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Përgjatë viteve, artikulli i editorialit të revistës sonë, çdo janar ka qenë i dedikuar për tema 
si Vendimet e Vitit të Ri, ndryshimet pozitive, festimet dhe traditat për Vitin e Ri, dhe kështu 
me radhë. Sidoqoftë, sivjet, ky editorial është rezervuar për ndryshimet, ose më mirë të themi 
përmirësimet në dukjen dhe përmbajtjen e revistës sonë.

Një revistë më dukje të re për Vitin e Ri
Ishte dhjetori i vitit 2002, kur u botua numri i parë i revistës sonë dhe që atëherë, kryesisht falë juve, lexuesve 
tanë, kjo revistë i ka realizuar shumë arritje dhe suksese. Një nga këto arritje është fakti që sivjet revista do të 
festojë 20 vjetorin e saj. Prandaj, ishte më se e vendit  që sivjet, për herë të parë ne kemi vendosur që të zbatojmë 
një mori të ndryshimeve. Ne besojmë që ato e bëjnë revistën tonë më të përshtatshme për shijet e lexuesit të 
shekullit të 21-të, dhe ne shpresojmë që ju do t’i miratoni ato.

Logo e re
Padyshim, ndryshimi më i rëndësishëm që e kemi bërë është logoja. Pas 20 viteve, ne i themi lamtumirë logos 
sonë të vjetër – for you 4U. ajo zëvendësohet me logon tonë të re dhe moderne - 4You Magazine. Siç e shihni, 
ndryshimi vlen vetëm për sa i përket logos dhe jo vet emrit të revistës W që ne besojmë, ashtu siç besonim 20 
vjet më parë, që kjo revistë shtypet për ju.

Dizajn i ri dhe përmbajtje e re
Zhvillimi i mediave sociale padyshim i ka prekur të gjitha llojet e mediave tradicionale. Në këtë klimë, është 
normale që ne kemi vendosur që ta ristrukturojmë dizajnin dhe përmbajtjen që do ta përfshijmë në revistën 
tonë. Arsyeja është shumë e thjeshtë, lexuesi modern dëshiron përmbajtje dhe artikuj më ndërveprues. Për këtë 
arsye, revista do të përmbajë rubrika të reja që do të jenë më interesante për ju.

GENERATION #, WELLBEING & TEENS, YOUR OPINION ABOUT…, janë vetëm disa prej rubrikave të 
reja të cilat shpresojmë që do t’ju pëlqejnë. Ne do të fillojmë edhe një rubrikë të re DO IT YOURSELF, në kuadër 
të të cilës do t’u prezantojmë projekte të ndryshme të cilat mund t’i realizoni në shtëpi ose në shkollë, vetëm 
ose me ndihmën e shoqeve dhe shokëve tuaj. Vlen të theksohet, që disa prej rubrikave nuk do të ndryshojnë 
si SCHOOL OF THE MONTH, dhe disa të tjera do të riemërohen. Për shembull, SPORTS CORNER do të 
shndërrohet HEALTH & SPORTS, kështu që krahas intervistave me sportistët e ndryshëm aty do të përfshihen 
edhe artikuj për jetën e shëndetshme dhe aktivitete të fitnesit.

Shfletojeni revistën
Është e pamundur që të prezantohen të gjitha ndryshimet në këtë rubrikë të shkurtër. Prandaj, ju takon juve 
që ta shfletoni këtë numër të revistës. Do të jemi shumë mirënjohës, nëse ju do të na i tregoni mendimet dhe 
komentet e juaja për këtë pamje të re të revistës. Ju mund t’i dërgoni ato në emailin ose faqet e mediave sociale 
(në Facebook dhe/ose Instagram) të cilat mund t’i gjeni në kopertinën tonë ose në rubrikën anash për ne.

Indeksi

“4You magazine” është 
publikim zyrtar i KFOR-it, 
prodhuar dhe financuar 
nga KFOR-i, i shtypur në 
Kosovë dhe shpërndahet 
pa pagesë. Përmbajtja nuk 
reflekton qëndrimin zyrtar të 
koalicionit apo të shteteve 
anëtare. KFOR-i pranon edhe i 
mirëpret opinionet tuaja dhe i 
publikon ato, por në formë të 
përmbledhur. Nëse kërkohet 
emri i autorit të mos trego-
het, kjo mund të bëhet, por 
nuk do të publikohen letra 
anonime, shpifëse apo me 
qëllim të keq.

Kryeredaktore: 
Leonora Shabanaj Nikshiq
Gazetarë: Ali Rexha, 
Violeta Matovic 
Fotografitë: Ekipi “4U”
Design & Layout: 
Bekim Shabani & 
Leopard Cana

Stafi editorial mund të 
kontaktohet në telefon: 
038/503-603-2139
Letrat mund të dërgohen 
në adresën: 
HQ KFOR - Kosova Film; 
“4You magazine”; 
Strasbourg Building;
10000 Prishtinë
E-mail: 
magazineforyou2003@gmail.
com;
http://www.magazineforyou.
com
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Cover: 
Melinda Ademi

Throughout the years, every January the editorial story of our magazine has always been 
dedicated to topics such as New Year Resolutions, positive changes, New Year celebrations and 
traditions, and the list goes on. This year, however, this editorial is reserved to the changes, or 
better said improvements in the look and content of our magazine.

A new look magazine for the New Year
It was December 2002, when the first issue of our magazine was published and since then, mainly thanks to 
you, our readers, this magazine has accomplished many milestones and successes. One of these milestones 
is the fact that this year the magazine will celebrate its 20th anniversary. Therefore, it is only befitting that 
this year, for the first time ever we have decided to implement a host of changes. We believe they make our 
magazine more suitable for the taste of the 21st century readers and we do hope that you will approve them.

New Logo
Without a doubt, the most important change we have implemented is the logo. After 20 years we say goodbye 
to our old logo - for you 4U. It is replaced by our new modern logo - 4You Magazine. As you can see, the 
changes apply only to the logo but not the name itself as we believe now, just as believed 20 years ago, that 
this magazine is published for you.

New design and new content
The development of social media has without a doubt affected all the traditional types of media. In this climate, 
it is normal we have decided to rethink the design and the content we will be covering in our magazine. The 
reason is very simple, the modern reader wants more interactive content and stories. Which is why, the 
magazine will contain new columns that are of bigger interest to you. 

GENERATION #, WELLBEING & TEENS, YOUR OPINION ABOUT…, are just some of the new columns 
that we hope you will appreciate. We will also start a new DO IT YOURSELF column, wherein we will introduce 
various projects you can do at home or school, alone or with the help of your friends. It is worth mentioning 
that some of the columns like SCHOOL OF THE MONTH will remain the same and some others will be 
rebranded. For example, we have changed SPORTS CORNER into HEALTH & SPORTS, so that in addition 
to interviews with various athletes we will also include stories about healthy living and fitness activities.

Explore the new magazine
It is impossible to introduce all the changes in this short column. Therefore, it is up to you to explore this 
edition of the magazine. We would also appreciate it a lot if you would give us your thoughts and comments 
about this new look magazine. You can send your opinions on our mail address or social media (Facebook 
and/or Instagram) pages that you can find on our cover page or on the about side column.

Index

"4You magazine" is an official 
publication of KFOR, pro-
duced and financed by KFOR, 
printed in Kosovo and dis-
tributed freely. The contents 
do not necessarily reflect the 
official point of view of the 
coalition or that of any of its 
member states. KFOR accepts 
and welcomes your opinions, 
it will publish some of these, 
eventually in a condensed 
form. If requested the name 
of the writer will be withheld 
but no anonymous, defama-
tory or malicious letters will 
be printed.

Chief Editor: 
Leonora Shabanaj Nikshiq
Journalists: Ali Rexha, 
Violeta Matovic
Photos by: Ekipi “4U”
Design & Layout: 
Bekim Shabani & 
Leopard Cana

The editorial staff can be 
contacted on: 
038/503-603-2139
Any letters can be sent at: 
HQ KFOR - Film City; 
“4You magazine”; 
Strasbourg Building;
10000 Pristina
E-mail: magazinefory-
ou2003@gmail.com;
http://www.magazineforyou.
com
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Objekt i ri për një tempull të 
vjetër të dijes

“Sipas të dhënave nga njerëzit e 
moshuar shkolla jonë e filloi 
punën në vitin 1926. Asokohe 

mësimi mbahej në dhoma të vogla dhe 
jo në gjuhën  shqipe. Në vitin 1939 filloi 
mësimi në gjuhën shqipe, dhe mësuesi 
i parë i shkollës ishte Vasil Vasili nga 
Vlora e Shqipërisë. Pas luftës se Dytë 
Botërore, numri i nxënësve rritet në 
70 nxënës ku mësues ishin Ramiz 
Baraku dhe Rrahim Gashi. Në kuadër të 
shkollës fillojnë të mbahen edhe kurse 
për zhdukjen e analfabetizmit,” kështu 
e fillon tregimin e tij për shkollën që ai 
e drejton z. Rrahim Dervishaj. Ai vazhdoi 
më tej duke theksuar që në nëntor të 
vitit 2011, përfundoi ndërtimi i objektit 
të ri me një sipërfaqe rreth 4.000 m2. 

Falë këtij investimi nga ana e Ministrisë 
së Arsimit, kjo shkollë tani ka hapësirë 
të mjaftueshme për zhvillimin procesit 
cilësor të arsimit në përputhje me 
kërkesat e sotme. Po ashtu, shkolla 
ka edhe hapësirë të mjaftueshme për 
kabinetet e ndryshme. Mirëpo, furnizimi 
i tyre me mjetet e nevojshme didaktike 

lë për të dëshiruar, dhe sidomos kur 
bëhet fjalë për pajisjet teknologjike si 
laptopët dhe projektorët për kabinetin 
e informatikës.

Kushtet e mira prodhojnë suksese
Kushtet e mira të mësimit, padyshim 
që kanë ndikuar edhe në sukseset e 
nxënësve. Kështu, ndër sukseset e 
arritura gjatë vitit shkollor 2020/2021, 
drejtori Gashi e veçoi faktin se tre 
nxënës të kësaj shkolle ishin finalistë 
në garat kombëtare për gjuhë angleze 
të organizuara nga Kolegji Mehmet 
Akif në Prishtinë. Ndërsa në sport, 
nxënësit e kësaj shkolle u shpallën 
kampion komunal në futboll të vogël. 
“Krahas sukseseve të nxënësve ne 
në shkollën tonë jemi krenar edhe 
për funksionimin e mrekullueshëm 
të trekëndëshit pedagogjik Nxënës-
Shkollë-Prindër,” theksoi drejtori Gashi. 
Ai vazhdoi më tej “Shkolla jonë pikat 
më të forta i ka bashkëpunimin dhe 
harmoninë brenda kolektivit, trajtimin 
e barabartë të gjithë nxënësve pa marr 
parasysh përkatësinë e tyre etnike, 

SHFMU “SHOTË GALICA” NË RUNIK

Drejtori i shkollës,
z. Rrahim Dervishaj

Në qendër të fshatit Runik, buzë rrugës magjistrale Mitrovicë-
Istog-Pejë, bie në sy ndërtesa moderne e Shkollës Fillore dhe 
të Mesme të Ulët (SHFMU) Shotë Galica. Para se të ndërtohej 
ky objekt i ri mësimi zhvillohej në një ndërtesë të vjetër, e 
cila as për së afërmi nuk i plotësonte kushtet për zhvillimin e 
procesit mësimor. Këtë e ka dëshmuar edhe ekipi ynë në një nga 
raportimet tona shumë vjet më parë.

School of the month
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A new building for an old 
temple of knowledge
“According to stories from older 
generations, our school was opened 
in 1926. At the time classes were 
conducted in small rooms and not 
in Albanian language. In 1939 classes 
in Albanian commenced and the 
first teacher was Vasil Vasili from 
Vlora, Albania. After World War 2, the 
number of students rose to seventy, 
and teachers were Ramiz Baraku 
and Rrahim Gashi. The school was 
also used for conducting classes for 
eradicating illiteracy.” This is how the 
principal of the school Mr. Rrahim 
Dervishaj started his story about 
the school he runs. He then went on 
highlighting that in November 2011, 
the construction of the new school 
building, which has 4,000 square 
meters, was finished. 

Thanks to this investment from the 
Ministry of Education, the school 
now has sufficient space to conduct 
quality classes in compliance with 
the modern requirements. Moreover, 
the school also has sufficient 
space for laboratories, although 
their supply with the necessary 
didactic materials is not satisfactory. 
Especially in relation to technological 
equipment such as laptops and 
projectors for the informatics 
laboratory.

Good conditions yield 
successes
Good conditions, have without 
a doubt impacted the students’ 
successes as well. Among the 
successes achieved during the 
2020/2021 school year, principal 
Gashi stressed the fact that three 
students from this school were 
finalists in the National English 
Language organized by Mehmet 
Akif College in Prishtina. Whereas, 
in sports, their students became 
the municipal champions in 

mini football. “In addition to the 
successes of our students here at 
our school we also take pride in 
the excellent functioning of the 
pedagogic triangle Student-School- 
Parent,” principal Gashi said, and 
then added “The strongest features 
of our school are cooperation 
and staff harmony, as well as the 
equal treatment of all our students 
regardless of their ethnicity, 
because our school also has two 
RAE students.” The good cooperation 
with parents is also confirmed by 
the fact that lately this school has 
reestablished the school library. This 
project was made possible thanks to 
the cooperation with the Local Public 
Safety Committee. 

