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Deri sa hulumtoja për monografinë “Një shekull qëndresë të familjes Mehaj” që 

kryesisht bënë fjalë për atdhetarin e luftëtarin e paepur të Lëvizjes Kombëtare 

Shqiptare-Tahir Meha, në Arkivin e Kosovës gjeta edhe dosjen e shumë kërkuar të 

organizatës ilegale atdhetare “Vuajtja”, të formuar më 1958. Në librin “Të burgosurit 



politik shqiptar në Kosovë 1945-1990”, kisha hasur në një grup të  të dënuarve politik që 

e përbënin gjashtë veta. Këta emra të nderuar i kisha gjetur në një libër evidencuese që e 

kishte bërë gjykata e Qarkut në Gjilan, që në vitin 1959. Më shumë të dhëna në atë 

shënim nuk kishte. Dëshira për të zbuluar më shumë për këtë grup ishte edhe më e 

madhe kur mësova se anëtar aktiv i këtij grupi kishte qenë Beqir Meha, vëllai më i 

madh i Tahir Mehës. Por, pasi gjeta dosjen dhe duke e lexuar atë, në mes rreshtave 

kuptova se anëtar i saj kishte qenë edhe vet Tahir Meha. Në këtë përfundim erdha 

ngase kur organizata kishte marr qëndrim që për qëllime të organizatës dhe për 

përgatitjet e ardhshme për luftë të armatosur kundër Serbisë e Jugosllavisë, ata duhet të 

furnizoheshin edhe me armatim, dhe, mu nga ky qëndrim doli ideja se duhet marrë 

armatimin e pushtetarëve për nevoja të organizatës.  

Me kohë ishte zbuluar se në shkollën fillore të fshatit Prekaz i Epërm ishte sjell 

një pushkë, ganc e re, por për qëllimin e saj nuk dihej. Anëtarët e organizatës e zbulojnë 

vendndodhjen e pushkës dhe Beqir Meha e kishte marrë përsipër që ta marri nga aty 

pushkën e porsaardhur për nevoja te organizatës. Në marrjen e pushkës i kishte 

ndihmuar edhe vet Tahir Meha. Po të mos ishte anëtar i organizatës ilegale Tahir Meha, 

shtrohet pyetja athua si do të merrte pjesë në rrëmbimin e saj, kur dihej se në organizatë  

konspiracioni ishte tepër i thellë dhe qëndrimet e saja ishin tepër të rrepta dhe 

veprimtarin e saj kryesisht zhvillohej në formë treshesh. Duhet ditur edhe këtë, se 

rregullat e qëndrimet që merreshin në lëvizjen ilegale kanë qenë shumë precize, te 

sakta,  ngase edhe rreziku për tu zbuluar ka qenë me pasoja fatale për anëtarët e 

lëvizjes. Andaj, pa qenë anëtarë i organizatës nuk ka pasur mundësi as teorike që 

dikush të marri pjesë në aksionet qe i ndërmerrnin anëtarët e saja. Më poshtë do të 

shihet nga vet fotot e udbashve që i kishin inskenuar me vone, se si dukej edhe Tahir 

Meha në roje duke u kujdesur që vëllai i tij Beqir Meha të përfundonte aksionin me 

sukses. 

Nën një, gjerë më tani askush nuk ka shkrua dhe nuk është zbuluar se Tahir 

Meha në vitet e 1958-59, ka qenë i organizuar dhe ka marrë pjesë në ndonjë organizatë 

ilegale. Andaj, nuk duhet befasuar në aktivitetin e më vonshëm të Bislim Bislimi                         

Tahir Mehës, ngase me kohë ky ka qenë i informuar dhe aktivisht ka marrë pjesë në 

rezistencën shqiptare kundër okupatorit. 

Nën dy, ka ndodhur shumë shpesh që me rastin e arrestimit e të zbulimit të 

grupeve ilegale, në asnjë moment nuk është zbuluar i tërë grupi. Ngase, anëtarët e 



burgosur në të rrallë kanë treguar për shokët, 

duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Andaj kjo dukuri 

e mos tregimit të shokëve ka ndodhë edhe me 

rastin e arrestimeve të grupit “Vuajtja”. Me rastin 

e zbulimit të kësaj organizate, të pazbuluar kanë 

mbetur një mori personash që kanë qenë anëtar, 

përkrahës dhe jatak të tyre. 

Formimi i organizatës 

Sipas dosjes  të Sekretariatit të Punëve të 

Brendshme të lëshuar në hetuesi në Mitrovicë të Kosovës, thuhej se organizatën ilegale 

“Vuajtja” e kishte formuar Bislim Tahir Bislimi, nga fshati Prekaz i Epërm, bujk. Në 

tekst thuhej se qysh nga viti 1956, Bislimi ishte përfshi nga ndjenjat patriotike dhe kishte 

kalua në anën e irredentës, vetëm e vetëm që Kosova mos të jetë e robëruar dhe e ndarë 

nga shteti amë- Shqipëria. Për qëllime të tilla kishte formuar edhe organizatën ilegale 

atdhetare “Vuajtja” që në radhët e saja kishte përfshi një numër të konsideruar të 

personave të pa kënaqur me situatën politike të vendit. Në organizatë merrnin pjesë: 

