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editorial/indeksi

Përshëndetje lexues të dashur!

Më lejoni që këtë editorial 
ta filloj me një falënderim 
të madh për të gjithë ju 

atje që për gjashtëmbëdhjetë vite 
me radhë na keni qëndruar besnik 
dhe na keni lexuar dhe shkruar 
rregullisht. Kjo për tërë redaksinë 
tonë është një kënaqësi e veçantë 
sepse na tregon se jemi në rrugën 
e drejtë dhe se puna jonë ka vlerë 
për ju dhe si e tillë edhe për ne. 
Andaj në këtë numër të 156-tin me 
radhë të gjithë ne nga redaksia 
jonë ju falënderojmë përzemërsisht 
për mbështetjen tuaj dhe njëherit 
ju premtojmë se do të vazhdojmë 
të angazhohemi maksimalisht 
për të qenë sa më besnik ndaj 
kërkesave dhe dëshirave tuaja. 

Si gjithmonë në faqet e filmit 
ne ju sjellim disa prej filmave 
më të rinj dhe më interesant si 
“Missing Link”, “Little”, “The Boy 
Who Harnessed the Wind” dhe 
“Wonder Park”, kurse në faqet 
e muzikës lajmet për ikonat e 
muzikës nuk kanë të ndalur. 
Kështu, për dëshirën e lexuesve 
tanë të shumtë në këtë numër 
shpalosim fakte interesante nga 
jeta e këngëtares Lady Gaga. 
Në rubrikën shkolla e muajit keni 
mundësi të lexoni për Shkollën 
Fillore dhe të Mesme të Ulët 
“Abdullah Shabani” në Mitrovicë. 
Kilian Mbape është futbollisti për 
të cilin do të keni rastin të lexoni 
në rubrikën tonë të sportit. “20 
vjetët e KFOR-it”, “Policia – pse 
na duhet?” dhe “Pranimi” janë 
disa artikuj për të cilët do t’ju 
lusja që t’ju kushtoni vëmendje 
të veçantë. Sigurisht se sikur 
në numrat tjerë, as kësaj radhe 
nuk do të mungojnë artikujt 
nga mbretëria e kafshëve dhe 
moda. Lexoni për më të rejat 
teknologjike, fushë kjo në të 
cilën arritjet e reja pothuajse 
nuk kanë asnjë kufi. 

Me një fjalë numri i 156-të i 
revistës sonë gjithsesi është i 
veçantë dhe ne ju ftojmë që ta 
shfletoni sepse do të mbeteni 
të kënaqur. Mua nuk më mbetet 
tjetër pos që edhe një herë t’ju 
falënderoj si dhe t’ju uroj të 
keni shëndet dhe gjithë të mirat 
në jetë. Deri në muajin maj, 
mirë mbetshi.

Leonora

EDITORIAL

POLICIA – PSE NA 
NEVOJITET?
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Hello dear readers!

Allow me to begin this 
editorial with a big thank 
you to all of you out 

there who have for sixteen 
years been faithful to us and 
have read us and written to 
us regularly. This is a great 
pleasure for our entire editorial 
office because it shows us that 
we are on the right track and 
that our work is of value to you 
and, as such, to us. Therefore, 
in this 156th issue, all of us 
from our editorial office cordially 
thank you for your support and 
at the same time we promise 
you that we will continue to 
give our best in order to fullfill 
your requests and wishes as 
faithfully as possible.

As always, in the movie 
pages we bring you some of 
the newest and most interesting 
movies like Missing Link, Little, 
The Boy Who Harnessed 
the Wind and Wonder Park, 
whereas in our music pages, we 
continue to bring you news in 
relation to music icons. Based 
on the wishes of many of our 
readers, in this issue we reveal 
interesting facts from the life 
of Lady Gaga. In the school of 
the month section you can read 
about the Primary and Lower 
Middle School “Abdullah 
Shabani” in Mitrovica. Kilian 
Mbape is the football player 
you will have the opportunity 
to read about in our sports 
section. “20 years of KFOR”, 
“Police - why do we need 
it?” And “Acceptance” are 
articles that I would like you 
to pay special attention to. 
Of course, as in other issues, 
there will be no lack of articles 
about the animal kingdom and 
fashion. Read about the latest 
news in technology, a field in 
which new achievements are 
almost limitless.

In summary, the 156th issue 
of our magazine is certainly 
unique and we invite you to 
browse through it because you 
will be satisfied. I want to thank 
you once again and wish you 
good health and the best in life. 
Until May, goodbye.

Leonora
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ÇKA ËSHTË FALJA?
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shkolla e muajit PYETËSOR:

Vetëm pak minuta larg 
qendrës së qytetit të Mi-
trovicës, e fshehur mes 

shtëpive në njërën prej lagjeve 
më të populluara, gjendet 
Shkolla Fillore dhe e Mesme e 
Ulët (SHFMU) “Abdullah Sha-
bani”, një prej xhevahireve më 
të çmuara të këtij qyteti. Gjëja e 
parë që bie në sy sapo të futesh 
në oborrin e shkollës është se 
ndërtesa e saj është goxha 
e vjetër mirëpo, edhe shumë 
e mirëmbajtur. Vjetërsinë e 
objektit të shkollës e konfirmon 
edhe drejtori i saj z. Haki Shyti 
i cili tregon se ky objekt është 
ndërtuar në vitin shkollor 1960-
1961 kur edhe i ka hapur dyert 
e saj për herë të parë.

Shkolla në rritje të 
vazhdueshme
Një tjetër tipar i veçantë i kësaj 
shkolle është se që nga fillimi 
ajo është karakterizuar nga një 
rritje e vazhdueshme. Në një 
pikë ajo arriti në 2400 nxënës 
dhe asokohe salla e edukatës 
e madje edhe bodrumet u 
ripërshtatën për të krijuar klasa 
të mjaftueshme për t’i siste-
muar tërë ata nxënës. Më vonë 
ndërtimi i disa shkollave të reja 
në Mitrovicë si shkolla “Migjeni” 
dhe “Ibrahim Pervizi”, e cila sot 
quhet “Skënderbeu”, numri i 
nxënësve u reduktua dukshëm 
dhe në vitin shkollor 2005-2006 
ra në 796 nxënës. Sidoqoftë, 
që atëherë numri i nxënësve ka 
ardhur gjithnjë në rritje për të 
arritur në 1232 nxënës.

Bashkëpunimi dhe 
puna garantues të 
suksesit
Drejtori Shyti, tregon se 
përkundër numrit të madh 
të nxënësve puna nuk është 
aspak e vështirë pasi që pikë 
së pari shkolla e ka një kolektiv 

të jashtëzakonshëm tejet të 
përkushtuar në punën e tij. Më 
pas edhe nxënësit janë shumë 
punëtorë dhe “qershia mbi tortë” 
është bashkëpunimi i shkëlqyer 
që shkolla e ka me prindërit. 
“Unë i kam mbi 40 vite përvojë 
pune në arsim, kurse prej vitit 
1982 jam punëtor i kësaj 
shkolle. Ndërsa, me kërkesë 
të kolektivit dhe prindërve jam 
përzgjedhur dhe kam shërbyer 
si drejtor i shkollës që prej vitit 
shkollor 2005-2006.  Andaj 
mund të them pa asnjë hezitim 
se ka pak shkolla që mund të 
krenohen me frymën e bashkë-
punimit që mbizotëron këtu tek 
ne,” theksoi z. Shyti. Ai vazhdoi 
më tutje duke theksuar se një 
shembull tipik i kësaj fryme janë 
dyert e 15 dhomave të mësimit 
të cilat janë siguruar para dhjetë 
vitesh nga vet prindërit. Kurse, 
nxënësit e kanë treguar meritën 
e tyre duke u kujdesur për mos 
dëmtimin e tyre.

Mangësi ka por, suk-
sesi nuk mungon
Krahas hapësirës së mangët 
shkolla përballet me mungesa 
edhe në fushën e kabineteve. 
Aktualisht në këtë shkollë 
operon vetëm një kabinet për 
lëndën e informatikës. Mirëpo, 
sipas drejtorit Shyti, falë in-
vestimit nga USAID ky kabinet 
është i pajisur me 32 laptopë si 
dhe me lidhje të internetit. Për 
këtë arsye ky kabinet shpesh 
përdoret edhe nga lëndët e 
tjera. Shkolla nuk ka as sallë 
të edukatës fizike por, këto 
vështirësi nuk kanë mundur të 
pengojnë arritjen e sukseseve 
në garat e ndryshme sport-
ive dhe ato të dijes. Këtë e 
dëshmojnë edhe kupat dhe 
mirënjohjet e shumta të ekspo-
zuara në zyrën e drejtorit Shyti. 
Madje, ai me mjaft krenari 

tregon se përkundër mung-
esës së sallës së edukatës 
fizike nxënësit e kësaj shkolle 
janë kampion të trefishtë të 
Kosovës në basketboll. 

Mësuesit po aq të 
angazhuar sa edhe 
nxënësit
Siç e cekëm më sipër, arritjet 
nuk vijnë vetëm nga nxënësit, 
pasi që edhe mësimdhënësit 
e kësaj shkolle janë po aq të 
dalluar. “Me përjashtim të dy  
mësueseve të cilat janë para 
pensionimit, pjesa e tjetër e per-
sonelit të gjithë e kanë kualifiki-
min e duhur. Krahas kësaj, ne 
sot jemi shkolla me numrin më 
të madh të arsimtarëve të tra-
jnuar dhe të certifikuar në fusha 
të ndryshme. Kurse, një numër 
i konsiderueshëm i mësim-
dhënësve tanë janë kryetrajner 
dhe ata zhvillojnë trajnime edhe 
për personelin e shkollave të 
tjera në Mitrovicë. Po ashtu, 
gjithmonë kemi qenë në mesin 
e shkollave të para të përzgjed-
hura për realizimin e çdo 
projekti dhe reforme arsimore 
në komunën tonë. Madje, edhe 
në kohën e ish-Jugosllavisë e 
kemi pasur fatin ta kemi një rol 
të tillë. Kështu për shembull 
ne kemi qenë shkolla e parë 
në ish Jugosllavi që ka filluar 
të zbatojë orarin e punës me 
pesë ditë pune, i cili është në 
zbatim edhe sot e kësaj dite,” 
shtoi z. Shyti. Ai në fund i 
porositi të gjithë të rinjtë që të 
punojnë dhe ta zhvillojnë tal-
entin dhe kreativitetin e tyre; 
t’i dëgjojnë mësimdhënësit 
e tyre pasi ata radhiten 
menjëherë pas prindërve; t’i 
shmangin dukuritë nega-
tive; të shmangin përdori-
min pa arsye të teknologjisë 
informative dhe telefonave 
të mençur dhe sa më 
shumë të lexojnë dhe të 
mësojnë sepse siç ka thënë 
Naimi ynë i madh: “Vetëm 
dritë e diturisë përpara do 
të na shpjerë”.

Era Selmani (12)
Të gjithë jemi njerëz. Si të tillë 
bëjmë shumë gabime, pas çdo 
lëvizjeje që bëjmë pendohemi 
ose ndihemi në faj. Gabimi ynë 
bie mbi krahët e dikujt, ose 
ai gabim që ka bërë dikush 
tek ne. Sa do i madh që të jetë gabimi, është 
mirë ta falësh. Se ndoshta po të njëjtin gabim e 
ke bërë më parë apo ndoshta do ta bësh në të 
ardhmen. Por, pse të falësh? Të falësh është 
gjesti më i mirë dhe më njerëzor që mund të bëj 
njeriu, është nuanca më e bukur e zemërgjerë-
sisë, është dhurues i një buzëqeshjeje të vogël 
por të fuqishme. 

Era Selmani (12)
We are all humans. As such we make mistakes. 
After an action we can regret or even have a 
feeling of guilt. Our fault burdens someone, or 
someone elses fault burdens us. No matter how 
big a mistake is, it is good to forgive, because 
you might have done the same or you might do 
it in the future. But why forgive? Forgiving is the 
best and the most human gesture someone can 
do it, it is the best part of magnanimity, it is an 
offer of a smile which can be very powerful. 

z. Haki SHYTI

Koha për gjeografi

Rajana Zahiti (12)
Si njerëz që jemi ndonjëherë 
edhe gabojmë. Atë që assesi 
nuk guxojmë ta bëjmë është 
të fajësojmë të tjerët për 
gabimin tonë. Ne duhet të 
jemi tolerant ndaj gabimeve 
që bëjnë të tjerët sepse mund të na ndodh që 
në të ardhmen edhe vet të gjendemi në një 
situatë të tillë. Mjafton fjala magjike “më fal”, 
dhe mendoj se unë do të falja shumë gabime 
të njerëzve përreth.

Rajana Zahiti (12)
As humans sometimes we make mistakes. What 
we should never do is to blame someone because 
of our fault. We have to be tolerant to mistakes 
that others make, because we might end up in the 
same position in the future. The magical word, “I 
am sorry” is enough, and I think I can forgive a lot 
of mistakes that people around me make.

SHFMU “ABDULLAH 
SHABANI” - MITROVICË

Amar Neziri (13)
Unë mendoj se falja është gjest 
human të cilin duhet ta bëjmë 
të gjithë. Falja është kur jemi të 
hidhëruar me dikë dhe duam të 
pajtohemi atëherë e thërrasim 
personin në fjalë, i kërkojmë 
falje dhe mbesim me shpresë së ata do të na 
falin. Unë për vete fal shumë lehtë, dhe jam 
shumë i hapur me të gjithë ngase kjo më bën të 
ndihem më mirë me veten time. 

Amar Neziri (13)
I think forgiving is a human gesture which 
we all have to follow. Forgiveness is when 
we are angry on someone and we want to 
reconcile and call the person and ask for 
forgiveness, hopping to be accepted. Person-
ally, I forgive a lot, and I am very open with 
all, because it makes me feel good. 



WHAT IS FORGIVENESS? 
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QUESTIONNAIRE: school of the month

Blendi Uka (11)
Nëse na ndodh të gabo-
jmë atëherë edhe duhet të 
kërkojmë falje për gabimet 
tona. Ka raste kur unë 
kam gabuar në jetën time, 
pastaj e kam parë se e 
vetmja mënyrë që unë të ndihem i qetë me 
veten është që t’iu kërkoj falje personave 
që i kam lënduar. Më besoni se jam ndier 
shumë mirë kur e kam marrë faljen e tyre.

Blendi Uka (11)
If sometime we make a mistake then 
we have to apologize for our mistake. 
I have made mistakes in my life and 
understood that the only way to be 
in peace with myself was to ask for 
forgiveness from the people I have hurt. 
I can assure you that I felt very good 
when I got their forgiveness.

