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editorial/indeksi

Përshëndetje lexues të dashur, 

Shpresoj se viti që e lamë pas 
të ketë qenë për ju po aq i 
suksesshëm sa unë besoj 

se ka qenë për ne si redaksi, dhe le 
të ngremë dolli për këtë vit fantastik që 
sapo ka filluar. Këtë vit të ri do ta nisi 
me kërkesën që kam për juve: lexoni 
sa më shumë. Unë mendoj se leximi 
duhet të jetë një nga rezolutat që i keni 
bërë për 2019-tën. 

Leximi është ndoshta një nga aktivitetet 
më të dobishme dhe më të realizueshme 
që mund të bëjë njeriu. Duke lexuar, ne do 
të jemi në gjendje të zbulojmë ide të reja, 
koncepte, vende dhe njerëz të rinj. Disa 
njerëz e përshkruajnë leximin edhe si një 
udhëtim që fillon si hapja e faqes së parë 
të librit, dhe përfundon atëherë kur kemi 
mbërri tek faqja e fundit e librit. Arsyeja 
pse leximi është kaq i rëndësishëm 
është sepse leximi e relakson mendjen 
dhe shpirtin tonë; është një mënyrë 
që ju dhe unë fëmijë të dashur, të 
shpalosim njohuri rreth botës që na 
rrethon, është mënyrë që e përmirëson 
procesin tonë të të menduarit.

Gjithkush e di se një person që 
lexon do të jetë i suksesshëm dhe 
një person që nuk lexon, ose do të 
mbetet mbrapa ose përfundimisht do të 
dështojë në jetë. Nëse dëshirojmë që të 
tjerët të na quajnë të zotë, patjetër që 
do të na duhet ta ndërrojmë shprehitë 
tona, do të na duhet të lexojmë më 
shumë: “Asnjë argëtim nuk është aq i 
lirë sa leximi, dhe asnjë kënaqësi nuk 
zgjat aq shumë sa leximi”, (Montagu). 
Leximi mund të duket i mbushur me 
gjemba nga jashtë, por nëse e heqim 
lëvozhgën, do të vërtetohemi se leximi 
është shoku më i mirë i cili do të na 
përcjell gjatë gjithë jetës, jo vetëm që do 
të na e rifreskojë mendjen dhe shpirtin 
tonë, por do të na hapë horizonte të 
reja të cilat do të ndihmojnë që më 
lehtë të përballojmë sfidat e jetës. Po 
ashtu nuk është më sekret se leximi e 
pasuron fjalorin dhe drejtshkrimin tonë, 
na detyron të njihemi me fjalë që ne 
nuk mund t’i kemi parë ose dëgjuar më 
herët në jetën tonë. 

Andaj lexues të dashur të revistës, 
të fillojmë këtë vit të ri me një dashuri 
më të madhe për leximin, të hapim 
horizonte të reja, të eksplorojmë botën 
përmes librit. Kjo është dëshira ime për 
ju për Vitin e Ri 2019.

Lexim të këndshëm, 
shihemi në shkurt.

Leonora

EDITORIAL
MOVIEMANIA
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Greetings dear readers, 

I hope that the year we left behind 
has been as successful to you 
as I believe it has been for us in 

the editorial office, and let’s have 
a toast for this fantastic year that 
we just entered in. I will start this 
New Year with a request I have for 
you: read as much as you can. I 
think reading should be one of the 
resolutions you made for 2019.

Reading is probably one of the 
most useful and feasible activities 
people can do. By reading, we 
will be able to discover new ideas, 
concepts, places and new people. 
Some people describe reading as 
a journey that starts with opening 
the first page of the book, and ends 
when we reach the last page of the 
book. The reason why reading is 
so important is because reading 
relaxes our minds and souls; it is a 
way that you and I, beloved children, 
browse for knowledge about the 
world around us, and it is a way of 
improving our thinking process.

Everyone knows that a person 
who reads will be successful and 
a person who does not read, will 
either lag behind or eventually 
fail in life. If we want others to 
find us skillful, we must change 
our habits, we have to read more: 
“No entertainment is so cheap 
as reading, nor any pleasure so 
lasting” (Montagu). Reading may 
seem thorny from the outside, 
but when removing the peel, we 
may find that reading is the best 
companion throughout our life, 
and not only it will refresh our 
minds and souls, but it will open 
up new horizons that will help us 
easily cope with the challenges 
of life. It is also no secret to 
say that reading enriches our 
vocabulary and spelling, forces 
us to become familiar with words 
we have come across or heard 
earlier in our lives.

Dear readers of the Magazine, 
let’s start this New Year with 
greater love for reading, opening 
new horizons, exploring the world 
through books. This is my wish for 
you for the New Year 2019.

Pleasant reading, 
and see you in February.

Leonora

EDITORIAL
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shkolla e muajit PYETËSOR:

Vetëm 5 kilometra larg 
qendrës së qytetit të 
bukur të Prizrenit, në 

Malësinë e Vërrinit gjendet 
fshati Lubiqevë, gjegjësisht 
Shkolla Fillore dhe e Mesme 
e Ulët (SHFMU) “Mic Sokoli”. 
Kjo shkollë për herë të parë e 
filloi punën në vitin 1948. Në 
vitin 1950 është ndërmarrë 
aksioni nga banorët e fshatit 
për ndërtimin e objektit të 
parë të shkollës me vetëm 
katër klasa ku vijonin mësi-
met rreth 50 nxënës. Me të 
përfunduar ndërtimi i shkollës 
në vitin 1951, në këtë shkollë 
mësimet vazhduan t’i vijonin 
edhe nxënësit nga Lesk-
oveci, Lezi e Kushnini. Po në 
vitin 1951, në këtë shkollë 
u emërua edhe mësuesja 
e parë Feriha Dida-Dashi, 
e cila asokohe u angazhua 
që nxënësve me kushte të 
vështira ekonomike, t’ua 
siguronte fletoret dhe librat 
nga të ardhurat e veta.

41 vite më vonë 
shkolla pavarësohet

Nga viti 1952 deri në 
vitin 1960, kjo shkollë ishte 
paralele e ndarë e shkol-
lës fillore “Ramiz Sadiku“ të 
Zhurit kurse prej vitit 1960 
deri në vitin 1989 ishte 
paralele e ndarë fizike e 
Shkollës fillore “Muhar-
rem Bekteshi” të Hoçës së 
Qytetit. Në vitin 1967, në 
tipin e objektit montues, u 
ngrit objekti i ri i shkollës, në 
sipërfaqen tokësore të cilën e 
dhuroi Asip Shabanaj. Më 1 

shtator të vitit 1989 shkolla 
u pavarësua bashkë me 
paralelet e ndara fizike në 
Leskovec, Lez dhe Kushnin 
me emrin shkolla fillore 
“Lubiqevë”. Në vitin 1992 
shkolla u riemërua me em-
rin Mic Sokoli të cilin e bart 
edhe sot e kësaj dite. Në 
vitin 2001 falë një donacioni 
nga qeveria e Japonisë 

u përfundua objekti i ri dhe 
modern i shkollës i cili është 
i pajisur me tetë dhoma mësi-
mi, dy zyra për administratë, 
si dhe katër dhoma për labo-
rator. Përkundër hapësirës 
së mjaftueshme shkolla i ka 
vetëm dy kabinete, kabinetin 
për kimi-fizikë-biologji dhe 
kabineti i informatikës. Një vit 
më vonë (2002), Mbretëria 
e Lihtenshtajnit investoi në 
ndërtimin e sallës së sportit 
në këtë shkollë.

Rënia drastike e 
numrit të nxënësve 
problem shumë i 
madh

Drejtori i kësaj shkolle 
z. Osman Shala theksoi se 
një ndër problemet kryesore 
me të cilat përballet sot kjo 
shkollë është rënia dras-
tike e numrit të nxënësve. 
Kështu nga 600 nxënës në 
vitin 2000 sot shkolla i ka 
vetëm 181 nxënës. Drejtori 
Shala theksoi se kjo rënie e 

numrit të nxënësve vjen si 
pasojë e largimit të banorëve 
nga fshati, ku për shembull 
fshatrat Lez a Kushnin janë 
shuar tërësisht kurse nga 
fshati Leskovec sivjet është 
transferuar nxënësi i fundit.

Përkundër prob-
lemeve cilësia e pu-
nës mbetet në nivel

“Shkolla jonë i ka gjithse-
jtë 18 mësimdhënës të cilët 
janë vërtetë të përkushtuar 
në punën e tyre. Ky përkush-
tim i mësimdhënësve por, 
edhe vet nxënësve tonë ka 
bërë që shkolla jonë të ketë 
rezultate të jashtëzakon-
shme në garat e ndryshme 
të diturisë në nivel komunal 
dhe më gjerë,” shtoi z. Shala. 
Këtë e dëshmojnë edhe 
trofetë e shumtë të cilët me 
krenari janë të ekspozuar në 
korridoret e kësaj shkolle. Në 
mesin e tyre veçohet edhe 
fakti se tre vjet radhazi kjo 
shkollë është renditur e para 
në garat komunale të dijes 
“Remzi Ademaj”. Sidoqoftë, 
z. Shala theksoi se gjithmonë 
ka vend për përmirësim. Në 
fund ai i porositi të gjithë 
të rinjtë që të kontrollojnë 
përdorimin e rrjeteve sociale 
dhe që të mos e harrojnë 
leximin dhe sportet sepse ky 
është investimi më i mirë në 
të ardhmen e tyre.

Rinore Maçkaj (13)
Përshëndetje lexues. Jam nxënëse 
e shkollës fillore “Mic Sokoli”. Kjo 
është shkolla në të cilën unë fillova të 
kuptoj se çfarë është fjala “sukses”. 
Asgjë në jetë nuk arrihet pa mund, ne do të bëhemi 
të suksesshëm në jetë në momentin që vetë i 
drejtojmë dëshirat dhe vullnetin tonë. Si çdo fëmijë 
tjetër edhe unë ëndërroj, dhe ëndrra ime është që 
një ditë të bëhem mjeke e zonja dhe që të gjithë të 
krenohen me arritjet e mia. Ju faleminderit që keni 
përzgjedhur shkollën tonë që ta vizitoni.

Rinore Maçkaj (13)
Hello readers. I am a student of “Mic Sokoli” 
elementary school. This school is where I started 
to understand the meaning of the word “success”. 
Nothing in life is achieved without effort; we will 
become successful in life when we personally 
give direction to our wishes and our will. Like 
any other child, I also dream, and my dream is to 
one day become a capable doctor and to make 
everyone proud of my achievements. Thank you 
for choosing to visit our school.

Fillim Kryezi (15)
Suksesi për mua do të thotë: puno, 
lexo, mëso dhe suksesi do të jetë 
pjesë e pandashme e jetës tënde. 
Unë si nxënës i klasës së 9të, jam 
shumë i kënaqur me sukseset që i kam arritur 
deri më tani. Por nuk do të thotë që tani të push-
ojmë, tani është koha që të punojmë më shumë 
se kurrë që një ditë ti plotësojmë ëndrrat që i 
kemi, e që për mua është të bëhem një gazetar i 
famshëm. Do të doja që të jem i pari që i informoj 
të tjerët për gjërat e mira që ndodhin në Kosovë. 

Fillim Kryezi (15)
To me, success means: work, read, learn and 
success will be an inseparable part of your life. 
As a 9th grade student, I am very satisfied with 
my achievements so far. However, that does 
not mean that we should now rest, now is the 
time to work harder than ever, in order to, one 
day, fulfill our dreams, and my dream is to be-
come a famous journalist. I would like to be the 
first one to inform others about the good things 
that happen in Kosovo. 

SHFMU “MIC 
SOKOLI“ 
LUBIQEVË

z. Osman SHALA

Agnesa Kryezi (13)
Fjala sukses për mua ka shumë 
rëndësi: do të thotë ngritje e 
lartë në një sferë të caktuar 
jetësore. Unë mendoj se suksesi 
im ka filluar këtu në shkollë, dhe mendoj se 
këtë që e kemi arritur këtu, të jemi në gjen-
dje ta bartim në një nivel më të lartë. Vetëm 
në këtë mënyrë do të mund t’ua shpërblen-
im mundin profesorëve tanë që me shumë 
kujdes dhe dashuri po na mësojnë. 

Agnesa Kryezi (13)
The word success is very important to me: it 
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QUESTIONNAIRE: school of the month

Liridon Ponik (14)
Ëndrra ime është që një ditë të bëhem 
mësues. Dhe për mua fjala mësues është 
definim i fjalës sukses. Por për të arritur të 
jemi të suksesshëm duhet të punojmë e 
mësojmë shumë. Duhet të lexojmë edhe më tepër ngase 
është leximi ai që na i hapë rrugët e para të suksesit. Andaj, 
mbasi më është dhënë rasti t’iu drejtohem të rinjve, do të 
doja që t’iu them: “Nëse punoni dhe mësoni shumë, suksesi 
do të jetë pjesë e pandashme e rrugëtimit tuaj në jetë”. 

Liridon Ponik (14)
My dream is to one day become a teacher. To me, the 
word teacher is the definition of the word success. In order 
to achieve success, we must work and study hard. We 
must read even more, because reading is what paves 
our road to success. Therefore, since I was given the 
opportunity to address the youth, I would like to say the 
following: “If you work and study hard, success will be an 
inseparable part of your life journey”. 

Indrit Krasniqi (13)
Fjala sukses për mua e ka këtë kuptim: 
ngritje e lartë në aspektin personal dhe 
profesional. Unë do ta ndiej veten të 
suksesshëm nëse një ditë do të krijoj një 
familje të mrekullueshme. Por gjithashtu do ta ndiej veten 
të suksesshëm edhe kur të arrij që një ditë kur prezan-
tohem të them: Indrit Krasniqi - avokat. Mësimi, leximi, 
puna dhe sjellja e mirë mendoj se janë pjesë e pan-
dashme e të arriturit të një jete të suksesshme. 

Indrit Krasniqi (13)
The word success means the following to me: a high 
level of personal and professional achievement. I would 
feel successful if I have a wonderful family one day. I 
would also feel successful if, one day, I am able to intro-
duce myself and say: Indrit Krasniqi – lawyer. I believe 
that studying, reading, working and good behavior are 
inseparable parts of achieving a successful life.

Flora Halilaj (14)
Në fillim dua të ju falënderoj që më dhatë 
rastin që para shumë moshatarëve të mi të 
shpalos se çfarë do të thotë suksesi për mua. 
Unë mendoj se suksesi është individual, fillon 
që në shkollë fillore dhe përfundon ne momentin kur ne kemi 
arritur të jemi të suksesshëm në drejtimin që e kemi zgjedhur 
në jetë. Unë do të doja që në të ardhmen të bëhem pjesë e 
shoqërisë kosovare që merret me përmirësimin e cilësisë së 

jetës së qytetarëve. 