Sherif Muslia, Beqir Meha, Ramadan Keqa e të tjerë. Bislim Bislimi, pas shumë bisedave 

që kishte pasur me ta, kishin ardhur në përfundim se Kosova dhe viset tjera shqiptare 

ishin të robëruara padrejtësisht nga Serbia dhe Jugosllavia. Pas debateve, mbledhjeve e 

takimeve të shumta që kishin pasur në përgjithësi me fshatarët, por në veçanti me 

grupin e njerëzve të pakënaqur me sistemin e pushtetarët jugosllav kishin ardhur në 

përfundim se diçka duhet bërë... e ajo çka duhet bërë ishte që të organizojnë masat e 

gjera popullore, t’i mobilizojnë ata dhe të ngritën në kryengritje për ta liruar tokën e 

robëruar nga armiku shekullor. 

Nga takimet e grupit, ishin mbajtur proces verbale dhe kishin marr shumë 

vendime si: me ra në kontakt me elitën udhëheqëse të Shqipërisë; disa anëtarë të saj me 

shkua deri në Tiranë dhe atje me iu shpjegua atyre për situatën në Kosovë dhe 

anasjelltas; për anëtarë që rastësisht do të zbulohen me iu bë të mundshëm largimin 

jashtë kufirit për Shqipëri. Pastaj në mbledhje të organizatës anëtarëve të caktuar iu 

dhanë detyrat speciale të cilat duhet kryer (rasti me Beqir Mehën, marrja e pushkës nga 

shkolla fillore në Prekazin e Epërm); u morë po ashtu qëndrimi që në popull të matet 

pulsi i qytetarëve lidhur me pakënaqësinë e tyre në shtetin e Jugosllavisë; ose duhet 

folur me popullin dhe duhet treguar realitetin për padrejtësitë që bëheshin ndaj 



shqiptarëve; çdo anëtari iu caktuan detyra, që në radhët e organizatës të anëtarësojnë sa 

më shumë anëtar të rinj, por kushti thelbësor ishte tradita patriotike në familje dhe 

angazhimi i tyre i pa kompromis për rrëzimin e pushtetit popullor dhe lufta e madhe 

për lirimin e tokave shqiptare. Po ashtu, ishte marr qëndrim posa të zbulohet ndonjë 

anëtarë për veprimtarin e tij me qenë i gatshëm që të kaloi kufirin dhe të vendoset në 

Shqipëri, por me kushtin qe posa të arrin në tokën e lirë të vazhdojnë po ashtu me 

veprimtarin patriotike ngase nga atje të veprohet është edhe më lehtë1. 

Bislim Tahir Bislimi përjashtohet nga shkolla pse këndoi këngën “Bini Toskë e bini 

Gegë” 

Në bazë të dokumentit 102/59, kryetari i organizatës ilegale “Vuajtja”, Bislim 

Tahir Bislimi para organeve të hetuesisë kishte deklarua se: “Më vitin 1951 kisha 

përfundua shkollën tetëvjeçare. Me dëshirën më të madhe për të vazhduar shkollimin, 

më vitin shkollor 1951/52, shkova në Gjakovë dhe u regjistrova në Shkollën Normale 

dyvjeçare. Por në kohën e pushimit të parë të atij viti shkollor, më përjashtuan nga aty, 

për shkakun se me shokë kisha këndua këngën “Bini Toskë e bini Gegë” . Pasi se në 

Gjakovë nuk munda më tutje me qëndrua, u regjistrova në Mitrovicë po ashtu në 

shkollën Normale në vitin e parë, mirëpo pas një kohe edhe nga kjo shkollë më larguan, 

për hir se kishte ndodhur një rrahje e montuar në mes nxënësve. Me përjashtimin e 

serishëm, mua mu ndërpre edhe perspektiva e shkollimit të mëtejshëm”. 

 Bislim Bislimi ishte kthyer në fshat dhe kishte fillua të merrej me bujqësi. Në 

vitet në vijim ai ishte angazhua në punët e fushës por nuk kishte pushua së lexuari dhe 

kuptuari se shqiptarët në shtetin e ri janë qytetar të rendit të dytë dhe nuk gëzojnë 

kurrfarë të drejtash. Më 1953, punësohej si shitës në një kooperativë bujqësore të fshatit 

në fshatin Prekaz i Epërm. Me rastin e regjistrimit të kooperativës, i kishte dal mangët 

80.000 dinar, por këtë mungesë të të hollave ai kurrë nuk e kishte pranua, por për 

pushtetarët ishte e rëndësishme që ai përsëri të dënohet. Mu për këtë shkak atij iu 

shqiptua me 4 muaj burg. Bislimi asnjëherë nuk ishte ndier fajtor, ngase vazhdimisht 

kishte mendua se e tëra iu kishte montua. Pas daljes nga burgu, Bislimi duke e ditur se 

ishte montim dhe e ndiente veten të pafajshëm, kishte qenë shumë këmbëngulës në 

kërkesat e tija për të gjetur punë,  mbi 4-5 here kishte shkrua lutje organeve kompetente 

që ta kthenin në punë, por kjo nuk kishte ndodhur. Pas daljes nga burgu, fizikisht nuk 