Adea Tahiri (13)
Karakteristikë e një 
personi të mençur, të 
dashur e durimplotë 
është falja. Përderisa 
ekzistojnë gabimet, 
natyrisht se do të ekzis-
tojë edhe falja. E kupton se je një njeri 
i fortë në momentin kur arrin të falësh 
edhe të pafalshmen. Nëse do që të të 
falin duhet të falësh. Falja është diell që 
del pas çdo stuhie, është çelësi i paqes, 
lumturisë dhe harmonisë mes njerëzve.

Adea Tahiri (13)
Forgiveness is a feature of wise, loving 
and patient people. As long as there will 
be mistakes, surely there will be forgive-
ness. You understand you are strong 
person at the moment when you are able 
to forgive even something unforgivable. If 
you want to be forgiven, you have to for-
give too. Forgiveness is like the sun after 
a storm; it is the key to peace, happiness 
and harmony among people. 

Elementary and Junior 
High School (EJHS), 
“Abdullah Shabani”, one 

of the most precious jewels 
of Mitrovica, is located only 
a few minutes away from the 
city center, hidden among 
the houses in one of its most 
populated neighborhoods. 
The first thing to notice when 
entering the school yard is 
that the facility is pretty old 
but well maintained. The old 
age of the school building is 
confirmed by its Principal, Mr. 
Haki Shyti who told us that 
this facility was constructed 
in 1960-1961 school year 
when it also opened its doors 
for the first time.

Ever Growing School
Another special feature of this 
school is that since the begin-
ning it has been characterized 
by a steady growth. At one point 
it reached 2400 students and at 
that time the physical education 
hall and even basements were 
redesigned to create enough 
classrooms to accommodate 
all those students. Later, after 
the construction of several new 
schools in Mitrovica, such as 
“Migjeni” and “Ibrahim Pervizi”, 
today called “Skënderbeu”, the 
number of students decreased 
significantly and in the 2005-
2006 school year it fell to 796 
students. However, since then, 
the number of students has in-
creased again to 1232 students.

Collaboration and 
work guaranteeing 
success
Principal Shyti told us that 
despite the large number of 
students, work is not at all 
difficult as the school has an 
extraordinary team of teachers 
who are very committed to their 

work. The students are also 
hard workers and “the cherry on 
top of the cake” is the excel-
lent school-parent cooperation. 
“I have over 40 years of work 
experience in education, and 
since 1982 I have been working 
in this school. At the request of 
the team of teachers and par-
ents, I have been selected and 
have served as school Principal 
since 2005-2006 school year. I 
may say without any hesita-
tion that only few schools may 
brag with the spirit of coopera-
tion that prevails here,” said 
Mr. Shyti. He went on saying 
that a typical example of this 
spirit is that the doors of 15 
classrooms were provided ten 
years ago by student parents. 
However students have merit 
as they have ensured that they 
remain unharmed.

Many deficiencies 
but success is not 
lacking
In addition to the lack of space, 
the school faces shortages in 
the field of cabinets. At present, 
only one cabinet operates in this 
school for IT classes. However, 
according to Principal Shyti, 
thanks to the USAID investment 
this cabinet was provided with 
32 laptops as well as an internet 
connection. Therefore, this 
cabinet is often used for other 

subjects too. The school does 
not have a physical education 
hall, but these difficulties did not 
prevent successes in different 
sports and knowledge compe-
titions. This is proven by many 
cups and rewards displayed 
in the office of Principal Shyti. 
He also proudly says that 
despite the lack of physical 
education hall, students of 
this school are triple basket-
ball champions in Kosovo.

Teachers are as busy 
as the students
As noted above, the achieve-
ments are not coming from 
students alone, as teachers 
of this school are equally 
distinguished. “Except for the 
two teachers who are about to 
retire, the rest of the staff hold 
the right qualifications. In ad-
dition, today we are the school 
with largest number of trained 
and certified teachers in various 
fields. Meanwhile, a consider-
able number of our teachers are 
trainers and deliver training to 
school staff of other schools in 
Mitrovica. Also, we have always 
been among the first schools 
selected to implement all 
projects and education reforms 
in our municipality. Even in the 
time of former Yugoslavia, we 
were fortunate to have that role. 
So for example, we were the 
first school in former Yugosla-
via that started implementing 
the five-day working schedule, 
which is still in use today,” Mr. 
Shyti added. He finally invited 
all the young people to work 
and develop their talents and 
creativity; to be obedient to their 
teachers as they come immedi-
ately after their parents; avoid 
negative phenomena; avoid 
unreasonable use of informa-
tion technology and smart-
phones, and learn and read 
more as our great Naim said, 
“Only the light of knowledge 
will take us forward”.

Primary school pupils are well prepared

Principal Shyti gets a big group hug

Fjolla Zejnullahu (14)
Gabimet janë pjesë e 
secilit prej nesh, ato janë 
pjesë e përditshmërisë 
sonë. Por, krahas kësaj 
siç bëjmë gabime duhet 
të dimë edhe të falim. 
Falja është veçori që i karakterizon 
njerëzit e mençur. Mendoj se nuk ka jetë 
pa gabime sepse ne i bëjmë ato duke 
mësuar diçka të re. Por gjithçka falet 
nëse ne mësojmë nga gabimet.

Fjolla Zejnullahu (14)
Mistakes are part of each of us; they are 
part of our daily life. But, just as we make 
mistakes we have to understand that we 
have to forgive too. Forgiveness is a feature 
of wise people. I think there is no life without 
mistakes, because we make mistakes when 
we learn new things. But, everything will be 
forgiven if we learn from mistakes. 

EJHS “ABDULLAH 
SHABANI” - MITROVICË
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Vetura dhe rrugë të 
reja, ndërtesa të reja 
që po ndërtohen në 

mbarë Kosovën, mbulim i 
plotë i rrjetit telefonik me 
shpjetësi të madhe të inter-
netit edhe nëpër celularë 
dhe rrjedhimisht komuni-
kim i lirë me tërë botën, 
janë vetëm disa nga karak-
teristikat e realitetit aktual 
në Kosovë. Megjithatë, 
gjendja nuk ka qenë e tillë 
njëzet vjet më parë. Ref-
ugjatë, familje të shkatër-
ruara, ndërtesa, rrugë dhe 
objekte të infrastrukturës 
të dëmtuara ishin realiteti 
i asaj kohe në Kosovë. 
Ndoshta keni dëgjuar 
shumë histori rreth asaj 
kohe, por fatmirësisht, 
shumica e gjurmëve të 
atyre kohërave të vështira 
sot janë zhdukur.

KFOR-i
Nëse ka pak shenja të 
ngjarjeve që ndodhën 20 vjet 
më parë, që nga ajo kohë ka 
shumë shenja të investimeve 
dhe të përparimit që është 
bërë dhe parë në Kosovë. 
Shkolla, ura, shtëpi dhe 
rrugë të reja janë ndërtuar 
nëpër tërë Kosovën. Të gjitha 
janë dëshmi që na kujtojnë 
përparimin që Kosova e ka 
bërë në 20 vitet e fundit, nga 
i cili kanë përfituar të gjithë 
njerëzit që jetojnë në Kosovë, 
pavarësisht etnisë, fesë ose 
gjinisë së tyre.
Një shembull i tillë është ura 
në lumin Bistricë, që gjendet 
në mes të Zveçanit dhe Lep-
osaviqit. Gjëja më interesante 
në rastin e kësaj ure është 
se ndërtimi i saj kushtoi rreth 
400.000 Euro dhe është një 
nga investimet më të mëdha 
të KFOR-it në Kosovë, i cili u 
financua nga vendet anëtare 
të NATO-s. Ura u projektua 

nga një kompani serbe e 
Kosovës, gjersa vetë ndërtimi 
i saj u krye nga një kompani 
shqiptare e Kosovës. Kjo 
urë është një pikë lidhëse e 
rëndësishme, sepse mundë-
son lëvizje të lirë të njerëzve 
dhe mallrave drejt kalimit ku-
fitar të Jarinjes dhe gjithashtu 
i lidhë të gjithë njerëzit që 
jetojnë në Kosovë.
Arsimi dhe shkollat në tërë 
Kosovën gjithashtu kanë për-
fituar nga investimet e KFOR-
it. Ka shkolla të panumërta 
që janë ndihmuar në ngritjen 
e fushave të tyre sportive 
dhe kanë marrë materiale të 
ndryshme shkollore, duke 
filluar nga dërrasa e zezë, 
karriget deri te materialet e 
tjera didaktike.

20 VJET TË 
PËRPJEKJEVE
Sigurisht që është e pamun-

dur të përmendim të gjitha 
projektet që KFOR-i i ka kryer 
gjatë 20 viteve të fundit dhe 
për ta bërë këtë do t’na duhej 
një libër i tërë, mos edhe dy. 
Prandaj, kur të shihni herën 
tjetër ushtarët e KFOR-it në 
zonën tuaj, mos i harroni të 
gjitha gjërat e mira që ata dhe 
kolegët e tyre i kanë bërë deri 
më tani. Disa madje edhe e 

kanë dhënë jetën e tyre duke 
shërbyer këtu në Kosovë në 
mënyrë që të gjithë njerëzit të 
mund të kenë një jetë të sig-
urt dhe të ndërtojnë një të ar-
dhme më të mirë – sëbashku. 
Nëse asgjë tjetër, mos ngur-
roni t’ju ofroni një buzëqeshje 
ose edhe një shenjë miqësie 
sepse ata janë këtu për t’na 
ndihmuar të gjithëve.

Çka është KFOR-i?

Që nga qershori i viti 1999, NATO-ja (Organizata e 
Traktatit të Atlantikut të Veriut) ka udhëhequr një 
operacion në mbështetje të paqes, i njohur si For-

ca e Kosovës (KFOR), i cili i dha fund dhunës në Kosovë. 
Objektivat origjinale të KFOR-it ishin të parandalonin 
armiqësitë e përsëritshme, të krijonin një mjedis të sigurt 
dhe të ofronin siguri dhe rend publik, të çmilitarizonin 
Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, të mbështesnin përpjekjet 
ndërkombëtare humanitare dhe të bashkërendisnin vepri-
met e tyre me praninë ndërkombëtare civile. Sot, KFOR-i 
vazhdon të kontribuojë në ruajtjen e mjedisit të qetë dhe 
sigurit në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë.

20 VJETËT E 
KFOR-it

Ushtarët e KFOR-it duke biseduar me nxënës.

KFOR-i në stërvitje duke e dëshmuar gatishmërinë e tyre.
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New cars and roads, 
new buildings be-
ing constructed all 

over Kosovo, complete 
mobile network coverage 
with high-speed mobile 
internet and consequent-
ly free communication 
with the entire world, are 
just some of the features 
of the present reality in 
Kosovo. This, however, 
was not the case twenty 
years ago. Refugees, fam-
ilies torn apart, destroyed 
buildings, roads and 
infrastructure facilities 
were the reality in Koso-
vo back then. You have 
probably heard many 
stories about that time; 
but fortunately, most of 
the traces of those harsh 
times are gone today.

KFOR 
If there are few signs of the 
events that took place 20 
years ago, there are many 
signs of the investments 
and progress Kosovo have 
gone through since then. 
New schools, bridges, 
houses and roads have 
been built all over Kosovo. 
All are proofs that remind 
us of the progress Kosovo 
have gone through in the 
last 20 years to benefit all 
the people living in Kosovo, 
regardless of their ethnicity, 
religion or gender. 
One such example is the 
bridge on the Bistrica 
River between Zvecan and 
Leposaviq municipalities. 
The most interesting thing 
in the case of this bridge 
is that its construction has 
cost around € 400.000, 
and it is one of the larg-
est KFOR investments in 
Kosovo, financed by NATO 
member nations. The bridge 

was projected by a Kosovo 
Serb company, whereas 
the construction itself was 
conducted by a Kosovo 
Albanian owned company. 
This bridge is an important 
connecting point because 
it enables the free move-
ment of people and goods 
towards the Jarinje border 
crossing and it also con-
nects all the the people 
living in Kosovo.
Education and schools 
throughout Kosovo have 
also benefitted from invest-
ments by KFOR. There are 
countless schools that have 
been aided in setting up 
their sports fields and have 
received various school ma-
terials starting from black-
boards to chairs and other 
didactic materials.

20 YEARS 
OF EFFORTS
Of course it is impossible 

to mention all the projects 
that KFOR has completed 
during the past 20 years; 
to do that we would need 
a whole book or two. 
Therefore, next time you 
see KFOR soldiers in your 
area don’t forget all the 
good things they and their 
colleagues have accom-
plished so far. Some have 
even given their lives while 
serving here in Kosovo, 

so that all people could 
have a safe life and a build 
a better future - together. 
If nothing else, don’t 
hesitate to give them a 
friendly smile or a gesture, 
because they are here to 
help all of us.

20 YEARS 
OF KFOR

What is KFOR?

Since June 1999, NATO (North Atlantic Treaty 
Organization) has been leading a peace-
support operation known as the Kosovo Force 

(KFOR) that put an end to violence in Kosovo. 
KFOR’s original objectives were to deter renewed 
hostilities, establish a secure environment and ensure 
public safety and order, demilitarize the Kosovo Lib-
eration Army, support the international humanitarian 
effort and coordinate with the international civil pres-
ence. Today, KFOR continues to contribute towards 
maintaining a safe and secure environment in Kosovo 
and freedom of movement for all.

Na vizitoni në:
Visit us at:

The finished bridge over Bistrica River.

KFOR demonstrating its capabilities in exercise.



Është e vështirë të kujtosh ndonjë veshje që ka pasur histori 
kaq të larmishme sa duksi modest. Gjatë shekullit të 
kaluar, kjo veshje kryesore e sportit ka kaluar nga loja 

në fushë në pistat e modës, duke u ndalur në çdo nën-kulturë 
urbane të mundshme përgjatë rrugës. Sot, duksi po shijon 

një epokë të artë të pranimit. Ashtu siç ndodhi me Elvisin, xhinset denim, muzikën elektronike dhe 
të gjitha aspektet e tjera të kulturës rinore, që fillimisht i bënin të rriturit nervozë, tani të gjithë janë 
qetësuar, dhe kolektivisht thanë: “E dini çka? Ndoshta një xhup me një kapuç prapa në fund të 
fundit nuk është në thelb diçka e keqe. »Edhe mu në kohë, sepse duksi është me të vërtetë një 
veshje e mahnitshme. Është po aq funksional, i rehatshëm dhe elegant. Dhe tani, falë lidhjes së 
vazhdueshme të dashurisë së modës me modën e rrugës, është gjithashtu mu në trend. Nuk ka 
shumë rroba për burra që përshtaten për një pasdite dehëse me Netflix, akrobaci në rrugë, një 
ecje me dhimbje shpine nga palestra për në shtëpi apo me një shetitje atletike nëpër qytet. Mos u 
mërzitni se duksi i mbulon të gjitha këto dhe madje edhe veshjet pak më elegante.

fashion

DUKSAT

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

Të përshtatshëm për trup
Duksat nuk vijnë në formë të ngushtë për trupi, por 
nëse doni të vishni një duks nën një xhaketë xhinsi të 
rregullt, kërkoni një që është relativisht i përshtatshëm 
për trupi. Ndryshe, zgjidhni një duks të gjerë me një 
kapuç të madh që i përshtatet kulturës së rrugës që 
në rend të parë edhe e bëri atë të jetë “cool”.