Flora Halilaj (14)
First of all, I would like to thank 
you for giving me the opportuni-
ty to explain, in front of many of 
my peers, what success means 
to me. I believe that success is 
individual; it starts at elementary 
school and ends at the moment 
we become successful in the 
path we chose in life. In the 
future, I would like to become 
a part of Kosovar society that 
deals with the improvement of 
quality of life of people.  

Only 5 kilometers 
away from the 
center of the 

beautiful town of Prizren, 
in the Highland of Vërrini 
you reach the village of 
Lubiqeve, namely the El-
ementary and Junior High 
School (EJHS) “Mic So-
koli”. This school was first 
opened in 1948. In 1950 
the villagers initiated an 
action for the construction 
of the first school build-
ing with four classrooms, 
which was attended by 
50 students. Upon the 
finalization of the construc-
tion in 1951 this school 
was also attended by the 
students from villages 
Leskovec, Lez and Kush-
nin. Moreover, in 1951 
the first female teacher 
Feriha Dida-Dashi was 
appointed in this school. 
She is best remembered 
by her insistence to buy 
the books and notebooks 
for her poor students with 
her own income.

41 years 
later the school 
becomes 
independent

From 1952 to 1960 
this school served as a 
satellite school of Primary 
School “Ramiz Sadiku” in 
village Zhur and from 1960 
to 1989 it was a satellite 

school of Primary School 
“Muharrem Bekteshi” in 
Hoca e Qytetit village. In 
1967 a new prefabricat-
ed school building was 
constructed in the land 
that was donated by Asip 
Shabanaj. On Septem-
ber 1st, 1989 the school 
became independent 

together with three satellite 
schools in Leskovec, Lez 
and Kushnin under the 
name primary school in 
“Lubiqeve”. In 1992 the 
school was renamed “Mic 
Sokoli”, which is the name 
it bears to this day. In 2001 
thanks to a donation from 
the government of Japan 
a new and modern school 
building was constructed. It 
has eight classrooms, two 
administration offices and 
four rooms for laboratories. 
However, despite the suffi-
cient space the school has 
only two laboratories, one 
for chemistry-physics-biol-
ogy and one for informat-
ics. A year later (2002) the 
Kingdom of Lichtenstein 
invested in the construc-
tion of a sports hall.

Drastic reduc-
tion of the number 
of students a seri-
ous problem

The principal of this 
school Mr. Osman Shala 
highlighted that the drastic 
reduction of the number 
of students is one of 
the major problems this 
school faces today. From 
600 students in year 2000, 
today the school has only 
181 students. Principal 
Shala stressed that this 
reduction in the number 

of students is a result 
of the migration of the 
population from the 
village. For example 
villages Lez and 
Kushnin have been 
abandoned com-
pletely and the last 
student from village 
Leskovec has also 
been transferred.

Despite the 
problems the 
work quality 

remains high
“Our school has 18 

teachers in total and they 
are really dedicated in 
their work. This dedica-
tion of the teachers and 
our students as well 
is the reason why our 
school has achieved 
extraordinary results in 
various knowledge com-
petitions in our munici-
pality and beyond,” Mr. 
Shala added. This is also 
confirmed by the many 
trophies that are proudly 
exhibited in the school 
hallways. Among them 
it is noticeable that for 
three years in a row this 
school came in first place 
in the municipal knowl-
edge competition “Remzi 
Ademaj”. However, Mr. 
Shala added that there is 
always room for improve-
ment. He also appealed 
to all the young to control 
their use of social media 
and to not forget reading 
and sports because this 
is the best investment in 
their future.

EJHS “MIC 
SOKOLI” 
LUBIQEVË

means a high level 
of achievement in a 
certain sphere of life. I 
think that my success 
began here, at school, 
and I believe that we 
should be able to 
transfer our achieve-
ments here to a higher 
level. This is the only 
way we can reward 
our professors, who 
are teaching us with 
such care and love. 
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• Cila është gjëja e parë që 
ju bie në mend kur e mendoni 
fëmijërinë tuaj?

Vij nga një familje e madhe; 
jemi 4 vëllezër dhe dy motra, që 
do të thotë se fëmijëria ime në 
të vërtet ka qenë e mbushur me 
lojëra dhe raporte të pafundme 
me vëllezërit dhe me motrat e 
mia dhe natyrisht me miqtë e mi 
dhe me miqtë e tyre.

• Cili është kujtimi më i 
mirë familjar i juaji?

Ajo që më vjen vërtet në 
mendje tani për tani janë mbled-
hjet familjare, kur bashkoheshim 
për drekë dhe për darkë dhe 
nganjëherë secili prej tyre sillnin 
ushqimet e tyre të preferuara. 
Është gjithmonë fantastike kur 
kthehesh tek prindërit tuaj, dhe 
ata kalojnë kohë me fëmijët tuaj, 
dhe ju kënaqeni me fëmijët e 

vëllezërve dhe të motrave tuaja 
dhe kështu krijohet një atmos-
ferë e vërtetë familjare.

• Kur jeni bindur se jeta 
ushtarake do t’ju përshtatet?

U bëra pjesë e ushtrisë në 
moshën 16 vjeçare dhe thjesht 
më pëlqente ideja për të jetuar 
në një komunitet që mund të ta-
koja miq ushtarakë, të merresha 
me sport dhe të praktikoja një 
jetë të shëndeshme.

• Nëse nuk do të ishit ush-
tar, cili do të ishte profesioni 
tjetër që do ta zgjidhnit?

Babai im ishte historian dhe 
unë kam jetuar në një shtëpi të 
mbushur me libra. Më pëlqen 
historia, por gjithashtu mendoj 
se do të më kishin pëlqyer disa 
drejtime të punës që kanë të 
bëjnë me diçka më konkrete 
ndoshta, si për shembull të isha 

një marangoz. Të shoh diçka 
dhe të them: hej unë e bëra 
këtë, unë e krijova atë.

• Cili është libri dhe 
shkrimtari yt i preferuar?

Libri im i preferuar është 
“Njëqind vjet vetmi” nga 
Gabriel García Márquez. 
Romanet e tij më pëlqejnë 
jashtëzakonisht shumë; pastaj 
romanet historike sidomos për 
perandorinë e vjetër romake, 
botën helene, perandoritë e 
Lindjes, si Babilonia, etj.

• Cili është filmi i juaj i 
preferuar?

Nuk i frekuentoj shumë 
kinematë, por do të veçoja 
disa filma të zhanrit “west-
ern” të cilët i kam parë me 
vëllezërit dhe motrat e mia 
kur isha i vogël, gjegjësisht 
rreth moshës 8 vjeçare. Va-
zhdoj t’ju kthehem atyre fil-
mave sepse janë të thjeshtë, 
lehtë të kuptueshëm, shumë 
argëtues dhe është një 
mënyrë shumë e mirë për t’u 
relaksuar.

• Çfarë muzike dëgjoni 
dhe cili është artisti juaj i 
preferuar?

Kur vjen puna te muzika, 
më pëlqen zhanri i viteve të 
70-ta dhe të 80-ta, pra zhanret 
disco, funk, etj. Këtë muzikë 
ua imponoj edhe fëmijëve të 
mi në makinë dhe reagimet e 
tyre janë të ndryshme.

• Cili është klubi i prefer-
uar i ndonjë sporti?

E mbështesja “Juventus” 
sepse gjithmonë fitonte. Por 
pasi që jam nga Firence dhe 
shumica e nipërve dhe mbe-
save të mia nuk do të më nji-
hnin si xhaxhain/dajën e tyre, 
më është dashur të ndërroja 
besnikërinë time dhe të kaloja 
në mbështetje të “Fiorenti-
nës” sepse përndryshe vetë 
familja ime do të më kishte 
përjashtuar dhe ja ku jam tani: 
e mbështes “Fiorentinën” por 
nuk jam ndonjë simpatizues i 

flaktë i futbollit, (hahaha).

• Cili është ushqimi dhe 
pija e juaj e preferuar?

Italian! Ushqimi im i 
preferuar është ushqimi ital-
ian! Ndonëse kur je ushtarak 
si unë dhe udhëton në vende 
të ndryshme duhet të jesh i 
përgatitur që të befasohesh 
me shijen dhe mënyrat e ndry-
shme të gatimit dhe kjo më 
pëlqen shumë.

• Çka preferoni më shumë 
internetin ose mediat tradi-
cionale?

Mund të konsiderohem si 
një lloj “dinosauri” për brezin e 
ri sepse nuk jam as në Face-
book, as në Twitter e as në 
ndonjë medie tjetër sociale, por 
e përdori shumë aplikacionin 
“What’s Up”.

• Cili është momenti juaj i 
preferuar për vitin 2018?

Kur vajza ime më tregoi se 
do të martohet, se i fejuari i saj 
i kishte propozuar dhe se ata 
do të martohen. Do të kishim 
dashur të festonim dasmën 
dikur në pranverë, por meqë 
unë jam këtu nuk jam i sigurt 
nëse do të mund të udhëtoja, 
që do të thotë se vajza ime 
duhet ta shtyjë dasmën deri sa 
të kthehem. Por fakti që ajo do 
të krijojë familjen e saj dhe se 
pema e familjes do të vazh-
dojë të rritet, është një ndjenjë 
fantastike.

• Cila është porosia që e 
keni për rininë e Kosovës?

Jetoni jetën, kënaquni 
me atë që keni dhe gjithsesi 
përgatituni për të ardhmen tuaj. 
Ju do të keni një të ardhme të 
mirë, kryesisht do të varet nga 
ju, sa kohë të investoni në të. 
Prandaj ndërtoni marrëdhëniet 
e juaja, investoni kohë në ar-
simimin tuaj. Mos e çoni kohën 
dëm, ky është momenti juaj, e 
ardhmja e juaj është tani dhe ju 
do ta ndërtoni atë duke qenë të 
pranishëm dhe të përkushtuar 
në momentin e duhur.

GJENERALMAJOR LORENZO D’ADDARIO - “NE JEMI QENIE 
NJERËZORE DHE VENDIMET TONA I MARRIM SI QENIE 
NJERËZORE PËR QENIET E  TJERA NJERËZORE”

“Një gjë që më pëlqen shumë është se 
nganjëherë gjersa jam në mes të një 
pune shumë serioze, bashkëshortja ime 
më merr në telefon për ndonjë çështje 

të përditshme. Për shembull, kur isha në Afganistan 
bashkëshortja ime më merrte në telefon gjatë ndonjë 
operacioni ushtarak dhe kjo më rikujtonte jetën time si 
baba dhe bashkëshort si dhe faktin se unë e kam një jetë 
familjare krahas jetës si ushtarak. 

Kjo ishte shumë, shumë e mirë sepse në fund të 
fundit, ne jemi qenie njerëzore dhe si ushtarak duhet 
ta mbajmë mend se ne i marrim vendimet tona si qenie 
njerëzore për qenie të tjera njerëzore.”

(gjeneralmajor Lorenzo D’Addario)
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• What is the first thought 
when you think of your 
childhood?

I come from a large fam-
ily. We are 4 brothers and 
two sisters, so my child-
hood was an endless play 
and great relations with my 
siblings and of course my 
friends and their friends.

• What is your best family 
memory?

What really come to my 
mind are family gatherings. 
In my family we all joined for 
lunch and had dinner together 
and sometimes other family 
members brought their own 
favourite food for all of us. 

It is always fantastic to go 

to see your parents, to let them 
spend time with your children 
and to enjoy time with the 
children of your brothers and 
sisters and thus creating a real 
family atmosphere.

• When were you con-
vinced that military life suits 
you?

I enlisted in the army at the 
age of 16 and I just liked this 
idea of living in a community 
where I could find comrades, 
do sports and practise a 
healthy life.

• If you weren’t a sol-
dier what other occupation 
would you choose?

My father was a historian, 

and I have lived in a house full 
of books. I like history, but also 
I believe I would have liked 
some jobs that have to do with 
something more practical, 
such as being a carpenter. To 
see something and say: hey I 
did that, I made it. 

• What is your favourite 
book and writer?

My favourite book is “One 
Hundred Years of Solitude” 
from Gabriel García Márquez. 
I like novels very much, histori-
cal novels, particularly novels 
about old Roman empire, the 
Hellenic world, the empires of 
the East, such Persia etc.

• What is your favourite 
movie?

I don’t go to the cinema 
very often but there are a 
few spaghetti westerns that 
I watched when I was little, 
with my brothers and sisters. 
I continue to go back to those 
western because they are 
simple, easy to understand 
and are a good way to relax. 

• What is your favourite 
music and artist?

When it comes to music, 
I like the 70’s and 80’s, like 
disco, funk and that type of 
music. 

I impose that kind of mu-
sic to my children when we 
are in the car together, with 
mixed reactions!. 

• What is your favourite 
sports club?

I used to support the Ju-
ventus football club, because 
they won all the time.

But I am from Florence 
and most of my little nephews 
would not recognize me as 
their uncle because I support-
ed Juventus, I had to switch al-
legiance and go for Fiorentina. 
Otherwise I would be segre-
gated from my own family so 
here I am: I support Fiorentina 
but I am a very relaxed football 
supporter, ha ha ha. 

• What is the best food 
and drink?

Italian food! My favourite 
food is Italian! Though I must 
say; being a soldier like me, 
that travel to many different 
countries you must be pre-
pared for surprises with the 
many different tastes and with 
the different ways of cooking.  
But I really like it. 

• What is your prefer-
ence internet or traditional 
media?

I am a little bit of a 
“dinosaur” of the new ages 
because I don’t use Face-
book, Twitter and other 
social media, but I use 
WhatsApp a lot.

• What is your favourite 
moment of 2018?

When my daughter told 
me that she wants to get mar-
ried, her fiancé proposed and 
they are going to get mar-
ried. We would have liked to 
celebrate the wedding in the 
spring but obviously I am here 
and I am not sure whether I 
would be able to travel, so she 
will postpone it until I return. 
But to know that she is going 
to create her own family and 
that the family tree continues 
to grow is fantastic. 

• What is your message 
to the youth in Kosovo?

Live your life, enjoy what 
you have and certainly pre-
pare for your future. You will 
have a good future.

In large part it will depend 
on you, on how much time 
you invest in it. 

So build your relation-
ships, invest time in your 
education.

Don’t waste the time, your 
life is now, your future is now, 
and you are building it by be-
ing present and 
dedicated in the 
right moment. 

Na vizitoni në:
Visit us at:

“You know, one thing that I really like is 
that my wife sometimes call me with an 
everyday life question, while I am in the 
middle of some very serious business. 

I remember when I was deployed to Afghanistan my 
wife could call me during a military operation, but that 
reminded me of my life as a father and a husband and 
I remembered that I have a family life beside the life as 
a soldier. 

