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editorial/indeksi

Kjo është gjenerata e dytë që 
po diplomon gjatë pandemisë 
së COVID-19. Kjo do të thotë 

që edhe këtë vit, maturantët nuk do 
të jenë në gjendje të organizojnë 
mbrëmjet e tyre të maturës. Por, 
më të rëndësishme se mbrëmja e 
maturës janë testet e ndryshme 
që të diplomuarit e shkollës së 
mesme të ulët dhe të lartë duhet t’iu 
nënshtrohen.

Nëse ju kujtohet, testi i 
arritshmërisë i vitit të kaluar për 
nxënësit e shkollës së mesme të 
ulët u anulua tërësisht, gjersa testi 
kombëtar i maturës, pasi u shty disa 
herë, u organizua diku kah gushti. 
Arsyet për këto vonesa janë plotësisht 
të kuptueshme. Në fund të fundit, në 
shkallë globale, arsimi është një nga 
fushat më të prekura (nëse jo më e 
prekura) nga përhapja e COVID-19. Le 
të themi vetëm se organizimi i orëve 
mësimore online në kushte të tilla 
dhe në kohë kaq të shkurtër nuk ishte 
një sfidë e lehtë. Natyrisht, pritet që 
rezultatet e testit mbase të mos jenë 
në një nivel të kënaqshëm.

Një gjë është e sigurt, 
pavarësisht faktit se viti aktual 
shkollor ka qenë më i mirë, jo të 
gjithë nxënësit dhe të gjitha shkollat 
i kishin mundësitë e njëjta për të 
dhënë mësim, për të mësuar dhe për 
t’u rritur. Kjo është arsyeja pse ne 
duhet t’iu nënshtrohemi testeve të 
këtij viti, jo si një mjet për të gjykuar 
performancën e shkollave, mësuesve 
ose nxënësve, por më tepër si 
mjet i përsosur për të mbledhur 
informacione thelbësore në lidhje 
me ndikimin që COVID-19 ka pasur 
në procesin mësimor gjatë këtij viti.

Me fjalë të tjera, kësaj radhe, mos 
u stresoni për rezultatin e testit, por 
përkundrazi nënshtrojuni atij me një 
qëndrim pozitiv. Ky ishte një vit tjetër 
i pazakonshëm dhe ju po përballeni 
me të njëjtat vështirësi me të cilat po 
përballen edhe bashkëmoshatarët 
tuaj anembanë botës. Prandaj, shkoni 
dhe jepni më të mirën tuaj dhe nëse 
rezultatet e testit nuk i përmbushin 
pritjet tuaja, të paktën do ta kuptoni 
se ku po çaloni në mënyrë që të 
përgatiteni më mirë për testet tuaja të 
pranimit në fakultet.

Ju uroj fat të gjithëve!
Leonora
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“For You” është pub-
likim zyrtar i KFOR-it, 
prodhuar dhe finan-
cuar nga KFOR-i, i 
shtypur në Kosovë 
dhe shpërndahet pa 
pagesë. Përmbajtja 
nuk reflekton qën-
drimin zyrtar të koali-
cionit apo të shteteve 
anëtare. KFOR-i pra-
non edhe i mirëpret 
opinionet tuaja dhe i 
publikon ato, por në 
formë të përmble- 
dhur. Nëse kërkohet 
emri i autorit të mos 
tregohet, kjo mund 
të bëhet, por nuk do 
të publikohen letra 
anonime, shpifëse apo 
me qëllim të keq.
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editorial/index

This is the second generation 
that is graduating during 
the COVID-19 pandemic. 

This means that again this year 
high school graduates will not 
be able to organize their proms. 
But more important than the 
prom are the various tests that 
both high and middle school 
graduates must undergo. 

If you remember, last year 
the achievement test for middle 
school graduates was cancelled 
altogether, whereas the high 
school national test, after being 
postponed several times, was 
organized sometime in August. 
The reasons for these delays are 
completely understandable. After 
all, on a global scale, education is 
one of the most (if not the most) 
affected fields by the spread of 
COVID-19. Let us just say that 
organizing online classes in such 
conditions and in such short 
time was not an easy challenge. 
Naturally, it is expected that the 
test results will maybe not be at 
a satisfactory level. 

One thing is for sure, 
although the current school 
year has been better, not all 
students and all schools had the 
same opportunities to teach, 
learn and grow. That is why 
we should approach this year’s 
tests not as a mean to judge the 
performance of schools, teachers 
or students, but rather as the 
perfect tool to collect crucial 
information about the impact 
COVID-19 has had on the learning 
process during this year.

In other words, this time 
around do not stress about 
the test outcome but rather 
approach it with a positive 
attitude. This has been another 
unusual year and you are facing 
the same difficulties your peers 
across the world are facing 
too. So go and give your best, 
if your results are not to your 
expectation at least you will find 
out where you are lacking so that 
you can better prepare for your 
college admission tests. 

Good luck to all of you!
Leonora
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shkolla e muajit

Shkolla e muzikës “Prenk Ja-
kova” në Prishtinë është një 
ndër shkollat e para të këtij 

lloji jo vetëm në kryeqytet, por edhe në 
mbarë Kosovën. Ajo për herë të parë i 
hapi dyert në vitin 1949 dhe që atëherë 
aty janë shkolluar dhe rritur muzikantë 
(instrumentist dhe këngëtarë) të cilët 
kanë lënë dhe vazhdojnë të lënë gjurmë 
në skenën muzikore të Kosovës.

Pika më e fortë e 
shkollës profesionalizmi 
i mësimdhënësve
Ditë më parë, ekipi ynë u takua me ush-
truesen aktuale të detyrës së drejtore-
shës së kësaj shkolle znj. Jeta Dida Bujari, 
e cila është e lidhur me këtë shkollë që 
nga mosha e saj 5 vjeçare, kur filloi t’i 
ndiqte orët e para të muzikës për instru-
mentin e pianos. Në bazë të kësaj për-
voje znj. Dida Bujari, theksoi se pika më 
e fortë e kësaj shkolle është niveli i lartë 
profesional i të gjithë mësimdhënësve 
pasi që 95 përqind e mësimdhënësve 
kanë master për pozitën e tyre. Mirëpo, 
sipas saj, krahas kualifikimit profesional 
shkollor një profesor i mirë është edhe 
kërkues si dhe di si ta transmetojë dijen 
tek nxënësi. Këto tipare janë të rëndë-
sishme sepse janë pikërisht mësim-
dhënësit që i nxisin nxënësit që të ma-
rrin pjesë në gara, koncerte etj.

Një tjetër aspekt i rëndësishëm që duhet 

pasur parasysh për këtë shkollë është se 
ajo i ngërthen në vete nivelin fillor dhe 
atë të mesëm. Të gjithë nxënësit në niv-
elin fillor i vijojnë mësimet aty krahas 
mësimit në shkolla të rregullta fillore. 
Prandaj, orari i tyre në shkollën e muz-
ikës caktohet në përputhje me orarin 
në shkollën e rregullt. Në anën tjetër, 
niveli i mesëm i shkollës së muzikës 
klasifikohet si shkollë e mesme profe-
sionale dhe kjo do të thotë që nxënësit 

i vijojnë mësimet me orar të plotë çdo 
ditë nga ora 8:00 deri në 13:30. 

Furnizimi me instrumente 
dhe ndërtimi i një 
objekti të ri prioritet
Ashtu si edhe të gjitha shkollat e tjera, 
edhe shkolla e muzikës është prekur rëndë 
nga përhapja e pandemisë së COVID-19. 
Madje një ndër mangësitë më të mëdha 
që u vërejt gjatë kësaj kohe është mung-
esa e instrumenteve të mjaftueshme. Kjo 
ka qenë edhe shtysa kryesore për znj. Dida 
Bujari që së bashku me këshillin e prindërve 
dhe kolektivin e shkollës të përgatisin një 
projekt për të kërkuar mbështetje nga 
institucionet e Kosovës por edhe zyrat e 
ndryshme ndërkombëtare dhe sidomos 
ambasadat për furnizim me instrumente 
muzikore. Një tjetër projekt i rëndësishëm 
që është në zhvillim e sipër është që në 
bashkëpunim me Komunën e Prishtinës 

ARTI ËSHTË MBI TË GJITHA!

Drejtoresha e shkollës Jeta Dida Bujari



P renk Jakova Music School in 
Prishtina is one of the first 
schools of its kind not only in 

the capital, but in Kosovo too. It first 
opened its doors in 1949 and since 
then musicians (instrumentalists 
and singers) have been educated 
and grown there, who have left and 
continue to leave their mark on the 
music stage of Kosovo. 

The teachers' profes-
sionalism is school's 
strongest point 
Days ago, our team met with this 
school's current acting director, Mrs. 
Jeta Dida-Bujari, who has been asso-
ciated with this school since she was 
5 years old, when she started attend-
ing her first piano lessons. Based on 
this experience, Mrs. Dida-Bujari, 
stressed that this school's strongest 
point is the high professional level of 
all teachers, as 95 percent of them 
have master degrees for their posi-
tion. However, according to her, in 
addition to the professional qualifi-
cation, a good professor is also de-
manding and knows how to transmit 
knowledge to the student. According 
to her, these attributes are important 
because it is precisely the teachers 
who encourage students to partici-
pate in competitions, concerts, etc.

Another important aspect that 
should be familiar about this school 
is that it includes the primary and 
secondary level. All students of the 
elementary level attend classes there 
in addition to attending regular pri-
mary schools. Therefore, their sched-
ule at the music school is set in ac-

cordance with the schedule at the 
regular school. On the other hand, 
the secondary level of the music 
school is classified as a secondary 
vocational school, and this means 
that students attend full time class-
es, every day from 08:00 to 13:30.

Supply with instruments 
and construction of a 
new facility - a priority
Like all other schools, the music 
school has also been severely affect-
ed by the spread of the COVID-19 
pandemic. One of the biggest short-
comings observed during this time 
is the lack of sufficient music instru-
ments. This has been the main impe-
tus for Mrs. Dida-Bujari to work with 
the parents' council and the school 
staff in preparing a project to seek 
support for the supply of musical in-
struments from Kosovo institutions 
but also from various international 
offices, especially embassies. Another 
important ongoing project, in coop-
eration with the Municipality of Pr-
ishtina, is to find a suitable location 
where a building dedicated to this 
school will be built.  

"The fate of the music school is that 
it has always been transferred from 
one place to another, because we have 
never had a building of our own. This 
has consistently posed many prob-
lems for us. However, I believe that 
we are very close to finding a solu-
tion and this is much needed,” said 
Mrs. Dida-Bujari. She further advised 
all the young people in Kosovo not to 
forget that Art is above all. Therefore, 
according to her, it is important that 
even if young people do not intend to 
have art as an occupation, they should 
engage in any field of art, especially 
in music and with any musical instru-
ment. Because, in addition to enno-
bling the soul, music and instruments 
also help to enhance intelligence.

të gjendet një lokacion i përshtatshëm ku 
do të ndërtohet një objekt i dedikuar për 
këtë shkollë. 

“Fati i shkollës së muzikës është se 
gjithmonë është bartur nga një vend 
në një tjetër për shkak se nuk e kemi 
pasur asnjëherë një objekt tonin. Kjo 
na ka paraqitur vazhdimisht shumë 
probleme. Mirëpo, besoj se jemi 
shumë afër gjetjes së një zgjidhjeje 
dhe kjo është më se e nevojshme,” 
theksoi znj Dida Bujari. Ajo më tej i 
porositi të gjithë të rinjtë e Kosovës 
që të mos harrojnë se: Arti është mbi 
të gjitha! Prandaj, është e rëndë-
sishme që, edhe nëse të rinjtë nuk 
synojnë që ta kenë artin si profesion, 
të angazhohen në ndonjë fushë të ar-
tit dhe posaçërisht me muzikën dhe 
ndonjë instrument muzikor. Sepse, 
krahas fisnikërimit të shpirtit, muzika 
dhe instrumentet ndihmojnë edhe në 
ngritjen e inteligjencës.
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ART IS 
ABOVE ALL



Ju mësoni, lidheni me miqtë dhe luani 
lojëra në internet. Ky është bërë realiteti 
modern për pothuajse çdo adoleshent 

dhe këdo që e përdor internetin. Për fat 
të keq shumë prej adoleshentëve janë 
shënjestra ideale për kriminelët kibernetik 
për arsyen e thjeshtë se ata nuk i kushtojnë 
vëmendje të mjaftueshme sigurisë 
kibernetike. Prandaj, është e domosdoshme 
që ju të tregoheni po aq të kujdesshëm 
gjatë aktiviteteve tuaja në internet sikurse 
edhe në jetën reale. Ashtu siç ju nuk e lini 
telefonin tuaj të mençur larg jush në një 
vend publik, sigurohuni që po e përdorni 
edhe internetin në mënyrë më të sigurt.

Në një deklaratë në lidhje me sigurinë 
kibernetike, Daut Hoxha, zëdhënës i 
Policisë së Kosovës (PK), theksoi se mbi 
90% e popullatës në Kosovë kanë qasje 
në internet dhe që PK-ja është tejet e 
angazhuar në parandalimin e krimit 
kibernetik ose krimeve që mund të kryhen 
përmes internetit. “Policia e Kosovës 
merret me raste të ndryshme, ku ankuesit 
janë individë por edhe institucione apo 
biznese, rastet e ankesave të të cilave 
kanë të bëjnë me internetin. Secili rast 
ka specifika të ndryshme, por ne u bëjmë 
thirrje të gjithë njerëzve që të jenë tepër 
të kujdesshëm kur e përdorin internetin.” 
Zyrtari policor Hoxha, gjithashtu theksoi 
që PK-ja në është në shërbim të të gjithë 
njerëzve në Kosovë.

Për të gjithë ju që dëshironi të jeni 
më të sigurt në internet, por nuk e dini 
si, ne ju ftojmë që t’i lexoni disa këshilla 
që do t'ju ndihmojnë të qëndroni të 
sigurt tani dhe në të ardhmen.

NDAJ ME KUJDES
Ajo që postoni mund të zgjasë gjithë 
jetën: Para se të postoni diçka në internet, 
mendoni se çfarë të tjerët mund të mësojnë 
për ju dhe kush mund ta shohë atë sot dhe 
në të ardhmen - mësuesit, prindërit, kolegët 
dhe madje edhe punëdhënësit e mundshëm 
në të ardhmen. Ndani vetëm materiale 
me të cilat ndjeheni rehat dhe të cilat ju 
prezantojnë pozitivisht.

