dhe që trekëndëshi shkollë-nxënës-prind të jetë 
funksional. Nëse e  arrijmë këtë, suksesi nuk do të 
mungojë. Fakti se unë vet jam pjesë e këtij komuniteti 
më ndihmon shumë në këtë drejtim pasi që unë i njoh 
personalisht rreth 85 për qind të prindërve,” tha drejtori 
i shkollës. Në fund z. Blakaj i porositi të gjithë prindërit 
që të punojnë dhe të tregojnë interesim për punën 
e fëmijëve të tyre sepse kjo është nxitja më e mirë 
për këta të fundit. Kurse për fëmijët porosia e tij ishte 
shumë e thjeshtë mësim dhe lexim i vazhdueshëm 
dhe sistematik. Sepse vetëm në këtë mënyrë ata e 
sigurojnë të ardhmen e tyre në plan afatgjatë!

Drejtori, z. Kastriot Blakaj

Bardha Haxhisefa (14)
Ne tashmë e dimë 
se 8 Marsi është Dita 
Ndërkombëtare e Gruas. 
Është dita kur ne ndalemi 
për të paktën një minutë 
për të menduar se sa me 
vlerë është nëna – qenia më perfekte 
njerëzore në të gjithë planetin.
Për mendimin tim 8 Marsi vlen të fes-
tohet por, dashuria dhe respekti ndaj 
nënës dhe gruas duhet të ushtrohet plot 
365 ditë në vit.

Bardha Haxhisefa (14)
We know that 8th of March is the Interna-
tional Women’s Day. It is the day when we 
stop for at least one minute to think how 
valuable mothers are – the most perfect be-
ings in the entire planet. In my opinion 8th of 
March should be celebrated, but we should 
love and respect women 365 days a year.

Elion Rrahmani (14)
Unë e mendoj si një prej 
ditëve më të veçanta 
për çdo popull të botës. 
Kjo është dita kur 
nënave tona, motrave 
dhe gjysheve u shpre-
het dashuri pak më e madhe se ditëve 
të tjera, pra me lule e dhurata. Vlerën e 
nënave e dimë gjithmonë por, në këtë 
ditë feste shprehemi lirshëm dhe i lëmë 
ndjenjat tona që të flasin.

Elion Rrahmani (14)
I think 8th of March is one of the most 
unique days for every nation in the world. 
This is the day when we express a little 
bit of extra love for our mothers, sisters 
and grandmothers, through flowers and 
gifts. We all know the value of our moth-
ers but, on this day of celebration we let 
our feelings express themselves.

ÇFARË DINI DHE ÇKA MENDONI 
PËR 8 MARSIN?

SHFMU “XHEMAIL 
KADA” - PEJË

Pyetësor

shkolla e muajit

Dafina
Feta (14)
8 Marsi është 
Dita Ndërkom-
bëtare e 
Gruas. Ajo fes-
tohet në tërë 
botën. Kjo ditë është një ditë që 
duhet t’iu përkushtohet nënave. 
Sepse, nënat janë qeniet më të 
veçanta në botë dhe ne duhet të 
kemi respekt të veçantë për ato. 
Ato janë shtylla e shtëpisë, dielli i 
mëngjesit dhe yjet e mbrëmjes.

Dafina Feta (14)
8th of March is the International 
Women’s Day. It is celebrated 
all over the world. This day 
should be dedicated to moms. 
Because they are the most 
unique beings of the world and 
we should have unique respect 
for them. They are the founda-
tion of the family, the morning 
sun and the evening star.

4 for you



The elementary and junior high school 
“Xhemail Kada” in Pejë is unique for 
several reasons. With over 1500 students 

this is one of the biggest schools in Peja and 
entire Kosovo. This school is attended at the 
same time by Albanian, Bosnian, Roma, Ashkali 
and Egyptian children. Moreover, some of the 
classrooms are ethically mixed. Namely students 
from minority communities, without any problem 
on their own will choose and are entitled to learn 
in the same classrooms with their Albanian 
peers. This is also one of the schools that are 
part of the pilot project in implementing digital 
learning and the new curricula.

In relation to digital learning, the principal of 
this school, Mr Kastriot Blakaj said that this method 
of work implies the use of IT in both the teaching 
and learning process. “Through this project we 
have set up in our classrooms 10 TV sets that 
come with a platform through which teachers, 

prepare, record and upload their lectures. On 
the other end, the students can access these 
lectures 24 hours a day from anywhere as long 
as they have an Internet connection. They can 

use any device to get connected be 
it computers, tablets or even smart 
phones,” Mr Blakaj added. He went 
on stressing that that this platform 
enables the teachers to engage 
children more during lectures and 
encourage the children’s creativity 
and critical thinking. On the other 
hand, the children don’t need to 
have their books with them to 
learn. Through these lectures their 
lessons are already available at 
any time any place. These lectures 
are verbal and also contain graphic 
images that help explain the 

concepts of the respective unit.
The school infrastructure is the greatest 

obstacle that prevents the maximal benefit 
from this new method of lecturing. The school 
building was constructed in 1979. Despite several 
investments, as was the case last year when 
doors, windows, floors and some toilets were 
renovated, this school cannot operate in 
one shift. This is the biggest issue because 
children are at school only half a day 
highlighted Mr. Blakaj, and added: “for 
example, we have only one informatics 
cabinet. During the day 200 students 
may need to use it. Lack of space is an 
obstacle.” The good news is that Peja 
Municipality has already chosen a new 
location for the construction of a new 
school building. This will enable the division 
of school in two: the elementary (preschool 

to 5th grade) and junior high (6th to 9th grade).
Principal Blakaj was optimistic that the 

situation would continue improving because as 
he mentioned in April the municipality will invest 
in renovating all toilets and during the summer 
the entire roof of the school shall be renovated to. 
Certainly, all these investments must be followed 
with work and dedication from the school staff, 
students and parents. “Personally I have taken 
up this position about a month ago and in this 
time I can tell you that both the personnel and 
the students are very dedicated. What I really 
want is to get the parents involved with the school 
so that the School-Student-Parent triangle is 
functional. If we achieve this success will follow! 
The fact that I am part of this community because 
I live here helps me a lot in this sense. Because I 
know in person over 85 per cent of the parents,” 
emphasized the principal of this school. Finally Mr. 
Blakaj appealed to all parents to work more closely 
and show more interest about their children’s 
work, as this is the best way to further encourage 
them. For the children his message was very 
simple – continuous and systematic learning and 
reading. Because this is the only way to ensure 
their long term future!

Dea Manaj (12)
Në të kaluarën gratë dhe 
burrat nuk kishin të drejta 
të barabarta. Gratë puno-
nin tërë ditën në shtëpi dhe 
kujdeseshin për fëmijët 
mirëpo, ato nuk kishin të 
drejtë që të punësoheshin, të votonin etj. Kjo 
gjë vazhdoi deri më 8 Mars 1908 kur gratë 
u ngritën në grevë për t’i kërkuar të drejtat e 
veta. Pas kësaj gradualisht të drejtat e grave 
janë barazuar me ato të burrave.

Dea Manaj (12)
In the past men and women did not have 
equal rights. Women would work all day 
at the house and took care of children, 
but they had no right to get a job, vote 
etc. this went on until 8th of March 1908 
when women rose to protest to seek their 
rights. After this the women have slowly 
become equal to men.

EJHS “XHEMAIL 
KADA” - PEJË

school of the month

Rilinda
Berisha (15)
8 Marsi është 
dita më gaz-
more e çdo 
fëmije, të cilët 
me padurim 
presin çastin që t’ua dhurojnë në-
nave një dhuratë me përqafime. 
Mendoj se kjo ditë e veçantë 
duhet festuar në tërë botën, pasi 
që kjo është më e pakta që mund 
të bëjmë për nënat tona.

Rilinda Berisha (15)
8th of March is the happiest day 
for every child that impatiently 
waits the moment he can give his 
mom a gift of hugs. I think that this 
special day should be celebrated 
all over the world, because this is 
the least we can do for our moms.

Njomza 
Berisha (14)
8 Marsi është 
festë që fes-

tohet në gjithë botën. 
Para shumë vitesh 
gratë u bashkuan sepse ndiheshin të 
shkelura nga gjinia mashkullore. 8 Marsi 
është dita më e veçantë për nënat tona. 
Në këtë ditë atyre duhet t’iu dhurojmë 
dashuri sepse ato sakrifikojnë kaq 
shumë për ne. Unë mendoj se 8 Marsi 
duhet të festohet në të gjithë botën dhe 
të drejtat e grave duhet të respektohen.

Njomza Berisha (14)
8th of March is a day that is celebrated 
all over the world. Many years ago 
women joined their forces because they 
were oppressed by men. 8th of March is 
the most special day to our moms. On 
this day we should shower them with 
love because they sacrifice so much 
for us. I think the 8th of March should 
be celebrated all over the world and 
women’s rights should be respected.

WHAT DO YOU KNOW AND WHAT IS YOU 
OPINION ABOUT 8TH OF MARCH?Questionnaire
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Marshi DANCON 
(DANCON March) ose 
Marshi i Kontingjentit 

Danez është një traditë që ka 
filluar në vitin 1972 nga trupat 
daneze të vendosura në Qipro. 
Që atëherë çdo kontingjent i 
ushtarëve danez gjatë misionit 
të tyre jashtë vendit organizon 
një event të tillë. Në fillim të 
janarit 2017, pjesëtarët e 
detashmentit danez të KFOR 
35 B e organizuan edhe një 
edicion tjetër të suksesshëm 
të këtij marshi në të cilin morën 
pjesë rreth 1000 pjesëtarë 
të KFOR-it. Rreshteri Tobias 
Dollerup dhe tetari Niels 
Elsnap vendosën që të gjitha 
fondet e tepruara t’i dhuronin 
për dy shkolla në si dhe për 
strehimoren “Pylli i Arinjve” në 
Prishtinë. Shkolla e parë që u 
përzgjodh të përfitonte ishte 
Shkolla Fillore “Ali Kelmendi” 
në Vushtrri, më saktësisht 
klasa e bashkëngjitur për 
fëmijët me nevoja të veçanta. 
Kurse, shkolla e dytë Gjimnazi 
në Rahovec pranoi tre laptopë.

Që të tria donacionet ishin 
në vlerë prej 1000 euro secila. 
Në shkollën “Ali Kelmendi” 
fondet u shfrytëzuan për të 
renovuar klasën e fëmijëve 
me nevoja të veçanta. 
Ata siguruan një tapet për 
dysheme, perde për dritare 
si dhe rafte për nxënësit si 
dhe një fshesë me rrymë për 

mirëmbajtjen e dyshemesë. 
Gjimnazi në Rahovec u 
ndihmua me tre laptopë me 
programet e Microsoft Office. 
Kurse, për strehimoren e 
arinjve u siguruan rreth 300 kg 
të ushqimeve të thata, 50 kg 
fruta, dru dhe disa materiale 
për lodra. Një pjesë e parave 
u përdorën për të blerë radio 
Motorola për punëtorët e 
sigurimit. Sipas rreshterit 
Dollerup, synimi kryesor ishte 
që kjo ndihmë modeste të 
shkonte aty ku do të kishte 
efektin më të madh.

Znj. Tefide Krasniqi, 
mësimdhënëse në klasën e 
bashkëngjitur, tha se kjo klasë 
është hapur që nga viti 2003-
2004. Aktualisht, aty punohet 
me pesëmbëdhjetë fëmijë të 

moshave të ndryshme dhe me 
aftësi të ndryshme. Për këtë 
arsye e tërë puna bazohet 
në plane individuale duke iu 
përshtatur aftësive të fëmijëve. 
Qëllimi i kësaj klase është 
zhvillimi dhe integrimi gradual 
i këtyre fëmijëve në klasat e 
rregullta, gjë që ka ndodhur 
në të kaluarën. Në lidhje me 
donacionin e pranuar ajo tha: 
“Ne sot kemi përfituar një 
donacion tepër të rëndësishëm. 
Ne punojmë me projektor 
dhe për shkak të mungesës 
së perdeve drita i ka penguar 
fëmijët që t’i shohin pamjet e 

paraqitura përmes projektorit. 
Po aq të rëndësishme janë 
edhe raftet pasi falë tyre ne 
më në fund kemi ku t’i ndajmë 
gjërat e secilit fëmijë. Kurse 
tapeti dhe fshesa elektrike 

na mundësojnë një nivel 
më të mirë të pastërtisë dhe 
higjienës”. 