Education and manners 
keys to success
It is worth mentioning that in 
addition to the main school, this 
school has an additional satellite 
school in village Syriganë, wherein 
classes are conducted until the fifth 
grade. Thus, in total, the students 
at the satellite school included, 560 
students attend this school. Whereas 
the teaching process, in addition to 
the school administration is taken 
care of by forty-four teachers and 
six technical workers. Thanks to 
their professional qualifications and 
completion of respective trainings 
classes at this school are conducted 
in full compliance with the new 
curricula.

Në fund drejtori Gashi i porositi të gjithë të 
rinjtë e Kosovës që të vazhdojnë të punojnë 
dhe mësojnë fort, por edhe që t’i kushtojnë 
vëmendje sjelljes së tyre. Sipas tij, është me 
rëndësi që të rinjtë të mos e harrojnë për 
asnjë moment se arsimi dhe edukata janë 
çelësi i çdo suksesi.

In the end principal Gashi 
reminded all the young people 
of Kosovo to continue to work 
hard but also to mind their 
manners. According to him, it 
is important that the young 
keep in mind that education 
and good manners are the 
keys to any success.

ELEMENTARY JUNIOR HIGH 
SCHOOL “SHOTË GALICA”  
IN RUNIK
In the center of Runik village, near regional road Mitrovicë-Istog-
Pejë, one notices the modern building of Elementary and Junior 
High School (EJHS) Shotë Galica. Prior to the construction of 
this modern building, classes were conducted in an old building, 
which was not even close to meet the criteria for conducting 
classes in it. This has also been documented by our team in one of 
our previous reports many years ago.

pasi që shkolla jonë i ka edhe dy nxënës 
të komunitetit RAE.” Bashkëpunimi i mirë 
me prindërit konfirmohet edhe nga fakti 
që rishtas kjo shkollë e ri funksionalizuar 
bibliotekën e shkollës. Ky projekt është 
arritur falë bashkëpunimit me Komitetin 
Lokal për Siguri Publike.

Arsimi dhe edukata çelësi i suksesit
Vlen të theksohet që krahas shkollës amë 
e cila gjendet në qendër të fshatit Runik, 
kjo shkollë e ka edhe një paralele të ndarë 
në fshatin Syriganë, ku zhvillohet mësimi 
deri në klasën e pestë. Përndryshe, bashkë 
me nxënësit në paralelen e ndarë, në këtë 
shkollë mësimet i vijojnë gjithsejtë 560 
nxënës, ndërsa për mbarëvajtjen e procesit 
mësimor krahas administratës së shkollës 
kujdesen 44 mësimdhënës dhe 6 punëtorë 
teknik. Falë kualifikimeve profesionale dhe 
përfundimit të trajnimeve përkatëse puna në 
këtë shkollë zhvillohet në përputhje të plotë 
me kurrikulën e re mësimore.
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Kosova shquhet për shoqërinë e saj të 
larmishme. Si mundet brezi i ri të përfitojë 
nga ky diversitet që të ndërtojë një të 
ardhme më të mirë për veten?
Diversiteti është i mirë! E bën jetën tonë më të 
gjallë dhe gjithashtu jep mundësi të shkëlqyeshme 
të mësojmë të pranojmë të tjerët ashtu si janë dhe 
si e shohin ata botën rreth nesh. Nëse përpiqemi 
të shikojmë diçka nga këndvështrimi i të tjerëve, 
kjo mund të hapë një dimension të ri për ne. Në 
këtë mënyrë, ne do ta kuptojmë botën më mirë dhe 
më vonë do të jemi në gjendje të përshtatemi me 
rrethana të reja, do të jemi më fleksibël dhe do të 
kemi mundësi më të mira për sukses.

"RINIA DUHET TA SHIKOJË TË ARDHMEN ME BESIM, 
SEPSE E ARDHMJA IU TAKON ATYRE!"

Në tetor të vitit 2021, Gjeneral Major Ferenc Kajári 
nga Hungaria e mori komandën si Komandanti i 
26-të i KFOR-it. Duke e pasur parasysh rëndësinë e 
kësaj pozite dhe faktin që në të gjitha paraqitjet pub-
like Gjeneral Major Kajári shihet gjithmonë në uni-
formën e tij ushtarake, është e lehtë që të harrohet se 
pas uniformës qëndron një njeri familjar i dashur 
i cili është i përkushtuar që t’i ndihmojë njerëzit 
në nevojë. Në këtë intervistë ekskluzive për festat 
e fundvitit, Gjeneral Major Kajári është pajtuar 
që të ndajë me ne diçka më shumë rreth fëmijërisë, 
familjes dhe jetës së tij në përgjithësi. 
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A mund ta ndani një përvojë 
tuaj nga rinia që mendoni se 
ka ndihmuar në formimin e 
personit që jeni sot?
Kur isha 14 vjeç, shkova në një shkollë 
ushtarake që ishte larg shtëpisë. Gjatë 
atyre viteve mësova se asgjë nuk vjen 
falas, duhet punuar shumë për të 
arritur qëllimet tuaja, por ka rrethana 
kur edhe mundi dhe përkushtimi nuk 
mjaftojnë. Mësova gjithashtu se pa 
miq është e vështirë të mbijetosh dhe 
se njeriu duhet të marrë vendime dhe 
më vonë duhet të mbartë pasojat e 
tyre dhe se nuk ndihmon të fajësosh 
të tjerët për zgjedhjet e gabuara.

Nëse do të kishit mundësi ta 
takoni veten si fëmijë, çfarë 
do t'i thoshit?
Kjo është pyetje me spec. Kur e kujtoj 
veten tani, mendoj se shqetësohesha 
shumë për të ardhmen dhe nëse 
i kisha marrë vendimet e duhura. 
Prandaj, ndoshta thjesht do t'i thoja 
vetes sime të ri: jetoje jetën ashtu siç 
të ofrohet dhe përpiqu ta shijosh pak 
më shumë të tashmen! Bëje atë që 
mendon se është e drejtë të bësh, por 
mbi të gjitha mos u shqetëso shumë 
për të ardhmen. Qetësohu, do t'i bësh 
zgjedhjet e duhura, do të jetë në 
rregull! (Por, në fakt do të dëshiroja 
që e ardhmja të më vinte në këtë çast 
dhe t’më thoshte diçka të ngjashme!)

Çfarë këshillash u jepni 
vazhdimisht fëmijëve tuaj?
Fëmijët e mi janë të rritur - ose të 
paktën kështu mendojnë ata ☺! Kur 
ishin nxënës në shkollë, u thosha se 
nuk janë duke mësuar për mësuesit, 
as për mua e as për nënën e tyre. Ata 
janë duke mësuar për vetvete sepse 
atë që e kanë mësuar nuk mund t'ua 
merr askush dhe mund ta përdorin 
në të ardhmen për të përparuar në 
jetë dhe për të arritur qëllimet e tyre.

Kush ishte shembulli yt për 
ta ndjekur kur u rritët?
Kjo është pyetje e vështirë; këtë pyetje ma 
kanë parashtruar shpesh në shkollë kur 
isha fëmijë dhe gjithmonë kam shpikur 
dikë. Por sinqerisht, nuk kam pasur 

"THE YOUTH SHOULD LOOK 
INTO THE FUTURE CONFIDENTLY,  
BECAUSE THE FUTURE IS THEIRS!"
In October 2021, Major Gener-
al Ferenc Kajári from Hungary 
took over the command as the 
26th KFOR Commander. Con-
sidering the importance of this 
position and the fact that in 
all public appearances Major 
General Kajári is always seen 
in his military uniform, it 
is easy to forget that behind 
the uniform is a loving and 
caring family man dedicated 
to helping people in need. 
In this exclusive interview 
for the holiday season Major 
General Kajári has agreed to 
share with us something more 
about his childhood, family, 
and life in general.

Kosovo is known for its 
diverse society. How can the 
young generation take advan-
tage of this diversity to build 
a better future for themselves?
Diversity is good! It makes our life 
more colorful and also gives a great 
opportunity to learn to accept others 
and how others see the world around 
us. If we try to look something from 
the viewpoint of others it might open 
up a new dimension for us. In this way 
we will have a better understanding 
of the world and later will be able to 
adjust to new circumstances, will be 
more flexible and thus will have better 
chances for success.

Could you tell us about an ex-
perience from your youth that 
you think has helped shape 
the person you are today?
When I was 14 years old, I went to a 

military school far away from my home. 
During those years I learned that 
nothing comes for free, one should 
work hard to reach his goals but 
there are circumstances when even 
hard work and dedication is not 
enough. I also learned that without 
friends it is hard to survive and that 
one has to make decisions and later 
has to bear the consequences of it, 
and it does not help to blame others 
for the bad choices.

If you could meet yourself 
as a child, what would you 
tell yourself?
It is a tricky question. When I 
remember back to myself, I think I 
worried too much about the future 
and whether I had made the right 
decisions. Therefore, I probably just 
would tell the young myself: Just 
live your life and try to enjoy the 
present a bit more! Do what you 
think is right to do, but most of all 
do not worry too much about the 
future. Relax, you will make the 
right choices, it will be OK! (But I 
really would wish that the future 
myself would come back to me right 
now and would tell me something 
similar!) 

What advice do you repeatedly 
give to your children?
My children are grown ups - or at 
least so they think☺! When they 
were school kids, I used to tell them 
that they are not learning for the 
teachers or for me and their mother. 
They are learning for themselves, 
because what they learnt could not 
be taken away from them and they 
could use it in the future to get 
ahead in life and reach their goals. 
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kurrë një shembull për ta ndjekur. Doja të 
isha një person i mirë, i sigurt, i fortë dhe i 
besueshëm, që ndihmon të tjerët kur kanë 
nevojë, por mbi të gjitha doja të isha vetvetja.

Kush ishte superheroi yt 
i preferuar?
Kur isha fëmijë, superheronjtë nuk 

ishin të zakonshëm (e di që janë vërtet 
të rrallë, por të paktën në fëmijërinë 
time nuk ishin vizitorë të shpeshtë 
në Hungari ☺). Më i afërti me një 
superhero, nëse e kujtoj atë kohë, 
ishte një nga personazhet e filmave 
vizatimorë që më pëlqente kur isha 
fëmijë; ishte një djalë nga një film 
vizatimor i titulluar “Lapsi magjik”. Nëse 
i duhej diçka, ai thjesht e vizatonte dhe 
kjo pastaj realizohej. Ai e përdori këtë 
"fuqi" për të ndihmuar të tjerët dhe për 
të shpëtuar ata që ishin në telashe.

Personazhi tjetër, ndoshta më i njohur 
si "superhero" ishte Obelix, nga seritë 
franceze të filmave vizatimorë Asterix dhe 
Obelix. Më pëlqente ky film vizatimor dhe 
më pëlqente mënyra se si gjithmonë ai e 
shpëtonte fisin e tij nga legjionet romake.

Kur flas për superheronjtë e ditëve 
moderne, të preferuarit e mi janë Iron 
Man dhe Captain America.

Cilin lloj të muzikës/zhanrit 
muzikor e parapëlqeni?
Gjithmonë më ka pëlqyer muzika (zhanri 
pop dhe rock) dhe akoma më përcjellë 
në jetën time. Çdo fazë e jetës mund të 
lidhet ose të identifikohet me një grup 
ose këngëtar. Për shembull, nëse dëgjoj 

"Fast Car" nga Tracy Chapman (lexuesit 
e Revistës 4You mund ta njohin nga 
remiksi i Jonas Blue dhe Dakota) më 
kthen në vitin 1988 kur e mora gradën 
e togerit sepse në atë kohë ishte e 
preferuara ime. Kur isha me shërbim në 
Sudan, i vetmi album në kompjuterin 
tim ishte nga një grup hungarez i quajtur 

"Unique". E dëgjova me muaj të tërë (nuk 
kishte zgjidhje tjetër) dhe kur dëgjoj 
zërin e këngëtarit, e ndjej menjëherë 
erën e shkretëtirës që më fryn në fytyrë.

Por këngëtari im i preferuar i të 
gjitha kohërave është "Bosi" - Bruce 
Springsteen. Më pëlqen shumë 
dhe më kthen në vitet e gjimnazit. 
Aktualisht më pëlqen të dëgjoj Ed 
Sheeran dhe Dua Lipa. Kështu që 
ndoshta pas disa vitesh, kur të dëgjoj 

“Levitating”, ajo do të më sjellë 
kujtime nga Kosova.

Cili është sporti i juaj i 
preferuar dhe cilin sportist 
e parapëlqeni?
Kur isha i ri, ushtroja karate dhe në këtë 
mënyrë artet marciale ishin sporti im 
i preferuar. Më vonë, kur pata rastin të 
hipi dhe ta ngasë motoçikletën, fillova 
të ndiqja serinë Motor GP dhe u bëra 
adhurues i "Doktorit", Valentino Rossi.
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Who was your role model 
when growing up?
That is a difficult question, it was asked 
frequently in the school when I was 
a kid and I always invented someone. 
But honestly, I never had one person 
as a role model. I wanted to be a good, 
confident, strong, and reliable person, 
who helps others in need, but most of 
all, I wanted to be myself.