Pëlhura
Materiali nga leshi ose pambuku i thurur janë 
opsionet më të mundshme që do të gjeni në 
dyqan dhe ata duksa janë idealë, sepse janë të 
rehatshëm, të fortë dhe që lahen lehtë. Markat 
më luksoze gjithashtu do të eksperimentojnë 
me pëlhura të tilla si lesh merino apo edhe 
kashmiri, nëse dëshironi të përjetoni luksin.

Ngjyra
Si gjithmonë, ngjyra e përhimët, e kaltër e mbylltë dhe e zeza janë ngjyrat 
që i veshim më së shumti pa u menduar fare, mirëpo njëkohësisht mund të 
konsideroni edhe nuancën krem, nuancat e së bardhës ose ngjyrës kafe për 
opsione alternative të neutrales. Nëse dëshironi të krijoni një përshtypje të 
caktuar, ngjyrat e guximshme të së kuqes dhe të verdhës, edhe pse me një të 
gjelbër të çelët ose vjollce ju bën të dalloheni në mënyrë më delikate.

Duksat e mençur
Tingëllon si kontradiktë, por që kur veshjet sportive dhe ato shtëpiake kanë 
marrë miratimin e modës luksoze, duksat janë bërë të përshtatshëm për kodet 
e veshjes më elegante. Nuk po flasim për veshje për darkë në restorante 
ekskluzive, por më shumë si veshje jo formale e së premtes e bërë me stil 
dhe rehati. Mos devijoni nga ngjyrat neutrale dhe do të zbuloni që duksi duket 
mrekullueshëm mbi pantallona të përshtatshme për trupi ose nën ndonjë pallto.

Duksat e përditshëm
Duksi i përditshëm, si besniku i vjetër i veshjeve të zakonshme 
të njeriut, zakonisht nuk përmbante asnjë dezen të shtypur 
ose etiketim, dhe ai tani vjen në një ngjyrë neutrale që mund 
ta veshim me çdo gjë. Duksi si një shtresë e shkëlqyer 

përmbi xhinse ose trenerka, gjithashtu do të ishte shumë 
i përshtatshëm nën një xhaketë lëkure motoçiklistësh, 
xhaketë xhinsi apo xhaketë kolegjesh (spicfajerkë).

Duksat e rrugës
I ndruajtur në lidhje me etiketimin, ngjyrën ose 
përshtatshmërinë, këto duksa festojnë kulturën (e 
rrugës) që së pari e mori këtë veshje dhe e bëri atë 
moderne. Mund ta vishni me shtresa nëse vërtet 
dëshironi, por ato u dizajnuan për të rënë në sy, në 
vend se të përzihen me një veshje.
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It’s difficult to think of any one item of clothing that 
has had quite as colourful a history as the humble 
hoodie. Over the past century, this sportswear 

staple has gone from playing field to runway, 
stopping off at every conceivable urban 

subculture along the way. Today, the hoodie is enjoying a golden era of acceptance. Just as 
with Elvis, denim jeans, electronic music and all other aspects of youth culture that initially 
made grown-ups nervous, everyone has now calmed down and said a collective, “You 
know what? Maybe a sweatshirt with a hood on the back isn’t inherently evil after all.” 
About time too, because the hoodie truly is a wonder garment. It’s functional, comfortable 
and stylish in equal measures. And now, thanks to fashion’s ongoing steamy love affair 
with streetwear, it’s also bang on trend. There aren’t many items of menswear that work 
for a hungover afternoon of Netflix, streetwear stunting, a hobble back home from the 
gym and an athleisure-ly stroll around the city. But the hoodie has you covered for all of 
them, and even smarter outfits, too.

HOODIES
fashion

Fit
They don’t come 
in skinny fit, 
but if you want 

to wear a 
hoodie under a regular-fit denim jacket, 
look for one that’s relatively form-fitting. 
Otherwise, go maxi with an oversized 
hoodie that nods to the street culture that 
made it cool in the first place.

Fabric
Fleece back or loopback cotton 
are the most likely options you’ll 
find at the shop and they’re ideal 
because they’re comfortable, 
hard-wearing and easily washed. 
Higher-end brands will also 
experiment with fabrics like 
merino or even cashmere if you 
want to loaf in luxury.

Colour
As ever, grey, navy and black are the no-brainers that will get the most wear, 
but consider khaki, off-white or brownish tones for alternative neutrals. If you 
want to make a statement, bold reds and yellows will do the job, although a 
mint green or purple gives you a more subtle way to stand out.

Smart Hoodies
It sounds like a contradiction in terms but ever since sportswear 
and loungewear got the high-fashion seal of approval, hoodies 
have become appropriate for smarter dress codes. We’re 
not talking dinner at the exclusive restaurants, more like 
dress-down Friday’s done in style and comfort. Stick to 
neutral colours and you’ll find a hoodie looks great over 
tailored trousers or under an overcoat.

Everyday Hoodies
The old faithful of a man’s casual wardrobe, the 
everyday hoodie usually featured no prints or branding 
and comes in a neutral, wear-with-anything colour. A 
fine top-layer above jeans or joggers, they will also slip 
very nicely under a biker, trucker or bomber jacket.

Streetwear Hoodies
Unbashful about branding, colour or fit, these hoodies celebrate the culture that first 
took this piece of sportswear and made it fashion. Layer it if you really want to, but 
they were designed to be seen, rather than blend into an outfit.

9 for You(Source: https://www.fashionbeans.com)



Fillo ta përhapësh lajmin
Lady Gaga u lind më 28 mars 
1986 në anën e epërme lindore 
të Manhatanit, Nju Jork. Emri 
i saj i vërtetë është Stefani 
Joanne Angelina Germanotta.

E lindur fitimtare
Gaga i binte pianos në moshën 
katërvjeçare, e shkroi një baladë 
në moshën 13 vjeçare dhe per-
formonte në mbrëmjet e muzikës 
së hapur para se t’i mbushte 14 
vjet. Ajo mbante rolet kryesore 
në produksionet e shkollave të 
mesme si “Guys and Dolls” dhe 
“A Funny Thing Happened on 
the Way to the Forum”.

Ç’kemi shoki?
Bugs Bunny është karakteri i 
preferuar i Lady Gaga, por ajo 
ishte e fiksuar me lodrat My 
Little Pony. “Isha e fiksuar me 
idenë e një krijese që lindë me 

diçka magjike e cila 
e bën të papran-
ueshëm në botën e 
hamshorit”.

Shkrimtar 
fantazmë
Pak pas nënshkrimit 
me Interscope Re-
cords në ditëlindjen 
e saj të 20-të, Gaga 

ishte e zënë me bashkë-shkr-
imin e këngëve për albumet 
e përbashkëta me Jenifer 
Lopez, Pussycat Dolls, Fergie 
dhe New Kids On The Block.
E tëra është në emër
Lady Gaga përdorë shumë 
pseudonime, ku më të rëndë-
sishmet janë: Mother Monster, 
Gagaloo, Loopy, Rabbit Teeth 
dhe Little Mermaid.

E tëra që dëgjojmë është
Frymëzimi pas emrit të Lady 
Gaga është kënga ‘Radio Ga 
Ga’, nga Queen.

Autokorrektuesi, ma ndryshoi 
jetën
Producenti i saj i kishte dër-
guar një mesazh me tekstin 
“Radio Ga Ga”, por autokor-
rektuesi e ndryshoi ‘Radio’ në 
‘Lady’. Pas marrjes së këtij 

mesazhi, Gaga u 
përgjigj, “kjo është 
ajo që më duhet”.

Si më quajte?
Ngjyra natyrale e 
flokëve e Lady Gaga 
është kafe. Ajo i lyu 
flokët sepse dikush e 
kishte ngatërruar një 
herë gjatë një interv-
iste me këngëtaren 
Amy Winehouse.

Dritat, kamera, ak-
sion
Regjisori i pëlqyer i 
Mother Monster është 
Martin Scorsese.

Shtëpia është aty ku 
është çaji
Gaga është parë 

shpesh në publik duke mbaj-
tur filxhanin e çajit me. Ajo e 
bën këtë sepse në publik e 
bën që të ndihet si në shtëpi.

E tëra në familje
Motra e Gagës, Natali Ger-
manotta i ka bërë disa nga 
veshjet më të çmendura të yllit. 
Por një nga më të pëlqyerat 
nga këngëtarja ishte një fustan 
rozë me një hark gjigant në bel.

Fenomen global
Albumi i vitit 2010, ‘The Fame 
Monster’, u bë albumi më i shi-
tur në mbarë botën atë vit.

Fashionista
Si një trend-përcaktues dhe 
tifoze e modës, Gaga bëri de-
butimin e saj në pistë të modës 
në vitin 2011 gjatë një shfaqjeje 
të modës në Paris për stilistin 
Nicola Formichetti.

Kujtoi njerëzit që të ngritën
Lady Gaga i do tifozët e saj. 
Gjatë tubimit për nënshkrime 
në dyqan të albumeve, Gaga 
porositi pica në vlerë prej 
1000 dollarë për njerëzit që e 
pritnin jashtë.

Suksesi është në emrin tim
Albumi debutues “The Fame” 
ishte një sukses i madh me 
hite ndërkombëtare që e kapën 
vendin e parë si “Just Dance” 
dhe “Poker Face”, dhe bëri që 
Gaga të nominohet 6 herë për 
6 Grammy.

Nën një çati
Gaga i ka titulluar të gjithë 
ekuipazhin e saj si “Haus of 
Gaga”. Këtu përfshihen artistët 
vizualë, kërcimtarët, artistët e 
zërit dhe stilistët e skenës dhe 
të veshjeve.

Kam mësuar për Lady Gaga 
në shkollë
Universiteti i Karolinës së 
Jugut ofron një kurs të plotë 
për Mother Monster. Programi 
quhet “Lady Gaga dhe soci-
ologjia e famës”.

Çfarë është ajo aromë që po 
e bart?
Lady Gaga nxori një parfum 
zyrtar të quajtur ‘Fame’ në gusht 
të vitit 2012. 

Sa ta vendosë fytyrën time
Sipas burimeve zyrtare pranë 
Gaga-së, ajo nuk largohet nga 
dhoma e hotelit përveç nëse 
është në makijazh të plotë.

Kush qeshë i fundit
Gaga ishte viktimë e ngacmim-
it në shkollë. Në një intervistë 
për revistën Vogue ajo u tha 
atyre: “në shkollë më thërrisnin 
‘dhëmbë lepuri’ dhe tani jam 
një mbretëreshë e bukur e 
vërtetë e Vogue”.

Pa përpjekje të madhe
Mega-hiti ‘Born This Way’ u 
shkrua në vetëm 10 minuta. Ky 
singël u shit mbi një milion kopje 
në iTunes në më pak se 6 ditë.

‘A Star Is Born’
Në vitin 2016, u njoftua se Gaga 
ishte përzgjedhur në ri-produk-
sionin e ‘A Star Is Born’ si Ally. 
Ajo u propozua si bashkë-yll me 
Bradley Cooper. Bashkë-yjet 
u nominuan për çmimin Oskar 
për performancën e tyre, ndërsa 
dueti i tyre “Shallow” rezultoi në 
Golden Globe, Grammy dhe 
Oscar për Gagën.
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“Mos e lejoni kurrë asnjë njeri në botë që t’ju thotë se nuk mund të jeni 
pikërisht kush jeni.” Lady Gaga

Këngëtare, kompozitore, aktore dhe ikonë e modës, Lady Gaga u ngrit në 
famën botërore dhe e kapi industrinë e argëtimit si stuhi. Vrulli i saj duket 
se nuk do të ngadalësohet së shpejti! Këtu janë disa fakte rreth Lady Gaga.

LADY GAGA - ‘E LINDUR KËSISOJ’
music box



Start Spreading the News
Lady Gaga was born on 
March 28, 1986 in the Upper 
East Side of Manhattan, 
New York. Her real name 
is Stefani Joanne Angelina 
Germanotta.

Born a Winner
Gaga was playing the piano 
by age four, wrote a ballad 
by 13 and was performing 
at music open mic nights by 
14. She took on lead roles 
in high school productions 
like ‘Guys and Dolls’ and ‘A 
Funny Thing Happened on 
the Way to the Forum’. 

What’s Up, Doc?
Bugs Bunny is Lady Gaga’s 
favourite cartoon character, 
but she was obsessed with 
My Little Pony toys. “I was 
obsessed with the idea of a 
creature that was born with 
something magical that made 
them the misfit in the world 
of the stallion.”

Ghost-writer
Just after signing with Inter-
scope Records on her 20th 
birthday, Gaga was busy 
co-writing songs for label-
mates like Jenifer Lopez, 

Pussycat Dolls, Fer-
gie and New Kids 
On The Block.
It’s all in the Name
Lady Gaga goes by 
many nicknames, 
the main ones being: 
Mother Monster, 
Gagaloo, Loopy, 
Rabbit Teeth and 
Little Mermaid.

All We Hear Is
The inspiration 
behind Lady Gaga’s 
name is the song 
‘Radio Ga Ga’, by 
Queen.

Autocorrect 
Changed
My Life
Her producer had 

sent a text message that was 
to read “Radio Ga Ga”, but 
autocorrect changed ‘Radio’ 
to ‘Lady’. After receiving this, 
Gaga replied with, “that’s it”. 

What’d You Just Call Me?
Lady Gaga’s natural hair 
colour is brown. She dyed it 
because someone had once 
mistaken her in an interview 
for singer Amy Winehouse.

Lights, Camera, Action
The Mother Monster’s fa-
vourite film director is Martin 
Scorsese.

Home Is Where the Tea Is
Gaga has often been seen 
in public holding a saucer 
and teacup. She does this 
because doing it in public 
makes her feel at home.

All in the Family
Gaga’s sister, Natali Ger-
manotta has made several of 
the stars craziest outfits. But 
one of the singer’s favourites 
was a pink dress with a giant 
bow at the waist.

Global Phenomena
The 2010 album, ‘The Fame 

Monster’, went on to 
become the best-selling 
album worldwide that 
year.

Fashionista
As a noted trendset-
ter and fan of fash-
ion, Gaga made her 
catwalk debut in 2011 during 
a Paris fashion show for de-
signer Nicola Formichetti.

Remember the People Who 
Made You
Lady Gaga loves her fans. 
During a record store signing, 
Gaga ordered $1000 worth of 
pizza for the people who had 
waited for her outside. 

Success Is My Middle 
Name
The debut album ‘The Fame’ 
was a huge success with 
international number-one hits 
like “Just Dance” and “Poker 
Face”, and earned Gaga 6 
Grammy nominations.