Znj. Vidosheviq Dobrilla 
drejtoresha e gjimnazit 
në Rahovec iu falënderua 
pjesëtarëve të KFOR-it 
për dhuratat e siguruara. 
Ajo theksoi se këta laptopë 
ishin të mirëseardhur për 
shkollën. “Ju faleminderit 
shumë! Jam e lumtur pa 
masë për këtë donacion sa 
nuk gjej fjalët e duhura për 
ta shprehur rëndësinë e 
gjestit tuaj. Këta kompjuterë 
janë të domosdoshëm për 
ne. Falë tyre ne do të mund 
të përmirësojmë cilësinë e 
procesit mësimor. Mirëpo, 
ata do të jenë të dobishëm 
edhe për të kryer punët 
administrative në shkollë. 
Edhe njëherë ju falënderoj 
nga zemra,” tha drejtoresha 
Vidosheviq.

Në fund rreshteri Dollerup 
theksoi se ishte tejet i kënaqur 
që ai dhe kolegët e tij kishin 
mundur t’i siguronin këto 
donacione. Sipas tij, vlera e tyre 
ishte shumë modeste. Mirëpo, 
reagimi pas pranimit të tyre 
si në Gjimnazin në Rahovec 
ashtu edhe në shkollën fillore 
në Vushtrri tregoi se ato ishin 
shumë të nevojshme dhe të 
çmuara. “Reagimi i fëmijëve 
në klasën gjithëpërfshirëse, 
dashuria dhe përqafimet e 
tyre për ne ishin kënaqësia 
më e madhe. Në muajin 
shkurt ne do të kthehemi në 
shtëpi në Danimarkë. Këtu në 
Kosovë kemi kaluar shumë 
mirë dhe kemi qenë shumë të 
mirëpritur, dhe këto donacione 
janë shprehje modeste e 
mirënjohjes tonë.”

MARSHI DANCON NDIHMON DY 
SHKOLLA DHE STREHIMOREN E ARINJVE
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The DANCON March (or 
the Danish Contingent 
March) is a tradition that 

was started in 1972 by Danish 
troops who were deployed in 
Cyprus. Ever since then each 
contingent of Danish soldiers 
has organized an event like 
this during their overseas 
deployments. In early January 
2017 members of the Danish 
detachment KFOR 35 B once 
again organized another 
successful edition of this 
march attended by nearly 1000 
members of KFOR. Sergeant 
First Class Tobias Dollerup and 
Lance Corporal Niels Elsnap 
decided to donate all the 
surplus funds from this activity 
to two schools and the bear 
sanctuary in Prishtina. The 
first school to benefit was the 
Primary School “Ali Kelmendi” 
in Vushtrri, with the funds 
directed to the “attached 
classroom” be used for the 
children with special needs 
classroom. The second 
school “Gimnazija”high 
school in Rahovec received 
three laptops.

The three donations 
amounted to the value of € 
1000 each. The school “Ali 
Kelmendi” used the funds to 
renovate the classroom for 
children with special needs. 
They purchased a new carpet, 
curtains, and shelves for the 

room. They also purchased a 
vacuum cleaner to maintain 
the new carpet. The school 
in Rahovec, utilized the funds 
to purchase three laptops 
equipped with ‘Microsoft Office’ 
software. Finally, the Bear 
Sanctuary received 300 kg of 
dry food, 50 kg of fruits, wood 
and some materials for toys. 
They also used some of the 
money to purchase motorola 
radios for security purposes. 
According to Sergeant First 
Class Dollerup, the main aim 
was to provide these donations 
to locations where they would 
have a significant impact.

Ms. Tefide Krasniqi, 
one of the teachers of the 
children with special needs 
in Ali Kelmendi, said that this 

classroom was opened in 
2003-2004. They currently 
work with fifteen children of 
various ages and intellectual 
abilities. Therefore, their 
work is based on individual 
plans in compliance with the 
children’s skills. The goal of 
this classroom is to develop 
and gradually integrate these 
children in regular classes. 
With regard to the donation 
she said: “Today we received 
a very important donation. 
We work with a projector and 
because we had no curtains 
the daylight made it hard for 

children to see the projected 
images. The shelves are also 
just as important because 
thanks to them we can finally 
store the belongings of each 

child separately. The carpet 
and the vacuum cleaner 
enable us to maintain the 
proper level of hygiene.”

The principal of 
“Gimnazija” high school 
in Rahovec, Ms. Dobrila 
Vidosevic, thanked the KFOR 
members for their gifts. She 
emphasized that these laptops 
were more than welcome for 
the school. “Thank you very 
much. I am extremely happy 
for this donation. I simply 
cannot find the right words to 
express the importance of this 
gesture, as these computers 
are very necessary to us. 
Thanks to them, we will be 
able to improve the quality 
of our lectures, but they will 
also come in handy for our 
administrative work. Once 
more I thank you from the 
bottom of my heart,” principal 
Vidosevic said.

To conclude, Sergeant 
First Class Dollerup, said that 
he was very satisfied that he 
and his colleagues had been 
able to provide these modest 
donations. However, the 
reaction after receiving them 
both in the “Gimnazija” high 
school in Rahovec and the 
classroom in Vushtrri showed 
that they were really needed 
and appreciated. “The reaction 
of the children in the attached 
classroom, their love and hugs 
were our greatest satisfaction. 
In February we will be back 
home in Denmark. We had 
a really good mission here in 
Kosovo and we felt welcomed. 
These donations are just 
a small expression of our 
gratitude,” said Dollerup.

DANCON MARCH ASSISTS TWO 
SCHOOLS AND THE BEAR SANCTUARY
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Një gjum i mirë

Një gjum i mirë 
do të ishte 
si shpagim 

për gjithë ato netë pa 
gjumë që nëna i ka 
kaluar për t’u kujdesur 
për ty. Përgatitni nënës 
çajëra prej limoni, 
livandoje, peperminiti 
dhe kamomile, që t’i 
ndihmojë asaj për t’u 
relaksuar, gjersa një 
maskë ëndërrore nga 
gjumi siguron që nata të 
përfundojë kur ajo dëshiron të përfundojë.

A Good Night’s Sleep

Think of it as payback for all those nights she stayed 
up taking care of you. Homemade teas in lemon, 
lavender, peppermint, and chamomile will help her 

relax, while a dreamy sleep mask ensures that night ends 
when she says it does.

Mëngjes 
në shtrat

Mëngjesi 
në 
shtrat 

është një 
veprim i 
zakonshëm 
për Ditën e 
Nënës, mirëpo 
gjithsesi 
një veprim i 
arsyeshëm. 
Buqeta nga 
letra dhe 
kompleti i enëve klasike do të shtojnë një 
hije festive për përgatitjen e sanduiçit të saj 
të preferuar dhe një lëng portokalli të sapo 
shtrydhur.

Breakfast in Bed

A classic Mother’s Day move - but for 
good reason. Tissue-paper posies 
and hand-painted china will add 

festive flair to eggs Benedict and fresh-
squeezed OJ.

Një ditë në banjë

Natyrisht që nëna do të dëshironte të 
pushonte me shumë stil gjatë një 
vikendi, mirëpo besoj që do të ishte 

po aq e kënaqur me një shportë përplot 
me artikuj për të bërë një banjë në shtëpi. 
Shamponi për fërkim do të lë lëkurën e saj 
të butë dhe me një aromë të ëmbël, gjersa 
sapunët në formë zemre do të përçojnë 
porosinë “të dua” në vend.

A Spa Day

Sure, Mom would love a fancy weekend 
retreat, but we bet she’ll be just as touched by a basket of DIY home-
spa goodies. Body scrub will leave her skin feeling soft and smelling 

sweet; while heart-shaped soaps help drive the “I love you” message home.

Hobi i ri dhe dëfryes

Gjersa ju rriteshit, bota rrotullohej 
rreth jush, mirëpo tani ka ardhur 
koha që interesat e tjerë të 

nënës të vihen në qendër të vëmendjes. 
Nënat që kanë dëshirë të krijojnë diçka, 
do të adhuronin një komplet për qepje 
në kavanoz. E nëse nëna juaj është më 

tepër person që e 
adhuron natyrën, 
atëherë krijoni 
një komplet për 
kujdesin e luleve, 
për t’i ndihmuar 
asaj të shfaq frytet 
e punës së saj. 

Mbrëmje 
filmike me 
nënën

Mund të shtriheni 
në përqafimin 
e njëra-tjetrës 

dhe relaksoheni me një 
film klasik, ku mund të 
zgjedhni ndonjë film 
ku luan aktorja Audrey 
Hepburn ose ndonjë 
film për vajza-nëna si 
“Mamma Mia!”. Për t’ia 
shtuar nuancën teatrale 
kësaj mbrëmjeje ia shtoni kokoshkat e zakonshme dhe ndonjë 
kartolinë filmi për të ruajtur kujtimin e ëmbël të këtij takimi. 

A Movie Night with Mom

Cuddle up with a classic film (anything starring 
Audrey Hepburn) or cheesy mother-daughter flick 
(“Mamma Mia!,”). Give a cozy night in theatrical 

cache with custom popcorn and a movie card to act as 
an adorable save-the-date.

DHURATAT E MAHNITSHME: DITA E NËNËS ME PUNËDORE
Gjersa jeni rritur ka qenë nëna e juaj ajo që ju ka dhuruar mbarë botën, mirëpo meqë tani nuk jeni në gjendje që t’ia 
shpërbleni atë me ndjenja, atëherë mund t’ia zbukuroni ditën përmes një dhurate më konkrete. Këtë vit, mos bleni 
kartolina në shitore, por krijoni një dhuratë simbolike për t’i treguar nënës rëndësinë që kishin dhuratat e saj. Filloni me 
një fletore të personalizuar, një mirënjohje modeste për historinë e përbashkët të pashkruar që do t’i keni në vitet në vijim.
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Rimodelim i 
vogël shtëpie

Një rimodelim i 
madh i shtëpisë 
nuk vjen në 

shprehje, atëherë si 
thuani për një rimodelim 
të vogël? Mbulesa me 
lule të shtypura do të 
shndërrojnë tavolinën e 
nënës në një tavolinë të 
denjë për festa, gjersa 
dritat e filxhanave të çajit 
do t’i japin një pamje të 
bukur dhe mahnitëse.

A Mini Home Makeover

An extreme home makeover might be out of the 
question, so how about a face-lift instead? Pressed-
pansy coasters will ensure that her table is fit for 

entertaining, while teacup lights lend a lovely, ethereal glow.

Falënderim nga 
zemra

Nëna e adhuron kur 
ju i tregoni me vepra 
asaj se sa shumë e 

dashuroni, por ndonjëherë ajo 
dëshiron t’i dëgjojë ato fjalë 
që shprehin dashurinë të dalin 
nga goja juaj. A ju ka ngrënë 
macja gjuhën? Ato fjalë mund 
t’i shkruani në këto letra të të 
bukura e të ngjyrosura.

A Heartfelt Thanks

Mom loves it when you show her how much you care - 
but sometimes she likes to hear you say the words, 
too. Cat got your tongue? Put it in print on this 

beautiful dip-dyed stationery.

Kujtime po aq të 
mira sa të tuajat

F jalët mund t’i shprehni 
përmes fotografive: 
Kartolinës suaj mund 

t’ia shtoni një kuti ose 
ditar për Ditën e Nënës të 
mbushur plot me fotografi 
dhe gjësende kuptimplota.

