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editorial/indeksi

MOVIEMANIA
Përshëndetje lexues të dashur,

Lexues të dashur, ja ku po 
takohemi për të 155-ën herë me 
radhë përmes faqeve të kësaj 

reviste shumë të pëlqyer nga ana juaj. 
Por si e dimë ne se juve ju pëlqen 
shumë revista jonë? Shumë thjesht, 
përmes letrave tuaja që ju aq zellshëm 
na i dërgoni për të na lavdëruar si 
dhe për të na ndihmuar në përpilimin 
e numrave të ardhshëm duke na 
treguar se cilat janë temat për të cilat 
keni dëshirë të lexoni. Andaj ne stafi 
i revistës ‘For You’ ju falënderojmë 
përzemërsisht për këto letra dhe fjalë të 
mira dhe ju ftojmë që të vazhdoni të na 
shkruani sepse në këtë mënyrë ne jemi 
më pranë jush me temat që i trajtojmë. 
Gjithsesi të mos harrojmë të themi se 
ne jemi të hapur edhe për kritikat tuaja. 
Andaj nëse keni diçka që mendoni se 
nuk e bëjmë mirë apo se mund të bëhet 
më mirë, ju lutemi mos hezitoni të na 
shkruani sygjerimet tuaja. Tek e fundit, 
vetëm kështu ne do të jemi në gjendje 
të mbajmë hapin me kohën dhe të 
botojmë një revistë e cila do të vazhdoj 
të jetë revista juaj e preferuar. 

Por t’i kthehemi këtij numri të 
revistës ku si gjithmonë ju do të 
keni mundësi të lexoni shumë tema 
interesante që i kemi përgatitur enkas 
për ju. Fillojmë me muzikën ku para 
jush kemi sjellur këngëtaren simpatike 
nga Peja, Albinë Kelmendi. Ndërsa 
në rubrikën e sportit do të mund të 
mësoni pak më shumë për Amela 
Llugaliun, volejbollisten që premton 
shumë. Nuk do të mungojnë as të rejat 
më të fundit nga bota e filmit. Filmat që 
i kemi zgjedhur për ju këtë muaj janë 
“Fighting With My Family”, “Shazam!”, 
“Dumbo” dhe “What Men Want?”. 

Në faqet e modës, ju ftojmë të 
lexoni për aksesorët e flokëve dhe 
faktin se si ato mund të zbukurojnë 
kokën tuaj. Ndërsa në faqen e 
teknologjisë moderne, ju ftojmë te 
lexoni “Ludo King, të duam ende!”. Po 
ashtu, nuk do të mungojnë kuriozitetet 
e shumta rreth kafshëve si dhe një 
sërë temash tjera. Por për të mësuar 
se cilat janë ato, ju duhet të shfletoni 
faqet e revistës tonë.

Në fund nuk mbetet tjetër vetëm 
që t’ju urojmë sa më shumë suksese 
në shkollë dhe të shpresojmë se do të 
kaloni çaste të këndshme në këto ditë 
marsi duke lexuar revistën tonë.

Deri në numrin e ardhshëm, ju uroj 
shëndet dhe gjithë të mirat!

Leonora
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Greetings dear readers,

We are meeting for the 155th 
time in a row through the 
pages of this very much 

liked magazine by your part. But 
how do we know that you really like 
our magazine? Simply, through your 
zealous letters sent to us to praise us, 
as well as to help us prepare future 
numbers by showing us the topics 
you would like to read. Therefore, we, 
the For You magazine staff, cordially 
thank you for these good words and 
letters and we invite you to continue 
writing to us, because this way we 
are closer to you with the topics we 
address. However, let’s not forget 
to say that we are also open to your 
criticism. Therefore, if you have 
something you think we don’t do 
well or can do better, please don’t 
hesitate to write your suggestions. 
Ultimately, only this way, we will 
be able to keep up and publish a 
magazine that will continue to be 
your favorite magazine.

Nevertheless, let’s go back to 
this edition of the magazine where 
you, as always, will be able to read 
many interesting topics that we 
have prepared especially for you. 
Let’s begin with the music, where 
we bring to you the charming singer 
from Peja, Albinë Kelmendi. While 
in the field of sports you can learn a 
bit more about Amela Llugaliu, the 
very promising volleyball player. The 
latest news from the movie world 
will be included, too. The movies 
we’ve chosen for you this month are 
“Fighting With My Family,” “Shazam,” 
“Dumbo,” and “What Men Want?.”

In the fashion pages, we invite 
you to read about hair accessories 
and how they can adorn your head. 
While, in the high-tech pages, 
we invite you to read the article 
“Ludo King, we still want you!.” 
Furthermore, there will be plenty 
of curiosities about animals and a 
whole series of other topics. But, to 
find out what they are, you’ll need to 
go through our magazine pages.

In the end, there is nothing 
left but to wish you much 
success in school and hope you 
will spend pleasant moments 
while reading our magazine 
during the March days.

Until the next issue, I wish you 
good health and all the best!

 Leonora
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NËSE DO TË MUND TË 
KISHIT NJË SUPERFUQI, 
CILËN DO TA ZGJIDHNIT?

4 for You

shkolla e muajit PYETËSOR:

Shkolla Fillore 
dhe e Mesme e 
Ulët (SHFMU) 

“Vëllezërit Frashëri” gjendet në 
një objekt mjaft të vjetër por, 
shumë të mirëmbajtur në mes 
të qytezës së Lipjanit. Historia 
e saj është mjaft unike pasi 
që deri në vitin 1990 ajo ishte 
pjesë e shkollës fillore “Braça 
Aksiq” e cila sot operon në një 
objekt tjetër vetëm pak metra 
larg saj. Si në shumë shkolla 
të tjera edhe aty mësimi në 
fillim zhvillohej vetëm në 
gjuhën serbo-kroate. Mirëpo, 
menjëherë pas Luftës së Dytë 
Botërore, gjegjësisht në vitin 
shkollor 1949-1950 për herë të 
parë mësimi filloi të organizo-
hej edhe në gjuhën shqipe.

Mungesa e hapësirës 
problem serioz
Për shkak të vendndodhjes 
së saj kjo shkollë vazhdimisht 
ka rritje të numrit të nxënësve. 
Për këtë arsye, me gjithsejtë 
1566 nxënës, ajo sot është 
ndër shkollat me numrin më 
të madh të nxënësve në 
Kosovë. Sipas, drejtorit Jakup 
Bahtiri problemi me rritjen e 
vazhdueshme të numrit të 
nxënësve lidhet me faktin 
se zgjerimi i objektit shkol-
lor nuk e ka përcjellë shtimin 
e nxënësve. “Thembra jonë 
e Akilit është numri i madh i 
nxënësve. Për këtë arsye ne 

i kemi klasat e mbipopulluara 
me mbi 40 nxënës. Mungesa 
e hapësirës na kushtëzon që 
të kemi vetëm një kabinet për 
informatikë ndonëse i kemi 
pajisjet e nevojshme edhe për 
kabinetet për lëndët e kimisë, 
biologjisë dhe fizikës. Kjo neve 
na pengon që të kemi ngritjen 
e dëshiruar të cilësisë dhe 
nivelit të arsimit,” theksoi z. 
Bahtiri. Mirëpo, sipas tij, falë 
kualifikimit dhe profesionalizmit 
të kuadrit mësimdhënës si 
dhe punës dhe përkushtimit 
të nxënësve, përkundër të 
gjitha vështirësive kjo shkollë 
radhitet në mes të shkollave 
më të mira në rajon (në ko-
munat Ferizaj, Kaçanik, Hani 
i Elezit, Shtime dhe Viti). Këtë 
e dëshmojnë raportet e vitit të 
kaluar të zyrës rajonale të ins-
pektimit të cilat janë përgatitur 
pas vizitave monitoruese që 
inspektorët e kësaj zyre i kanë 
kryer në këtë shkollë.

Përkundër vështirë-
sive sukseset janë të 
shumta
Sukseset e shkollës dëshmo-
hen edhe me rezultate të tjera 
më konkrete. Kështu, vitin 
e kaluar tre nxënës të kësaj 
shkolle nën udhëheqjen e ar-
simtarit të tyre të informatikës 
z. Hajriz Rashiti, pasi dolën 

të parët në garat për robotikë 
të organizuara nga Kolegji 
Mehmet Akif, me projektin 
e tyre fitues e përfaqësuan 
Kosovën në SHBA. Krahas 
kësaj, z. Rashiti është zgjedhur 
edhe arsimtari më i mirë në 
Komunën e Lipjanit dhe arsim-
tari i dytë më i mirë në Kosovë.

Drejtori Bahtiri u shpreh 
optimist se shumë shpejt do të 
zgjidhet edhe problemi i mung-
esës së hapësirës pasi që 
pritet që të filloj ndërtimi i një 
objekti të ri shkollor. Sipas tij 
me përfundimin e këtij projekti 
shkolla do të mund të ndahej 
në dy pjesë, ku në njërin 
objekt do të mund të punonte 
shkolla fillore kurse në objektin 
tjetër shkolla e mesme e ulët. 
Rrjedhimisht, më në fund 
shkolla do të mund të krijonte 
edhe kabinetet e nevojshme 
për mësimin sipas kërkesave 
moderne dhe kurrikulës së re.

Zbatimi i kurrikulës 
së re i përfunduar
Edhe kur bëhet fjalë për 
zbatimin e kurrikulës së re z. 
Bahtiri theksoi se shkolla e tij 
është një hap përpara të gjitha 
shkollave të tjera të komunës. 
Sepse, kjo është një ndër 
shkollat pilot ku zbatimi i kur-
rikulës së re ka filluar shumë 
më herët. Prandaj, përderisa 
shkollat e tjera e zbatojnë këtë 
kurrikulë vetëm për klasën 
e gjashtë dhe të shtatë, në 
shkollën “Vëllezërit Frashëri” 
kurrikula e re zbatohet në 
tërësi deri në klasën e nëntë. 
Në fund drejtori Bahtiri po-
rositi: “Si drejtor i kësaj shkolle 
unë i lus të gjithë të rinjtë që 
sa më shumë të punojnë dhe 
sa më shumë të komunikojnë 
me prindërit dhe mësimdhë-
nësit, në mënyrë që orientimi 
i tyre të jetë sa më adekuat. 
Po ashtu iu bëj thirrje që të 
lexojnë më shumë sepse pa 
lexim nuk ka as përparim.”

Riard Limani (15)
Nëse do të mund të kisha 
një superfuqi, do të doja të 
mund të udhëtoja në kohë, 
pasi kam shumë momente 
të bukura të cilat do të doja 
me shumë dëshirë ti kujtoja përsëri. Kurse 
sa i përket superheronjëve më shumë më 
pëlqen Hulku pasi që ka trupin e formuar dhe 
muskulor, është i fuqishëm, e po ashtu edhe 
shumë i pashëm.

Riard Limani (15)
If I had a superpower, I would like to be able 
to travel in time, as I have many beautiful mo-
ments that I would very much like to relive. as 
far as superheroes are concerned I like Hulk 
as he has a ripped and muscular body, he is 
powerful and very handsome.

Genc Gashi (15)
Unë do të zgjidhja një 
superfuqi me të cilën do të 
kisha mundësi të ndihmoja 
të gjithë skamnorët anë e 
mbanë botës. Kësaj super-
fuqie po ja vë emrin “Superfuqia e bamirë-
sisë”. Më këtë superfuqi do të plotësoja 
dëshirat e të gjithë fëmijëve jetim, atyre me 
aftësi të kufizuara dhe atyre që vuajnë nga 
ndonjë sëmundje e rëndë. 

Genc Gashi (15)
I would choose a superpower with which I 
would be able to help all the poor people 
around the world. I would name this super-
power “Superpower of charity”. With this 
superpower, I would grant the wishes of all 
orphan children, those with disabilities and 
those who suffer from a serious illness.

SHFMU “VËLLEZËRIT
FRASHËRI” LIPJAN

z. Jakup BAHTIRI Arjana Vehapi (14)
Unë nëse do të mund të 
kisha një superfuqi, kisha 
pasur dëshirë të ua lexoja 
mendjen njerëzve. Zgjodha 
këtë superfuqi sepse në 
këtë mënyrë unë do të arrija të lexoja 
mendimet e tyre për mua, të isha një 
hapa para të gjithëve dhe t’iu kundërvi-
hesha mendimeve të ulëta dhe të mbroja 
veten në rast se mendimet e tyre rreth 
meje janë të pabaza.

Arjana Vehapi (14)
If I had a superpower, I would like to read 
peoples’ minds. I chose this superpower 
because in this way I would be able to 
read their thoughts about me, to be a step 
ahead of everyone and to counter their 
devious thoughts and defend myself if 
their thoughts about me were unfounded.



IF YOU COULD HAVE ANY 
SUPERPOWER, WHAT 
WOULD YOU CHOOSE?
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QUESTIONNAIRE: school of the month

Vjona Lekaj (14)
Nëse do të mund të 
ndodhte një gjë e tillë, do 
të doja të kisha super-
fuqinë për të parashi-
kuar ngjarjet që do të 
ndodhnin në jetën time. Arsyeja qëndron 
në faktin se me siguri do të isha më e 
përgatitur për gjërat që vijnë, për jetën 
dhe sfidat e saj. Po ashtu do të isha me 
e vetëdijshme për vendimet dhe vepri-
met e mia gjatë një dite.

Vjona Lekaj (14)
If that could happen, I would like to have 
the superpower to foresee the events that 
would take place in my life. The reason lies 
in the fact that I would probably be better 
prepared for the things to come, for life and 
challenges. I would also be more aware of 
my decisions and actions during the day.