Under One Roof
Gaga has dubbed her entire 
crew as the “Haus of Gaga”. 
This includes visual artists, 
dancers, sound artists, and 
stage and clothes designers.
I Minored In Lady Gaga
The University of South Car-
olina offers a full-time 
course on the Mother 
Monster. The program 
is called “Lady Gaga 
and the Sociology of 
Fame”.

What’s That Scent 
You’re Wearing?
Lady Gaga released an 
official perfume called 
‘Fame’ in August 2012. 

Let Me Put My Face 
On
According to official 
sources close to Gaga, 
she will not leave a 
hotel room unless in 
full makeup.

The Last Laugh
Gaga was a victim of bullying 
in school. In an interview for 
Vogue magazine she told 
them: “They used to call me 
‘rabbit teeth’ in school and 
now I’m a real live Vogue 
beauty queen.”

Effortless
The mega-hit ‘Born This 
Way’ was written in only 10 
minutes. This single sold over 
one million copies on iTunes 
in less than 6 days.

‘A Star Is Born’
In 2016, it was announced 
that Gaga had been cast in 
a remake of ‘A Star Is Born’ 
as Ally. She was slated to 
co-star with Bradley Cooper. 
The co-stars both earned 
Academy Award nomina-
tions for their performances, 
while their duet for the film, 
“Shallow,” produced Golden 
Globe, Grammy and Oscar 
wins for Gaga.
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LADY GAGA - ‘BORN THIS WAY’
music box

“Don’t you ever let a soul in the world tell you that you can’t be exactly 
who you are.” Lady Gaga

Singer, songwriter, actress and fashion icon, Lady Gaga rose to world fame 
and took the entertainment industry by storm. Her momentum doesn’t 
seem to be letting up any time soon! Here are some facts about Lady Gaga.
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A keni menduar ndon-
jëherë se pse ndihemi 
aq rehatshëm kur dalim 

me miqtë tanë më të mirë? 
Përgjigja është shumë e 
thjeshtë: ata janë personat që 
na pranojnë ashtu siç jemi dhe 
pa asnjë problem. Ky shembull 
i thjeshtë tregon rëndësinë 
e pranimit në jetën dhe në 
mirëqenien tonë të përditshme.

Çka është pranimi?
Edhe pse është shumë e qartë 
të kuptohet se pranimi është 
gatishmëria për të kuptuar një 
realitet ekzistues, ai nuk mund 
të keqkuptohet si miratim i asaj 
situate të caktuar dhe si heqje 
dorë ose si mospërpjekje për 
të përmirësuar gjendjen nëse 
nuk na pëlqen apo nëse nuk 
pajtohemi me të. Përkundrazi, 
pranimi është hapi i parë drejt 
përmirësimit, sepse kur e prano-
jmë realitetin tonë, atëherë ne 
fillojmë të ndihemi më pak të 
shqetësuar dhe më të relaksuar. 
Nga ana tjetër, kjo çon në një 
situatë të re ku mund të fillojmë 
të punojmë drejt përmirësimit, 
pasi që ne nuk e harxhojmë më 
energjinë ose përpjekjet tona 
për të rezistuar atë situatë.

Dallimet dhe 
pranimi
Dymbëdhjetë vjeçari Olsi nga 
Prishtina thotë se falë teknologjisë 
moderne, ai tashmë po fillon 
të mësojë rëndësinë e pranimit 
të dallimive që ai mund t’i ketë 
me njerëzit e tjerë. “Teknologjia 
moderne na mundëson të jemi në 
kontakt me një audiencë shumë 
më të gjerë, sidomos nëpërmjet 
medieve shoqërore. Rrjedhimisht, 
po e zbulojmë gjithashtu se 
ka kaq shumë njerëz që ndry-
shojnë nga ne në shumë mënyra 
(gjinia, raca, feja, kombësia, etj.) 
dhe të gjithë kanë të drejtën të 
shfaqin mendimet e tyre. Duhet 
të pranojmë këtë realitet dhe të 
jemi mendjehapur, përndryshe 
do të përfundojmë duke jetuar 
një jetë shumë të kufizuar, e cila 
mbizotërohet nga mosbesimi dhe 
urrejtja ndaj njerëzve të tjerë”. 
Blendi është një tjetër i ri nga 
Prishtina, i cili theksoi se duhet të 
mësojmë të pranojmë njëri-tjetrin. 
“Duke e pranuar njëri-tjetrin, ne 
sigurohemi se do të fillojmë të 
dëgjojmë idetë dhe mendimet 
e njëri-tjetrit. Pavarësisht se a 
pajtohemi me atë që thuhet apo 
jo, nëse i dëgjojmë idetë e të 
tjerëve atëherë ato do t’na bëjë 
të mendojmë dhe të rivlerësojmë 
pikëpamjet tona. Kjo besoj se do 
të rezultojë në ndryshime grad-
uale, por pozitive.

Pranimi – hapi 
i parë drejt 
përmirësimit
Narkomanët, pijanecët dhe 
personat e tjerë të trazuar janë 
shembujt e tjerë që theksojnë 
rëndësinë e pranimit. Hapi i 
parë i tyre drejt rehabilitimit 
është t’ja pranojnë vetvetës dhe 
të tjerëve se ata kanë një prob-
lem. Pasi ta kenë bërë këtë hap 
të madh, ata janë të gatshëm të 
fillojnë të përmirësojnë gjendjen 
e tyre. Me fjalë të tjera, pavarë-
sisht se a kemi të bëjmë me 
një krizë financiare, diagnozë 
shëndetësore, humbjen e 
një marrëdhënieje të rëndë-
sishme, situatat e pasluftës, 
diçka me të cilën shoqëria jonë 
është ballafaquar, apo çfarëdo 
ngjarjeje tjetër të papritur dhe 
të pakëndshme, zgjidhja fillon 
me pranimin e realitetit ashtu 
siç është. Hulumtimet shken-
core tregojnë, dhe shumica e 
përvojave tona e vërtetojnë, se 
gatishmëria jonë për të pranuar 
të pandryshmen ka shumë 
të bëjë me mirëqenien tonë 
emocionale dhe psikologjike. 
Duke e rezistuar realitetin, ne 
zvogëlojmë kapacitetin tonë 
për të përballuar situatën dhe 
për të menaxhuar të gjitha 
emocionet që i përjetojmë nga 
ajo ngjarje e caktuar.

Pranimi – aftësi 
jetësore që duhet 
ta zotërojmë
Gjëja më e rëndësishme që duhe ta 
mbajmë në mend kur mendojmë për 
pranimin është se është aftësi jetë-
sore që duhe ta zotërojmë gjatë tërë 
jetës sonë. Askush tjetër nuk është 
përfitues i saj kryesor dhe më i madh 
se vetë ne, sepse duke mësuar të 
pranojmë, ne mësojmë të jetojmë 
nje jetë të lumtur dhe të plotë. Më-
sojmë të jemi më mendjehapur dhe 
më tolerantë ndaj të tjerëve, në vend 
që të paragjykojmë dhe të shfaqim 
mosbesim. Rrjedhimisht, bëhemi 
më të këndshëm për rrethin. Më e 
rëndësishmja, duke kultivuar pra-
nimin, ne mësojmë të përmbushim 
një nga nevojat më themelore 
njerëzore – pranimin shoqëror. Në 
këtë mënyrë, ju siguroheni se kur 
bashkëmoshatarët tuaj janë pranë 
teje, ata do të ndihen të lirë të jenë 
vetëvetja, ashtu siç edhe ju do të jeni 
në gjendje të jeni vetëvetja kur jeni 
me ta. Rezultati përfundimtar do 
të jetë që nëpërmjet pranimit, jo 
vetëm që do të përmirësoni jetën 
tuaj, por gjithashtu do të inkurajoni 
të tjerët që të shfaqin variantin e 
tyre më të mirë. Në fund të fundit, 
një person i aftë për të pranuar 
realitetin e tij/saj është i gatshëm 
të komunikojë dhe siç e dini, 
komunikimi është hapi i parë drejt 
kapërcimit të të gjitha armiqësive.

PRANIMI
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Have you ever won-
dered why we feel so 
comfortable hanging 

out with our best friends. The 
answer is very simple: they 
are the ones that accept us 
as we are without any issues. 
This simple example shows 
the importance of acceptance 
in our daily life and wellbeing.

What is 
acceptance?
Although it is pretty straight 
forward to understand that 
acceptance is the willingness 
to acknowledge an existing 
reality, it cannot be misun-
derstood as approval of that 
given situation and giving up 
and not trying to improve if 
we don’t like or agree with it. 
On the contrary, acceptance 
is the very first step towards 
improvement. Because once 
we accept our reality we start 
feeling less anxious and more 
relaxed. In turn this leads to a 
new situation where we can 
start working towards improve-
ment as we no longer waste 
any of our energy or efforts to 
resist that situation.

Differences and 
acceptance
Twelve year old Olsi from 
Prishtina says that thanks 
to modern technology he is 
already starting to learn the 
importance of accepting the 
differences he might have with 
other people. “Modern technol-
ogy allows us to get in contact 
with a much wider audience 
especially through social 
media. Consequently, we are 
also finding out that there are 
so many people that differ from 
us in so many ways (gender, 
race, religion, nationality, etc.) 
and they are all entitled to 
have their own opinions. We 
have to accept this reality and 
be open minded otherwise we 
will end up leading a very con-
fined life ruled by mistrust and 
hatred towards other people.” 
Blendi is another youngster 
from Prishtina who stressed 
that we have to learn to accept 
each other. “By accepting each 
other we ensure that we will 
start listening each other’s 
ideas and opinions. Regard-
less of whether we agree with 
what is said listening to other 
ideas will make us think and 
reevaluate our own viewpoints. 
This I believe will result in 
gradual but positive changes.”

Acceptance - 
the first step 
towards 
improvement
Drug addicts, alcoholics and 
other troubled persons are 
further examples that em-
phasize the importance of 
acceptance. Their first step 
towards rehabilitation is to 
admit to themselves and 
before everyone else that they 
have a problem. Once they 
make this huge step, they 
are ready to start improving 
their situation. In other words, 
whether it is a financial crisis, 
a health diagnosis, the loss 
of an important relationship, 
post war situations as the 
one our society is faced with, 
or any other unanticipated, 
unpleasant event, the solu-
tion starts with us accepting 
the reality as it is. Scientific 
research shows, and most of 
our experiences validate, that 
our willingness to accept the 
unchangeable has a great 
deal to do with our emotional 
and psychological well-being. 
By resisting reality, we reduce 
our capacity to cope with the 
situation and manage all the 
emotions we experience in 
response to it.

Acceptance - a life 
skill we need to 
master
The most important thing to 
remember when we think about 
acceptance is that it is a life skill 
that we need to master through-
out our entire lives. Its first and 
biggest beneficiary is none 
other than ourselves because 
by learning acceptance we learn 
to live a happy and full life. We 
learn to be more open-minded 
and more tolerant towards 
others instead of giving in to 
prejudice and mistrust. Conse-
quently, we become someone 
pleasant to be around. More 
importantly by cultivating ac-
ceptance we learn to fulfill one 
of the most basic human needs 
– social acceptance. This way 
you will make sure that when 
around you, your peers will feel 
free to be themselves just as 
you will be able to be yourself 
next to them. The end result will 
be that through acceptance not 
only will you improve your own 
life but you will also encourage 
others to show the best version 
of them. After all a person that 
is capable of accepting his/her 
reality is ready to communicate 
and as you know communica-
tion is the first step towards 
overcoming all animosities.

ACCEPTANCE

Na vizitoni në:
Visit us at:



BIMË TË MREKULLUESHME
QË E PASTROJNË AJRIN NË SHTËPI

mbretëria e kafshëve

Aloe 
Vera
“Aloe” është 
një bimë e 
lëngshme 
dhe e lehtë 
për t’u rritur, 
që ndihmon 
në pastrimin 

e benzolit dhe formaldehidit nga ajri. Bima 
“Aloe Vera” e do diellin, duke i ofruar dritares 
së kuzhinës diell dhe një vend të shkëlqye-
shëm për të vendosur bimën. Bashkë me 
largimin e ndotësve të ajrit, kjo bimë përmban 
një xhel që mund të ndihmojë në shërimin e 
djegieve dhe prerjeve.

Aloe Vera
Aloe is an easy-to-grow succulent plant that 
helps to clear benzene and formaldehyde 
from the air. The Aloe Vera plant loves the 
sun, making a sunny kitchen window an 
excellent spot to place the plant. Along with 
removing air pollutants, this plant contains a 
gel that can help to heal burns and cuts.

Bima e 
gjarprit
Bima e gjar-
përit është 
një nga bimët 
më të mira 
për shtëpi 
për të hequr 
nga shtëpia e 

juaj formaldehidin e rrezikshëm, një kimikat i 
përdorur në produktet për pastrim, facoleta, 
letrën higjienike dhe artikujt për kujdes per-
sonal. Kjo bimë lulëzon në dritë të ultë dhe në 
kushte të lagështa, prandaj mund të mendoni 
ta vendosni atë në banjon tuaj.

Snake Plant 
The snake plant is one of the best indoor 
plants for ridding your home of dangerous 
formaldehyde, a chemical used in clean-
ing products, tissues, toilet paper, and 
personal care items. It thrives in low light, 
and humid conditions, so consider placing 
one in your bathroom. 

Lulja “Warneck Dracaena”
Lulja “warneck dracaena” do të luftojë 
ndotësit e ajrit që lëshohen nga llaqet 
dhe vajrat. Kjo lule rritet shpejt në am-
biente të mbyllura dhe lulëzon në çdo 
dritë. E njohur për vijat e saj të bardha 
përgjatë skajeve të fletës, kjo lule mund 
të rritet mbi tri metra.

Warneck Dracaena 
The warneck dracaena will combat air pollutants that are released by varnishes 
and oils. They grow quickly indoors and thrive in any light. Known for its white 
stripes along the edge, it can become to be 12 feet high.

Lulja “Krizantema”
Këto krizantema shumëngjyrëshe 
mund të bëjnë më shumë se thjesht 
të ndriçojnë dhomën me ngjyrat e 
tyre të gjalla; ato janë shumë të mira 
për të hequr qafe ndotësit e ajrit në 
shtëpi. Ato janë kryesisht të mira për 
të filtruar benzolin, i cili është një për-
bërës i zakonshëm në ngjyrë, ngjitës, 
plastikë dhe detergjentë.

Chrysanthemum 
These colourful Chrysanthemum plants can do more than just brighten a room 
with their vivid colours; they are also great for getting rid of indoor air pollutants.
They are mainly excellent at filtering out benzene, which is a common ingredi-
ent in paint, glue, plastics, and detergents. 

Lulja “Dracaena” me 
skaje të kuqe
Ka shumë lloje të bimëve “dracaena”, 
por ky lloj i bimës e thekson ngjyrën 
në të, për shkak të skajeve të saj të 
kuq. Është shumë e mirë për largimin e 
trikloretilenit, ksilenit dhe formaldehidi-
nit. Kjo bimë rritet ngadalë, por mund të 
rritet deri mbi 4 metra e gjatë, prandaj 
do të ishte mirë që ta mbani atë në një 
hapësirë me tavane të larta.