 This is very very good because in the end we are 
all human beings, and as soldiers we have to remem-
ber that we make decisions as human beings for other 
human beings.”

(Major General Lorenzo D’Addario)

MAJOR GENERAL LORENZO D’ADDARIO - “WE ARE HUMAN 
BEINGS, AND WE MAKE OUR DECISIONS AS HUMAN 
BEINGS FOR OTHER HUMAN BEINGS”



Kapela 
dimërore e 
thurur
Luftoni të dridhurat 
e të ftohtit me këtë 
kapelë zbavitëse nga 
disenjatorja Kate 
Spade. Kombinoni 
ato me trikon tuaj të 
preferuar të zezë 
dhe me xhinse 

për një takim në patinazh ose 
përdorni ato për të zbutur fustanin tuaj prej 
kadifeje. Porositni dy për çdo rast nëse motra juaj 
vendos ta vjedhë kapelën tuaj kur të dyja jeni në 
shtëpi për pushime.

A Cheeky Knit Beanie
Fight off the chills in this playful Kate Spade hat. 
Wear it with your favorite black sweater and jeans 
for a date to the ice rink or use it to dress down 
your velvet dress. Order two just in case your 
sister decides to steal yours when you’re both 
home for the holidays.

Një palë 
ngrohës 
këmbësh 
mont 
Nëse ju pëlqen monti dhe shalli i fryer-mont, 

atëherë mund të vazhdoni më tutje dhe të vishni këta ngrohës metalikë këmbësh, që do të jenë aksesorë të dallueshëm gjatë këtij sezoni. Mos u mërzitni se do të dukeni si një njeri i fryer, sepse ju jeni shumë më “cool”.
A Pair of Puffer Leg WarmersIf you’re fully on-board with the puffer jacket and the puffer scarf, go one step and layer on these metallic leg warmers, unlike any other accessories 

you will see this season. Do not worry about looking like the Michelin Man, you’re way cooler.

Një palë doreza kashmiri
Sezoni i kaluar, u shënua me xhemperë 
kashmiri. Këtë sezon është koha për dorashka 
(doreza me një gisht) kashmiri. Ato vijnë në dy 
ngjyra të tjera (të zezë dhe pembe), por më 
e preferuara është ngjyra bezh për shkak të 
përdorimit të saj. Aksesori i ngrohtë do t’ju 
ofrojë juve, ngrohtësi gjatë gjithë dimrit.

A Pair of Cashmere Gloves
Last season, was marked by cashmere sweaters. This season, is time 
for cashmere mittens. They come in two other colors (black and pink), but 
the most favorite is the beige for its versatility. The snug accessory will 
provide you warmth all winter long.

Mbulesa për vesh nga 
gëzofi
Të pranojmë faktin që jo të gjithë ne 
kemi fytyrën ose kokën për kapela. 
Nëse mendoni që ky jeni ju, atëherë 
mbulesat ose “kufjet” dimërore janë 
zgjidhja për këtë dimër. Këto mbulesa 
për vesh të ngrohta nga Bari Lynn janë 
të buta, të gëzofta dhe pak të mëdha 
në madhësi (shumë në modë). Me t’i 
provuar këto njëherë, atëherë njëherë 
e përgjithmonë do ta lini anash kapelën 
tuaj të pilotit.

A Furry Earmuff
Let’s accept the fact that not all of us have the face or head for hats. If 
you think that is your case then earmuffs are the solution to this issue in 
the winter. These cozy ones from Bari Lynn are soft, fluffy, and slightly 
oversized (very on-trend). Once you give these a try, you’ll ditch your 
trapper hat for good.

Veshja juaj e dimrit nuk ndalet tek xhemperët dhe 
palltot. Ju gjithashtu keni nevojë edhe për aksesorë 
të përshtatshëm. Kur fryn era nga të gjitha anët, një 

kapelë e thurur apo një shall leshi 

bën dallimin në 
mes të një dite të 
ftohtë dhe një dite 
të mrekullueshme 
dimërore! Këtë sezon 
sigurohuni që sirtari 
juaj i aksesorëve të 
dimrit të jetë i pajisur 

me të gjitha mallrat që ofrohen. Kur të vijë koha, veshja juaj 
e blinduar (e super elegante) do t’ju mbrojë nga breshri, 
bora, apo nga bora e shkrirë.

fashion

10 AKSESORË MODERNË DIMËRORË PËR T’IU 
NDIHMUAR QË TA PËRBALLONI TË FTOHTIN
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Shalli mont
Xhaketa e këtij sezoni është monti. Por pse të 

ndalemi aty? Për të gjithë personat që janë 

shembull mode, ky aksesor, pra shall i fryer-

mont është një artikull që përcakton veshjen 

tuaj dhe që i mungon dollapit tuaj, i ngrohtë 

dhe modern në të njëjtën kohë.

A Puffer Scarf
This season’s jacket is the puffer! But why 

stop there? For all the trendsetters, this 

metallic puffy accessory is the statement 

piece your closet is missing - warm and 

cool at the same time.

(Burimi/:Source: https://www.marieclaire.com)



Getet
Shkronjat super-delikate të shtypura 

në hullahope ose gete nuk vërehen 

shumë, që do të thotë që ju mund 

t’i vishni ato me fustanet dhe fundet 

e përditshme. Veshjes suaj ato 

ia shtojnë vetëm një pikë stil pa 

tërhequr vëmendjen nga veshja juaj.

A Pair of Tights
The branded tights’ super-subtle 

lettering is hardly noticeable, which 

means you can rock them with 

everyday dresses and skirts. They 

add just a dash of style to your 

ensemble without overpowering it.

Doreza eleganteKombinimi i lëkurës dhe kamoshit i jep këtyre dorezave një ndjesi tepër luksoze. Natyrisht që dorezat e thurura e pa gishta ju ofrojnë një stil më rrugor, mirëpo këto doreza elegante përshtaten më mirë me komplete të femrave dhe fustane koktejesh.

A Fancy Pair of GlovesThe combination of leather and suede give these gloves an ultra-luxurious feel. Sure, the fingerless knit number offers edgy street style cred, but this classy pair goes much better with power-lady suits and cocktail dresses.

Rrip koke i gëzoftë
Ky aksesor në listë ofron të njëjtën 
ndjesi të rehatshme dhe rregullim të 
temperaturës mu sikur një kapelë e 
zakonshme dimërore, por pa flokët e 
kapelës. Vjen në ngjyrë të zezë dhe 

të përhimët, andaj zgjidhni, e 
më pas vishni xhemperin tuaj të 
preferuar dhe çizmet e borës.

A Furry Headband
This item in this list provides the 
same cozy feel and temperature 
modulation as a beanie but 
without the hat hair. It comes in 
black and taupe, so take your pick, then, pull on your favorite 
chunky sweater and snow boots.

Your winter wardrobe doesn’t stop at sweaters 
and coats. You need proper accessories too. 
When the wind’s blowing from all sides, a 

knitted hat or wool scarf is the difference between 
a brutal day and a winter wonderland! This season, 
make sure your winter accessories drawer is 
stocked with all the goods in offer. When the time 
comes, your (super chic) armor will protect you       
from the hail, snow, or slush.

10 COOL WINTER ACCESSORIES 
TO HELP YOU BRAVE THE COLD

fashion

Kapela e lëshuar
A po i mungon palltos suaj 
një kapelë? Kjo kapelë 
e lëshuar nga “Gucci” 
është përgjigja. E krijuar 
nga leshi i butë dhe me 
përzierje kashmiri, kapela 
e improvizuar e tejet 
e rehatshme është 
definicioni i asaj që 
quhet funksionale dhe 
moderne. Visheni para 
se ta vishni pallton 
tuaj dhe dilni nga dera. Me 
këtë kapelë stuhitë e borës nuk mund t’ju 
mposhtin juve dhe veshjen tuaj.

A Snood
Is your coat missing a hood? This Gucci snood is 
the answer. Made from a soft wool and cashmere 
blend, the super cozy makeshift hood is the 
definition of functional and fashionable. Pull it on 
before you grab your coat and head out the door. 
Blizzards have nothing on 
you or your wardrobe.

Shall me dezenë
Ky shall i stërmadh me 

dezenë gjeometrikë mund 

të shërbejë edhe si qebe 

për zyrat e ftohta ose në 

fushat arktike. Si dhe 

spërkatjet me ngjyra të 

çelëta pembe, hiri dhe 

të zezë do të thotë që 

do të përshtatet mirë me 

pothuajse cilëndo pallto. Vetëm duke e 

shikuar atë, ju zgjohet dëshira për tu mbuluar me të.

A Printed Scarf
This oversized geometric print scarf can double as a 

blanket for frigid offices or arctic planes. And splashes 

of light pink, gray, and black mean it will match well 

with pretty much any coat. Just by watching it you kind 

of feel like you want to snuggle up under it now.
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• Kur vendosët të formoni bendin 
muzikor “Sytë”?

Nita & Drini:  Në korrik të vitit 2018, 
për herë të parë kemi performuar si bend 
në kafenenë “Soma Book Station”. Në të 
njëjtën ditë kemi lansuar këngën “Crying 
in the club” e cila e ka hapur mbrëmjen 
dhe pas saj kanë pasuar këngët e tjera të 
albumit EP, spoti dhe performanca “live” 
para publikut. 

• Cilat janë mesazhet e këngëve 
tuaja?

Nita & Drini: Këngët tona përçojnë me-
sazhe romantike, këndojmë për ëndrrat e 
të rinjve, dashurinë dhe gjithashtu kujdesin 
ndaj ambientit në të cilin jetojmë, problemet 
më të cilat ballafaqohen çiftet, astrologjinë.

 
• Kush ka ndikuar më shumë në 

formimin e juaj si artistë?
Nita: Babi im para se të fillonte jetën në 

Amerikë, ka qenë muzicient në Kosovë, ku 
ka qenë anëtar i grupeve që kanë perfor-

muar muzikë popullore, është 
baterist dhe kitarist shumë i mirë. 
Por prapë nuk mund të them që 
ai ishte personi më ndikues në 
formimin tim si artiste. Nga ai kam 
dëgjuar shumë për notat dhe instru-
mentet muzikore por mendoj se intere-
simi im për muzikën dhe formimi im si 
artiste ka ardhur natyralisht, pa ndonjë 
imponim të madh nga jashtë. 

Drini: Unë jam rritur në një familje 
muzikore, në një shtëpi të mbushur 
me plot instrumente. Po ashtu muzika 
ka qenë pjesë e pandashme e udhë-
timeve tona familjare. Duke qenë se 
babi im është një muzicient i viteve të 
80’ta, kitara ka qenë pjesë e pan-
dashme e tij. Dhe unë nga kureshtja, 
duke parë gjithë ato instrumente në 
shtëpi, kam filluar të ndërtoj botën 
time muzikore dhe kam filluar ti bie 
kitarës së pari e pastaj edhe instru-
menteve tjera. 

• A mendoni se ka hapësirë të 
mjaftueshme në skenën muzikore 
kosovare për bendet e reja si ju?

Nita & Drini: Po ka. Duke qenë 
se ne jemi një bend relativisht i ri, 
jemi shumë të kënaqur me ftesat që 
na janë bërë për të performuar në 
koncerte dhe festivale të ndryshme.

• Nëse do të darkoje më tre per-
sona të famshëm, cilët janë ata?

Nita: Beyoncé, Frank Ocean dhe 
Julian Casablancas. 

Drini: Alfred Hitchcock, Thunder-
cat dhe Thom Yorke.

• Çfarë shikoni më shumë 
në TV?
Nita & Drini: Në të shumtën e rasteve 

shohim seriale të huaja dhe talk show’s në 
Netflix: “It is always sunny in Philadelphia”, 
“South park”, “Maniac” dhe “Shark Tank”. 

• A keni kafshë që e mbani në 
shtëpi?

Nita: Kam nje qen të vogël të quajtur 
Venus. 

Drini: Unë kam qenin e shtëpisë 
Fiona. 

• Nëse do ta dëgjoje vetëm një 
këngë gjatë gjithë jetës, cila do të 
ishte ajo?

Nita: “Soma” nga The Strokes.
Drini: Kënga e jonë “Crying in the 

club”.

• Nëse do të haje vetëm një 
ushqim gjatë gjithë jetës, cili do të 
ishte ai?

Nita: Sushi dhe ushqimet meksikane. 
Drini: Shpageta bolonjeze.

• Çfarë do të bëje nëse do të fitoje 1 
milion euro?

Nita: Unë do të siguroja një vend në 
skenën muzikore ndërkombëtare. Të gjitha 
paratë do ti jepja për promovimin e muzikës 
sonë jashtë Kosovës. 

Drini: Unë do të udhëtoja në Islandë 
dhe Tokio. 

• Nëse një ditë do të qeverisje botën, 
çka do të ndryshoje?

Nita & Drini: Do të ndalnim të gjitha 
luftërat dhe ndotjen e ambientit. 

• Cilin film e keni shikuar më shumë 
se njëherë?

Nita: “Dazed and confused”  dhe “Borati”.
Drini:  “Shawshank Redemption”. 

• Në cilin qytet kishe dëshiruar të 
jetosh?

Nita: Manhattan - SHBA
Drini: Amsterdam - Holandë

• Çka vëren së pari kur je në bisedë 
me dikë?

Nita: Entuziazmin që dikush e tregon 
kur bisedon me mua.

Drini: Interesimin e tjetrit për mua.

• A është dashuria vetëm fjalë?
Nita & Drini: JO, është kujdesi për njëri 

- tjetrin, është gjithçka që të bën të lumtur. 

• Nuk mund të jetosh pa…?
Nita: Pa njerëz përreth.
Drini: Pa muzikë.

• Çfarë mendoni për të rinjtë e Kosovës 
dhe cila është porosia juaj për ta?

Nita & Drini: Të mos ndikohen shumë 
nga lajmet që lexojnë, ngase disa gjëra na 
duket se janë të ekzagjeruara: nuk është se 
të rinjve në Kosovë nuk ju jepet mundësia, 
e tëra që duhet të bëjnë është të mësojnë, 
bëhen aktiv, të kenë vizion dhe vullnet. Po  
ashtu, lë të bëhemi bashkë në mbajtjen e 
një ambienti të pastër në Kosovë. 

Pas debutimit të tyre në skenën 
muzikore kosovare në korrik të vitit që 
e lamë pas, anëtarët e grupit muzikore 

“Sytë” po vazhdojnë të jenë në qendër të 
vëmendjes të muzikëdashësve kosovarë. Nita 
Kaja, Drin Tashi, Granit Havolli dhe Fatlind 
Ferati tani më janë bërë të njohur për fansat 
e muzikës RnB, HipHop, Soul, Alternativ, trip 
hop. Ne patëm kënaqësinë që në redaksinë 
tonë të kishim mysafir Nitën dhe Drinin, që 
tashmë e kanë deklaruar edhe lidhjen e tyre 
të dashurisë dhe para jush do të sjellim disa 
të pathëna për ta deri më tash

“SYTË” - I KËNDOJNË DASHURISË, 
ËNDRRAVE, ASTROLOGJISË

music box
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• When did you decide to form the 
musical band “Sytë”?