Who was your favorite 
superhero?
When I was a child, superheroes were 
not common (I know that they are 
really rare, but at least in my childhood 
they were not frequent visitors in 
Hungary☺). The closest to a superhero 
– if I think back, was one of the cartoon 
characters that I liked as I child – it 
was a boy from a cartoon titled “The 
magic pencil.” If he needed something, 
he just drew it, and it became real. He 
used this “power” to help others and 
save who was in trouble.

The other, maybe better known 
“superhero” like a character was Obelix, 
from the French Asterix and Obelix 
cartoon series. I liked that cartoon and 
liked the way he always saved his tribe 
from the Roman legions.

When talking about modern day 
superheroes, my favorites are Iron man 
and Captain America.

What music/genre do 
you prefer?
I always liked music (pop and rock) 
and it follows through my life. Every 
stage can be connected to or identified 
by a band or singer. For example, if I 
hear “Fast Car” from Tracy Chapman 
(the readers of 4U Magazine might 
know it from the remix of Jonas Blue 
and Dakota) it flies me right back to 
1988 when I was commissioned as a 

lieutenant because that was my favorite 
at that time. When I served in Sudan, 
the only album on my computer was 
from a Hungarian band called “Unique.” 
I listened to it for months (there was no 
other choice) and when I hear the voice 
of the singer, I instantly feel the desert 
wind blowing to my face.

But my all-time favorite is “the Boss” 
– Bruce Springsteen. I like him very 
much and he takes me back to my high 
school years.

Currently I like to listen to Ed Sheeran 
and Dua Lipa. So, probably, in a few years’ 
time, when I will listen to “Levitating” it 
will bring back memories of Kosovo.

What is your favorite sport 
and who is your favorite 
athlete?
When I was young, I did karate and 
thus martial arts were my favorite. 
Later, when I got into riding a 
motorbike, I started to follow the Motor 
GP series and became a fan of “The 
Doctor,” Valentino Rossi. 

What is your New Year 
resolution/ personal goal 
for 2022?
Normally I do not follow the habit 
to make New Year resolutions, but I 
think the current situation is unique 
and calls for unique measures. To 
command such a great organization 
as KFOR is a huge privilege but also 
an extraordinary responsibility. Many 
people and many lives depend on 
the decisions the commander makes. 
Therefore, my personal goal for 2022 
is to accomplish this assignment 
successfully. To do my job every day 
with 100% attention to detail and 
focusing KFOR’s activity on supporting 
the safe and secure environment for 
the benefit of all people in Kosovo.

Cili është vendimi/synimi 
juaj personal i Vitit të Ri për 
vitin 2022?
Zakonisht, nuk e kam zakon të marrë 
vendime për Vitin e Ri, por mendoj 
se situata aktuale është unike dhe 
kërkon masa unike. Të komandosh 
një organizatë kaq të madhe si 
KFOR-i është privilegj i madh por 
edhe përgjegjësi e jashtëzakonshme. 
Shumë njerëz dhe shumë jetë varen 
nga vendimet që i merr komandanti. 
Prandaj, synimi im personal për vitin 
2022 është ta kryej këtë detyrë me 
sukses. Ta kryej punën time çdo ditë 
dhe të jem 100% i vëmendshëm deri 
në detaje dhe duke e vënë aktivitetin 
e KFOR-it në qendër të vëmendjes, 
në mbështetje të mjedisit të qetë 
dhe të sigurt për të mirën e të gjithë 
njerëzve në Kosovë.

Finally, what is your message to the Kosovo youth?
My message is to be tolerant to each other, be receptive to others, 
accept those who think differently. Be open for changes and new 
challenges! Have a plan for the future and work hard for it, but most 
of all, look into the future confidently, because the future is yours!

Në përmbyllje, cila është 
porosia juaj për të rinjtë 
kosovarë?
Porosia ime është të jemi 
tolerantë me njëri-tjetrin, 
të jemi të hapur ndaj të 
tjerëve, të pranojmë ata që 
mendojnë ndryshe. Jini të 
hapur për ndryshime dhe 
sfida të reja! Planifikojeni 
të ardhmen dhe punoni 
shumë për të, por mbi 
të gjitha shikojeni të 
ardhmen me besim, sepse 
është e juaja!
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Kështu e vlerësoi Keith 
Urban një nga paraqit-
jet e Melinda Ademit 

në American Idol 2013. Që 
atëherë, ka kaluar shumë 
kohë, dhe Melinda Ademi 
tashmë është kthyer në 
një emrat më të njohur në 
skenën muzikore në Kosovë 
dhe Shqipëri. Ajo vazhdon 
të punojë me ngulm dhe 
zell të madh në ndërtimin e 
karrierës së saj të cilën e ka 
zgjedhur që kur ishte pesë 
vjeçare. Padyshim, fakti që 
ikonat e muzikës si Steven 
Tyler, Keith Urban, dhe Nicki 
Minaj e kanë mbështetur tal-
entin e saj, është një plus i 
madh në rezymenë e saj.

Çka të shtyri dhe kush të 
frymëzoi që të filloje të 
merreshe me muzikë?
Me muzikë merrem që kur kam 
qenë e vogël, ka qenë ëndrra 
ime që gjithmonë kam dashur 
ta realizoj.

Në American Idol 2011 këndove 
përpara gjyqtarëve Randy 
Jackson, Jennifer Lopez, Steven 
Tyler. Në American Idol 2013 
këndove përpara gjyqtarëve 
Randy Jackson, Mariah Carey, 
Nicki Minaj dhe Keith Urban. 
Cilat performanca ishin më 
emocionuese për ty? Cili prej 
gjyqtarëve të ka bërë më 
shumë përshtypje dhe pse? 
Performanca e parë ishte më 
emocionuese, sepse ishte 
hera e parë që performoja 

para të gjithë atyre gjyqtarëve, 
kurse performanca e dytë 
ishte më ‘fun’ dhe më lehtë 
për mua. Nicki Minaj më kë 
bërë përshtypje sepse më ka 
dhënë shumë komplimente të 
mira dhe nga ai moment s’jam 
ndalur kurrë. 

Si kanë ndikuar këto dy 
përvoja në formësimin tënd si 
njeri dhe si muzikante?
‘American Idol’ nuk më ka 
bërë kush jam unë sot, edhe 
po të mos ishte American 
Idol unë përsëri do ta 
kisha arritur qëllimin tim 
si muzikante sepse që nga 
mosha pesë vjeçare këndoj 
dhe s’jam ndalur kurrë. Jeta 
më ka bërë kush jam unë 
sot, jeta në Amerikë, kultura 
e shqiptarëve, përvoja e 
rrugëtimit tim, dhe dashuria 
e madhe për muzike që 
e kam pas dhe do ta kem 
gjithmonë. 

Si është procesi yt krijues?
Varet nga inspirimi që e kam 
në ato momente. 

A këndon në dush? Nëse po, 
cilat këngë?
Po këndoj, madje shumë - 
hahahaha! Këndoj shumë 
këngë, por zakonisht në dush 
më shumë shkojnë baladat. 

Cila është këshilla më e mirë 
që ta ka dhënë dikush?
Dance like nobody is watching! 
(Vallëzo sikur askush nuk 

është duke të të shikuar!)
A di të luash në ndonjë 
instrument muzikor?
Po, në piano dhe kitarë.

Çfarë arritje pret që të 
përmbushësh në pesë deri në 
dhjetët vjetët e ardhshme? 
Të jem e lumtur, rehat dhe 
krenare me jetën time dhe 
familjen time. Të prodhoj 

shume këngë dhe t’i kënaq të 
gjithë fansat e mi. 

A të ka shkuar ndonjëherë 
mendja që të braktisësh 
gjithçka dhe të fillosh nga 
e para?
Unë kam braktis gjithçka 
për muzikën, e kam lënë një 
jetë komplet të ndërtuar në 
Amerikë dhe kam ardhur në 

Melinda Ademi 
‘DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING!’

“Kohë pas kohe vjen dikush që e njeh veten, e zgjedh këngën e duhur, del në skenë, pa vështirësi, është e qartë, 
energjike. Ti e ke një ndriçim të mirë, dhe unë e kam parë vazhdimisht në të gjitha paraqitjet e tua. Më pëlqen!”
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This is how Keith Urban 
praised one of Melinda 
Ademi's appearances on 

American Idol 2013. A long time 
has passed since then, and 
Melinda Ademi has already be-
come one of the most famous 
names of the music stage in 
Kosovo and Albania. She con-
tinues to work with great per-
severance and diligence in 
building her career, which she 
has chosen since she was five 
years old. Undoubtedly, the fact 
that music icons like Steven Ty-
ler, Keith Urban, and Nicki Mi-
naj have backed up her talent 
is a big plus on her CV.

What pushed you to choose 
music and who inspired you?
I have dealt with music since 
I was a child; it has been my 
dream that I have always 
wanted to realize.

At American Idol 2011, you 
sang in front of judges Randy 
Jackson, Jennifer Lopez, and 
Steven Tyler. At American 
Idol 2013, you sang in front of 
judges Randy Jackson, Mariah 
Carey, Nicki Minaj and Keith 
Urban. Which performances 
were most exciting for you? 
Which judge impressed you 
the most and why?
The first performance was 
most exciting because it was 
the first time I performed in 
front of all those judges, while 
the second performance was 
more 'fun' and easier for me. 
Nicki Minaj impressed me 
because she gave me many 
good compliments and from 
that moment I have never 
stopped.

How have these two 
experiences influenced your 
shaping as a person and as a 
musician?
‘American Idol’ has not made 
me who I am today; even if it 

was not American Idol, I would 
still have achieved my goal 
as a musician because I have 
been singing since I was five 
and I have never stopped. Life 
has made me who I am today, 
life in America, the culture 
of Albanians, the experience 
of my journey, and the great 
love for music that I have had 
and will always have.

How is your creative process?
It depends on the inspiration 
I have in those moments.

Do you sing in the shower? If 
so, which songs?
Yes, I do; in fact, I sing a lot 
- hahahaha! I sing a lot of 
songs. Usually, ballads are the 
most present ones.

What is the best advice 
someone has given?
Dance like nobody is 
watching!

Do you know how to play any 
musical instrument?
Yes, on piano and guitar.

What achievements do you 
expect to accomplish in the 
next five to ten years?
To be happy, comfortable and 
proud of my life and family. 
To make a lot of songs and 
make all my fans happy.

Has it ever crossed your mind 
to you to quit everything and 
start over?
I have given up everything 
for music, I have left a 
complete life built in 
America and I return to 
Kosovo to create music and 
build my career. Therefore, I 
will never give up music.

How would you describe your 
fans?
I love my fans very much, 
especially MelindaTor because 

they are true fans and they 
never give up; they are very 
active and they support 
me at all times, every hour 
and every second. They are 
simply my biggest inspiration 
that pushes me to work and 
create music.

Which of your songs do you 
sing the most?
I love all my songs, the last 
song is 'Melodia' and it is 
a great pleasure to sing it 
together with the audience, 
as it happened in Mitrovica 
on November 28, 2021. 
The most favorite are 'Ay 
Caramba', 'Pika', 'X5', and my 
freestyles.

What kind of advice do you 
have for a young musician 
at the beginning of his/her 
career?
You must love this profession 
very much! No obstacle 
should stop you and you 
should clear your path from 
every single doubt; you 
should never give up.

Facebook, Instagram, 
Snapchat, Whatsap - your 
favourite platform?
Instagram.

The secret to a million 
followers on Instagram?
It is not a secret. I did 
that with hard work and 
dedication. You can achieve 
everything with that.

Which emoji do you use the 
most?
Emoji - Heart <3!

Your message to youngsters 
in Kosovo?
If you know you have the 
talent for something, don’t 
stop, ever, because what is 
yours will come one day and 
no one can take it from you.

Kosovë të krijoj muzikë dhe 
ta ndërtoj karrierën time. 
Prandaj, muzikën s’do ta 
braktis kurrë. 

Cilën këngë tënde e këndon 
më me dëshirë? 
Të gjitha këngët e mia i 
dua dhe i dashuroj, kënga 
e fundit është ‘Melodia’ 
dhe është kënaqësi e 
madhe ta këndoj së 
bashku me publikun, siç 
ndodhi edhe në Mitrovicë 
më datën 28 nëntor 2021. 
Më të preferuarat janë ‘Ay 
Caramba’, ‘Pika’, ‘X5’, dhe 
freestyle-at e mi.

Si do t’i përshkruaje 
fansat e tu? 
Unë i dua shumë fansat e 
mi, e sidomos MelindaTor 
sepse i kam shumë të 
flakët dhe nuk dorëzohen 
në asnjë moment për mua, 
janë shumë aktiv dhe më 
përkrahin çdo moment, 
çdo orë dhe çdo sekondë. 
Thjesht janë inspirimi im 
më i madh që më shtyn të 
punojë dhe të krijoj muzikë. 

Cila është këshilla jote për 
një muzikant/e të ri/re në 
fillim të karrierës?
Duhet ta duash këtë 
profesion shumë! Asnjë 
pengesë s’bën të të ndaloj 
dhe të mos kesh asnjë 
dyshim të vetëm për këtë gjë, 
dhe të mos dorëzohesh as 
edhe një moment. 