Memories as Good 
as Yours

Say it with pictures: Supplement your card with 
a Mother’s Day scrap box or journal filled with 
meaningful photos and trinkets.

Rroba për të larë

Gjersa ju ka rritur 
nëna ka larë mjaft 
rroba tuaja. Ju 

mund t’ia shpërbleni asaj këtë 
mund duke i dhuruar disa 
aromatizues për rroba që t’i fus 
në sirtarët e saj dhe t’i mbajë 
ato të freskëta, si të kishin dalë 
drejt nga tharrësja e rrobave.

A Fresh Load of Laundry

She certainly did enough of yours over the years! Give her 
the next-best thing with sachets that will keep her drawers 
smelling as though they’re straight from the dryer.

Koha për çaj

Nënës mund t’ia dhuroni edhe disa artikuj që i nevojiten 
për të krijuar një përzierje të çajrave bimore, pra një kuti 
përplot me bimë. Për të krijuar një kuti të tillë, atëherë 

në një kuti të verës ose në një konteiner mund të mbillni mentë, 
barbarozë, salvia elegans dhe livando, e cila duhet të ketë edhe 
drenazhë të mjaftueshme.

Tea Time

Give her the supplies she 
needs to craft a custom 
blend of herbal tea with 

a tea garden in a box. To make 
one, plant mint, rose geranium, 
pineapple sage, and lavender 
in a wooden wine crate or other 
container with ample drainage.

tepër person që e 
adhuron natyrën, 
atëherë krijoni 
një komplet për 
kujdesin e luleve, 
për t’i ndihmuar 
asaj të shfaq frytet 
e punës së saj. 

A Fun New Hobby

Growing up, it was all about you, 
but now it’s time for Mom’s other 
interests to take center stage. 

Crafty moms will love our sewing kit in a 
jar. If “Mother Earth” is a more apropos 
title, create a flower-arranging kit to help 
her show off the fruits of her labor.

GIFTS THAT GO BEYOND: A HANDMADE MOTHER’S DAY
Your mom gave you the world growing up - and while you may not be able to repay her gift in kind, you can make her day 
with something more tactile. This year, skip the drugstore card and craft a symbolic gesture to show her what her many gifts 
meant to you. Start with a personalized notebook - a subtle nod to your unwritten history together in the years to come.
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For You: Cilat janë mesa-
zhet e këngëve tuaja?
Roberti: Në fillim kanë pritur 
prej meje që unë të bëj ndonjë 
komponim timin e jo të dal me 
këngë të huaj. Mirëpo, MIA 
më ka pëlqyer, i kam blerë të 
drejtat dhe e kam lansuar. Kur 
flasim për komponime të mia, 
me 14 shkurt e kam lansuar 
baladën “Të dua” me tekst të 
Fatmir Mujës.  

For You: Çfarë mendoni për 
skenën muzikore kosovare 
dhe çka kishit ndryshuar ju?
Roberti: Gjeneratat e reja 

janë me fat që 
po zhvillohen 
artistikisht në një 
kohë moderne si 
kjo e jona.

For You: Dukeni 
shumë bukur 
në skenë, kush 
kujdeset për 
pamjen dhe 
stilin tuaj?
Roberti: Ku-
jdesem vet për 
pamjen time. 
Gjithmonë i vesh 
ato rroba në të 
cilat ndjehem 
mirë.

For You: Nëse një ditë do të 
qeverisje botën, çka do të 
ndryshoje?
Roberti: Do t’i kisha përfun-
duar të gjitha luftërat. 

For You: Cilin film e keni 
shikuar më shumë se një 
herë?
Roberti: I pëlqej komeditë, 
pothuajse të gjitha i shikoj më 
shumë se njëherë.

For You: Cilat janë dëshirat 
tua për llampën e Alladinit?
Roberti: Shëndet, shëndet 

dhe vetëm 
shëndet. 

For You: Në 
cilën periudhë 
të historisë 
kishe pasur 
dëshirë të 
jetosh?
Roberti: Duke 
u nisur nga shi-
ja për muzikën, 
do të doja të 
kthehesha në 
vitet e ’60-ta. 

For You: Në cilin qytet kishe 
dëshiruar të jetosh?
Roberti: Prishtinën nuk e 
ndërroj me asnjë vend tjetër. 
Por, nëse do të duhej të zgjed-
hja patjetër, atëherë Tirana 
dhe New York-u.

For You: Çka vëren së pari 
kur je në bisedë me dikë?
Roberti: Qëndrimi që njerëzit 
e mbajnë në pesë sekondat e 
parë të takimit.

For You: Nga çka je frikë-
suar kur ke qenë i vogël?
Roberti: Kam pasur dhe kam 
frikë nga gjaku.

For You: A është dashuria 
vetëm fjalë?
Roberti: Po, definitivisht 
vetëm fjalë. 

For You: Nuk mund të 
jetosh pa…?
Roberti: Pa vajzën time 
Renee dhe pa bashkëshorten 
time Nora. 

For You: Sipas juve Jennifer 
Lopez është më emirë si 
artiste apo  këngëtare?
Roberti: Mua më pëlqen 
shumë më shumë si aktore.

For You: Çfarë preferoni më 
shumë nga garderoba juaj?
Roberti: Veshjet me material 
pambuku. 

For You: Me cilin personazh 
fiktiv mund ta identifikoni 
veten?
Roberti: Me Charlie-n nga 
filmat e vizatuar.  

For You: Zgjedh tre persona 
që do t’i ftoje për darkë?
Roberti: Robert de Niro, Al 
Pacino dhe Sting.

For You: Rekomando një 
këngë për të vallëzuar, një 
film ku mundesh të shfry-
hesh nga të qajturit dhe një 
baladë që mund të dëgjohet 
me dekada?
Roberti: Për vallëzim: 
Michel Telo - ‘Ai se eu te 
pego’; Filmi: ‘Hatchiko’; 
Balada: Celine Dion ‘My 
heart will go on’.

For You: Cila është porosia 
juaj të rinjtë e Kosovës?
Roberti: Të ushqehen shën-
detshëm, të merren me sport, 
të lexojnë dhe të mësojnë sa 
më shumë që munden. 
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music box

Edhe pse është i biri i njërit prej kompozitorëve më të njohur në ish Jugosllavi, pak 
kush e njeh Robertin si djali i Tomor Berishës. Kjo, pasi Robert Berisha dëshi-
ron që karriera e tij të bazohet në talentin dhe punën dhe jo në emrin e tij. Sipas 

Robertit, prejardhja nga një familje muzikantësh sigurisht që ka ndikuar në përzgjed-
hjen e tij të karrierës. Mirëpo, ai po ashtu thekson se ky vendim kurrë nuk i është im-
ponuar nga babai. Një vit më parë, Roberti ndërmorri një hap që padyshim shënon një 
pikë kthese për të. Nga një muzikant në prapavijë ai doli në rend të parë, pasi publikoi 
këngën e parë si solist. Kjo rezultoi me shtimin e vëmendjes së mediave dhe publikut. 
Ne ju ftojmë që të lexoni intervistën në vijim dhe ta njihni Robertin më për së afërmi.

ROBERT BERISHA - “MADE IN KOSOVA”

Emri dhe mbiemri: 
Robert Berisha 
Data e lindjes: 28.01.1978
Vendi i lindjes: Prishtinë
Gjatësia: 182cm
Pesha: 88kg
Ngjyra e syve: Kaftë
Ngjyra e flokëve: E zezë
Ushqimi i preferuar: 
Ushqimi i detit
Muzika e preferuar: 
Muzika e mirë
Këngëtari/ja i/e preferuar: 
Sting
Pija e preferuar: Uji 
Ngjyra e preferuar: E 
bardha, e zeza
Talenti sekret: Ende nuk e 
kam zbulu
Sporti i preferuar: Fitnesi
Sportisti/ja i/e preferuar: 
Lionel Messi
Cilat janë virtytet tuaja: 
Sinqeriteti
Stili i veshjes: Sportiv
Menaxheri: Unë
Kompania inçizuese:
FM Production



For You: What messages do 
your songs convey?
Robert: In the beginning they 
expected me to come out with 
my own composition, and not 
make a debut with someone 
else’s song. But, I liked MIA, I 
bought the rights and launched 
it. When we talk about my 
compositions, on 14th of 
February I have launched the 
ballad “I love you” by song-
writer Fatmir Muja.  

For You: What do 
you think of the 
Kosovar music 
stage and what 
would you change?
Robert: Young gen-
erations are lucky to 
artistically develop in 
this modern time.

For You: You look 
very good on stage, 
who takes care 
of your look and 
style?
Robert: I take care 
of my own look. I 
always wear clothes 
that I feel comfort-
able in.
For You: If you 
would rule the 
world one day, what 
would you change?

Robert: I would end all wars. 

For You: What movie did 
you watch more than once?
Robert: I like comedies, and I 
watch almost all of them more 
than once.

For You: What are your 
wishes for Aladdin’s lamp?
Robert: Health, health and 
only health. 

For You: What historical 
period would you like to live 
in?
Robert: Based on my music 
taste, I’d choose the 60’s.

For You: What city would 
you like to live in?
Robert: I would never change 
Pristina. But, if I have to 
choose, than Tirana and New 
York. 

For You: What is the first 
thing you notice when talk-
ing to someone?
Robert: The posture people 
have during the five first sec-
onds of a meeting.

For You: What were you 
afraid of when you were 
little?
Robert: I was and still am 
afraid of blood.

For You: Is love only a 
word?
Robert: Yes! Definitely, only 
a word. 

For You: You cannot live 
without …?
Robert: My daughter, Renee, 
and my wife, Nora. 

For You: In your opinion, is 
Jennifer Lopez better as an 
actress or a singer?
Robert: I like her much more 
as an actress.

For You: What do you prefer 
mostly from your wardrobe?
Robert: Cotton clothes. 

For You: What fictive char-
acter you relate yourself to?
Robert: Charlie from the 
animated movie.  

For You: Choose three 
celebrities that you would 
invite for dinner?
Robert: Robert de Niro, Al 
Pacino and Sting.

For You: Recommend a 
song to dance to, a movie 
where you can cry your eyes 
out, and a ballad that can be 
listened to for decades?
Robert: Dance song: Michel 
Telo - ‘Ai se eu te pego’; Mov-
ie: ‘Hachiko’; Ballad: Celine 
Dion ‘My Heart Will Go On.’

For You: What do you 
think of the Kosovo youth 
and what is your message 
to them?
Robert: Eat healthy, do sports, 
read and learn as much as 
possible.
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music box

Although he is the son of one of the most renowned composers in former Yugo-
slavia, few people know Robert as the son of Tomor Berisha. It is so, because 
Robert Berisha wishes for his career to be based on talent and work and not on 

his name. According to Robert, coming from a family of musicians surely had an im-
pact in his career selection. Furthermore, he emphasizes that this decision was never 
imposed by his father. A year ago, Robert took a step, which undoubtedly marks a turn-
ing point for him. From a musician in the background, he came up front, publishing his 
first solo single. This resulted in the increase of media attention, but also the public. 
We invite you to read the following interview and get acquainted closely with Robert.

ROBERT BERISHA - “MADE IN KOSOVA”

Name and Surname:
Robert Berisha 
DOB: 28.01.1978
POB: Pristina
Height: 182cm
Weight: 88kg
Eye Color: Brown
Hair Color: Black
Favorite Food: Sea food
Favorite Music: Good music
Favorite Singer: Sting
Favorite Drink: Water 
Favorite Color: White and 
black
Secret Talent: Yet to be 
discovered
Favorite Sports: Fitness
Favorite Sports player: 
Lionel Messi
Virtues: Honesty
Dress Style: Sportive
Manager: I
Production Company: 
FM Production



Grupet e para të 
muzikës rok u 
themeluan në 

Mitrovicë në vitet e 60-ta. 
Në vitin 1979 në qytetin e 
vogël përgjatë brigjeve të 
Lumit Ibër u krijua grupi 
i parë i muzikës xhez 
“Jazz Big Band”. Ky ishte 
Big Bendi i gjashtë që u 
formua në Jugosllavinë 
e atëhershme pas atyre 
në Novi Sad, Beograd, 
Ljubljanë, Zagreb dhe 
Sarajevë. Ishte një grup 
shumetnik muzikor, ku 
pranë njëri-tjetrit luanin 
serbët, shqiptarët, turqit 
dhe boshnjakët. Ndryshe 
nga grupet e tilla, grupi në 
Mitrovicë përbëhej vetëm 
nga amatorë.