Nita & Drini:  In July of 2018, we had 
our first performance as a band in the 
“Soma Book Station” coffee shop. On the 
same day we launched the song “Crying in 
the club”, our opening song of the evening, 
which was followed by other songs from the 
EP album, the music video and the “live” 
performance in front of the audience. 

• What are the messages of your 
songs? 

Nita & Drini: Our songs convey roman-
tic messages, we sing about the dreams of 
the youth, love, and also about taking care 
of the environment we live in, the problems 
that couples face, astrology. 

• Who had the most influence in your 
development as artists?

Nita: Before moving to America, my 
father was a musician in Kosovo, he was 

a member of groups that 
performed folk music; he 
is a very good drummer 
and guitarist. But I cannot 
say that he is the person 
with the most influence 

on my development as an artist. I 
have heard a lot from him in relation 
to music notes and instruments but 
I think that my interest in music and 
my development as an artist came 
naturally, without much imposition 
from outside. 

Drini: I grew up in a musical 
family, in a house filled with many 
musical instruments. Music was also 
an inseparable part of our family trips. 
Since my father was a musician in 
the 80s, he was inseparable from his 
guitar. Out of curiosity, seeing all those 
instruments in our house, I started 
building my musical world and started 
to play guitar initially, followed by other 
instruments. 

• Do you think that there is 
enough space in the Kosovo music 
scene for new bands such as 
yours?  

Nita & Drini: Yes, there is. 
Considering that we are a relatively 
new band, we are very satisfied with 
the invitations that we have received 
to perform in various concerts and 
festivals. 

• If you could have dinner with 
three famous persons, who would 
they be? 

Nita: Beyoncé, Frank Ocean and 
Julian Casablancas. 

Drini: Alfred Hitchcock, Thunder-
cat and Thom Yorke.

• What do you watch on TV?
Nita & Drini: We mostly watch 

foreign TV series and talk shows on 
Netflix: “It is always sunny in Phila-
delphia”, “South park”, “Maniac” and 

“Shark Tank”. 

• Do you have house pets?
Nita: I have a small dog named Venus. 
Drini: I have a house dog named 

Fiona.

• If you had to listen to only one song 
your entire life, which one would it be? 

Nita: “Soma” by The Strokes.
Drini: Our song “Crying in the club”.

• If you had to eat only one type 
of food during your entire life, what 
would it be? 

Nita: Sushi and Mexican food. 
Drini: Spaghetti Bolognese.

• What would you do if you won 1 
million euro? 

Nita: I would secure a place on the 
international music scene. I would spend 

all the money on promoting our music 
abroad. 

Drini: I would travel to Iceland and 
Tokyo. 

• If you governed the world one day, 
what would you change?

Nita & Drini: We would stop all the 
wars and environmental pollution. 

• Which movie have you watched 
more than once?

Nita: “Dazed and confused” and “Borat”
Drini:  “Shawshank Redemption”. 

• In which cities would you like to 
live? 

Nita: Manhattan - USA
Drini: Amsterdam - Netherlands

• What is the first thing you notice 
when you talk to someone?

Nita: The enthusiasm that someone 
exhibits when talking to me.

Drini: The other person’s interest in me.

• Is love just a word?
Nita & Drini: NO, it is caring for one 

another; it is everything that makes you 
happy. 

• You cannot live without…?
Nita: Without people around.
Drini: Without music.

• What do you think about Kosovo 
youth and what is your message to 
them? 

Nita & Drini: They should not be 
influenced much by the news that they 
read, because some things seem to us to 
be exaggerated; it is not that the youth in 
Kosovo do not get a chance, all they have 
to do is study, be active, have vision and 
will. Also, let’s join together in keeping a 
clean environment in Kosovo. 

After their debut on the Kosovo music 
scene in July of the previous year, the 
members of the “Sytë” music band 

continue to be at the center of attention of 
Kosovar music lovers. Nita Kaja, Drin Tashi, 
Granit Havolli and Fatlind Ferati have now 
become known to the fans of RnB, HipHop, 
Soul, Alternative, trip hop music. It was our 
pleasure to have Nita and Drini, who have al-
ready announced their romantic relationship, 
as guests in our newsroom, and we will bring 
to you some unknown facts about them. 

“SYTË” - SING TO LOVE, 
DREAMS, ASTROLOGY 

music box

11 for You



12 for You

Shumicën e rasteve 
kur flasim për 
sigurinë në 

trafik përmenden statistikat 
e numrit të aksidenteve, 
lëndimeve dhe fataliteteve. 
Mirëpo, një gjë që duhet 
ta kuptojmë të gjithë është 
se sikurse të jetë fjala 
për vetëm një aksident, 
ai është i tepërt. Sepse, 
të gjitha aksidentet në 
trafik potencialisht mund 
të parandalohen apo 
shmangen me pak më 
shumë kujdes dhe respektim 
të rregullave nga ana e të 
gjithë pjesëmarrësve të 
komunikacionit.

Respektoni 
rregullat!

Ekipi ynë pati rastin 
që të takohej me zyrtaret 
policore Lirie Pllana dhe 
Svetlana Kapetanoviq, 
në dy pika të kontrollit në 
trafik. Të dyja ato theksuan 
se kundërvajtjet më të 
shpeshta në trafik janë mos 
përshtatja dhe tejkalimi i 
shpejtësisë, mos përdorimi 
i rripit të sigurisë, dhe 
mungesa e kujdesit për 
sigurinë e fëmijëve gjëra 
të thjeshta si përdorimi 
i ulëseve për fëmijë në 
makina, përdorimi i telefonit 
gjatë vozitjes, vozitja pa 
patentë shoferi, etj. Të 
gjithë shkelësit e rregullave 
të trafikut i nënshtrohen 
dënimeve me gjoba. Kjo nuk 

është asgjë më tepër se sa 
një mënyrë më e rreptë për 
t’i vetëdijesuar ata.

Disa prej jush mund të 
mendojnë se kjo porosi nuk 
vlen për ju dhe se ju jeni 
tepër të vegjël që të mund 
të ndikoni në ndryshimin 
e kësaj situate. Mirëpo, 
e vërteta është tërësisht 
ndryshe pasi që ju keni 
mundësi që të ndihmoni 
në sjelljen e ndryshimeve 
pozitive në shumë mënyra.

Tregoni kujdes 
kur e kaloni rrugën!

Pikë së pari si 
këmbësorë ju duhet të 
tregoheni të kujdesshëm 
dhe ta kaloni rrugën në 
vendkalimet e dedikuara 

për këmbësorë. Po ashtu, 
juve që ju pëlqen të dëgjoni 
muzikë teksa ecni, në asnjë 
mënyrë nuk duhet t’i mbyllni 
të dy veshët me dëgjueset e 
juaja. Një veprim i tillë ju vë 
në rrezik serioz. Kur të dilni 
me biçikleta, mos harroni se 
nuk jeni vetëm ju në rrugë 
dhe se ka edhe pjesëtarë të 
tjerë në komunikacion, andaj 
tregoni kujdes ndaj tyre 
ashtu siç pritni që të tjerët 
të tregohen të vëmendshëm 
ndaj jush.

Bëhuni të zëshëm 
për të cekur zakonet 
e këqija në vozitje.

Së dyti, ju mund të 
ndikoni edhe në mënyrën 

se si vozit dikush tjetër. 
Nëse ju jeni në makinë 
dhe e shikoni vozitësin tuaj 
duke e përdorur telefonin 
atëherë mos heshtni por, 
tërhiqjani vërejtjen se me 
një veprim të tillë ai/ajo 
është duke ju rrezikuar 
juve dhe pjesëmarrësit e 
tjerë në trafik. Mos hezitoni 
as t’ua tërhiqni vërejtjen 
kur ata vozisin shpejt, 
nganjëherë mjafton edhe 
një fjalë e vetme për ta 
vetëdijesuar tjetrin se është 
duke bërë një veprim të 
pamatur. Me fjalë të tjera, 
nëse veprimet e një vozitësi 
ju bëjnë që të mos ndjeheni 
rehat dhe të sigurt atëherë 
thojani këtë. Një fjalë e 
juaja mund të jetë dallimi në 
mes të jetës ose vdekjes.

Ju nuk mund 
ta ristartoni jetën 
tuaj!

Një ndër motot kryesore 
të Policisë së Kosovës 
është “Policia është populli  
dhe populli janë polici”. 
Prandaj, mos pritni që 
vetëm policia dhe gjobat 
të bëjnë ndryshimet. 
Ndryshimi gjithmonë fillon 
me ju. Sepse, siç edhe 
theksuan dy zyrtaret 
policore Lirije Pllana dhe 
Svetllana Kapetanoviq, me 
të cilat ne patëm rastin që 
të bisedonim, 

“DËNIMI PAGUHET 
POR JETA JO!” 

DËNIMI PAGUHET POR JETA JO!
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When we talk about 
traffic safety 
statistics of the 

numbers of accidents, injuries 
and fatalities are brought up. 
However there is one thing 
we must all understand; even 
if there is only one accident, 
it is too much. Almost all 
traffic accidents potentially 
can be prevented or 
avoided with a little bit more 
care and observance of the 
rules by all road users.

Obey the rules!
Our team had the chance 

to meet with police officers 
Lirije Pllana and Svetlana 
Kapetanovic, at two KP 
traffic checkpoints. They both 
emphasized that the most 
common traffic violations 
is the failure to observe 
the legal speed limits, the 
wearing of seat belts and 
the lack of attention for child 
safety, simple things like the 
use of car seats for children, 
using mobile phones when 
driving and driving without 
a valid driving licence etc. 
Road users who violate the 
driving laws are subject to 
punishment by fines; this is 
nothing more than a method 
to raise their awareness. You 
may think that this message 

does not apply to you and 
that you are too young to be 
able to change this situation, 
but the truth is far from that 
though, as in fact you are in 
a position to help bring about 
a positive change in so many 
ways.

Pay attention 
when crossing the 
road!

First of all, as pedestrians 
you yourself must pay 
attention when crossing 
the road at the pedestrian 
crossing points. In addition, 
those of you who like to listen 

to music while walking should 
never wear your headphones 
on both ears. This poses a 
serious threat to you. When 
you go out with your bike, 
don’t forget that you are not 
the only person on the road 
and that there are also other 
people in the traffic, so watch 
out and mind them as much 
as you expect others to pay 
attention to you.

Be vocal in 
pointing out bad 
driving habits

Secondly, you may also 
impact the way that other 

people drive. If you are 
in a car and you see the 
driver using his phone, 
don’t be silent but remind 
him that by acting in 
such a way, he or she 
is endangering you 
and other participants 

in the traffic. Don’t hesitate 
to remind drivers when 
they are speeding either; 
sometimes a single word 
is enough to make them 
aware of their reckless 
actions. In other words, if 
the actions of a driver make 
you feel uncomfortable 
and unsafe then let them 
know that. One word from 
you may be the difference 
between life and death.

You cannot 
restart your life

One of the main mottos 
of the Kosovo Police is 
“Police are people and 
people are the police.” 
Therefore, don’t only 
expect that police and 
fines make you change. 
Change always starts with 
you. Remember our police 
officers, Lirije Pllana and 
Svetlana Kapetanovic, with 
whom we had the chance 
to talk, said

 “YOU CAN PAY A FINE, 
BUT YOU CAN’T PAY THE 
PRICE OF YOUR LIFE!”

YOU CAN PAY A FINE, BUT YOU CAN’T 
PAY THE PRICE OF YOUR LIFE!

Na vizitoni në:
Visit us at:



GJËRAT QË KURRË NUK I KENI DITUR RRETH KAFSHËVE 
QË JETOJNË NË KUSHTET EKSTREME TË ARKTIKUT

mbretëria e kafshëve

Imagjinoni një vend ku dielli lind dhe perëndon vetëm një herë në vit. Një natë zgjatë gjashtë muaj. Temperaturat 
rrallëherë ngrihen mbi zero gradë, dhe pemët as nuk mund të rriten në këtë terren jomirëpritës. Ky vend është 
Arktiku dhe është shtëpia e disa prej kafshëve më të paepura, më të çuditshme dhe më të bukura në botë. Për të 

jetuar në kushte të tilla të ashpra, këto krijesa kanë zhvilluar disa përshtatje unike dhe të mrekullueshme për 
mbijetesë. Lexoni dhe mësoni rreth disa prej kafshëve më të qëndrueshme në planet.

Arinjtë polar mund ta 
nuhasin fokën një metër 
nën dëborë
Arinjtë polar dhe rajoni 
i Arktikut përputhen në 
mënyrë perfekte. 
Shqisa e 
tyre e 
nuhatjes 
është 
mbresëlë-
nëse. Ariu 
polar mund ta nuhatë 
fokën nën ujë dhe borë nga 
afro një milje largësi. Edhe nëse foka është një metër 
nën dëborë, ariu ende mund ta nuhatë praninë e saj. 

Polar bears can smell a seal three feet 
below the snow
Polar bears and the Arctic region go together per-
fectly. Their sense of smell is super impressive. A 
polar bear can smell a seal underneath water and 
snow from nearly a half mile away. Even if the seal 
is beneath three feet of snow, the bear can still sniff 
out its presence. 

Dhelprat e Arktikut nuk janë
gjithmonë të bardha

Në muajt e verës, dhelprat arktike 
kanë gëzof të kaftë ose të hirtë 
dhe e rrisin gëzofin 
e trashë të 
bardhë 

gjatë dimrit. 
Dhelprat 

Arktike janë i 
vetmi kanid që mund 

ta ndryshojë ngjyrën e 
gëzofit gjatë verës.

Arctic foxes 
aren’t always 
white
In the summer months, arctic foxes have a brown 

or grey coat, and they grow the thick white coat in 
the winter. Arctic foxes are the only canid that can 

change coat colour in the summertime.

Ndryshe nga shumica e bufave, bufi i 
dëborës gjuan kryesisht gjatë ditës
Shumica e llojeve të bufave janë aktiv gjatë natës, por 

bufi i dëborës shpesh gjuan gjatë ditës. Kjo i bën ata 
diurnal, ose kafshë që janë aktive gjatë ditës. Si grabitqar 
i aftë, dieta e bufit të dëborës kryesisht përbëhet nga 
brejtësit - shumë brejtës. Bufi i dëborës mund të fluturojë 
aq shpejt sa ta rrëzojë një burrë të rritur nëse e godet.