Artina Qorrolli (14)
Nëse do të kisha një 
superfuqi, ajo do të ishte 
superfuqia e ndryshimit. 
Ideja pse më erdhi në 
mendja të zgjidhja mu 
këtë superfuqi është sepse dua të ndry-
shoj gabimet e botës dhe parregullsitë 
në të. Do të doja secilit fëmijë ti dhuroj 
një të ardhme me të lumtur. Gjithashtu 
do të ndryshoja edhe gabimet e mia dhe 
të afërmëve të mi.

Artina Qorrolli (14)
If I had a superpower, it would be the 
superpower of change. The idea why 
I came to choose this superpower is 
because I want to change the world’s 
mistakes and wrongdoings. I would like 
to provide a happier future to each child. 
I would also change my own mistakes 
and of my relatives.

Elementary and Junior 
High School “Vëllezërit 
Frashëri” is located in 

a very old but well-maintained 
facility, respectively in the 
middle of the town of Lipjan. 
Its history is quite unique given 
that until 1990 it was part of 
the elementary school “Braça 
Aksiq”, which today operates 
in another facility just a few 
meters away. As in many other 
schools, initially the teaching 
process was delivered in Ser-
bo-Croatian Language only. 
However, immediately after the 
Second World War, namely 
in the 1949-1950 school year, 
the teaching process began to 
be organized and delivered in 
Albanian Language, too.

Lack of space, a seri-
ous problem
Because of its location, the 
school faces a constant 
increase of the  number of 
students. This is why with a 
total of 1566 students today, 
it is among the schools with 
the largest number of students 
in Kosovo. According to the 
School Principal Jakup Bahtiri, 
the problem with the continu-
ous increase of the number 
of students is related to the 
fact that the extension of the 
school facility has not followed 
the increase of the number of 
students. “Our Achilles’ heel is 
the large number of students. 
That is why we have over-
crowded classes with over 40 
students. Lack of space forces 
us to have only one computer 
lab, even though we have the 
necessary equipment for the 

chemistry, biology and physics 
labs, too. This prevents us 
from having the desired quality 
and level of education”, Mr. 
Bahtiri said. However, accord-
ing to him, thanks to the qualifi-
cation and professionalism of 
the teaching staff, as well as 
the work and dedication of 
students, despite all the dif-
ficulties, the school is ranked 
among the best schools 
in the region (in Ferizaj, 
Kaçanik, Hani i Elezit, Shtime 
and Viti). This is evidenced 
by the last year’s reports of 
the regional inspection office, 
which were prepared follow-
ing the monitoring visits that 
the inspectors of this office 
had carried out in the school.

Many successes, de-
spite the difficulties
School’s successes are 
also proven by many other 
concrete results. This is why 
last year three students of this 
school, under the guidance of 
their computer science teacher 
Mr. Hajriz Rashiti, having won 
the first place in a robotics 
competition that was organized 
by College “Mehmet Akif”, rep-

resented Kosovo in the U.S. 
with their winning project. In 
addition, Mr. Rashiti is selected 
the best teacher in the munici-
pality of Lipjan and the second 
best teacher in Kosovo. Direc-
tor Bahtrir expressed optimism 
that the problem of the lack 
of space will soon be solved, 
as the construction of a new 
school building is expected to 
begin. According to him, with 
the completion of this project, 
the school could be divided 
into two parts; the elemen-
tary school could operate in 
one building and the junior 
high school in the other one. 
Consequently, based on 
the modern requirements 
and the new curriculum, the 
school could finally create 
the necessary labs for the 
teaching process.

Implementation of 
new curriculum, 
complete
Even when it comes to the 
implementation of the new 
curricula, Mr. Bahtiri empha-
sises that his school is a step 
ahead of all other schools. 
That is because this is one of 
the pilot schools where the 
implementation of the new 
curricula started much earlier. 
Therefore, while other schools 
apply this curricula for the sixth 
and seventh grades only, in 
“Vëllezërit Frashëri” school the 
new curricula is implemented 
up to the ninth grade. In the 
end, Principal Bahtiri said: “As 
the principal of this school, 
I call on all young people to 
work as much as possible and 
communicate with their par-
ents and teachers so that their 
orientation is as appropriate as 
possible. I also urge them to 
read more because there is no 
progress without reading”.

EJHS “VËLLEZËRIT 
FRASHËRI” LIPJAN

Gentijana Tasholli (14)
Nëse do të mund të 
kisha një superfuqi, ajo 
do të ishte të bëhem e 
padukshme. Të ndërhyja 
në jetën e njerëzve pa u 
vënë re fare prania ime. Do të mundo-
hesha të bëja më të mirën për ata, ti 
mbroja nëse ata do të ishin në rrezik apo 
në ndonjë situatë të vështirë.

Gentijana Tasholli (14)
If I had a superpower, it would be 
invisibility, to intervene in the lives of 
people without noticing my presence. 
I would try to do my best for them, to 
protect them if they were in danger or 
in a difficult situation.
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Në qershor do të bëhen 20 
vjet prej kur pjesëtarët e 
parë të trupave paqeru-

ajtëse të KFOR-it erdhën në 
Kosovë. Kjo do të thotë se 
rreth 30% (ndoshta edhe më 
shumë) e popullatës së tan-
ishme në Kosovë kanë lindur 
pas luftës dhe janë rritur në 
paqe. Përkundër kësaj statis-
tike, një pjesë e problemeve që 
çuan në konfliktin e armatosur 
janë ende të pranishme.

Të shikojmë kah 
e ardhmja
Ka shumë citate në lidhje me 
rëndësinë e të mësuarit nga e 
kaluara në mënyrë që të shmangim 
të njëjtat gabime, por ajo që më 
pëlqen më së shumti është deklara-
ta e William Stephen Belichick, një 
nga trajnerët më të suksesshëm të 
futbollit amerikan: “Të jetosh në të 
kaluarën është që të vdesësh në të 
tashmen”. Edhe në qoftë se Kosova 
ka parë shumë përmirësime në 20 
vitet e fundit, ende ka shumë punë 
për t’u bërë: dhe një pjesë e mirë e 
kësaj pune do të duhet të bëhet falë 
jush, brezit që nuk i ka përjetuar 
konfliktet e së kaluarës.

KFOR-i burim 
i stabilitetit dhe 
i paqes
Që kur KFOR-i ka zbarkuar në 
Kosovë, një gjë ishte dhe mbetet 
konstante - KFOR-i gjithmonë ka 
qenë i përkushtuar për të mbrojtur 
dhe për të ndihmuar të gjithë njerëz-
it në Kosovë. Kontributi i KFOR-it 
për normalizimin e situatës dhe për 
pajtimin e të gjithë qytetarëve është 
i pamohueshëm! Gjatë dy deka-
dave të fundit, mijëra ushtarë të 
KFOR-it u angazhuan për këtë dhe 
shumë prej tyre e kanë dhënë jetën 
për të garantuar një mjedis të qetë 
dhe të sigurtë për të gjithë njerëzit 
që jetojnë në Kosovë; dhe mos 
harroni, pa siguri përmirësimet nuk 
janë të mundshme.

Të bashkuar në 
përkushtim për 
një të ardhme 
të ndritur!
Është shumë e qartë se të 
gjithë jemi të thirrur të luajmë 
një rol shumë të rëndësishëm 
për të ardhmen e Kosovës: 
pavarësisht nga komunitetet 
që iu përkashim apo përkatë-
sia jonë etnike, le t’i përvjelim 
mëngët dhe të japim kontribu-
tin tonë. Tani është koha që 
të gjithë njerëzit në Kosovë të 
angazhohen për një pajtim të 
qëndrueshëm dhe të përqen-
drohen në të ardhmen që 
na çon përpara në mënyrë 
konstruktive.

Gjërat po ecin 
përpara…
Rastet që vërtetojnë se 
situata është përmirësuar 
dukshëm janë të shumta: 
për shembull, a keni qenë 
ndonjëherë në Kamenicë? 
Komuna e Kamenicës është 
e njohur për mjedisin e saj 
shumëetnik që mbizotëron si 
në institucionet qeverisëse 
vendore ashtu edhe në mesin 
e banorëve të saj. Kryetari i 
kësaj komune është shqiptar 
dhe nënkryetari është serb. 
Kamenica është gjithashtu 
komuna ku shqiptarët dhe 
serbët përdorin të njëjtin 
treg për të shitur dhe blerë 
produktet që iu nevojiten. 
Ata janë gjithashtu komuna e 
parë që me sukses organizoi 
kurse pa pagesë në gjuhën 
shqipe dhe serbe për ata që 
duan të mësojnë këto gjuhë. 
A dini ndonjë shembull tjetër 
pozitiv? Pse nuk i ndani 
me ne historitë tuaja, duke 
dërguar email në magazine-
foryou2003@gmail.com.

20 VJETËT E 
KFOR-it
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In June it will be 20 years, 
since the first members 
of KFOR peacekeeping 

troops came to Kosovo. 
This means, that some 30% 
(maybe even more) of the 
current population of Koso-
vo was born after the war, 
and has been growing up in 
peace. Despite this statistic 
a part of the problems that 
led to the armed conflict are 
still present.

Looking forward
There are a lot of quotes about 
the importance of learning from 
the past in order to avoid the 
same mistakes, but the one I 
prefer more is the statement of 
William Stephen Belichick, one 
of the most successful coach-
es of American football: “To 
live in the past is to die in the 
present”. Even if Kosovo has 
seen a lot improvements in the 
last 20 years there is still a lot 
of work to be done: and it will 
be because of you, the genera-
tion that did not experienced 
the conflicts of the past that a 
good part of this work will have 
to be done.  

KFOR a source of 
stability and peace
Since KFOR was deployed 
to KOSOVO one thing was 
and remains constant - KFOR 
has always been dedicated to 
protect and help all the people 
in Kosovo. KFOR contribu-
tion to the normalization of the 
situation and to the reconcili-
ation of all citizens is undeni-
able! In the last two decades, 
thousands of KFOR soldiers 
committed to it and many have 
given their lives to guarantee 
a safe and secure environ-
ment to all the people living in 
Kosovo; and remember, with-
out security no improvements 
are possible.  

United in 
commitment for 
a brighter future!
It is quite obvious that 
we are all called upon to 
play a very important role 
for the future of Kosovo: 
regardless of the com-
munities or the ethnicity 
we belong to, let us roll up 
our sleeves and give our 
contribution. It is now time 
for all people in Kosovo to 
commit themselves to a 
lasting reconciliation and 
focus on the future to con-
structively move forward.

Things are 
moving…
Cases that prove the 
situation has improved 
significantly are numer-
ous: for instance, have you 
ever been in Kamenica? 
Kamenica Municipality is 
known for its multi-ethnic 
environment that prevails 
both at the local governing 
institutions and among its 
inhabitants. The Mayor of 
this municipality is Alba-
nian and the Deputy Mayor 
is Serbian. Kamenica is 
also the municipality where 
Albanians and Serbs use 
the same market to sell 
and buy products they 
need. They are also the 
first municipality to suc-
cessfully organize free 
Albanian and Serbian lan-
guage courses for those 
who want to learn these 
languages. Do you know 
other positive examples? 
Why don’t you tell us your 
stories, sending an email 
to magazineforyou2003@
gmail.com.

20 YEARS 
OF KFOR

Na vizitoni në:
Visit us at:



Le t’ju gjallërohen flokët bashkë me aksesorët 
e flokëve në sezonin pranverë-verë 2019! 
Dizajnuesit dhe stilistët e flokëve kishin kurajë 

që të eksperimentojnë për stinët e ngrohta, kryesisht 
duke zgjedhur aksesorë lozonjarë dhe të dukshëm të 
flokëve si kapëse të mëdha të flokëve, diadema më të 
mëdha, shami shumëngjyrëshe dhe shumë lule.

fashion

TRENDET E AKSESORËVE PËR
FLOKË PËR PRANVERË-VERË 2019

(Burimi: https://glowsly.com)

Lulet
Me pranverë vijnë sythat e luleve të reja, që përhapin 
gëzim me aromën e tyre të këndshme. Stilistët nuk mund 
t’i rezistojnë përdorimit të luleve si aksesorë për flokë për 
pranverën 2019, në të njëjtën mënyrë sikurse dizajnerët 

nuk mund 
t’i rezistojnë 
përdorimit 
të luleve 
në motive, 
zbukurime dhe 
stoli në pista 
të tyre.

Flowers
With spring 
come the 

blooms of new flowers, spreading cheer with their beautiful 
fragrance. Stylists could not resist using flowers as spring 
2019 hair accessories, much the same way designers 
couldn’t resist using flowers in prints, appliqués, and 
jewellery in their runways.

Shamitë e flokëve
Shamitë u përdorën në të gjitha llojet e veshjeve në pistat 
gjatë këtij sezoni, sidomos nëpër pista që kishin ndjenja të 
frymëzuara boheme ose nga udhëtimi, kështu që si zgjatje, 
stilistët shkuan tutje dhe mbështollën shami rreth kokave të 
modeleve, duke e forcuar më tej temën boheme dhe duke 

e bërë pjesë 
të trendeve të 
aksesorëve të 
flokëve pranverë-
verë 2019.

Hair 
Scarves
Scarves were 
used in all kinds 
of outfits on 

the runways this season, particularly on runways that had a 
bohemian or travel-inspired vibe, so as an extension, stylists 
went ahead and wrapped scarves around models’ heads, 
further cementing the wanderlust theme and making it part of 
the spring/summer 2019 hair accessory trends. 

Rripa 
koke 
sportive
“Athleisure” 
ose kohë e lirë 
sportive ishte 
tema që u shfaq 
në aksesorët e 

flokëve për sezonin pranverë-verë 2019 në formën e rripave 
ose shiritave sportive, të përsosura për mbajtjen e flokëve të 
vajzave larg nga fytyra e tyre kur ato ushtrojnë.