Gazmend Mustafa, 
ish trombonisti i bendit, 
tha se “Big Bendi i 
Mitrovicës kishte rreth 20-
23 muzikantë që luanin 
varësisht nga kërkesat e 
koncertit”. Duke kujtuar ato 
kohë, ai theksoi se gjithçka 
lidhej me shoqërinë. “Do të 
kisha dëshirë që të mund ta 
përshkruaj mënyrën se si ne 
shoqëroheshim sëbashku. 
Mirëpo në atë rast do të më 
duhej të isha një shkrimtar. 
Para së gjithash ishte për 

shoqëri, ne të gjithë ishim 
të lidhur përmes muzikës 
dhe askush nuk ishte i 
interesuar të dinte se kush 
jeni dhe çka jeni. Ajo çfarë 
ishte me rëndësi ishte se 
a mund të luash ose jo 
muzikë,” tha Gazmendi.

Big Bendi i Mitrovicës ka 
tërhequr shumë muzikantë 
të rinj dhe ka ushqyer 
audiencën e vetë muzikore. 
Ish kolegu i Gazmendit nga 
Big Bendi, Nenad Illiq, ka 
filluar të luaj trombonin në 
orkestër, gjersa ai ende 
ishte në shkollë të mesme. 
Duke i kujtuar ato kohëra, 
ai thotë se Big 
Bendi ishte një 
shenjë dalluese 
për qytetin e 
Mitrovicës. 
Anëtarët e Big 
Bendit kishin 
prejardhjen 
kryesisht nga 
familje të vjetra 
qytetare dhe që 
të gjithë ishin 
duke e vazhduar 
traditën muzikore 
të bendeve të 
kombinuara. “Unë 
isha në mesin 
e anëtarëve 
më të rinj të Big 

Bendit, të gjithë ne kishim 
kombësi të ndryshme dhe u 
bëmë pjesë e bendit për të 
bërë muzikë, sepse të gjithë 
ne na lidhte dashuria e jonë 
për muzikën,” theksoi Illiqi.

Më tej të dy këta 
muzikantë pajtohen që ato 
kohë të ishin më të lehta 
dhe që të gjithë parimisht 
i lidhte miqësia. Gazmend 
Mustafa tregon se ditëve 
të sotme ai mundohet të 
flet për këtë me fëmijët e 
tij, mirëpo është vështirë 
që ata ta kuptojnë këtë. 
“Kur unë flas për këtë me 
të rinjtë, ata më dëgjojnë 

nga respekti apo mirësjellja, 
por e shoh që ata kanë 
vështirësi të besojnë se ne 
kalonim mirë.” Kohërat e 
kaluara ishin më të mira, 
dhe më të sinqerta. U 
pajtua Nenad Illiqi, duke 
shtuar se në të kaluarën 
organizoheshin më shumë 
aktivitete kulturore dhe 
sportive se sa sot. Big 
Bendi, ndonëse një grup 
amater, kur paraqitej nevoja 
ua huazonte muzikantët 
e tij edhe orkestrave 
profesionale në Shkup, 
Prishtinë dhe Podgoricë. 
Ishte një bend i veçantë 
dhe biletat për interpretimet 
e tyre të rregullta muzikore 
shiteshin tërësisht brenda 
sekondave. Repertoari i 
tyre përbëhej kryesisht nga 
zhanri xhez, Blue Bossa 
dhe Brazilia.

Si Mustafa edhe Iliq 
thanë se muzikantët e 
Big Bendit të Mitrovicës 
ende mbajnë kontakte 
dhe i ndajnë përvojat dhe 
kujtimet e tyre. Porosia e 
tyre për të rinjtë në Kosovë 
është që të vazhdojnë të 
luajnë muzikë që e duan, 
me njerëzit që ata kalojnë 
mirë dhe të dëgjojnë 
muzikë të mirë së bashku. 
Më mirë të luajnë muzikë 
sesa t’iu nënshtrohen 
veseve. “Muzika është 
gjuhë universale, vazhdoni 
ta adhuroni atë dhe të bëni 
muzikë,” përfunduan dy 
kolegët e vjetër nga Big 
Bendi i Mitrovicës.
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BIG BAND: “MBI TË GJITHA 
MUZIKA DHE SHOQËRIMI”



The first rock bands 
in Mitrovica were 
established during 

the nineteen sixties. In 
1979, a small town on the 
banks of Ibar River got 
its first ‘Jazz Big Band’. 
This was the sixth big 
band to emerge in the 
former Yugoslavia after 
bands were established 
in Novi Sad, Belgrade, 
Ljubljana, Zagreb and 
Sarajevo. It was a multi-
ethnic music group in 
which Serbs, Albanians, 
Turks and Bosniaks 
played alongside each 
other. Unlike other similar 
orchestras, the one in 
Mitrovica consisted solely 
of amateurs.

Gazmend Mustafa, 
a former trombonist of 
the band, stated that 
“the Mitrovica Big Band 
would have between 20 
and 23 musicians playing 
dependent on the concert 
requirements.” While 
recalling those times, 
he stressed that it was 
all about friendship. “I 
wish I could describe 
the way we hung out 
together, but I would have 
to be a writer to do that. 

It was all about being 
together. Music was our 
connection, and no one 
cared who you were or 
what your nationality was. 
It only mattered whether 
you could play music or 
not,” said Gazmend.

The Mitrovica Big 
Band gathered many 
young musicians and 
nurtured its musical 
audience. Gazmend’s 
former colleague from 
‘Big Band’, Nenad 
Ilić, started playing 
the trombone for the 
orchestra while he was 
still in high school. 
Recalling those 
times, he says 
that the ‘Big Band’ 
was Mitrovica’s 
trademark. 
Members of the 
‘Big Band’ were 
primarily from 
old city families, 
and all of them 
continued the 
musical tradition 
of combo bands. 
“I was one of the 
younger members 
of the ‘Big Band’. 
We all had different 
nationalities and 

we solely joined the band 
to play music. This love 
of music connected us” 
emphasized Ilić.

Recalling their 
memories from those 
times, the two musicians 
agreed that it was easier 
and that their friendship 
was based on their 
musical connection. 
Gazmend Mustafa says 
that he tries to talk about 
this to his children, but 
it is difficult for them 
to understand. “When 
I talk about this young 
generations listen to me 
out of respect or good 

manners, but I can see 
it is difficult for them to 
believe we all got along.” 
Those times were better 
and more honest. Nenad 
Ilić concurred while 
adding that in the past 
cultural and sport events 
were more frequent than 
today. Despite being 
an amateur group, the 
‘Big Band’ also lent 
their musicians to other 
professional orchestras 
in Skopje, Pristina 
and Podgorica several 
times. It was a very 
unique band and tickets 
for their regular jam 
sessions were sold out in 
seconds. Their repertoire 
consisted mainly of 
standard jazz, Blue 
Bossa and Brazilia.

Both Mustafa and 
Ilic stated that regular 
contacts between the 
Mitrovica ‘Big Band’ 
musicians still exist 
today and they share 
experiences and 
memories. Their message 
to young people in 
Kosovo is to continue 
playing the music they 
love, with people they get 
along with, and to listen 
to good music together. 
It’s better to play music 
than to succumb to 
other vices. “Music is a 
universal language, keep 
loving it and playing it,” 
the two former members 
of the Mitrovica Big Band 
concluded.
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BIG BAND: “MUSIC AND 
FRIENDSHIP ABOVE ALL”



mbretëria e kafshëve
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Ndryshimi i shpejtë i ngjyrës së lëkurës është një nga gjërat më të mahnitshme që mund ta shohim në mbretërinë 
e kafshëve. Mënyra se si kafshët bëhen një me ambientin që i rrethon është padyshim një lojë mrekullie. Ja disa 

nga kafshët më mahnitëse në botë që ndryshojnë ngjyrën e tyre.

Kafshë të mahnitshme që ndryshojnë ngjyrat

BRUMBUL-
LI I ARTË 
BRESH-
KORË

Brumbulli i art 
breshkorë është 
një insekt i vogël 

autokton i Amerikës 
Veriore. Shpesh janë 
quajtur si ‘inskete të 
arta’ për shkak të ngjy-
rimit të mrekullueshëm 
të artë. Aftësia për të 
ndryshuar ngjyrën në 
mënyrë të shpejtë është njëra ndër 
gjërat që i bënë këto insekte aq të 
veçanta ndër familjet e brumbujve. 
Kurdo që ndjehen të kërcënuar, 
ato do të ndryshojnë ngjryrën në 
të artë të portokallt të shkëqyer. Ky 
ndryshim i ngjyrave ndodhë brenda 
2 apo 3 minutave. Kur ndryshojnë 
ngjyrën, ato duken si ndonjë insekt 
i helmueshëm. Kjo do t’i befasojë 
grabitqarët. Me këtë ndryshim të 
shpejtë të ngjyrës brumbulli i artë 
breshkorë arrin të shpëtoj. 

Fakte për Brumbullin e 
Artë Breshkorë
•Kanë një gjatësi prej vetëm 5-7 
mm.
•Insektet e arta ndryshojnë 
ngjyrën e tyre duke kontrolluar 
rrjedhen e lëngut në kanalet e 
tyre nën lëvozhgë. 
•Brumbujt e artë breshkorë jeto-

jnë në bimën e patates dhe lulen 
e mëngjesit.

GOLDEN TORTOISE 
BEETLE

The golden tortoise beetle is 
a tiny insect that native to 
North America. They often 

called as ‘golden bugs’ because of 
the striking golden coloration. The 
ability to change colour rapidly is 
the one thing that makes golden 
tortoise beetle so special among the 
family of beetles. When threat-
ened, the golden tortoise beetle 
will change their colour to brilliant 
goldish orange. This change of 
colour will happen in 2 or 3 minutes. 
Once golden bugs change their 
colour, they will look like a poison-
ous insect. It will also surprise the 
predator. Thus, golden bugs could 

make a narrow escape by their 
rapid colour change.

Facts about Golden 
Tortoise Beetle
•They only measure 5-7 mm in 
length.
•Golden bugs change their 
colour by controlling the fluid 
flow through the channel under 
the shell.
•Golden tortoise beetles nor-
mally host on plants like sweet 
potato and morning glory.

OKTAPODI IMITUES 

Oktapodi imitues është një kafshë 
intelegjente dhe e mahnitshme 
ujore që banon në regjionin 

Indo-Pacifik. E kanë marr këtë emër 
sipas aftësisë së tyre për të imituar disa 
kafshë detare, sikurse peshkun luan, 
gjarpërin e detit, rraxhën dhe kandilin e 
detit. Madje, te lëvizja e trupit, ato mund 
të kthehen në kafshë me ngjyrë të cilat 
i zgjedhin për t’i imituar. Ato gjithashtu 
shfrytëzojnë teknikat e ndryshimit të 
ngjyrave për t’u përshtatur me ambi-
entin rrethues. Oktapodi imitues është 
specia e parë ujore që njihet deri më 
sot me këtë aftësi për të imituar kafshët 
e tjera. Ato përdorin këtë teknikë për të 
shmangur grabitqarët dhe për të kapur 

prenë e tyre. 
Sjellja e tyre 
imituese është 
e bazuar në  
llojin e presë 
apo grabitqarit 
që iu afrohet 
atyre. 