Unlike most owls, snowy owls hunt mostly 
in the daytime
Most owl species are active at night, but snowy owls often hunt in the 
daytime. This makes them diurnal, or animals that are active during the day. 
A capable predator, the snowy owls’ diet mainly consists of lemmings - a lot 
of lemmings. Snowy owls can fly fast enough to knock over a grown human.

Foka mjekroshe e godet akullin me kokë për të kri-
juar vrima për frymëmarrje
Këto foka mund të këndojnë. Epo, deri diku; fokat mjekroshë meshkuj bëjnë 
vokalizime nënujore për t’i joshur femrat gjatë sezonit të çiftëzimit.

Bearded seals smash their heads 
through ice to make breathing 
holes
These seals can sing. Well, sort of; male 
bearded seals perform underwater vo-
calizations in order to attract females 
during mating season. 

Lepujt e Arktikut mund 
të vrapojnë më shpejt 
sesa Usain Bolt
Lepujt e Arktikut mund të vrapojnë me shpejtësi prej 65 kilometra 
në orë. Sa për krahasim, Usain Bolt arriti shpejtësinë 37 kilome-
tra në orë në garën prej 100 metra. Këta lepuj i japin këmbëve 
seriozisht shpejtë.

Arctic hares can run faster than 
Usain Bolt
Arctic hares can run at speeds of 40 miles per 
hour. In comparison, Usain Bolt clocked in at 
23 miles per hour in his 100-meter run. These 
hares kick up some serious speed.
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THINGS YOU NEVER KNEW ABOUT THE ANIMALS THAT
LIVE IN THE ARCTIC’S EXTREME CONDITIONS

Imagine a land where the sun only rises and sets only once a year. A night stretches on for six months. Tem-
peratures rarely rise above the sub-zero range, and trees can’t even grow in the inhospitable terrain. This land 
is the Arctic, and it is home to some of the world’s toughest, strangest, and most beautiful animals. To live in 

such harsh conditions, these creatures have developed some unique and striking adaptations for survival. Read 
on to learn about some of the most tenacious animals on the planet.

animal kingdom

Ujku Arktik e 
rritë shtresën 
e dytë të gëzofit 
për ngrohje shtesë 
gjatë dimrit
Shtresa e trashë e gëzofit të uj-
kut të Arktikut e bën që t’i përbal-

lojë temperaturat nën zero. Ai 
madje e rritë shtresën e dytë 
të gëzofit për ngrohje shtesë 

në dimër. Ujqërit e Arktikut mund 
të mbijetojnë edhe në kushtet e pesë 

muajve errësirë totale në vit.

The arctic wolf 
grows a second 
layer of fur for 
extra warmth in 
the wintertime
The arctic wolf’s thick 
coat enables it to with-
stand sub-zero tempera-
tures. It even grows a second 
layer of fur for extra warmth 
in the wintertime. Arctic wolves 
can even survive in conditions 
that bring about five months of 
total darkness per year.

Dreri brilopatë mund të vrapojë 
me shpejtësi prej 55 kilometra në orë

Më i madhi nga të gjitha llojet e drerëve, dreri 
brilopatë mund të ketë brirë që shtrihen dy metra në 

gjerësi. Përkundër madhësisë së tyre, dreri brilopatë 
mund të vrapojë me shpejtësi prej 55 kilometra në orë.

Moose can run at speeds of 35 miles per hour
The largest of all deer species, moose can have antlers that 

span six feet across. Despite their large size, moose can run at 
speeds of 35 miles per hour. 

Volverini njihet edhe si ariu qelbës
I njohur edhe si ari qelbës, volverini është në fakt anë-
tari më i madh i familjes së buklës. Është gjithashtu i 
afërt me vidrën dhe vizonin. Kafshë të qëndrueshme 

e të fuqishme të cilat mund t’i kalojnë mbi 24 
kilometra në ditë në kërkim të ushqimit.

The wolverine is also 
known as a skunk bear
Also known as a skunk bear, the wolverine is actually the largest 
member of the weasel family. It’s also related to otters and mink. 

Tough, powerful animals, wolverine can cover over 15 miles a day 
while searching for food. 

Herminët gjuajnë duke 
vrapuar zigzag
Rriten vetëm rreth 18 deri në 33 cm në 
gjatësi, herminët janë kafshë të regjura. 
Hermini mishngrënës mund të gjuaj 
tërësisht nën mbulesën e borës në kër-
kim të brejtësve, lepujve dhe insekteve. 
Herminët vrapojnë lehtë nëpër borë dhe 
gjuajnë duke vrapuar zigzag. Ata janë 
grabitqarë të shpejtë dhe të aftë.

Ermines hunt in a zigzag pattern
Only about 7 to 13 inches long at maturity, ermines are tough 
little animals. The carnivorous ermine can hunt entirely beneath 
snow cover in search of rodents, rabbits, and insects. Easily 
able to run across snow, ermines hunt in a zigzag pattern. They 
are quick, capable predators. 

Dallëndyshet e 
arktikut shtegtojnë 
rreth 40,500 km 
çdo vit
Dallëndyshet e arktikut 
shtegtojnë rreth 40,500 km 
çdo vit, duke i lënë terrenet e 
mbarështimit në Arktik drejt 
shtëpisë së tyre të dimrit në 

Antarktidë. Është ud-
hëtimi më i largët vjetor 

i ndonjë zogu. 
Pjesa më e 
madhe e 

joshjes për çiftëzim real-
izohet në ajër, ku çiftet dhe 
grupet kryejnë fluturime 
ajrore të larta.

Arctic terns migrate 
around 25,000 miles 
every year
Arctic terns migrate around 

25,000 miles every 
year, leaving their 

Arctic breeding grounds 
for their winter home in 

Antarctica. It’s the farthest 
yearly travel of any bird. 
Most tern courtship takes 
place high in the air, with 
pairs and groups performing 

high aerial flights.
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BUMBLEBEE
Rolet: Hailee 
Steinfeld, Jorge 

Lendeborg Jr., 
Jason Drucker, 
Abby Quinn, 

Rachel Crow, 
Ricardo 
Hoyos
Regjia: Tra-
vis Knight  
Skenari: 
Christina 
Hodson
*********************************

Përmbajtja

Në arrati në 
vitin 1987, 
Bumblebee 

gjen strehë në një 
deponi të metaleve 
në një qytet të vogël 
plazhi të Kalifornisë. 
Charlie, afër moshës 
18 vjeçare dhe duke 
u përpjekur për ta 
gjetur vendin e vet 
në botë, e zbulon 
Bumblebee, i frikë-
suar nga beteja dhe i 
dëmtuar. Kur Charlie 
e ringjall atë, ai shpejt 
mëson se nuk është 
një VW ‘ bubë’ i za-
konshëm e i verdhë.

ALL THESE 
SMALL 
MOMENTS
Rolet: Molly Ringwald, 
Brian d’Arcy James, 
Brendan Meyer, Sam 
McCarthy, Harley 
Quinn Smith, Jemima 
Kirke 
Regjia: Melissa 
B.Miller Costanzo  
Skenari: Melissa 
B.Miller Costanzo  
**************************
Përmbajtja

Shefildët janë 
në prag të 
divorcit, 

një ngjarje traumatike 
që po e shtyn djalin e 
tyre 16-vjeçar të bie në 
dashuri me një grua 
më të vjetër, Odesa.

ALL THESE SMALL 
MOMENTS
Cast: Molly Ringwald, Brian 

d’Arcy James, Brendan Meyer, Sam McCarthy, Harley 
Quinn Smith, Jemima Kirke 
Director: Melissa B.Miller Costanzo  
Screenwriter: Melissa B.Miller Costanzo 
************************************************************** 
Synopsis

The Sheffields are on the verge of divorce, a trau-
matic event that’s pushing their 16-year-old son to 
become infatuated with an older woman, Odessa.

BUMBLEBEE
Cast: Hailee Steinfeld, Jorge 

Lendeborg Jr., Jason Drucker, 
Abby Quinn, Rachel Crow, Ri-
cardo Hoyos
Director: Travis Knight  
Screenwriter: Christina Hodson  
**************************************
Synopsis

O n the run in the year 
1987, Bumblebee finds 
refuge in a junkyard in a 

small Californian beach town. 
Charlie, on the cusp of turning 
18 and trying to find her place 
in the world, discovers Bumble-
bee, battle-scarred and broken. 
When Charlie revives him, she 
quickly learns this is no ordi-
nary, yellow VW bug.

******************************************************************************************************************************
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WELCOME TO MARWEN
Cast: Steve Carell, Leslie Mann, Janelle Monae, Deja 
Thoris, Eiza González, Gwendoline Christie 
Director: Robert Zemeckis  
Screenwriter: Caroline Thompson & Robert Zemeckis  
 *************************************************************
Synopsis

When a devastating attack shatters Mark Hogan-
camp and wipes away all memories, no one 
expected recovery. Putting together pieces 

from his old and new life, Mark meticulously creates a 
wondrous town where he can heal and be heroic. As he 
builds an astonishing art installation - a testament to the 
most powerful women he knows - through his fantasy 
world, he draws strength to triumph in the real one.

THE 
KID WHO WOULD 
BE KING
Rolet: Rebecca Ferguson, 
Tom Taylor, Patrick Stewart, 
Jake Greenlee, Rhianna Dor-
ris, Dean Chaumoo 
Regjia: Joe Cornish  
Skenari: Joe Cornish 
********************************** 
Përmbajtja

Magjia e stilit të vjetër 
takohet me botën 
moderne kur Aleksi 

i ri e gjen rastësisht shpatën 
mitike Ekskalibur. Ai së shpejti 
i bashkon forcat me një grup 
kalorësish dhe me magjistarin 
legjendar Merlin kur shtriga e 
ligë Morgana e kërcënon të 
ardhmen e njerëzimit.

THE KID WHO
WOULD BE KING

Cast: Rebecca Ferguson, 
Tom Taylor, Patrick 

Stewart, Jake Greenlee, 
Rhianna Dorris, Dean 
Chaumoo 
Director: Joe Cornish  
Screenwriter: Joe 
Cornish  
*************************

Synopsis

Old-school magic meets 
the modern world when 
young Alex stumbles 

upon the mythical sword Excali-
bur. He soon joins forces with a 
band of knights and the legend-
ary wizard Merlin when the 
wicked enchantress Morgana 
threatens the future of mankind.

moviemania
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WELCOME TO 
MARWEN
Rolet: Steve Carell, 
Leslie Mann, Janelle 
Monae, Deja Thoris, 

Eiza González, Gwen-
doline Christie 
Regjia: Robert Zemeckis  

Skenari: Caroline Thomp-
son & Robert Zemeckis  

*******************************
Përmbajtja

Kur një sulm shkatërrues 
e shpartallon Mark Ho-
gankampin dhe ia fshinë të 

gjitha kujtimet, askush nuk e priste rikuperim-
in. Duke i bërë bashkë copat nga jeta e tij e 
vjetër dhe e re, Marku me kujdes shumë të 
madh e krijon një qytet të mrekullueshëm 
ku mund të shërohet dhe të bëhet heroik. 
Ndërsa e ndërton një instalim të mrekul-
lueshëm arti, një testament për gratë më 
të fuqishme që i njeh, përmes botës së 
tij të fantazisë, ai e tërheq fuqinë për të 
triumfuar në botën e vërtetë.



8 vite më 
vonë ajo 
është kam-
pione

Që atëherë 
kanë kaluar 
tetë vite dhe 

sot Donjeta është 
katër herë kampi-
one dhe një herë 
nën kampione e 
Ballkanit, kampione 
dhe nën kampione 
evropiane dhe nën 
kampione e botës 

për moshat e reja. Pak kohë më parë ajo duhej të 
merrte pjesë në Kampionatin Botëror për seniore 
në Indi por, për arsye politike të njohura nikoqiri i 
këtij kampionati nuk ia lëshoi vizën dhe Donjeta 
nuk pati mundësinë që të garonte atje. Gjithsesi, 
ajo mbetet optimiste se Federata Ndërkombëtare 
e Boksit Amator (AIBA) do të ndërmerr masa që 
ajo të mos dëmtohet kur bëhet fjalë për pjesëmar-
rjen e saj në Lojërat Olimpike Tokio 2020, nga ku 
synon që të kthehet me medalje. Për më tepër 
Donjeta, thekson se në vitin 2019 do të mbahet edhe Kampionati Evropian ku ajo shpre-
son që të merr pjesë pa probleme dhe që ta sigurojë biletën e saj për në Tokio.

Stërvitja me 
meshkuj një
bekim i fshehur

“Kur fillova të mer-
resha me boks 
unë isha vajza e 

vetme në palestër kështu 
që isha e detyruar që tërë 
kohës të stërvitesha dhe të 
matesha me djem. Pastaj 
për shkak të mungesës së 
boksiereve unë nuk kisha 
mundësi as të zhvilloja 
beteja kështu që opsioni 
i vetëm për mua ishte që 
të luftoja në ring me djem. 
Kuptohet, jo zyrtarisht por, 
në atë që në boks e quajmë ‘sparring’,” tregon Donjeta për rrugëtimin e saj në 
këtë sport. Për këtë arsye, sipas saj, deri vonë lufta e vetme në ring për të ka 
qenë me djem dhe ajo ishte e bindur se nuk kishte ndonjë dallim nëse kundër-
shtari ishte femër apo mashkull. Mirëpo, tani që boksi ka filluar të përhapet 
mes femrave edhe në Kosovë por, edhe nga betejat në skenën ndërkom-
bëtare, papritmas stërvitja me djemtë për të është një përparësi e madhe.

“Dukja mund të jetë mashtruese”

Kjo është një thënie e vjetër e cila është më se e qëlluar 
në rastin e Donjeta Sadikut. Kjo vajzë nëntëmbëdhjetë 
vjeçare fare lehtë mund të kishte pasur sukses në botën e 

modës. Mirëpo, zgjedhja e saj nuk përkon fare me pamjen, pasi 
që dashuria e saj e jetës është boksi. Ajo tregon se që nga fëmi-
jëria e hershme i kanë pëlqyer sportet luftarake dhe si rrjedhojë 
ajo ka ushtruar në të kaluarën karate dhe taekwondo (taeku-
ondo). Duke qenë se sallat e stërvitjes të këtyre sporteve në 
Pallatin e Rinisë në Prishtinë janë afër me atë të boksit, Donjeta 
shumë herët erdhi në kontakt me boksin dhe ajo thotë se që aty 
e kuptoi se boksi ishte thirrja e saj e vërtetë.

KAMPIONIA ME 
FYTYRËN E MODELES

Përgatitja mendore në boks është po aq e 
rëndësishme sa edhe ajo fizike

“Në ndeshjen e boksit sado që je i përgatitur fizikisht pa qenë po aq i përgatitur 
edhe mendërisht nuk do të jesh kurrë më i mirë në ring. Fituesi është gjithmo-
në ai që është më mirë i përgatitur mendërisht,” thekson Donjeta. Në pyetjen 

se si e përballon presionin shoqëror që nuk e pranon edhe aq lehtë boksin e femrave 
ajo thotë se si karakter nuk ndikohet nga fjalët e njerëzve të tjerë dhe se ky tipar e ka 
ndihmuar shumë në rrugëtimin e saj deri tani. Ajo që i mjafton asaj është që në këndin e 
saj të ketë mbështetjen dhe përkrahjen nga trajneri Besim Brahimi.