Jini të vetëdijshëm për atë që po ndahet: 
Jini të vetëdijshëm se kur e postoni një foto 
ose video në internet, ju mund të jeni duke 
ndarë informacione rreth të tjerëve ose 
detaje personale për veten tuaj si ku jetoni, 
ku shkoni në shkollë ose ku dilni.

Postoni për të tjerët vetëm ashtu siç 
dëshironi që edhe ata të postojnë për ju: 

Rregulla e artë vlen edhe për internet. 
Kërkoni leje para se të etiketoni një 
mik në një foto dhe sigurohuni që ata 
pajtohen me këtë.

Zotëroni praninë tuaj në internet: Është në 
rregull të kufizosh se kush mund të shohë 
informacionin tënd dhe çfarë ndan. Mësoni 
dhe përdorni parametrat e privatësisë 
dhe sigurisë në lojërat, aplikacionet dhe 
platformat tuaja të preferuara në internet.

INFORMATAT 
PERSONALE JANË SI 
PARAJA. VLERËSOJINI 
ATO. MBROJINI ATO.
Dijeni çfarë është duke u mbledhur, 
kush po e mbledh dhe si do të përdoret: 
Informatat për ju, sikurse lojërat që ju 
pëlqen të luani, kërkimet tuaja në internet 
dhe ku blini dhe jetoni – të gjitha këto 
janë të vlefshme për njerëz të caktuar, 
sikurse paratë. Tregoni vëmendje se kush 
i merr këto informacione dhe si mblidhen 
ato përmes aplikacioneve dhe faqeve 
të internetit. Përdoreni një produkt ose 
shërbim vetëm nëse kompania tregon 
qartë dhe hapur se si do të përdorë 
informacionin tuaj personal. Nëse nuk 
jeni të sigurt se çfarë do të bëjë një biznes 
me informacionin tuaj, pyesni prindërit 
tuaj. Nëse një aplikacion kërkon leje 
për të përdorur informacionin personal 
(si vendndodhja juaj), mendoni dy 
herë nëse pajtoheni ta ndani këtë. Për 
shembull, nëse e instaloni një lojë fjalësh 
e cila kërkon të ketë qasje në lokacionin, 
mikrofonin, fotot, kalendarin dhe/ose 
kontaktet e juaja, ju duhet të mos e lejoni 
këtë, sepse një aplikacion i tillë në të 
vërtetë nuk ka nevojë për këtë qasje që të 
funksionojë si duhet.

Siguroni pajisjet tuaja: Përdorni 
fjalëkalime dhe kodkalime të forta ose 
veçori identifikuese me prekje për të kyçur 
pajisjet tuaja. Sigurimi i pajisjes tuaj mund 
të ndihmojë në mbrojtjen e informacionit 

Para se të postoni apo ndani diçka në Internet - mendohuni kush mund ta sheh atë!
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You learn, connect with friends, and play 
games online. This has become the modern 
reality for just about any teenager and 

anyone who uses the Internet. Unfortunately, 
many of the teenagers are ideal targets for the 
cybercriminals for the simple reason that they 
do not pay enough attention to cybersecurity. It 
is therefore necessary that you exercise the same 
cautious approach during your online activities 
as you would do in real life. Just as you would not 
leave your smartphone lying around unattended 
in public places, make sure you are also using the 
Internet more safely and securely. 

In a statement relating to cybersecurity, 
Daut Hoxha, spokesperson of the Kosovo 
Police (KP), pointes out that over 90% of 
the population in Kosovo have access to the 
Internet and that KP is heavily engaged in 
preventing cybercrime or crimes that can be 
committed through the Internet. 

“Kosovo Police handles various cases, where 
individuals but also institutions or businesses, 
complained about criminal cases related to the 
Internet. Different cases have different specifics, 
but we call on all people to be extra vigilant when 
using the Internet.” Officer Hoxha also stressed 
that KP is in service for all the people of Kosovo.

For all of you that want to be safer online 
but do not know how, we invite you to read 
some simple tips that will help you stay 
secure now and in the future.

SHARE WITH CARE
Whatever you post can last a lifetime: Before 
posting anything online, think about what others 
might learn about you and who might see it 
today or in the distant future - teachers, parents, 
colleagues, and even potential future employers. 
Share only content you are feeling comfortable 
with and portray you in a positive way.

Be aware of what is being shared: Be aware that 
when you post a picture or video online, you 
may also be sharing information about others or 
personal details about yourself such as where you 
live, go to school, or usually hang out.

Post only about others as you would like to 
have them post about you: This golden rule 
applies to online posts as well. Ask permission 
before you tag a friend in a photo to make sure 
they are OK with that.

Own your online presence: It is OK to limit who can 
see your information and what you share. Learn 
about and use privacy and security settings of your 
favorite online games, apps, and platforms.

PERSONAL INFORMATION 
IS LIKE MONEY. VALUE IT. 
PROTECT IT.
Know what is being collected, who is collecting 

it and how it will be used: Information about 
you, such as the games you like to play, what you 
are searching for online and where you shop and 
live - all of this has value to certain people, just 
like money. Be thoughtful about who gets that 
information and how it is collected through apps 
and websites. Only use a product or service if the 
company clearly and openly states how it will use 
your personal information. If you are not sure 
what a business will do with your information, 
ask your parents. Think twice when an app wants 
permission to use your personal information (like 
your location), whether or not you really are OK 
with sharing that. For example, if you are installing 
a word game that asks permission to access your 
location, microphone, photos, calendar and/
or contacts, you should deny those permissions 
because that specific app does not really need to 
have those permissions to function properly.

Secure your devices: Use strong passwords, 
passcodes, or touch ID features to lock your 
devices. Securing your device can help to protect 
your information if your device gets lost or stolen.

Get savvy about Wi-Fi hotspots: Public wireless 
networks and hotspots are not secure - this means 
that the possibility exists that anyone can see what 
you are doing on your laptop or smartphone while 
you are connected. Think about what you are doing 
and if you are fine with what another person might 
be able to see. If you use public Wi-Fi a lot, consider 
to start using a virtual private network (VPN) that 
provides a more secure Wi-Fi connection.

Now you see me, now you do not: Some stores 
and other locations look for devices with Wi-Fi or 
Bluetooth turned on to track your movements while 
you are within range. Turn off Wi-Fi and Bluetooth 
when not in use, and limit your use of free public 
wireless networks, that store your location and are 
tracking what you do online.

Whenever in doubt, throw it out: Links in emails, 
tweets, posts, and online advertising are often used 
by the bad guys to gain access to your personal 
information. If it looks weird, even if you know the 
source, it is best to delete it.

A virtual private network (VPN) extends a 
private network across a public network 
and enables users to send and receive data 
across shared or public networks as if their 
computing devices were directly connected 
to the private network. Applications running 
across a VPN may therefore benefit from 
the functionality, security, and management 
of the private network. Many VPN’s cost 
money (monthly subscriptions) but you can 
download and use many free VPN’s. Just go 
online and do a little research on which is 
the best solution for you. If you want to read 
in more detail about some of the best free 
VPNs go to our Hi-Tech column on page 22.

tuaj nëse e humbni ose ua vjedhin 
pajisjen tuaj.

Kujdes me lidhjet në rrjetet Wi-Fi: 
Rrjetet publike pa tel (Wi-Fi) dhe 
të ashtuquajturat “hotspots” nuk 
janë të sigurta - kjo do të thotë se 
ekziston mundësia që kushdo mund 
të shohë atë që po bëni në llaptopin 
ose smartfonin tuaj ndërkohë që 
jeni të lidhur në atë rrjet. Mendoni 
se çfarë po bëni dhe nëse dëshironi 
që një person tjetër ta shohë këtë. 
Nëse i përdorni shumë rrjetet Wi-
Fi publike, merreni në konsideratë 
që të filloni të përdorni një rrjet 
privat virtual (VPN – Virtual Private 
Network), që siguron një lidhje më 
të sigurt në rrjetet Wi-Fi.

Sa më shihni, sa jo: Disa dyqane 
dhe vendndodhje të tjera kërkojnë 
pajisje me Wi-Fi ose Bluetooth të 
aktivizuara për të gjurmuar lëvizjet 
tuaja ndërsa jeni brenda rrezes. 
Çaktivizoni Wi-Fi dhe Bluetooth 
kur nuk i përdorni, dhe kufizojeni 
përdorimin tuaj të rrjeteve publike 
Wi-Fi, të cilat e ruajnë vendndodhjen 
tuaj dhe e gjurmojnë çfarë bëni në 
internet.

Kur keni dyshime, hidheni: 
Vegzat në email, tweet, postime 
dhe reklamat online përdoren 
shpesh nga kriminelët për qasje 
në informacionet tuaja personale. 
Nëse duket e çuditshme, edhe nëse 
e dini burimin, më mirë fshijeni.

STAY SAFE ONLINE - PRACTICAL TIPS

Na vizitoni në:
Visit us at:

Një VPN e shtrinë një rrjet 
privat në një rrjet publik dhe 
ua mundëson përdoruesve që 
të dërgojnë dhe pranojnë të 
dhëna në rrjetet e përbashkëta 
publike sikur pajisja e tyre të 
jetë e lidhur në një rrjet privat. 
Kështu aplikacionet me një 
VPN aktiv mund të përfitojnë 
nga funksionaliteti, siguria dhe 
menaxhimi i një rrjeti privat. 
Shumica e VPN janë me pagesë 
(abonime mujore), por ju mund 
të shkarkoni dhe përdorni shumë 
VPN falas. Vetëm kërkoni pak në 
internet për të gjetur zgjidhjen 
më të përshtatshme për ju. Nëse 
dëshironi që të lexoni për disa 
prej VPN-ve falas më të mira 
shkoni në rubrikën tonë Hi-Tech 
në faqe 22.
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Disa ngjyra na ndihmojnë të dukemi më të rinj dhe të rikthejmë energjinë, e disa të tjera e stimulojnë sistemin imunitar, 
frymëzojnë, rikthejnë paqen ose na bëjnë që të rrezatojmë gëzim. Në komunikimin joverbal me botën, ngjyrat që i veshim janë 
fjalët dhe fjalitë tona. Nga paleta e ngjyrave që i veshim në mëngjes, të tjerët do të mund të zbulojnë diçka për ne madje edhe 
atë për të cilën ne vetë nuk jemi të vetëdijshëm. Gjithashtu, përmes ngjyrave ne mund të komunikojmë me veten tonë. Nëse e 
dimë se si funksionojnë ngjyrat e ndryshme, ne mund të menaxhojmë gjendjet tona shpirtërore.

Psikologët dhe veçanërisht "trajnerët e famshëm të jetës" jo vetëm që pajtohen se zgjedhja e ngjyrave 
përreth ndikon në gjendjen tonë psikologjike dhe neurologjike, por ata e dinë edhe cila ngjyrë na 
ndihmon të rrezatojmë gëzim dhe mirëqenie, të dukemi më të rinj ose të qëndrojmë të qetë në këtë 

botë të çmendur. Rregulli themelor për zgjedhjen e ngjyrave për të kontrolluar disponimin tuaj dhe të dikujt 
tjetër është që së pari të pyesni veten si ndiheni teksa e shikoni një ngjyrë të caktuar. A ju qetëson apo ju 
bën që të ndërmerrni ndonjë veprim? Më pas, pyeteni veten për çka keni nevojë atë ditë. Dëshironi të keni 
pamjen më të mirë, që ta forconi sistemin tuaj imunitar apo të përballeni me një situatë sfiduese emocionale?

E GJELBRA E RUAN 
HARMONINË 
E kuqja duhet të zgjidhet për t'ju 
mbushur energji dhe motivim 
për veprim, për shembull për 
stërvitje. Gjithashtu e kuqja 
është zgjedhja e duhur për 
takimin e parë, por edhe për 
të biseduar me mësuesit kur 
kërkoni të zgjasni afatin për 
detyrat e shtëpisë.

Ngjyra portokalli do të 
jetë zgjedhja e duhur për të 
biseduar me miqtë, në internet, 
nëse nuk mund të flisni ballë 
për ballë, sepse shpërndanë 
një ndjenjë lumturie. Ajo është 
një zgjedhje e mirë nëse doni 
të filloni një projekt apo hobi 
të ri, sepse sjell gjallëri dhe 
optimizëm në jetën tonë.

E verdha është ngjyra e diellit 
dhe sjell pozitivitet dhe hare. 
Na ndihmon të largohemi 
emocionalisht nga situata 
dhe marrëdhëniet negative. 
Ajo nxit krijimtarinë mendore. 
Me të verdhë do të filloni të 
buzëqeshni dhe njerëzit do t'ju 
përgjigjen njësoj.

E gjelbra ruan harmoninë në 
shtëpi, përfaqëson rinovimin dhe 
rigjenerimin. Prandaj ju jo vetëm 
që duhet të visheni me të gjelbër, 
por gjithashtu të sillni sa më 
shumë gjelbërsi të jetë e mundur 
në shtëpinë tuaj. E gjelbra vepron 
si tonik, ndihmon në detoksifikim 
e trupit dhe që ai të vihet në 

ekuilibër, gjersa gjithashtu ndihmon në marrjen e vendimeve. 

E kaltra është ngjyra e negociatorëve, kështu që nëse keni nevojë 
të mbani një fjalim ose prezantim është një zgjedhje ideale për 
komunikim “online” ose të drejtpërdrejtë. Përveç kësaj, ajo e ka një 
efekt qetësues në sistemin tuaj nervor, prandaj zgjidheni atë nëse 

keni nevojë t'i mbani gjërat nën kontroll, kur të jeni të mërzitur ose 
nervoz. Hijet e lehta të së kaltrës janë ideale për gjumë.

Ngjyra vjollce është një ngjyrë që do t'ju ndihmojë kur 
ndërmjetësoni ose bëni joga. Do të sjellë paqe atje ku familjet janë 
mbyllur së bashku për një kohë të gjatë për shkak të pandemisë. 
Është një ngjyrë frymëzuese dhe kreative, kështu që nëse po 
përgatiteni të pikturoni ose të bëni një projekt dizajni, vishni diçka 
vjollcë për të inkurajuar frymëzimin.