Facebook, Instagram, 
Snapchat, Whatsap - cila 
është platforma e juaj e 
preferuar?
Instagram. 

Sekreti për një milion 
përcjellës në Instagram?
S’ka sekret, me punë dhe 
përkushtim të madh gjithçka 
arrihet.

Emojit  cilat i përdor më 
shumë? 
Emoji - Zemër <3!

Porosia juaj për të rinjtë në 
Kosovë?
Nëse e dini që keni talent 
për diçka mos ndaloni 
kurrë, sepse ajo që është 
e jotja një ditë do të vijë 
dhe askush s’mund ta 
merr nga ti.

Melinda Ademi 
‘DANCE LIKE NOBODY IS WATCHING!’

"There comes someone who, from time to time, knows herself, chooses the 
right song, goes on stage effortlessly, and is clear, energetic. You have a good 
lighting, and I have seen it consistently in all your performances. I like it!"

 | Janar 2022
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ARBËR MEHANA

ÇFARË DO TË THOTË PËR JU TOLERANCA NDËRETNIKE?
Në numrin e dhjetorit të Revistës 4You ju informuam se kishim pyetur njerëz me prejardhje të 

ndryshme profesionale, etnike dhe kulturore - çfarë do të thoshte toleranca ndëretnike për ata? 
Qëllimi ynë me këtë pyetje ishte që të theksonim nëse pavarësisht dallimeve ekzistuese, thellë thellë 
ne mbetemi të gjithë të njëjtë dhe dëshirojmë të njëjtat gjëra. Më poshtë i gjeni disa nga përgjigjet 

më interesante Ju mund të shikoni edhe videot e të gjithë të anketuarve tanë në ueb faqen tonë në: 
https://magazineforyou.com

Toleranca ndëretnike ofron 
mundësi zhvillimi
Ndër të anketuarit në pyetjen tonë ishte 
ekonomisti Arbër Mehana. Përgjigja e 
tij u fokusua në përfitimet ekonomike 
të tolerancës. “Për mua, toleranca 

ndëretnike do të thotë të pranosh 
dhe respektosh njerëzit me kulturë 
tjetër, besime dhe sjellje të tjera. Nga 
këndvështrimi im, një vend ku etni të 
ndryshme jetojnë në harmoni është një 
mjedis i sigurt që do të tërheqë më tej 
investitorët, do të tërheqë turistët dhe 
do të ofrojë mundësi zhvillimi”.

Do të doja të punoja në një 
kompani multietnike
Studenti në nivelin master Petar 
Djordjevic, i cili dëshiron që të punojë në 
një kompani multietnike pas diplomimit 
e pati një këndvështrim të ngjashëm 
me Arbërin: “Toleranca ndëretnike 
mund të përmirësojë shoqërinë tonë 

në shumë aspekte, duke e përfshirë 

zhvillimin ekonomik, që do të ofronte 
më tej mundësi punësimi, kështu që 
unë dhe njerëzit nga gjenrata im do të 
zhvillohemi këtu në shtëpi. Kjo është e 
vetmja mënyrë që ne të përparojmë”.

Kemi më shumë ngjashmëri 
sesa dallime
Këndvështrimi i tretë erdhi nga studentja 
Fatlume Karaqica. Ajo ka vendosur që 
të studiojë në IBC-M (International 
Business College Mitrovica). Një kolegj 
ku studentët e të gjitha etnive në Kosovë 
përfitojnë nga kurset e cilësisë së lartë 
që zhvillohen në klasa të përziera 
etnike. Në përgjigje të pyetjes sonë, 
znj. Karaqica foli për përvojën e saj 
personale me bashkëpunimin ndëretnik: 

Sfida jonë për ju
Para se të lexoni përgjigjet e të 
anketuarve tanë, ju ftojmë që t'ia bëni 
vetes të njëjtën pyetje dhe të shkruani 
përgjigjen tuaj në një copë letër. Pastaj 
mund t'i krahasoni përgjigjet tuaja dhe t'i 
shihni ngjashmëritë që mund t'i keni me 
të anketuarit tanë.

PETAR DJORDJEVIC

FATLUME KARAQICA
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Interethnic tolerance offers 
development opportunities
Among the respondents to our 
question was economist Arber 
Mehana. His answer focused on the 
economic benefits of tolerance. “For 
me, interethnic tolerance means 
to accept and respect people with 
different cultures, other beliefs, and 
behaviors. From my perspective, a 
place where different ethnicities live 
in harmony is a safe environment 
that will further attract investors, 
will attract tourists, and will offer 
development opportunities.”

I would like to work in 
a multiethnic company
Master’s degree student Petar 
Djordjevic , who wants to work 
in a multiethnic company after 
graduating, has a similar view as 
Arber: “Interethnic tolerance can 
improve our society in many aspects, 
including economic development, 
which would offer further job 
opportunities, so me and people 
from my generation will develop here 
at home. This is the only way for us 
to progress.”

We have more similarities 
than differences
The third perspective came from 
student Fatlume Karaqica. She 

has decided to study at the IBC-M 
(International Business College 
Mitrovica), where students of all 
ethnicities in Kosovo benefit from 
top quality courses in ethnically 
mixed classes. In response to 
our question, Ms. Karaqica spoke 
about her personal experience with 
interethnic cooperation: “Here at 
IBC-M I have the opportunity to 
establish friendships with people of 
different ethnicities. When we get 
to know each other better we learn 
that we have more similarities than 
differences.”

I took an oath to help 
everyone
Doctor Biljana Janicijevic-Velic was 
another interviewee of ours. She 
stated: “I have taken an oath to 
help everyone regardless of their 
social status or ethnicity. For me, 
interethnic tolerance means to treat 
everybody in the same way.”

WHAT DOES INTERETHNIC TOLERANCE 
MEAN TO YOU?

In the December edition of the 4You Magazine we shared you that we had 
asked people with different professional, ethnic, and cultural backgrounds 

- what does interethnic tolerance mean to them? Our aim with this question 
was to highlight that despite existing differences, deep down we are all the 
same, desiring similar things. Below are the most interesting answers we 

received. You can also watch the videos of all our respondents on our webpage 
at: https://magazineforyou.com.

“Këtu në IBC-M e kam mundësinë 
që të krijoj miqësi me njerëz të 
etnive të ndryshme. Kur e njohim 
më mirë njëri-tjetrin mësojmë se 
kemi më shumë ngjashmëri sesa 
dallime”.

Unë jam betuar për 
t'i ndihmuar të gjithë
Mjekja Biljana Janicijevic-Velic 
është një e intervistuar tjetër. 
Ajo tha: “Unë jam betuar se do t'i 
ndihmoj të gjithë, pavarësisht nga 
statusi i tyre shoqëror apo etnia. 
Për mua, toleranca ndëretnike do 
të thotë t'i trajtosh të gjithë në të 
njëjtën mënyrë.”

Na vizitoni në:
Visit us at:

 | Janar 2022

Të gjithë të anketuarit tanë 
mendojnë se toleranca siguron 
prosperitet dhe zhvillim. Sepse 
toleranca jo vetëm që na 
ndihmon të jetojmë së bashku 
në paqe, por gjithashtu na 
ndihmon që t'i heqim barrierat 
tona të vetë-imponuara. Kur 
jemi tolerantë, ne e hapim 
veten për të dëgjuar idetë, 
pikëpamjet dhe mendimet 
e njerëzve të tjerë. Në këtë 
mënyrë ne pasurohemi dhe 
zhvillohemi si individë dhe si 
komunitet. Në fund të fundit, në 
shumicën e rasteve mungesa 
e tolerancës është rezultat 
i frikës dhe injorancës ndaj 
të panjohurës. Rrjedhimisht, 
kur jemi tolerantë, dija e 
zëvendëson injorancën dhe 
frika zëvendësohet nga siguria 
dhe bashkëpunimi.

Bëhu tolerant

All our respondents think that 
tolerance ensures prosperity and 
development. Because tolerance 
not only helps us live together 
in peace, but it also helps us 
remove our self-imposed barriers. 
When we are tolerant, we open 
ourselves to listening to the ideas, 
perspectives, and opinions of 
other people. This way we enrich 
and develop ourselves both as 
individuals and as a community. 
After all, in most cases lack of 
tolerance is a result of fear and 
ignorance towards the unknown. 
Consequently, when we are 
tolerant knowledge replaces 
ignorance and fear is replaced by 
safety and cooperation.

Be tolerant.

Our challenge to you
Before you read the 
perspectives of our 
respondents, we invite you to 
ask yourself the same question, 
and write down your answer on 
a piece of paper. Then you can 
compare your answers and see 
the similarities you might have 
with our interviewees.

BILJANA JANICIJEVIC-VELIC
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ZBULONI 5 FAKTE ARGËTUESE 
PËR BOTËN QË DO T'JU HABISIN!

Bota jonë është plot me kontraste magjepsëse dhe ka një numër të pafund faktesh kurioze që ne 
mund të mos i dimë. Në vazhdim ne do të zbulojmë vetëm disa nga këto fakte argëtuese rreth botës.

Kanadaja, me më së shumti 
liqene në botë
Është pothuajse e pamundur të mendosh për Kanadanë pa të 
ardhur në mendje pamjet e Liqeneve të Mëdha, por një nga 5 
faktet argëtuese është se ka më shumë liqe në Kanada sesa në 
të gjitha vendet e tjera të botës së bashku? Në fakt, për shkak se 
janë kaq të mëdhenj, konsiderohen si dete të mbyllura.

Bolivia, vendi më i sheshtë në botë
Nëse i urreni kodrat, Bolivia është vendi për ju. Një nga faktet 
argëtuese për botën është se ky vend mban titullin si vendi më i 
sheshtë në planet. Ai gjithashtu mban rekorde të tjera si p.sh. ka 
rrafshirën më të gjatë me kripë. Rrafshirat e kripës Uyuni janë 
gjithashtu rezervat më të mëdha të litiumit në botë.

Vendi më i vjetër në botë është 
në Evropë
Mund të mos ju habisë të dini se Kontinenti i Vjetër është 
shtëpia e disa prej vendeve më të vjetra në tokë. Por, më 
interesant është se titulli i vendit më të vjetër në botë i shkon 
San Marinos. Një vend i vogël që mbulon vetëm 62 kilometra 
katrorë, i formuar fillimisht në vitin 301 pas Krishtit.

Kufiri më i gjatë tokësor i Francës 
është në Brazil
Jo, nuk është se nuk e dimë gjeografinë, por ndoshta ka pak 
lidhje me këtë fakt argëtues për botën. Brazili dhe Franca nda-
jnë një kufi prej 673 kilometrash falë Guianës Franceze - diçka 
që ndoshta nuk e dinit për këto vende.

Breshka personale e Charles Darwin 
nuk ka ngordhur deri vonë
Mirë, teknikisht ajo nuk ishte kafsha e tij, por pas turneut 
të tij në Ishujt Galapagos, Charles Darwin solli përsëri një 
breshkë pesëvjeçare që e quajti Harriet. Ajo e mbijetoi birë-
suesin e saj me 124 vjet, duke e bërë përfundimisht moshën 
176 vjeçare. Harriet jetoi vitet e saj të fundit si pjesë e 
familjes së Steve "Crocodile Hunter" Irwin në Australi, derisa 
ajo vdiq në vitin 2006.
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DISCOVER 5 FUN FACTS ABOUT THE 
WORLD THAT WILL SURPRISE YOU! 

Our world is full of fascinating contrasts and have an endless number of curious facts that we may 
not know. We’ll reveal just a few of these with the following fun facts about the world.

Canada, the most lakes in the world
It’s almost impossible to think of Canada without images of the 
Great Lakes coming to mind, but one of the 5 fun facts is that 
there are more lakes in Canada than in all the other countries 
in the world combined? In fact, because they’re so large, they are 
actually, considered to be enclosed seas.

Bolivia, the world’s flattest country
If you hate hills, Bolivia is the place for you. One of the fun facts 
about the world is that this country holds the title of being the 
flattest country on the planet. It also holds other records such 
as having the longest salt flat. The Uyuni salt flats are also the 
largest lithium reserve in the world.

The world’s oldest country is in Europe
It may not surprise you to know that the Old Continent is home 
to some of the oldest countries on earth. But, more interest-
ingly the title of the world’s oldest country goes to San Marino. 
A small country covering just 62 square kilometres, originally 
formed in 301 AD.

France’s longest land border 
is in Brazil
No, it’s not that we’re bad at geography, but perhaps there’s 
a bit of a catch with this fun fact about the world. Brazil and 
France share a 673-kilometre border thanks to French Guiana - 
something you probably didn’t know about these countries.

Charles Darwin's personal pet tortoise 
didn't die until recently
Okay, technically she wasn't his pet, but after his tour of the 
Galapagos Islands, Charles Darwin brought back a five-year-
old tortoise he named Harriet. She outlived her adopter by 124 
years, ultimately making it to a whopping 176 years old. Harriet 
lived out her final years as part of the family of Steve "Crocodile 
Hunter" Irwin in Australia, until she passed away in 2006.



Interneti është plot me ide të mahnitshme për të bërë projekte 'Bonevet - 
DIY'. Së fundmi, kemi hasur në një projekt të tillë që na pëlqeu aq shumë 
sa vendosëm ta prezantojmë në rubrikën tonë DIY. Projektin e publikoi 
vetë Amida, e cila shkruan në blogun Journey Into Unschooling.