Në fund Donjeta iu bëri thirrje të gjithë të rinjve dhe sidomos femrave që të 
merren me boks pasi që nuk është aspak si e shohin dhe e mendojnë. Ajo në 
veçanti ngul këmbë se boksi asnjëherë nuk do të ndikojë në bukurinë e tyre dhe 
nuk është e vërtetë se boksi nuk është sport për vajzat. Madje ajo theksoi se boksi 
mund t’i ndihmojë ato edhe në aspektin e vetëmbrojtjes.
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8 years later she is a champion

It is eight years now since then and today Donjeta 
is a four time Balkans Champion and one time 
Vice-champion, European Champion and Vice-

champion, and World Vice-champion in the youth 
category. Recently she was supposed to take part 
in the World Championship for seniors in India but, 
due to well-known political reasons the host country 
denied her visa application and Donjeta couldn’t 
compete there. Still she remains optimistic that the 
International Boxing Association (AIBA) will make 

sure that this 
doesn’t affect 
her participa-
tion in the Tokyo 
2020 Olympic 
Games, where 
she aims to 
get a medal. 
Moreover, 
Donjeta stresses 
that the Euro-
pean Boxing 
Championship 
is scheduled to 
be held in 2019 
and she hopes 
to be there and 
ensure her ticket 
to Tokyo.

Training with boys a blessing in disguise

“When I started boxing I was the only girl in the gym so all 
the time I was forced to train and compete with boys. 
Then due to the lack of female boxers I had no opponents 

to fight against so the only option for me was to get in the ring with 
boys. Off course, these were unofficial matches but, as we call them in 
boxing, in sparring matches only,” recalls Donjeta about her journey in 
this sport. This is why, according to her, until recently she had fought 
boys in the ring and she was convinced that there was no difference 
whether the opponent was a girl or a boy. However, now that female 
boxing is gaining popularity in Kosovo and from the international 
fights, suddenly her 
training with boys is 
a huge asset.

“Looks can be deceiving”

This is an old saying that is more than befitting in the case 
of Donjeta Sadiku. This nineteen year old girl could have 
easily been successful in the world of fashion. Her choice, 

however, doesn’t fit her looks at all, because the love of her life 
is boxing. She recalls that from early childhood she always loved 
martial arts and as a result she used to do karate and taekwon-
do. Since the training halls of these sports in the Pallati i Rinisë 
(Youth Palace) in Prishtinë are next to the boxing one, Donjeta 
came in contact with boxing very early. She says that it was then 
she realized that Boxing was her true calling.

THE CHAMPION WITH 
THE FACE OF A MODEL

sports corner

Mental preparation in boxing is just
as important as physical preparation

“In boxing, no matter how physically prepared you are if you are not just 
as prepared mentally you will never be the best in the ring. The winner 
is always the one with better mental preparation,” highlights Donjeta. 
When asked how she copes with the social pressure that doesn’t ac-

cept that easily female boxing, she says that it is in her nature not to be affected 
by what other people say and this feature has helped her in her journey so far. 
All that matter to her is that her coach Besim Brahimi stands in her corner to 
support and encourage her.

In the end Donjeta appealed to all the young people and girls in par-
ticular to pick up boxing because it is not as they think of it. She insists in 
particular that boxing will never impact their looks and that it is not true 
that boxing is not a female sport. She even emphasized that boxing may 
even help them in relation to self-defense.
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Pesha: 189g 
Dimensionet: 158.1 x 
73.8 x 8.5 mm 
OS: Android 8 
Madhësia e EKRA-
NIT: 6.2-inch 

Rezolucioni: 1440 x 
2960 

RAM: 6GB 
Ruajtja: 64GB/128GB 

Kamera e pasme: Dual 12MP 
Kamera e përparme: 8MP

Samsung Galaxy S9 Plus është telefoni më i mirë në treg 
për një numër arsyesh, por kryesore duhet të jetë kamera 
me dritë të ulët. Samsung është duke bërë një punë të 

madhe për kamera në gamën e vet të S9 dhe atë për arsye të 
mirë; në anën e pasme të S9 Plus janë dy kamera 12MP, të dyja 
me një hapje maksimale prej f/1.5. Në kohën e shkrimit, ky S9 
është telefoni i vetëm me hapje kaq të gjerë të kamerës, duke e 
bërë dritën e tij të ulët të nivelit të veçantë. 

Weight: 189g 
Dimensions: 158.1 
x 73.8 x 8.5 mm 
OS: Android 8 
Screen size: 
6.2-inch 

Resolution: 1440 
x 2960 

RAM: 6GB 
Storage: 64GB/128GB 
Rear camera: Dual 12MP 
Front camera: 8MP

Samsung Galaxy S9 Plus is the best phone on the market 
for a number of reasons, but the main one has to be the 
low-light camera. Samsung is making a big deal about 

the camera on the S9 range and for good reason; on the back 
of the S9 Plus are dual 12MP cameras, both with an impressive 
f/1.5 maximum aperture. At the time of writing the S9 range is 
the only phone with a camera aperture this wide, making its 
low-light prowess second-to-none. 

CPU: 8th generation 
Intel Core i5 - i7 
Grafika: Intel 
UHD Graphics 
620, Nvidia Ge-
Force MX150 2GB 

GDDR5 
RAM: 8GB - 16GB 

Ekrani: 13.9-inch 3K (3,000 x 2,080) 
Ruajtja: 512GB 

Huawei MateBook X Pro është llaptopi më i mirë që 
mund të blihet me para, pas shumë vitesh dominimi 
nga Dell XPS 13, i cili tani është në vendin e dytë 

në listën e llaptopëve. Ky është një laptop i mrekullueshëm 
i dizajnuar me një ekran mahnitës dhe vjen i mbushur me 
komponente të prera në skaje që e lejojnë atë të punojë 
shkëlqyeshëm dhe jetëgjatësia e baterisë ua tejkalon 
shumë rivalëve të tij. 

CPU: 8th gen-
eration Intel 
Core i5 - i7 
Graphics: Intel 
UHD Graphics 

620, Nvidia Ge-
Force MX150 2GB 

GDDR5 
RAM: 8GB – 16GB 
Screen: 13.9-inch 3K 
(3,000 x 2,080) 
Storage: 512GB 

The Huawei MateBook X Pro is the best laptop money can 
buy, after years of this list being dominated by the Dell 
XPS 13, which is now in second place. This is a gorgeous-

ly-designed laptop with a stunning screen, and it comes packed 
with cutting edge components that allow it to perform brilliantly, 
and a battery life that runs rings around many of its rivals. 

Ekranet e veçanta të Samsung 
Q9FN QLED përdorin një sistem 
ndriçimi krejtësisht të ndryshëm 

për të luftuar problemet e kontrastit të 
paraardhësit të tij: Full Array Local Dim-

ming kundrejt ndriçimit LED në skaje. 
Paneli FALD punon së bashku me Sam-

sung QLED Quantum Dots për të prodhuar 
një pamje që është më e ndritshme dhe më e 

gjallë se çdo tjetër.

Samsung Q9FN QLED flagship 
screens use a completely different 
lighting system to combat its prede-

cessor’s contrast problems: Full Array Local 
Dimming rather than edge-lit LED lighting. 

The FALD panel works in tandem with Samsung QLED Quan-
tum Dots to produce a picture that’s brighter and more colorful 
than any other. 

Kur insistoni për të pasur pajisjet më të mira në jetë, parat nuk janë problem. Nëse jeni të përgatitur që të 
gjuani paratë në “crème de la crème” të teknologjisë, atëherë duhet të siguroheni që jeni me të vërtetë 
duke marrë pajisjet më të mira në treg. Për t’ju ndihmuar të kapërceni problemin e kërkimit të gjetjes së 

teknologjisë suaj të lartë, tani këtu është një listë e pajisjeve më të mira në dispozicionin tuaj.

TEKNOLOGJIA E LARTË QË MUND TË BLESH TANI
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TELEFO-
NI MË I MIRË 
- SAMSUNG 
GALAXY S9 

PLUS

LLAP-
TOPI MË I 

MIRË - HUAWEI 
MATEBOOK X 

PRO 

TV-ja 
MË E MIRË 
- SAMSUNG 
Q9FN QLED 

BEST 
TV - SAM-

SUNG Q9FN 
QLED 

BEST 
LAPTOP - 
HUAWEI 

MATEBOOK X 
PRO 

BEST 
PHONE - 

SAMSUNG 
GALAXY S9 

PLUS 

(Burimi: https://www.techradar.com)



THE TOP TECH YOU CAN BUY RIGHT NOW
hi-tech

W hen you insist on only having the best gadgets in your life, money is no object. If you’re prepared 
to splash the cash on the ‘crème de la crème’ of technology, you want to make sure that you’re truly 
getting the finest gear on the market. To help you overcome the problem of researching your own 

superior tech set up, here is a list of the best gadgets available right now.

Dimensionet: 29.5 x 32.7 x 
5.5 cm 
RAM: 8 GB of GDDR5
Komunikimi: USB 
3.1, HDMI 2.0a, 
Ethernet, Porte Optike 

Audio dhe PlaySta-
tion Camera, Dual-band 

802.11ac wireless, Bluetooth 4.0 
Rezolucioni maksimal: 3840 × 2160 
Maksimumi i kontrollorve: 4 
Ruajtja: 1TB

PS4 Pro ia kalon Xbox One S apo Xbox One X falë një 
kombinimi të hardverit të mirë, lojërave të mira dhe 
ofertës bujare online. Një përmirësim në PS4 aktual të 

fuqishiëm është se PS4 Pro mbështetë 4K dhe HDR teknologji-
në, plus me përmirësime në shkallën e kornizës dhe për shkak 
të shpejtësisë së përpunimit të përforcuar, lojrat do të duken më 
të pastra, më të freskëta dhe më të natyrshme.

Dimensions: 29.5 x 32.7 x 
5.5 cm 

RAM: 8 GB of GDDR5
Communication: USB 
3.1, HDMI 2.0a, Ether-
net, Optical Audio and 

PlayStation Camera ports, 
Dual-band 802.11ac wire-
less, Bluetooth 4.0 
Max Resolution: 3840 × 
2160 
Maximum controllers: 4 
Storage: 1TB

PS4 Pro has the edge over the Xbox One S or Xbox One X, 
thanks to a combination of good hardware, great games, 
and a generous online offering. An improvement on the 

already very strong PS4, the PS4 Pro supports 4K and HDR tech-
nologies; plus with advances in frame rate due to beefed-up pro-
cessing speeds, gaming will look cleaner, crisper and smoother. 

Sensori: Full-frame CMOS 
Rezolucioni: 24.5MP 
Auto-fokusi: 273-point AF 
Lloji i ekranit: 3.0-inch 
tilt-angle touchscreen, 
2,100K dots 

Shpejtësia më me madhe 
e fotografimit të pandër-

prerë: 12fps 
Filma: 4K at 30p 

Me një kornizë të plotë pa pasqyrë, Nikon Z6 i ka të gjitha 
karakteristikat, performancën dhe çmimin, me një sensor 
24.5MP që ofron riprodhim të shkëlqyer me ngjyra dhe 

detaje të mprehta. Për dredharakët ka një sistem automatik të 
fokusimit me 273 pikë, së bashku me një regjim të shkrepjes prej 
12fps për të kapur çdo moment të skenës së shpejtë. Me gjithë 
këto prekje të zgjuara, ai ka një trup ergonomik, të lehtë për për-
dorim me kontrolla të vendosura në mënyrë të ndjeshme 

dhe një EVF masiv, të ndritshëm.

Sensor: Full-frame CMOS 
Resolution: 24.5MP 

Autofocus: 273-point AF 
Screen type: 3.0-inch 
tilt-angle touchscreen, 
2,100K dots 
Maximum continuous 

shooting speed: 12fps 
Movies: 4K at 30p 

A full-frame mirror-
less, Nikon Z6 
ticks all the boxes 

for features, performance, and price, with a 24.5MP sensor 
that offers superb color reproduction and pin-sharp detail-
ing. For the wobbly-handed there’s a 273-point autofocus 
system, alongside a 12fps burst-shooting mode for captur-
ing every moment of a fast-moving scene. Along with these 
smart touches, it’s an ergonomic body, easy in the hand with 

sensibly-placed controls and a massive, bright EVF.  

KON-
SOLA MË E 

MIRË PËR LO-
JËRA - PS4 

PRO 

BEST 
GAMES 

CONSOLE - 
PS4 PRO 

KA-
MERA MË 
E MIRË - 

NIKON Z6

BEST 
CAMERA - 

NIKON 
Z6

Pesha: 468g 
Dimensionet: 247.6 x 
178.5 x 5.9 mm 
OS: iOS 12 

Madhësia e ekranit: 11-inch 
Rezolucioni: 2388 x 1668 pixels 

Rujatja: 64GB/256GB/512GB/1TB 
Kamera e pasme: 12MP 
Kamera e përparme: 7MP

Nëse paratë me të vërtetë nuk janë problem, atëherë nuk 
ka pasur asnjëherë tablet më të mirë se iPad Pro 28 cm. 
Është pajisje dy në një e shkëlqyer kur bashkohet me 

tastjerën folie dhe si tablet i vetëm me ekran të madh në prekje. 
Lapsi Apple më në fund lidhet me tablet në mënyrë magnetike, 
kutitë e zërit tani kanë përsosmëri që përputhen mirë me vet pa-
jisjen dhe raporti ekran-trup është përmirësuar deri në një pikë ku 
është e vështirë të shihet se ku mund të shkojë Apple nga këtu.

Weight: 468g 
Dimensions: 247.6 x 178.5 
x 5.9 mm 

OS: iOS 12 
Screen size: 11-inch 

Resolution: 2388 x 1668 pixels 
Storage: 
64GB/256GB/512GB/1TB 
Rear camera: 12MP 
Front camera: 7MP

If money is truly no object, there’s never been a finer tablet than 
iPad Pro 11 inch slate. It’s a superb two-in-one when paired with 
its folio keyboard case, and a large touchscreen tablet when 

flying solo. The Apple Pencil finally connects to the tablet magneti-
cally, the speakers now have the oomph to match the larger real 
estate, and the screen-to-body ratio has been improved to a point 
where it’s hard to see where Apple can go from here. 
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TABLE-
TI MË I MIRË 

- IPAD
 PRO 11 

BEST 
TABLET - 

IPAD 
PRO 11 

(Source: https://www.techradar.com)



24 for You

Krahas atmosferës së 
veçantë të mbushur 
përplot me hare dhe 

gëzim festat e fundvitit po 
ashtu na kujtojnë se është 
ajo periudha e vitit kur ne 
duhet të rishikojmë arritjet 
tona gjatë vitit që lamë pas. 
Duke e pasur parasysh këtë, 
mund të themi lirshëm se 
fundi i vitit 2018 ishte tejet i 
suksesshëm për Radio K4, 
vendin e muzikës më të mirë 
në Kosovë. Këtë më së miri 
e dëshmon edhe përmbyllja 
me sukses e fushatës, apo 
më mirë të themi lojës shpër-
blyese “K4 LIKE VIDEO”.