E BRUZTA DHE PEMBJA PËRTËRIJNË!
Pembja është ngjyra e kujdesit, dhembshurisë, dashurisë së 
pakushtëzuar dhe ndarjes me të tjerët, andaj na duhet në këto 
kohë kur e kuptojmë se duhet të jemi më të sjellshëm dhe më të 
dashur ndaj njëri-tjetrit. Në nuancat e saj më të forta, pembe, kjo 
ngjyrë reflekton imazhin e pavarësisë, por edhe feminitetin. Kështu 
që lirisht zgjidhni pemben, të paktën në detaje dhe aksesorë, nëse 
keni nevojë për të forcuar dhe inkurajuar dinamizmin.

Nëse duam të dukemi më të rinj, rekomandohet ngjyra e bruztë 
(tirkiz) dhe pembe. Nëse këto dy ngjyra nuk janë pjesë e rrobave 
tuaja të zakonshme, nuk duhet të dorëzoheni paraprakisht. Kushti i 
parë për t’u dukur dhe ndjerë më i ri është vetëbesimi. Kjo do të thotë 
që ne mund të veshim ato ngjyra që gjithmonë dhe kudo rikthejnë 
energjinë tonë. Ashtu rrezatojnë edhe ngjyra e bruztë dhe pembe.

CILA ËSHTË NGJYRA JUAJ E PREFERUAR???
fashion



Some colors help us look younger and restore energy, other colors stimulate immune system, inspire, restore peace, or make us 
radiate joy. In non-verbal communication with the world, the colors we wear are our words and sentences. From the palette we 
wore that morning, others will discover about us even what we ourselves are not aware. Also, through colors we can communicate 
with ourselves. If we know how different colors work, we can manage our moods.

Not only do psychologists and especially the popular “life coaches” agree that the choice 
of colors that surround us affects our psychological and neurological states, but they also 
know which color help us radiate joy and well-being, to look younger, or to stay calm in 

this crazy world. The basic rule for choosing colors to control your own and someone else’s mood 
is: First ask yourself how you feel at that moment while looking at a color. Does it calm you down 
or it moves you into action? And then ask yourself what you need that day. Do you want to have 
the best look, to boost your immune system, or deal with an emotionally challenging situation?

GREEN KEEPS 
HARMONY 
Red should be chosen to 
provide you with energy 
and motivation for action, 
for example for exercise. 

Also red is the right choice for the first meeting, but also for talking 
to teachers when you are looking to extend the deadline for 
homework.

Orange will be the right choice for talk with friends, online, if you 
can’t talk face to face, because it spreads a sense of happiness. It is 
a good choice if you want to start a new project or hobby because 
it brings vitality and optimism in our lives.

Yellow is the color of the sun and brings positivity and joy. It helps 
us to emotionally separate ourselves from negative situations and 
relations. It encourages mental creativity. In yellow you will start 
smiling and people will reciprocate.

Green keeps harmony in the home, represents renewal and 
regeneration. That is why you should not only wear green, but also 
bring as much greenery as possible in your home. Green acts as a 
tonic, helps to detoxify and bring the body into balance, and also 
helps in making decisions. 

Blue is the color of negotiators so it is an ideal choice for online 
or face-to-face, if you need to give a speech or presentation. In 
addition, it has a calming effect on your nervous system, so choose 
it if you need to keep things under control, if you are upset or 

nervous. Light shades of blue are ideal for sleeping. 

Purple is a color that will support you when you mediate or do 
yoga. It will bring peace where families have been locked together 
for a long time due to a pandemic. It is an inspiring and creative 
color, so if you are preparing to paint or do a design project, wear 
something purple to encourage inspiration.

TURQUOISE AND PINK REJUVENATE! 
Pink is the color of care, compassion, unconditional love, and 
sharing, so we need it in these times, when we realize that we must 
be kinder and more caring towards each other. In its stronger, 
pink shades, this color projects the image of independence, but 
also femininity.  So fell free to choose pink, at least in details and 
accessories, if you need to strengthen and encourage dynamism.

If we want to look younger, turquoise and pink are recommended. 
If these two colors are not part of your common clothes, you 
should not give up in advance. The first condition to look and 
feel younger is self-confidence. This means that we can wear 
those colors that restore our energy always and everywhere. 
And turquoise and pink radiate just like that. 

 WHAT IS YOUR FAVORITE COLOR TO WEAR???
fashion
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Kush është Shkumbin Miftari, fillimet e 
para në skenën muzikore, takimi i parë 
me muzikën?
Unë jam Shkumbin Miftari, me profesion 
jam Master i instrumentit të fizarmon-
ikës. Përndryshe, jam fizarmonicist i 
diplomuar, instrumentist i përkushtuar 
dhe gjithashtu koncertist nëpër vende 
të ndryshme. Dashuria për instrumen-
tin dhe muzikën lindi shumë kohë më 

parë, që nga mosha 9 
vjeçare, dhe rrjedhi-
misht i kam përfunduar 
edhe studimet Bachelor 
dhe Master Profesion-
al për instrumentin e 
fizarmonikës.

Pse e keni zgjedhur
instrumentin e 
fizarmonikës?
Fizarmonika si nga kon-
strukti edhe nga pamja 
është një instrument 
tërheqës dhe shumë 
interesant. Si fëmi-
jë isha kureshtar për 
fizarmonikën dhe pastaj 
me kohë iu përkush-
tova pasi që është një 
instrument magjik dhe 
nuk mund ta braktisësh 
asnjëherë magjinë dhe 
ngrohtësinë që të ofron 
ajo. Fizarmonika është 
pjesë e pandashme e 
jetës time.

Kush ka ndikuar më 
shumë në formimin 
tënd si artist?
Në Kosovë Fizarmonika 
ka qenë dhe vazhdon të 
jetë në një nivel shumë 
të dobët, për shkak se 
në shkollat ku funksion-
on dega e fizarmonikës 
nuk ka profesorë të 
kualifikuar për këtë 

instrument. Unë si instrumentist dhe 
muzikant jam formuar në Universitetin e 
Arteve në Tiranë, në degën Instrumental 
Fizarmonikë Klasike. Në formimin tim si 
instrumentist profesional kanë ndikuar 
shumë edhe master klasat që i marr nga 
profesorë me emër në botë. Falënderimet 
e mija më të mëdha shkojnë për Universi-
tetin e Arteve në Tiranë dhe të gjithë pro-

fesorët të cilët kanë bërë një punë shumë 
të madhe. Unë do t’i jem mirënjohës 
gjithmonë tërë stafit të universitetit, ku 
edhe pse ka vite që i kam përfunduar 
studimet akoma marr mbështetjen e tyre.

Cilat janë disa prej arritjeve më të 
mëdha muzikore në karrierën tuaj?
Në vitin 2020 i fillova përgatitjet për 
të marrë pjesë në garën më të mad-
he botërore, që është “Confederation 
Mondiale De L’accordeon” (Konfederata 
Botërore e Fizarmonikës). Në Konfeder-
atën Botërore ka konkurrencë të jashtëza-
konshme nga të gjitha vendet e botës 
ku vjet morëm pjesë mbi 750 konkurrent 
nga e gjithë bota. Me këtë rast, isha unë 
që e përfaqësova Kosovën për herë të 
parë në historinë e kësaj gare. Kur erdhi 
momenti i performancave, unë e dhashë 
më të mirën nga vetja, dhe arrita të 
renditem në vendin e 5-të në botë. Kjo 
ishte me të vërtetë një mrekulli për mua 
dhe karrierën time pasi që, direkt pas 
pjesëmarrjes time si garues e pranova 
një ofertë nga Presidenti i Festivalit, që 
duke filluar nga viti 2021 të isha pjesë e 
delegacionit të Konfederatës Botërore 
dhe të përfaqësoja Kosovën si pjesë e 
delegacionit. Pak ditë më vonë, më erdhi 
ftesa edhe nga organizatorët e garës 
“Accordion Star International” në SHBA, 
që të bëhesha pjesëtar i jurisë së kësaj 
gare. Tani, vazhdoj të jem aktiv si pjesëtar 
i Delegacionit për Konfederatën Botërore 
të Fizarmonikës dhe si pjesëtar i jurisë në 
Accordion Star International. Është një 
kënaqësi dhe nder të jem krahë për krahë 
me instrumentistët, kompozitorët dhe 
muzikantët më të mirë në botë.

Çfarë mendoni për skenën muzikore 
kosovare dhe çka do të ndryshoje?
Nuk mund të them që vendi ynë bën një 
jetë artistike të zhvilluar. Ajo që e shoh 
dhe ndjejë është një mungesë e pash-
mangshme e jetës artistike e kulturore. 
Mungojnë koncertet, ekspozitat dhe 
shumë organizime të tjera kulturore dhe 
artistike. Nuk dua të dukem pesimist, por 
mendoj se kjo situatë është disi e frikshme 
për gjeneratat e reja. Kjo për mendimin 
tim duhet të ndryshoj sa më shpejt, dhe 
pastaj pa dyshim që të gjithë talentet 
sot depërtimin në skenat botërore dhe 
afirmimin e kanë më të lehtë.

A mendon se artistëve të rinj iu jepet 
hapësirë e mjaftueshme në media?
Sipas përvojës time mendoj që sot të 
rinjtë e kanë mbështetjen e jashtëza-
konshme dhe u jepet hapësirë shumë 
e madhe në media. Unë personalisht 
u jam shumë mirënjohës të gjitha 
mediave dhe portaleve sepse pa ju nuk 
do të kishte marrë rëndësinë e meritu-
ar as ky sukses i imi.
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SHKUMBIN MIFTARI - NJË JETË 
TË TËRË ME FIZARMONIKËN

Një fizarmonicist i përkushtuar që nga mosha nëntë vjeçare, sot 
Shkumbin Miftari është një prej më të mirëve në Kosovë. Krahas 
arritjeve si instrumentist z. Miftari është edhe themelues i shoqatës 

së fizarmonikës “Kosovo Accordion Association”. Kjo shoqatë në bashkëpunim 
me Konfederatën Botërore të Fizarmonikës në mes të tjerash e ka si mision të 
saj gjetjen e talenteve të cilët luajnë fizarmonikë. Për këtë qëllim, gjatë muajit 
maj Kosovo Accordion Association e organizoi konkursin “Kosovo Accordion 
2021”, për të përzgjedhur përfaqësuesit e Kosovës në garën “Trophée Mondial 
de l’Accordéon” (më shumë për këtë aktivitet mund të lexoni në faqen tonë të 
internetit në www.magazineforyou.com). Në vijim ju ftojmë të lexoni intervistën 
që ekipi ynë e zhvilloi më z. Miftari.



Who is Shkumbin Miftari, 
beginnings in the music 
scene, first meeting with 
music?
I am Shkumbin Miftari, by 
occupation I am a Master of 
the accordion instrument. 
Nevertheless, I am a graduat-
ed accordionist, a dedicated 
instrumentalist and also 
concert performer in various 
countries. My love for this 
instrument and music was 
born a long time ago, at the 
age of 9, and consequently I 
completed my Professional 
Bachelor and Master studies 
for the accordion.

Why did you choose the 
accordion?
The accordion, both in terms 
of construction and appear-
ance, is an attractive and very 
interesting instrument. As a 
child I was curious about the 
accordion and then in time I 

devoted myself to it as it is a 
magical instrument and you 
can never abandon the magic 
and warmth it offers. The 
accordion is an integral part 
of my life.

Who has influenced the most 
your artistic formation?
In Kosovo, the accordion has 
been and continues to be at 
a very poor level, because 
in the schools where the 
accordion branch oper-
ates there are no qualified 
professors for this instru-
ment. As an instrumentalist 
and musician, I was trained 
at the University of Arts in 
Tirana, in the Instrumental 
Classical Accordion branch. 
My training as a profession-
al instrumentalist has been 
greatly influenced by the 
master classes I receive from 
world-renowned professors. 
My biggest thanks go to the 

University of Arts in Tirana 
and all the professors who 
have done a great job. I will 
always be grateful to all the 
university staff, where even 
though I have completed my 
studies years ago, I still get 
their support.

What are some of the biggest 
musical achievements in 
your career?
In 2020 I started prepa-
rations to take part in the 
biggest world competition, 
which is the “Confederation 
Mondiale De L’accordeon” 
(World Confederation of 
Accordion). In the World 
Confederation there is 
tremendous competition, 
with competitors from all 
over the world; last year over 
750 competitors from all 
over the world took part. On 
this occasion, I represented 
Kosovo for the first time in 

the history of this competi-
tion. When the performanc-
es began, I gave my best, 
and managed to rank 5th in 
the world. This was really a 
miracle for me and my ca-
reer since, immediately after 
my participation as a contes-
tant I accepted an offer from 
the President of the Festival, 
to be part of the delegation 
of the World Confederation 
and to represent Kosovo 
as part of the delegation 
starting from 2021. Few days 
later, I received an invitation 
from the organizers of the 
“Accordion Star Internation-
al” competition in the US, 
to become a jury member 
in this competition. Now, I 
continue to be active as a 
member of the World Accor-
dion Confederation Delega-
tion and as a member of the 
Accordion Star International 
jury. It is a pleasure and an 
honor to be side by side with 
the best instrumentalists, 
composers and musicians in 
the world.

What do you think about 
the Kosovar music scene and 
what would you change?
I cannot say that our 
country has a developed 
art life. What I see and feel 
is an inevitable lack of art 
and cultural life. Concerts, 
exhibitions and many other 
cultural and art events are 
missing. I do not want to 
sound pessimistic, but I 
think this situation is some-
what scary for the younger 
generations. In my opinion, 
this should change as soon 
as possible, and then with-
out a doubt all the talents 
today find it easier to get 
through and get affirmed in 
t the world stage.

Do you think young artists 
are given enough attention 
in the media?
In my experience, I think that 
today young people have 
tremendous support and are 
given a lot of attention in the 
media. Personally, I am very 
grateful to all the media and 
portals because without you 
this success of mine would 
not have received the de-
served importance either.
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SHKUMBIN MIFTARI - A WHOLE 
LIFE WITH THE ACCORDION
A dedicated accordionist since the age of nine, today Shkumbin Miftari is one of the 

best in Kosovo. In addition to his achievements as an instrumentalist, Mr. Miftari is 
also the founder of the accordion association, “Kosovo Accordion Association.” This 

association in cooperation with the World Accordion Confederation among other things 
has the mission to find talents playing the accordion. For this purpose, during May, Kosovo 
Accordion Association organized the “Kosovo Accordion 2021,” competition to select the 
Kosovo representatives in the “Trophée Mondial de l’Accordéon” competition (more about 
this activity can be read on our website at www.magazineforyou.com). Below we invite you 
to read the interview that our team conducted with Mr. Miftari.
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Kushdo që ka shikuar filma 
amerikanë është më shumë se i 
njohur me skenat e urgjencës kur 

dikush telefonon numrin e urgjencës 
“911”, dhe më pas paraqitjen e ekipeve 
të emergjencës. Por, çfarë do të bëni 
nëse ju përballeni me një emergjencë, 
le të themi një zjarr ose një tërmet? A e 
dini se çfarë duhet të bëni?