                                                           
1
 Deklarat e dhënë me shkrim nga Bislim Tahir Bislimi, para organeve të SPB0së, Mitrovicë e Kosovës, d. 103/59 



ishte mirë për të vazhdua me punë të bujqësisë, andaj varfëria e tejskajshme e kishte 

goditur shumë rëndë atë dhe familjen e tij.  Nga e tërë kjo, Bislimi, tani më veç mbi 

kurrizin e tij kishte ndjerë peshën e rëndë të robërisë dhe kishte filluar me të madhe që 

të angazhohet në veprimtari ilegale patriotike. Aktiviteti më i madh patriotik i tij vije në 

shprehje sidomos në vitin 1957, ku edhe haptas me shok kishte shprehur revoltën ndaj 

sistemit dhe haptas kishte fol për padrejtësitë e shtetit jugosllav ndaj shqiptarëve. Në 

këtë periudhë, ai edhe venë kontaktet e para me njerëzit që i kishte njohur dhe për të 

cilët kishte njohuri e besim se edhe ata ishin të pakënaqur dhe ishin të gatshëm që të 

punonin për Kosovën në veçanti dhe popullin shqiptar në përgjithësi.  

Duke e ditur se moshatari i tij, Ali Gjemë Ademi, nga Klina e Ulët,  ishte i 

pakënaqur me situatën politike kishte kërkua që të takoheshin me të. Bislimi e dinte se 

Alia kishte qenë i kyçur në shumë funksione kushtetore, të rëndësishme në rrethin e 

Drenicës, por më vonë atë e kishin përjashtua nga Partia Komuniste dhe nga të gjitha 

postet tjera politike. Në takimin e parë që kishin realizua në vitin 1957, që të dy 

pajtohen që të ikin për Itali, por nga kjo ide kishin hequr dorë nga arsyeja se nuk do të 

munden me e realizua ngase Italia ishte larg për të ikur dhe kishin ndërrua mendje se 

duhet ikur në kushtet më të përshtatshme për Shqipëri por nuk kishin caktua asnjë datë. 

Në takimet e shpeshta që kishin pasur me Ademin, dhe duke biseduar dendur e 

më dendur për situatën e shqiptarëve  në Kosovë, për politikën që ndiqte Shqipëria ndaj 

Jugosllavisë kishin ardhur në përfundim se duhet angazhuar dhe luftuar sa më shumë 

për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, aty edhe ku e kishte vendin. Se ishte shumë i 

vështirë qarkullimi në mes dy vendeve si nga Shqipëria për Kosova dhe anasjelltas, kur 

dihej se muri makabër i ndante këto dy vende të një trungu. Gjatë bisedave të gjata këta 

dy atdhetar e kishin kuptuar se që të dy ishin nacionalist të thekur të cilët ishin të 

gatshëm të mos kursenin asgjë që ëndrra e gjeneratave të tëra të bëhej realitet. Ishin të 

gatshëm që të sakrifikoheshin dhe kishin krijuar aso lidhjesh të besimit reciprok që pa 

hezituar e frikuar, bisedonin hapur për formimin e një organizate ilegale nacionaliste e 

cila do të ketë për detyrë që në kushtet e atëhershme të luftoi me çdo mjetë për 

bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Ata, ishin pajtua plotësisht që të formojnë 

organizatën ilegale dhe të jenë anëtar besnik të saj që të punojnë palodhshëm për 

qëllimin e saj, brenda të gjitha mundësive që i kishin. 



Duhet thënë se Bislimi kishte besim te plotë tek Ademi, se politikisht e dinte se ai 

ishte i përgatitur mirë dhe në qëndrimet e 

tij shihte njeriun që idealet e tij kishin taban 

kombëtar. Me vëmendjen më të madhe 

përcillte ngjarjet që ndodhnin në arenën 

kombëtare e ndërkombëtare. Me kujdes 

përcillte situatën politike në Jugosllavi e 

Shqipëri; me kureshtjen më të madhe 

lexonte shtypin e vendit; dëgjonte 

fshehurazi radio Tiranën dhe me atë rast 

ishte shumë i përgatitur për të fituar e 

bindur anëtarësinë e re për organizatë. Me 

një fjalë Adem Alia ishte një patriot i mirë 

që kishte ndikim të madh tek të tjerët. Bile, 

në një rast ai i kishte dhënë për lexim 

romanin e  një shkrimtari jugosllav me një 

qëllim të vetëm që Bislimi ta pasuronte 

Adem Alia                       fjalorin me fjalë politike. Ndërsa në një rast tjetër i kishte 

huazuar librin me karakter spiunazhi i quajtur “Operacioni Cicero” me qëllim që të 

kishte njohuri të mjaftueshme me veprimtarin e spiunazhit ndaj organeve të UDB-es, 

dhe të njihte sa më mirë metodat e tyre. Ai qysh herët kishte filluar që të dëgjonte lajmet 

nga Radio Tirana, radio Sofija, dhe kur kishte ndodhur që të dëgjonte ndonjë risi për 

marrëdhëniet në Kosovë e Serbi, e kishte njoftua menjëherë Bislimin në mënyrën sa më 

të sakët të lajmeve. Ndodhte edhe në vitet e më vonshme, kur kishte ndonjë 

informacion për shqiptarët në Maqedoni, ai edhe në mes të natës vinte dhe e 

informonte. Takoheshin shumë shpesh, fshehurazi në shtëpinë e Bislimit apo të Ademit 

në Klinën e Ulët. Takimet ishin të shpeshta edhe në pazarin e Serbicës. Pas bisedave të 

gjata me të, Bislimi kthehej në Prekazë dhe të gjitha ia përcillte anëtarëve të organizatës. 