Një fushatë 
për të gjithë
Përmes kësaj loje, Radio 

K4 edhe njëherë arriti që 
t’i bënte bashkë të rinjtë 
dhe të rejat e të gjitha 
komuniteteve që jetojnë 
në Kosovë. Ideja e kësaj 
fushate ishte që të gjithë të 
interesuarit mund të dërgo-
nin video personale ku ata 
e shfaqin talentin e tyre në 
të kënduar, luajtjen e ndonjë 
instrumenti apo çfarëdo 
mënyre tjetër të mundshme.

Sipas menaxheres së 
kësaj radioje znj. Emina 
Hyseni pjesëmarrja në këtë 
lojë ishte mjaft e kënaqshme. 
Kurse të gjitha videot e dorë-
zuara iu nënshtruan një pro-
cesi të përzgjedhjes nga një 

juri profesionale në Shtabin e 
Përgjithshëm të KFOR-it në 
Prishtinë. Më pas 20 videot 
më të mira (10 shqiptarë dhe 
10 serbë), të cilat i përzgjodhi 
juria në fjalë, u postuan në 
faqet e Radio K4 në mediat 
sociale për t’u votuar nga 
publiku.

Një radio, dy 
redaksi, shpërblime 
të dyfishta

“Radioja jonë i ka dy 
redaksi, në gjuhën shqipe 
dhe serbe dhe që të dyja ato 
e zhvilluan lojën shpërblyese 
në mënyrë paralele. Për këtë 
arsye ne i kishim 20 finalistë, 

dhe gjashtë fitues, gjegjësisht 
nga tre fitues për secilën 
redaksi,” theksoi znj Hyseni. 
Ajo vazhdoi duke theksuar se 

shpërblimet ishin mjaft 
të mira pasi që të 
gjithë finalistët ishin të 
ftuar në ceremoninë e 
shpalljes së fituesve 
në Shtabin e Përgjith-
shëm të KFOR-it në 
Prishtinë. Krahas 
asaj se ishin mysafirë 
në këtë ceremoni të 
gjithë atyre Radio K4 
iu dha edhe nga një 
certifikatë për pjesë-
marrjen e tyre në këtë 
lojë. Kurse, tre më të 
mirët nga të dyja palët 
u shpërblyen si në 
vijim: vendi i tretë orë 
e mençur, vendi i dytë 
telefon i mençur dhe 
vendi i parë tablet.

Ta njohim njëri-
tjetrin për një të 
ardhme më të mirë

Sipas zonjës Hyseni 
arritja më e madhe e kësaj 
fushate ishte se edhe njëherë 
KFOR-i përmes kësaj radioje 
arriti që t’i bashkonte në një 
vend të rinjtë e etnive të 
ndryshme, ku ata patën 
rastin që të vlerësonin dhe 
të njiheshin me njëri-tjetrin. 
“Për mendimin tim arritja jonë 
më e madhe është se edhe 
njëherë ne e dëshmuam se 
kur ekziston vullneti gjithçka 
mund të arrihet. Të rinjtë janë 
e tashmja dhe e ardhmja 
e Kosovws. Përmes lojës 

tonë shpërblyese ne i ndi-
hmuam ata që të bënin një 
hap të vogël drejt njohjes 
dhe shoqërimit të tyre me 
njëri-tjetrin. Nëse ne do të 
njihemi mes veti atëherë 
nuk kam asnjë dyshim 
se nuk do të kemi asnjë 
problem për t’u shoqëruar 
dhe bashkëpunuar drejt 
një të ardhme më të mirë 
për të gjithë ne,” porositi 
zonja Hyseni.

Nikola Jovanoviq
Unë quhem Nikola 

Jovanoviq dhe jam 18 vjeç. 
Kjo nuk është hera e parë 
që unë shoqërohem me 
fqinjët e mi shqiptarë. Unë di 
të flas shqip dhe unë punoj 
me shqiptarë, po ashtu unë 
shoqërohem me ata dhe ata 
janë miqtë e mi.

Anita Aliu
Unë quhem Anita Aliu 

dhe nga kjo ditë pa dyshim 
do të kujtojë shpërblimin 
që e kam fituar. Po ashtu, 
do të kujtojë edhe të gjithë 
njerëzit që i kam takuar këtu 
dhe ngrohtësinë që ata e 
treguan ndaj meje.

Ish Komandanti 
i KFOR-it - Gjen-
eral Major Salvatore 
Cuoci

Kjo lojë shpërblyese e 
organizuar nga Radio K4 ju 
ka bashkuar të gjithë juve 
dhe ju ka mundësuar që ju të 
shfaqni dellin tuaj krijues.

“K4 LIKE VIDEO”
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“K4 LIKE VIDEO”

In addition to the special 
atmosphere filled with joy 
and happiness, the holi-

day season also reminds us 
that it is that period of time 
when we have to review 
our achievements from the 
year we are leaving behind. 
Having this in mind, we may 
freely say that the end of 
2018 was extremely suc-
cessful for Radio K4, the 
place for the best music 
in Kosovo. This is best 
proven by the successful 
conclusion of the “K4 LIKE 
VIDEO” Campaign, or better 
said prize game.

One campaign 
for all

Through this game Radio 
K4 managed to get together 
the young people from all 
the communities living in 
Kosovo. The idea behind the 
campaign was that all those 
interested had to send their 
personal videos in which 
they showcased their talent 
in singing, playing musical 
instruments or any other 
possible way.

According to the manag-
er of Radio K4, Mrs. Emina 
Hyseni, the participation in 

this competition was very 
satisfactory. All the submit-
ted videos went through a 
selection process by a pro-
fessional jury at the KFOR 
Headquarters in Prishtina. 
After that, the best 20 
videos (10 Albanian and 10 
Serbian) that were selected 
by the jury were posted on 
the Radio K4 social media 
pages and were voted by 
the audience.

One radio, two 
editorial offices, 
doubles the prizes

“Our radio has two edi-
torial offices in Albanian 
and Serbian languages 
and they both conducted 
the game in parallel. This 
is why we had twenty 
finalists and six winners, 
namely three winners for 
each editorial offices,” 
Mrs. Hyseni highlighted. 
She went on stressing 
that the prizes were very 
good as all the finalists 
were invited at the winner 
ceremony at the KFOR 
Headquarters in Prishti-
na. In addition to being 
guests at this ceremony 
they all received par-

ticipation certificates from 
Radio K4. Whereas, the 
top three from both sides 
were rewarded as follows: 

third place smart watches, 
second place smart phones 
and first place tablets.

Let’s get to know 
each other for a 
better future

According to Mrs. Hy-
seni the greatest achieve-
ment was that once more 
KFOR, through this radio, 
managed to gather together 
in one place young people 
of different ethnicities 
where they had the chance 
to appreciate and get to 
know each other. “In my 
opinion our greatest suc-

cess is that once more we 
proved that when there is a 
will everything is possible. 
The young people are the 
present and the future of 
Kosovo. Through our prize 
game we helped them 
take a small step towards 
getting to know and social-
ize with each other. If we 
get acquainted then I have 
no doubt that we will have 
no problems to socialize 
and cooperate for a better 
future for all of us,” Mrs. 
Hyseni added.

Nikola Jovanovic
My name is Nikola 

Jovanovic, I am 18 years 
old. This is not the first time 
I socialize with my Albanian 
neighbors. I speak Albanian 
and I work with them, I also 
hang out with Albanians, 
they are my friends.

Anita Aliu
My name is Anita Aliu 

and from this day I will 
off course remember the 
prize I won. I will also 
remember all the people I 
met here and the warmth 
they gave to me.

Former 
COMKFOR - Major 
General Salvatore 
Cuoci

“This competition orga-
nized by Radio K4 has unit-
ed all of you, allowing you to 
showcase your 
creativity”.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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Njësia për Mbrojtjen 
e Trashëgimisë 
Fetare dhe Kul-

turore në Kosovë, që vepron 
në kuadër të Policisë së 
Kosovës, është themeluar 
në vitin 2013. Aktualisht 
ajo i mbron 24 objekte të 
Kishës Ortodokse Serbe 
në mbarë Kosovën dhe për 
pesë vjet të ekzistencës 
ka arritur që t’i realizojë 
shumicën e detyrave dhe 
ka kontribuar në objektet 
që i mbron, duke i mbrojtur 
ato në mënyrë adekuate. 
Nga Policia e Kosovës 
dhe kjo njësi theksojnë 
se punonjësit e tyre janë 
shumë të mirëpritur dhe 
se kanë bashkëpunim të 
shkëlqyeshëm me përfaqë-
suesit e kishës, me të cilët 
i diskutojnë hapur të gjitha 
çështjet e rëndësishme.

Majori Drazho Bozhoviq, 
shef i Njësisë për Mbrojtjen 
e Trashëgimisë Fetare dhe 
Kulturore në Policinë e 
Kosovës, tha për revistën 
‘For You’ se gjendja e 
sigurisë është shumë më e 

mirë se më parë dhe se nuk 
kanë pasur ndonjë incident 
serioz. Sipas tij, niveli i 
rrezikut nuk është i lartë 
dhe nuk ka kërcënim apo 
rrezik të menjëhershëm ndaj 
këtyre objekteve.

“Policët janë të pra-
nishëm 24/7. Nëse e kraha-
sojmë gjendjen e tanishme 
me periudhën e mëparshme, 
gjendja e sigurisë është 
shumë më e mirë krahasuar 
me vitet e kaluara. Nuk kemi 
pasur incidente serioze, ka 
pasur pak situata kur është 
dashur që të veprojmë në 
mënyrë cilësore. Natyrisht, 
sfidat gjithmonë ekzisto-
jnë dhe po përpiqemi që 
gjithmonë të njihemi me 
zonën në të cilën nevojitet 
angazhim i mëtejshëm. 
Sfidë është identifikimi i 
individëve ose grupeve dhe 
parandalimi i tyre para se 
të shkaktohet ndonjë inci-
dent serioz, edhe pse nuk 
kemi pasur individë apo 
grupe që do të përpiqeshin 
të bënin diçka të tillë”, 
shpjegoi Bozhoviq.

PK i përkushto-
het mbrojtjes së 
objekteve kulturore 
dhe fetare

Një nga detyrat themelore 
të Policisë së Kosovës është 
mbrojtja e objekteve të 
trashëgimisë kulturore dhe 
fetare në Kosovë, pavarësisht 
nga përkatësia e tyre etnike 
apo kulturore, thotë zyrtarja e 
Policisë së Kosovës, Remzie 
Kallaba. Ajo shton se Policia e 
Kosovës mbetet e përkushtu-
ar në përmbushjen e detyrës 
për ruajtjen e trashëgimisë 
kulturore dhe fetare në tërë 
territorin e Kosovës. Ky 
qëndrim i vazhdueshëm i 
PK-së është shumë i rëndë-
sishëm për qytetarët. Stefan 
Gjorgjeviq nga Graçanica 
thekson se çdo ditë i sheh 
pjesëtarët e PK-së që e ruajnë 
manastirin dhe se prania e 
tyre do të thotë shumë për të. 
“Meqë unë jetoj këtu në Gra-
çanicë, i shoh vazhdimisht, 
patrullojnë vazhdimisht dhe 
jam i kënaqur me praninë e 
tyre”, shpjegon ai.

Mos lejoni që 
fenomenet negative 
të ndikojnë tek ju!

Majori Bozhoviq shton 
se përmes projekteve të 
ndryshme, policët e PK-së 
u përfshinë në një numër të 
punëtorive ku ua prezantuan 
të rinjve, nxënësve të shkol-
lave të mesme, rëndësinë 
e mbrojtjes së lokacioneve 
të trashëgimisë fetare dhe 
kulturore dhe trashëgiminë e 
tyre në Kosovë. Sa i për-
ket trashëgimisë kulturore 
dhe fetare në Kosovë, këto 
janë vlera që të gjithë, dhe 
posaçërisht gjeneratat e 
reja mund t’i eksplorojnë 
dhe të njihen me to, si dhe 
t’i diskutojnë në mënyrë 
pozitive me kolegët e tyre, 
theksoi Bozhoviq.

Nëpërmjet projektit 
“Ndërtimi i besimit përmes 
mbrojtjes dhe promovimit 
të trashëgimisë kulturore 
dhe fetare”, PK-ja i mbajti 
mbi 30 punëtori për të rinjtë 
në mbarë Kosovën. Qël-
limi i tyre ishte përmirësimi 
i marrëdhënieve ekzistuese 
në komunitetet shumetnike 
dhe të përziera, kështu që 
ata e prezantuan rëndësinë 
e trashëgimisë kulturore 
dhe fetare për qytetarët në 
Kamenicës, Ferizajt, Lipjanit, 
Prizrenit dhe u bënë thirrje 
që ta ndërtojnë besimin e 
ndërsjellë. Sipas Majorit 
Bozhoviq, në saje të ko-
menteve të shumta pozitive 
të pjesëmarrësve në këto 
seminare, ata do të vazhdoj-
në me seminare dhe ligjërata 
të ngjashme në vitin 2019.

“Mos lejoni që fenomenet 
negative të ndikojnë tek ju. 
Ka shumë hapësirë ku mund 
ta drejtoni energjinë tuaj 
pozitive dhe kur është fjala 
për trashëgiminë kulturore, 
ajo është vlerë universale 
që na takon të gjithëve”, 
na thanë në fund zyrtarët 
e Policisë së Kosovës të 
Njësisë për Mbrojtjen e 
Trashëgimisë Fetare dhe 
Kulturore në Kosovë.

PK - NDËRTIMI I BESIMIT PËRMES MBROJTJES DHE 
PROMOVIMIT TË TRASHËGIMISË KULTURORE DHE FETARE

Majori Drazho Bozhoviq
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The Unit for the Protec-
tion of Religious and 
Cultural Heritage sites 

in Kosovo, operating within 
the Kosovo Police, has been 
established since 2013. At the 
moment it protects 24 facili-
ties of the Serbian Orthodox 
Church throughout Kosovo 
and for five years of existence 
it has managed to accomplish 
most of the tasks contribut-
ing to adequately protect the 
assigned sites. Kosovo Police 
and this special unit emphasize 
that their employees are very 
well-accepted, and that they 
have excellent cooperation with 
church representatives, with 
whom they openly discuss on 
all important issues. 

