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FJALA HYRëSE

Të nderuar banorë të Fushë Kosovës, 

Më 22 Tetor, ju do të gjendeni para ku�ve të vo�mit për të ushtruar njërën prej të 
drejtave themelore njerëzore dhe instrumen�n primar të demokracisë – votën tuaj 
të lirë. Jam i vetëdijshëm se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Fushë 
Kosovës në përgjithësi ndjehen indiferentë ndaj vlerës së votës së vet, dhe në 
shumicën e rasteve edhe për mosdalje në zgjedhje. Gjithashtu, keni të drejtë të 
jeni të zhgënjyer, pastaj të brengosur për të ardhmen tuaj, keni të drejt të jeni të 
pakënaqur me qeverisjen tuaj lokale që nga paslu�a e deri tani. Mirëpo, mënyra e 
vetme që të ndryshoni gjërat për së miri është që votën tuaj ta hedhni me kujdes 
kësaj radhe.  

Ju e dini se në këto zgjedhje do të keni mundësi që të votoni për një kandidat për 
Kryetar Komune dhe një Asambleist. Prandaj, ju inkurajoj të votoni njerëzit që ju i 
njihni për integritet, karakter dhe profesionalizëm. AKR-ja për Fushë Kosovën ju 
ofron kandidaturën �me për Kryetarë Komune. Njëherit, ju ofron një përzgjedhje 
meritore të kandidatëve për Asambleistë në të cilën gjenden emra të spikatur të 
Komunës së Fushë Kosovës. Më lejoni t'ju ikurajoj që me kujdes të bëni 
përzgjedhjen tuaj. Andaj, zgjedhni individin që ju më së shum� i besoni se ka 
mundësi të përmirësoj jetën e qytetarëve të Fushë Kosovës. Zgjedhni njeriun që do 
ta ketë më së leh� për të sjellë porfesionalizëm dhe efikasitet në qeverisjen tuaj 
komunale. 

Zgjedhni atë që kërkoni për çdo ditë, një gjeneratë të re, një lider të ri të 
pakorruptuar, me arritje akademike dhe profesionale. Zgjedhni njeriun që të 
vetmin qëllim ka interesin e qytetarit e jo ndonjë interes tjetër. Votoni për 

34
I shërbejmëI shërbejmë
FUSHë KOSOVëSFUSHë KOSOVëS
I shërbejmë
FUSHë KOSOVëS



kandida�n që si kryetar do ta bëjë Fushë Kosovën shembull për së miri për të 
gjithë qytetarët e saj. Jam mirënjohës i të gjithë atyre që po mbështesin 
kandidaturën �me, veçanarisht Aleancën Kosova e Re dhe Presiden�n Behgjet 
Pacolli, të gjitha strukturat e AKR-së Dega në Fushë Kosovë e posaçërisht Forumin 
Rinor dhe Forumin e Gruas. Ne ofrojmë një shkollë ndryshe të qeverisjes, sepse ne 
nuk besojmë në një mënyrë të qeverisjes që vendosë pushtetarin mbi qytetarin, 
shoqin mbi shoqërinë dhe par�në mbi parimin. Fushë Kosovën po e pret një 
kthesë historike, sepse Fushë Kosova do të bëhet një qytet i krenarisë, jo një qytet i 
vazhdimësisë, por i fillimit të ri! Zo� u dhashtë shëndet e lumturi në jetë. Zo� ju 
beko�ë juve, familjet tuaja dhe gjithë Kosovën. 

Me shumë respekt, 
Isuf Ahme�
Kandidat për Kryetarë të Komunës së Fushë Kosovës 

parimet themelore te akr-së

Liberalët janë liridashës të cilët kanë ndryshuar botën duke e themeluar gjithçka 
mbi bazë të lirisë. Ne si AKR, par� liberale, anëtare e organizatës së par�ve liberale 
Evropiane ALDE, të përkushtuar ndaj lirisë dhe punës së lirë, duam ta ndryshojmë 
Kosovën!
Ne duam ta bëjmë Kosovën më të lirë, më të begatshme dhe më të dinjitetshme. 
Ne do ta ndryshojmë Kosovën duke ushtruar përgjegjësitë tona sipas parimeve të 
së drejtës dhe barazisë me objek�vin për të ndërtuar një shoqëri të vlerave liberale 
dhe demokra�ke. 
Synimi poli�k i AKR-së mbetet krijimi i një qeverie dhe udhëheqësie shtetërore të 
përgjegjshme, profesionale dhe transparente, në një shtet të lirë dhe të barabartë 
për të gjithë, me njerëz që veprojnë lirshëm jo për pushtet individual dhe klanor, 
por për t'i shërbyer qytetarit, duke garantuar siguri, mirëqenie dhe ligjshmëri për 
të gjithë; Ku të drejtat e qytetarit do të jenë në qendër të çdo vendimmarrjeje; 