Nëse vendosni të provoni këtë projekt, si rezultat do të kultivoni domate me shpenzimet 
minimale, duke përdorur materiale që tashmë veç i keni në shtëpi. Përveç kësaj, kjo është një 
mënyrë fantastike sepse, në vend që t'i hidhni si mbeturina shishet e plastikës të pijeve të 
gazuara ose të kutive të lëngjeve, ju mund t’i përdorni ato përsëri!

Ja çfarë do t'ju duhet:

Shishe 2 litërshe ose kuti 
të lëngjeve

Qese plehrash
Shirit ngjitës

Bimën e domates
Thikë pune

Faculeta të thata
Topa pambuku
Spango ose fije

Prisni me thikë pjesën e poshtme të shishes ose të 
kartonit tuaj.

Rrokullisni qesen e mbeturinave rreth krahut dhe 
futeni në shishe. Pasi të jetë futur qesja brenda, 
lironi atë dhe përpiquni ta zgjeroni njëjtë në të 
gjitha anët. Arsyeja e përdorimit të qeses së zezë 
është për të mbajtur rrënjët e mbuluara dhe me 
shpresë të ngrohta në diell.

Mbështilleni bimën e domates me faculetë të 
thatë dhe futeni me kujdes në shishe dhe nxirreni 
përmes grykës. Faculeta nuk do ta lë dheun të 
shpërndahet.

Palosni skajin e sipërm të qeses mbi shishe dhe 
fiksoni atë me shirit ngjitës.

Mbështilleni pak spango ose fije në grykën e shish-
es, duke u shtrirë atë sa është shisha e gjatë dhe 
ngjiteni mirë me shirit ngjitës.

Që në javën e parë, bima 
do të rotullohet dhe do të 
fillojë të rritet me kokë 
teposhtë.

Përveç që shikoni video frymëzuese, ju 
gjithashtu mund të eksploroni krijimtarinë tuaj 
dhe të përgatitni projektet tuaja Bonevet (DIY). Ne 
jemi këtu për t'ju dhënë mundësi të shkëlqyeshme, 
për t'i portretizuar ato në faqet tona DIY. Kjo do t'i 
ndihmojë bashkëmoshatarët tuaj të mësojnë, por 
edhe t'i frymëzojë ata të vënë në punë imagjinatën e 
tyre dhe t'i vënë në jetë idetë e tyre. Krejt çka ju duhet 
të bëni është t’na e dërgoni projektin tuaj krijues 
në uebfaqet e kanaleve tona, në Facebook dhe në 
Instagram dhe për të tjerat, kujdesemi ne.

Ju lutemi na dërgoni punimet tuaja në 
këtë email: magazineforyou2003@gmail.com

Ja çfarë duhet të bëni:

Amida, autorja e këtij projekti, shkruan 
se një përparësi tjetër që e ka vënë re 
me këtë praktikë është se në bimë nuk 
ka insekte! Ndoshta në këtë mënyrë, 
mbjellja do të mbijetojë pak më gjatë 
se mbjelljet e zakonshme. Ja ku e keni, 
provoni këtë projekt dhe pse jo, ndoshta 
do t'ju ofrojë edhe disa domate me lëng.

Mbjellës domatesh 
me kokë poshtë
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In addition to watching inspiring videos, you 
can also explore your creativity and prepare your 
own DIY projects. We are here to give you a great 
opportunity, to portray them in our DIY pages. 
This will help your peers to learn but also inspire 
them to put their imagination to work and bring 
their ideas to life. All you have to do is send 
us your creative project through our channels 
Webpage, Facebook Page, and Instagram Page 
and we will take care of the rest.

Please send us your work at this email: 
magazineforyou2003@gmail.com

Upside-Down Tomato Planter
Internet is full of amazing ideas to develop ‘Do It Yourself - DIY’ projects. Recently we came across 
one such project that we liked so much we decided to present it in our DIY column. The project itself 
was published by Amida who writes at the Journey Into Unschooling blog.

If you decide to try out this project at the end you will be raising upside tomatoes 
with the minimum expenses using materials that you already have home. Moreover, 
this is a fantastic way to re-use plastic soda bottles or juice cartons instead of just 
throwing them out as waste!

Here's what you'll need:

Here’s what you will do:

2-liter bottle or juice 
carton

Garbage bag
Duct tape

Tomato plant
Utility knife
Paper towel
Cotton balls

Twine or string

Using the knife, carefully cut off the bottom of your 
bottle or carton.

Roll up a garbage bag around your arm and insert 
into the bottle. Once inside, loosen the bag and try 
to spread it evenly within the bottle. The reason 
for using a black bag was to keep the roots covered 
and hopefully warm in the sun.

Wrap a tomato plant with paper towel and
carefully insert into the bottle and out through the
spout. The towel will help keep the soil together.

Fold the top edge of the bag over the bottle and 
secure with duct tape.

Wrap some twine or string at the mouth of the 
bottle, stretching along the length of the body, and 
tape in place.

Within the first week, the 
plant will flip around and 
start growing upwards. 

Amida, the author of this project, writes 
that another advantage she noticed 
with this practice is that there that are 
no bugs on the plants! Perhaps in this 
way, they will survive a little longer than 
the usual crop. There you have it give 
this project a try and it will maybe even 
provide you with some juicy tomatoes.
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DENZEL WASHINGTON
Denzel Washington ka fituar vlerësime popullore dhe nga kritikët e filimit për rolet e tij në 
një sërë filmash artistikë, duke përfshirë "Glory", "Malcolm X", "Training Day" dhe "Fences".

Jeta e hershme dhe 
karriera e aktrimit
Washington lindi më 28 dhjetor 1954, në 
Mount Vernon, Nju Jork. Ai është djali i 
një ministri Pentekostal dhe një pronari 
të një dyqani bukurie dhe ka dy vëllezër 
e motra. Washington u ngjit për herë të 

parë në skenë rreth moshës shtatë vjeç, 
duke u shfaqur në një shfaqje talentesh 
në klubin e tij lokal Boys & Girls. Klubi i 
siguroi atij një vend të sigurt për të qenë 
dhe për ta mbajtur atë nga telashet. 
Në moshën 14-vjeçare, prindërit e tij u 
divorcuan dhe ai dhe motra e tij më e 
madhe u dërguan në shkollë me konvikt.

Washington shkoi në Universitetin 
Fordham, por fillimisht u tregua si student 
i dobët. Pasi mori pak kohë nga kolegji, 
ai u kthye në universitet me një interes 
të ri për aktrimin dhe u diplomua me 
një B.A. në Dramë dhe Gazetari në 1977. 
Washington më vonë fitoi një bursë për 
Teatrin Amerikan të Konservatorit në 
San Francisko dhe më pas punoi me 
ansamblin Shakespeare in the Park.

Filmat dhe TV
Washington bëri debutimin e tij në filmin 
artistik në komedinë A Carbon Copy 
(1981). Ai gjithashtu u shfaq në një numër 
producionesh jashtë Broadway-it dhe në 
filma televizivë përpara se të merrej me 
rolin kryesor në dramën e suksesshme 
mjekësore televizive St. Elsewhere (1982–
88). Washington rrëmbeu të nominimin e 
parë nga pesë nominimet e tij për Oskar 
për Cry Freedom (1987), duke luajtur jetën 
reale të martirit të aparteidit të Afrikës së 
Jugut, Steve Biko. Më vonë ai fitoi Oscar 
për aktorin më të mirë në rolin dytësor 
për filmin Glory (1989).

Washington u paraqit në disa filma të 
shquar gjatë viteve 1990, duke përfshirë 
Mo' Better Blues (1990) dhe filmin 
biografik Malcolm X (1992), për të cilin ai 

u nominua për Oscar. Projekte të tjera nga 
kjo epokë përfshinin The Pelican Brief 
(1993), Philadelphia (1993), Crimson Tide 
(1995), Courage Under Fire (1996) dhe The 
Hurricane (1999), për të cilat ai mori një 
Golden Globe për aktorin më të mirë dhe 
një tjetër nominim për Oskar.

Në vitin 2001, Uashingtoni mori Oscarin 
e tij të dytë (këtë herë në një rol kryesor) 
për thrillerin e policëve Training Day. Një 
vit më pas, ai ishte rexhisor i filmit të tij 
të parë, drama biografike Antwone Fisher, 
në të cilën ai gjithashtu edhe aktor. 
Pasuan disa hite, duke përfshirë Man on 
Fire (2004), Kandidati Manchurian (2004), 
Inside Man (2006), The Great Debaters 
(2007), American Gangster (2007), The 
Taking of Pelham 1 2 3, etj.

Në vitin 2012, Washington kryesoi dramën 
me buxhet relativisht të ulët Flight, duke 
fituar vlerësime dhe nominimin e tij të 
gjashtë për Oscar për performancën 
e tij si pilot me probleme të abuzimit 
me substanca të palejuara. Më pas ai u 
bashkua me Mark Wahlberg për dramën 
e zhanrit krim 2 Guns të vitit 2013 dhe 
shënoi një tjetër hit të zhanrit aksion në 
vitin 2014 me The Equalizer.

Në fillim të vitit 2016, Washington mori 
çmimin Cecil B. DeMille nga Shoqata e 
Shtypit të Huaj të Hollivudit të emisionit 
televiziv vjetor Golden Globe. Më vonë 
atë vit, ai drejtoi dhe luajti në adaptimin 
filmik të Fences. Për rolin e tij në ekran të 
madh në film, ai u nominua edhe për një 
Golden Globe dhe një Oscar për aktorin 
më të mirë. Para rolit të tij në filmin 
Fences, Uashingtoni luajti gjithashtu në 



Puna e fundit 
teatrore
Përveç punës së tij në Fences në vitin 
2010, Washington luajti rolin kryesor 
në A Raisin in the Sun  të Lorraine 
Hansberry në Broadway në vitin 2014, 
duke u vlerësuar lartë nga kritikët 
e filimit. Duke vazhduar punën e tij 
në skenë, ai luajti në Broadway në 
ringjalljen e The Iceman Cometh në 
vitin 2018, duke luajtur Theodore 
"Hickey" Hickman.

shfaqjen teatrore Fences (2010), për të 
cilën ai fitoi një çmim Tony.

Një vit më pas, Washington u vlerësua 
për ndihmën për të mbajtur së bashku 
filmin e pabarabartë Roman J. Israel, Esq., 
duke fituar çmimet e Golden Globe dhe 
Oscar për aktorin më të mirë. Në korrik të 
vitit 2018, Washington përsëriti rolin e tij 
Equalizer për vazhdimin e tij, The Equalizer 2.

Denzel Washington has earned popular and critical acclaim for 
his roles in an array of feature films, including 'Glory,' 'Malcolm 
X,' 'Training Day' and 'Fences.'

Early Life and Acting 
Career
Washington was born on December 28, 
1954, in Mount Vernon, New York. He is 
the son of a Pentecostal minister and a 
beauty shop owner and has two siblings. 
Washington first took the stage around 
the age of seven, appearing in a talent 
show at his local Boys & Girls Club. The 
club provided him with a safe place to 
be and to keep him out of trouble. At 
14, his parents divorced, and he and his 
older sister were sent away to boarding 
school.

Washington went to Fordham University, 
but he proved to be a poor student 
initially. After taking some time away 
from college, he returned to the 
university with a new interest in acting 
and graduated with a B.A. in Drama and 
Journalism in 1977. Washington later 
won a scholarship to the American 
Conservatory Theater in San Francisco, 
and afterward worked with the 
Shakespeare in the Park ensemble.

Movies and TV
Washington made his feature film debut 
in the comedy A Carbon Copy (1981). 
He also appeared in a number of off-
Broadway productions and in television 
movies before being cast in a starring 
role in the hit television medical drama 
St. Elsewhere (1982–88). Washington 
grabbed his first of five Oscar 
nominations for Cry Freedom (1987), 
playing real-life South African apartheid 
martyr Steve Biko. He later won a Best 
Supporting Actor Oscar for Glory (1989).

Washington appeared in several notable 
films throughout the 1990s, including 
Mo’ Better Blues (1990) and biopic 
Malcolm X (1992), for which he was 
nominated for an Oscar. Other projects 
from this era included The Pelican Brief 
(1993), Philadelphia (1993), Crimson 
Tide (1995), Courage Under Fire (1996) 
and The Hurricane (1999), for which he 
received a Golden Globe for best actor 
and another Oscar nomination.

In 2001, Washington received his second 
Oscar (this time in a leading role) for the 
cop thriller Training Day. The following 
year, he directed his first film, the 
biographical drama Antwone Fisher, in 
which he also co-starred. Several hits 
followed, including Man on Fire (2004), 
The Manchurian Candidate (2004), Inside 
Man (2006), The Great Debaters (2007), 
American Gangster (2007), The Taking of 
Pelham 1 2 3, etc. 

In 2012, Washington headlined the 
comparatively low-budget drama Flight, 
earning accolades and his sixth Oscar 
nomination for his performance as a 
pilot with substance abuse problems. 
He then teamed up with Mark Wahlberg 
for the 2013 crime drama 2 Guns and 
scored another action hit in 2014 with 
The Equalizer.