Major Drazo Bozovic, head 
of the unit for the Protection of 
Religious and Cultural Heritage 
sites of the Kosovo Police, told 
Magazine For You that the se-
curity situation is much better 

than before, and that they did 
not have any serious incidents. 
According to him, the risk level 
is not high and there is no im-
mediate threat or danger for 
these facilities.

“Police officers are pres-
ent 24/7. If we compare the 
present situation with some 
previous period, the security 
situation is much better. We 
did not have any serious 
incidents, there were just 
few situations which required 
our commitment. Of course, 
challenges always exist, and 
we are trying to always rec-
ognize the area in which fur-
ther engagement is needed. 
The challenge is to identify 
an individual or group and 
prevent them from causing 
a serious incident, although 
we did not have individu-
als or groups who would try 
to do something like that” 
explained Bozovic.

KP dedicated 
to the protec-
tion of cultural 
and religious 
sites

One of the basic 
tasks of the Kosovo 
Police is to protect the 
objects of cultural and 
religious heritage in 
Kosovo, regardless of 
their ethnic or cultural 
affiliation, says the 
Kosovo police officer, 
Remzie Kallaba. She 
adds that the Kosovo 
Police remains com-
mitted to fulfilling the 
duty to preserve the 
cultural and religious 
heritage in the entire 
territory of Kosovo. 
Such a consistent 
attitude of KP is very 
important to the citizens. Ste-
fan Djordjevic from Gracanica 
points out that every day he 
sees KP members who pro-
tect the monastery, and that 
their presence means a lot to 
him. “Since I live here in Gra-
canica, I see them constantly. 
They patrol continuously and 
I am satisfied with their pres-
ence,” he explains.

Do not let the 
negative phenomena 
affect you!

Major Bozovic adds that 
through various projects, KP 
police officers were involved 
in a number of workshops, 
where they presented to 
young people, secondary 
school students, the impor-
tance of Protection of Reli-
gious and Cultural Heritage 
sites and their heritage in 
Kosovo. Speaking about the 
cultural and religious heritage 
in Kosovo, these are values 
that all, and especially young 
generations, can explore and 
get to know, to discuss them 
in a positive way with their 
peers, Bozovic stressed.

Through the project en-
titled “Building trust through 

the protection and promo-
tion of cultural and religious 
heritage”, KP held over 30 
workshops for young people 
throughout Kosovo. Their 
goal was to improve existing 
relations in multi-ethnic and 
mixed communities, so they 
presented the importance of 
cultural and religious heritage 
to citizens in Kamenica/e, 
Ferizaj/Urosevac, Lipjan/
Lipljan and Prizren and 
invited them to build mutual 
trust. According to Ma-
jor Bozovic, thanks to the 
numerous positive comments 
of the participants at these 
seminars, they will continue 
with similar workshops and 
lectures in 2019. 

“Do not let negative phe-
nomena affect you. There is 
a lot of space where you can 
direct your positive energy, 
and when it comes to cultural 
heritage, this is a universal 
value that belongs to all of 
us,” Kosovo Police officers 
of the Unit for the Protection 
of Religious and Cultural 
Heritage sites 
in Kosovo told 
us at the end.

Na vizitoni në:
Visit us at:

KP - BUILDING TRUST THROUGH THE PROTECTION AND 
PROMOTION OF CULTURAL AND RELIGIOUS HERITAGE
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këndi juaj

ÇFARË MË 
FRYMËZON 
MUA?
Procesi i stimulimit mendor për të bërë apo ndjerë 

diçka, veçanërsiht për të bërë diçka kreative. 
Ky është definicioni i fjalës frymëzim. Po çfarë 

e frymëzon një njeri? Shumë njerëz mund të thonë 
shumë gjëra të ndryshme. Disa mund të thonë se ata 
frymëzohen nga veprimet e familjarëve, shoqërisë apo 
edhe njerërzve të famshëm. Por a është ajo që ata e 
quajnë frymëzim me të vërtetë frymëzim? Sipas meje, 
frymëzimi për të bërë diçka mund të vijë vetëm prej 
vetes dhe askujt tjetër. Kur dikush bën diçka vetëm 
sepse dikush tjetër ka vepruar në të njëjtën mënyrë, 
unë këtë e shoh vetëm si ndikim. Tek e fundit, një si-
nonim për fjalën frymëzim është origjinalitet. Por çfarë 
mund të konsiderohet orgjinale?

Një ide orgjiniale është një ide që askush nuk e ka 
menduar asnjëherë. 

Kjo më sjell te pika ime tjetër. Frymëzimi është i lidhur 
ngushtë me vullnetin. Kur dikush bën diçka duke marrë 
shembull një person tjetër, në të njëjtën kohë ai bart edhe 
vullnetin e atij personi. Me këtë arrijmë në përfundim se 
vullneti yt është në fakt veçse vullneti i dikujt tjetër që 
shprehet përmes teje. Pra, nëse nuk është vullneti yt, si 
mund të jetë diçka origjinale dhe e jotja?

Që diçka të jetë vullneti dhe dëshira jote, është shumë 

e vështirë. Mirëpo, është një “personazh” që të ndihmon 
shumë në këtë rast. Ky personazh është rastësia. çfarë 
dua të them me këtë? Një ngjarje e madhe, apo edhe një 
objekt i vogël si topi, mund të jenë shkëndija frymëzimi 
në momentet më të papritura. Njutoni i dha bazat e 
fizikës së sotme, dhe e gjitha kjo filloi me një mollë. Një 
mollë e cila i ra në kokë teksa rrinte nën një pemë.

Mirëpo, kjo nuk është e gjitha. çfarë mund të të 
frymëzojë është edhe diçka e cila të përket ty dhe vetëm 
ty. Në këtë rast, familja. Kur flas për familjen, nuk e kam 
fjalën për veprimet që bëjnë familjarët e mi. Kam fjalën 
për familjen si objekt apo tërësi. Ti dëshiron të bësh diçka 
për familjen tënde, sepse ke dëshirë që t’i shohësh të 
lumtur. Ti je në gjendje të japësh nga vetja për të tjerët, 
vetëm sepse ti e ndjen se ke një përgjegjësi ndaj familjes.

Po pse mirrem kaq shumë me termin frymëzim si 
term?

Kur profesori na dha këtë temë si esenë tonë 1500 
fjalëshe, të them të drejtën u shtanga pak. Fillova të 
mendoja. ç’është frymëzimi?Prej nga frymëzohesha unë? 
A është e vërtetë që mendoj se frymëzohem nga gjëra 
të rastësishme dhe personale? A ka kuptim ajo që them, 
apo thjesht janë mendime të kota? Përfundimisht, ven-
dosa të mbështetem në opsionin e parë. Me të vërtetë 
e besoj atë që them, dhe mendoj se ashtu duhet të jetë 
për të gjithë. Mirëpo, në mënyrë që ta dija se çfarë do të 
shkruaja, më parë më duhej të kutpoja se ç’do të thotë të 
jesh i frymëzuar

Ende nuk i jam përgjigjur pyetjes. Mirëpo, tani 
mendoj se jam gati.

Unë e besoj me gjithë zemër se gjërat e rastësishme 
dhe ato personale janë ato që më frymëzojnë me të vër-
tetë...(vazhdon në numrin e radhës)

Breror Rexha
Prishtina High School - Prishtinë
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WHAT 
INSPIRES
ME?
T he process of mental stimulation to make or 

feel something, especially to make something 
creative. This is the definition of the word 

inspiration. What inspires a man? Many people 
can say many different things. Some may say that 
they are inspired by the actions of family members, 
friends or celebrities. But is that what they call inspi-
ration really inspiration? In my opinion, the inspira-
tion to do something can come only from you and 
from no one else. When someone does something 
just because someone else did the same way, I see 
that as an influence only. Nevertheless, a synonym 
for the word inspiration is originality. But what can be 
considered original?

An original idea is an idea that no one has ever 
thought about.

This brings me to my next point. Inspiration is 
closely related to will. When someone does some-
thing by taking another person’s example, at the 
same time he also carries that person’s will. By this 
we conclude that your will is in fact is someone else’s 
will expressed through you. So, if it is not your will, 
how can it be something original and yours?

For something to be your will and desire, it is very 

difficult. However, it is a “character” that helps a lot 
in this case. This character is coincidence. What do 
I mean by that? A great event, or even a small object 
like a ball, can be the inspiration spark in the most 
unexpected moments. Newton gave the basics of 
today’s physics, and all this began with an apple. An 
apple that fell on his head, as he stood under a tree.

But that’s not all. What can inspire you is some-
thing that belongs to you and just to you. In this case, 
the family. When I talk about family, I’m not talking 
about my family’s actions. I am talking about the fam-
ily as an object or a whole. You want to do something 
for your family, because you want to see them happy. 
You are ready to give yourself to others, only because 
you feel you have a responsibility towards the family.

But why am I that fond towards term inspiration 
as a term?

When the professor gave to us 1500-word-essey, 
frankly speaking I got astound a bit.  I started to think. 
What is inspiration? How would I be inspired? Is it 
true that I think I am inspired by random and per-
sonal things? Does it make sense what I say, or such 
thoughts are just useless? Finally, I decided to rely on 
the first option. I really believe what I say, and I think 
it everyone should do the same. However, in order to 
know what I would write, I had to search first for what 
it means to be inspired.

I still did not answer the question. But now I 
think I’m ready.

I wholeheartedly believe that random and personal 
things are the ones that really inspire me ... (to be 
continued in next edition)

Breror Rexha
Prishtina High School - Prishtinë
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Përshëndetje!
Më pëlqen shumë muzika 
RnB dhe këngëtarja ime 
e preferuar është Cardi 
B. Kurse seriali që më 
pëlqen më së shumti është 
Protector (2018). Kohën 
e lirë e kaloj duke dëgjuar 
muzikë, por më pëlqejnë 
edhe volejbolli dhe joga. 
Revista juaj më pëlqen pa 
masë. Dëshira ime është të 
kem një poster të Çaga-
tay Ulusoy. Po ashtu më 
pëlqen edhe rubrika juaj për 
modën. Vetëm vazhdoni, 
jeni më të mirët.
Drin Ramadani
Mitrovicë

Përshëndetje!
Unë jam Odeta Ferati nga 
Prizreni. Revista juaj më 
pëlqen shumë, sidomos 
këndi enigmatik. Këngëtari 
im i preferuar është Ledri 

Vula, ndër këngëtare do 
të veçoja Tayna-n, kurse 
filmi që më pëlqen më së 
shumti është Aquaman, pçr 
të cilin keni shkruar numrin 
e kaluar. Më pëlqen shumë 
edhe aktorja Jennifer An-
niston, kurse kohën e lirë e 
kaloj duke luajtur volejboll.
Odeta Ferati
Prizren

Tung, tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Është e shkëlqyer 
sepse në të gjej gjith-
monë gjëra interesante. 
Këngëtarët që më pëlqejnë 
më shumë janë Capital 
T dhe Mozzik, kurse kur 
bëhet fjalë për filmat mua 
më pëlqejnë më shumë 
serialet. Dy serialet e mia të 
preferuara janë ‘Protector’ 
dhe ‘Vajzat e Diellit’. Aktorët 
e mi të preferuar janë 

Çagatay Ulusoy dhe Tolga 
Saritas. Kohën e lirë e 
klaoj duke lexuar dhe 
duke luajtur futboll 
dhe pin-pong.
Ardi Gashi
Prizren

Tung!
Mua më pëlqen shumë kjo 
revistë. Këngëtari që më 
pëlqen më shumë është 
Ledri Vula, kurse filmi i 
preferuar është ‘Bumblebee’. 
Heroi i filmave aksion, Jason 
Statham është aktori i huaj 
që më pëlqen më së shumti 
kurse nga aktorët vendor më 
së shumti më pëlqen Naser 
Rafuna. Kohën e lirë e kaloj 
duke mësuar anglisht dhe 
duke luajtur futboll.
Jetmir Reçica
Drenas 

Tung të gjithëve!
Unë jam Arianit Rrustemi 
dhe këngëtari që më 
pëlqen më së shumti është 
‘50 cent’ kurse albumi im i 

preferuar 
muzikor 

është ‘Get rich 
or die tryin’. Më 

pëlqejnë shumë filmat e 
zhanrit horror sidomos 
‘Project X’ dhe ‘Ouija’. 
Aktori im i preferuar është 
Vin Diesel dhe do të dëshi-
roja të kem një poster nga 
2Pac. Kohën e lirë e kaloj 
duke dëgjuar muzikë dhe 
duke luajtur basketboll.
Arianit Rrustemi
Prishtinë
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Greetings!
I really like RnB music and 
my favorite singer is Cardi 
B. My favorite TV series is 
Protector (2018). I spend 
my free time listening to 
music, but I also like vol-
leyball and yoga. I really 
love your magazine. My 
wish is to have a poster 
of Çagatay Ulusoy. I also 
like your fashion section. 
Keep up the good work, 
you are the best.
Drin Ramadani
Mitrovica

Greetings!
I am Odeta Ferati from 
Prizren. I really like your 
magazine, especially the 
puzzle section. My favorite 
singer is Ledri Vula, Tayna 
is a female singer that I 
would single out, and my 

favorite movie is Aqua-
man, which you wrote 
about in your previous 
issue. I also really like the 
actress Jennifer Anniston, 
and I spend my free time 
playing volleyball. 
Odeta Ferati
Prizren

Hello, hello!
I really like your maga-
zine. It is excellent, 
because I always find 
interesting things in it. 
My favorite singers are 
Capital T and Mozzik, and 
when we talk about mov-
ies, I prefer TV series. My 
two favorite TV series are 
‘Protector’ dhe ‘Girls of 
the Sun’. My favorite ac-
tors are Çagatay Ulusoy 
dhe Tolga Saritas. I spend 
my free time reading and 

playing football and 
table tennis. 
Ardi Gashi
Prizren

Hello!
I like this magazine a lot. 
My favorite singer is Ledri 
Vula, and my favorite 
movie is
‘Bumblebee’. Action movie 
star Jason Statham is my 
favorite foreign actor, and 
my favorite local actor is 
Naser Rafuna. I spend my 
free time learning English 
and playing football. 
Jetmir Reçica
Drenas 

Hello everyone!
I am Arianit Rrustemi; my 
favorite singer is ‘50 cent’ 
and my favorite album 
is ‘Get rich or die tryin’. I 

really like horror movies, 
especially ‘Project X’ dhe 
‘Ouija’. My favorite actor is 
Vin Diesel and I would like 
to have a poster of 2Pac. I 
spend my free time listen-
ing to music and playing 
basketball.
Arianit Rrustemi
Prishtina
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