Ku zëri i tyre dëgjohet në çdo moment nga shte� dhe ins�tucionet, ku mundësitë e 
ofruara janë të barabarta për secilin; ku edukimi dhe shëndetësia ofrohen me cilësi 
të lartë; ku nëpërmjet zhvillimit ekonomik secili qytetar përmirëson mirëqenien e 
vet, dhe qytetari megjithë rrethin e �j vetëdijesohet për vendin e �j në bashkësi, 
në përputhje me të drejtat e �j universale dhe detyrimet që ka ndaj shte�t dhe 
shoqërisë; Ku perspek�va e rinisë garantohet me shkollim dinjitoz dhe punësim. 
Vendit tonë i mungojnë të gjitha këto, ndaj qytetarët e Kosovës kanë nevojë më 
shumë se kurrë për vizionin liberal të AKR-së në krye të qeverisjes dhe në shoqëri.



 

PëR ISUFIN
Isufi është i lindur më 25 gusht 1968 në Bushtran të Preshevës, nga prindërit Hevzi 
Ahme� dhe Qefsere (Hasani) Ahme�. Ai me bashkëshorten, Sizane (Halimi) Ahme� 
janë prindër të Bunjaminit, Hevziut, Suhejbit dhe Ajtenes, ndërsa me vendbanim 
janë në Fushë Kosovë.

Isufi, ka përfunduar studimet e doktoratës në Universite�n e Prish�nës në lëmin e 
Historisë më 2008, është marrur me hulum�me shkencore të historisë dhe 
historiografisë shqiptare që nga vi� 2003 e deri në vi�n 2009, ndërsa nga vi� 2009 
e deri tani është mësimdhënës i Arsimit të Lartë, ku edhe tani e zhvillon punën e �j 
si mësimdhënës në Kolegjin AAB të Fushë Kosovës.

Këto i ka arritur me punë serioze, dinjitet, integritet dhe karakter personal e mbi të 
gjitha me përkush�m të thellë ndaj vendit dhe popullit të �j. 
 

PëRVOJA PROFESIONALE

-Hulumtues shkencor në Ins�tu�n e Historisë “Ali Hadri” në Prish�në 2003 - 2009, 
-Këshilltarë Komunal për Arsim në Preshevë – dy mandate, 
-Mësimdhënës në Fakulte�n Juridik dhe Shkenca Poli�ke në Kolegjin FAMA në 
Prish�në, Gjilan, Mitrovicë dhe Prizren 2009 – 2016. 
-Mësimdhënës me honorar në Fakulte�n Juridik të Universite�t Publik të Gjilanit 
2013 – 2016, 

-Prodekan dhe mësimdhënës në Kolegjin Pjetër Budi në Prish�në 2016 – 2017, 
-Mësimdhënës në Kolegjin AAB në Fushë Kosovë 2017 – aktualisht.

Mirënjohjet: 
-Parlamen� studentor i Universite�t të Prish�nës – qershor 2016,
-Këshilli studentor i Fakulte�t Juridik të Universite�t Publik të Gjilanit – 2015, 
-Këshilli studentor i Fakulte�t Juridik të Universite�t Publik të Gjilanit – 2014, 
 



Libra të botuar: 
-Qytetet e Kosovës gjatë shekujve XVI-XVIII – Prish�në 2014, 
-Historia për klasën e 12, për shkollat e mesme të Kosovës – 2005, 
-Fragmente Islame – Prish�në 2016.