Në rast emergjence 
telefononi 112 ose në 
rast zjarri 194
Padyshim, në Kosovë, në rast emergjence 
duhet të thirrni 112 ose në rast 
të zjarreve 194. Pasi të raportoni 
urgjencën në fjalë, varësisht prej 

natyrës së saj do të përgjigjet një 
institucion ose agjenci e caktuar. 
Ndonjëherë mund të jenë zjarrfikësit, 
policia dhe nganjëherë njësi të Gardës 
Kombëtare - Regjimentit të Mbrojtjes 
Civile të Forcave të Sigurisë së Kosovës 
(FSK). Në fakt, gjasat janë që në 
shumicën e rasteve të aksidenteve ose 
katastrofave të mëdha, këto të fundit 
do të jenë në mesin e reaguesve të 
parë në të gjitha llojet e emergjencave 
qofshin ato zjarre, tërmete, ortekë, 
aksidente kimike, etj.

Misioni i FSK-së është 
të ndihmojë njerëzit në 
tërë Kosovën 
Me qëllim që të mësojmë më shumë 
rreth gatishmërisë dhe kapaciteteve 
profesionale të pjesëtarëve të FSK-
së, kohët e fundit e vizituam njësinë 
e kërkim-shpëtimit në bazën e tyre në 
fshatin Pomozetin. Gjatë vizitës tonë 
folëm me rreshterin e parë Lulzim 
Rexhepi, pjesëtar i kompanisë së 
kërkim-shpëtimit, i cili deklaroi: “Në 
kuadër të kompanisë sonë ne i kemi 
disa nën-njësi si kërkim-shpëtimi 
urban, kërkim-shpëtimi në mal, 
kërkim-shpëtimi në ujë, zjarrfikësit 
dhe K9”. Ai vazhdoi duke shtuar: 
“Misioni ynë është që t’i ndihmojmë 
njerëzit në të gjithë Kosovën sa herë 
që ata kanë nevojë. Ne jemi gati 
të veprojmë në të gjitha kushtet 
atmosferike, pa marrë parasysh nëse 
është duke rënë shi apo borë”.

Në shumicën e aksidenteve ose katastrofave të mëdha, FSK do të jenë në 
mesin e reaguesve të parë në të gjitha llojet e emergjencave qofshin ato 
zjarre, tërmete, ortekë, aksidente kimike, etj.

FSK-ja - ORGANIZATË SHUMË-ETNIKE QË OFRON 
MUNDËSI TË MIRA PËR KARRIERË DHE SHËRBIM
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Na vizitoni në:
Visit us at:

Pajisjet dhe gatishmëria 
profesionale në një 
nivel të admirueshëm 
Ne gjithashtu e patëm mundësinë që 
t’i shihnim disa ushtrime stërvitore të 
kësaj njësie. Të parët që i demonstruan 
shkathtësitë e tyre ishin zjarrfikësit. Ata 
duhej t'i përgjigjeshin një zjarri, dhe 
ajo që na bëri përshtypje ishin koha e 
reagimit dhe shkathtësitë për ta fikur 
zjarrin shpejt. Pas tyre ishin njësitë e 
kërkim-shpëtimit malor dhe urban që i 
demonstruan shkathtësitë e tyre. Gjëja 
e parë që e vumë re ishin pajisjet e tyre, 
të cilat na thanë se ishin më të mirat në 
këtë fushë. Në kuadër të demonstrimit 
të tyre, ata duhej të ngjiteshin dhe të 
zbrisnin një “viktimë” nga një kullë e 
lartë me ndihmën e litarëve. Kurse, 
njësia e kërkim-shpëtimit urban ishte 
paraparë që të përgjigjej në një skenar 
tërmeti. Edhe këtë herë, koha e reagimit 
dhe profesionalizmi ishte i qartë.

Njësitë komunale 
të zjarrfikësve i 
kanë përmirësuar 
kapacitetet e tyre
Me të përfunduar ushtrimet, rreshteri 
i parë Rexhepi theksoi se për fat të 
mirë gjatë dy-tri viteve të fundit njësia 
e zjarrfikësve të FSK-së nuk ka pasur 
nevojë që të përgjigjej në shumë 
raste. Sipas tij, kjo është për shkak se 
zjarrfikësit në shumë komuna i kanë 
përmirësuar kapacitetet e tyre dhe 
verat nuk kanë qenë aq të thata, kështu 
që ka pasur më pak zjarre masive. Sa i 
përket ekipeve të kërkim-shpëtimit, 
rreshteri i parë Rexhepi theksoi se 
tërmeti në Durrës në Shqipëri vitin e 
kaluar ishte një emergjencë e madhe 
të cilës këto njësi iu përgjigjën dhe 
ndihmuan në gjetjen dhe shpëtimin e 
shumë prej viktimave.

FSK i mirëpret të gjitha 
etnitë në strukturën e saj
Në fund, rreshteri i parë Rexhepi i 
porositi të gjithë njerëzit që jetojnë 
në Kosovë dhe veçanërisht të rinjtë 
se: “FSK-ja është një institucion që 
i mirëpret të gjitha komunitetet 
në strukturën e saj sepse është 
një organizatë shumë-etnike. Ajo 
ofron mundësi të mira për karrierë 
profesionale dhe ajo është në shërbim 
të të gjithë njerëzve që 
jetojnë në Kosovë.”

Anyone who has watched American movies is more than familiar with scenes 
when someone is dialing the number “911”, followed by emergency crews 
jumping into action. But what are you going to do when you experience an 

emergency, let us say a fire or an earthquake? Do you know what you should do?

In case of emergency call 112 or in case of fire 194
Obviously, here in Kosovo, you must call 112 for an emergency or in case of fires 194. After you 
report the emergency, depending on its nature a certain institution or agency will respond. 
This may be firefighters, police and sometimes a unit from the National Guard of the Civil 
Protection Regiment of the Kosovo Security Forces (KSF). In fact, chances are that in most 
cases of larger scale accidents or disasters, the latter will be among the first respondents to 
all kinds of emergencies - be it fires, earthquakes, avalanches, chemical accidents, etc. 

The KSF mission is to serve all communities of Kosovo
To find out more about the status of readiness and professional capabilities of the KSF 
members, we recently visited the Search and Rescue unit at their base in the village 
Pomozetin. During our visit we spoke to First Sergeant Lulzim Rexhepi, a member of the 
Search and Rescue unit, who briefed us as follows: “Within our company we have several 
subunits, such as urban search and rescue, mountain search and rescue, water search 
and rescue, firefighters and K9 operations.” He went on adding: “Our mission is to help 
the people throughout Kosovo whenever they are in need. We are ready to operate in all 
weather conditions, whether it is raining or snowing.”

Professional equipment and readiness at an 
admirable level
We also had the chance to observe several training exercises of this unit. The first ones 
to demonstrate their skills were the firefighters. They had to respond to a fire, but what 
impressed us the most was their reaction time and their abilities to quickly extinguish 
the fire. Next were the Mountain and Urban Search and Rescue units to showcase their 
skills. The first thing we noticed was their equipment, which we were told was top of 
the line. As part of their training exercise the members had to climb up a wall and bring 
down a “victim” from a high tower with the use of ropes. Thereafter, the Urban Search 
and Rescue unit was scheduled to respond to an earthquake scenario. Here too, their 
reaction time and professionalism were clear. 

Municipal firefighting units have improved their 
capacities
Once the exercises were concluded, First Sergeant Rexhepi stressed that fortunately 
during the last two to three years the KSF Firefighters Unit did not have to respond to 
many fires. According to him this was because firefighters in many municipalities have 
improved their capacities and the summers have not been very dry and there were 
less massive fires. As far as the search and rescue teams are concerned, First Sergeant 
Rexhepi highlighted the fact that the earthquake in Durrës in Albania last year has been 
a major emergency to which these units had responded to and have managed to help 
find and save many of the victims.

KSF welcomes all ethnicities in its structure
In the end First Sergeant Rexhepi had the following message to all people living in 
Kosovo and especially the youth: “KSF is an institution that welcomes all communities in 
its structure because it is a multi-ethnic organization. It provides good opportunities for 
a professional career and is in service of all the people of Kosovo.”

KSF - A MULTIETHNIC 
ORGANIZATION THAT PROVIDES 
GOOD OPPORTUNITIES FOR 
CAREER AND SERVICE
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TAKONI NARVALIN - NJË NGA BANORËT MË TË 
ÇUDITSHËM TË THELLËSIVE TË DETIT

Narvali, së bashku me belugën, janë pjesë e familjes së balenave të bardha. Jeton kryesisht në Arktik dhe 
njerëzit rrallë e shohin në vende të tjera. Pa bririn e tij, narvali është mesatarisht i gjatë katër deri në pesë me-
tra. Meshkujt peshojnë deri në 1.5 ton, ndërsa femrat peshojnë pak më pak se një ton. Kjo balenë njëbrirëshe 
shpesh quhet “njëbrirëshi i detit” për shkak të pamjes së saj.

Ato janë kryesisht bojëkafe të zbehtë ose 
të bardha, ndërsa koka dhe qafa e tyre 
janë pothuajse të zeza. Këto balena kanë 

pika gri dhe të zeza anash. Karakteristika e tyre 
më e spikatur është briri i cili kryesisht gjendet 
vetëm tek meshkujt. Mund të rritet deri në 
tri metra dhe peshon nga tetë deri në dhjetë 
kilogramë. Zhvillohet nga dhëmbi i majtë 
prerës i nofullës së sipërme dhe zgjatet përmes 
buzës së sipërme. Ndonjëherë, edhe femrat e 
rrisin bririn, ndonjëherë edhe dy brirë. Shpesh, 
narvalëve iu thyhet briri dhe nuk iu rritet briri 
i ri. Narvalët përmenden që në Mesjetë, kur 
ishin gjuajtur, ndërsa brirët e tyre u ofroheshin 
mbretërve, si “briri i vërtetë i njëbrirëshit”.

Pse narvalët kanë brirë?
Njerëzit janë përpjekur që t’i përgjigjen kësaj pyetjeje për një 
kohë të gjatë dhe ka pasur disa supozime, duke filluar nga 
teoria se briri përdoret për ta thyer akullin kur del nga uji, 
për gjueti, apo për ta hulumtuar shtratin e detit. Sot mbi-
zotërojnë dy teori: briri është ose një vegël për ta theksuar 
mbizotërimin, ose është organ shqisor. Supozimi i dytë re-
zulton nga një studim i cili tregoi se briri i ka mbi 10 milionë 
mbaresa nervore, me ndihmën e të cilave, narvali me shumë 
gjasë e ndjenë temperaturën e ujit dhe nivelin e shtypjes, si 
dhe përqendrimin e kripës dhe sasinë e peshkut të kapur. Më 
shpesh, narvalët mund të gjenden në fjordet përreth Gren-
landës, Arktikut Kanadez, kurse më rrallë shfaqen edhe rreth 
Alaskës. Në 200 vitet e fundit, 20 narvalë janë parë në 
Evropë, në brigjet e Islandës dhe të Norvegjisë, ku ngan-
jëherë bllokohen. Përveç peshqve, narvalët ushqehen me 
cefalopodë dhe gaforre. Nëse ndodhë që të jenë në të 
njëjtat ujëra gjuetie, narvalët dhe belugat e shmangin 
konfliktin, ashtu që narvalët dorëzohen dhe futen në 
thellësi në kërkim të ushqimit.

Specie të rrezikuara
Përveç njerëzve, armiqtë më të mëdhenj natyrorë të 
narvalëve janë orkat, të cilat i dëbojnë në breg gjatë 
gjuetisë. Peshkaqenët e Grenlandës besohet se nuk 
gjuajnë narvalë, por përkundrazi, ushqehen eksk-
luzivisht me kufomat e tyre. Është interesante se si 
rezultat i stresit dhe frikës nga anijet dhe njerëzit ose 
kur ndiqen nga një balenë vrasëse, narvalët kalojnë 

në gjendje palëvizshmërie dhe fundosen. Narvali 
noton përgjatë akujve ose në ujëra të hapura 

dhe depërton përmes akullit duke përdorur 
ballin në mënyrë që të thithë ajër. Herë 

pas here, nëse sipërfaqja e detit ngrinë 
papritmas, narvalët shkojnë në një gji 
ose në një fjord ku mbesin të bllokuar. 
Përfundimisht, ata vdesin nga lodhja 
ose kapen nga njerëzit Inuit. Narvali 
konsiderohet pothuajse një spe-
cie e rrezikuar. Rrezikshmëria në 

rritje e specieve vjen si rezultat i 
besnikërisë së tyre ndaj të njëjtave 
zona bregdetare, ku narvalët 

kthehen çdo verë.

mbretëria e kafshëve



animal kingdom

MEET NARWHAL - ONE OF THE STRANGEST 
INHABITANTS OF THE SEA DEPTHS

The narwhal, together with the beluga, constitutes the white whales family. It lives mostly in the Arctic and 
people rarely see it in other places. Without its tusk, the narwhal is on average four to five meters long. Males 
weigh up to 1.5 tons, while females weigh slightly less than a ton. This unicorn whale is often called “the uni-
corn of the sea” because of its appearance. 

They are mostly light brown or white, while their head and nape are almost black. These whales have gray and 
black spots on the sides. Their most striking feature is the tusk, mostly found only in males. It can grow up to 
three meters and weighs between eight and ten kilograms. It develops from the upper jaw left incisor and grows 

through the upper lip. Occasionally, females too grow a tusk, sometimes even two. Often, narwhals break their tusk, 
and do not grow a new one. Narwhals have been mentioned back in the Middle Ages, when they were hunted, whilst 
their tusks were offered to kings, as the “true horn of a unicorn.”