Sporty Headbands
Athleisure was a running theme that came up in the spring/
summer 2019 hair accessories in the form of sporty 
headbands, perfect for keeping women’s hair out of their face 
when they exercise.

Diademat e princeshave
Një tjetër element i stilit mbizotërues nëpër pista ishin 
dizajnet femërore të princeshës. Natyrisht, kjo do të thoshte 
se tiarat ose diademat ishin një pjesë e rëndësishme e 
trendeve të aksesorëve të flokëve për sezonin pranverë-
verë 2019, 
me dizajne 
të mëdha që 
rrezatonin luks 
dhe romancë.

Princess 
Tiaras
Another over-
arching style 
element seen 
on the runways was feminine princess designs. Naturally, 
this meant that tiaras were a key part of the spring/summer 
2019 hair accessory trends, with large designs that exuded 
opulence and romance.

Kordelet dhe shiritat
Shiritat janë zbukurime të këndshme të flokëve që 
i shtojnë pamjes nuancën vajzërore pa e zvogëluar 
sofistikimin. Kordelet u shfaqën në të gjitha pistat 
pranverore, 
duke i 
përfshirë 
edhe si 
pjesë të 
aksesorëve 
të flokëve 
për sezonin 
pranverë-
verë 2019.

Bows 
and Ribbons
Ribbons are lovely little hair embellishments that add 
girlishness to a look without taking away any of its 
sophistication. Bows showed up on all of the spring 
runways, including as part of the spring/summer 2019 
hair accessories.
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Let your hair get exciting with the spring/ summer 2019 hair 
accessories! Designers and hair stylists were not afraid to 
play around for the warmer seasons, primarily opting for 

playful and conspicuous hair accessories like big headbands, 
bigger tiaras, colourful scarves, and lots of flowers.

SPRING/ SUMMER 2019 
HAIR ACCESSORY TRENDS

fashion

Aksesorë flokësh nga dantella
Dantella është romantike por edhe me shumë funksione, 
meqë ka aftësi për të treguar feminitet modest. Këtë sezon 

dantella përdoret 
për pistat me 
nuanca paksa 
të errëta dhe 
të ashpra, por 
njëkohësisht 
edhe vajzërore e 
të përmbajtura. 
Kjo pëlhurë ishte 
aq shumë e 
popullarizuar sa  
edhe u shfaq në 

disa aksesorë flokësh në sezonin pranverë-verë 2019.

Lace Hair Accessories
Lace is romantic yet versatile, with its ability to show demure 
femininity. Used on both the dark and edgy and girlish, reserved 
runways this season. This fabric was popular enough to also show 
up on quite a few of the spring/summer 2019 hair accessories.

Kombinim vath dhe kapëse
Një nga trendet tona të parapëlqyera të aksesorëve 
për flokë të pranverës 2019 e përziu linjën midis stolive 
dhe aksesorëve të flokëve, gjersa ishte tejet luksoze 
për ta lënë 
mënjanë. 
Natyrisht, po 
flasim për 
kombinimin 
dy-në-një 
të vathit me 
kapëse për 
flokë.

Hairpin-
Earring Combo
One of our favourite spring 2019 hair accessory 
trends blurred the line between jewellery and hair 
accessories, and was glamorously bling to boot. We 
are talking, of course, about the hairpin earring two-
in-one combination.

Kapëse flokësh dhe bereta të 
mrekullueshme

Trendet 
pranverë-
verë 2019 të 
aksesorëve të 
flokëve i japin liri 
kreativitetit dhe 
imagjinatës dhe 
frymëzojnë për 
të stolisur stilet 
tona të flokëve 
të pranverës 
2019 me disa 
nga kapset dhe 

beretat më të jashtëzakonshme.

Extraordinary Hair Clips & Barrettes
The spring/summer 2019 hair accessory trends give freedom 
to creativity and imagination and inspire to accessorize 
our spring 2019 hairstyles with some of the most out of the 
ordinary hair clips and barrettes.

Të mbështjella përreth bishtit
Kjo është më tepër një teknikë zbukuruese sesa ndonjë 
aksesor flokësh i veçantë nga sezoni pranverë-verë 2019. 
Nga këta aksesorë ne spikatëm lloje të ndryshme unike të 
matrialeve të mbështjellura përreth bishtit për ta shtrënguar 
atë ose për të shtuar bukuri interesante.

Wrapped Around a Ponytail
This is more of an adorning technique than it is one of the 

particular spring/ 
summer 2019 
hair accessories. 
We saw all 
types of unique 
materials 
wrapped around 
ponytails to 
secure them and 
add interest.
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Rripa 
koke 
moderne
Të ngazëllyer 
për të 
mirëpritur rripat 
e kokës që 
janë kthyer si 
pjesë e modës 
duke qenë 
aksesorë të flokëve të pranverës 2019. Gjersa rripat e 
kokës zakonisht ndërlidhen me stile rinore të flokëve, ky 
vit ishte i ndryshëm, me një ton të pjekur dhe modern për 
këtë aksesor flokësh.

Fashion Headbands
Thrilled to welcome headbands back into the fold as 
part of the spring 2019 hair accessory trends. While 
headbands are usually associated with youthful hairstyles, 
this year was different, with a ton of mature and fashion-
forward takes on this hair accessory.



Albinë, kush ka ndikuar më 
shumë në formimin tënd si 
artiste?
Mami ka qenë ajo që është ku-
jdesur më shumë që unë të edu-
kohem kurse babi është ai që ka 
luftuar që ne fëmijët të realizojmë 

ëndrrat tona në muzikë. Gjyshi 
im Sadri Kelmendi është marrë 
me muzikë, fatkeqësisht ai ka 
ndërruar jetë në moshë shumë të 
re (36 vjeçare) dhe sipas atyre 
që më janë thënë, ai ka vdekur 
me një merak që nuk ka pasur 
mundësi që 6 fëmijëve të tij t’ua 
blej një piano. Jam me fat që 
jam mbesa e tij ngase kudo që 
shkoj, respekti për mua vjen e 
rritet në momentin që e marrin 
vesh se unë jam mbesa e Sadri 
Kelmendit. Dhe për mua, kujtimi 
për të mbetet shtysa kryesore 
të vazhdoj në muzikë, sidomos 
në ato momente kur them me 
vete, a ia vlen gjithë ky mund e 
kjo sakrificë. 

Na e përshkruaj pak rrugëti-
min tënd në “The Voice of 
Albania”?
Unë i mbetem përgjithmonë 
falënderuese garës muzikore 
“The Voice of Albania”, e cila 
e ka lehtësuar depërtimin tim 
në muzikë. Tash është pak më 
ndryshe se vite më parë ngase 
rrjetet sociale këtë depërtim e 
kanë lehtësuar pak, edhe pse 
mendoj se përmes rrjeteve so-
ciale filtrimi i vlerave të mirëfillta 
është pak më i vështirë. Unë kur 
jam paraqitur për në “The Voice” 
nuk kam menduar se për tre muaj 
do të më ndryshoj e gjithë jeta. 
Nga Peja në Tiranë, qëndrimi 
plot tre muaj atje dhe suksesi i 
arritur në “The Voice”, bëri që kur 
u ktheva në Pejë, nuk isha më 
Albina e njejtë, tashmë të gjithë 
më njihnin, dhe mendoj se ia kam 
dalur që ta menaxhoj me sukses 
popullaritetin e arritur dhe të qenit 
tashmë fytyrë publike. E këtu rol 
të rëndësishëm ka luajtur familja 
ime e cila më ka mbajtur me 
këmbë në tokë. 

Nëse do të darkoje më tre 
persona të famshëm (qofshin 
ata personalitete të gjalla apo 
të vdekura), cilët janë ata?
Nexhmije Pagarusha, Aurela 
Gaçe dhe gjyshi im Sadri Kel-
mendi.

Cilat gjëra në jetë të bëjnë të 
qeshësh?
Momentet e shumta zbavitëse 
gjatë performancave “live”, që 

bëjmë unë babi e vëllai. Shumë 
shpesh na ndodh të lodhemi tepër 
dhe në ato momente patjetër që 
ndodhin gjëra që më bëjnë të 
qesh me zemër.

Çfarë bën gjatë vikendeve?
Pasi unë bëj muzikë së bashku 
me babin dhe vëllain, gjatë 
shumicës së kohës ne jemi larg 
shtëpisë, sidomos të shtunave, 
kështu që ne mundohemi të 
dielave të bëhemi bashkë me 
mamin dhe dy motrat e tjera dhe 
ta kalojmë vikendin së bashku, 
qoftë në shtëpi, qoftë në ndonjë 
vend të hapur. 

Nëse do të dëgjoje vetëm një 
këngë gjatë gjithë jetës, cila do 
të ishte ajo?
 “Ditë dimri” nga Aleksandër 
Gjoka.

Cilin film e keni shikuar më 
shumë se njëherë?
 “High School Musical”, të cilit 
edhe sot i kthehem me shumë 
kënaqësi.

Nëse do të haje një ushqim 
gjatë gjithë jetës, cili do të ishte 
ai?
Speca me mazë dhe cheesecake.

Na trego një kujtim nga fëmi-
jëria?
Unë i kam tri motra dhe kam dy 
vajza axhe, dhe verës kur njëra 
nga vajzat e axhës kthehej nga 
Gjermania, ne dilnim në ballkon 
dhe organizonim koncerte. Unë, 
normalisht, që isha moderatore e 
koncertit dhe e para në paraqitje.

Çfarë do të bëje nëse do të 
fitoje 1 milion euro?
Gjëja e parë që do të bëja do 
të ishte të bëja shopping dhe ta 
rifreskoja garderobën time.

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

Do të shpërndaja sa më shumë 
dashuri në mes njerëzve. Do t’i 
ndaloja artistët të shpërndajnë 
mesazhe negative përmes 
këngëve të tyre. 

Në cilën periudhë të historisë 
kishe pasur dëshirë të jetosh? 
Në kohën kur ka jetuar gjyshi im. 

Në cilin qytet dëshiron të 
jetosh?
Kam lindur dhe jam rritur në Pejë, 
e kam vizituar shpesh Prizrenin 
dhe më ka pëlqyr shumë, por me 
Prishtinën nuk e ndërroj asnjë 
qytet. Mbetet qyteti im i preferuar 
për jetesë. 

Çka vëren së pari kur je në 
bisedë me dikë?
Sytë ngase për mua sytë janë 
pasqyra e shpirtit.

A është dashuria vetëm fjalë?
Jooo, definitivisht jo. Dashuria për 
mua është ndjenjë. 

Nuk mund të jetosh pa…?
Pa muzikë

Po të detyroheshe të bëje diçka 
nga këto, cilën do ta zgjidhje:
1. Të luaje rol negativ në një 
telenovelë
2. Të lash një grumbull të madh të 
enëve apo
3. Të hidheshe me litar mbrojtës 
nga një lartësi e madhe

Çfarë mendoni për të rinjtë e 
Kosovës dhe cila është porosia 
juaj për ta?
Ajo që dua ti porosis të rinjtë 
kosovarë është që të duan dhe 
respektojnë prindërit. Prindërit 
janë të vetmit njerëz në jetë që 
nuk ta duan të keqen dhe të 
vetmit që duan që t’ua kalosh 
sukseseve të tyre në jetë. Punoni 
sa më shumë, dhe jeni sa më të 
drejtë me njerëzit që ju rrethojnë, 
jepni sa më shumë dashuri. 

Albinë Kelmendi është 
një këngëtare e cila 
edhe pse e re në 

moshë, tashmë është bërë 
emër i njohur për të gjithë 
dashamirësit e muzikës së 
mirëfilltë shqipe. Ishte vetëm 
16 vjeçare kur filloi garimin 
në talent show-n “The Voice 
of Albania”, duke u radhitur 
e dyta (2014). Suksesi i dytë 
për Albinën ishte pjesëmar-
rja e saj në “Top Fest 12” 
(2015) ku arriti në finale me 
këngën “Nuk ka ma mirë” 
dhe në vitin 2017 në festiva-
lin ‘Kënga Magjike”. Nga ajo 
kohë, Albina realizoi edhe 
dy videoklipe duke filluar 
me “Ëndrrën mos ma merr” 
dhe “Hera e parë”. Përveç 
sukseseve të lartpërmen-
dura, këngëtaren e re e bënë 
të veçantë edhe këndimi 
live. Ajo tashmë, së bashku 
me babin e saj, Bujarin dhe 
vëllain Albinin, performon 
në shumë lokale të vendit 
tonë pasi talenti dhe zëri i 
saj vazhdon të mbetet ndër 
më të pëlqyerit nga publiku 
kosovar. Para jush Albinë 
Kelmendi shpalos disa 
copëza nga jeta e saj.
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ALBINË KELMENDI - “SYTË
JANË PASQYRA E SHPIRTIT”

music box



music box

Albinë, who had the 
biggest impact on 
you becoming an 
artist?
Mom was the one 
who made sure I get 
educated while my fa-
ther was the one who 
struggled to make our 
dreams, the children, 
in music come true. 
My grandfather 
Sadri Kelmendi was 
involved in music, 
unfortunately he died 
very young (36 years 
old) and according 
to what I was told, 
he died worrying that 
he could not afford 
a piano for his six 
children. I’m lucky to 
be his granddaughter 
because wherever I 
go, I am respected 
when people realize 
I’m Sadri Kelmendi’s 
granddaughter. For 

me, his memory remains the 
main drive to go on with music, 
especially in those moments 
when I wonder whether all the 
effort and sacrifice is worth it.