Fakte pr 
Oktapodin 
Imitues 
•Shumica e 
kafshëve që 
okatpodi imi-
tues i zgjedh për t’i imituar janë kafshë 
helmuese. 
•Ato ngrenë strofulla dhe tunele në fund 
të detit. 
•Oktapodët imitues janë kafshë mjaft in-
teligjente për të ditur se nga cila kafshë 
mund të mbrohen dhe veprojnë sipas 
situatës. 
•Nëse nuk gjejnë burime të tjera të ush-

qimit, oktapodi imitues do ta hajë 
tjetrin oktapod imitues. 

MIMIC OCTOPUS

The mimic octopus is an intel-
ligent and amazing aquatic 
animal that native to the 

Indo-Pacific region. They are named 
after their ability to mimic various 
sea animals including lion fish, sea 
snake, stingrays and jellyfish. In 
addition to body movement, they can 
also turn into the colour of animals 
they choose to mimic. They also 
use the colour changing technique 
to blend with the surroundings. The 

mimic octopus is the 
first known aquatic 
species with the abil-
ity to mimic other ani-
mals. They use this 
technique to avoid 
the predators and to 
catch the prey. Their 
mimicry behaviour is 
based on the type of 
prey or predators ap-

proaching.

Facts 
about 
Mimic 
Octo-
pus
•The 
majority 
of animals 
choose by 
the mimic 
octopuses 
to mimic 
are poi-
sonous.

•They make burrows and tunnels 
on the seafloor.
•Mimic octopuses are intelligent 
enough to know what type of 
animal could defend their current 
predator and they act accordingly.
•If no other food sources found, 
mimic octopuses will eat each other.

(burimi:https://themysteriousworld.com)



animal kingdom
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The rapid changing of skin colour is one of the most amazing things we can see in the animal kingdom. 
The way such animals blend in with their surrounding is definitely a miracle play. Here are some amazing 

colour-changing animals in the world.

Amazing colour-changing animals

PESHKU KAMUFLUES 

Peshku kamuflues është një 
shembull i shkëlqyeshëm i të 
kamufluarit dhe përshtatjes. Ata 

lehtë e ndryshojnë ngjyrën e trupit varë-
sisht nga habitati i tyre. Këta peshq za-
konisht janë me ngjyrë të kaftë me disa 
shenja dalluese. Ngjyra u ndryshon kur 
lëvizin në një habitat të ri. Në fakt, ata 
mund të bëhen një me cilindo habitat 
për vetëm 5-8 sekonda. Kur arrijnë në 
një habitat të ri, trupi i tyre do të për-
dorë dritën e pranuar përmes retinës 
për të detektuar ngjyrën e sipërfaqes. 
Pastaj trupi do të lëshojë pigmente të 
ndryshme te qelizat për ndryshim dhe 
ta kthej ngjyrën sipas ngjyrës së habi-
tatit të ri. Madje, teknikën e kamuflimit 
e kanë sjellje të zakonshme të natës, 
sepse gjuajnë vetëm natën. Kjo i bënë 
ata vështirë të zbulueshëm nga ndonjë 
grabitqar i mundshëm sikurse pesh-
kaqeni dhe ngjala. 

Fakte për peshkun kamu-
flues 
•Mund të arrijnë 12 deri në 60 cm 
gjatësi.
•Zakonisht qëndrojnë të palëvizshëm 
në fund të detit dhe përshtaten me 
ambientin. 
•E sulmojnë befasishëm prenë 
e tyre sikurse janë gaforret, 
karkalecat e detit dhe 
peshqit e vegjël.
•Peshqit kamuflues 
përdorin të pamurit 
e tyre, hormonet dhe 
qellizat e specializuara 

të lëkurës për të 
ndryshuar ngjyrën 
sipas ambientit 
rrethues. 

FLOUN-
DER

Flounder 
fish is an 
excellent 

example of adap-
tive camouflaging. 
They can easily 

alter the body colour depend on the 
habitat. Flounders are usually found in 
brown colour with different markings. 
It will change when they move to a 
new habitat. In fact, the flounders can 
blend in with any new habitat in just 5-8 
seconds. Once a flounder fish reaches 
in a new habitat, their body will use 
the light received through the retina to 
detect the colour of the surface. Then 
the body will release different pig-
ments to the skill cells to turn into the 
colour of new habitat. In addition to the 
camouflage technique, flounders have 
nocturnal behaviour, only hunt at night. 
It makes them hard to detect by the po-
tential predators like sharks and eels.

Facts about Flounder
•Flounders can grow up to a length of 5 
to 25 inches.
•They usually remain motionless on the 
seafloor and blend in with the surround-
ings.
•Flounders make surprise attack on 
preys including crabs, shrimps and 
small fishes.
•Flounders use their vision, hormones 
and specialized skin cells to change the 

colour in accor-
dance with the 

surround-
ings.

qimit, oktapodi imitues do ta hajë 
tjetrin oktapod imitues. 

MIMIC OCTOPUS

The mimic octopus is an intel-
ligent and amazing aquatic 
animal that native to the 

Indo-Pacific region. They are named 
after their ability to mimic various 
sea animals including lion fish, sea 
snake, stingrays and jellyfish. In 
addition to body movement, they can 
also turn into the colour of animals 
they choose to mimic. They also 
use the colour changing technique 
to blend with the surroundings. The 

mimic octopus is the 
first known aquatic 
species with the abil-
ity to mimic other ani-
mals. They use this 
technique to avoid 
the predators and to 
catch the prey. Their 
mimicry behaviour is 
based on the type of 
prey or predators ap-

proaching.

Facts 
about 
Mimic 
Octo-
pus
•The 
majority 
of animals 
choose by 
the mimic 
octopuses 
to mimic 
are poi-
sonous.

•They make burrows and tunnels 
on the seafloor.
•Mimic octopuses are intelligent 
enough to know what type of 
animal could defend their current 
predator and they act accordingly.
•If no other food sources found, 
mimic octopuses will eat each other.

(Source:https://themysteriousworld.com)
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Përmbajtja

Batman-i i Will Arnett-it do të përqëndro-
het në fillimin e ri LEGO, si përgjigje 
ndaj hitit të vitit 2014 filmit të animuar.

Synopsis

Will Arnett’s Bat-
man will be the 
focus of the next 

LEGO movie, a spinoff 
of the 2014 hit animated 
feature.

THE LEGO 
BATMAN 
MOVIE

Rolet: Jenny Slate, 
Ralph Fiennes, 
Rosario Dawson, 

Zach Galifianakis, 
Michael Cera, 
Mariah Carey
Regjia: Chris McKay
Zhanri: Animacion 
Studio: A World in 
Motion

THE LEGO
BATMAN MOVIE

Cast: Jenny Slate, Ralph 
Fiennes, Rosario Daw-
son, Zach Galifianakis, 
Michael Cera, Mariah 
Carey
Director: Chris McKay
Genre: Animation
Studio: A World in Motion

Përmbajtja

“E bukura 
dhe bi-
sha” 

është një udhëtim 
fantastik i Belle-s, 
një vajzë e bukur 
dhe zgjuar dhe 
një guraje të re 
të pavarur e cila 
mbahet e burgu-
sur nga Bisha në 
kështjellën e tij. Përkundër frikës së saj, ajo fillon të shoqërohet 
me stafin e magjepsur të kështjellës dhe mëson se si të shikojë 
përtej pamjes së jashtme të shëmtuar të Bishës dhe kuptojë se 
brenda fshihet një zemër e dashur e një princi të vërtetë.

Synopsis

“Beauty and the 
Beast” is the fan-
tastic journey of 

Belle, a bright, beautiful and 
independent young woman 
who is taken prisoner by a 
Beast in his castle. Despite 
her fears, she befriends 
the castle’s enchanted staff 
and learns to look beyond 
the Beast’s hideous exterior 
and realize the kind heart of the true Prince within.. 

moviemania

BEAUTY 
AND THE 

BEAST

Rolet: Emma 
Watson, Ewan 

McGregor, Dan 
Stevens, Luke 
Evans, Emma 
Thompson, 
Gugu Mbatha-
Raw
Regjia: Bill 
Condon
Zhanri: 

Fantazi
Studio: 
Disney BEAUTY AND THE BEAST

Cast: Emma Watson, Ewan 
McGregor, Dan Stevens, 
Luke Evans, Emma Thomp-
son, Gugu Mbatha-Raw
Director: Bill Condon
Genre: Fantasy
Studio: Disney



Përmbajtja

Tregimet 
për Power 
Rangers dhe 

karakteret e tyre janë 
pranuar nga gjenerata 

të ndryshme të audiencës 
për më shumë se 20 vjet 

dhe sot ata janë më të fuqishëm 
se kurrë. Power Rangers janë 
tregimi për një gurp të fëmijëve të 

shkollës së mesme të cilët janë të 
ndikuar nga një fuqi unike e mirë, 
por duhet t’i ruajnë dhe përdorin 
këto fuqi si ekip nëse shpresojnë 
që të shpëtojnë botën.

Synopsis

The Power Rangers stories and 
characters have been embraced 
by generations of audiences for more than 20 

years, and today they are more powerful than ever. 
The Power Rangers tells a story of a group of high 
school kids who are infused with unique and cool super 
powers but must harness and use those powers as 
a team if they have any hope of saving the world.

Synopsis

Keanu Reeves returns in 
the sequel to the 2014 hit 
as legendary hitman John 

Wick who is forced to back out of 
retirement by a former associ-

ate plotting to seize control 
of a shadowy international 
assassins’ guild. Bound by 
a blood oath to help him, 
John travels to Rome 
where he squares off 

against some of the 
world’s deadli-

est killers..

Përmbajtja

Keanu Reeves kthehet në vazhdimin e hitit të vitit 
2014 is vrasësi legjendar John Wick, që detyrohet të 
lë pensionimin dhe të kthehet me kërkesë të ish ko-

legut të tij për shkak të një komploti për të marr në kontroll 
një shoqëri sekrete të vrasësve ndërkombëtarë. I lidhur me 
gjak dhe betim për t’i ndihmuar, John-i shkon në Romë ku 
ndeshet me vrasësit më të mëdhenjë në botë.

POWER 
RANGERS

Rolet: Naomi 

Scott, RJ Cyler, 
Becky G., Elizabeth 
Banks
Regjia: Dean 
Israelite
Zhanri: Animacion
Studio: Lionsgate

POWER RANGERS

Cast: Naomi Scott, RJ Cyler, 
Becky G., Elizabeth Banks
Director: Dean Israelite
Genre: Animation
Studio: Lionsgate

moviemania

JOHN WICK: 
CHAPTER 2 

Cast: Keanu Reeves, Com-
mon, Ian McShane, Ruby 

Rose, Riccardo Scamarcio, 
Peter Stormare
Director: Chad Stahelski
Genre: Action
Studio: Lionsgate

JOHN WICK: 
KAPITULLI 2 

Rolet: Keanu Reeves, 
Common, Ian McShane, 

Ruby Rose, Riccardo Sca-
marcio, Peter Stormare
Regjia: Chad Stahelski
Zhanri: Aksion
Studio: Lionsgate
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Janë të paktë ata njerëz 
që nuk e njohin dhe nuk e 
dinë se kush është Shko-

dran Mustafi. Kjo nuk është 
për t’u habitur kur dihet se ai 
sot luan për ekipin e Arsenalit 
në Premier Ligën Angleze. Me 

fjalë të tjera Mustafi është një 
futbollist tjetër shqiptar i cili ka 
arritur të prek majat e futbollit 
botëror. Mirëpo, përpara se 
të kalonte tek Arsenali, rasti 
i madh për të bërë emër në 
futbollin ndërkombëtar Mustafit 

i erdhi në skenën më të madhe 
të futbollit – Kupën e Botës 
Brazili 2014. Fillimisht, ai nuk u 
përzgjodh në 21 lojtarët që do 
të përfaqësonin Gjermaninë në 
Brazil, mirëpo fati e deshi që 
Marco Reus të lëndohej pak 
kohë para fillimit të turneut dhe 
Mustafi u emërua në vend të 
tij. Përzgjedhjen e tij Mustafi e 
arsyetoi me tri paraqitje shumë 
solide për Gjermaninë. Në dy 
ndeshjet e para ai hyri në lojë si 
zëvendësues kundër Portugal-
isë dhe Ganës. Falë këtyre dy 
paraqitjeve mjaft të suk-
sesshme në ndeshjen në 
xhiron e 16 më të mirëve 
ai u përzgjodh nga 
trajneri Joachim Löw 
si titullar në ndeshjen 
e Gjermanisë kundër 
Algjerisë. Për fat të 
keq Mustafi pësoi 
një lëndim në krah 
për shkak të të 
cilit ëndrra e tij në 
Brazil përfundoi 
para kohe. Gjith-
sesi, mbetet 
fakti se ai është 
shqiptari i parë 
që u shpall 
kampion bote 
me Gjermaninë. 
Kjo falë fitores 
së kësaj të fundit 
në finale kundër 
Argjentinës së 
Lionel Messi.