Why narwhals have tusks?
People have tried to answer this question for a long time, and 
there have been several assumptions, starting from the theory that 
the tusk is used to break the ice when emerging from water, for 
hunting, through the research function of inspecting the seabed. 
Today, two theories prevail: the tusk is either a means of determin-
ing dominance or a sensory organ. The second assumption results 
from a study which showed that a horn has over 10 million nerve 
endings, with the help of which, the narwhal most likely senses the 
water temperature and pressure level, as well as the salt concen-
tration and the amount of fish it catches. Most often, narwhals can 
be found in the fjords around Greenland, the Canadian Arctic, and 
less often they also appear around Alaska. In the last 200 years, 20 
narwhals have been seen in Europe, off the coasts of Iceland and 
Norway, where they sometimes strand themselves. Besides fish, 
narwhals feed on cephalopods and crabs. If they happen to be in 
the same hunting waters, narwhals and belugas avoid conflict, and 
narwhals give in and go in the deep in search of food.

Endangered species
In addition to humans, narwhals’ greatest natural 
enemies are orcas, which drive them ashore during 
the hunt. Greenland sharks are believed not to 
hunt narwhals and rather, feed exclusively on their 
corpses. Interestingly, as a result of stress and fear 
from ships and people or when pursued by a killer 
whale, narwhals go into a state of immobility and 
sink. The narwhal swims along the ice or in open 
waters, and breaks through the ice using its fore-
head in order to inhale air. Occasionally, if the sea 
surface freezes suddenly, narwhals go to a bay or a 
fjord where they are left stranded. Eventually, they 
die from exhaustion or are caught by Inuit people. 
The narwhal is considered almost an endangered 
species. The increased vulnerability of the species 
is due to their loyalty to the same coastal areas, 
where narwhals return every summer. 
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Qysh para se të fillonte një gjë ishte e sigurt, ceremonia e sivjetme e çmimeve Oscar do të ishte shumë jo 
tradicionale dhe rrjedhimisht ajo me plotë të drejtë mund të quhet historike. Veçoritë e këtij edicioni (për 
shkak të pandemisë së COVID-19) u vërejtën në formulën e ceremonisë e cila u zhvillua me pjesëmarrje 

fizike, por ajo ishte shpërndarë në disa lokacione nëpër botë. Një dallim tjetër i madh ishte larmia e fituesve si 
dhe befasia më e madhe e mbrëmjes, gjegjësisht fitorja e 83 vjeçarit Anthony Hopkins në kategorinë e aktorit 
më të mirë. Në vijim mund të lexoni se cilët konsiderohen fituesit dhe humbësit e kësaj nate.

Fitues: Sinqeriteti
Për shkak të pandemisë ceremonitë për ndarjen e shpërblimeve të 
ndryshme u detyruan që të organizoheshin përmes platformës ZOOM. Duke 
qenë se vaksinimi në Shtetet e Bashkuara ka pasur zhvillime tejet pozitive, 
organizatorët e Oscars e gjetën një mënyrë për zhvillimin e ceremonisë me 
pjesëmarrje fizike. Rezultati ishte një ceremoni në të cilën gjithçka e jepte 
përshtypjen e një organizimi shumë më intim dhe më të sinqertë.

Winner: Sincerity
Due to the pandemic the ceremonies for the various awards were 
forced to be organized through the ZOOM platform. Given that the 
vaccination in the United States has had extremely positive developments, 
Oscars’ organizers found a way to conduct the ceremony with physical 
participation. The result was a ceremony in which everything gave the 
impression of a much more intimate and sincere organization.

Fituese: Chloé Zhao
Me sa duket viti 2021 me plotë të drejtë do të konsiderohet si viti i Chloé Zhao. 
Përpara se të kurorëzohej me çmimin Oscar për regjinë më të mirë për filmin 
Nomadland, Zhao fitoi në po këtë kategori edhe në çmimet Golden Globe, BAFTA 
dhe Directors Guild Award (Çmimet e Esnafit të Regjisorëve).

Winner: Chloé Zhao
Apparently 2021 will rightly be considered the year of Chloé Zhao. Prior to being 
crowned with an Oscar for the Best Director for the feature Nomadland, Zhao also won 
the Golden Globe, BAFTA 
and Directors Guild Awards 
in the same category.

Fituese: Larmia
Për dallim nga vitet e mëparshme kur një film dominonte në shumicën e 
kategorive, sivjet fituesit ishin shumë më të larmishëm dhe pothuajse të 
gjithë filmat e nominuar për filmin më të mirë, fituan Oscar në kategoritë 
e tjera. Filmi Nomadland fitoi në kategorinë e filmit më të mirë, regjinë më 
të mirë si dhe i solli Oscarin e tretë në karrierë për aktoren më të mirë 
aktores Frances McDormand. Prandaj, mund të thuhet se ky film e pati 
mbrëmjen më të suksesshme, mirëpo edhe të nominuarit e tjerë për filmin 
më të mirë Promising Young Woman, Mank, Sound of Metal, Minari, Ma 
Rainey’s Black Bottom, dhe The Father nuk shkuan duarbosh.

Winner: Variety
Unlike previous years when one single film dominated in most categories, this year the winners were much more 
diverse and almost all of the films nominated for Best Picture won an Oscar in the other categories. The film 
Nomadland won in the category of Best Picture (film), Best Director, while to actress Frances McDormand brought the 
third Oscar in her career for best actress. Therefore, it can be said that this film had the most successful evening, but 
the other nominees for the best picture - Promising Young Woman, Mank, Sound of Metal, Minari, Ma Rainey’s Black 
Bottom, and The Father - were not left empty-handed.

KUSH JANË FITUESIT DHE HUMBËSIT 
E CEREMONISË SË “OSCARS”?

moviemania

18 



Even before it started one thing was certain, this year’s Oscar ceremony would be very non-traditional and 
subsequently it can rightly be called historic. The peculiarities of this edition (due to the COVID-19 pandemic) 
were noticed in the formula of the ceremony, which took place with physical participation, but it was spread 

in several locations around the world. Another big difference as well as the biggest surprise of the evening was the 
variety of winners, namely the victory of 83-year-old Anthony Hopkins in the category of Best Actor. Following you can 
read about the ones that are considered the winners and losers of this evening. 

WHO ARE THE WINNERS AND LOSERS 
OF THE OSCARS CEREMONY?

moviemania

Humbës: The Trial of the Chicago 7
Ky film mund të quhet humbësi i kësaj ceremonie pasi që ai ishte i vetmi 
prej filmave të nominuar në kategorinë e filmit më të mirë që nuk ia doli të 
fitonte në asnjërën prej gjashtë nominimeve që i pati për këtë mbrëmje. 

Loser: The Trial of the Chicago 7
This film can be called the loser of this ceremony as it was the only one 
of the nominated films in the category of Best Picture that failed to win 
in any of the six nominations it had for this evening.

Humbëse: Glenn Close
Pas kësaj ceremonie aktorja e madhe Glenn Close iu bashkëngjit 
një legjende tjetër të Hollywood-it - të ndjerit Peter O’Tool. Për fat të 
keq, ajo që i bashkon këto dy ikona të filmit është numri i nominimeve 
për Oscar. Që të dy ata i kanë pasur nga tetë nominime dhe që të dy 
nuk kanë fituar asnjëherë. Për adhuruesit e Glenn Close mbetet që 
të shpresojnë që ajo të fitojë në vitet e ardhshme, mirëpo nëse ajo e 
përjeton edhe një nominim pa fitore atëherë padyshim asaj do t’i takojë 
një rekord jo shumë i kënaqshëm.

Loser: Glenn Close
After this ceremony, the great actress Glenn Close joined another 
Hollywood legend - the late Peter O’Tool. Unfortunately, what unites 
these two film icons is the number of Oscar nominations. Both of them 
have had eight nominations and both have never won. Glenn Close 
fans shall remain with the hope that she will win in the coming years, 
but if she experiences another nomination without a win then she will 
definitely be left with a not very satisfying record.

Humbës: Fundi i ceremonisë
Për herë të parë që nga viti 1971, Filmi më i Mirë nuk ishte çmimi i 
fundit që u nda në mbrëmjen e Oscar-ve. Asokohe e fundit u nda statuja 
e nderit për Charlie Chaplin-in. Kësaj radhe, organizatorët vendosën 
që çmimi i fundit do të ndahej në kategorinë për aktorin më të mirë. 
Supozimi i tyre ishte se ai do t’i ndahej të ndjerit Chadwick Boseman 
(Ma Rainey’s Black Bottom), dhe gjithçka do të mbyllej me një homazh 
për të. Në fund fitues doli Anthony Hopkins (The Father). Duke mos 
qenë i informuar për fitoren, për shkak të moshës dhe pandemisë ai nuk 
ishte i pranishëm që ta pranonte çmimin e tij (as online). Përfundimisht 
në emrin e tij çmimin e pranoi Joaquin Phoenix, dhe si rezultat e tërë 
mbrëmja përfundoi në mënyrë shumë të çuditshme.

Loser: End of ceremony
For the first time since 1971, the Best Picture was not the last prize to 
be awarded on Oscar’s night. At that time, Charlie Chaplin’s statue of 
honor was the last to be awarded. This time, the organizers decided 
for the final prize to be awarded in the category for Best Actor. Their 
assumption was that it would be awarded to the late Chadwick 
Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom), and everything would end with 
a tribute to him. However, in the end the winner was Anthony Hopkins 
(The Father). Not being informed of the victory, due to his age and 
pandemic, he was not present to accept his award (not even online). 
Ultimately, the award was accepted by Joaquin Phoenix on his behalf, 
and as a result the whole evening ended very strangely.
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Kohë pas kohe, por jo shumë shpesh 
ndodh që të hasim njerëz jeta e të 
cilëve mund të shërbejë si frymëzim 

dhe motivim për të dhënë maksimumin 
tonë në jetë. Një rast i tillë është Egzon 
Rexha i cili u kurorëzua rishtas me titullin 
e Kampionit të Kosovës në Bodybuilding 
në kategorinë Men’s Classic 175 plus 4. 
Frymëzimi nga historia e Egzonit vjen nga 
fakti se në vitin 2017 ai u diagnostikua se 
vuante nga kanceri në gjëndrën limfatike. 

Nga spitali në palestër
“Gjendja ishte tejet serioze dhe parashi-
kimi i mjekëve ishte tejet negativ pasi që 
sipas tyre më kishin mbetur vetëm disa 
muaj jetë. Asokohe, falë ndihmës financ-
iare të xhaxhait tim, Ali Rexha, i cili tashmë 
ka ndërruar jetë, unë shkova për trajtim 
në Beograd,” tregon Egzoni. Ai vazhdon 
më tej duke theksuar se vërtetë trajtimi ka 
rezultuar i suksesshëm por, nuk ka qenë 
e lehtë pasi që sipas tij një diagnozë dhe 
sëmundje e tillë të lë të dërmuar fizikisht 
dhe psiqikisht. Pikërisht në këtë kohë, pasi 
filloi t’i merrte lajmet e para pozitive për 
sa i përket reagimit të trupit të tij ndaj 
trajtimit mjekësor, Egzoni filloi të shkonte 
në palestër, thjesht sa për të përmirësuar 
edhe gjendjen fizike dhe për ta kthyer 
trupin në një gjendje më të mirë fizike.

“Ka qenë shumë interesant se kur jam 
liruar nga spitali në Beograd, së pari kam 
zbritur nga autobusi në Mitrovicën Veriore. 
Sapo kalova në Mitrovicën Jugore para 
se të shkoja në shtëpi së pari kam shkuar 
në palestër ku e kam paguar anëtarësinë 

dhe e kam zhvilluar një seancë stërvitore. 
Madje e mbaj mend se pronarit të pal-
estrës i kam thënë se po i filloja stërvitjet 
për t’u bërë kampion në bodibillding,” 
shton Egzoni.

Hobi kthehet në mision
Kështu, një aktivitet 
sportiv që Egzoni e 
kishte praktikuar si 
hobi që nga viti 2012 u 
kthye në një mision të 
cilin Egzoni sivjet e kurorëzoi 
me titullin kampion. Sa i përket 
vështirësive për të arritur në 
këtë nivel ai thotë se sfidat janë 
të shumta. Sipas tij, përgatitja 
për një garë nuk është aspak e 
lehtë pasi që duhet ndjekur një 
regjim shumë i rreptë dhe aspak 
i lehtë, i cili e përfshin edhe një 
periudhë kur duhet mënjanuar 
sheqerin dhe yndyrën tërësisht 
nga dieta dhe duhet konsumuar 
vetëm ushqime të dobishme për 
masën muskulore gjegjësisht 
proteina dhe karbohidrate. 
Egzoni tregon se për të kjo 
periudhë ka zgjatur 72 ditë, 
dhe se gjatë kësaj kohe, ky 
lloj i dietës çon në luhatje të 
humorit dhe sigurisht një sit-
uatë e tillë nuk është aspak 
e lehtë për familjarët. Sipas 
tij, kjo edhe është arsyeja 
që menjëherë pas fitores 
dhe shpalljes si kampion i 
Kosovës ai ia ka dedikuar 

këtë fitore bashkëshortes së tij. 

“Është interesant se të rinjtë sot nuk 
hezitojnë që të konsumojnë cigare, 
alkool apo në raste edhe më të këqija 
droga. Mirëpo, të gjithë pyesin se sa 
i dëmshëm është konsumimi i pijeve 
suplementare të proteinave dhe shpesh 
as nuk i konsumojnë për shkak të frikës 

nga dëmet e mundshme. Prandaj, këshil-
la ime është që të fillojnë të merren me 
sport dhe të mos hezitojnë të konsumo-
jnë produkte të shëndetshme që e stimu-

lojnë zhvillimin e shëndetshëm 
të trupit dhe pyetjet rreth 
dëmeve le t’i bëjnë për 
veset e tilla si duhani, 
alkooli dhe drogat,” po-

rositi në fund 
Egzoni.

EGZON REXHA - KAMPION 
NË SPORT DHE NË JETË

këndi sportiv



From time to time, 
but not too often, we 
encounter people whose 

lives can serve as inspiration 
and motivation to give our 
best in life. Such a case is Eg-
zon Rexha who was recently 
crowned Kosovo Bodybuild-
ing Champion in the Men's 
Classic 175 plus 4 category. 
The inspiration from Egzon’s 
story comes from the fact 
that in 2017 he was diagnosed 
with lymph node cancer.