Would you tell us a bit about 
your journey in “The Voice of 
Albania”?
I will forever remain grate-
ful to “The Voice of Albania” 
contest, which has enabled my 
penetration into music. Now it’s 
a bit different than years ago 
because social networks have 
made this penetration a little 
bit easier, though I think that 
penetration of genuine values 
through social networks is a bit 
more difficult. When I came to 
“The Voice” I did not think that 
my life would change in three 
months. From Peja/Pec to Tira-
na, three-month stay there and 
the success in the “The Voice” 
made that upon my return to 
Peja, I was no longer the same 
Albina, now everyone knew me, 
and I think I was successful in 
managing the attained popu-
larity and becoming a public 
face. My family here played a 
significant role in keeping my 
feet on the ground.

If you would chose to dine 
with three famous people 
(living or dead), who would 
that be?
Nexhmije Pagarusha, 
Aurela Gaçe and my grand-

father Sadri Kelmendi

What makes you laugh in life?
Countless fun moments during 
live performances, with my dad 
and brother. Often we get ex-
hausted and in those moments 
things happen that make me 
laugh wholeheartedly.

What do you do during week-
ends?
As I play music together with my 
dad and my brother, most of the 
time we are away from home, 
especially on Saturdays, so on 
Sundays we try to get together 
with mom and two other sisters 
and spend the weekend to-
gether, whether at home or out. 

If you would listen to only one 
song throughout your life, what 
would it be?
“Ditë dimri” of Aleksandër Gjoka

Which movie have you watched 
more than once?
“High School Musical”, which 
I would be pleased to watch 
again.

If you would pick a lifetime 
meal, what would it be?
Peppers on cream and cheese-
cake

Share with us a memory from 
childhood?
I have three sisters, and my 
uncle has two daughters, and 
during the summer when one 
of the uncle’s daughters 
returned from Germany, we 
would go out in the balcony 
and stage concerts. I nor-
mally was the moderator of 
the concert and the first in 
the show.

What would you do if you 
won 1 million euros?
The first thing I would do is 
shopping and refreshing my 
wardrobe.

If one day you would rule 
the world, what would you 
change?
I would spread as much love 
among people. I would stop 

artists from conveying negative 
messages through their songs.

In what period of history would 
you want to live?
In the time when my grandfather 
lived

In what city you want to live?
I was born and raised in Peja/
Pec, I have visited Prizren often 
and liked it very much, but I 
would not change any city with 
Prishtina. It remains my favorite 
city to live in.

What do you first notice when 
conversing with someone?
Eyes, because eyes are the mir-
ror of the soul

Is love only a word?
Nooo, definitively not. Love for 
me is a feeling. 

One may not live without …?
Music

If you were forced to do any of 
the following, what would you 
pick?
1. Play a soap opera villain,
2. Wash a large pile of dishes, 
or
3. Bungee jumping

What do you think about young 
Kosovans and what is your 
message for them?
My message to young 
Kosovans is to love and 
respect their parents. Parents 
are the only people in life who 
want you no harm and who 
want you to overcome their 
successes. Work as much as 
you can, and be fair to the 
people around you, give them 
more love.

Albinë Kelmendi is a 
singer who, although 
young in age, has 

now become renowned for 
all the lovers of authentic Al-
banian music. She was only 
16 when she started compet-
ing in “The Voice of Albania” 
talent show, ranking second 
(2014). The second success 
for Albina was her participa-
tion in “Top Fest 12” (2015) 
where she reached the finals 
with the song “Nuk ka ma 
mirë” and in 2017 at the 
“Kënga Magjike” song festi-
val. Since then, Albina pro-
duced two videos starting 
with “Ëndrrën mos ma merr” 
and “Hera e parë”. In addi-
tion to the aforementioned 
successes, the young singer 
is also special because of 
singing live. She, together 
with her dad Bujar and her 
brother Albin, performs in 
many venues in our country, 
as her talent and voice 
continues to be among the 
most beloved by the Koso-
van public. Albinë Kelmendi 
unveils a few pieces of her 
life before you.
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ARE THE MIRROR OF THE SOUL”
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“Zingjiri është po aq i fortë sa hallka e tij 
më e dobët”
Kjo është një thënie që të gjitha shoqëritë duhet vazhdimisht ta mbaj-
në në mendje sepse ashtu si zinxhiri që përbëhet nga shumë hallka, 
edhe shoqëria përbëhet nga grupe të ndryshme shoqërore, disa prej 
të cilave janë më të forta dhe në pozita më të mira, gjersa ca të tjera 
janë më të brishta. Viktimat e dhunës në familje përbëjnë njërin nga 

grupet e fundit. Përkundër të gjitha avancimeve që shoqëria moderne 
i ka përjetuar, dhuna në familje është një murtajë që nuk kemi qenë 
në gjendje ta zhdukim. Ky problem është i pranishëm në mbarë botën 
dhe gratë dhe fëmijët janë viktimat më të zakonshme të tij.

Një strehimore shumëetnike për viktimat 
e dhunës në familje
Kohëve të fundit, komuna e Novobërdës bëri një hap të rëndësishëm 
në adresimin e dhunës në familje me inaugurimin e një strehimoreje 
për viktimat e saj. Drejtoresha e OJQ-së lokale “Nas Dom” (Shtëpia 
jonë), zonja Vesna Stajiq, e cila është një nga arsyet kryesore që stre-
himorja u bë realitet, tha: “Kur e filluam këtë iniciativë 10 vjet më parë, 
nuk prisnim që do të ishim në gjendje të mbledhim kaq shumë njerëz, 
institucione, organizata dhe misione që duan të na mbështesin. Kjo 
është një shenjë se ne më në fund po e kuptojmë që ky nuk është një 
problem personal por shoqëror. Ajo që fiilloi nga autoritetet komunale 
me ndarjen e kësaj ndërtesese për ne, vazhdoi me KFOR-in dhe i 
jemi jashtëzakonisht mirënjohës. Jo vetëm që KFOR-i ofroi donacione 
të tilla si ajo për ndërtimin e gardhit tonë dhe mjetet për ngrohje, 
por pjesëtarët e saj punuan me ne për të pastruar dhe rinovuar 
ndërtesën”. Stajiq vazhdoi të theksonte se kjo strehimore ka një karak-
ter shumëetnik rajonal që do të mbulojë të gjitha komunat me popullsi 
serbe. Sipas saj, strehimore të ngjashme tashmë veç ekzistojnë në 
rajon, përkatësisht në komunat e Gjilanit dhe të Ferizajit. Megjithatë, 
deri më tani, asnjë viktimë joshqiptare nuk ka qëndruar më shumë se 
24 orë në ato strehimore.

Së bashku jemi më të fortë
Është e vërtetë që është e rëndësishme të kesh strehimore për 
viktimat e dhunës në familje. Por edhe më e rëndësishme është që 
ne duhet të bashkohemi në ngritjen e zërit dhe të vepruarit së bashku 
kundër dhunës së tillë. Ne mund ta bëjmë këtë në shumë mënyra dhe 
mënyra më e thjeshtë dhe më e lehtë për ta bërë këtë është duke i 
raportuar rastet në Policinë e Kosovës në numrat vijues.

NOVOBËRDA INAUGURON 
STREHIMOREN E SAJ PËR VIK-
TIMAT E DHUNËS NË FAMILJE
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“A chain is as strong as its weakest link!”
This is a saying that all societies should constantly keep in 
mind. Because just as a chain is comprised of many links a 
society is comprised of various social groups some of which are 
stronger and in a better positions while some are more vulner-
able. Victims of domestic violence are one of the latter groups. 
Despite all the advancements modern society has experienced, 

domestic violence is a plague that we have not been able to 
eradicate. This problem is present all over the world and women 
and children are its most common victims.

A multiethnic shelter for domestic 
violence victims
Recently Novobrdo/ Novo Brdo Municipality made a significant 
step in addressing domestic violence with the inauguration of 
a shelter for its victims. Mrs. Vesna Stajic director of the local 
NGO “Naš Dom” who is one of the main reasons this shelter 
became a reality said: “When we started this initiative 10 years 
ago we didn’t expect we would be able to gather so many 
people, institutions, organizations and missions that want to 
support us. This is a sign that we are finally understanding that 
this is not a personal but rather a social problem. What was 
started when the municipal authorities allocated this building to 
us was further continued by KFOR and we are extremely grate-
ful to KFOR. Not only did they provide donations such as the 
one for constructing our fence and for heating means but they 
even worked with us to clean and renovate this building.” Stajic 
went on to emphasize that this shelter has a regional multieth-
nic character that will cover all the municipalities with Serbian 
population. According to her similar shelters already exist in the 
region, namely in Gjilan/Gnjilane and Ferizaj/Urosevac Munici-
palities. However, until now not a single non-Albanian speaking 
victim has stayed more than 24 hours in those shelters.

Together we are stronger
It is true that having shelters for victims of domestic violence is 
important. But even more important is that we must unite in rais-
ing our voices and acting against such violence. We can do this 
in many ways but the most simple and easiest way to do it is by 
reporting it to the Kosovo Police on the following numbers. 

NOVOBRDO INAUGURATES 
ITS SHELTER FOR DOMESTIC 
VIOLENCE VICTIMS

Na vizitoni në:
Visit us at:



KAFSHËT QË JETOJNË NË SHKRETËTIRA   
 TË NXEHTA DHE TË THATA

mbretëria e kafshëve

Dhelprat e verdha 
(Vulpes Zerda)
Dhelprat e verdha jetojnë në shkretëtirën 
sahariane, në Afrikë, ku temperaturat 
arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Veshët 
e tyre të mëdhenj lirojnë nxehtësi, duke e 
filtruar gjakun përmes kapilarëve të vegjël 
në indin e hollë të veshit, përkatësisht 
duke e liruar atë dhe duke e ftohur 
para se të qarkullojë përsëri në 
pjesën tjetër të trupit. Dhel-
prat e verdha kanë gëzof të 
trashë në putrat e tyre, që ju 
mundëson atyre të vrapo-
jnë pa dhimbje mbi rërë 
të nxehtë të shkretëtirës. 
Ashtu si shumë krijesa të 
shkretëtirës, ato kanë zhvil-
luar vese të natës, që do të 

thotë se ato janë më aktive pas perëndimit 
të diellit të shkretëtirës. Gjersa janë duke 
u shëtitur natën, dhelprat e verdha ushqe-
hen me kafshë të vogla të shkretëtirës, të 
tilla si brumbuj dhe hardhuca.

Fennec 
Foxes
Fennec foxes inhabit 
the Saharan desert 
in Africa, where 
temperatures av-
erage around 40 
degrees Celsius. 
Their large ears 

dispel heat by filtering 
blood through small capil-

laries in the thin ear tissue, 
spreading it out and cooling it 

before it is circulated back into the rest of 
the body. Fennec foxes have thick fur on 
the soles of their feet, which allows them 
to run over hot desert sand without pain. 
Like many desert creatures, they have 
developed nocturnal habits, so they are 
most active after the scorching desert sun 
goes down. While out and about at night, 
fennec foxes feast on smaller desert ani-
mals, such as beetles and lizards.

Brumbujt e bajgës
Ekzistojnë disa lloje të brumbujve të bajgës, por shumica 
e tyre jetojnë në shkretëtirat e Australisë dhe të Afrikës. 
Këta brumbuj janë të njohur për faktin se ushqehen 

ekskluzivisht me bajgën e kafshëve më të mëdha. Megjithëse mund 
të duket e pështirë, të ushqyerit me bajgë është një zgjedhje e 
mirë për një krijesë të vogël të shkretëtirës si brumbulli. Në 
shkretëtira të nxehta dhe të thata, lagështia e çfarëdo lloji 
është e vështirë për t’u gjetur. Bajga përmban lagështi 
të zorrëve që kafshët e lirojnë me jashtëqitje. Në vend 
që të kërkojnë vrima të rralla me ujë, mënyrë se si 
kafshët e egra dhe antilopat e bëjnë, brumbujt e 
bajgës presin që kafshë më të mëdha të bëjnë këtë 
punë dhe të gjejnë ujë për ta. Duke ngrënë bajgë, 
ata kanë të gjitha përparësitë e ujit të gjetur nga 

të tjerët pa pasur nevojë të lodhen për këtë gjë.

Dung Beetles
There are several species of dung beetles, but most 
of them live in the deserts of Australia and Africa. 
Famously, these beetles feed exclusively on the 
dung of larger animals. Though it may seem gross, 

eating dung is a good choice for a small desert 
creature like a beetle. In the hot, dry desert, 
moisture of any kind is hard to find. Dung contains moisture from 

the gut of the animal that expelled it. Instead of searching for rare 
watering holes the way wildebeasts and antelopes do, dung beetles 

wait for these larger animals to do the work of finding water for them. 
By eating dung, they get all the advantages of the water found by 

others without needing to do any of the work.

Devetë e 
Baktrisë
Devetë janë disa nga 
kafshët më popullore 

të shkretëtirës. Gjersa disa lloje kanë vetën 
një xhungë, devetë e Baktrisë kanë dy. Këto 
xhunga kanë të njëjtin funksion si 
ato të deveve me një xhungë 
të vetme. Ato ruajnë yndyrë të 
pasur me energji, e cila iu 
ndihmon deveve të jenë 
të vetëqëndrueshme 
gjatë udhëtimeve 
të gjata nëpër 
shkretëtirë. Shumë 
njerëz kanë besuar 
që xhungat e devesë 

përmbanin ujë, gjë që nuk është e vërtetë. 
Është e lehtë për ta kuptuar pse dikush 
mund ta besojë këtë, pasi devetë mund të 
jetojnë deri në shtatë muaj pa pi ujë. Për 
dallim nga kjo, njeriu mund të mbijetojë prej 
tri deri në pesë ditë pa ujë, dhe këtë mund 
ta bëjë vetëm në kushte të përballueshme.