In early 2016, Washington received 
the Cecil B. DeMille Award from the 
Hollywood Foreign Press Association 
at its annual Golden Globe telecast. 
Later that year, he directed and starred 
in the film adaptation of Fences. For 
his on-screen role in the film, he was 
nominated for a Golden Globe and an 
Oscar for Best Actor. Previous to his 
role in the movie Fences, Washington 
also played in the theater show Fences 
(2010), for which he won a Tony Award.

The following year, Washington was 
credited with helping to hold together 
the uneven Roman J. Israel, Esq., earning 
Golden Globe and Oscar nods for Best 
Actor. In July 2018, Washington reprised 
his Equalizer role for its sequel, The 
Equalizer 2.

Recent Theater 
Work
Besides his work in Fences in 2010, 
Washington played the leading role in 
Lorraine Hansberry's A Raisin in the Sun 
on Broadway in 2014, to critical acclaim. 
Continuing his work on stage, he starred 
in the Broadway revival of The Iceman 
Cometh in 2018, playing Theodore 
"Hickey" Hickman.

DENZEL WASHINGTON

(Source: www.biography.com)

(Burimi: www.biography.com)
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MAJLINDA KELMENDI  - 
ÇIKA E ARTË E KOSOVËS PENSIONOHET!

Në fillim të dhjetorit 2021, fituesja 
e parë e medaljes së artë olimpike, 
Majlinda Kelmendi, e bëri të ditur që 
do të pensionohej për ta përfunduar 
karrierën e saj të shkëlqyer gjatë 
së cilës ajo i fitoi 29 medalje të 
arta, gjashtë të argjendta, dhe 
nëntë të bronzta, si dhe u shpall dy 
herë kampione e botës, katër herë 
kampione e Evropës, dhe në një 
periudhë të dominimit total ajo e 
fitoi katër herë radhazi turneun 
prestigjioz Paris Grand Slam, si dhe 
atë titullin e famshëm të Kampiones 
Olimpike si dhe titullin e Xhudistes 
më të mirë në vitin 2017 nga Federata 
Ndërkombëtare e Xhudos. Falë 
sukseseve të saj shumëkush e cilëson 
atë si xhudisten më të mirë të të 
gjitha kohërave. Sidoqoftë, arritjet e 
tilla nuk janë të mundura pa shumë 
punë, përkushtim, dhe vullnet për 
sukses, por edhe disa dështime tek 
tuk, të cilat në rastin e Majlindës, 
sikurse me të gjithë kampionët e 
mëdhenj, vetëm sa e forcuan atë.

Një ceremoni meritore 
për sportisten që na 
bëri të besonim
Padyshim, lajmi për pensionimin e 
Majlindës bëri bujë, dhe siç e meritonte, 
komiteti Olimpik i Kosovës, nën 
patronatin e Presidentes së Kosovës, e 
organizoi një ceremoni për pensionimin 
e saj. me këtë rast personalitete të 
shumta vendore dhe ndërkombëtare e 
nderuan vajzën e cila e barti peshën e 
shpresave të tërë popullit të Kosovës dhe 
u kurorëzua kampione në Lojërat Olimpike 
Rio de Janeiro 2016.

Në fjalimin e saj lamtumirës, me zërin 
që i dridhej nga emocionet, Majlinda 
fillimisht e falënderoi familjen e saj për 
mbështetjen dhe dashurinë përgjatë 
këtyre viteve. Më pas ajo e falënderoi 

trajnerin e saj, Driton Kuka si arsyen 
kryesore për të gjitha sukseset e saj. 
ajo theksoi se ai ishte i pari që besoi se 
Majlinda ishte kampionia e ardhshme e 
Kosovës e cila do ta pushtonte botën - 
dhe ajo e bëri këtë! Për më tepër, gjatë 
njëzet viteve të kaluara ajo ia arriti që 
t’i pushtonte edhe mendjet dhe zemrat 
tona. Modeste si gjithmonë, Majlinda e 
falënderoi edhe popullin e Kosovës për 
mbështetjen e tyre me shpresën se ia 
ka dalë që t’i bëjë të gjithë krenar me 
sukseset e saj.

Kundërshtari më i 
madh trupi i saj
Me fitore pafund, xhudistja jonë foli në 
një intervistë ekskluzive me Olympics.
com (faqen zyrtare të Komitetit Olimpik 
Ndërkombëtar) që beteja më e madhe 
në karrierën e saj nuk erdhi nga ndonjë 

kundërshtar në tatami, por nga vet trupi i 
saj. “Pesë vitet e fundit kam pasur shumë 
lëndime, dhe ka qenë e vështirë për mua 
fizikisht dhe mendërisht…” 

Pasi vendosi që të shkonte në Tokio 2020, 
Kelmendi deklaroi se kurrë nuk kishte 
qenë më e përgatitur. Por, kur erdhi koha, 
trupi ishte në kundërshtim me mendjen 
e saj: “Ende mendoj që diçka duhej të 
kishte funksionuar atë ditë – ndoshta 
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Në fund nuk mbetet 
shumëçka që mund t’i themi 
Majlindës, çikës tonë të artë, 
përpos të falemi nderit për 
karrierën madhështore, dhe 
të falemi nderit që na bëre të 
besonim dhe që i mësove të 
rinjtë tanë që të ëndërrojnë 
ëndrra edhe më të mëdha!

MAJLINDA KELMENDI - 
KOSOVO’S GOLDEN GIRL RETIRES!

In early December 2021, our first Olympic Gold winner Majlinda Kelmendi, 
announced she was retiring thus bringing to an end her glittering career 
during which she won a total of 29 gold, six silver, and nine bronze medals, 
and became two-time world champion; four-time European champion, and in 
a run of complete and utter dominance, she won the famed Paris Grand Slam 
title four years on the bounce, as well as that famous Olympic Champion title 
and IJF’s Best Female Judoka award in 2017. Her numerous successes have 
led many to consider her the best judoka ever. However, reaching those heights 
would have not been possible without a lot of hard work, dedication, and the 
will to succeed, but also some failures along the way, which in Majlinda’s case, 
as with all great champions, only made her stronger. 

In the end there is not much we can 
say to Majlinda, our Golden Girl, 
except thank you for your illustrious 
career, and thank you for making us 
believe and allowing our youth to 
dream bigger!

A ceremony befitting 
the athlete that made us 
believe
The news of Majlinda’s retirement 
did certainly gain a lot attention 
and befittingly the Kosovo Olympic 
Committee, under the patronage of 
the President of Kosovo, organized a 
retirement ceremony. On this occasion 
many dignitaries both domestic and 
international paid tribute to the girl that 
carried the weight of expectations of 
all the people of Kosovo and crowned 
herself champion at the Rio de Janeiro 
2016 Olympics. 

During her farewell speech, with a voice 
trembling with emotions, Majlinda first 
thanked her family for all the support 
and love during the years. She then went 
on thanking her trainer Driton Kuka as 
the main reason for all successes. She 
stressed he was the first person who 
believed that Majlinda is the future 
champion of Kosovo that will conquer 
the world; and conquer the world she 
did! Moreover, during the past twenty 
years she also managed to conquer our 
hearts and minds. Humble as always, 
Majlinda also took time to thank all 
the people of Kosovo for their support 
while expressing her hope that she has 
managed to make everyone proud with 
her achievements.

Greatest opponent her own 
body
Though her victories abound, our judoka 
shared exclusively with Olympics.com 
(the official page of the International 
Olympic Committee) that her greatest 
career fight came not in the form of an 
opponent on the tatami, but from her 
own body. “The last five years I had a lot 
of injuries, and it’s been quite hard for 
me physically, but especially mentally..." 

After making the decision to commit to 
Tokyo 2020 Kelmendi maintains she was 
the best prepared she has ever been. 
But when her time came, she found her 
body was at odds with her mind: “I still 
think that something had to work that 
day – maybe my experience, my strength, 
my judo - something had to work. I still 
don’t understand why nothing worked. 
During the fight, I knew what I had to do. 
I knew in which direction I should go, 
which direction I should move. But my 
body was just not listening anymore,” 
admitted Kelmendi to Olympics.com. 
This statement from Kelmendi continues 
in the same direction of raising the 
awareness of society and talk more 
openly about what athletes endure both 
physically and mentally to stay at the top 
of their game.

Hard work key to all 
successes in sports and in 
life
As for the younger generations 
Majlinda’s message is simple: “I never 
had talent! But I always wanted to be 
somebody and be somebody in judo. 
I was very young; I think I was 10 or 11 
and we had national TV in our dojo. 
They asked me, ‘What do you want to be 
when you grow up? I said I want to be 
a world champion. I needed maybe one 
or two years to learn something and to 
try to apply it in the fight. But when I 
learned something, I never forgot… I was 
an extremely hard worker. There is no 
woman in this world of judo who works 
how I did" - Majlinda Kelmendi.

përvoja, fuqia, apo xhudoja ime – diçka 
duhet të kishte funksionuar. Ende nuk 
e kuptoj pse asgjë nuk funksionoi. 
Gjatë betejës, e dija se çka duhet të 
bëja. E dija si duhej të lëvizja. Mirëpo, 
trupi ime nuk më dëgjonte më,” 
pohoi Kelmendi për Olym;ics.com kjo 
deklaratë e saj vazhdon në drejtimin 
e ngritjes së vetëdijes së shoqërisë 
dhe diskutimit të hapur për atë se çka 
sportistët duhet të durojnë fizikisht dhe 
mendërisht për të qëndruar në majë.

Puna e zellshme çelësi 
i të gjitha sukseseve 
në sporte dhe në jetë
Sa i përket gjeneratave të reja, porosia 
e Majlindës është shumë e thjeshtë: 
“Kurrë nuk kam pasur talent! Mirëpo 
gjithmonë kam dashur të bëjë emër 
dhe atë në xhudo. Kam qenë shumë 
e vogël; mbase 10 ose 11 vjeçe, kur 
në doxhon tonë erdhi televizioni 
kombëtar. Ata më pyetën ‘Çka dëshiron 
të bëhesh kur të rritesh?’ unë iu 
thash që dua të bëhem kampione. Më 
duheshin një ose dy vjet që të mësoja 
diçka dhe të provoja ta zbatoja në 
betejë. Mirëpo, kur e mësoja, kurrë nuk 
e harroja… Kam qenë punëtore tepër 
e zellshme. Nuk ekziston asnjë femër 
tjetër në botën e xhudos që punon si 
unë”- Majlinda Kelmendi.
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ADOLESHENTËT E KANË GJETUR MËNYRËN 
SI TË NGATËRROJNË ALGORITMET E 

INSTAGRAMIT PËR GJURMIM
Algoritmet e gjurmimit, të cilat gjenden pothuajse në secilën faqe të interneti ose ap-
likacion që përdorim sot, kanë avancuar aq shumë sa që është bërë shumë e frikshme 
sa të sakta mund të jenë.

Të gjithë kemi patur situata kur 
aplikacione si Instagrami ose Face-
book-u fillojnë të shfaqin postime 
rreth njerëzve ose produkteve dhe na 
japin përshtypjen se dikush ka lexuar 
mendjen tonë apo edhe është duke 
dëgjuar bisedat tona. Megjithatë, e 
vërteta është se masa të tilla drastike 
nuk janë të nevojshme thjesht për sh-
kak të ndërlidhjes së platformave dhe 
algoritmeve gjurmuese.

Si gjithmonë, ka njerëz që janë të aftë 
dhe me kreativitet të madh dhe të gjejnë 
truke dhe zgjidhje të reja për çdo prob-
lem. Një zgjidhje e tillë është përdorimi 
i llogarive në grup nga adoleshentët për 
të mbushur Instagramin me të dhëna 
të rastësishme të përdoruesve që nuk 
mund të lidhen me një person të vetëm.

Në konferencën e hakerëve të vitit 2020 
‘Shmoocon’, adoleshentja Samantha 
Mosley së bashku me babain e saj, 
Russell Mosley, mbajtën një prezantim 
se si i mbanin adoleshentët llogaritë 
e tyre private nga Instagrami. Sa herë 
që ajo shtypte dhe rifreskonte skedën 
"Eksploro", aty shfaqej një temë tërë-
sisht tjetër, për të cilën ajo nuk ishte e 
interesuar. Kjo për shkak se Mosley nuk 
ishte personi i vetëm që përdorte këtë 

llogari -- ajo i përkiste një grupi miqsh 
të saj, të paktën pesë prej të cilët mund 
të jenë të kyçur në çdo kohë të caktu-
ar. Ndoshta ata nuk mund të fshehin 
gjurmët e tyre të të dhënave, por ata 
të paktën mund të lënë qindra pas për 
të ngatërruar gjurmuesit.

Këta adoleshentë po mbështeten në 
një rrjet të sofistikuar të përdoruesve 
të besuar të Instagramit për të postu-
ar përmbajtje nga shumë kompjuterë 
të ndryshëm, nga shumë lokacione të 
ndryshme.