Paraqitjet e 
mira me kombëtaren 
Shkodrani i vazhdoi edhe 
me skuadrën e Valencias 
në Ligën Spanjolle tek e cila 
ai kaloi nga Sampdoria (Itali) 
më 7 gusht 2014, pothuajse 
menjëherë pas përfundimit të 
Kupës së Botës në Brazil. Në 
dy vitet e ardhshme Shkodrani 
së bashku me Nicolas Otta-
mendi nga Argjentina u bënë 
një ndër dyshet më të mira të 
mbrojtësve qendror në Spanjë. 
Dy vite më vonë më 30 gusht 
2016 Shkodran Mustafi kaloi 
tek Arsenali për një shumë të 

panjohur. Supozohet 
se kjo shumë të jetë diku rreth 
35 milionë sterlina angleze 
(rreth 42 milionë euro). Kalimi 
në Premier Ligën Angleze 
nuk paraqiti aspak problem 
për të pasi që nga viti 2009 
deri në vitin 2012 kur kaloi në 
Sampdoria, Mustafi ishte pjesë 
e skuadrës së Evertonit. Madje 
gjatë kësaj kohe ai i refuzoi 
ofertat për të kaluar tek Man-
chester United dhe Newcastel 
United, pasi siç ishte shprehur 
ai Goodison Park ishte si 
shtëpia e tij. 

Një ndër tiparet kryesore 
të lojës së tij është se krahas të 
qenit një mbrojtës cilësor, falë 
gjatësisë (184 cm) dhe forcës 
fizike Mustafi 
është 

mjaft 
i rrezikshëm 
dhe di të shënojë gola sidomos 
me kokë pas krosimeve nga 
gjuajtjet e lira apo nga këndi. 
Në Arsenal, Mustafi së bashku 
me Laurent Koscielny llogariten 
si një prej dysheve të qendërm-
brojtësve më të mirë në Angli.

SHKODRAN MUSTAFI – 
KAMPIONI I BOTËS ME GJERMANINË

Shkodran Mustafi ka lindur më 17 prill 1992, 
në Bad Hersfeld, Hesse në Gjermani, në 
një familje shqiptare me origjinë nga Gosti-

vari i Maqedonisë. Karrierën e ka filluar në me të rinjtë e 
klubit FC Bebra, për të kaluar për një kohë të shkurtër në 
skuadrën SV Rotenburg. Në vitin 2006 ai u bashkua me 
moshat e reja të klubit SV Hamburg. Atje ai qëndroi deri 
në vitin 2009 kur kaloi në skuadrën e Evertonit në Angli. 
Për shkak të prejardhjes së tij shqiptare Mustafi mund të 
përfaqësonte edhe Shqipërinë. Mirëpo pas paraqitjes për 
kombëtaren gjermane për U-17 vjeçare dhe fitores në kam-
pionatin e UEFA-së U-17, Shkodrani zgjodhi të luante për 
shtetin e tij të lindjes Gjermaninë. Debutimin me skuadrën 
kombëtare të seniorëve Shkodrani e pati në shkurt të vitit 
2014 si zëvendësues gjatë një ndeshjeje miqësore me 
Kilin. Kurse, debutimi i plotë si titullar erdhi më 13 maj 2014 
në ndeshjen kundër Polonisë e cila u luajt në stadiumin 
Volksparkstadion në Hamburg të Gjermanisë.

Data e lindjes: 17 prill 
1992 (24 vjeç)
Vendi i lindjes: Bad 
Hersfeld, Gjermani
Gjatësia: 184 cm
Pesha: 82 kg
Prejardhja: Gostivar, 
Maqedoni



sports corner

There are very 
few people 
who don’t 

know who Shkodran 
Mustafi is. This is no 

surprise considering the 
fact that he currently plies his 
trade for Arsenal in the Eng-
lish Premier League. In other 
words, Mustafi is another 
Albanian football player that 
has reached the very top of 
world football. However, prior 
to going to Arsenal, his big 
break in international football 
came on the grandest football 
stage – World Cup Brazil 
2014. Initially he did not make 

it among the 21 players that 
would represent Germany 
in Brazil, however lucky for 
him, Marco Reus was injured 
short before the beginning 
of the final tournament and 
Mustafi was named in his 
place. Mustafi justified his 
selection with three very solid 
appearances for Germany. In 
the first two matches against 
Portugal and Ghana he came 
in as a substitute. Thanks to 
these two successful 
cameos, Coach 
Joachim Löw 
chose him as a 
starter in Ger-

many’s round of sixteen 
game against Algeria. 
Unfortunately, Mustafi 
picked up an injury 
that cut short his Brazil 
dream. The fact remains 
though, that he is the 
first Albanian to become 
a World Champion with 
Germany, courtesy of 
the victory against Lionel 
Messi’s Argentina.

Mustafi followed his 
good appearances with 
the national team in his 
club career in the Spanish 
League with Valencia, where 
he moved from Sampdoria 
(Italy) right after the World 
Cup on August 7, 2014, as 
well. In the next two years 
Mustafi forged a partnership 
with Nicolas Ottamendi that 
resulted in one of the best 
central defensive pairs in the 
Spanish League. Two years 
later Shkodran Mustafi was 
transferred to Arsenal for 
an undisclosed fee. It is 
believed that the fee is 
around 35 million pounds 
(approx. 42 million euro). 
His move to the Premier 
League was no problem 
for him because from 
1999 until 2012, when he 
moved to 
Samp-
doria, 
Mustafi 
was part 
of the 
Everton set 
up. More-
over, during 
this period he 
rejected offers from 
Manchester United 
and Newcastle 
United saying that 
Goodison Park felt 
like home to him.

One of 
the main 

features of his game is 
that in addition to being a 
quality defender, thanks 
to his height (184 cm) and 
physical strength Mustafi 
is quite dangerous and 
capable of scoring goals 
especially headers after 
crosses from fouls or cor-
ners. At Arsenal Mustafi 
with Laurent Koscielny are 
considered as one the best 
central defensive pairs in 
the English game.

Shkodran Mustafi was 
born on April 17, 1992 
Bad Hersfeld, Hesse 

in Germany, to Albanian parents 
originally from Gostivar, Macedonia. He 

started his career with the youth set-up 
of FC Bebra, to have a short stint with SV 

Rotenburg before joining the youth set-up of 
SV Hamburg. He stayed there until 2009 when 
he went to Everton in England. Due to his 
Albanian descent Mustafi could also play for 
Albania. After appearances with the German 
National U-17 team and victory in the UEFA 
U-17 Championship, Mustafi chose to rep-
resent Germany. His debut with the German 
National senior team came as a substitute in 
February 2014 in a friendly match with Chile. 
His full debut as a starter came on May 13, 
2014 in the match against Poland, in Volk-
sparkstadion in Hamburg, Germany.

Date of 
birth:17 April 
1992 (age 24)
Place of 
birth:Bad 
Hersfeld, Ger-
many
Height: 184 cm
Weight: 82 kg
Origin: Gos-
tivar, 
Mace-
do-
nia

SHKODRAN MUSTAFI – 
THE WORLD CHAMPION WITH GERMANY
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PAJISJE KUZHINE TË FJALËS SË FUNDIT TË TEKNOLOGJISË
Dëshironi të modernizoni kuzhinën tuaj pa e rimodeluar? Atërherë investoni në këto pajisje të 

“mençura” të dizajnuara për të lehtësuar gatimin dhe pastrimin.

hi - tech

22 for you

Drop

“Drop”, 
një 
pe-

shore e pajisur 
me Wi-Fi, funk-
sionon përmes 
aplikacionit 
për receta, 
që ta bëjë 
gatimin më të 
lehtë. Nëse ju 
mungon ndonjë përbërës, atëherë gjersa ju gatuani kjo 
peshore mund të përshtatë masat, të ofrojë zëvendë-
sime në përbërës dhe t’ju jap udhëzime faqe-më-faqe 
dhe udhëzime me ilustrime.

Drop

A Wi-Fi-equipped food scale, Drop works with a 
recipe app to make baking simpler. If you’re short 
on an ingredient, it can adjust measurements, 

offer substitutions and give you screen-by-screen, illus-
trated instructions as you cook.

Hiku

Magneti më i përsosur për frigorifer. 
Kjo pajisje e “mençur” ju krijon listën 
për ushqim që duhet blerë. Mund ta 

përdorni që të skanoni barkode, ose të flisini 
në të për artikujt që ju mungojnë. Do të thotë 
i shton artikujt në një aplikacion që është në 
gjendje të gatshme për përdorim kur shkoni 
në shitore për të blerë.

Hiku

The ultimate fridge magnet, this smart 
device creates your grocery lists. Just 
use it to scan barcodes, or speak into 

it for things that don’t have them. It adds 
items to an app that’s at the ready when 
you’re hitting the grocery store.

Days Ago

Nëse nuk jeni i sigurt se kur e keni hapur kavanozin me 
sos domatesh ose se sa gjatë kanë qëndruar mbetjet 
e ushqimit në frigorifer, atëherë mund t’ju ndihmojë 

“DaysAgo”, një gjurmues digjital me një tas përthitës. Nëse e 
lidhni atë me një artikull që sapo e keni hapur dhe e lëshoni 
matësin e kohës (timer), atëherë kjo pajisje 
do të regjistrojë numrin e ditëve që kanë 
kaluar nga koha që e keni hapur. 
E thjeshtë dhe e dobishme.

Days Ago

Not sure when you 
opened that jar of 
marinara or how long 

those leftovers have been 
in the fridge? DaysAgo is a 
digital tracker with a suction 
cup; attach it to an 
item when you first 
open it, start the 
timer, and it will 
record how 
many days 
have passed. 
Simple. Helpful.

Tenxhere digjitale e ngadaltë me WeMo

Nëse keni qëndruar deri vonë në zyrë, atëherë mund ta 
programoni këtë tenxhere digjitale në mëngjes dhe më pas, 
gjatë ditës, mund ta kontrolloni temperaturën e saj në tele-

fonin tuaj, ose mund ta fikni atë nga zyra e juaj. Darka do të tjetë 
gati, atëherë kur jeni edhe ju.

Crock-Pot Smart Slow Cooker With WeMo

Late night 
at the of-
fice? Set 

this Crock-Pot 
in the morning, 
then check the 
temperature 
throughout the 
day on your 
phone, or turn 
it off from your 
desk. Dinner will 
be ready as soon 
as you are.



HIGH-TECH KITCHEN GADGETS
Want to upgrade your kitchen without remodeling? Invest in these smart tools designed to 

make cooking and clean-up easier.

hi - tech

Termometri “Range”

“Range” synon që ta bëjë fërgimin më pak të 
frikshëm: në brendi të copës suaj të mishit 
vendosni termometrin “Range”, programoni 

temperaturën për mënyrën se si dëshironi ta piqni, kësh-
tu aplikacioni i kësaj pajisjeje do t’ju njoftojë kur darka e 
juaj është gati (dhe është gatuar në mënyrë të përsosur).

Range Thermometer

The Range aims to make roasting less intimidating: 
Insert into the deepest part of your cut of meat, set 
the ideal doneness temperature, and its app will 

notify you when dinner is ready (and cooked perfectly).