Red-edged Dracaena 
There are many varieties of dracaena plants, but this variety brings a pop of 
colour to the plant with its red edges. It is best for removing trichloroethylene, 
xylene, and formaldehyde. It is slow to grow but can reach heights of 15 feet, so 
you’ll want to keep it in an area with high ceilings.

14 for You (Burimi: https://www.tipsbulletin.com)

Shumë njerëz mendojnë se ndotja e ajrit përbëhet vetëm nga emetimet e smogut ose makinave. Gjersa këto përbëjnë 
ndotjen e ajrit në natyrë, ekziston një ndotje shumë më e rrezikshme se sa ndotja e ajrit në natyrë, e njohur si ndotja 
e ajrit në shtëpi. Ndotja e ajrit në shtëpi është më e rrezikshme se sa ndotja e ajrit në natyrë sepse është një lloj i 

koncentruar i ndotjes, që shkaktohet nga ventilimi joadekuat, produktet e helmueshme, lagështia dhe temperaturat e larta. 
Fatmirësisht, bimë të shumta pastrojnë ajrin. Bimët për shtëpi shpesh injorohen për aftësinë e tyre që e kanë për të lar-
guar toksinat dhe ndotësit e ajrit nga shtëpitë tona. Sjellja e bimëve për pastrim të ajrit është një mënyrë e lirë dhe e lehtë 
për të përmirësuar cilësinë e ajrit të shtëpisë suaj, duke sjellë kështu ngjyra dhe cilësi në hapësirën tënde.



AMAZING HOUSEPLANTS THAT
CLEAN THE AIR

animal kingdom

Fiku që 
qan
Lulja “fiku që 
qan” mund 
të ndihmojë 
në filtrimin 
e ndotësve 
të shumtë, 
duke përf-

shirë edhe benzolin, trikloretilenin dhe form-
aldehidinin, toksina që zakonisht gjenden në 
mobilje dhe në qilima. Kjo lule mund të jetë e 
ndërlikuar për t’u rritur dhe për t’u mbajtur, por 
lulëzon në dritë të madhe dhe indirekte.

Weeping Fig
The weeping fig plant can help filter out 
numerous pollutants including benzene, 
trichloroethylene, and formaldehyde, toxins 
that you typically find in furniture and 
carpeting. They can be tricky to grow and 
maintain but thrive in bright, indirect light.

Lulja 
“Azalea”
Kjo shkurre 
e bukur, e 
lulëzuar dhe 
me gjelbërim 
të përjetshëm 
“Azalea” do 
të luftojë 
formalde-

hidinin që gjendet në shkumën izoluese 
dhe në kompesata. Ato janë shumë të 
përshtatshme në temperatura më të ftohta 
dhe në dritë të ndritshme. Për të krijuar 
një ambient më të lagësht për këtë lloj të 
bimës, spërkateni atë çdo disa ditë, për të 
mbajtur gjethet me lagështi të nevojshme.

Azalea
This beautiful flowering Azalea evergreen 
shrub will combat the formaldehyde found 
in foam insulation and plywood. They do 
best in colder temperatures and bright light. 
To create a more humid environment for 
this plant, mist the plant every few days to 
keep the leaves moist. 

Lulja kineze “Evergreen”
Lulja kineze “evergreen” (me gjelbërim të 
përjetshëm) është një lule e lehtë për t’u 
kujdesur dhe mund të filtrojë shumë ndotës 
të ndryshëm të ajrit. Me kalimin e kohës dhe 
me ekspozimin e saj, kjo lule do të vazhdojë 
të largojë shumë toksina nga ajri. Ajo do të 
prodhojë lule dhe fruta të bukur, madje edhe 
në kushte me dritë të dobët.

Chinese Evergreen 
The Chinese evergreen is an easy plant to care for and can filter out many 
different air pollutants. As time and exposure continue, it will keep remov-
ing more toxins from the air. It will produce beautiful blooms and berries, 
even in low light conditions.

Zambaku i paqes
Zambaku i paqes ka nevojë vetëm për ujitje 
javore dhe hije për të lulëzuar dhe për të 
prodhuar lule të bukura. Kjo lule është ideale 
për largimin e formaldehidinit, trikloretile-
nit, ksilenit, toluenit dhe benzolit. Zambaku 
i paqes konsiderohet të jetë një lule që 
rimëkëmbet shumë shpejt dhe e lehtë për t’u 
kujdesur dhe për ta mbajtur atë.

Peace Lily 
The peace lily only needs weekly watering 
and shade to thrive and produce beautiful blooms. It is ideal for removing 
formaldehyde, trichloroethylene, xylene, toluene, and benzene. They are 
very forgiving plants and easy to care for and maintain.
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M any people think that air pollution only consists of smog or car emissions. While these do constitute as 
outdoor air pollution, there is a much more dangerous kind of air pollution known as indoor air pollu-
tion. Indoor air pollution is more hazardous than outdoor air pollution because it is a more concentrat-

ed type of pollution that is caused by inadequate ventilation, toxic products, humidity, and high temperatures. 
Thankfully, numerous plants clean the air. Houseplants often get overlooked in their ability to remove toxins 
and air pollutants from our homes. Bringing in air purifying plants is a cheap and easy way to improve the air 
quality of your home while bringing colour and texture into your space.

Luleshqerrja “Gerbera”
E njohur si bimë me ngjyra të gjalla 
dhe e lulëzuar, luleshqerrja “Ger-
bera” është efikase për largimin e 
trikloretilentit, i cili konsiderohet të 
jetë ndotësi i zakonshëm, që gjen-
dent në pastrimin e thatë. Kjo lule e 
parapëlqen dritën dhe i nevojitet dhe 
i drenazhuar mirë për të mbijetuar. 
Shkurret e pastruara mund të qën-
drojnë deri në dy javë, duke vazhduar 
për të larguar ndotësit e ajrit.

Gerbera Daisy 
A brightly coloured, flowering plant, the Gerbera Daisy is efficient at remov-
ing trichloroethylene, which is a common pollutant found in dry cleaning.
It loves the light and must have well-drained soil to survive. The cut blooms 
can last up to two weeks, continuing to rid the air of pollutants.







MISSING LINK
Rolet: Hugh Jackman, 
Zoe Saldana, Zach 
Galifianakis, Emma 
Thompson, Stephen Fry, 
Timothy Olyphant 
Regjia: Chris Butler  
Skenari: Chris Butler 
___________________
Përmbajtja

Zt. Link është 
kafshë paksa 
teveqele, për 

çudi e zgjuar dhe plotë 
jetë, i cili është para-
rdhësi primitiv i fundit 
i gjallë i njeriut, Hallka 
që Mungon. Si specie, 
ai është tejet i rrezi-

kuar; ai është i fundit 
i llojit të tij dhe është i 
vetmuar. Duke pro-
pozuar një përpjekje 
të guximshme për të 
gjetur të afërmit e tij 
të largët, ai ndihmohet 
nga Sir Lionel Frost, 
hetuesit më të shquar 
në botë të miteve dhe 
përbindëshave dhe të 
Adelina Fortnight, e 
cila e posedon hartën 
e vetme të njohur të 
destinacionit të këtij 
grupi, në një odise 
rreth botës për të gje-
tur luginën legjendare 
të Shangri-La. 

MISSING LINK
Cast: Hugh Jack-
man, Zoe Saldana, 
Zach Galifianakis, 
Emma Thompson, 
Stephen Fry, Timothy 
Olyphant 
Director: Chris Butler  
Screenwriter: 
Chris Butler
________________  
Synopsis

Mr. Link is the slightly 
silly, surprisingly smart 
and soulful beast who is 

the last living remnant of Man’s 
primitive ancestry, the Missing 
Link. As species go, he couldn’t 
be more endangered; he’s the 
last of his kind and he’s lonely. 
Proposing a daring quest to find 

his rumoured distant relatives, 
he enlists the help of Sir Lionel 
Frost, the world’s foremost 
investigator of myths and mon-
sters, and Adelina Fortnight, 
who possesses the only known 
map to the group’s secret des-
tination, in an odyssey around 
the world to find the fabled val-
ley of Shangri-La.

THE BOY WHO 
HARNESSED 
THE WIND
Rolet: Chiwetel Ejiofor, 
Aïssa Maïga, Lily Banda, 
Lemogang Tsipa, Philbert 
Falakeza, Joseph Marcell
Regjia: Chiwetel Ejiofor  
Skenari: Chiwetel Ejiofor  
____________________

Përmbajtja

Përkundër të gjitha 
gjasave, një djalë 
trembëdhjetë 

vjeçar në Malavi shpik 
një mënyrë jo të zakon-
shme për të shpëtuar 
familjen dhe fshatin e tij 

nga uria. Bazuar në his-
torinë e vërtetë të William 
Kamkwamba.

THE BOY WHO HARNESSED 
THE WIND
Cast: Chiwetel Ejiofor, Aïssa Maïga, Lily Banda, Lemogang 
Tsipa, Philbert Falakeza, Joseph Marcell
Director: Chiwetel Ejiofor  
Screenwriter: Chiwetel Ejiofor  
_______________________________________________
Synopsis

Against all the odds, a thirteen year old boy in 
Malawi invents an unconventional way to save his 
family and village from famine. Based on the true 

story of William Kamkwamba.

THE BOY WHO
HARNESSED 
THE WIND

moviemania
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LITTLE
Rolet: Marsai Martin, Regina Hall, 
JD McCrary, Issa Rae, Justin Hartley, 
Rachel Dratch
Regjia: Tina Gordon  
Skenari: Camilla Blackett & 
Tracy Oliver 
____________________________
Përmbajtja

Një komedi për çmimin e 
suksesit, fuqinë e lidhjes në 
mes të motrave dhe mundë-

sinë e 
dytë 
për tu 
rritur.

moviemania

LITTLE
Cast: Marsai Martin, Regina Hall, 
JD McCrary, Issa Rae, Justin Hartley, 
Rachel Dratch
Director: Tina Gordon  
Screenwriter: Camilla Blackett & 
Tracy Oliver  
_________________________________
Synopsis

A comedy about the price of success, 
the power of sisterhood and having 
a second chance to grow up.

WONDER PARK
Rolet: Matthew Broderick, Jenni-
fer Garner, Jeffrey Tambor, Kenan 
Thompson, Ken Jeong, Mila Kunis 
Regjia: Josh Appelbaum  
Skenari: Andre Nemec
___________________________
Përmbajtja

Tregimi për parkun e mahnit-
shëm të zbavitjes, ku imagji-
nata e një vajze kreative e 

quajtur June jetësohet. 

WONDER PARK
Cast: Matthew Brod-
erick, Jennifer Garner, 
Jeffrey Tambor, Kenan 
Thompson, Ken Jeong, 
Mila Kunis 
Director: Josh 
Appelbaum  
Screenwriter: Andre 
Nemec  
___________________
Synopsis

The story of a mag-
nificent amuse-
ment park where 

the imagination of a 
wildly creative girl named 
June comes alive.
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Përderisa shumica e 24 vjeçarëve ende mundohen ta kuptojnë se çka do 
të bëjnë në jetën e tyre, Kylian Mpappe jo vetëm që e di se çka do të bëjë 
por është në rrugë për tu bërë njëri nga futobllistët më të mirë të të gjitha 

kohëve. Nëse do ta arrijë atë, mbetet të shihet, por një gjë është e sigurt që ai që  
në moshën 19 vjeçare arriti që të bëhej Kampion Bote me Francën, diçka që nuk 
kanë mundur ta bëjnë as Lionel Messi dhe as Cristiano Ronaldo.

KYLIAN MBAPPE – “NË JETËN E 
PËRDITSHME ENDE JAM NJË FËMIJË”

këndi sportiv

Jeta e hershme 
Kylian Mbappe Lottin ka lindur në Bondy, në veri-
lindje të Parisit, më 20 dhjetor 1998 nga babai i tij ka-
merunas (trajner futbolli) Wilfried Mbappe dhe nëna 
algjeriane, Fayza Mbappe Lamari (lojtare e hendbol-
lit). Ai lindi saktësisht gjashtë muaj pasi Franca e fitoi 
Kupën e Botës në vitin 1998 në stadiumin Stade de 
France, 11 km nga vendlindja e tij.

E njëjta 
shkollë 
sikurse e 
lojtarëve 
më të mirë 
të Francës 
Mbappe ndoqi 
Clairefontaine, 
qendrën kombëtare të futbollit francez dhe akademinë e spe-
cializuar për trajnim të futbollistëve francezë. U diplomua në 
akademi në vitin 2011. Ai bashkohet grupit të nderit të të diplo-
muarve të shquar, siç ishin Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise 
Matuidi, Hatem Ben Arfa dhe William Gallas. Mbappe i ri ishte 
shumë i famshëm në Clairefontaine. Kur u pyet për ambiciet e tij, 
ai foli për Real Madridin dhe tha: “Është mirë të synosh Hënën. 
Në këtë mënyrë, nëse dështoni, së paku arrini retë”.

Ngritja drejt famës
Edhe pse Kylian kishte refuzuar përparësitë e shumë klubeve të mëdha si Real 
Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool dhe Bayern Munich për t’u bashkuar 
me Monacon, ai filloi të luante vetëm pasi babai i tij e kishte kërcënuar klubin se 
do të kërkonin transferim nëse gjërat nuk ndryshojnë. Loja e parë që Kylian e luajti 
ishte kundër Montpellier më 21 tetor 2016 dhe ai ishte shumë i përfshirë në fitoren 
6-2 dhe që atëherë nuk ka ndaluar. Ai e shënoi tregolshin e tij të parë profesional 
në fitoren 7-0 ndaj Rennes në Kupën e Ligës më 14 dhjetor 2016; të dytin në 
fitoren 5-0 kundër Metz në shkurt 2017 dhe debutoi si startues në Ligën e Kampio-
nëve për herë të parë në mars të vitit 2017 duke depërtuar në zemër të mbrojtjes 
së Manchester Cityt për të shënuar golin e tij të parë në këtë garë.