Nëse keni dashur të ngatërroni 
Instagramin, ja si mund ta bëni 
atë.
Së pari, krijoni llogari të shumta. Ndosh-
ta veçse keni një llogari Instagrami të 
dedikuar për ju dhe miqtë, ose një tjetër 
vetëm për hobi. Mundësoni dikujt në të 
cilin keni besim qasje në një nga këto 
llogari me rrezik të ulët. Më pas kërkoni 
nrivendosje të fjalëkalimit dhe dërgoni 
linkun te miku i besuar, i cili do të kyçet 
(identifikohet) nga një kompjuter tjetër. 
Rivendosja e fjalëkalimit nuk i përfun-
don (pengon) sesionet në Instagram, që 
do të thotë se edhe ju e edhe personi i 
dytë do të keni mundësi të përdorni të 
njëjtën llogari në të njëjtën kohë. 

Më në fund, duke bërë që dikush tjetër 
të postojë foto, Instagrami rrëmben 
meta të dhënat nga një kompjuter tjetër 
nga i cili nuk ka pasur kyçje. Përsëriteni 
këtë proces me një rrjet prej, të themi, 
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We have all experienced situations 
when apps like Instagram or Face-
book start showing us posts about 
people or products and give us the 
impression that they have been 
reading our mind or even listening to 
our conversations. However, the truth 
is that such drastic measures are 
not necessary simply because of the 
interconnectivity of platforms and 
tracking algorithms. 

As always though, there are people 
that are capable of thinking outside 
the box and finding new tricks and 
solutions to any problem. One such 
solution is the use of group accounts 
by teenagers to flood Instagram with 
random user data that cannot be tied 
to a single person.

At the 2020 hacker conference 
‘Shmoocon’, a teenager Samantha 
Mosley along with her father, Russell 
Mosley, held a presentation on how 
teens were keeping their accounts 
private from Instagram. Each time 
she refreshed the Explore tab, it 
was a completely different topic, 
none of which she was interested in. 
That is because Mosley was not the 
only person using this account -- it 
belonged to a group of her friends, 
at least five of whom could be on at 
any given time. Maybe they could not 
hide their data footprints, but they 
could at least leave hundreds behind 
to confuse trackers.

These teenagers are relying on a 
sophisticated network of trusted 
Instagram users to post content from 
multiple different devices, from mul-
tiple different locations. 

If you wanted to confuse 
Instagram, here is how.
First, make multiple accounts. You 
might have an Instagram account 
dedicated to you and friends, or an-

other just for your hobby. Give access 
to one of these low-risk accounts to 
someone you trust. Then request a 
password reset and send the link to 
that trusted friend who will log on 
from a different device. Password 
resets do not end Instagram sessions, 
so both you and the second person 
will be able to access the same ac-
count at the same time.

Finally, by having someone else 
post the photo, Instagram grabs 
metadata from a new, fresh device. 
Repeat this process with a network 
of, say, twenty users in twenty 
different locations with twenty 
different devices? Now you are giv-
ing Instagram quite the confusing 
cocktail of data.

"They might be like, 'Hey, you posted 
from this hamburger place in Ger-
many, maybe you like Germany, or 
hamburgers, or traveling, we'll just 
throw everything at you,'" Mosley 
said. "We fluctuate who's sending to 
what account. One week I might be 
sending to seventeen accounts, and 
then the next week I only have four."

Facebook said that this method was 
not against its policies but did not 
recommend it to people because of 
security concerns.

What is ShmooCon?
ShmooCon is an American hacker 
convention organized by The Shmoo 
Group. There are typically forty differ-
ent talks and presentations on a va-
riety of subjects related to computer 
security and cyberculture. Shmoocon 
supports the free and open exchange 
of information, and they want to 
foster the exchange of ideas among 
attendees and think the community 
benefits from inclusiveness. Shmoo-
Con 2021 was not held in due to the 
COVID-19 pandemic.

Çka është ShmooCon?
ShmooCon është një konventë 
amerikane e hakerëve e organizuar 
nga The Shmoo Group. Zakonisht 
mbulohet me dyzet bashkëbisedime 
dhe prezantime të ndryshme për një 
sërë temash që lidhen me sigurinë 
kompjuterike dhe kulturën kibernetike. 
Shmoocon mbështet shkëmbimin 
e lirë dhe të hapur të informacionit 
dhe ata duan të nxisin shkëmbimin 
e ideve midis pjesëmarrësve dhe të 
mendojnë se komuniteti përfiton nga 
gjithëpërfshirja. ShmooCon 2021 nuk u 
mbajt për shkak të pandemisë Covid-19.

TEENS HAVE FIGURED OUT HOW 
TO MESS WITH INSTAGRAM'S 

TRACKING ALGORITHM
Tracking algorithms, which are found in almost any 
webpage or app we use today, have advanced so much 
that it is almost frightening how accurate they can be.

njëzet përdoruesve në njëzet lokacione 
të ndryshme me njëzet kompjuterë të 
ndryshëm? Me këtë, ju veç po i ofroni 
Instagramit një koktej mjaft ngatërrues të 
të dhënave.

“Mund t’ju thonë si: “Hej, keni postuar 
nga ky vend për hamburgera në Gjer-
mani, ndoshta ju pëlqen Gjermania, ose 
hamburgerët, ose udhëtimi; thjesht, do 
të shfaqim krejt çka mundemi përpara 
jush”, tha Mosley. "Ne fillojmë të mendo-
jmë se kush po i dërgon këto dhe në cilën 
llogari. Ndoshta një javë i dërgoj këto në 
shtatëmbëdhjetë llogari, e javën tjetër 
vetëm në katër."

Facebook-u tha se kjo metodë nuk ishte 
kundër politikave të tij, por nuk ua reko-
mandoi njerëzve për shkak të çështjeve 
që ndërlidhen me sigurinë.
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INTEGRITETI - GARANCI E  
SUKSESIT TË POLICISË SË KOSOVËS!

Herë pas here, ne të gjithë na jepet mundësia që të kthehemi dhe të vizitojmë vende që kanë luajtur 
një rol të rëndësishëm në jetën tonë. Sikurse kthimi në klasën e shkollës fillore ose në kopshtin tonë. 

Policët e rinj Fjolla Morina dhe Ivan Aritonovic së fundmi e patën një rast të tillë gjatë një vizite 
në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike (AKSP). Ne i takuam ata në korridor duke i parë fo-

tografitë e diplomimit të tyre të vrura në mure, dhe duke e rikujtuar kohën që e kaluan atje derisa 
përgatiteshin të bëheshin zyrtarë të Policisë së Kosovës (PK).

Takimi i parë me Fjollën 
dhe Ivanin 
Lexuesit tanë të rregullt mund t'iu 
kujthet se kjo nuk është hera e parë 
që takohemi me Fjollën dhe Ivanin. Që 
prej fillimit të rrugëtimit të tyre për 
t'u bërë oficerë të PK-së, më shumë 
se tri vjet më parë, ekipi ynë është 
takuar disa herë me ata. Takimi ynë 
i parë ishte kur ata ishin kadetë të 
rinj që aspironin të bëheshin oficerë 
të PK-së dhe t'i shërbenin të gjithë 
njerëzve në Kosovë. Asokohe, ata 
folën për shpresat, ëndrrat e mbi të 
gjitha pritshmëritë për profesionin 
e zgjedhur. Një temë tjetër e 
rëndësishme që e diskutuam me ta 
ishte mendimi i tyre për mjedisin 
multietnik në AKSP në Vushtrri, ku ata 
u mësuan dhe u trajnuan për të qenë 
policë së bashku me bashkëmoshatarët 
e tyre nga të etnitë e ndryshme që 
jetojnë në Kosovë.

Takimi i dytë me Fjollën 
dhe Ivanin
Takimi ynë i dytë me ta u zhvillua në 
rrethana të tjera. Ne i ata takuam vitin e 

kaluar në tetor dhe kësaj radhe nuk ishin 
më kadetë aspirantë, por policë të rinj 
me përvojë pune dyvjeçare në PK. Biseda 
jonë me ta u përqëndrua në rëndësinë 
dhe sfidat e punës së tyre. Krahas kësaj, 



Në fund Fjolla dhe Ivani patën 
edhe një porosi për të gjithë të rinjtë 
e Kosovës. "Pavarësisht se çka mund 
të ndodh në të ardhmen, ju duhet 
t'iu drejtoheni dhe të ruani vlerat si 
integriteti." Këta polic të rinj gjithashtu 
theksuan se njerëzit në Kosovë duhet të 
vendosin synime për të ndërtuar një të 
ardhme më të mirë së bashku. Ndërsa, 
si shtylla të komunitetit, ata të dy janë 
të vendosur të jenë shembull për të 
tjerët dhe të dëshmojnë se puna së 
bashku e bën çdo shoqëri më të fortë.

First meeting with 
Fjolla and Ivan
Our regular readers might remember 
that this is not the first time we 
have met Fjolla and Ivan. Since they 
started their journey to become 
officers of the KP, over three years 
ago, our team has met with them 
several times. Our first encounter 
took place when they were young 
cadets aspiring to become KP officers 
and serve all people in Kosovo. At 
that time, they told us about their 
hopes, dreams, and above all about 
expectations for the occupation 
of their choice. Another important 
topic we discussed with them was 
their opinion on the multi-ethnic 
environment at the KAPS in Vushtrri/
Vucitrn, where they got to learn and 
train to be police officers together 
with their peers from different 
ethnicities living in Kosovo.

Second meeting with 
Fjolla and Ivan
Our second meeting with them took 
place under different circumstances. 
We met them last year in October 
when they were no longer aspiring 
cadets, but young police officers 
with two years of work experience 
in the KP. Our conversation with 
them centred on the importance 
and challenges of their work. In 
addition, they also spoke about 
their satisfaction with their chosen 
profession. Fjolla and Ivan underlined 
the importance of applying core 
values in their everyday work. 
According to them, professionalism 
and integrity, which they learned 
during their time at the KAPS, are key 
for their success so far.

Third meeting with 
Fjolla and Ivan
Recently, we met Fjolla and Ivan for 
the third time at KAPS. This time they 
were back to talk to the new cadets 
and inspire them, while sharing 
their experiences. Addressing the 
new cadets, Fjolla and Ivan’s focus 
was on highlighting the importance 
of respecting KP values (honesty, 
professional integrity, courage, 
responsibility and accountability) in 
their work as police officers. 

“Integrity is one of our core 
values”
“Integrity is one of our core values, 
which means we apply honesty and 
strong moral principles, in relation to 
our co-workers and with all people 
living in Kosovo” stressed Ivan. His 
colleague Fjolla agreed with this 
statement and added that this is a 
quality aligned with the promises they 
both had made as cadets to contribute 
to a better future. According to them, 
maintaining a high level of personal 
and professional integrity as a core 
value is one of the main pillars that 
leads to their mission’s success.

INTEGRITY - A GUARANTEE FOR 
KOSOVO POLICE'S

SUCCESS!
Every now and then we all get the chance to go back and visit places that 
have played an important role in our life. Such as going back to our pri-
mary school classroom, or our kindergarten. Young police officers Fjolla 
Morina and Ivan Aritonovic recently had this opportunity during a visit 

at the Kosovo Academy for Public Safety (KAPS). We met them in the 
hallway looking at the framed photos on the wall depicting their gradu-
ation, and reminiscing about the time spent there, preparing to become 

police officers in the Kosovo Police (KP).

ata folën edhe për kënaqësinë e tyre 
me profesionin e tyre. Fjolla dhe Ivani e 
nënvizuan rëndësinë e zbatimit të vlerave 
thelbësore në punën e tyre të përditshme. 
Sipas tyre, profesionalizmi dhe integriteti, 
të cilat i kanë mësuar gjatë kohës së tyre 
në AKSP, janë vlerat kyçe të suksesit të tyre 
deri tan.

Takimi i tretë me Fjollën 
dhe Ivanin
Së voni Fjollën dhe Ivanin i takuam për 
herë të tretë në ambientet e AKSP-së. 
Kësaj here ata u kthyen për të biseduar 
me kadetët e rinj dhe për t'i frymëzuar 
ata duke i ndarë përvojat e tyre me 
ta. Fokusi i Fjollës dhe Ivanit ishte të 
theksonin rëndësinë e respektimit të 
vlerave thelbësore të PK-së (ndershmërisë, 
integritetit profesional, guximit, 
përgjegjësisë dhe llogaridhënies) në 
punën e çdo zyrtari policor.

“Integriteti është një nga vlerat 
tona thelbësore”
“Integriteti është një nga vlerat tona 
thelbësore, që do të thotë se ne zbatojmë 
ndershmëri dhe parime të forta morale, si 
në raport me bashkëpunëtorët tanë ashtu 
edhe me të gjithë njerëzit që jetojnë në 
Kosovë”, theksoi Ivani. Me këtë deklaratë 
u pajtua edhe kolegia e tij Fjolla, e cila 
më tej shtoi se kjo është një cilësi në 
përputhje me premtimet që ata i kanë 
bërë të si kadetë për të kontribuar për një 
të ardhme më të mirë. Sipas tyre, ruajtja 
e një niveli të lartë të integritetit personal 
dhe profesional si vlerë thelbësore është 
një nga shtyllat kryesore që çon në 
suksesin e misionit të tyre.

In the end, Fjolla and Ivan had 
a message for all the young people 
in Kosovo: “No matter what your 
future holds, you should turn to, and 
uphold values such as integrity." The 
young police officers also underlined 
that the people in Kosovo should 
set goals to build a better future 
together. As pillars of the community, 
the two are firmly determined to be 
an example for others and they 
prove that working together makes 
every society stronger.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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Mendimi i juaj për frymëzimin...