CinniBird

Latenë tuaj mund ta bëni pak më 
të “bukur” me këtë “laps për 
erëza,” që ju mundë-

son të shkruani, të bëni 
zbukurime si në torta, 
duke përdorur një 
vijë të hollë me 
erëza të bluara.

Cinni-
Bird

Jazz up 
your latte 
with this 

“spice pen,” that 
lets you write, cake 
frosting-style, using a thin 
line of ground spices.

Ibrik i “mençur”

Nëse zieni shumë 
çaj, ky ibrik me 
Wi-Fi pretendon 

që është në gjendje t’ju 
kursejë deri në dy ditë në 
vit kohë për valim, duke 
ju mundësuar që ta valoni 
paraprakisht ibrikun tuaj 
përmes aplikacionit. 
Zgjedhni temper-
aturën tuaj dhe më 
pas ngrohni çajin 
tuaj nga cilido vend 
ku ju jeni.

Smarter 
Kettle

I f you boil a lot 
of tea, this Wi-Fi-enabled kettle claims to be able 
to save you up to two days a year in boiling time 

by allowing you to pre-boil your kettle via app. Pick 
your temperature, then heat things up your tea time 
from wherever you are.

Tasi digjital për matje nga “Taylor”

Kur gatu-
ani 
është 

e qenë-
sishme të 
jeni të saktë. 
Ky tas për 
matje bën 
matjen me 
peshë e jo me 
volum dhe au-
tomatikisht bën 
konvertimin nga 
ons në gram.

Taylor 
Digital 
Measuring Cup

Precision is critical when you’re baking. This 
precise measuring cup goes by weight instead 
of volume, and can automatically convert from 

ounces to grams.
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A keni qenë ndonjëherë viktimë 
apo dëshmitar i mujsharjes në 
shkollën tuaj? Para se të thoni 

jo, mendohuni edhe njëherë nëse ju ka 
rastisur ndonjëherë që shokët e shkollës 
vazhdimisht t’ju përqeshin dhe t’ju 
thërrasin me emra përçmues. A 
keni qeshur kur ndokënd e 
kanë tallur për shkak 
të paraqitjes së 
tyre, ngjyrës së 
lëkurës, ose 
mënyrës se si 
kanë folur?

Nëse 
përgjigja 
juaj 
është po, 
për cilindo prej 
dy rasteve të 
sipërpërmendura 
atëherë ju duhet 
ta dini se mujsharja 
ka ndodhur. Tallja 
e vazhdueshme 
e dikujt nga 
bashkëmoshatarët 
tjerë për shkak të 
tipareve të tilla dalluese si 
raca, feja, përkatësia etnike, gjinia, dukja, 
veshja e kështu me radhë, është një ndër 
format më të zakonshme të mujsharjes në 
shkolla. Më e keqja është se të shumtën 
e kohës kësaj sjelljeje nuk i kushtohet 
rëndësia e duhur. Ajo lë pasoja afatgjata 
dhe vraga të thella emocionale dhe 
shpirtërore tek personat ndaj të cilëve 
ushtrohet. Këta të fundit zakonisht janë 
më të prirë që të përfshihen në një rreth 
vicioz që mund të përcillet me abuzimin 
me alkool dhe droga, depersion, sjellje 
vetizoluese, tërheqje sociale dhe në rastet 
më të këqija vetvrasjen.

Studimet e shumta nga mbarë bota 
tregojnë se mujsharja, posaçërisht në 
shkolla, është dukuri shoqërore në rritje. 
Në shtete të tilla si Britania e Madhe 
mujsharja në shkolla është një ndër 
problemet kryesore të të rinjve. Për 
fat të keq, as shkollat në Kosovë nuk 
janë imune ndaj dukurive të tilla. 

Mmujsharja ndahet në tri lloje 
kryesore: emocionale, verbale dhe 
forma më e dhunshme mujsharja fizike. 
Është vërejtur se motivet më të 
shpeshta që nxisin mujsharët 
janë zilia apo mëria. Në  të 
shumtën e rasteve rezulton se 
mujsharja është tentimi i këtyre 
personave që të përmirësojnë 
vetëbesimin e tyre, 

pasi abuzimi me të tjerët i bën ata të 
ndjehen superior. Mujsharët e shohin 
sjelljen e tyre si standard normal të sjelljes 
shoqërore. Madje, shpesh kjo sjellje e 
pahijshme është pasqyrim i ambientit 
familjar të mujsharëve. Pa marrë parasysh 
se cilat janë motivet, një gjë është e 
sigurt, sjellja e tillë është plotësisht e 

papranueshme dhe 
nuk duhet lejuar për asnjë çast. Në fakt, 
ky është një ndër problemet kryesore 
në lidhje me mujsharjen. Shumë shpesh 
ajo ndodh në sytë tonë dhe mos reagimi 
ynë bën që viktima të vetizolohet dhe t’i 
nënshtrohet ngacmimit. Sipas studimeve, 
mos reagimi vjen për një sërë arsyesh. 

Zakonisht dëshmitarët e 
mujsharjes nuk 

reagojnë nga frika 
se mos ata do të 

bëhen viktima e radhës. Për ta, mjafton 
që të mos jenë pre e ngacmimit. Në të 
shumtën e rasteve mosndërhyrja ndodh 
thjesht për shkak të mungesës së vullnetit 
për t’u përballur me agresorin dhe për të 
ndihmuar viktimën. 

Një tjetër formë e ngacmimit e që 
është duke marrë përmasa shumë 

shqetësuese është mujsharja 
kibernetike. Kuptohet, se ky lloj i 
mujsharjes vie si pasojë e zhvillimit të 

teknologjisë informative. Ka gjithnjë e më 
shumë raste kur shfrytëzuesit e rrjeteve të 
ndryshme sociale bijnë pre e mujsharjes. 
Në shumicën e rasteve, pasojat janë 
po aq të rënda sa edhe në rastet e 
mujsharjes së “zakonshme”. Numri i 
pakufizuar i shfrytëzuesve të këtyre 
rrjeteve ofron platformën për përhapjen 
edhe më të shpejt të abuzimit

Ajo që duhet theksuar është se 
për të parandaluar mujsharjen duhet 
ta kuptojmë se veprimet e tilla si vënia 
e nofkave përçmuese, përhapja e 
thashethemeve, kërcënimi, përjashtimi 
nga aktivitetet, mos komunikimi, frikësimi 
dhe shkaktimi i ndjenjës së pasigurisë 
tek të tjerët si dhe goditja e tyre, të gjitha 
këto janë akte të mujsharjes. Andaj, mos 
lejoni kurrë që ju vet apo dikush tjetër të 
sillet me dikë në këtë mënyrë.

Mos harroni, ju ndikoni në jetën 
e të tjerëve po aq sa edhe prindërit, 
mësuesit dhe shoqëria në përgjithësi. 
Andaj, ndihmoni shokët që të rriten të 
shëndetshëm dhe me vetëbesim. Në 
këtë mënyrë ju do të ndihmoni vetveten. 

Duke i vlerësuar të tjerët, ju 
mësoni të vlerësoni veten 

dhe të besoni në mundësitë 
dhe aftësitë tuaja. Kur të 
ndodh kjo, ju do të jeni 

të gatshëm që t’i merrni 
përgjegjësitë shoqërore për të 

ndërtuar të 
ardhmen që ju 
dëshironi, dhe 

kufiri juaj do 
të jetë qielli!
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BULLYING – A PHENOMENON WE MUST ERADICATE

Have 
you ever been a victim or witness 
of bullying at your school? 

Before you say no, think once more 
as to whether it has occurred in your 
school that friends continuously teased 
you or called you degrading names. 
Have you laughed when someone else 
was ridiculed over their appearance or 
because of their skin colour, or perhaps 
the way they speak?

If your answer is yes, for any of 
the two above mentioned 
cases then be 
aware that bullying 
has occurred. 
Continuous teasing 
of someone by 
their peers due 
to distinguishing 
features such as race, 
religion, ethnicity, gender, 
appearance, use of brands 
and such, is one of the most 
common types of bullying 
at schools. What’s worse is 
that most of the time this type 
of behaviour is seen without 
showing the proper attention 
towards this problem. It causes 
long term consequences and 
deep emotional scars to the 
people that are bullied. The 
bullied victims are prone 
to enter a vicious circle 

that can include alcohol and drug 
abuse, depression, auto-isolation 

behaviour, social withdrawal, 
and in most severe 

occasions suicide.
Numerous studies 

around the world 
show that bullying, 
at schools in 
particular, is an 
increasing social 
phenomenon. 
In countries like 
Great Britain, 
school bullying is 
one of the most 
acute problems 

for young people. 
Unfortunately, 

schools in Kosovo 
are not immune to this 

phenomenon either.
Bullying is divided into 

three major types: emotional, 
verbal and the most violent, 

physical bullying. It has often been 
noticed that the most common motives 
that drive the bullies are envy and 
resentment. In most cases, bullying is 
an attempt for these persons to improve 
their self-confidence by abusing others 
and making themselves feel superior. 
Bullies see their behaviour as a normal 
standard of social behaviour. Finally, 
this improper behaviour is quite often 
a reflection of the family environment 
of the bully. Regardless of the motives, 
one thing is certain, such behaviour is 
absolutely unacceptable and it should 
not be tolerated at all. In fact, this is 
one of the main problems in relation 
to bullying. It often occurs in our 

presence and by not reacting 
we push the victim to self-

isolation 
and 

submission to bullying. 
According to studies, there 

are many reasons for not 
reacting. It usually takes place 

because the witnesses of the 
bullying fear they might become 
the next victim of the bully. For 

them, it is sufficient that they are 
not the intended target. Many 

people do not react simply 

because they lack the will to face the 
perpetrator and help the victim.

Another form of bullying which is 
becoming increasingly concerning is 
known as cyber-bullying. It is easily 
understandable that this type of bullying 
is a direct result of the development of 
internet technology. There are more 
and more reports of social networks 
users becoming victims of bullying.  In 
most cases the consequences are just 
as grave as those of  “conventional” 
forms of bullying. The unlimited number 
of users of social networks provide the 
platform for the abuse to rapidly become 
even more widespread.

It should be emphasised that to 
prevent bullying we should realise that 
calling names, spreading rumours, 
threatening, excluding others from 
activities, not communicating, 
intimidating or causing discomfort 
to others, and physical harm, are all 
typical behaviours of bullies. Therefore 
do not ever allow yourself or someone 
else to behave like this.

Do not forget, you have an impact 
on other people’s lives just as much 
as your parents, teachers and society 
in general. Therefore, help your 
friends grow up healthy and with self-
confidence. This is a way you will 
help yourself. By appreciating others, 
you will learn to appreciate yourself 
and believe in your abilities. When 
this happens, you will be ready to 

take over your social 
responsibilities to 

help build the 
future you want, 
and the sky will 
be your limit!
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Emisioni “TT Top 40” është një prej emisioneve 
më të vjetra dhe më ikonike të Radio KFOR. 
Transmetimi i parë i këtij emisioni u reali-

zua më 15 shtator 1999. Me fjalë tjera ky emision 
së shpejti do t’i mbush plot 18 vjet në shërbim për 
argëtimin e dëgjuesve të Radio KFOR. Nikoqiri 
juaj për këtë emision është Astrit Dushi, shkurt Titi 
prej nga vjen edhe emri i vet emisionit. Në këto 18 
vite janë transmetuar mbi 900 edicione (906 për 
të qenë të saktë) të këtij emisioni dhe përshkrimi 
më i thjeshtë dhe më i saktë për të është se kjo 

top listë është vendi ku fillojnë 
hitet. Sepse kjo është top lista 
më e shpejtë dhe më aktuale 
në Kosovë. Kjo arrihet pasi që 
radhitja e të gjitha këngëve bëhet 
sipas trendëve dhe sukseseve në 
top listat botërore.