From the hospital 
to the gym
"The condition was very 
serious and the doctors' 
prognosis was very nega-

tive as according to 
them I had only a few 
months left to live. 
At that time, thanks 

to the financial aid from my 
uncle, Ali Rexha, who has 
now passed away, I went 
for treatment in Belgrade," 
says Egzon. He went on to 
emphasize that the treatment 
has truly been successful, but 
it has not been easy, since, as 
he stresses, a diagnose and 
disease like this leaves a per-
son physically and mentally 
devastated. Precisely at this 
time, after he started receiv-
ing the first positive news 
regarding his body's reaction 
to the medical treatment, 
Egzon started going to the 
gym, merely to improve his 
physical condition as well, 
and turn the body into a 
better physical shape.

"It was very interesting, 
because when I was released 
from the hospital in Belgrade, 

I first got off the bus in North 
Mitrovica. As I crossed to 
South Mitrovica, before going 
home, I first went to the gym 
where I paid my membership 
and held a training session. 
I even remember telling the 
owner of the gym that I was 
starting training to become a 
champion in bodybuilding," 
adds Egzon.

A hobby turns 
into a mission
Thus, a sport activity that 
Egzon had practiced as a 
hobby since 2012 turned 
into a mission, which Egzon 
crowned with the title of 
champion this year. As for 
the difficulties to reach this 
level he says the challenges 
are numerous. According 
to him, preparing for a 
competition is not easy at 
all as it requires to follow 
a very strict and not at all 
easy regime, which includes 
a period when sugar and 
fat should be completely 
removed from the diet and 
only healthy foods should 
be consumed for the muscle 
mass, protein and carbohy-

drates respectively. Egzon 
says that for him this period 
lasted 72 days, and during 
this time this type of diet led 
to mood swings, and cer-
tainly such a situation is not 
easy for family members. 
According to him, this is the 
reason why, immediately 
after the victory and the 
proclamation as champion 
of Kosovo, he dedicated this 
victory to his wife.

"It is interesting that young 
people today do not hesi-
tate to consume cigarettes, 
alcohol or in worse cases 
even drugs. However, every-
one wonders how harmful 
it is to consume protein 
supplement shakes and 
often do not even consume 
them for fear of possible 
harm. "Therefore, my advice 
is to start engaging in sports 
and not hesitate to con-
sume healthy products that 
stimulate a healthy devel-
opment of the body, while 
their questions about harm 
should be posed  pertain-
ing to such addictions as 
tobacco, alcohol and drugs," 
advised Egzon in the end.
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Çka është VPN?
Ashtu siç adresa e shtëpisë përdoret për 
ta gjetur një person kudo në botë, IP 
adresa publike përdoret për ta lokalizuar 
dikë në botën digjitale dhe kjo është 
ajo që e bëjnë shumica e kriminelëve në 
internet. Sidoqoftë, duke përdorur shër-
bimin VPN, ju e shtoni një shtresë sigurie 
sepse ju jep privatësi dhe anonimitet në 
internet duke krijuar një rrjet privat nga 
lidhja publike në internet.
VPN është akronimi për “Rrjet Virtual 
Privat” dhe përkufizimi i tij është si vijon: 
“Rrjeti privat virtual e zgjeron rrjetin 
privat në rrjetin publik dhe u mundëson 
përdoruesve që të dërgojnë dhe të mar-
rin të dhëna nëpër rrjete të përbashkëta 
ose publike sikurse pajisjet e tyre komp-
juterike të ishin drejtpërdrejt të lidhura 
në rrjetin privat”. Me fjalë të tjera, VPN 
ju mundëson që ta krijoni një lidhje të 
sigurt (tunel) me një kompjuter ose rrjet 
tjetër përmes internetit.

Cili shërbim VPN është 
më i miri për ju?
Gjëja e parë që na vjen ndërmend kur 
duam ta zgjedhim një shërbim VPN është 
sa kushton. Shërbimi më i paguar VPN pa 
dyshim është ExpressVPN, por pengesa 
e vetme është çmimi i tij. Express VPN 

është ndoshta VPN më i shtrenjtë në 
treg. Lajmi i mirë megjithatë është se ka 
disa shërbime VPN krejtësisht falas që 
ju mund t’i shkarkoni dhe përdorni dhe 
nëse doni më shumë, çmimet e abonimit 
me pagesë janë mjaft të arsyeshme. Më 
poshtë po i prezantojmë tri shërbimet 
VPN më të mira falas.

ProtonVPN Free
Versioni falas i ProtonVPN është kual-
ifikuar si VPN i mirë pasi që është i 
sigurt për përdorim, aplikacionet janë 
me burim të hapur dhe vjen pa kufizim 
të të dhënave. Do të thotë se ju mund 
ta lini ndezur gjatë gjithë kohës pa u 
brengosur se do e mbërrini kufirin. Kjo 
e bën ProtonVPN një nga VPN-të më të 
mira falas në treg. Pengesa e ProtonVPN 
Free është se ju kufizon në vetëm tre 
lokacione të serverit, duke rezultuar në 
shpejtësi më të ngadaltë dhe ndërprerje 
të kohëpaskohshme të lidhjes.

Windscribe VPN free
Windscribe e ka një plan gjithëpërfshirës 
falas. Ai përfshinë qasje në serverë me 
përhapje të gjerë në 11 shtete, deri në 10 
GB të dhëna (megjithëse kjo bie në 2 GB 
nëse nuk regjistroheni me një adresë të 
vlefshme të emailit) dhe lidhje të paku-
fizuara. Për të përfituar sa më shumë nga 

shërbimi dhe për qasje në të gjitha tipa-
ret e disponueshme, duhet ta zgjidhni 
një plan me pagesë.

Hotspot Shield Free 
VPN
Versioni premium i Hotspot Shield zë 
vend në mesin e shërbimeve më të pa-
guara në internet, kështu që nuk është 
për t’u habitur që shumica e special-
istëve e rendisin versionin e tij falas 
midis shërbimeve më të mira falas 
VPN. Sidoqoftë, versioni falas vjen me 
kufizime të caktuara (vetëm 500 MB 
në ditë), një lidhje të njëkohshme dhe 
qasje vetëm në serverat amerikanë. 
Përdoruesit e versionit falas në celular 
kanë kufizim prej 2Mbps dhe shohin 
reklama në aplikacion. Abonentët falas 
në macOS nuk kanë asnjë kufizim në 
sasinë e të dhënave. Modeli falas është 
bujar por i ndërlikuar.

Sigurisht, ka shumë shërbime VPN 
tjera falas ose me pagesë të cilat mund 
t’i përdorni varësisht se çka ju nevo-
jitet dhe çka mund të ofrojnë si shër-
bime falas. E tëra që ju duhet të bëni 
është një hulumtim dhe testim i vogël 
për të parë se cili opsion i përshtatet 
më mirë nevojave dhe financave tuaja. 
Ju ftojmë të na tregoni në komente se 
cili ju ka pëlqyer më shumë.

hi-tech

VPN-të DHE SIGURIA KIBERNETIKE
Në artikullin tonë për sigurinë kibernetike (faqe 6-7, numri 177 i Revistës “For You”) ndër temat që diskutuam 

janë VPN-të dhe rëndësia e tyre për ta rritur sigurinë kibernetike. Duke e marrë parasysh se ka shumë ofrues të 
shërbimeve VPN si dhe faktin që shumë prej jush nuk e kuptojnë se çka është shërbimi VPN, kemi vendosur që 

këtë muaj kolonën HI-TECH t’ia kushtojmë kësaj teme.
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VPNs AND CYBERSECURITY
In our article on cybersecurity (pages 6-7, issue 177 of "For You" Magazine) among the topics we discussed are 

VPNs and their importance to increase your cybersecurity. Considering that there are many VPN service provid-
ers as well as the fact that many of you do not understand what a VPN service is, we have decided to dedicate 

this month’s HI-TECH column to this topic

What is a VPN?
Just as a home address can be used to 
locate any person anywhere in the world, 
a public IP address is used to locate 
someone in the digital world, and this is 
what most cybercriminals do. However, 
by using a VPN service you add an ad-
ditional layer of security because it gives 
you online privacy and anonymity by 
creating a private network from a public 
internet connection.
VPN is an acronym for “Virtual Private 
Network” and its definition is as follows: 
“A virtual private network extends a 
private network across a public network 
and enables users to send and receive 
data across shared or public networks as 
if their computing devices were directly 
connected to the private network.” In 
other words, a VPN allows you to create 
a secure connection (tunnel) to another 
computer or network over the Internet.

Which VPN service is 
best for you?
The first thing that comes to mind when 
we want to choose a VPN service is how 
much does it cost. The best paid VPN 
service without a doubt is ExpressVPN, 

the only drawback being its price. 
Express VPN is maybe the most expen-
sive VPN in the market. The good news 
though is that there are several com-
pletely free VPN services that you can 
download and use and if you want more, 
their paid subscription prices are quite 
reasonable too. Below we present the 
best three free VPN services.

Proton VPN Free
The free version of ProtonVPN is quali-
fied as a good VPN as it is safe to use, its 
apps are open-source, and it comes with 
unlimited data. Meaning you can leave it 
on all the time without worrying about 
using up your bandwidth. This makes 
ProtonVPN one of the best free VPNs 
on the market. The drawback of Pro-
tonVPN Free is that it limits you to just 
three server locations, resulting in slower 
speeds and connection interruptions.

Windscribe VPN free
Windscribe has a very comprehensive 
free plan. It includes access to servers 
in a wide spread of 11 countries, up to 
10GB of data (although this drops to 2GB 
if you don't sign up with a valid email 

address), and unlimited connections. To 
get the most from the service and access 
all the available features, you will need to 
opt for a paid plan. 

Hotspot Shield Free 
VPN
The premium version of Hotspot Shield 
takes its place among the top paid-for 
services on the web, so it is not surpris-
ing that most specialists rank its free ver-
sion among the best free VPN services 
as well. However, the free version comes 
with certain limitations - only 500MB per 
day, one simultaneous connection and 
access to US servers only. Mobile free 
users are throttled to 2Mbps and see ads 
in the app. Free subscribers on macOS 
have no data limit. It's a generous, but 
complicated, free model.

Of course, there are many other 
free or paid VPN services you can use 
depending on what you need and what 
they have to offer as free services. All 
you need to do is a little research and 
testing on your own to see which op-
tion best suits your needs and finances. 
We invite you to tell us which one you 
liked best in our comments.

hi-tech



Për më shumë se një vit, COVID-19 
ka qenë temë jo vetëm në media, 
por edhe në shumicën e bisedave 

në mes të njerëzve. Bartja e maskës 
mbrojtëse, mbajtja e distancës fizike prej 
dy metrave dhe respektimi i të gjitha 
rregulloreve të tjera higjienike janë 
akoma jashtëzakonisht të rëndësishme 
në luftën e mbarë njerëzimit kundër këtij 
virusi. Ndonëse, disa vende kanë filluar 
gradualisht që t’i lehtësojnë masat që i 
ndalojnë njerëzit nga shoqërimi, por një 
rekomandim është ende në fuqi në mbarë 

botën – mbajtja e distancës fizike. Për 
këtë arsye, le ta analizojmë pse kjo masë 
është kaq e rëndësishme në luftën kundër 
COVID-19 dhe sa kohë mund të zgjasë.

Nga fundi i Luftës së Parë Botërore, 
një grip i tmerrshëm filloi të përhapej 
në tërë botën. Virusi përgjegjës për 
sëmundjen, që u bë e njohur si gripi 
spanjoll, infektoi më shumë se një të 
katërtën e popullsisë së botës.

Me numrin e vdekjeve që vlerësohet 
të jetë në mes të 50 dhe 100 milionë 

njerëzve, kjo ishte një nga pandemitë më 
vdekjeprurëse në historinë e njerëzimit. 
Një analizë e masave të ndërmarra në disa 
qytete në Shtetet e Bashkuara gjatë vitit 
1918 tregoi se ato që i ndaluan në fillim 
të pandemisë tubimet publike, i mbyllën 
teatrot, shkollat dhe kishat, patën shkallë 
më të vogël të vdekjeve.

Pak më shumë se 100 vjet më vonë, 
bota po përballet me një pandemi tjetër, 
këtë herë nga një virus tjetër - virusi korona 
i quajtur SARS COV2 ose më zakonisht i 
njohur si COVID-19. Sot, popullsia globale 
i ka gjashtë miliardë njerëz më shumë 
se sa në vitin 1918. Megjithëse COVID-19 
është dallon shumë nga gripi spanjoll -  
veçanërisht për sa i përket se kë e ndikon 
më së shumti - këtu e kemi një mësim të 
rëndësishëm për atë se çfarë ndryshimi 
mund të bëjë distancimi shoqëror.

Distancimi shoqëror është një masë 
që e ndalon ndërveprimin fizik të njerëzve 
dhe kështu e vështirëson përhapjen e 
infektimit në mbarë njerëzimin. Shumë 
shtete në botë tani po aplikojnë masa të 
ndryshme në përpjekje për ta imponuar 
distancën shoqërore për ta ngadalësuar 
përhapjen e COVID-19. Ato variojnë nga 
ndalimi i tubimeve masive, mbyllja e 
hapësirave publike si palestrave, pubeve 
dhe klubeve, zhvillimi i mësimit në 
distancë, dhe në disa vende urdhërimin 
për mbylljen e plotë dhe detyrimin e 
njerëzve që të qëndrojnë në shtëpi.

Pse është distancimi 
shoqëror strategji e 
rëndësishme?
Ekziston një arsye e mirë pse distancimi 
shoqëror është bërë strategji kaq e 
rëndësishme në kontrollimin e pandemisë 
së COVID-19. Besohet se në fazën e hershme 
të epidemisë, çdo person i infektuar me 
COVID-19 mund t’ua transmetojë virusin 
mesatarisht në 2-3 personave të tjerë. 
Epidemiologët e matin këtë përhapje 
me ndihmën e të ashtuquajturit “numri i 
riprodhimit”.

Periudha e inkubacionit - koha nga 
infeksioni deri në shfaqjen e simptomave 
- është treguar të jetë rreth pesë ditë për 
COVID-19, ndonëse simptomat mund të 
shfaqen deri në 14 ditë pas infektimit.

Nëse jeni të infektuar dhe vazhdoni 
të shoqëroheni si zakonisht, ka shumë 
të ngjarë që ta transmetoni virusin tek 
dy ose tre miq ose anëtarë të familjes, 
të cilët më pas mund të infektojnë 2-3 
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PARANDALOJENI SHPËRNDARJEN E COVID-19 
DUKE E MBAJTUR DISTANCËN FIZIKE DHE 
DISTANCËN SHOQËRORE

#mbanidistancën



F or more than a year, the COVID-19 
has been the topic of not only 
media content, but also most 

conversations among people. Wearing 
a protective mask, keeping a physical 
distance of two meters and adhering to 
all other hygiene regulations are still 
extremely important in the fight that 
all humanity is waging with this virus. 
Although some countries have begun 
to gradually relax the measures that 
prevent people from socializing, one 
recommendation still remains in force 
around the world - namely to keep your 
physical distance. For that reason, let 
us study why this measure is so crucial 
in the fight against COVID-19 and how 
much longer it could last.