Shpesh i thoshte se këto që po i tregonta ai, i din edhe anëtarët tjerë të organizatës, 

pajtohej me të, thoshte “Në rregull, poçes mendon ti se është e nevojshme, vazhdo t’i 

informosh...”. 

Më 27 nëntor 1958, e kishte njoftua Ademin se e kishte formua organizatën 

nacionaliste ‘Vuajtja”. I kishte tregua se ai, Bislimi ishte caktuar udhëheqës i saj, por nuk 

i nuk i kishte tregua se cilët persona janë pranuar në radhët e saja. Jo se nuk kishte 



besim tek ai, por vetëm e vetëm për ta ruajtur atë dhe shokët e organizatës. E kishte 

njoftuar se kohë pas kohe ai takohej me anëtarësinë dhe mbanim mbledhje duke 

vendosur për gjera të rëndësishme. I kishte treguar se takoheshin edhe në grupe të 

vogla dy e tre veta. Ai nuk kishte qenë kundër takimeve të tilla, por kishte shpreh frikën 

dhe kishte shpreh shqetësimin e vet dhe i kishte tërheq vërejtjen se   duhet pasur kujdes 

dhe duhet ruajtur me kujdes, që të mos zbulohen. Ai, Bislimin e  kishte porositur se, një 

formë e punës në ilegalitet me takime të një pas njëshme dhe të fshehta është e 

përshtatshme dhe është e lidhur ngushtë me konspiracionin. Ai kishte njohuri të 

shumta për veprimtari ilegale dhe një herë iu kishte tregua se si në një rast, një mjek në 

kohën e luftës partizane, në prapavijë të frontit kishte mbajtur mbledhje partiake në 

formë të tresheve, dhe nga kjo doli mesazhi që edhe organizata “Vuajtja” është mirë që 

të punonte në këtë mënyrë, dhe pa kurrfarë dileme e kishte pranuar dhe gjatë tërë 

periudhës sa kishte vepruar organizata, kishte aplikuar këtë llojë pune në formë të 

tresheve. 

  Ademi, gjatë gjithë kohës sa kishte veprua organizata, kishte qenë i informuar se 

si punonte ajo dhe çka është qëllimi i saj. Ishte i njoftuar se organizata kishte për qëllim 

zgjerimin me anëtarë të rinj dhe të besueshëm. Po 

ashtu për anëtarët e posa pranuar që e kishin për 

detyrë që ata në objektivin e tyre të kenë pranimin 

e njerëzve të besueshëm, miqëve dhe pastaj të 

vazhdohet pranimi i tyre në mënyrë zingjirore. 

Karakteristik e të pranuarve në radhët e 

organizatës ishte elementi i pakënaqësisë me 

sistemin okupues; me gjendjen e mjeruar të 

shqiptarëve në Kosovë dhe të cilët ishin të 

gatshëm që të pranojnë çfarëdo detyre dhe ti 

kryejnë me përgjegjësin më të madhe. Po ashtu 

organizata kishte marr për detyrë që anëtarët e saj 

të furnizohen me armatim, dhe në rast se 

zbulohen të jenë të gatshëm që të kalojnë kufirin për në Shqipëri. Me këtë informatë të 

marr nga udhëheqësi i organizatës, Ademi kishte shprehur dëshirën që edhe ai kishte 

dëshirë që të largohej    Sherif Muslia  

nga Kosova për Shqipëri. 



Më 29 nëntor 1958, Bislimi kishte shkua në zyrën e tij në Klinën e Ultë dhe nga 

Ademi kishte kërkua disa fletë letre duke i thënë se më nevojiten për ca shënime nga 

mbledhjet e organizatës. Me këtë rast ai i kishte dhënë pesë tabak letër dhe një laps për 

të cilën Bislimi nuk i kishte kërkua. Po ashtu ai organizatën e kishte ndihmua pa pyetur 

fare se për çfarë kishte nevojë. Në muajin shkurt, 1959, i kishte dhënë 10 tabak letër. Në 

mënyrë të veçantë Ademi ishte i interesuar që organizata të masivizohej dhe të ketë në 

radhët e saja sa më shumë njerëz atdhetar e të ditur. Njëherë e kishte informuar Bislimin 

se një person nga fshati Vitak kishte shpreh dëshirën që të jetë anëtar i organizatës, por 

lidhja të jetë vet Ademi, personi në fjalë ishte Islam Topallaj. Shpesh kishin biseduar në 

mes veti se në rast që vjen deri te bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, ai ishte në gjendje 

që të siguroi një numër të madh të nëpunësve shqiptar që të kalojnë në këtë organizatë. 