Thyerja e rekordeve
Ai debutoi për Monakon, kur ishte vetëm 16 vjeç dhe 347 ditë, 
duke thyer rekordin e vendosur nga Henry, i cili ishte 17 vjeç dhe 
14 ditë, kur ai luajti për herë të parë për ta. Ai u bë lojtari më i ri 
që shënoi për klubin, duke thyer rekordin që mbante më parë ylli 
francez në pension Thierry Henry. Pas një huazimi njëvjeçar nga 
Monako në verën e vitit 2018, Paris St-Germain nënshkroi me 
Kylian Mbappe një marrëveshje të përhershme që i kushtoi PSG 
180 milionë euro. Kjo e bën Mbappe lojtarin e dytë më të shtrenjtë 
në histori që tejkalohet vetëm nga transferimi i Neymar. Në “Rusia 
2018” ai u bë golashënuesi më i ri i Francës në një turne të madh 
futbolli. Në të gjashtëmbëdhjetën e finales në Kupën e Botës në 
Rusi, përveç fitimit të një penalltie për Francën, Mbappe i shënoi 
dy gola duke u bërë kështu adoleshenti i parë, pas Pelesë në 
vitin 1958, që shënoi më shumë se një gol në këtë fazë të Kupës 
së Botës. Me golin e tij kundër Kroacisë në finalen e Kupës 
Botërore 2018, ai u bë adoleshent i dytë, pas Pelesë, që shënoi 
në një finale të Kupës së Botës dhe me katër gola në turne ai u 
shpall Lojtari më i Mirë Kupës së Botës së FIFA.
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KYLIAN MBAPPE - “IN REAL 
LIFE I AM STILL A KID”

sports corner

While most of twenty-year-olds are still trying to figure out what will they 
be doing in their life, Kylian Mbappe not only knows what his calling 
is but he is on his way to become one of the greatest footballers of all 

times. Whether, he achieves that remains to be seen, however, one thing is for 
sure at the age of 19 he managed to become a World Champion with France, 
something that has evaded both Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.

Early life
Kylian Mbappe Lottin was born in Bondy, north-east of Paris 
on December 20th, 1998 by his Cameroonian father (foot-
ball coach) Wilfried Mbappe and Algerian mother, Fayza 
Mbappe Lamari (an ex handball player). He was born 
exactly six months after France won the 1998 World Cup at 
Stade de France which was 11 km from his hometown.

Same 
school as 
France’s 
greatest 
players
Mbappe attended 
Clairefontaine, 
the French 
national football 
center and academy that specializes in training French football 
players. He graduated from this academy in 2011. He joins a roll 
of honor of illustrious graduates including Thierry Henry, Nicolas 
Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa and William Gallas. Young 
Mbappe was very famous at Clairefontaine. When asked about his 
ambitions, he spoke about Real Madrid and said: “It is better to 
target the Moon. That way, if you fail, you get to the clouds.”

Rising to fame
Although Kylian had rejected the advances of many great clubs such as Real 
Madrid, Chelsea, Manchester City, Liverpool and Bayern Munich to join Monaco, 
he started getting playing time only after his father had threatened the club they 
would seek for a transfer if things did not change. The first game that Kylian got to 
start was against Montpellier on October 21st, 2016 and he was heavily involved 
in the 6-2 win and since then has not looked back. He scored his first professional 
hat-trick in the 7-0 League Cup victory over Rennes on December 14th, 2016; 
his second in the 5-0 trouncing of Metz in February 2017 and celebrated his first 
Champions League start in March 2017 by carving through the heart of Manches-
ter City’s defense to score his first goal in the competition.

Breaking records
He made his debut for Monaco aged just 16 years and 347 days, 
beating the record set by Henry, who was 17 years and 14 days 
when he first turned out for them. He became the youngest player 
to ever score for the club, breaking a record formerly held by 
the retired French star Thierry Henry. After a one year season 
long loan from Monaco in the summer of 2018, Paris St-Germain 
signed Kylian Mbappe on a permanent deal that cost PSG € 180 
million. This makes Mbappe the second most expensive player 
in history surpassed only by the transfer of Neymar. In “Rus-
sia 2018” he became France’s youngest ever scorer in a major 
football tournament. In the Round of sixteen match at the World 
Cup in Russia, in addition to winning a penalty for France Mbappe 
went on to score two goals, thus becoming the first teenager 
to net multiple goals in the World Cup knock out stages since 
Pele in 1958. With his strike against Croatia in the 2018 World 
Cup Final, he became the second teenager, after Pelé, to score 
in a World Cup Final, and with four goals in the tournament he 
received the FIFA World Cup Best Young Player Award.
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AVIRA ANTIVIRUS 
SECURITY FREE 

Aplikacioni Avira Antivirus Security 
për Android bën atë që duhet ta 
bëjnë të gjitha aplikacionet antivi-

rus: i skanon automatikisht aplikacionet 
për ‘malware’, kontrollon kërcënimet në 
pajisjet e jashtme për ruajtje të të dhë-
nave, tregon se cilat aplikacione kanë qa-
sje në informacionin tuaj privat dhe është 
jashtëzakonisht i lehtë për t’u përdorur. 
Avira mund të skanojë çdo herë që e 
shkëputni telefonin nga kompjuteri, si dhe 
mund t’i fillojë skanimet e planifikuara një 
herë në ditë për çdo ditë. Kur gjenden kër-
cënimet, njoftoheni për llojin e kërcënimit 
(riskware, PUP, etj.) dhe e keni mundësinë 
që t’i injoroni ose t’i fshini menjëherë.

Këtu janë disa gjëra të tjera që aplika-
cioni Avira Antivirus Security mund t’i 
bëjë:

• Aplikacionet e përditësuara ri-
skanohen kur të mbaron përditësimi, për 
t’u siguruar që dosjet e reja nuk janë të 
infektuara;

• Aplikacioni mund të organizohet për 
t’i shfaqur njoftimet vetëm kur të gjenden 
kërcënimet;

• Mund ta përdorni 
funksionin e listës së 
zezë për t’i ndaluar 
numrat e telefonit që 
mos t’ju thërrasin; 
funksionon me çdo 
numër që e futni, por 
gjithashtu mund t’i 
futni në listë të zezë 
të gjithë numrat privat 
dhe/ose të gjithë tele-
fonuesit që shfaqen si 
të panjohur.

AVIRA 
ANTIVIRUS 
SECURITY FREE 

Avira’s Antivirus Security app for An-
droid does what all antivirus apps 
should do: Automatically scans 

apps for malware, checks for threats in 
external storage devices, shows which 
apps have access to your private informa-
tion, and is extremely easy to use. Avira 
can scan each time you disconnect from a 
computer as well as start scheduled scans 
once a day, every day. When threats are 
found, you’ll be alerted of the threat type 

(riskware, PUP, etc.) and will have the 
option to ignore them or delete them on 
the spot.

Here are some other things the Avira 
Antivirus Security app is capable of:

• Updated apps are re-scanned when 
they’re finished updating, to ensure that 
any new files aren’t infected;

• The app can be set up to only show 
notifications when threats are found;

• You can use the blacklist feature 
to prevent certain phone numbers from 
reaching you; it works with any number 
you enter but you can also blacklist all 
private numbers and/or all callers that ap-
pear as unknown.

SECURITY MASTER 

Security Master (i njohur më parë 
si CM Security) është një ap-
likacion tepër i popullarizuar që 

e integron një skaner antivirus me një 

suitë të mjeteve të tjera. Ky aplikacion 
kontrollon për viruse, reklamat qël-
limkëqija, trojanë, brishtësi, mjetet për 
‘hacking’ e shumë më shumë. Jo vetëm 
që e kryen kontrollin për të gjitha llojet e 

‘malware’ vetëm me një prekje, 
por gjithashtu ofron mjete të 
ndryshme për privatësi, siguri 
dhe performancë për ta mbajtur 
telefonin tuaj në formë tip-top.

Këtu janë disa karakteristika 
të tjera që gjenden në Security 
Master:

• Auto-skanimet për ‘mal-
ware’ me rastin e instalimit të 
aplikacioneve dhe automatikisht 
e bllokon çdo kërcënim;

• Përfshinë mjete të ndry-
shme të mbrojtjes së privatësisë 
siç është fjalëkalimi për ta hapur 
ndonjë ose të gjitha aplikacionet 
tuaja;

• Opsioni i selfies së kujtdo 
që e futë gabimisht fjalëkalimin;

SECURITY MASTER 

Security Master (previously 
known as CM Security) is an 
incredibly popular app that 

integrates an antivirus scanner with a 
suite of other tools. This app checks 
for viruses, malicious ads, Trojans, vul-
nerabilities, hacking tools, and more. 
It not only makes checking for all sorts 
of malware just one tap away, but also 
provides various privacy, security, and 
performance related tools to keep your 
phone in tip-top shape.

Here are some other features found in 
Security Master:

• Auto-scans for malware as apps are 
installing, and automatically blocks any 
threats;

• Includes various privacy protection 
tools like a password to open any or all of 
your apps;

• An intruder selfie option takes a 
photo of anyone who incorrectly enters a 
password;

Ndërsa telefonat e mençur janë bërë pjesë e pandarë e jetës sonë, njerëzit nuk po i përdorin telefonat e tyre vetëm 
për komunikim. Në vend të kësaj, ata i ruajnë shumicën e informatave të tyre të ndjeshme në telefon. Por, në 
këtë epokë të rrjedhjeve të të dhënave dhe kërcënimeve të vazhdueshme për privatësinë tuaj, a është e sigurt që 

t’i ruani të dhënat tuaja private në telefon? Jo, përveç nëse pajisja sigurohet me mbrojtjen e duhur. Këtu është lista e 
aplikacioneve më të mira antivirus për Android të cilat janë në dispozicion në dyqanin e Google Play.

MBAJENI PAJISJEN TUAJ TË SIGURT
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TrustGo ANTIVIRUS & 
MOBILE SECURITY 

TrustGo e skanon pajisjen për 
‘malware’ si Trojanë, ‘spyware’ 
dhe viruse, dhe e kontrollon 

sigurinë e sistemit, sigurinë e aplika-
cioneve dhe rregullimet e mbrojtjes së 
privatësisë për të parë se çka duhet 
bërë për ta siguruar telefonin tuaj nga 
kërcënimet. Mund t’i kontrolloni të 
gjitha këto gjëra me vetëm një prekje. 
Është gjithashtu shumë e lehtë që t’i 
identifikosh se cilat aplikacione i ruajnë 
informatat e privatësisë dhe pastaj me 
fjalëkalime t’i mbroni ato aplikacione 
të veçanta. TrustGo i kontrollon edhe 
aplikacionet jozyrtare, të cilat mund ta 
dëmtojnë identitetin tuaj ose t’i vjedhin 
informacionet tuaja lidhur me pagesën.

Këtu janë disa karakteristika të tjera 
që përfshihen në TrustGo:

• Aplikacionet dhe dosjet skanohen 
në kohë reale pasi të instalohen dhe të 
shkarkohen;

• Ruajtja dhe rikthimi i kontakteve, 
mesazheve dhe/ose regjistrit të thirrjeve;

• Nga distanca mund t’i fshini të 
dhënat e telefonit, ta lokalizoni telefo-
nin, ta alarmoni ose ta bllokoni nëpër-
mjet faqes së internetit të TrustGo;

TrustGo ANTIVIRUS & 
MOBILE SECURITY 

TrustGo scans the device for 
malware like Trojans, spyware, 
and viruses; and checks system 

security, app security, and privacy 
protection settings to see what, if 
anything, needs to be done to secure 
your phone from threats. You can 
check all of those things with just one 
tap. It’s also pretty easy to identify 
which apps store privacy information, 
and then passwords protect those 
specific apps. TrustGo checks for 
unofficial apps too, which could com-
promise your identity or steal your 
payment related information.

Here are some other features included 
in TrustGo:

• Apps and files are scanned in 

real-time as they’re being installed and 
downloaded;

• Back-up and restore contacts, mes-
sages, and/or call logs;

• You can remotely clear the phone’s 
data, locate, alarm, or lock it, through the 
TrustGo website;

AVG ANTIVI-
RUS FREE 

Aplikacioni AVG 
AntiVirus për 
Android ishte 

aplikacioni i parë antivi-
rus në Google Play që 
arriti 100 milionë shkar-
kime. Ju mbron nga 
‘spyware’, aplikacionet 
dhe rregullimet e pa-
sigurta, telefonuesit e padëshiruar, viruset 
dhe ‘malware’ dhe kërcënimet e tjera. 
AVG ju paralajmëron për aplikacionet që 
përdoruesit e tjerë të AVG i kanë rapor-
tuar si kërcënim dhe mund t’i trajtojnë 
programet potencialisht të padëshiruara 
si ‘malware’. Gjithashtu, AVG AntiVirus 
Free ju mbron gjatë shfletimit të internetit 
në shfletues të ndryshëm si shfletuesi 
amë për Android, Chrome, Amazon Silk, 
Boat Browser dhe të tjerë.

Ashtu si disa nga aplikacionet tjera AV 
për Android në këtë listë, AVG nuk është 
vetëm skaner i viruseve:

• Është një arkë e brendshme e foto-

grafive ku mund të fshihen imazhet e zgjedhura brenda aplikacionit, të 
mbrojtura me kodkalim të personalizuar;

• Kërcënimet e sigurisë mund të gjenden duke e skanuar rrjetin 
me të cilin jeni lidhur, për ta kontrolluar nivelin e enkriptimit dhe fuqinë 
e fjalëkalimit;

• Mund të konfigurohen ashtu që definicionet e virusit të shkar-
kohen vetëm kur jeni të lidhur me WiFi;

AVG ANTIVIRUS FREE 

The AVG AntiVirus app for Android was the very first antivirus 
app on Google Play that reached 100 million downloads. It 
protects you from spyware, unsafe apps and settings, un-

wanted callers, viruses, and other malware and threats. AVG warns 
you about apps that other AVG users have reported as a threat, 
and can treat potentially unwanted programs as malware. Also, 
AVG AntiVirus Free protects you while browsing the internet in 
various browsers like the native Android browser, Chrome, Amazon 
Silk, Boat Browser, and others.

Much like some of the other Android AV apps in this list, AVG 
doesn’t include just a virus scanner:

• An internal photo vault can hide select images within the app, 
protected behind a custom passcode;

• Security threats can be found by scanning the network you’re 
connected to, to check for the encryption level and password strength;

• Virus definitions can be configured to only download when you’re 
connected over Wi-Fi;
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A s smartphones have become an inherent part of our lives, people no longer use their phones just for com-
munication. Instead, they store most of their sensitive information on their phones. But, in this era of data 
leaks and constant threats to your privacy, is it safe to store your private data on your phone? Well, not 

unless it is secured with proper protection. So, here is the list of the best free Android antivirus apps which are 
available in the Google Play store.