Bactrian 
Camels

Camels are some 
of the most famous 
desert animals. 

While some species 
have only one hump, 

Bactrian camels have 
two. These humps serve the 

same function 
as those of 
single-humped 
camels: They 
store energy-
rich fat, which 
sustains the 
camels during 
long treks 
across the 
desert. Many 
people used to believe that camel humps 
contained water, which isn’t true. It’s easy to 
understand why someone might believe this 
since camels can go up to seven months 
without drinking water. In contrast, a human 
can only survive for three to five days with-
out water in temperate conditions.
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Shkretëtirat janë disa nga mjediset më ekstreme që gjenden në tokë. Temperaturat përvëluese dhe 
mungesa e ujit e bëjnë të pamundur që shumica e kafshëve të jetojnë atje. Megjithatë, disa kafshë i 
përballojnë këto kushte të vështira pa problem. Më poshtë kemi paraqitur gjashtë kafshët e tilla.



ANIMALS THAT LIVE 
IN THE HOT & 
DRY DESERT

animal kingdom

Deserts are some of the most extreme 
environments found on earth. Scorch-
ing temperatures and water scarcity 

make it all but impossible for most animals to 
live there. Yet, some animals thrive in these 
harsh conditions. Here are six such animals.

Kojotat 
meksikane
Kojotat meksikane 
janë një nga nën-
speciet e kojotës. 
Siç nënkupton 
edhe emri i tyre, 
ato jetojnë në 
shkretëtirat 
e Meksikës. 
Edhe pse 
kojotat nganjëherë ngatër-
rohen me ujqërit, këta qen të shkretëtirës janë 
shumë të vegjël në trup dhe zakonisht peshojnë 
rreth 15 kilogramë kur të arrijnë moshën e plotë 
madhore. Ashtu si dhelprat e verdha, kojotat 
përdorin veshët e tyre të mëdhenj për të ftohur 
trupat e tyre. Sidoqoftë, përshtatja më e mirë 

e tyre me shkretëtirën 
mund të jetë dieta 

e tyre. Kojotat janë 
gjahtarë oportunistë, që do 

të thotë se ato do të hanë sa 
të munden, kur të munden dhe ato 

mund të hanë pothuajse çdo gjë në 
mjedisin e tyre: insektet, brejtësit 

e vegjël, zvarranikët dhe 
ushqime vegjetariane si 
fruta të kaktusit dhe lule.

Mexican Coyotes
Mexican coyotes are one of several coyote 
subspecies. As their name implies, they live 
in the deserts of Mexico. Although coyotes 
are sometimes confused with wolves, these 
desert canines are much smaller, usually 

weighing only about 30 pounds 
at full adulthood. Like fennec foxes, coyotes 
use their large ears to cool their bodies. How-
ever, their most useful desert adaptation may 
well be their diet. Coyotes are opportunistic 
eaters, which means they will eat as much as 
they can whenever they can, and they can 
eat just about anything in their environment: 
insects, small rodents, reptiles and vegetarian 
fare such as cactus fruit and flowers. 

Gjarpërinjtë 
me lëvizje 
anësore

Rrëshqanorët janë një nga shumë 
lloje të gjarpërinjve që jetojnë në 
shkretëtirat e pjesës jugperëndimore 
të SHBA-së dhe veriperëndimore të 
Meksikës. Këta zvarranikë pa këmbë 
kanë marrë emrin e tyre nga mënyra 
e veçantë e lëvizjes. Në vend që të 
rrëshqasin prej një ane në anën tjetër në vijë 
të drejtë, ashtu siç bëjnë shumica e gjar-
përinjve, rrëshqanorët rrëshqasin në mënyrë 
diagonale, duke i lëvizur trupat e tyre mbrapa 
dhe para me goditje të gjata. Kjo lëvizje u 
lejon atyre të lëvizin shpejt dhe me ngjitje të 
mirë edhe mbi rërën jostabile të shkretëtirës. 
Ashtu si të gjithë gjarpërinjtë, zvarranikët me 
lëvizje anësore janë grabitqarët. Ata gjahto-

jnë krijesa të vogla të shkretëtirës, 
përfshirë edhe brejtësit 

dhe zvarranikët e 
vegjël. Në periudha 
të caktuara të vitit, 
pra kur temperatu-
rat janë shumë të 

larta, zvarranikët 
ndryshojnë 
veset e tyre të 

fjetjes dhe bëhen krijesa 
të natës. Gjatë periudhave më 

të ftohta të vitit, ata mbesin aktive gjatë ditës.

Sidewinder Snakes
Sidewinders are one of many snake species 
native to deserts of the southwestern U.S. 
and north-western Mexico. These legless 
reptiles get their name from their unique way 
of moving. Instead of slithering side to side in 

a straight line, as most snakes do, sidewind-
ers slither diagonally, whipping their bodies 
back and forth in long strokes. This move-
ment allows them to move quickly and with 
good traction even over loose, shifting desert 
sand. Like all snakes, sidewinders are preda-
tors. They prey on smaller desert creatures 
including rodents and small reptiles. During 
certain parts of the year when temperatures 
are particularly high, sidewinders change 
their sleeping habits and become nocturnal. 
During cooler parts of the year, they remain 
active during the day.

Hardhucat 
me gjemba 
djalli
Djalli me gjemba, 
i njohur gjithashtu 
edhe si dragua 
gjembor, është një 
hardhucë e pajisur 
posaçërisht për 

jetesë në shkretëtirat e Australisë. Ato janë 
të emëruara për shkak të rritjes së spikatur 
të gjembave që mbulojnë lëkurën e tyre. 
Këto rritje të mprehta janë efektive për t’i 
zmbrapsur grabitqarët si zogjtë dhe hard-
hucat më të mëdha. Çuditërisht, gjembat 

e tyre gjithashtu ndihmojnë në mbledhjen 
e ujit. Ashtu si gjethet e bimëve, gjembat 
mbulohen çdo mëngjes me vesë. Djalli me 
gjemba e pi këtë vesë, e cila i mundëson atij 
që të mos kërkojë ujë në shkretëtirë.

Thorny Devil Lizard
The thorny devil, also known as the 
thorny dragon, is a lizard specially 
equipped for life in the deserts of Aus-
tralia. They are named for the protrud-
ing, thorn like growths that cover their 
skin. These sharp growths are effective 
at keeping predators such as birds and 
larger lizards away. Amazingly, their 
thorns also help them collect water. Like 

plant stalks, the thorns 
become covered with dew 
each morning. The thorny 
devil drinks this dew, which 
keeps it from having 
to hunt for water 
in the desert.

15 for You(Source: https://sciencing.com)
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SHAZAM!
Cast: Zachary Levi, Asher Angel, 
Grace Fulton, Mark Strong, Jack 
Dylan Grazer, Faithe Herman 
Director: David F. Sandberg  
Screenwriter: Darren Lemke & 

Henry Gayden  
*********************************
Synopsis

We all have a 
superhero in-
side us, it just 

takes a bit of magic 
to bring it out. In 

Billy Batson’s 
case, by 
shouting out 
one word 

‘SHAZAM!’ 
this streetwise 14-year-old 
foster kid can turn into the 
adult Super Hero Shazam, 
courtesy of an ancient 
wizard. Still a kid at heart 
- inside a ripped, godlike 
body - Shazam revels 
in this adult version of 
himself by doing what 

any teen would do with super-
powers: have fun with them! 
Can he fly? Does he have X-ray 
vision? Can he shoot lightning 
out of his hands? Can he skip 
his social studies test? Shazam 
sets out to test the limits of his 
abilities with the joyful reckless-
ness of a child. But he’ll need 
to master these powers quickly 
in order to fight the deadly 
forces of evil controlled by Dr. 
Thaddeus Sivana.

SHAZAM!
Rolet: Zachary Levi, 
Asher Angel, Grace Fulton, 
Mark Strong, Jack Dylan 
Grazer, Faithe Herman 
Regjia: David F. Sandberg  
Skenari: Darren Lemke & 
Henry Gayden  
******************************
Përmbajtja

Ne të gjithë kemi një 
superhero brenda 
nesh, duhet vetëm 

pak magji për ta nxjerrë atë. Në rastin e Billy Batson, duke thirrur 
një fjalë ‘SHAZAM!’, ky fëmijë 14 vjeçar i kalitur nga rruga mund 
të shndërrohet në Super Shazam të rritur, me mirësinë e një 
magjistari të lashtë. Ende fëmijë në zemër - brenda një trupi të 
ndërtuar, muskuloz - Shazam kënaqet në versionin e vet të të rri-
turit duke bërë atë që çdo adoleshent do ta bënte me superfuqitë 
e tij: të argëtohet me ato fuqi! A mund të fluturojë? A ka ai vizion 
me rreze X? A mund të nxjerrë rrufe nga duart e tij? A mund të 
kalojë testin e studimeve të tij sociale? Shazami vendosë që t’i 
provojë kufijtë e aftësive të tija me pamaturin e gëzuar të një 
fëmije. Por ai do të duhet të kontrollojë këto kompetenca shpejt 
në mënyrë që të luftojë forcat vdekjeprurëse të së keqes të kon-
trolluar nga Dr Thaddeus Sivana.

FIGHTING WITH 
MY FAMILY
Cast: Lena Headey, Nick 
Frost, Dwayne Johnson, 
Vince Vaughn, Florence 
Pugh, Jack Lowden 
Director: Stephen Merchant  
Screenwriter: Stephen 
Merchant  
********************************

Synopsis

Reformed 
gangster 
and former 

wrestler Ricky, 
his wife Julia, 
daughter Saraya 
and son Zak make 
a living perform-
ing in tiny venues 
across the country. 
Ricky and Julia 
want a better life 
for their children 
and when brother 
and sister get the 
chance to audition 

for the WWE, it seems the 
family dream is coming true 
and all their troubles will be 
solved. However, Saraya and 
Zak are about to learn that 
becoming a WWE Superstar 
demands more than they 
ever imagined possible as 
athletes and siblings.

FIGHTING WITH 
MY FAMILY
Rolet: Lena Headey, Nick 
Frost, Dwayne Johnson, Vince 
Vaughn, Florence Pugh, Jack 
Lowden 
Regjia: Stephen Merchant  
Skenari: Stephen Merchant 
********************************** 
Përmbajtja

Gangsteri reformator 
dhe ish-mundësi Ricky, 
gruaja e tij Julia, vajza 

Saraya dhe i biri Zak, jetojnë 
duke performuar në vende të 
vogla nëpër të gjithë vendin. 
Ricky dhe Julia e duan një jetë 
më të mirë për fëmijët e tyre 

dhe kur vëllai dhe motra e tyre 
marrin shansin për të provuar 
WWE-në, duket se ëndrra e 
familjes po realizohet dhe të 
gjitha problemet e tyre do të 
zgjidhen. Sidoqoftë, Saraya 
dhe Zak fillojnë të kuptojnë se 
për tu bërë super yll i WWE-së 
kërkohet më shumë nga ç’kanë 
menduar ndonjëherë si atletë 
por edhe si vëlla e motër.
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WHAT MEN WANT
Rolet: Taraji P. Henson, Tracy 
Morgan, Aldis Hodge, 
Wendi McLendon-Covey, 
Max Greenfield
Regjia: Adam Shankman  
Skenari: Adam Shankman
******************************
Përmbajtja

Një agjente femër 
e sportit vazh-
dimisht është 

hedhur anash nga 
kolegët e saj meshkuj. 
Kur fiton fuqinë për të 
dëgjuar mendimet e 
meshkujve, ajo vjen 
në gjendje të ndryshojë 
këtë paradigmë në avan-
tazh të saj ndërsa garon për të 
nënshkruar për superstarin e 
ardhshëm të NBA-së.

WHAT MEN WANT
Cast: Taraji P. Henson, Tracy Mor-
gan, Aldis Hodge, Wendi McLen-
don-Covey, Max Greenfield
Director: Adam Shankman  
Screenwriter: Adam Shankman 
************************************

Synopsis

A female sports agent 
has been constantly 
boxed out by her 

male colleagues. When 
she gains the power to 
hear men’s thoughts, she 
is able to shift the paradigm 
to her advantage as she 
races to sign the NBA’s 
next superstar.

DUMBO
Rolet: Colin Farrell, Eva Green, Danny DeVito, 
Michael Keaton, Deobia Oparei, Roshan Seth 
Regjia: Tim Burton  

Skenari: Ehren Kruger & Derek Frey  
*********************************************************

Përmbajtja

Pronari i cirkut, Max Medici, i bën thirrje ish-yllit 
Holt Farrier dhe fëmijëve të tij Milly dhe Joe 
që të kujdesen për një elefant të ri, i cili i ka 

veshët tepër të mëdhenj dhe e bëjnë atë qesharak 
në cirkun që ka hyrë në telashe. Por kur zbulojnë 
se Dumbo mund të fluturojë, cirku bën një rikthim 
të pabesueshëm, duke tërhequr sipërmarrësin 

bindës V.A. Vandevere, i cili rekruton pakiderm të 
veçantë për sipërmarrjen e tij më të re argëtuese më e 

madhja që e ka bërë ndonjëherë, Dreamland. Dumbo i 
arrin majat së bashku me një artist të bukur dhe spekta-

kolar, Colette Marchant, derisa Holt mëson se nën lëkurën 
e Dreamland me shkëlqim, ai është plot me sekrete të errëta.