Adem Alia kishte edhe aso informata të sigurta, dhe shpesh i thoshte Bislimit se 

gjakovaret janë shumë të pakënaqur me situatën dhe se ata kanë filluar që të 

grumbullohen në Prishtinë dhe të mblidhen rreth Fadil Hoxhës, Xhavit Nimanit, Ismet 

Shaqirit, Veli Devës të cilët fortë përkrahen në mes veti. 

Mbledhjet e organizatës 

Në bazë të dokumentacionit, thuhej se njëri ndër anëtarët e parë që është pranua 

në organizatë ka qenë Ramadan Keça, bujk nga Prekazi i Epërm dhe Sherif Muslia, po 

ashtu bujk nga i njëjti fshat. Që të dy janë pranuar në organizatë para datës së 29 

nëntorit 1958. Që nga pranimi i këtyre dy anëtarëve  e deri tek zbulimi i organizatës, në 

organizatë sipas dokumentit thuhej se janë mbajtur shumë takime e mbledhje të fshehta. 

Mbledhjet e fshehta janë mbajtur në shtëpinë e Sherif Musliut. Menjëherë pas pranimit 

të këtyre dy anëtarëve, në nëntor është mbajtur mbledhjen e parë me këta dy. Takimi 

kryesisht i është kushtua masivizimit të organizatës me anëtar të rinj. Në mbledhje 

është biseduar që anëtarët e organizatës duhet të kenë kujdes se me kënd po bisedojnë 

dhe kujt po i propozojnë me u futë në organizatë. Se personat që pranohen në 

organizatë assesi nuk guxojnë të din se kush është tjetër anëtar dhe nuk duhet ditur se 

kush është udhëheqës i organizatë, por, atyre t’iu premtohet se ndërkohë do të njihen 

edhe me të tjerët, dhe më e rëndësishmja ishte që anëtarëve të rinj t’iu përcillen 

direktivat e udhëheqësit dhe të realizohen në teren. 



Mbledhja e dytë ishte mbajtur sipas 

radhës në muajin shkurt 1959, po ashtu në 

shtëpinë e Sherif Musliut. Kjo mbledhje për 

rend dite kishte vetëm një pikë të renditë të 

ditë: përpunimi i Notës së shtetit të FNRJ-

së dërguar  Shqipërisë, lidhur me 

depërtimin e spiunëve dhe veprimtarisë së 

tyre në Kosovë. Lidhur me Notën, që i 

kishte dërguar Jugosllavia , organizata 

ishte shumë e disponuar ngase u binden se 

shteti shqiptarë ishte i interesuar për 

shqiptarët në Kosovë dhe mu për këtë 

dërgon njerëz të vetë për një organizimi më 

të mirë, ndërsa ne, edhe pse jetojmë këtu, 

jemi shumë pasivë për situatën e krijuar 

dhe nuk marrim asnjë aktivitet, ishte 

konstatimi i udhëheqësit. Detyrë e tyre    

Beqir Meha                                  edhe më tej ishte dhe mbeti që edhe ata të 

organizoheshim që të ndihmonim nga brenda shtetin shqiptarë. Me detyrat që u 

caktuan në mbledhje, të pranishmit ishin pajtuar një zëri. Në këtë mbledhje ishte 

mbajtur procesverbali dhe me përpikëri ishte shënuar çdo gjë për secilin veç e veç se 

çfarë kishte thënë dhe çfarë ishte marr obligim për të bërë. 

Në këtë mbledhje Ranmadan Keça kishte shtruar pyetjen se pse, ne, këtu nuk 

marrim dhe nuk kryejmë ndonjë aksion për likuidimin e disa bashkëpunëtorëve të 

UDB-es, nga të cilët na kërcënohet rreziku nga zbulimi nga ana e tyre. Udhëheqësi i 

grupit nuk ishte pajtuar me këtë propozim. Pyetje kishte shtrua edhe anëtari tjetër i 

organizatës, Sherif Musliu, duke thënë se ne duhet ti ndërpresim lidhjet telefonike dhe 

ti rrëzojmë banderrat e tyre në vendin e quajtur ”Përroi i keq”. Edhe për këtë aksion u 

mendua se ishte ende herët që të kalojnë në veprime të tilla. Po ashtu, në mbledhjen e 

dytë kishte marr pjesë edhe anëtari i tretë i organizatës- Istref Osmani nga Prekazi i 

Epërm. Procesverbali nga kjo mbledhje u dha në përkujdesje të Sherif Musliut, duke 

llogaritur se në të, askush nuk dyshonte, ndërsa për procesverbalin anëtarët llogaritnin 

se ai ishte një dokument i rëndësishëm për organizatën. 