Towards the end of the First World War, 
a terrible flu began to spread around the 
world. The virus responsible for the disease, 
which became known as the Spanish flu, 
has infected more than a quarter of the 
world's population.

With a death toll estimated at between 
50 and 100 million people, it was one of 
the deadliest pandemics in human history. 
An analysis of interventions conducted 
in several cities across the United States 
during 1918 showed that those who early 
banned public gatherings, closed theaters, 
schools, and churches, early in the 
pandemic had a lower death rate.

A little more than 100 years later, the 
world now is facing another pandemic, this 
time from a different virus - the Coronavirus 
called SARS COV2 or more commonly called 
COVID-19. Today, the global population is 
six billion people larger than it was in 1918. 
Although COVID-19 is different in many 
ways from the Spanish flu - especially in 
terms of whom it mostly affects - here is an 
important lesson about what a difference 
social distancing can make.

Social distancing is a measure that aims 
at stopping close interaction of people 
and thus limiting the infection from easily 
spreading amongst the entire population. 
Many countries around the world are now 
applying various measures in an attempt 
to impose social distancing to slow the 
spread of COVID-19. They range from 
banning mass gatherings, closing of public 
spaces such as gyms, pubs and clubs, 
conducting school classes through distant 
learning and in some places, ordering 
a complete lockdown and thus forcing 
people to stay at home.

Why is social distancing 
an important strategy?
There is a good reason why social distancing 
has become such an important strategy 
of controlling the COVID-19 pandemic. It 
is believed that in the early stages of the 
epidemic, each person infected with COVID-19 
can transmit the virus to an average of 2-3 
more people. Epidemiologists measure this 
contagion with the help of something called 
"reproduction number".

The incubation period - the time between 
getting infected and the onset of symptoms 
- has been shown to be about five days for 
COVID-19, although symptoms may appear 
for up to 14 days after getting infected.

If you continue to socialize as usual after 
having been infected, it is very likely that 
you will transmit the virus to between two or 
three friends or family members, who then 
can each infect 2-3 more people. This way, 
within a month, one single case can lead to 
up to 244 new cases, and in two months that 
figure would even jump to 59,604.

There already is enough evidence that 
staying at home and keeping a safe distance 
of two meters from others can slow the spread 
of the disease and stop the domino effect.

Of course, keeping away from friends and 
relatives is not easy. But social distancing does 
not necessarily mean that you have to cut all 
contacts. Luckily today unlike in 1918 we can 
stay in touch with our loved ones by using 
modern communication technologies such as 
social networks, messaging apps and online 
video calling. This way we can keep those we 
love safe, which makes it all worthwhile.

Ministria e Shëndetësisë e 
Kosovës i ka miratuar disa 
udhëzime për të parandaluar 
dhe luftuar COVID-19. 

Promovoni dhe respektoni 
distancën fizike 
- Gjithmonë mundohuni që të 
mbani distancën fizike prej së 
paku 2 metrave.

Mbani dhe promovoni 
higjienën e duarve
- Lani duart me ujë dhe 
sapun, përndryshe përdorni 
dezinfektues me bazë alkooli 
prej 60-70%.

- Lani/fërkoni duart për të 
paktën 20 sekonda.

- Shmangni prekjen e syve, 
hundës dhe gojës me duar të 
papastra.

Barteni dhe nxitni të tjerët që 
të bartin maska të fytyrës
- Bartja e maskave është e 
detyrueshme në të gjitha 
ambientet publike.

Na vizitoni në:
Visit us at:

The Kosovo Ministry of Health has adopted 
some guidelines to prevent and fight COVID-19.

Promote and respect physical distance
- Always try to ensure a physical distance of 2 
meters.

Maintain and encourage hand hygiene
- Use soap and water when washing your hands, 
alternatively use a 60-70% alcohol-based hand 
sanitizer.

- Make sure to wash/rub your hands for at least 
20 seconds.

- Avoid touching eyes, nose and mouth with dirty hands.

Wear and encourage others to wear a face 
mask/shield
- Wearing masks or face shields (when masks are 
missing) is required everywhere outside.
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persona të tjerë. Kështu, 
brenda një muaji, një rast i 
vetëm mund të çojë në 244 
raste të reja, dhe për dy muaj 
kjo shifër mund të shkojë 
deri 59.604 raste.

Tashmë ka prova të 
mjaftueshme se qëndrimi në 
shtëpi dhe mbajtja e distancës 
së sigurt prej dy metrave nga 
të tjerët mund ta ngadalësojë 
përhapjen e sëmundjes dhe ta 
ndalojë efektin domino.

Natyrisht, qëndrimi larg 
miqve dhe të afërmve nuk 
është i lehtë. Por. distancimi 
shoqëror nuk do të thotë 
doemos shkëputje e të gjitha 
kontakteve. Fatmirësisht, 
ndryshe nga viti 1918, sot ne 
mund të qëndrojnë në kontakt 
me të dashurit tonë përmes 
teknologjive moderne të 
komunikimit si rrjetet sociale, 
aplikacionet për porosi dhe 
video-thirrjet në internet. Kjo 
i mban të sigurt personat 
që i duam dhe pa dyshim e 
arsyeton gjithçka.

PREVENT THE SPREAD OF COVID-19 
BY MAINTAINING PHYSICAL DISTANCE 
AND SOCIAL DISTANCING
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Anjeza Namligjiu (18)

Duke i marrë parasysh pa-
sojat nga leximi digjital 
dhe elektronik (sidomos 

për sytë), unë e preferoj më 
shumë leximin tradicional dhe 
librat e shtypur. Librat elektron-
ik mund të jenë më efikas në 
përdorimin e tyre, por proble-
met që na i sjellin në shëndetin 
tonë janë më të mëdha.

Considering the consequences of digital and elec-
tronic reading (especially for the eyes), I prefer 
traditional reading and printed books. E-books 

may be more efficient in their use, but the problems 
they bring to our health are greater.

Art Maqedonci (18)

Mua më pëlqejnë më 
shumë librat e shtypur 
pasi që në krahasim me 

librat elektronik, librat tradicio-
nal i kuptoj më lehtë. Po ashtu 
nuk duhet harruar edhe ndikim-
in që rrezatimi i ekraneve e ka 
në sytë dhe shëndetin tonë.

I like printed books more be-
cause compared to e-books, 
I understand traditional books more easily. We 

should also not forget the impact that screen radia-
tion has on our eyes and health.

Diar Aliu (16)

Unë e preferoj leximin 
tradicional sepse është 
formë më praktike dhe 

ka lidhje më të mirë mes librit 
dhe lexuesit. Librat e shtypur 
më pëlqejnë më shumë sepse 
janë më të shëndetshëm për 
shkak të rrezatimit të ekraneve.

I prefer traditional reading because it is a more 
practical form of reading and it has a better con-
nection between book and reader. I like printed 

books more because they are healthier, since there is 
no screen radiation.

Vesa Baholli (16)

Edhe pse  librat digjital mund 
të jenë më të lehtë për 
qasje, unë i preferoj librat 

tradicional. Libri tradicional e ka 
një ndjesi, aromë, emocion tjetër. 
Gjithashtu, kur e përfundon, 
librin tradicional mund ta ekspo-
zosh në raft. 

Although digital books 
may be easier to access, 
I prefer traditional books. The traditional book 

has a different feeling, aroma and emotion. Also, 
when you finish reading, you can display the tradi-
tional book on the shelf.

Drenushë Mehmeti (17)

Nga përvoja mund të them 
se gjatë leximit elektron-
ik shpesh ndodh që ta 

lexoj fjalinë e njëjtë disa herë 
për ta kuptuar. Besoj se kjo ka të 
bëjë me nivelin e përqendrimit 
për shkak edhe të ndikimit që 
ekranet e kanë në shikimin tonë. 
Prandaj, le t’i kthehemi librave 
tradicional.

From experience I can say that during electronic 
reading it often happens that I read the same 
sentence several times to understand it. I believe 

this has to do with the level of concentration because 
of the impact that screens have on our sight. So, let's 
go back to the traditional books.

Ari Gashi (16)

Leximi digjital është më 
i përshtatshëm pasi që 
zakonisht telefonin e 

kemi në dispozicion 24/7. Në 
këto pajisje mund të gjejmë 
çdo lloj libri, artikulli, reviste 
apo gazete pa pasur nevojë 
që të shpenzojmë para.

Digital reading is more 
convenient as we 
usually have the phone available 24/7. In these 

devices we can find any kind of book, article, maga-
zine or newspaper without spending money.

LEXIMI DIGJITAL APO AI TRADICIONAL? 
CILËT LIBRA JU PËLQEJNË MË SHUMË, LIBRAT 
ELEKTRONIK APO ATA TË SHTYPUR?

pyetësor
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Ivan Kostić (18)

Unë preferoj mënyrën stan-
darde të leximit. Nuk e di 
pse, mendoj se është çësht-

je zakoni. Këtë e kam mësuar që 
fëmijë, ndaj nuk jam adhurues i 
librave elektronikë. Nuk kam ndonjë 
shkrimtar të preferuar, më pëlqen të 
lexoj gjithçka mund të marr në dorë, por prapë preferoj 
shkrimtarët vendas sesa ata të huaj.

I prefer traditional way of reading. I don’t’ know why, I 
guess it is a matter of habit. I got used to it as a child, 
so I am not a fan of e-books. I don’t have a favorite 

author, I like to read everything I find, but still, I prefer 
domestic authors more than foreign ones.

Dalibor Kostić (16)

Për mua është krejtësisht 
njëjtë, qofshin të zakonshme 
apo elektronike, e rëndë-

sishme është të lexohet dhe i lexoj 
edhe ato edhe këto. Shkrimtari im 
i preferuar është Ivo Andriç dhe 
librat e tij i kam lexuar në të dy 
format. Librat elektronikë ndonjëherë janë më prak-
tikë, por e përsëris, gjëja më e rëndësishme është të 
lexosh libra.

It doesn’t matter to me which books I read, whether 
printed or e-books it is important to read, and I 
read both. My favorite author is Ivo Andric, and I 

read his books in both forms. E-books are sometimes 
more practical, but I repeat, the most important thing 
is to read books. 

Dalibor Mitić (18)

Mund të gjej shumë më 
tepër libra në Internet, 
prandaj kjo është arsyeja 

pse preferoj këtë mënyrë të leximit. 
I dua përmbajtjet e ndryshme dhe 
mu interneti dhe librat elektronikë 
ofrojnë mundësinë për të takuar 
shkrimtarë të rinj modernë. Sigurisht, nuk dyshoj që 
librat e shtypur kanë edhe avantazhet e tyre, por prapë 
preferoj ato elektronike.

I can find more books on the internet, so that’s the 
reason why I prefer that way of reading. I love 
various types of composition, and it is precisely the 

internet and e-books that offer an opportunity to meet 
new and modern writers. Of course I have no doubt 
that printed books have their advantages, but still, I 
prefer e-books.

Miljan Trajković (18)

Më shumë më pëlqen të 
lexojë libra në formë 
elektronike, janë më 

praktik dhe shumë prej tyre i 
gjejë në rrjet. E përdori lexues-
in ‘kindle’, kështu që në faqe 
të ndryshme gjejë mjaft libra 
interesant. Prej shkrimtarëve e dua Ivo Andriqin e 
madje librat e tij mund të gjenden edhe në formë 
elektronike. 

I prefer reading electronic books, they are more 
convenient for me because I find many books 
online. I use “Kindle” Reader, and I often manage 

to find very interesting books on various sites. My 
favorite author is Ivo Andric, and his books are often 
available in electronic form too. 

Nikola Parlić (18)

Më shumë lexoj në mënyrën 
e vjetër klasike - duke e 
mbajtur një libër të shtypur 

në dorë. E dua aromën e librave dhe 
kjo është ndoshta një nga arsyet 
pse leximi elektronik dhe libri elek-
tronik nuk më përshtaten. Sigurisht, 
gjëja më e rëndësishme është të lexosh dhe zgjedhja 
mes librave elektronikë ose të shtypur është vetëm një 
çështje e shijes për secilin prej nesh.

I read more in the old classic way – holding a printed 
book in my hands. I love the smell of books and that 
is probably one of the reasons why e-reading and 

e-books don’t suit me. Of course, the most important 
thing is to read, and the choice between e-books and 
printed books is just a matter of taste.

Darko Maksimović (19)

Sa i përket leximit, unë 
preferoj mënyrën standarde 
dhe një libër të mirë, të shty-

pur. Më përshtatet më mirë dhe 
jam mësuar ashtu. Shkrimtarja ime 
e preferuar është Desanka Mak-
simoviq dhe të gjithë librat e saj 
me poezi, që i kam janë në formë 
standarde, të shtypur.

When it comes to reading, I prefer the tradi-
tional way and a good, printed book. It suits 
me better and I am used to it. My favorite 

writer is Desanka Maksimovic and I have all her books 
of poetry in traditional printed form.

DIGITAL OR TRADITIONAL READING? WHICH 
BOOKS DO YOU LIKE MOST, ELECTRONIC OR 
PRINTED BOOKS?

questionnaire
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Të kesh një familje është 
gjëja më e shtrenjtë për 
ne, megjithatë ne kemi 

nevojë për miqësi, të cilën 
e zgjedhim vet. Ne takojmë 
shumë miq gjatë rrugës së 
jetës, por vetëm disa nga 
ata qëndrojnë me ne përg-
jithmonë. Prandaj, kur je i 
rrethuar me miq të vërtetë, 
aventurat e jetës janë shumë 
të bukura.

Shpeshherë nuk jemi të 
buzëqeshur dhe kërkojmë 
rreth vetes arsyen, angazho-
hemi dhe punojmë për arrit-
jet, mësojmë që të jemi më të 
ndritur në të ardhmen dhe ta 
ndihmojmë të tashmen, por 
megjithatë na mungon diçka 
që nuk ndjehemi të plotësu-
ar. Kur më rrethoni ju miq e 
kuptoj arsyen e asaj zbrazëtie. 
Bashkëveprimi mes miqve 
është thelbi i përditshmërisë 
sonë, arsyeja e motiveve 
tona. Të bukurën e mëso-
jmë kur jemi të rrethuar me 

miq, ngase marrim mendime 
të ndryshme nga njerëz të 
ndryshëm, sikurse ngjyrat, sa 
më shumë nuanca rritet har-
monia mes kombinimesh të 
ndryshme!