DUMBO
Cast: Colin Farrell, Eva Green, Danny 
DeVito, Michael Keaton, Deobia Oparei, 
Roshan Seth 
Director: Tim Burton  
Screenwriter: Ehren Kruger & Derek Frey
************************************************  
Synopsis

Circus owner Max Medici enlists former 
star Holt Farrier and his children 
Milly and Joe to care for a new-born 

elephant whose oversized ears make him a 
laughingstock in an already struggling circus. 
But when they discover that Dumbo can 
fly, the circus makes an incredible come-
back, attracting persuasive entrepreneur 
V.A. Vandevere, who recruits the peculiar 
pachyderm for his newest, larger-than-life 
entertainment venture, Dreamland. Dumbo 
soars to new heights alongside a charming 
and spectacular aerial artist, Colette March-
ant, until Holt learns that beneath its shiny 
veneer, Dreamland is full of dark secrets.
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Ndonëse është ende vetëm një 14 vjeçare që i vijon mësimet 
në klasën e nëntë të shkollës së mesme të ulët “Xhemajl 
Mustafa” në Prishtinë, jashtë shkollës Amela Llugaliu tash-

më i mat forcat e saj me vajza sa dy herë mosha e saj. Këtë ajo e 
bën çdo ditë në fushën e volejbollit pasi që tashmë është pjesë e 
ekipit të senioreve të klubit të volejbollit M-Technologie Prishtina. 
Amela thotë se fillimisht është sprovuar në sportet luftarake si ka-
rate, xhudo etj. Gjatë kësaj kohe ajo pati mundësinë që t’i shihte 
disa stërvitje të volejbollit dhe aty u dashurua me këtë sport. “Ajo 
që më pëlqen më së shumti tek volejbolli është vet dinamika e lo-
jës si dhe koordinimi dhe bashkëpunimi që nevojitet me lojtaret e 
tjera për të qenë e suksesshme. Kështu që, kur fillova të ushtroja 
volejboll në moshën 11 vjeçare unë nuk kisha asnjë mëdyshje se 
volejbolli ishte thirrja ime e vërtetë në jetë,” tregon Amela.

AMELA LLUGALIU SHPRESA 
E VOLEJBOLLIT TË KOSOVËS

këndi sportiv

Suksesi në shkollë dhe në fushat e sportit 
një sfidë e fortë
Sipas Amelës një ndër vështirësitë më të mëdha me të cilat ajo 
përballet është kombinimi i stërvitjeve me shkollimin e saj të 
rregullt. Ajo stërvitet gjashtë herë në javë dhe për këtë arsye orari 
i saj ditor është mjaft i ngjeshur. Sidoqoftë, ajo thotë se asgjë nuk 
është e pamundur kur e bën diçka që e do. Pastaj, është edhe 
mbështetja e familjes dhe sidomos gjyshit të saj që e ndihmon atë 
të përballet me këtë sfidë mjaft të fortë kaq herët në jetën e saj.

Puna dhe disiplina shpërblehen
Krahas kalimit në ekipin e senioreve Amela ka arritur edhe 
suksese të tjera mjaft domethënëse. Falë punës dhe angazhimit 
serioz ajo tashmë bën pjesë edhe në ekipin kombëtar të junior-
eve të Kosovës. Kurse, për dy vite radhazi komuna e Prishtinës 
e ka shpallur atë si shpresën e vitit në volejboll. Sukseset nuk 
kanë munguar edhe në garat e ndryshme shkollore në volejboll 
në të cilat Amela është një element kyç.

Kur e pyetëm se cili ishte çelësi i suksesit të saj, Amela pati një 
porosi të thjeshtë për të gjithë bashkëmoshatarët e saj “unë i lus 
të gjithë bashkëmoshatarët e mi që të mos dorëzohen kurrë por, të 
gjejnë ëndrrën e tyre, atë që iu pëlqen më shumë të bëjnë në jetë 
dhe të punojnë pandërprerë për ta bërë atë ëndërr realitet. Kurse, 
dorëzimi në asnjë rrethanë nuk duhet të jetë opsion për ta.”
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Hapat e parë në volejboll me Prishtina Voley
Amela tregon se ka filluar të merret me sport pasi që ai ka qenë gjithmonë pjesë e 
familjes së saj dhe për ata ishte më se e natyrshme që ta përkrahnin atë. Pikërisht 
kjo përkrahje e ka shtyrë atë drejt volejbollit. Hapat e parë në këtë sport Amela i ka 
hedhur në klubin ‘Prishtina Voley’ për të kaluar më pas në klubin ‘M-Technologie 
Prishtina’. Falë talentit dhe punës serioze që e ka shfaqur gjatë stërvitjeve shumë 
shpejt Amela arriti të kalonte nga ekipi i juniorëve në atë të senioreve. Ajo vazh-
doi më tutje duke cekur se tashmë i ka mbrojtur ngjyrat e klubit të saj edhe në 
lojë zyrtare. “Tashmë kam luajtur në lojë zyrtare me senioret dhe ka qenë mjaft e 
vështirë për mua si 14 vjeçare. Pa dyshim frika më e madhe që e kam janë gabimet 
e panevojshme. Sidoqoftë, reagimi i lojtareve të ekipit të senioreve ka qenë shumë i 
mirë dhe pozitiv dhe ato më kanë pranuar shumë mirë,” theksoi Amela. Ajo vazhdoi 

më tutje duke e cekur përparësinë e të qenit në ekipin e senioreve: “Ne në ekipin tonë i kemi edhe dy lojtare braziliane me të cilat 
komunikojmë në gjuhën angleze. Për mua është kënaqësi dhe përparësi e madhe që si në stërvitje edhe në lojë mund të mësojë 
shumë nga përvoja e tyre ndërkombëtare por edhe nga përvoja e të gjitha bashkë-lojtareve të tjera në klubin tonë.”



AMELA LLUGALIU THE HOPE 
OF KOSOVO VOLLEYBALL

sports corner

A lthough she is only 14 years old and attends ninth grade 
at the elementary and Junior high School “Xhemajl 
Mustafa” in Prishtina, out of school Amela Llugaliu 

competes with girls twice her age. She does this in volleyball 
fields as she already is part of the senior team of M-Technol-
ogie Prishtina Voleyball Club. Amela says that initially she 
tried martial arts, karate, judo, etc. during this time she got the 
chance to see some volleyball practices and she fell in love 
with this sport. “What I like best about volleyball is the game 
dynamic and the coordination and cooperation one needs with 
the other players to succeed. So, when I started training vol-
leyball at my age of 11 I had no doubt that volleyball was my 
true calling in life,” Amela recalls

Success at school and in sport fields 
a tough challenge
According to Amela one of the biggest difficulties she faces is 
combining training with her schooling. She trains six times a 
week and consequently her schedule is pretty tight. However, 
she says that nothing is impossible when you do something 
you love. Then there is also the support of her family and her 
grandfather in particular who helps her cope with this tough 
challenge so early in her life.

Work and discipline are rewarded
In addition to being promoted to the senior squad Amela has 
achieved other significant successes. Thanks to the serious 
work and engagement she is also part of the Kosovo Junior 
National team and two years in a row, Prishtina Municipality 
has voted her the Volleyball Hope of the Year. Successes 
have been coming in various school volleyball competitions 
in which Amela is a key element.

When we asked her what her key to success is, 
Amela had a simple message for all peers: “I ask all my 
peers to never give up but to find their dream, what they 
like to do the most in their lives and work continuously to 
make that dream come true. Giving up should never be 
an option for them under any circumstances.
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First steps in volleyball with 
Prishtina Voley
Amela syas that she started sports because it has always been a part 
of her family and for them it was natural to support her. It is this sup-
port that has pushed her towards volleyball. Amela took the first steps 
in this sport at the Prishtina Voley Club to then move to M-Technologie 
Volleyball Club. Thanks to her talent and serious work shown during 
practice, very soon Amela managed to get promoted to the junior and 
then the senior squad. She further emphasized that she has already 
defended the colours of her team in official games. “I have already 
played in official games with the senior squad and it was pretty tough 
for me as a 14 year old. No doubt the biggest fear is committing unnecessary errors. However, the reaction of my team mates 
from the senior squad has been very good and positive and they have accepted me very well,” Amela highlighted. She went 
on emphasizing the advantages of being part of the senior squad: “In our team we also have two Brazilian players. I commu-
nicate with them in English and it is a great pleasure and advantage for me that both during training and in games I can learn 
so much from their international experience without forgetting the experience of all my other teammates.”
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Ludo King™ është lojë tavoline që mund të 
luhet me familjarë dhe me miq.

Kujtoje fëmijërinë tënde! Ludo King është një lojë 
ndër-platformash që e mbështetë platformën Desk-
top, Android dhe iOS në të njëjtën kohë në modalite-

tin multiplayer online. Loja Ludo gjurmon fillet e saj prapa 
në Indinë e shekullit 6. Ludo vjen nga loja Pachisi. Është 
gjithashtu shumë e ngjashme me lojën spanjolle të tav-
olinës ‘Parchís’. Loja ka mbetur e popullarizuar përgjatë 
moteve, duke ndryshuar vetëm pak në strukturën e saj të 
lojës. Kjo lojë këmbëngulëse tani është e disponueshme 
për ju që ta luani në një format të ri të modernizuar, pra si 
aplikacion për video-lojërat.

Loja luhet nga 2 deri në 4 lojtarë dhe keni mundësi që ta 
luani lojën kundër kompjuterit, kundër miqve tuaj, apo edhe 
kundër njerëzve nga e gjithë bota. Objektivi i lojës është 
shumë i drejtpërdrejtë; secili lojtar merr 4 tokenë, këta to-
kenë duhet ta bëjnë një xhiro të plotë rreth tavolinës dhe 

pastaj ta kalojnë vijën e finishit.

Kushdo që i sjell të katër tokenët i pari deri në fund 
është fituesi. Megjithatë, çdo lëvizje mund të bëhet vetëm 
në bazë të numrit pas hedhjes së zarit me gjashtë anë, por 
tokeni mund të del nga shtëpia vetëm nëse të bjen numri 
gjashtë.

Përveç kësaj, faktori i konkurrencës rritet me faktin se 
gjatë lëvizjes në qoftë se tokeni i një lojtari tjetër bie në të 
njëjtën fushë ku është tokeni yt, atëherë tokeni yt kthehet 
automatikisht në shtëpi dhe ju duhet numri gjashtë përsëri. 
Kjo lojë dikur ishte luajtur nga mbretërit dhe tani mund të 
kënaqeni me familjen dhe me miqtë tuaj.

Ndërsa loja mund të duket e thjeshtë në fillim, loja është 
jashtëzakonisht e këndshme dhe sfiduese. Mund ta luani 
me orë të tëra dhe është argëtuese për tërë familjen. Ten-
toni që t’i mposhtni kundërshtarët tuaj dhe konkurroni për 
rezultatet më të larta në tabelat e prijësve!

Prandaj, nëse vërtet doni të luani me familjen dhe 
me miqtë, zgjidheni këtë lojë. Është e thjeshtë por 
mjaft interesante aq sa ju mban të lidhur me orë të tëra.

LUDO KING, ENDE TË DUAM!

(Burimi: https://roonby.com)
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LUDO KING, WE STILL LOVE YOU!
Ludo King™ is a board game that can 

be played between family &friends.

Recall your childhood! Ludo King is a cross plat-
form game that supports Desktop, Android and 
iOS platform at the same time in online multiplayer 

mode. Ludo game traces its lineage back to 6th century 
India. Ludo is derived from the game Pachisi. It is also 
very similar to Spanish board game Parchís. The game 
has stayed popular throughout the ages, varying only a 
little in its game structure. This persevering game is now 
available for you to play in an all new modernized format, 
i.e. as a video game application.

The game is played between 2 to 4 players and 
you have the option of playing the game against 
the computer, against your friends, or even against 
people from around the world. The objective of the 
game is pretty straightforward; each player gets 4 

tokens, these tokens must make a full turn of the 
board and then make it to the finish line.

Whoever gets all four tokens to the end first is the win-
ner. However, each move can only be made based on 
the number decided by casting a six-sided die, and each 
token can only move out of their home by casting a six.

Additionally, the competition factor of the games is 
upped by the fact that while moving if another player’s 
token lands on the same square as your token, then your 
token will automatically be sent back home and you’ll 
need to roll a six again. This game is a game that was 
once played by kings and now it can be enjoyed by you 
and your family and friends.

While the gameplay might seem simple at first, the 
game is immensely enjoyable and challenging. You’ll be 
playing this one for hours and its fun for the whole family. 
Try to beat your opponents and compete for the highest 
scores on the leader boards!

So, if you really want to share a game with family 
and friends this is a game to go for. It is simple yet 
interesting enough to keep you hooked for hours.
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Si fëmijë, ne të gjithë 
i korrim të mirat e 
faljes. Pa marrë 

parasysh sa mistrec mund 
të tregohemi dhe sa prob-
leme mund të shkaktojmë, 
në fund të fundit prindërit 
tanë gjithmonë na falin. 
Megjithatë, ndërsa rritemi, 
ne e harrojmë këtë dhe u 
mundësojmë emocioneve të 
zemërimit dhe pakënaqësisë 
të mbizotërojnë raportet 
tona me njerëzit e tjerë që 
mund të na kenë lënduar. 
Ne e bëjmë këtë edhe kur 
këto emocione na shkaktojnë 
edhe shqetësime fizike e 
edhe emocionale.

Çka është falja?
Psikologët në përgjithësi e 
përcaktojnë faljen si një ven-
dim të ndërgjegjshëm dhe 
të qëllimshëm për të liruar 
ndjenjat e zemërimit ose 
hakmarrjes ndaj një personi 
ose grupi që ju ka lënduar, 
pavarësisht nëse ata në të 
vërtetë e meritojnë ose jo 
faljen tuaj. Për të kuptuar më 
mirë se çka është falja, është 
gjithashtu e rëndësishme të 
kuptojmë se çka nuk është 
falja. Akti i faljes nuk sugje-

ron që ju të harroni padre-
jtësinë, e as nuk nënkupton 
që ju të pranoni ose arsy-
etoni keqbërësin. Ju nuk jeni 
duke dënuar, që vetëm çon 
në falje, e cila rrjedh nga 
superioriteti moral. Për më 
tepër, ju nuk kërkoni drejtësi 
ose kompensim.