Pas mbledhjes së dytë, u konstatua se rezultatet për masivizimin dhe 

anëtarësimin e anëtarëve të rinj ishte i suksesshëm. Nga ana e Ramadan Keçës u 

anëtarësuan: Istref Osmani dhe Ibrahim Murseli, që të dy nga Prekazi i Epërm, me 

profesion ishin bujq dhe kishin një moshë 30-40 vjeçare.  Sherif Muslija në mbledhje i 

kishte informuar të pranishmit se kishte edhe një person që kishte pranua me qenë 

anëtar i organizatës. Personi ishte nga  Kqiqi i Madh, dhe vinte nga një familje 

atdhetarësh, por për momentin nuk e kishte tregua emrin, por ky person në ndërkohë 

kishte angazhua një person tjetër ( dhe kjo ishte mënyra më e mirë për të mos tregua 

anëtarët e rinj apo për t’i ruajtur ata pa marrë parasysh se çfarë maltretimesh pësonin. 

Në hetuesi, thoshin të burgosurit që merreshin në pyetje “shpëto sa të mundesh me 

shpëtua”, kjo ishte ajo që mbronin shokët nga zbulimi i udbashëve. 

Në mars të vitit 1959, në organizatë u pranua edhe Beqir Nebih Meha, bujk nga 

Prekazi i Ulët. Ai që në fillim ishte pajtua me programin dhe qëllimet e organizatës. Që 

në fillim pa asnjë vërejtje kishte pranua të gjitha detyrat e dhëna nga udhëheqësi i saj. 

Bile kur ishte në pyetje çështja e masivizimit të organizatës me anëtarë të rinj, ai kishte 

tregua se në organizatë është i gatshëm me u aktivizua edhe Ajet Fazlia nga Prekazi i 

Ulët. Ajet Fazlija ishte njëri nga fshatarët që haptas shprehte pakënaqësin me okupimin 

dhe robërinë e Kosovës. Sidomos e bënte të 

ndihej keq situata politike që mbretëronte në 

Kosovë dhe padrejtësitë e shumta që 

manifestoheshin ndaj shqiptarëve. Në ndërkohë, 

zhvillimet e paparashikuara ndikuan që Ajeti 

ngeli i pa përfshirë në organizatë. 

Anëtarët e organizatës, gjatë kohës sa 

veproi organizata “Vuajtja”, nuk qëndruan 

duarkryq. Ata në mënyrë të organizuar kryenin 

shumë aksione që dëmtonin rëndë veprimet e 

pushtetarëve. Ata me rrjetin që kishin, e duhet 

përmendur se kjo ka qenë dukuri e shumë 

organizatave ilegale, që të evidentonin personat 

shqiptar që ishin në shërbim të UDB-es. Po ashtu 

edhe anëtarët e organizatës “Vuajtja” kishin bërë 

evidentimin e spiunëve shqiptarë, që në 



ndërkohë kishte dal edhe propozimi që të fillohet me likuidimin e tyre. Ndodhte shpesh 

që anëtarët e organizatës të merrnin vendime edhe pa u takuar në ndonjë mbledhje 

zyrtare. Udhëheqësi i saj kishte të drejt, poçes e shihte të arsyeshme, të jepte detyra aty 

për aty. Më datë 20-21 mars, 1959, në një takim që kishte pas Beqir Meha me 

udhëheqësin e organizatës, ai e kishte njoftuar se  në shkollën fillore të fshatit Prekaz i 

Epërm, e kishin sjellur një pushkë, dhe i kishte propozua atij që është mirë që ajo të 

merret nga shkolla, për nevoja të organizatës. I kishte tregua se më 23 mars, në mbrëmje 

do të mbahej një mbledhje e organizatës themelore e Partisë Komuniste në zyrën e 

vendit, në Prekazin e  Ramadan Zeneli                                    Epërm. I kishte thënë po 

ashtu se në mbledhje do të marrin pjese edhe korrieri i shkollës dhe vet udhëheqësi i 

organizatës ilegale, Bislim Bislimi. Me këtë u kuptonte që shkolla dhe lokalet e saja do të 

jenë pa roje.  

Beqir Meha asgjë nuk i kishte premtua udhëheqësit të organizatës, por një ditë 

më vonë ishte informua se Beqir Meha e kishte krye me sukses aksionin së bashku me 

vëllamin ma të ri Tahir Mehën, i cili i kishte ndihmuar- duke bërë roje, që marrja e 

pushkës nga shkolla të jetë e suksesshme. Më vonë, atë pushkë e kishte dorëzua për 

nevoja të organizatës. Megjithatë, pushka e grabitur nga shkolla kishte mbetur në 

shtëpinë e Beqir Mehës ngase Bislim Bislimi e kishte parandie se do të zbulohet dhe do 

të burgoset. Ai mu për këtë kishte mendua që të iki në mal, pastaj nga Beqiri të marri 

pushkën për nevoja të mbrojtjes nga policia. Me këtë rast Bislimi, Beqirit i kishte dhënë 

edhe 20 fishek për nevoja të paparashikueshme. 

Aksion tjetër që ka kryer kjo organizatë ishte edhe grumbullimi i emrave-

bashkëpunëtor të UDB-es. Këtë detyrë e 

kishte marrë për ta kryer Adem Alia në 

fshatrat : Tërnavc, Klina e Epërme, e Poshtme 

dhe e Mesme deri më 31 mars. Ai kishte 

deklarua se vet i njeh personat-spiun të këtyre 

fshatrave,dhe nuk ka problem për t’i zbulua. 