KEEP YOUR DEVICE SECURE
hi-tech
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Karriera policore dhe 
miqësia në akademi
Kristina Nashkoviq është një nga 
kadetët e gjeneratës 54 të Policisë së 
Kosovës. Ajo me shumë entuziazëm 
flet për të ardhmen e saj si zyrtare e 
policisë, duke theksuar që çdo zyrtar 
policie burrë ose grua trajtohet si një 
anëtar i respektueshëm i shoqërisë, që 
kryen detyra shumë kërkuese. “Qëllimi 

im është të jem një zyrtare e mirë e 
policisë dhe t’iu shërbejë qytetarëve të 
Kosovës, pavarësisht etnisë ose kom-
bësisë së tyre. Qëllimet më të mëdha 
të jetës arrihen përmes përkushtimit 
dhe mundit, gjersa shpresoj që ta ar-
rijë këtë qëllim. Mbi të gjitha, tanimë e 
adhuroj këtë punë. Më pëlqen pro-
fesioni i zyrtares së policisë, sepse 
puna jonë është të krijojmë paqe midis 
qytetarëve, të sigurojmë barazi dhe 
të ruajmë sigurinë e qytetarëve dhe 
të pronave të tyre”, tha Kristina. Tutje 
ajo shtoi që të gjithë studentët në 
akademi kalojnë mirë me njëri-tjetrin 
dhe e inkurajojnë njëri-tjetrin për të 
vazhduar që të bëjnë më të mirën e 
tyre. “Këshilla ime për të gjithë të rinjtë 
e Kosovës është që të mos dorëzoheni 
kurrë. Ndiqni ëndrrat tuaja dhe realizo-
ni qëllimet tuaja,” tha për fund Kristina, 
para se të largohej për të vazhduar 
trajnimin e saj.

Kolegu i saj, Visar Berisha, pajto-
het me të, duke theksuar se të gjithë 
në akademi, mbi të gjitha, janë miq, 
pavarësisht nga cili komunitet at vijnë. 
“Kemi kontakt të afërt që nga mëngjesi, 
ne ushtrojmë së bashku, marrim pjesë 
në parada, mësojmë në klasa dhe 
kemi një komunikim shumë të mirë me 
njëri-tjetrin. Që kur isha i vogël kam 
dashur të bëhem polic, për t’iu shërbyer 
qytetarëve që ata të ndihen të sigurt aty 
ku jetojnë dhe të sigurohem që të gjithë 
të mund të jetojmë së bashku”. Puna 
si zyrtar policie do t’i mundësojë atij që 
t’i arrijë këto qëllime, të arrijë sukses 
në jetë dhe të realizojë ëndrrën për një 
shoqëri ku të gjithë qytetarët janë të 
mbrojtur dhe të barabartë.

Krijimi i një të ardhme 
të domosdoshme dhe 
më të mirë për të gjithë
Kadetët e gjeneratës së 54-t të 
Akademisë së Kosovës për Siguri 
Publike në Vushtrri janë gjenerata e 
parë që punojnë nën programin e ri 
të akredituar nga Agjencia që vepron 
në kuadër të Ministrisë së Arsimit 
së Kosovës. Programi përbëhet nga 
një trajnim dyvjeçar, i cili përmban 
mësim teorik për shtatë muaj, i 
pasuar nga puna në terren, praktika 
dhe provimi përfundimtar, pas së 
cilit kadetët diplomojnë dhe bëhen 
zyrtarë të policisë.

Drejtori i Përgjithshëm i Akademisë 
së Kosovës, Ismail Smakiqi është 
krenar për studentët e tij. Ai thekson 
që të gjitha klasat mbahen në gjuhën 
shqipe dhe serbe (me ndihmën e një 
përkthyesi) dhe ekziston iniciativa 
e kadetëve që të marrin pjesë në të 
dyja kurset e gjuhës. Njëkohësisht, ai 
inkurajon të rinjtë nga të gjitha komu-
nitetet të zgjedhin karrierën e zyrtarit 
të policisë: “Ju do të jeni në gjendje të 
shpëtoni jetë, të ruani rendin publik, 
do të jetoni së bashku, do të jeni së 
bashku, si dhe do të kuptoni që kolegu 
juaj mund të shpëtojë jetën tuaj, si dhe 
jetën e secilit qytetar. Thënë thjeshtë, 
ne kultivojmë zyrtarë të policisë që 
do të punojnë zellshëm për të gjithë 
qytetarët në Kosovë dhe të sigurohen 
që Kosova të vazhdojë të jetë një 
vend i sigurt dhe i mirë për të jetuar”, 
tha Ismail Smakiqi, Drejtor i Përgjith-
shëm i Akademisë së Kosovës.

P una si zyrtar i policisë është interesante dhe sfiduese, duke 
ofruar shumë mundësi për të përvetësuar një shumëllojsh-
mëri aftësish dhe njohurish. Të qenit zyrtar policie nuk është 

vetëm një punë, por një thirrje dhe karrierë për tërë jetën.
Për t’u bërë një zyrtar policie ju duhet të ndiqni një trajnim 

dyvjeçar në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri. 
Por, para fillimit të akademisë, çdo kandidat duhet t’i nënshtro-
het testeve dhe provimeve të ndryshme për të parë nëse ata janë 
të kualifikuar dhe kanë atë që duhet për t’u bërë zyrtar policie. 
Morali, karakteristikat etike, shëndeti i shkëlqyer dhe trupi në 
gjendje të mirë fizike janë disa nga fushat në të cilat një kandidat 
që pret të futet në akademi duhet të jetë në mesin e më të mirëve. 
Vetëm ata me një vullnet të madh dhe përkushtim mund të kalojnë 
stërvitjen e ashpër dhe të bëhen zyrtar policie.

Kadetët e gjeneratës së 54-t të Akademisë së Kosovës për Siguri 
Publike në Vushtrri, së fundi kanë kaluar testet kualifikuese dhe 
tani po marrin pjesë në trajnim për tu bërë zyrtarë profesionistë 
të policisë. Në një mëngjes të hershëm, Revista “4U” i gjeti ata në 
oborrin e akademisë, gjersa po bënin ushtrimet rigoroze fizike të 
mëngjesit. Kjo gjeneratë përbëhet nga 420 kadetë të të gjitha et-
nive, nga mosha 18-30 vjeçe, gjersa 30% nga ata janë vajza. 

POLICIA – PSE NA NEVOJITET?



Police career and 
friendship at the 
Academy
Kristina Nasković is one of the cadets 
of the 54th Kosovo Police generation. 
She speaks very enthusiastically about 
her future as a police officer, empha-
sizing that every male or female police 
officer is regarded as a respectable 
member of the society, who performs 
very demanding duties; “My goal is 

to be a good police officer and serve 
Kosovo citizens, regardless of their 
ethnicity or nationality. The greatest 
goal in life is achieved with determina-
tion and effort, and I hope that I will 
achieve that goal. Above all, I already 
love this job. I like the profession of 
a police officer, because our job is to 
establish peace among citizens, to 
ensure equality and to preserve the 
safety of citizens and their property”, 
Kristina said. She added that all stu-
dents at the Academy get along great 
with each other and that they encour-
age each other to continue and do 
their best. “My advice to all the young 
people in Kosovo is that you should 
never give up. Follow your dreams 
and pursue your goals” Kristina con-
cludes before she run off to continue 
the training.

Her colleague Visar Berisha 
agrees with her, stressing that 
everyone at the Academy are above 
all friends, regardless of the com-
munity they come from. “We are 
in close contacts since the early 
morning, we exercise together, we 
participate in parades, we learn in 
classes and we have a very good 
communication with each other. 

I wanted to become a policeman 
since childhood, to serve the citi-
zens so they would feel safe where 
they live and to make sure that we 
can all live together.” 

The job as police officer will allow 
him to pursue his goals, to achieve 
success in life and to fulfill his dream 
about the society where all citizens are 
protected and equal.

Creating the necessary 
and better future for all
Cadets of the 54th generation of the 
Kosovo Academy for Public Safety in 
Vushtrri/Vučitrn are the first generation 
working under the newly accredited 
program of the Agency operating within 
the Kosovo Ministry of Education. The 
program consists of two-year training, 
consisting of seven months of theoreti-
cal lessons, followed by work in the 
field, practice and the final exam, after 
which cadets graduate and become 
police officers.

General Director of the Kosovo 
Academy, Ismail Smakiqi is proud 
of his students. He emphasize that 
all classes are held in Albanian and 
Serbian (with the assistance of an 
interpreter), and that there is an 
initiative for cadets to attend courses 
in both languages. At the same time, 
he encourages young people from all 
communities to opt for a police of-
ficer career; “You will be able to save 
lives, maintain public order, you will 
live together, you will be together, 
and you will come to realize that your 
colleague can save your life, as well 
as the life of any citizen. Put simply, 
we foster police officers that will work 
hard for all citizens in Kosovo and 
make sure that Kosovo continue to 
be a safe and good place to live”, 
Director General of the 
Kosovo Academy Ismail 
Smakiqi said.  

T he job as a Police officer is interesting and challenging, of-
fering many opportunities to acquire a variety of skills and 
knowledge. Being a police officer is not just a job, but a 

lifelong calling and career.
To become a police officer you need to attend the two years 

of training at the Kosovo Academy for Public Safety in Vučitrn/
Vushtrri. But before beginning at the academy every applicant 
have to undergo various tests and exams to see if they are quali-
fied and have what it takes to become a police officer. Morale, 
ethical characteristics, an excellent health and a physically fit 
body are some of the areas in which a hopeful candidate for 
the academy has to be among the best. Only those with a great 
portion of will and dedication can pass the tough training and 
become a police officer. 

Cadets of the 54th generation of the Kosovo Academy for Pub-
lic Safety in Vučitrn/Vushtrri, have recently passed the qualifying 
tests and are now attending the training to become professional 
police officers. 4U Magazine found them one early morning in the 
Academy courtyard as they were strenuously doing their morning 
exercises. This generation comprises 420 cadets of all ethnicities, 
aged from 18 to 30 - and young women account for 30% of them. 

Na vizitoni në:
Visit us at:
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POLICE - WHY WE NEED IT?
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Çfarë të shtyri të zgjedhje një karrierë ushtarake?
E gjithë familja ime është në ushtri. Babai im ka shërbyer për 
30 vite në Flotën ushtarake detare të Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës, gjersa vëllai im është një oficer i flotës ushtarake 
detare, kështu që unë vetëm ndoqa hapat e tyre.

Pse zgjodhe të punosh me asgjësimin e mjeteve 
shpërthyese?
Kam studiuar para-mjekësinë, sepse dëshiroja t’i ndih-
moja njerëzit, mirëpo në kolegjin ku unë ndiqja studimet i 
pranonin vetëm nga 10 persona për ta bërë atë. Andaj, në 
vend të asaj, mendova që puna me asgjësimin e mjeteve 
shpërthyese do të ishte një mënyrë e mirë për t’i ndihmuar 
njerëzit në mbarë botën. 

Cili është reagimi i popullatës këtu në Kosovë kur shohin 
një oficere që punon për të asgjësuar mjete shpërthyese? 
Këtu në Kosovë jemi dy, kështu që nuk jam e vetmja grua 
që merret me këtë punë.  Shumica e njerëzve habiten 
paksa kur më shohin duke u bërë gati për të kryer pu-
nën time, por të gjithë janë çdoherë shumë mikpritës, 
andaj besoj që ata e dinë që ne mund ta kryejmë 
punën po aq mirë sa edhe burrat.

Një kostum i EOD-së peshon mbi 35 kg. A e vështirë-
son kjo punën për një grua?
Mendoj që e bënë më sfiduese, mirëpo duhet ta 
tejkalosh dhe të përqendrohesh në ngritjen e pe-
shave më shumë se që bënë një grua e zakonshme, 
në mënyrë që ta mbash peshën dhe të përpiqesh ta 
përdorësh kostumin e mbrojtjes në mënyrën e njëjtë 
me kolegët burra.

Si kanë ndërruar mundësitë për gratë oficere në 
krahasim me kohërat e mëparshme? 
Unë në vitin 2016 kam diplomuar nga Akademia ush-
tarake “West Point”, kështu që ka pasur gra në klasën 
time që hynë në pozita luftarake, si në këmbësori. Unë 
do të thosha që tranzicioni ka qenë me të vërtetë i mirë 
për gratë, sepse tani është bërë normë që gratë mund të 
bëjnë atë që bëjnë edhe burrat.

A mund ta përshkruash një ditë të zakonshme pune 
në terren?
Një ditë e zakonshme trajnimi për ne fillon rreth orës 6 
ose 7. Pasi të përgatisim pajisjet tona, bëjmë një brifing të 
shkurtër informues për të gjithë dhe pastaj nisemi. Sapo 
të arrijmë në fushën e stërvitjes, ne duhet ta rregullojmë 
atë për poligonin e asgjësimit. Si udhëheqëse e ekipit 
të EOD-së, sigurohem që të gjitha masat e sigurisë të 
zbatohen përpara se të fillojmë trajnimin. Pastaj mbajmë 
një tjetër brifing dhe prej aty dalim, zakonisht të ndarë në 
grupe me detyra të ndryshme për të filluar trajnimin. Kjo 
zakonisht zgjatë shumicën e ditës, diku 6-8 orë, varësisht 
nga trajnimi. Më në fund udhëheqësit e ekipeve tona 
dalin jashtë për të vërtetuar që gjithçka ka shkuar si-
pas planit dhe e mbyllin trajnimin me një brifing tjetër. 
Me tu kthyer, zakonisht e realizojmë një analizë pas 
veprimit rreth asaj se si ka shkuar dita dhe më pas të 

gjithë shkojnë për ushtrime fizike dhe më pas në darkë.

Cilat janë planet tuaja në të ardhmen e afërt dhe ku e 
sheh vetën?
Pas misionit tim këtu në Kosovë, do të shkoj në Gjermani. 
Atje do të më duhet të qëndroj edhe një vit para se të 
vazhdoj në Kursin për përparim të karrierës në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës. Me dëshirë do të kisha shërbyer 20 
vite në ushtri. Vërtet më pëlqen puna ime dhe njerëzit me 
të cilët punoj. Ata e bëjnë punën të këndshme, kështu që 
shpresoj të qëndroj në EOD për 20 vite. Kjo është shumë e 
vështirë për të bërë, por ky është qëllimi im.

Çka dëshiron t’iu thuash lexuesve tanë, nëse dëshiron 
t’iu japësh ndonjë këshillë për të ardhmen?
Mos e lejoni që gjinia juaj të përcaktojë punën tuaj. Sin-
qerisht mund të bëni çdo gjë që dëshironi. Është viti 2019 
kështu që dilni e gjeni diçka që dëshironi të bëni dhe 
ndiqeni me tërë fuqinë që keni. 

Të jesh një pjesëtare e ekipit për Asgjësimin e mjeteve shpërthyese (EOD) në ushtri është me të vërtetë unike. Ato duhet 
të veshin kostume që peshojnë mbi 35 kg dhe duart e tyre prapëseprapë duhet të jenë aq stabile sa duart e një kirurgu 
të zemrës, sepse ato veprojnë mbi ‘pacientë’ që mund të shpërthejnë dhe shkatërrojnë rrethinat e tyre. Togerja Martin, 

nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara, është një nga këta ushtarë unikë që shërben si komandante e EOD-së për KFOR-in.

“MUND TË BËHENI ÇDO GJË QË DËSHIRONI”
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What made you choose a military career?
My whole family is in the military. My dad served 30 years in the 
U.S. Navy, and my brother is a naval officer so I just followed in 
the same footsteps.