Ta falni një mik
Për ta kuptuar më mirë 
faljen, duhet të shohim 
gjithashtu se si funksionojnë 
miqësia dhe falja. Olisa dhe 
Belina (të dyja 14 vjeçe) 
kanë qenë mikesha që nga 
klasa e parë e shkollës 
fillore. Ato thonë se gjatë 
kësaj kohe, ka pasur raste 
kur pa dashje i kanë lën-
duar ndjenjat e njëra-tjetrës. 
Megjithatë, ato kanë arritur 
të kuptojnë se miqësia e tyre 
është shumë e rëndësishme 
për to dhe për këtë arsye ato 
nuk mund të mbajnë mëri 
ose grindje për një periudhë 
të gjatë kohore. Ato vazh-
duan tutje duke thënë se: 
“Nëse nuk do ta falim njëra-
tjetrën apo këdo tjetër që na 
ka lënduar, ne vetëm do të 
sigurohemi që do të përfun-
dojmë fillikat vetëm dhe pa 

asnjë shok. Kjo është aryeja 
pse miqësia jonë gjithmonë 
mbizotëron. Jeta pa miq nuk 
është e mundur dhe miqësitë 
e gjata nuk mund të mbijeto-
jnë pa falje”.

Pse duhet të 
falim?
Ndërsa njerëzit falin për një 
mori arsyesh, falja është 
gjëja e drejtë për ta bërë fizik-
isht, shpirtërisht dhe shoqër-
isht. Në aspektin fizik, falja 
krijon një cilësi më të lartë të 
jetës, një trup më të shën-
detshëm dhe një qëndrim më 
pozitiv. Nëse mund të sillni 
vetën të falni, ka gjasa që 
të arrini të keni presion më 
të ultë të gjakut, një sistem 
më të fortë imunitar dhe një 
rënie të hormoneve të stresit 
që qarkullojnë në gjakun 
tuaj. Dhimbjet e shpinës, 
problemet me stomak dhe 
dhimbja e kokës mund të zh-
duken. Dhe ju do ta zvogëloni 
zemërimin, hidhërimin, 
indinjatën, depresionin dhe 
emocionet e tjera negative që 
shoqërojnë dështimin për të 
falur. Në aspektin shoqëror, 
falja zvogëlon zemërimin dhe 

indinjatën dhe shpesh çon 
në përmirësimin e raporteve 
personale me familjen, miqtë 
dhe komunitetin.

Përmbyllje
Në fund, kur thuhet dhe 
bëhet gjithçka, është e 
sigurt të konkludohet 
se falja është zgjidhje. 
Varet nga ne që të ven-
dosim se cilën rrugë 
do e marrim; a ven-
dosim të kalojmë jetën 
tonë në zemërim dhe 
pakënaqësi apo a ven-
dosim të çlirohemi nga 
e kaluara e dhimbshme 
dhe të shikojmë drejt të 
ardhmes me shpresë të 
përtërirë dhe në paqe 
me vetveten dhe me 
botën që na rrethon. 
Një gjë është e sigurt, 
ne kurrë nuk duhet të 
lejojmë që e kaluara e 
jonë të na privojë nga 
e ardhmja e jonë.

Pra, mos ngurroni, 
përqafoni faljen.

Është dhurata më e 
mirë që mund t’ja bëni 

vetes!

FALJA
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As children we all reap 
the benefits of forgive-
ness. No matter how 

naughty we may be and how 
much trouble we might cause, 
at the end of the day our par-
ents always forgive us. Yet, as 
we grow older, we somehow 
forget this and we allow emo-
tions of anger and resentment 
to rule our relationships with 
other people who may have 
harmed us. We do this even 
when these emotions cause 
us both physical and emo-
tional distress.

What is 
forgiveness?
Psychologists generally define 
forgiveness as a conscious, 
deliberate decision to release 
feelings of resentment or 
vengeance toward a person 

or group who has harmed 
you, regardless of whether 
they actually deserve your 
forgiveness. To better under-
stand what forgiveness is it is 
also important to understand 
what forgiveness is not. The 
act of forgiveness does not 
suggest you have forgot-
ten the injustice. Nor does it 
imply you condone or excuse 
the wrongdoer. You are not 
condemning; that only leads 
to forgiveness that stems 
from moral superiority. What’s 
more, you are not seeking 
justice or compensation.

Forgiving a friend
To better understand forgive-
ness we must also look how 
friendships and forgiveness 
work. Olisa and Belina (both 
14 years old) have been 
friends since the first grade of 

primary school. They say 
that during this time there 
have been cases when un-
willingly they have hurt each 
other’s feelings. However, 
they have come to real-
ize that their friendship is 
too important to them and 
therefore they cannot hold 
any grudges over a long 
period of time. They went 
on: “If we wouldn’t forgive 
each other or any other 
people that might hurt us 
we would only make sure 
that we end up all alone and 
without any friends. That is 
why our friendship always 

prevails. Life without friends is 
not possible and long friend-
ships cannot survive without 
forgiveness”.

Why should we 
forgive?
While people forgive for a host 
of reasons, forgiveness is the 
right thing to do physically, 
spiritually and socially. Physi-
cally, forgiveness creates a 
higher quality of life, a health-
ier body, and a more positive 
attitude. If you can bring your-
self to forgive, you are likely to 
enjoy lower blood pressure, a 
stronger immune system, and 
a drop in the stress hormones 
circulating in your blood. Back 
pain, stomach problems, and 
headaches may disappear. 
And you’ll reduce the anger, 

bitterness, resentment, de-
pression, and other negative 
emotions that accompany the 
failure to forgive. Socially, for-
giveness reduces anger and 
resentment and often leads 
to an improvement in per-
sonal relationships with family, 
friends and community.

Conclusion
In the end when every-
thing is said and done, it 
is safe to conclude that 
forgiveness is a choice. 
It is up to us to decide 
which path we take; 
do we decide to spend 
our lives in anger and 
resentment or do we 
decide to free ourselves 
from the painful past and 
look towards future with 
renewed hope and at 
peace with ourselves and 
the world surrounding us. 
One thing is for sure we 
should never let our past 
deprive us of our future. 

So don’t hesitate, 
embrace forgiveness. 
It is the best gift you 

will give yourself!

Na vizitoni në:
Visit us at:

FORGIVENESS
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Dhënia e ndihmës 
ndihmon secilin 
prej nesh që e 

bënë këtë në shumë mënyra. 
Për ta bërë dikë të lumtur duke 
e ndihmuar atë ka një efekt 
pozitiv edhe për atë që e jep 
ndihmën e edhe për atë që e 
pranon atë. E kupton sa mirë 
ndihet dikush kur e ndihmon 
dikë që ka nevojë për të, zemra 
e të cilit mbushet me mirënjohje 

dhe emocion të mirë. Dëshmi 
për këtë ishte donacioni i 
fundit i kontigjentit slloven të 
KFOR-it për Qendrën Rinore 
Kulturore në Leposaviç, si dhe 
në Shkollën e Mesme “Trepça” 
në Stantërg. Ky veprim ishte 
shumë i rëndësishëm sepse 
tregoi përkushtimin e KFOR-
it për të ndihmuar të rinjtë 
në Kosovë, por edhe për t’i 
angazhuar ata në aktivitete 

vullnetare dhe për të ndihmuar 
të tjerët, siç u konfirmua nga të 
rinjtë në Leposaviç. Njëri prej 
tyre ishte 16 vjeçari Aleksandër 
Tanaskoviq. Ai shpjegoi pse i 
pëlqen të kontribuojë në shoqëri 
dhe pse ai vendosi të bëhet 
vullnetar. “Duke marrë pjesë në 
sektorin e OJQ-ve dëshiroj të 
jap kontributin tim personal në 
zhvillimin e shoqërisë në rajonin 
ku jetoj. Në këtë mënyrë ne 
mund të zgjojmë kreativitetin e 
mejdisit dhe të inkurajojmë të 
tjerët të shohin me pozitivitet 
situatën tonë aktuale. Përmes 
punës vullntare ne kontribuo-
jmë në shoqërinë që jetojmë”, 
shpjegoi Aleksandri.

Edhe shoku i tij 15 vjeçar 
Ognjen Mlladenoviqi e ndan të 
njëjtin mendim me të, i cili tha 
se duke i ndihmuar të tjerët, 
ai përfiton përvojë që do t’i 
shërbejë atij në jetën e tij. Ai 
vazhdoi duke thënë se: “ne nuk 
duhet të neglizhojmë pjesën 
argëtuese që karriera e punës 
vullnetare bart në të. Edhe më 
e rëndësishmja, ne nuk duhet 
të materializojmë gjithçka. Kjo 
ndihmë është e domosdoshme 
sepse falë kësaj ne do të vazh-
dojmë të organizojmë aktivitete 
të shumta kulturore këtu në 
Leposaviç dhe si rrjedhojë të 
përmirësojmë jetën tonë”.

Ta respektojmë 
diversitetin dhe të 
jetojmë në paqe
“Dua të falënderoj KFOR-in 
që po i kupton nevojat tona 
dhe për punën që po e bën në 
procesin e pajtimit në mes të 
komuniteteve në Kosovë. Kemi 
pranuar ndihmë në formën 
e pajisjeve muzikore; kemi 
marrë dy mikrofonë me kabllo 
shoqëruese, një mikser zërimi, 
si dhe një laptop shumë të mirë 
me performaca/karakteristika 
të shkëlqyeshme, të cilat do t’i 
përdorim në punëtorinë tonë 
të fotografisë për përpunimin 
e fotografive digjitale”, theksoi 
Branislav Vasoviq nga Qendra 
Rinore Kulturore në Leposaviç.

Ai shton se në organizatën 
e tyre ata udhëhiqen nga sllo-
gani “të respektojmë diversitetin 
dhe të jetojmë në paqe”, gjersa 

fokusi i angazhimit të tyre është 
në nevojat e të rinjve dhe ak-
tivizmi i tyre. Kjo organizatë ka 
punuar në shumë projekte kul-
turore alternative, ka organizuar 
disa koncerte në Leposaviç, si 
dhe punëtori të ndryshme, siç 
janë punëtoritë për fotografi dhe 
muzikë, kështu që donacioni i 
KFOR-it dhe gjithçka që kanë 
pranuar do të jenë shumë të 
dobishme në punën e tyre të 
ardhshme. Aktualisht, ata kanë 
pesë të punësuar, por kanë 
edhe një numër të madh të 
vullnetarëve të moshës 14 deri 
në 18 vjeçarë.

Gjatë manifestimit të 
donacionit, nënkoloneli Kempe 
shprehu kënaqësinë që KFOR-i 
pati mundësinë të ndih-
mojë Qendrën Rinore; “Është 
kënaqësi të mbështesim këta të 
rinj në Kosovë sepse ata janë e 
ardhmja. Gjithashtu do të doja 
të shtoja se e ardhmja është në 
duart e të rinjve”, tha nënkol-
oneli Kempe për revistën “4U”.

Rezervuar i ujit për 
të përmirësuar shën-
detin e nxënësve
Përveç donacionit në Qendrën 
Rinore Kulturore të Leposav-
içit, KFOR-i gjithashtu gëzoi 
bashkëmoshatarët e tyre në 
Shkollën e Mesme “Trepça”, në 
Stantërg dhe dhuroi rezervuarin 
e nevojshëm për ujë të pijshëm. 
Drejtori i shkollës, zotëri Xhafer 
Maliqi theksoi se kjo ndihmë 
është shumë e çmuar për ta 
pasi që do të ndihmojë në 
përmirësimin e shëndetit të 
nxënësve të kësaj shkolle. “Ne 
kemi nevojë për ujë çdo ditë, 
prandaj sinqerisht falënderoj 
KFOR-in për këtë donacion 
të rëndësishëm. Faleminderit 
KFOR që po investoni në ne 
sepse nxënësit tanë do të kenë 
qasje në ujë të pijshëm higjie-
nik, i cili do të ndikojë drejtpër-
drejt në ruajtjen e shëndetit të 
tyre”, tha Maliqi. Ai gjithashtu 
falënderoi KFOR-in për të gjitha 
projektet e rëndësishme për 
studentë, pasi që diçka e tillë 
ofron një mjedis të qetë dhe të 
sigurt për të gjithë njerëzit në 
Kosovë, pavarësisht nga për-
katësia etnike apo feja e tyre.

DONACIONET E CIMIC / KFOR-it PËR LEPOSAVIÇIN DHE STANTËRGUN
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Giving support helps 
each one of us who 
do it in many ways. 

To make someone happy by 
helping him has a positive ef-
fect on both, the giver and the 
receiver. You know how good 
someone feels when helping 
anyone in need, whose heart 
is filled with gratitude and good 
emotion. Proof of this was 
the recent donation from the 

Slovenian contingent of KFOR 
to the Youth Cultural Centre 
in Leposavic, as well as to the 
Trepca Secondary School in 
Stari Trg. This action was very 
important because it showed 
KFOR’s dedication to help the 
young people in Kosovo, but 
also to engage them in volun-
teering and helping others, as 
it was confirmed by the young 
people in Leposavic. 

One of them is 16 year 
old Aleksandar Tanaskovic. 
He explained why he loves 
to contribute to society and 
why he decided to become a 
volunteer. “By participating in 
the NGO sector I wish to give 
my personal contribution to the 
development of civil society in 
the region where I live. This 
way we can entice environ-
ment creativity and encourage 
others to look positively at our 
current situation. Through vol-
unteering is contribute to the 
society I live in,” Aleksandar 
explained.