Deklarata e Musli Sherifit dhënë në 

organet e hetuesisë 

Është interesante që të përmendët se te 

anëtarët e kësaj organizate që të gjithë 



anëtarët e saj para hetuesit e pranojnë se ishin anëtarë të organizatës dhe deklaronin 

haptas  Istref Hasani    se kanë qenë të pakënaqur me sistemin në Jugosllavi dhe me të 

gjitha padrejtësitë që iu bënin shqiptarëve aty dhe për veprimet e tyre aspak nuk 

ndjeheshin fajtor. Ata në hetuesi nuk akuzonin askënd, dhe se nuk kanë qenë të 

manipuluar apo nuk kanë pasur njohuri se bënin vepër penale. Të gjithë thoshin se: “Ne 

do të bënim përsëri të njëjtën gjë, po na erdhi për shtegu”. Nuk u penduan  dhe nuk 

akuzonin askënd nga shokët e tyre. Nuk zbuluan asnjë anëtarë që nuk ishte zbuluar nga 

vet organet. Ose ndodhte shpesh, kur të akuzuarit ballafaqoheshin në mes veti, haptas 

deklaronin se nuk njiheshin në mes veti. Falë qëndrueshmërisë dhe idealit të lartë të 

tyre, ata rezistonin para torturave e maltretimeve të shumta dhe fal atyre, shumë 

anëtarë të tjerë mbetën të pa zbuluar. 

Musli Sherifi, në deklaratën dhënë para hetuesit Milorad Milivojeviqit, me 15 

prill, 1959, në ora 21’30 minuta, në zyrat e hetuesisë, në Seksionin e Punëve të 

Brendshme në Mitrovicë të Kosovës, kishte deklaruar se “Nuk më kujtohet saktë, por 

më dukej se në pjesën e dytë të vitit 1958, kishte ardhur ke unë në shtëpi, Bislim Tahir 

Bislimi nga fshati Prekaz i Epërm. Me këtë rast kemi biseduar gjatë me të lidhur me 

situatën politike në Kosovë. Bislimi shprehi pakënaqësinë e madhe të daj shtetit të RSFJ-



së, duke përmendur se shqiptarët në këtë shtet janë të diskriminuar dhe nuk kanë 

 



kurrfarë të drejtash. Ne , shqiptaret duhet të bashkohemi me Shqipërinë. Në mes 

nesh ekziston një kufi, a nuk është absurde në mes shqiptarëve të ketë kufi. Pastaj, ai më 

propozoi që ne, duhet të ndërmarrim diçka për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. 

Unë isha i entuziazmuar dhe me të gjitha që thoshte ai, pajtohesha se bashkimi 

kombëtar ishte dëshir e kamotshme e popullit tonë. Në nëntor, Bislimi më kishte 

njoftuar se ekziston një organizatë e cila lufton për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë 

dhe që shqiptaret njëherë e përgjithmonë të jenë të lirë në tokën e tyre. Edhe me këtë u 

pajtova dhe pranova që të jem anëtar i kësaj organizate. Po ashtu, pranova që t’i marri 

dhe ti krye me nder të gjitha detyrat që mi caktonte ajo. 

Në mbledhjet e organizatës, rregullisht ishte mbajtur procesverbali dhe ishte 

fshehur e ruajtur me kujdesin më të madh. Sherif Musliu, gjatë kohës sa kishte veprua 

në organizatë, i kishte njoftuar anëtarët për mbledhjet që do të mbahen. Detyrë e të 

gjithë anëtarëve kishte qenë që sa më shumë të propagandojnë tek njerëzit e besueshëm 

lidhur me anëtarësimin në organizatë. Kishte qenë vetë Sherifi që në një mbledhje kishte 

propozua që të ndërmarrin aksione sa më konkrete si: rrëzimin e banderrave për të 

ndërprerë rrymën elektrike dhe lidhjet telefonike, rrënimin e urave që policia e 

Jugosllavisë mos të mundet me krye aksione nëpër fshatra të Drenicës. 

Në muajin shkurt, 1959, ishte mbajtur një mbledhje në shtëpinë e Sherifit, në të 

cilën kishin marr pjesë treshja e parë e organizatës si: Bislim Bislimi, Ramadan Keqa dhe 

Sherif Muslia. Në këtë mbledhje ishte përpunua Nota e Jugosllavisë e cila iu kishte 

dërgua shtetit shqiptar për grupet diversantë që po i hidhte në Jugosllavi. Në këtë 

mbledhje kishin ardhur në përfundim se Shqipëria me të madhe kishte filluar me u 

marrë me çështjen e Kosovës, ngase po angazhonte njerëzit e shkolluar e të ditur për të  

kalua në Kosovë, dhe për të zbuluar njerëzit e pakënaqur dhe ata persona që donin të 

punonin për bashkimin e tokave shqiptare. Po ashtu, në mbledhje ishte prezantua edhe 

shkresa prej tri faqeve që e kishte shkruar vet Bislimi, e cila në tërësi përputhej me 

detyrat e anëtarëve të spiunazhit shqiptar të cilët para ca muajve ishin dënuar nga 

gjykatat e Jugosllavisë. Në mbledhje ishte konstatua se qëllimet e organizatës ilegale 

dhe të Shqipërisë ishin të njëjta, çlirimi i Kosovës dhe bashkimi i saj me të. Të gjitha 

vërejtjet dhe propozimet nga ana e anëtarëve ishin të shënuara me besnikërinë më të 

madhe në procesverbal, por edhe letra të cilën e kishte shkrua Bislimi iu dhanë në 

ruajtje Sherif Musliut, ngase ekzistonte frika se duke shkuar në shtëpi, do të 

arrestoheshin dhe të zbuloheshin të gjitha dokumentet e organizatës. 