Why did you choose to work with disposal of explosives?
I studied pre-medicine, because I wanted to help people but the 
college I went to only allowed 10 people to do to that. So instead, 
I thought that working with disposal of explosives would be a good 
way to help people around the world. 

What is the reaction from the population here in Kosovo 
when they see a female officer working with disposal of 
explosives? 
There are two of us here in Kosovo so I am not the only woman 
working with this. Most people get a little surprised when they see 
me getting ready to do my job, but everybody is always very wel-

coming so I believe they know that we 
can do the job as good as any man.

An EOD bomb suit weighs over 35 
kg. Does this make this job more dif-
ficult for a female?
I think it does make it more challenging. 
But you have to push through and focus 
on lifting weights more than an average 
woman does in order to bear that weight 
and try to use the bomb suit the same 
way that your male counterparts do.

How has the possibilities changed for 
female officers compared to previous 
times?
I graduated from West Point in 2016, so 
there were women in my class that went 
into combat positions such as infantry. 
I would say that the transition has been 
really good for women, because now it 
has just become the norm that women 
can do the same as men.

Could you describe an average work-
ing day in the field?
A typical training day for us starts around 
6 or 7 o’clock. After we get our equipment 
ready, we do a short brief to everyone 
and then we move out. Once we get to 
the training area, we have to set it up for 
the demolition range. As an EOD team 
leader I make sure that all the safety 
measures are implemented before we 
even begin the training. Then we do 
another briefing and from there we move 
out, usually in teams with different tasks 
to begin working on the training. This 
usually takes the majority of the day, 
probably 6 to 8 hours, depending on the 
training. Finally our team leaders go out 
and verify that everything went according 

to the plan and then wrap up the training 
with another brief. Once we get back, we 
usually conduct an after action review 
about how the day was and then every-
one heads to work out and go to dinner.

What are your plans in the near future and where do you see 
yourself?
After my mission here in Kosovo, I will head up to Germany. I will 
have to stay there for another year before heading to a Career 
Progressing Course in United States. Ideally, I would like to do 
20 years in military. I really like my job and the people I work with. 
They make the job great and so I hope to stay in EOD for 20 
years. That is pretty hard to do, but that is my goal.

What would you like to say to our readers if you should 
give them advice about their future?
Don’t let your gender decide your job for you. 
You can honestly do anything that you want.  
It  is 2019 so get out there, find something 
you want to do and pursue it 
as hard as you can.  Na vizitoni në:

Visit us at:

Being an Explosive Ordnance Disposal (EOD) member in the military is really 
unique. They have to wear suits that weigh over 35 kg and yet their hands must 
be as steady as the hands of a heart surgeon because they operate on ‘patients’ 

that can detonate and destroy their surroundings. First lieutenant Martin, United States 
Army, is one of these unique soldiers serving as an EOD Commander for KFOR.

Photo credit: Tinisha A. Mellein-Fortson

“YOU CAN BECOME WHATEVER YOU WANT”



MIQTË - JETA 
PA TA NUK KA 
KUPTIM
Me ta, jeta jonë e përditshme është më e përm-

bushur, më e bukur dhe shumë më e lumtur, 
kurse pa ta nuk ka kuptim! Shumë prej jush do 

të pajtoheni me mua se një mik apo mike të vërtetë nuk 
është e lehtë ta gjesh, mirëpo, kur i gjen, ata bëhen 
pjesë e pandashme dhe e domosdoshme e jetës sonë, 
janë si një familje e dytë për ne, familje të cilën ne e 
zgjedhim vetë. Nevojat tona rriten dhe ndryshojnë me 
kalimin e kohës, por miqtë e vërtetë edhe më tutje do të 
begatojnë dhe pasurojnë jetën tonë. Me ata ne rritemi, 
zhvillohemi dhe e plotësojmë njëri-tjetrin. Të kesh miq të 
vërtetë në ditët e sotme është një gjë shumë me vlerë, 
nëse në rrethin tonë kemi qoftë edhe një mik të vërtetë 
- atëherë mund të themi se jemi shumë të pasur ngase 
kualiteti i miqësisë është shumë më i rëndësishëm se 
sa numri i miqve në listën tonë. 

A e keni gjetur veten ndonjëherë në fund të një dite 
të rëndësishme në jetën tuaj siç është ditëlindja apo 
festimi i një suksesi në shkollë duke menduar: “Sa 
kënaqësi është të të duan, sa kënaqësi është të kesh 
miq?” Sigurisht që keni menduar për gjëra të tilla. Por 
thënia më e mirë që edhe e shpjegon ndoshta thelbin 

e miqësisë është: “Shoku i mirë shihet në ditë të 
vështirë”. Nuk ka ndjenjë më të mirë se kur me mikun 
apo miken ndani ditët më të lumtura të jetës suaj, por 
edhe shumë me rëndësi është kur me ta ndani edhe 
momente të dhimbshme të jetës suaj. Vetëm një shok 
i vërtetë dhe i sinqertë do të qëndrojë pranë teje gjatë 
ditëve të vështira në jetë. Andaj lirisht mund të themi 
që miqësia është e shenjtë.

Miqtë e vërtetë i shtojnë shije jetës tonë, duke 
ndërtuar miqësinë, ne ndërtojmë një marrëdhënie 
shoqërore që zgjat, në të cilën ne mbështetemi, na 
jep siguri se dikush është pranë nesh dhe na do pa 
kushte. Në njëfarë mënyre e rritin vetëbesimin tonë. 
Miqësitë e vërteta mbijetojnë pavarësisht dallimeve 
dhe pengesave të mundshme! Miqtë pranohen ashtu 
siç janë dhe edhe pse shumica e miqësive tona fil-
lojnë nga interesat e përbashkëta (për shembull, 
ne dëgjojmë të njëjtën muzikë, duam të njëjtit filma, 
frekuentojmë të njëjtat kafeteri), mirëpo kjo nuk do 
të thotë që miqtë duhet të bien dakord për gjithçka. 
Në të vërtetë, nuk është edhe aq keq nëse ke miq 
me të cilët nuk pajtohesh për shumë tema ngase me 
ta mund të bësh debat, të ndash mendime. Prej tyre 
mund të mësojmë diçka krejtësisht të re. Mund të më-
sojmë të mendojmë ndryshe ose së paku të respekto-
jmë mendimin e dikujt tjetër. Toleranca është një tjetër 
fjalë që është shumë e rëndësishme kur bëhet fjalë 
për miqësinë. Është thelbi i çdo miqësie.

Tia Shabanaj
Junior High School “Pavarësia” - Prishtinë
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FRIENDS - LIFE 
WITHOUT 
THEM IS 
MEANINGLESS
With them, our daily life is fulfilled, better and 

much happier, while without them is mean-
ingless! Many of you will agree with me that 

it is difficult to find real friends, but when you find 
them, they become inseparable and an essential part 
of our lives, they become our second family, a fam-
ily we choose alone. Meanwhile, our needs grow and 
change, but real friends still remain there to enrich our 
life. We grow with them; we progress and fulfil each 
other. Having real genuine friends today is a great 
value and if in our circle we have only one genuine 
friend – then we can say we are very rich, because 
friendship quality is far more important then the num-
ber of friends. 

Have you ever found yourself at the end of an 
important day in your life, like your birthday or celebra-
tion of a success at school, thinking: “How good is to 

be loved, how good is to have friends?” Of course you 
thought about that. But, the best statement that de-
scribes the spirit of a friendship is: “A good friend for 
difficult time.” There is nothing better than sharing hap-
piest days of your life with your friends, but also when 
you share sad and painful moments of your life. Only a 
genuine and sincere friend will stand by in your difficult 
times. So, we can freely say friendship is sacred. 

True friends give a better taste to our life, build-
ing friendship we build a human relation that lasts, 
in which we rely, we feel safe with the presence of 
our friend who loves us unconditionally. Friendship 
increases our self-confidence. True friendships sur-
vive regardless of eventual differences and obstacles! 
Friends are accepted as they are and even though 
most of our friendships start with common interests 
(for instance, we listen same music, like same movies, 
visit same bars), it does not mean that friends have to 
agree on everything. In fact, it is not bad at all if you 
have friends that you don’t agree with on many topics, 
because you can debate with them, share opinions. 
You can learn something new. You can learn how to 
think in a different way, or at least learn how to re-
spect someone else’s opinion. Tolerance is another 
word very important when discussing about friendship. 
It is the essence of every friendship.

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

Përshëndetje!
Jam Dita Berisha nga fshati 
Banjë, komuna e Malishevës. 
Vijoj mësimet në klasën e 
nëntë në shkollën fillore “Naim 
Frashëri”. Revista juaj është e 
mrekullueshme dhe unë e lexoj 
me shumë kënaqësi. Me këtë 
rast dua t’ju falënderoj për të 
gjitha informacionet të cilat na 
i sjellni muaj për muaj duke na 
ndihmuar që të jemi sa më afër 
të rejave nga vendi dhe bota. Ju 
dëshiroj suksese në të ardhmen 
dhe vetëm vazhdoni kështu.
Dita Berisha
Malishevë

Tung tung!
Nuk do të them se jeni më të 
mirët ngase ju këtë tashmë e dini. 
Unë së bashku me shokët e mi 
e lexojmë më kënaqësi revistën 
“For You” e cila gjithmonë na 
sjell lajmet më të reja nga bota e 
filmit dhe muzikës. Ju lutem shk-
ruani për këngëtarin Blero dhe 

këngëtaren me zërin më të mirë 
në skenën muzikore kosovare, 
Tayna në ndonjërin nga numrat 
tuaj të ardhshëm, do t’ua dija 
shumë për nder. Vetëm vazhdoni 
kështu, shumë mirë është. 
Edon Kryeziu
Malishevë

Tung të gjithëve!
Revista juaj është me të vërtetë 
“cool”! Më pëlqen përmbajtja e 
revistës suaj. Këngëtarja ime e 
preferuar është Adelina Ismajli, 
kurse ndër këngëtarët do të 
veçoja Sidrit Bejlerin. Nga ak-
toret, më pëlqen Berguzar Corel 
dhe do të kisha pasur dëshirë që 
ta botoni posterin e këngëtarit 
Cozman! Shpresoj që dëshira 
ime do të plotësohet!
Lind Jetullahu
Lipjan

Tung tung!
Fillimisht ju përshëndes dhe ju 
përgëzoj për punën që po e 
bëni. Jeni të mrekullueshëm. 
Revistën tuaj e lexoj me kujdes 
ngase në të gjithmonë gjej diçka 
interesante. Kisha dashur të kem 
një poster nga Dafina Zeqiri. 
Unë vetëm do t’ju uroja punë të 

mbarë dhe t’ju them vazhdoni të 
punoni sepse pa punë nuk 
ka ardhmëri të ndritur.
Altika Gashi
Lipjan

Përshëndetje të gjithëve!
Më pëlqen shumë revista 
“For You”, kurse rubrika ime 
e preferuar është “Pyetësori”, 
sepse në këtë rubrikë mund të 
lexoj çfarë mendojnë moshatarët 
e mi anembanë Kosovës për 
tema të ndryshme, të cilat janë 
me interes për ne, tinejxherët. 
Nga të gjitha bendet muzikore, 
më së shumti më pëlqen bendi 
“NRG Band”, kurse aktori im i 
preferuar është Alp Navruz dhe 
kisha dashur që të botoni (nëse 
nuk keni asgjë kundër) një poster 
të futbollistit Cristiano Ronaldo. 
Sporti im i preferuar është bas-
ketbolli, kurse kur kam kohë të 
lirë, unë mësoj të luaj në sint.
Hera Rama
Prishtinë

Tung!
Rubrika ime e preferuar në 
revistën tuaj është “Moviema-
nia”. Kjo është padyshim faqja 
ime e preferuar në revistën tuaj 

dhe po ashtu më pëlqen edhe 
dizajni i revistës. Përndryshe, 
këngëtarja ime e preferuar 
është Anna Kabashi, kurse sa i 
përket këngëtarëve, i preferu-
ari im vazhdon të jetë Mentor 
Haziri. Aktori im i preferuar 
është Berk Atan (nga seritë e 
popullarizuara turke), kurse kur 
kam kohë të lirë, mësoj ose 
luaj volejboll, meqë volejbolli 
është sporti im i preferuar.
Belinda Beka
Prishtinë
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Greetings!
I am Dita Berisha from Banjë vil-
lage, Malisheva municipality. I at-
tend the ninth grade at the “Naim 
Frashëri” Elementary School. 
Your magazine is wonderful and 
I read it with great pleasure. On 
this occasion, I would like to 
thank you for all the information 
you provide to us on monthly 
basis, thus helping us to stay 
informed on the latest news from 
the country and the world. I wish 
you success in the future and 
keep up the good work!
Dita Berisha
Malishevë

Hi!
I will not say you are the best 
because you already know this. 
Along with my friends, I read 
the magazine “For You” with 
pleasure, which always brings 
us the latest news on movies 
and music. In one of the future 

issues, I would kindly ask you 
to write something about the 
singer Blero and the singer 
with the best vocal in Kosovo 
music scene, Tayna. I would 
appreciate it a lot. Keep up the 
good work! It is amazing!
Edon Kryeziu
Malishevë

Hello everyone!
Your magazine is really “cool”! 
My favourite singer is Adelina 
Ismajli, while when it comes to 
singers (male vocalists) I would 
distinguish the singer Sidrit Be-
jleri. When it comes to actress-
es, I like Berguzar Coler and I 
would kindly ask you to publish 
a poster of singer Cozman! I 
hope my wish will come true!
Lind Jetullahu
Lipjan

Greetings!
First of all I want you greet you 
and congratulate you for the 
work you are doing. You guys 
are amazing! I read your maga-
zine carefully because I always 
find something interesting on it. 
I would like to have a poster of 
Dafina Zeqiri. I want to use this 

opportunity to wish you good 
luck on your work and encour-
age you to keep up the 
good work because it is 
the only way to have a 
bright future.
Altika Gashi
Lipjan

Hello everyone!
I really like “For You” maga-
zine. My favourite column is 
“Questionnaire” because it helps 
me to read and know what 
my peers throughout Kosovo 
think about different topics we, 
as teenagers, find interesting. 
When it comes to music bands, 
my favourite one is “NRG Band”, 
while my favourite actor is Alp 
Navruz and I would kindly ask 
you to publish (if possible) a 
poster of Cristiano Ronaldo. 
My favourite sport is basketball, 
whilst I use my free time to learn 
to play on the keyboard.
Hera Rama
Prishtinë

Hi!
My favourite column in your 
magazine is “Moviemania”. This 
is definitely my favourite page in 

your magazine. I also like the 
design of the magazine. On the 
other hand, my favourite singer 
is Anna Kabashi, while among 
the singers (male vocalists), my 
favourite one is Mentor Haziri. My 
favourite actor is Berk Atan (from 
the popular Turkish soap operas) 
and when I have free time, I 
study or play volleyball, since vol-
leyball is my favourite sport.
Belinda Beka
Prishtinë
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