Kjo lloj lidhjeje shoqëro-
het nga një ndjenjë dashurie 
e ndërsjellë në mes dy ose 
më shumë individëve. E 
gjithë kjo lidhje krijohet nga 
miq të mirë, por disa nga ata 
janë miq të vërtetë. Ata janë 
pasuria më e madhe e jetës 
sonë dhe duhet ruajtur si një 
thesar. Me miq të vërtetë, ne 
e ndajmë hidhërimin, lum-
turinë, dhembjen, dashurinë 
dhe së bashku ndihemi të 
lumtur. Miqësia e vërtetë 
testohet vetëm gjatë periu-
dhës më të vështirë, kur ne 
jemi përballur me vështirë-
si dhe kemi qenë në skaj të 
fatkeqësive. Besnikëria në 
mes miqve e bën shumë të 
fortë lidhjen e tyre.

Në shumë libra, filma dhe 

në jetën reale, miqësia luan 
rol kryesor në jetën e individ-
it. Harry Potter, libër i shkruar 
nga J. K. Rowling. shfaq miqësi 
të vërtetë. “Ju jeni ai që është 
i dobët. Ju kurrë nuk do të 
njihni dashuri ose miqësi. Dhe 
më vjen keq për ju.”, tha Harry 
Potter në betejën kundër Lord 
Voldermort. Miqësia është 
arsyeja që Harry arriti të fi-
tonte në çdo betejë. “Ne jemi 
me ty çfarëdo që të ndodhë.”, 
tha Hermione Granger. Të tre 
miqtë, Harry, Ron dhe Her-
mione, ishin në çdo mision 
së bashku, për këtë arsye 
ata gjithmonë kishin sukses. 
Hogwarts nuk është vetëm 
shkollë për magji, por është 
edhe shkollë ku miqësia fillon.

Duhet të jeni të hapur dhe 
të pranoni zgjedhjet që miqtë 
tuaj i bëjnë. Mund të jeni i 
sinqertë kur të kërkohet men-
dimi, por nuk duhet të jeni 
kritik ose gjykues. Ju mund 
të mendoni se miku juaj po e 
bën një gabim, por ju duhet 
të respektoni të drejtën e tij, 
ose të saj, për të zgjedhur 
rrugën e tyre. Unë mbështe-
tem te miqtë e mi për të më 
dhënë perspektivë dhe për 

të qenë të sinqertë me mua. 
Unë mund të mos i ndjek 
gjithmonë këshillat e tyre, por 
i vlerësoj vërtet. E di që ato 
këshilla janë dhënë me kujdes 
dhe me dashuri.

Disa nga cilësitë kryesore 
që duhet të posedoni për një 
miqësi të pastër janë: përparë-
sia, komunikimi, dashuria, 
besimi, pavarësimi, pranimi 
dhe gatishmëria për të ndry-
shuar. Nuk është e thjeshtë 
apo jo? Ndërtoni miqësitë tu-
aja ngadalë dhe mund të keni 
më shumë se një mik. Krijimi 
i miqësive të vërteta mund të 
tingëllojë si një sfidë e mad-
he, por gëzimi për të përjet-
uar jetën me zemër të hapur 
dhe për ta ndarë atë me një 
mik të vërtetë ia vlen. Përveç 
kësaj, ju do të jetoni më gjatë 
dhe do të keni një shoqëri të 
mirë gjatë rrugëtimit tuaj. I 
vetëm mund të jesh fitues, 
por me miq ju mund të jeni 
kampion. Të vetëm nuk i ar-
rijmë synimet tona gjersa të 
bashkuar i ndërtojmë ato! T’i 
japim ngjyra jetës me miq të 
vërtetë rreth vetes.

Fiona Meqa

LE TË MENDOJMË 
PËR MIQËSINË!

këndi juaj



29

Having a family is the 
most precious thing 
for us, however we 

need friendship, which we 
choose ourselves. Along 
the journey of life we meet 
many friends, but only a few 
of them stay with us forever. 
Therefore when you are sur-
rounded by real friends, the 
adventures of life are very 
beautiful. 

Often we are not smiling 
and looking for the reason 
around ourselves, engaging 
and working for achieve-
ments, learning to be bright-
er in the future and helping 
the present, yet we lack 
something that does not 
make as feel fulfilled. When 
you, my friends, surround 
me I understand the reason 
behind that emptiness.

Interaction between 
friends is the essence of our 
daily life, the reason behind 
our motives. We learn about 

beauty when we are sur-
rounded by friends, because 
we get different opinions 
from different people, just as 
colors the more shades the 
harmony between different 
combinations increases!

This kind of bond is ac-
companied by a feeling of 
mutual love between two 
or more individuals. All of 
this connection is created by 
good friends, but some of 
them are real friends. They 
are the greatest asset of 
our lives and should be pre-
served as a treasure. With 
true friends we share sad-
ness, happiness, pain, love 
and together we feel happy. 
True friendship is tested only 
during the most difficult pe-
riod, when we have faced 
difficulties and been on the 
brink of disaster. Loyalty be-
tween friends makes their 
bond very strong.

In many books, movies 

and in real life, friendship 
plays a major role in the 
life of the individual. Har-
ry Potter, a book written by 
J.K. Rowling, displays true 
friendship. “You are the one 
who is weak. You will nev-
er know love or friendship. 
And I feel sorry for you,” 
Harry Potter said in the 
battle against Lord Volder-
mort. Friendship is the rea-
son Harry managed to win 
in every battle.

“We are with you no mat-
ter what happens,” said Her-
mione Granger. The three 
friends, Harry, Ron and Her-
mione, were on every mis-
sion together, which is why 
they always succeeded. Hog-
warts is not only a school of 
magic, but it is also a school 
where friendship begins.

You need to be open 
and accept the choices your 
friends make. You can be 
honest when asked for an 
opinion, but you should not 
be critical or judgmental. 
You may think your friend is 
making a mistake, but you 
need to respect his or her 
right to choose their path. I 

rely on my friends to give me 
perspective and to be honest 
with me. I may not always 
follow their advice, but I re-
ally appreciate them. I know 
those advices have been giv-
en with care and love.

Some of the key qualities 
you need to possess for a 
pure friendship are: priority, 
communication, love, trust, 
independence, acceptance, 
and willingness to change. 
It’s not simple right? Build 
your friendships slowly and 
you can have more than one 
friend. Creating true friend-
ships may sound like a great 
challenge, but the joy of ex-
periencing life with an open 
heart and sharing it with a 
true friend is well worth it. 
In addition, you will live lon-
ger and have good company 
during your journey. Alone 
you can be a winner, but with 
friends you can be a champi-
on. We cannot achieve our 
goals on or own, but we can 
build them together! Let’s 
give color to life with true 
friends around us.

Fiona Meqa

LET’S THINK ABOUT 
FRIENDSHIP!

your corner
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I BËJ
LAJKA
DIKUJT
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NATRIUM NUMRI
IMAGJINAR
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NE, GOLDI

NDËRHY-
RJA KIRU-
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ÇMIMI “OSCAR“ PËR
AKTORIN MË TË MIRË

ÇMIMI “OSCAR“ PËR
REGJISORIN MË TË MIRË

ÇMIMI “OSCAR“ PËR
AKTOREN MË TË MIRË
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Përshëndetje,
Revista e juaj më pëlqen 
shumë. Hobi im është 
muzika. Kam një dëshirë, 
ju lutem nëse keni 
mundësi shkruani për 
grupin tim të preferuar 
BTS dhe këngëtaren Dua 
Lipa. Po ashtu do të doja 
që në njërin nga num-
rat tuaj të ardhshëm të 
shkruani për serinë e re 
televizive “Familja ime”. 
Kohën e lirë e kaloj duke 
lexuar revista. Jeni shumë 
të mirë. Vetëm vazhdoni 
kështu.
Doresa Gashi
Prishtinë

Tung tung,
Revista ‘For You’ më 
pëlqen shumë. Jeni revista 
më e mirë në Kosovë, 
shumë revistë edukative 
ku gjithmonë gjejmë lajme 
interesante rreth muzikës, 

sportit, kulturës dhe jetës 
shoqërore në Kosovë. Kam 
një dëshirë, do të doja të 
shkruanit për bendin tim 
të preferuar muzikor, Pint 
dhe këngëtarin MC Kresha. 
Aktori im i preferuar është 
Paul Walker ndërsa ndër 
sporte do të veçoja fut-
bollin.
Rejan Gërbeshi
Prishtinë

Tung,
Së pari dua të përshëndes 
stafin editorial të kësaj 
reviste të mrekullueshme 
e cila gjithmonë ka diçka 
interesante për secilin nga 
lexuesit e saj. Këngëtar-
ja ime e preferuar është 
Melinda Ademi ndërsa 
ndër aktorë do të veçoja 
Serkan Çayoglu. Ju lutem 
shkruani për lojërat më të 
reja kompjuterike. Suk-
sese.
Tringa Krasniqi
Prishtinë

Përshëndetje,
Jeni shumë të mirë, por 
këtë e dini edhe vet sig-
urisht. E tëra që doja t'ju 

thoja kësaj radhe është 
t'ju lus që më shpesh të 
organizoni lojëra shpër-
blyese. Herën e fundit 
kam marr pjesë mirë-
po s’kam pasur fatin 
të jem fitues andaj 
shpresoj se në njërën 
nga lojërat e ardhshme 
do të kem fatin të jem 
pjesë e fituesve. Vetëm 
vazhdoni dhe suksese në 
të ardhmen.
Joris Zena
Prishtinë

Tung,
“I Love ‘For You’”, jeni 
më të mirët, ju falënderoj 
shumë për të gjitha që 
na i ofron kjo revistë e 
mrekullueshme. Mua më 
pëlqen shumë këngëtarja 
e famshme Rita Ora dhe 
këngëtari Unikkatil. E di 
se Rita Ora njëherë ka 
qenë në faqet e revistës 
suaj mirëpo do të doja që 
edhe njëherë të shkruani 
për më të rejat nga jeta e 
saj si dhe të publikoni një 
poster të sajin. Suksese.
Meris Demolli
Prishtinë

Tung,
Jam Donika nga Prishti-
na dhe revista e juaj më 
pëlqen shumë. Këngëtar-
ja ime e preferuar është 
Melinda Ademi dhe po 
ashtu do të doja të kem 
një poster nga ajo. Aktorja 
ime e preferuar është 
Fiona Gllavica. Kohën time 
të lirë e kaloj duke luajtur 
Roblox. Gjithë të mirat.
Donita Sadiku
Prishtinë
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Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihm
a juaj!

Përdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

- Ç
ka ju intereson
- Ç

ka ju pëlqen
- Ç

ka dëshironi

Është rasti juaj që të m
errni pjesë 

në krijim
in e revistës tone. Andaj ju 

lusim
 që të plotësoni këtë pjesë, 

nëse m
undeni dhe t’ia dorëzoni 

një ushtari te KFO
R

-it.

M
e nderim

e!

Fute këtë pjesë në një 
zarf, vendosi një pullë 
postale dhe dërgoje në 
adresën e m

ëposhtm
e:

H
Q

 K
FO

R
Film

 C
ity

For You m
agazine

Strasbourg building
10 000 Pristina

O
se vetëm

 dorëzojani 
cilitdo ushtar të KFO

R
-it 

m
e kerkesë që ta dërgojë 

m
ë tutje.

w
w

w
.m

agazineforyou.com

Shkruaj adresën m
ë poshtë:

M
biem

ri: _______________________

Em
ri: __________________________

D
ata e lindjes: ___________________

E-m
ail: _________________________

R
ruga: _________________________

N
um

ri: _________________________

Q
yteti: _________________________

Shkolla: ________________________

A
dresa e shkollës: _______________

N
um

ri i telefonit
të shkollës: _____________________

E-m
ail

i shkollës: ______________________

Nr.177

Greetings,
I like your magazine very 
much. My hobby is music. 
I have a wish, could you 
please write something 
about my favorite band 
BTS and singer Dua Lipa!? 
I would also encourage 
you to write something 
in one of your next issues 
about the new TV series 
“My Family”. I spend my 
free time reading maga-
zines. You are very good. 
Keep up the good work!
Doresa Gashi
Prishtina

What’s up?
I really like the ‘For You’ 
Magazine. You are the 
best magazine in Koso-
vo. I find this maga-
zine rather educational 
because we always find 
interesting news about 
music, sports, culture 

and social life in Kosovo. 
I have a wish, could you 
please write something 
about my favorite music 
band Pint and the singer 
MC Kresha!? My favorite 
actor is Paul Walker while 
among sports I would 
single out football.
Rejan Gërbeshi
Prishtina

Hello,
First I want to greet the 
editorial staff of this 
wonderful magazine, 
which has always some-
thing interesting for each 
of its readers. My favorite 
singer is Melinda Ademi, 
while among the actors I 
would single out Serkan 
Çayoglu. Please write 
about the latest comput-
er games. Good luck!
Tringa Krasniqi
Prishtina

Greetings,
You are really good, but 
you probably heard this 
before. All I wanted to 
tell you this time is to 
ask you to organize prize 

games more often. Last 
time I participated but I 
was not lucky enough to 
be a winner, so I hope 
that in one of the 
next games I will be 
lucky enough to be 
part of the winners. 
Just keep up the good 
work and good luck in 
the future!
Joris Zena
Prishtina

What’s up?
“I Love ‘For You’”! You 
are the best! Thank you 
so much for everything 
that this wonderful mag-
azine has to offer to us. 
I really like the famous 
singer Rita Ora and the 
singer Unikkatil. I know 
that Rita Ora once was in 
the pages of your mag-
azine, but I would kindly 
ask you if you could 
write again something 
about her and the latest 
from her life and perhaps 
publish a poster of hers. 
Good luck!
Meris Demolli
Prishtina

Hi,
I am Donika from Pr-
ishtina and I like your 
magazine very much. My 
favorite singer is Melinda 
Ademi and I would also 
like to have a poster of 
her. My favorite actress is 
Fiona Gllavica. I spend my 
free time playing Roblox. 
All the best!
Donita Sadiku
Prishtina

Reader’s
letters
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