Për të gjithë ju dëgjuesit e rinj 
që tashmë mund të mos e dini, 
“TT Top 40” transmetohet çdo të 
diele nga ora 12 deri në orën 15 
pasdite. Për ata që nuk munden 
ta dëgjojnë këtë transmetim apo 
thjesht dëshirojnë t’i ridëgjojnë 
hitet më të mira botë, çdo 
të shtunë po nga ora 12 
deri në orën 15 jepet 
repriza e emis-
ionit nga e diela 
paraprake. Andaj, 
nëse ju pëlqen 
muzika dhe keni 
dëshirë 
që të 

dëgjoni një përmbledhje 
cilësore të hiteve më aktuale 
nga skena muzikore botërore, 
atëherë “TT Top 40” në valët e Radio 
KFOR është emisioni për ju. Kurse, 
ne nuk na mbetet tjetër përpos t’ju 
urojmë dëgjim të këndshëm dhe t’ju 
ftojmë që të bëheni pjesë e familjes tonë, 
Familjes së Radio KFOR ku muzika e bukur 
dhe argëtimi juaj janë PRIORITET!

Titi’s Top 40 
(40 më të mirët e Titit)
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“TT’s Top 40” is one of the longest 
running and most iconic shows 
of Radio KFOR. This show was 

broadcasted for the first time on September 
15, 1999. In other words this show will soon 
have 18 years of service for the entertain-
ment of Radio KFOR listeners. Your host is 
Astrit Dushi, or short Titi, which is where the 
name of the show comes from. In these 18 
years more than 900 (906 to be more accu-
rate) shows have been broadcasted and the 
simplest and most accurate description for 
it is that this top list is where the hits begin. 
Because this is the fastest and most updated 
top list in Kosovo. This is achieved because 
all songs are classified based on the trends 

and successes in world’s top lists.
For all the new listeners who 
may not know “TT’s Top 40” is 

broadcasted every Sunday 
from 12 until 15 o’clock 

in the afternoon. Those 
who are not able to follow this broadcast or simply want 
to enjoy once more the world’s greatest hits, can do 
this the following Saturday between 12 and 15 
o’clock, when the show is rerun. Therefore, 
if you are a music fan and you wish to 
listen to a qualitative summary of the 
latest world music hits then “TT’s Top 
40” in Radio KFOR’s frequency is 
your show. All is left for us is to wish 
you a good time with this show and 

also invite you to become part of 
our family. The Radio KFOR Family 

where good music and your enter-
tainment are a 

PRIORITY!

Titi’s Top 40 
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NËNA IME – JETA IMEA skush nuk mund t’i afrohet 
dashurisë që një nënë ndjen për 
fëmijën e saj. Nëna sigurohet 

që gjatë fëmijërisë fëmijët e saj të jenë 

të sigurt dhe të lumtur. Këto ndjenja 
udhëhiqen nga dashuria e pakusht e 
nënës për fëmijët e saj. Është shumë 
vështirë të përshkruhet ndjenja që 
nëna ka për fëmijët e saj. Fak-

tikisht, shumica e njerëzve nuk e 
kuptojnë këtë, përveç nëse edhe 
vetë bëhen nënë. Nëna përherë i 
ka prioritet fëmijët e saj para çdo 
gjëje, duke përfshirë këtu rehatinë 

dhe lumturinë e tyre. Nënat janë të 

destinuara që të bëhen tifoze të fëmi-
jëve të tyre, ndonjëherë në mënyrë të zhurm-shme dhe të dukshme e ndonjëherë në mënyrë më modeste ose të pazëshme në sfond.Në jetën tuaj çdoherë ekziston një person në të cilin mund të llogarisni. E ai person është mu ajo që të ka dhuruar jetën dhe të do pa kusht. Dashuria e nënës është e çm-ueshme dhe do të ekzistojë 

përgjithmonë. Kujdesi dhe dashuria e 
saj është si një trëndafil i bukur, por një 

trëndafil që nuk mund të venitet. Asgjë 

në botë nuk e mund ngrohtësinë që të 

përshkon kur nëna të përqafon. Nëna 
është aty në momentet më të lumtura, 

por çka është më e rëndësishmja të 
qëndron pranë edhe në momentet më 

të pikëllueshme për të të dhuruar pak 
rreze dielli në sytë tuaj të përlotur…

Për çdo vit ekziston një ditë e 
veçantë për të festuar rolin e nënës. Pa 

dyshim që kjo ditë quhet Dita e Nënës. 

Kjo ditë është mundësia më e mirë për 

fëmijët e të gjitha moshave që t’i shfaqin 

falënderimet e tyre për punën e në-
nës. Zakonisht për këtë ditë, në shenjë 

dashurie dhurohen dhurata dhe karto-
lina të cilat shpesh janë të punuara me 

dorë dhe me shumë dashuri.
Të përshkruash dashurinë e një 

nëne është pothuajse e pamundshme. 

Është një ndjenjë që mund vërtet të 
kuptohet nga ata që e përjetojnë. Me 
kohë, bijat e nënës do të rriten e do të 

bëhen vetë nëna.Kurrë mos e nënv-lerësoni ndikimin që një nënë ka mbi fëmijën e saj. Ndoshta jo çdoherë duket kështu, mirëpo fëmijët i marrin shembull nënat e tyre në ballafaqimin e tyre me situata të ndryshme. Nënat kanë një ndikim të jashtëza-konshëm tek fëmijët e tyre, të cilët ata e respektojnë. 

Olsi Beka EJHS “Nazmi Gafurri”Prishtinë
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MY MOTHER

- MY LIFE

N
othing can come close to the 

love that a mother feels for 

her children. Mothers make 

sure that their children are safe and 

happy throughout their childhood. It 

is the unconditional love that a moth-

er feels that drives these feelings. It 

is hard to describe the feeling that a 

mother has towards her children. In 

fact, most people do not understand 

unless they become a mother them-

selves. A mother puts her children 

before anything else, including their 

own comfort and happiness. Moth-

ers are meant to be the cheerleaders 

of their kids, sometimes in loud and 

visible ways, sometimes in sublet or 

unspoken ways in the background. 

There is always a person in your 

life that you know 

you can count on. 

That person is the 

one that gave you 

life and loves you 

unconditionally. A 

mother’s love is 

priceless and will 

always exist. Their 

care and love is like a 

beautiful rose, but a 

rose that is unable to 

die. Nothing over-

powers the warmth 

that isolates you when 

a mother’s hug is received. They 

are there in your happy moments, 

but most importantly in your 

saddest to give 

sunshine to your 

rainy eyes…

Every year there is a day set 

aside to celebrate the role of a 

mother. Unsurprisingly, the day is 

called Mother’s Day. This day is 

a great opportunity for children of 

all ages to show their appreciation 

for the work of a mother. Gifts and 

cards, often handmade with care, 

are given as a sign of love.

Describing a mother’s love is 

virtually impossible. It is a feeling 

that can only truly be understood by 

those that experience it. In time, a 

mother’s daughters will grow up to 

be mothers themselves.

Never underestimate the 

influence that a mother has 

over a child. It may not 

always appear this way, 

but children look to their 

mother for guidance on 

how they should deal 

with situations. Moth-

ers have incredible 

power over their chil-

dren that they must 

be respect. 

Olsi Beka 

EJHS “Nazmi 

Gafurri”

Prishtinë
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Tung!
Jam Medina nga Fushë 
Kosova dhe i kam 14 vjet. 
Revista juaj më pëlqen 
shumë, sidomos faqja e 
enigmatikës. Më pëlqejnë 
shumë muzika dhe filmat. 
Filmi im i preferuar është 
“The fault in our stars”, 
kurse këngëtari që më 
pëlqen më shumë është 
Ledri Vula. Do të dëshiroja 
të kem një poster nga 
Gjiko!
Medina Tërnava
SHFMU “Lismiri”- Lismir

Tung!
Unë NECA ju përshëndes 
të gjithë juve në revistën 
For You, dhe dua tju them 
se jeni shumë të mirë. Do 
të dëshiroja që të shkruanit 
për këngëtarin tim të 
preferuar Ledri Vula si dhe 

sportin tim të parapëlqyer 
basketbollin. Kohën time 
të lirë e kaloj duke dëgjuar 
muzikë.
Qëndresa Tërnava
SHFMU “Lismiri”- Lismir

Tung!
Jam Era dhe kjo është hera 
e parë që po ju shkruaj. 
Më pëlen shum”revista 
juaj dhe e lexoj rregullisht. 
Rubrika ime e preferuar 
është moda por, më 
pëlqejnë edhe intervistat 
me njerëzit e famshëm. Më 
pëlqen muzika e viteve të 
80-ta dhe të 90-ta. Dua të 
kem posterin e këngëtarit 
tim të preferuar Buto. 
Kohën time të lirë e kaloj 
duke shikuar filma dhe 
duke luajtur volejboll.
Era Krasniqi
SHFMU “Lismiri”- Lismir

Përshëndetje!
Quhem Getoar Buzhala, 
aktori im i preferuar 
është Brad Pitt kurse 
këngëtari Noizy. Më 
pëlqen të lexoj si dhe 
të luaj dhe të shoh 
futboll. Do të dëshiroja 
të kem nj poster të Fredy 
Guarin. Revista 4U më 
pëlqen shumë! Mirëpo 
do të dëishiroja shumë 
të shkruanit për klubin 
italian të futbollit “Inter”. 
Kaq kish për të thënë. 
Jeni të mrekullueshëm.
Getoar Buzhala
Shkolla “17 Shkurti”- 
Suharekë

Përshëndetje! 
Këngëtari që më pëlqen 
më shumë janë grupi 
One Direction, kurse 
aktorja ime e preferuar 

është 
Selena Gomes. Mirëpo, 
më pëlqejnë edhe filmat 
e Jackie Chan. Më 
pëlqen shumë të luaj 
tenis. Unë dua t’ju them 
se e lexoj rregullisht 
revistën tuaj. Më pëlqen 
fajlëkryqi por, edhe temat 
nga jeta e përditshme. 
Ju dua!
Anjesa Sopa 
Shkolla “17 Shkurti”- 
Suharekë
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Hello!
I am Medina from 
Fushë Kosova and I 
am 14 years old. I like 
your magazine a lot, 
especially the puzzle 
page. I like music 
and movies a lot. My 
favourite movie is “The 
fault in our stars”, and 
the singer I like best is 
Ledri Vula. I would like 
to have a poster from 
Gjiko!
Medina Tërnava
EJHS “Lismiri”- Lismir

Hi!
Greetings from NECA 
to everybody in the For 
You Magazine, I wish 
to tell you that you 
are great. I would like 
you to write about my 

favourite singer Ledri 
Vula and favourite sport 
basketball. In my free 
time I listen to music.
Qëndresa Tërnava
EJHS “Lismiri”- Lismir

Hello!
My name is Era and 
this is the first time I 
am writing to you. I like 
your magazine a lot 
and I read it regularly. 
My favourite column 
is fashion but I also 
like your interviews 
with famous people. I 
like the 80’s and 90’s 
music. I would like to 
have a poster of my 
favourite singer Buto. 
In my spare time I 
watch movies and play 
volleyball.

Era Krasniqi
EJHS “Lismiri”- 
Lismir

Greetings!
My name is Getoar 
Buzhala, my favourite 
actor is Brad Pitt and 
favourite singer is Noizy. 
I would like to have a 
poster of Fredy Guarin. I 
like Magazine For You a 
lot! But, I would like you 
to write about the Italian 
football club “Inter”. This 
is all I had to say, you 
are fantastic!
Getoar Buzhala
School “17 Shkurti”- 
Suharekë

Hello! 
I like best the music band 
One Direction, and my 

favourite 
actress is Selena 
Gomes. However, I also 
like to watch Jackie Chan 
movies. I like playing 
tennis a lot. I want to say 
that I read the magazine 
regularly. I like the 
crossword, as well as 
the rest of the everyday. 
Love you!
Anjesa Sopa 
School “17 Shkurti”- 
Suharekë
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