Ligjerata dhe prezan�me në Konferenca shkencore: 

-Parlamentarizmi dhe par�të poli�ke në Republikën e Kosovës, Shkup 2014, 
-Marrëdhënied diploma�ke shqiptaro-gjermane në konteks�n historik, Gjilan 2016, 
-Krijimi i shte�t të Kosovës dhe sfidat e saja në aspek�n historik dhe juridik, Gjilan 
2015, 

-Jeta dhe vepra atdhetare e Sylë Hotlës, Shqipëri 2006, 
-Durmish Presheva pjesëmarrës në kryengritjet e viteve 1910-1912 për çlirimin e 
Shqipërisë, Burim 2007, 
-Mufit Agush Synojmeri pishtarë i arsimit në Strugë, Ferizaj 2008, 
Zhvillimi i zejtarisë në qytetet e Kosovës gjatë shekujve XVI-XVIII, Prish�në

Publikime shkencore: 

-Qytetet e Kosovës dhe përfshirja e tyre në lu�ëra gjatë shekujve XVI-XVIII, 
Prish�në 2014, 
-Shkodra gjatë shekujve – Kalaja e Shkodrës qytet i mijëvjeçarit të fundit para erës 
sonë, Prish�në 2003, 
-Qytetet e Kosovës sipas Evlia Çelebiut, Prish�në 2005, 
-Pashko Vasa e Ismail Qemali në Siri dhe Liban, Prish�në 2006, 
Masakrat serbe në Preshevë e rrethinë gjatë Lu�ës së Dytë Botërore,
Prish�në2005
-Kontaktet shqiptaro-arabe ndër shekuj, Prish�në 2007, 
-Vendosja e shqiptarëve në Siri deri në vi�n 1920, Prish�në 2006, 
-Shqiptarët në rrjedhat Kulturore të Sirisë, Prish�në 2005

Qeverisja e vërtetë nuk është ajo që e bënë shoqërinë të shkojë pas sajë, por ajo 
që gjithëherë e çonë shoqërinë përpara. Shoqëria jonë ka nevojë për një qeverisje 
të vërtetë, që interes të parë dhe të fundit e kanë interesin qytetar. Ne besojmë se 
interesi i qytetarit është edhe interesi jonë, sepse edhe ne jemi disa nga ta dhe 
asgjë më shumë
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Pikat kryesore të zhvillimit ekonomik të Fushë Kosovës

1.Përmirësimi dhe përfundimi i të gjitha projekteve të papërfunduara gjatë 
mandateve të kaluara. 

2.Përmirësimi i jetës së qytetarëve të Fushë Kosovës dhe fshatrave për rreth, me 
kërkesat imediate dhe të pashmangshme si: Ujësjellësin, kanalizimin, rrugët, 
trotuaret, ndriçimin, kabllo telefonike, internet etj. 

3.Zhvillimi i infrastrukturës rrugore  në fakt shtegjet për biçiklistë, të kombësorëve, 
parkingjet, parqet, sinjalizimi i mirë dhe funksionalizimi i nënkalimeve dhe 
mbikalimeve. 

4.Çrrënjosjen e familjarizmit me ras�n e konkurseve komunale në punësim në të 
gjitha ins�tucionet lokale. 

5.Ngritjen e përgjegjësive së ins�tucioneve lokale për mundësinë e krijimit të 
kushteve më të mira për zhvillimin dhe punën e të rinjëve.

6.Vendet e reja të punës janë dhurata më e mirë për qytetarët e Fushë Kosovës, të 
cilat ne do t'i ofrojmë përmes krijimit të një klime të favorshme për rritjen e 
sektorit privat, përkrahjen e inves�torëve lokal dhe sjelljen këtu të inves�torëve të 
huaj. 

7.Depoli�zimi i arsimit gjegjësisht modernizimi e objekteve spor�ve, në fakt, 
sallave të edukatës fizike dhe kabineteve të informa�kës në të gjitha shkollat e 
komunës. 

8.Përkrahje, bashkëpunim të mirëfillt me bashkësitë fetare të Fushë Kosovës, 

9.Krijimi i kushteve të favorshme për mundësinë e inves�meve të ndonjë 
inves�tori të huaj.
 
10.Punësim real dhe objek�v pa dallime poli�ke për të gjithë qytetarët e komunës 
së Fushë Kosovës. 
.
11.Krijimi i kushteve sa më op�male për bashkëqytetarët me nevoja të veçanta.  

12.Marrja e përgjegjësive për rregullim dokumentacioni të qytetarëve nga Lugina e 
Presheves (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë) është një nga prioritetet tona.