The same opinion is shared 
by his 15 year old friend Ogn-
jen Mladenovic, who said that 
by helping others he gained 
experience that will serve him 
in his life. He went on: “we 
shouldn’t neglect the fun side 
that volunteering carries with 
it. Even more importantly we 
shouldn’t materialize every-
thing. This help is necessary 
because thanks to it we shall 
continue organizing numer-
ous cultural activities here in 
Leposavic and consequently 
improve our own lives”.

Let’s respect 
diversity and live 
in peace
“I want to thank KFOR for 
understanding our needs and 
for working, on the process of 
reconciliation among communi-
ties in Kosovo. We got help in 
the form of music equipment; 
we got two microphones with 
accompanying cables, a sound 
mixer, as well as a very good 
laptop with excellent perfor-
mance/features, which we will 
use in our photo workshop 
for digital photo processing” 
emphasized Branislav Vasovic 
from Youth Cultural Centre in 
Leposavic. 

He adds that in their 
organization they are guided 
by the slogan “Let’s respect 
diversity and live in peace”, 
while the focus of their engage-
ment is on the needs of young 
people and their activism. 
This organization worked on 
a lot of alternative cultural 

projects, organized several 
concerts in Leposavic, as well 
as various workshops, such as 
photo and music workshops, 
so the KFOR donation and all 
that they have received will 
be very useful in their future 
work. They currently have five 
employees, but they also have 
a large number of volunteers 
aged 14 to 18 years old.

Lieutenant Colonel 
Kempe, during the donation 
event expressed satisfac-
tion that KFOR had the 
opportunity to help the youth 
Centre; “It is our pleasure to 
support these young people 
in Kosovo, because they 
are the future. I would also 
like to add that the future is 
in the hands of the youth”, 
Lieutenant Colonel Kempe 
told 4U Magazine.

Water tank to 
improve students’ 
health
In addition to the donation 
for the Leposavic Youth 
Cultural Centre KFOR also 
gladdened their peers at the 
Trepca High School in Stari 
Trg and donated the neces-
sary drinking water reservoir. 
Mr Xhafer Maliqi, the director 
of the school, pointed out 
that this help is invaluable 
to them, as it will greatly 
help improving the health of 
students in this school. “We 
need water every day, so I 
sincerely thank KFOR for this 
important donation. Thank 
you KFOR for investing in 
us, because from now on our 
students will have access 
to hygienic drinking water, 
which will directly affect the 
preservation of their health”, 
Maliqi said. 

He also thanked KFOR for 
all important projects for stu-
dents, as this ensures a safe 
and secure environment for all 
people in Kosovo, regardless 
of their ethnic-
ity or religion.

DONATIONS OF CIMIC/ KFOR TO LEPOSAVIC AND STARI TRG

Na vizitoni në:
Visit us at:



PRANVERA 
- STINA IME!

Mbaj dritaret hapur që aroma e luleve që 
kanë lulëzuar të hyjë në dhomën time. 
Erdhi pranvera. Natyra më në fund u zgjua 

nga një ëndërr e gjatë dimri. Çdo gjë mban fre-
skinë dhe bukurinë e luleve të lulëzuara. Duket 
sikur po ndihet muzikë e qetë, dhe këta tinguj në 
të vërtetë janë zogjtë që u kthyen nga jugu, dhe 
buzëqeshja e njerëzve që kanë hequr nga trupi i 
tyre veshjet e trasha të dimrit.

E shikoj parkun përmes dritares. Çdo pemë në 
të ka marrë ngjyrën e gjelbër, dhe nuk është më një 
park bosh, ja ku po shihen kalimtarët, dashamirësit 
e natyrës, ja edhe sa shumë fëmijë, të moshuar. Të 
gjithë po i gëzohen kësaj stine. Dhe si të mos 
gëzohen. Ditët e para të pranverës janë sikur 
festë për ne, festë në emër të natyrës. Edhe 
ne së bashku me natyrën po zgjohemi, po 
bëhemi edhe më të bukur, mu sikur ajo.  
Edhe jeta bëhet më e bukur në pranverë. 
Gjithçka na duket më e lehtë 
për tu përballuar. 

Ditët e zymta veçse po zëvendësohen me ditë ngjyra-
ngjyra. 

Rruga e shtëpisë sime tani më ka marrë një pamje 
tjetër. Në të dy anët e rrugës, ngjyra dhe aroma e 
zambakëve po i jep një pamje mahnitëse. Duken aq 
të bukur dhe thuajse kanë turp të zgjasin kokën mbi 
tokë. Afrohem ngadalë dhe i këpus disa prej tyre që 
t’ia shtoj hijeshinë edhe dhomës time. 

Ndërsa ec në rrugën e shtëpisë sime, shoh se 
si kanë lulëzuar lulet në ballkonet e banesave dhe 
shtëpive. Sa shumë ngjyra sjell pranvera, sa shumë 
gëzim sjell pranvera. Shoh fqinjët e mi, fëmijët e 
tyre, sa të qeshur e të lumtur janë. Fytyrat e tyre i 
përshkon një buzëqeshje e lehtë, duket se ai nxitimi 
dimëror i ka lënë vendin një qetësie shpirtërore. Çdo 
gjë lëviz me lehtësi, duket sikur të gjithë kanë marr 
krahë dhe sikur të gjithë po fluturojnë së bashku me 
zogjtë që janë kthyer nga vendet e ngrohta shtegtare. 

Kur vjen pranvera, dëshira ime më e madhe është 
të shkoj pranë lumit me familjen dhe shoqërinë time. 
Gjithmonë organizojmë ndonjë shëtitje apo piknik, dhe 
ashtu larg nga zhurma e qytetit, shijojmë ngrohtësinë 
e rrezeve të diellit ashtu siç më së miri dinë të ngro-
hin në ditët e para të pranverës. Shikojmë lumin, 
drunjtë përreth, barin e gjelbër, diellin dhe botën rreth 
nesh. Qeshemi e këndojmë, për një moment harro-
jmë të gjitha shqetësimet shkollore, por edhe kur na 
vijnë në mend duket se nuk janë aq të frikshme sa na 

dukeshin gjatë dimrit. 
Ja, kjo është magjia 
që na e sjell pran-

vera, stina që unë e 
dua më së shumti dhe 
e pres me padurim. 

Tia Shabanaj
SHFMU “Pavarësia” 

- Prishtinë
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SPRING 
- MY SEASON!

The windows are kept open so that the scent 
of flowers that have flourished could enter my 
room. Spring has come. The nature is finally 

awakened from a long winter dream. Everything 
holds the freshness and beauty of blooming flow-
ers. It seems as a quiet music is heard and these 
sounds are actually the birds that returned from the 
south and the smile of the people who have taken 
away their thick winter outfits.

I see the park through the window. Every tree 
is vested in green colour and it is no longer an 
empty park. I can see passers-by, nature lovers, 
and many children and old people. Everyone is 
enjoying and welcoming this season. And how can 
one not be happy about it!? The first spring days 
are like a holiday for us, a celebration in the name 
of nature. We wake up together with the nature; 
we are getting ever prettier, just like the season 
of spring. Life also becomes more beautiful in the 
spring. Everything seems easier for us to cope 
with. The gloomy days are already being re-
placed with colourful days.

The road to my house has taken a different look 
now. On both sides of the street, the colour and 
scent of lilies are giving a stunning look. They look 
so beautiful and almost ashamed to stretch their 
heads over the ground. I approach slowly and tear 
some of them to add charm to my room.

As I walk on the road to my house, I see flow-
ers blooming in the balconies of apartments and 
houses. Spring brings so many 
colours, so much joy. I see my 
neighbours, their children happy 
and cheerful. A light smile 
runs through their faces; it 
seems that the winter rush 
has been replaced with a spiritual 
calm. Everything moves easily, 
it looks like everyone has wings 
and as if they are flying along 
with the birds that have returned 
from warm hotspots.

When spring comes, my biggest wish is to go 
by the river with my family and friends. We always 
organize a walk or picnic, and so far away from the 
noise of the city, we enjoy the warmth of the sun’s 
rays as they know best to warm us in the early days 
of spring. We look at the river, the surrounding trees, 
the green grass, the sun and the world around us. 
We laugh and sing and for a moment we forget all 
the school concerns, but even if they cross our mind, 
they seem not as scary as they did in winter. So, this 
is the magic that spring brings us, the season that I 

love the most and I look forward to.
Tia Shabanaj

Junior High School “Pavarësia” 
- Prishtinë
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Përshëndetje!
Mua revista juaj më 
pëlqen shumë, e lexoj 
rregullisht dhe dua të iu 
përgëzoj për punën që 
bëni. Këngëtarja ime e 
preferuar është Anna Ka-
bashi kurse ndër aktor do 
të veçoja Justin Timber-
lake. Sporti im i preferuar 
është volejbolli dhe tenisi. 
Kohën e lirë e kaloj duke 
dëgjuar muzikë dhe duke 
lexuar. Vetëm vazhdoni.
Arta Gollopeni
Prishtinë

Tung!
Jam Endrit Mala. Revista 
juaj më pëlqen shumë 
dhe do të ju kisha lutur 
nëse keni mundësi të shk-
ruani për serialet e reja 
turke për tinejxherë të 
cilat po shfaqen në tele-

vizionet tona. Këngëtarja 
ime e preferuar është 
Dua Lipa andaj nëse keni 
mundësi, ju lutem pub-
likoni një poster të saj.
Endrit Mala
Suharekë

Tung, tung!
Unë kohën e lirë e kaloj 
duke luajtur me shoqet 
e mia dhe po ashtu duke 
lexuar revistën më të 
mire për ne tinejxherët, 
revistën For You. Ndër 
rubrikat e revistës For 
You do të veçoja të rejat 
nga fusha e teknologjisë, 
lojërat e internetit dhe 
sportin. Këngëtarja ime 
e preferuar është Rina 
Balaj ndërsa ndër grupe 
do të veçoja grupin NRG 
Band. Jeni shumë të 
mirë, vetëm vazhdoni.
Vesa Gashi
Malishevë

Përshëndetje!
Së pari dua të iu uroj për 
punën e mrekullueshme 

që e bëni në informimin e 
drejtë të tinejxherëve 
të Kosovës lidhur 
me më të rejat 
nga fusha e artit 
në Kosovë dhe në 
botë. Këngëtari im i 
preferuar është Enis 
Bytyqi ndërsa ndër 
këngëtare do të veçoja 
Elvana Gjatën, andaj do 
iu kisha lutur që në njërin 
nga numrat e ardhshëm 
të shkruani diçka mbi 
jetën e tyre dhe po ashtu 
të publikoni posterin e 
tyre. Ju uroj nga zemra 
punë të mbarë edhe në 
të ardhmen dhe uroj të 
jeni gjithmonë Nr.1 në 
Kosovë.
Ftesa Sinani
Malishevë

Tung!
Unë jam Ardita Susuri 
nga Zhuri. Revista juaj 
më pëlqen shumë dhe e 
lexoj rregullisht, sa herë 
që ushtarët e KFOR-it e 
sjellin tek ne në shkollë. 

Më pëlqen e gjitha mirëpo 
do të veçoja lajmet 
më të reja nga bota e 
teknologjisë, rubrikën 
“Moviemania”, lajmet më 
të reja nga sporti kosovar 
dhe ai ndërkombëtar. Hobi 
im është mësimi ndërsa 
kur të rritem do të doja të 
bëhem mësuese. Ju uroj 
sukses në të ardhmen.
Ardita Susuri
Zhur

Letrat e 
lexuesve
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Hello!
I like very much your 
magazine, and I read 
it regularly and would 
like to congratulate for 
your excellent work. My 
preferred singer is Anna 
Kabashi, while among 
actors I would distin-
guish Justin Timberlake. 
My preferred sports are 
volleyball and tennis.  
Usually I spend my free 
time listening music and 
reading. Keep going this 
way. 
Arta Gollopeni
Prishtinë

Hi!
I am Endrit Mala. Your 
magazine is very good 
and I like it very much 

and would ask you if you 
could write something on 
newest Turkish TV series 
for teenagers that are 
being broadcasted in our 
national TVs. My pre-
ferred singer is Dua Lipa, 
so if you can, please, 
publish her poster. 
Endrit Mala
Suharekë

Hello, hello!
I spend my free time 
playing with my friends 
and also reading the 
best magazine for us, 
teenagers, Magazine 
For You. The articles 
in the magazine cover-
ing technology, internet 
games and sports are 
my preferred ones. My 
preferred singer is Rina 
Balaj, while among music 
bands I would say NRG 
Band. You are the best, 
keep up.
Vesa Gashi
Malishevë

Hello!
Firstly, I would like to 
complement you for 
the outstanding job 
for right information 
to Kosovo teenag-
ers on the news 
about arts in Kosovo 
and the world.  My 
preferred singer is Enis 
Bytyqi, and Elvana Gjata 
as female singer, so if 
you could write something 
about them in the next 
edition would be great, 
as well as publish their 
posters. I wish you the 
best and also I wish you to 
always be No 1 in Kosovo. 
Ftesa Sinani
Malishevë

Hi!
I am Ardita Susuri from 
Zhur. I like very much 
your magazine and I 
do not miss any edition 
whenever KFOR soldiers 
bring it in our school. I 
like the entire magazine, 

but IT news, “Moviema-
nia,” news from Kosovo 
and international sports 
are my favourite articles 
in the magazine. My 
hobby is reading and 
when I grow up I want to 
become a teacher. Best 
of regards. 
Ardita Susuri
Zhur
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