Jehona Nimani (14) Sonila Dervishaj  (13) Ariton Dragaj (13)

Çka mendoni për fry-
mëzimin? 

Unë mendoj se frymëzimi është 
gjendje shpirtërore e ngritur 
që e gjallëron shumë aftësinë 

krijuese të njeriut, e bën njeriun më të 
fortë emocionalisht, ia ngrit vetëbesi-
min, dhe e bën të arrij suksesin.

Çka ju frymëzon juve? 

Mua më frymëzojnë prindërit e 
mi me dashurinë e tyre, më-
simdhënësit me përkrahjen 

e tyre, dhe e kaluara dhe e tashmja e 
popullit tim më frymëzojnë po ashtu.

Kush është frymëzimi 
më i madh për ju? 

Frymëzimi më i madh për mua 
janë  arritjet e mia në mësime 
dhe në gara të ndryshme, sukse-

set e arritura, më shtyjnë të punoj për 
të arritur suksese të tjera.

Pse ju frymëzon diçka 
ose dikush? 

Prindërit më frymëzojnë me 
këshilla, me dashuri, me 
përkrahje, ndërsa mësim-

dhënësit më frymëzojnë të mësoj, që 
të arrij suksese. Me fjalë të tjera, unë 
frymëzohem nga rrethi familjar dhe 
ai shkollor për të arritur suksese në 
mësime.

Çka mendoni për fry-
mëzimin? 

Unë mendoj se frymëzimi 
është një ngjallje apo zgjim 
i aftësive krijuese të njeriut, 

një dëshirë për të bërë diçka. Me 
një fjalë, frymëzimi është një ndjen-
jë shpirtërore që e ngrit vetëbesimin 
tonë dhe na shtynë drejt suksesit.

Çka ju frymëzon juve? 

Mua më frymëzon familja, 
jeta, aventurat jetësore, dhe 
njerëzit që më rrethojnë.

Kush është frymëzimi 
më i madh për ju? 

Frymëzimi më i madh për mua 
është familja ime.

Pse ju frymëzon diçka 
ose dikush? 

Unë frymëzohem më së shumti 
nga prindërit që më përkrahin 
pafund me këshillat e tyre. Më 

frymëzojnë edhe librat, sepse duke 
lexuar fitoj njohuri të reja.

Çka mendoni për fry-
mëzimin? 

Unë mendoj se frymëzimi është 
një dëshirë e ngritur dhe 
fuqi e cila vije nga brendia e 

shpirtit për të bërë diçka.

Çka ju frymëzon juve? 

Mua më frymëzojnë ata që 
mësojnë shumë, ata që ar-
rijnë shumë në jetë, dhe ata 

që bëjnë gjëra të mira

Kush është frymëzimi 
më i madh për ju? 

Frymëzimi më i madh për mua 
është babai im.

Pse ju frymëzon diçka 
ose dikush? 

Unë frymëzohem më së shumti 
nga prindërit që më përkrahin 
pafund dhe më japin vullnet 

për të arritur sukses në çdo sferë të 
jetës sime.

Ju lutemi na dërgoni mendimet tuaja për frymëzimin
 në këtë email: magazineforyou2003@gmail.com 
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Your opinion about inspiration...

What is your opinion 
about inspiration?

I think inspiration is an elevated 
spiritual condition that revives 
a lot a human’s creative ability, 

makes a human stronger emotion-
ally, increases self-confidence, and 
enables him to achieve success.

What inspires you?

I am inspired by my parents with 
their love, teachers with their 
support, and the past and I also 

get inspired by the past and the 
present of my people.

Who is your greatest 
inspiration?

My greatest inspiration are 
my achievements in learn-
ing and various compe-

titions, the achieved successes 
push me to work to achieve more 
successes.

Why does something 
or someone inspire 

you?

My parents inspire me with 
their advice, love, and sup-
port, whereas my teachers 

inspire me to learn, and achieve 
successes. In other words, I get 
inspired by my family and school 
circles to achieve more successes 
in my education.

What is your opinion 
about inspiration?

I think that inspiration is an el-
evated desire and power that 
comes from inside our soul to 

create something.

What inspires you?

I get inspired by those that 
learn a lot, which achieve 
a lot in life, and those that 

do-good deeds.

Who is your greatest 
inspiration?

My father is my greatest in-
spiration.

Why does something 
or someone inspire 

you?

I get inspired the most by 
my parents that support me 
endlessly and give me the 

will to be successful in every 
field of my life.

What is your opinion 
about inspiration?

I think inspiration is a reviv-
al or awakening of human’s 
creative abilities, a desire to 

do something. in other words, 
inspiration is a spiritual feeling 
that increases our self-confi-
dence and pushes us towards 
success.

What inspires you?

I get inspired by my family, life, 
life adventures, and the people 
around me.

Who is your greatest 
inspiration?

My family is my greatest 
inspiration.

Why does something 
or someone inspire 

you?

I get inspired the most by my par-
ents that support me endlessly 
with their advice. I also get in-

spired by books, because by read-
ing I acquire new knowledge.

Jehona Nimani (14) Sonila Dervishaj  (13) Ariton Dragaj (13)

Please send us your thoughts on inspiration 
at this email: magazineforyou2003@gmail.com



teensÇështjet sociale me të cilat 
përballen adoleshentët sot

Përparimet në teknologji nënkuptojnë se adoleshentët e sotëm po përballen me probleme që 
asnjë brez i mëparshëm nuk i ka parë ndonjëherë. Ndërsa disa çështje nuk janë krejtësisht 
të reja, mediat elektronike kanë ndryshuar ose përforcuar disa nga këto beteja. Zakonet e 
mediave sociale dhe të porosive të adoleshentëve, si dhe mënyra se si ata i konsumojnë mediat 
po ndryshojnë mënyrën e komunikimit, takimit, mësimit, gjumit, stërvitjes e edhe më shumë. 
Në fakt, adoleshenti mesatar shpenzon mbi nëntë orë çdo ditë duke përdorur pajisjet e tyre 
elektronike. Ja DISA nga problemet sociale me të cilat përballen adoleshentët çdo ditë.

Depresioni
Shpenzimi i tepërt i kohës në pajisjet 
elektronike mund të jetë duke i pen-
guar të rinjtë nga aktivitetet perso-
nale me bashkëmoshatarët e tyre si 
psh në sport, që mund të ndihmoj në 
largimin e depresionit. Ata gjithashtu 
përjetojnë kushte të reja si "frika nga 
humbja" ose FOMO, e cila më tej çon 
në ndjenjat e vetmisë dhe izolimit.

Bullizmi
Shumë studiues kanë përmendur rrit-
jen e përdorimit të mediave sociale 

nga adoleshentët si burim që e ka 
bërë bullizmin shumë më publik dhe 
më të përhapur. Në fakt, ngacmimi 
kibernetik ka zëvendësuar bullizmin 
si llojin e zakonshëm të ngacmimit që 
përjetojnë adoleshentët.

Përdorimi i drogave
Përdorimi i marihuanës tejkalon 
përdorimin e cigareve tani në adoles-
hencë. Shumë adoleshentë besojnë se 
marihuana është më pak e dëmshme 
tani sesa në vitet e kaluara. Ky per-
ceptim i ri mund të jetë për shkak 

të ndryshimit të ligjeve që kanë të 
bëjnë me marijuanën. Shumë adoles-
hentë nuk i njohin rreziqet e marrjes 
së recetës së një shoku ose marrjes 
së disa pilulave që nuk u janë për-
shkruar. Fatkeqësisht, adoleshentët 
shpesh nënvlerësojnë se sa e lehtë 
është të zhvillosh një varësi. Dhe ata 
nuk i kuptojnë rreziqet që lidhen me 
mbidozimin. PRANDAJ, MOS PËRDOR 
DROGË!

Mbipesha
Përveç faktit që fëmijët me mbipeshë 

Në këtë numër të revistës 
4You Magazine kemi përmendur 
shkurtimisht disa nga problemet më 
të zakonshme me të cilat ballafaqohen 
adoleshentët në ditët e sotme. Të jesh 
adoleshent është e vështirë, edhe pa 
rrethana shtesë, siç është pandemia 
COVID-19 e dy viteve të fundit që i ka 
bërë gjërat edhe më të vështira. Për 
shkak të mbylljes së shkollave dhe 
anulimit të eventeve të ndryshme, 
adoleshentët po humbin disa nga 
momentet më të rëndësishme të 
rinisë së tyre - si dhe aktivitete të 
thjeshta të përditshme si shoqërimi 
apo ndjekja e mësimeve. Duke pasur 
parasysh këtë, në numrat e ardhshëm 
të Revistës 4You do të shkruajmë më 
hollësisht për secilin nga problemet e 
lartpërmendura dhe do të japim disa 
këshilla se si t'i përballoni sa më mirë 
ato. Nëse keni ndonjë çështje specifike 
për t'u marrë, mos hezitoni të na 
kontaktoni përmes Facebook dhe/ose 
Instagram dhe ne do të përpiqemi t'ju 
ofrojmë përgjigjet e duhura.
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Depression
Spending too much time on electron-
ic devices may be preventing young 
people from in-person activities with 
their peers such as sports, which can 
help ward off depression. They also 
experience new conditions like "fear 
of missing out" or FOMO, which further 
leads to feelings of loneliness and 
isolation.

Bullying
Many researchers have cited the rise 
of social media use by teens as the 
source which has made bullying much 
more public and more pervasive. In 
fact, cyberbullying has replaced bully-
ing as the common type of harassment 
that teens experience. 

Drug Use
Marijuana use exceeds cigarette use 
is in teens now. Many teens believe 
marijuana is less harmful now than in 
years past. This new perception may be 
due to the changing laws surrounding 
marijuana. Many teens do not recog-
nize the dangers of taking a friend's 
prescription or popping a few pills that 
are not prescribed to them. Unfortu-
nately, teens often underestimate how 
easy it is to develop an addiction. And 
they don't understand the risks associ-
ated with overdosing. SO, DO NOT USE 
DRUGS!

Obesity
Aside from the fact that overweight 
children are often targeted by bullies, 
obese kids also are at a much greater 
risk of lifelong health problems, such 
as diabetes, arthritis, cancer, and heart 

disease. They also may struggle with 
body image issues or develop eat-
ing disorders as an unhealthy way of 
changing their appearance, not always 
aware of these issues. 

Peer Pressure
While peer pressure isn't a new issue, 
social media brings it to a whole new 
level. For example, many teens do not 
understand the lifelong consequences 
that sharing embarrassing photos and/
or messages can have on their lives. 
But they are not the only thing kids are 
being pressured into doing.

In this issue of 4You Magazine we 
have only briefly mentioned some of 
the most common problems teenagers 
nowadays deal with. Being a teenager 
is hard, even without the additional 
circumstances, such as the COVID-19 
pandemic of the past two years that 
has made things even harder. Due to 
the closing of schools and cancelation 
of various events, teenagers are 
missing out on some of the most 
important moments of their youth - 
as well as simple everyday activities 
such as hanging out with friends or 
attending classes. Having this in mind, 
in the next issues of 4You Magazine we 
will write in more detail about each of 
the above-mentioned problems and 
provide some advice on how to best 
cope with them. If you have any specific 
issues to deal with, do not hesitate to 
contact us through Facebook and/or 
Instagram, and we will try to provide 
you with the appropriate answers.

Social issues teens struggle 
with today

Advances in technology mean today's teens are facing issues that 
no previous generation has ever seen. While some issues are not 
exactly new, electronic media has changed or amplified some of 
these struggles. Teens' social media and texting habits as well as 
how they consume media is changing the way they communicate, 
date, learn, sleep, exercise, and more. In fact, the average teen 
spends over nine hours each day using their electronic devices. 
Here are SOME social problems teens struggle with every day.

janë shpesh në shënjestër të ngac-
muesve, fëmijët obezë janë gjithashtu 
në një rrezik shumë më të madh të 
problemeve shëndetësore gjatë gjithë 
jetës, si diabeti, artriti, kanceri dhe 
sëmundjet e zemrës. Ata gjithashtu 
mund të luftojnë me çështje të imazhit 
të trupit ose të zhvillojnë çrregullime 
të të ngrënit si një mënyrë jo e shën-
detshme për të ndryshuar pamjen e 
tyre, jo gjithmonë të vetëdijshëm për 
këto çështje.

Presioni nga bashkëmoshatarët
Ndërsa presioni i kolegëve nuk është 
një çështje e re, mediat sociale e 
sjellin atë në një nivel krejtësisht të ri. 
Për shembull, shumë adoleshentë nuk 
i kuptojnë pasojat e përjetshme që 
mund të ketë në jetën e tyre ndarja e 
fotove dhe/ose porosive të turpshme. 
Por ato nuk janë e vetmja gjë që po u 
bëhet presion fëmijëve.
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SUDOKUFIND 10 DIFFERENCES

LOJË LOGJIKE

Rezultati është i pasaktë, mirëpo nëse lëvizni një fije të shkrepëses 
dhe e zhvendosni diku tjetër do të arrini ta barazoni rezultatin!



BREZOVICA 
When we give our time and energy to help some-
one else, it is very rewarding. It gives us a sense 
of meaning and purpose. Volunteering or giving 
time to a cause that your child feels strongly 
about and giving kindness will also help your 
child understand empathy.

For more photos, please scan here