Këto janë disa nga prioritetet tona, të AKR-së Dega në Fushë Kosovë, të cilat 

sigurisht se do të implementohen në manda�n tonë të ardhshëm. ë Nd

Zhvillimi Ekonomik Lokal dhe Infrastruktura (duke përfshirë përkrahjen e 
inves�torëve lokal; tërheqjen e inves�meve të huaja; përkrahje për tregtarët; 
Ndër�m parqesh, lulishtesh dhe parkingjesh; Krijimi i kushteve për leje ndër�mi; 
Funskionalizimi i trotuarëve; rregullimi i një shtegu për biçiklist; Ndër�mi i 
kanalizimit në rrugën Dardania; Kthyerja e perspkek�vës Bardhit të Madhë dhe 
Grabocit duke iu krijuar vende të punës; Hulum�mi i gjetjes dhe mënyrës për 
inves�m të projek�t për filtrimin e ujrave të zeza; Ndër�mi i një parku në Bardh të 
Madh buzë lumit Drenica; Rregullimi i shtra�t të lumenjëve në të gjitha fshatrat e 
Fushë Kosovës; Hapja e një drejtorie për Diasporën; Programi Ekonomik për 
Diasporë-përkrahje ndaj inves�torëve tanë nga diaspora etj.). 

-Sistemi i Arsimit (duke përfshirë përmirësimin e kushteve nëpër të gjitha shkollat 
fillore dhe të mesme; Përmirësim të cilësisë së mësimdhënies; Ndër�mi i dy 
shkollave fillore, një në Fsha�n Nakarad dhe një në Fushë Kosovë afër Apollonisë; 
Funksionalizimi i një shkolle të Mesme Teknike; Funksionalizimi i dy çerdheve që 
janë jashtë përdorimit në Bardh të Madh dhe Miradi të Ulët; Ndër�mi i dy 
çerdheve kërkes imediate e qytetarëve të Fushë Kosovës; krijimin e lidhjeve me 
shkolla të huaja të Evropës Perëndimore.).

-Spor�, Kultura, Religjioni dhe Shoqëria Civile (programi Promovues i Spor�t, 
përmes së cilit do të përkrahen të gjitha sportet në komunë; Renovimi i Shtëpisë së 
Kulturës; Kinema e hapur në Sheshin e Lirisë në Fushë Kosovë; bashkërendim dhe 
bashkëpunim me bashkësitë fetare për çështje të komuniteteve të tyre besimtare, 
pse jo edhe një fond të veçant për Këshillin e Bashkësisë Islame të Fushë Kosovës; 
përkrahje e efektshme e shoqërisë civile; Vazhdimi i projekteve ekzistuese të 
Sallave dhe Fushave Spor�ve të Komunës së Fushë Kosovës.)

-Efektshmëria e Qeverisjes Lokale (duke përfshirë trajnimet adekuate për stafin 
administra�v; rritjen e përgjegjësisë në punë; depoli�zimin e administratës dhe 
ofrimin e programit të punës prak�ke për kualifikim të administratës.).. 

-Rinia dhe Programi për Zhvillim Profesional për të Rinj (duke përfshirë këtu, 
ngritjen e fondeve për 50 bursa; përkrahjen e të diplomuarëve që kanë nevojë për 
të bërë përvojë pune; ndër�mi dhe funksionalizimi i Qendrës Rinore etj.). 

-Sistemi shëndetësor (përmirësimi i kushteve nëpër të gjitha ambulantat 
shëndetësore; Krijimi i shërbimeve shëndetësore shtesë.)



-Shërbimet Publike, Policia,   (përkrahje e parezervë për efikasitet në punën e 
këtyre ins�tucioneve; Mbështetje dhe tretman të veçantë për komunite�n Rom 
dhe Ashkali.)

-Pensionistët dhe Nevojtarët (bashkëpunim dhe përkrahje për ins�tucionet e tyre 
përkatëse; Krijimi i një fondi për nevojtarë.)

-Marrja e përgjegjësive për rregullimin e dokumentacionit të qytetarëve nga 
Lugina e Preshevës (Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë) është një nga prioritetet 
tona.

Prof. Dr. Isuf Ahme�
Fushë Kosovë - 2017 
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