Proqesverbalet e organizatës, por edhe ato të mëhershmet i kishte marr në ruajtje 

Sherifi, ku më rastin e zbulimit të tyre kishte deklarua se ato i kishte fshehur në arkën, 

ku gruaja e tij kishte futur çejzin e nusërisë. Por kur merret vesh se ishte zbuluar 

veprimtaria e organizatës, Sherifi me 14 prill të vitit 1959, para se të lindte dielli i kishte 

djegur duke i hedhur në oxhakun e shtëpisë që të gjitha. Ai ishte frikua se hetuesit do i 

zbulonin materialet dhe do të zbulohen shumë persona.   

Hetuesia e Sherif Muslijes kishte përfundua në ora 22’30 minuta.2 

Marrja në pyetje e anëtarëve të organizatës ilegale “Vuajtja” 

Të arrestuarit, anëtarët e organizatave ilegale atdhetare në Kosovë, zakonisht 

nuk merreshin vetëm një herë në pyetje. Anëtarët e arrestuar me ditë të tëra 

torturoheshin e pastaj ishin të pyetur mos rastësisht kanë harruar diçka për të treguar. 

Kur ata vinin buzë vdekjes nga rrahjet e vazhdueshme ishte krejt e natyrshme që të dilte 

ndoshta edhe ndonjë fjalë që nuk e kishte vendin që të thuhej. Por e vërteta është kjo se, 

maltretimet ndaj të burgosurve politik, veçantë ndaj atyre që tregoheshin më të 

qëndrueshëm, torturat ishin shtazarake. 

Në një deklaratë të Sherif Muslis, tregohet në detaje se si punohej me njerëzit kur 

donin që ti anëtarësonin në organizatë. Vëmendja e personit kryesisht përqendrohej në 

qëndrueshmërinë e personit, në besnikërinë e tij ndaj fjalës së dhënë, dhe parimisht 

anëtarësonin personat që kishin lidhje familjare (miqtë, shokët dhe familjaret, rrethi më 

i gjerë). Fillimisht fillonin me takime të zakonshme, pastaj ato shpeshtoheshin, 

diskutonin lidhur me probleme familjare, pastaj kalonin në biseda pak më të zgjeruara 

dhe krejt në fund matej pulsi për pakënaqësinë apo kënaqësinë ndaj sistemit dhe 

situatës politike në vend, me theks të veçantë në Kosovë. Kjo ishte edhe parimi kryesor 

që çdo anëtar i përmbahej kësaj. 

Sherif Muslija  kishte dashur ta anëtarësonte kunatin e motrës së tij. Duke e ditur 

se familja e dhëndrit ishte një familje me tradita patriotike, ai kishte vendosur që të 

bisedonte shtruar me Sadri Sali Shoshollin nga fshati Kqiq i Madh. Me sa i kujtohet 

Sherifit, se, me të kishte pasur tri takime. Takimin e parë e kishte zhvillua gjatë kohës së 

ramazanit. Kryesisht bisedat ishin zhvilluar të shtunave ngase të premteve ai kishte 

shkua me e vizitua motrën Rabë në Kqiqin e Madh, e të shtunën bashkë me Sadrijen 

                                                           
2
 Deklarat e Sherif Muslisë, K.U. 102/59, Mitrovicë e Kosovës 



kishin shkua në pazarin e Mitrovicës. Dhe, zakonisht duke shkuar rrugës, Sherifi e 

 



kishte pyetur Sadrijen se a e di se çfarë është Besa, dhe çka është jo besa. Ai ishte 

përgjigjur se besnik është ai person i cili flet dhe e mban fjalën e dhënë, dhe jo besa 

është ajo kur njeriu të jep fjalën, por nuk e mban atë, nuk i përmbush premtimet e 

dhëna. 

Pas këtij takimi, ai ishte takua përsëri me Sadrien. Në këtë takimi i kishte tregua 

se ishte anëtar i një organizate ilegale, e cila ka për qëllim që të angazhohej dhe të luftojë 

për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. “Kisha bisedua me të se është mirë që edhe ai 

të angazhohej dhe të bind njerëzit që të anëtarësohen në këtë organizatë, por fillimisht 

ata persona duhet të jenë të besueshëm” kishte thënë Sherifi. Por, kur e kishte pyetur 

më vonë për këtë ai i kishte thënë se nuk kishte njohuri të mjaftueshme për organizatën. 

Në takimin e tretë, kur e kishte pyetur se çfarë mendon, ai i kishte thënë se çfarëdo i 

propozon ai, ai është i gatshëm të punoi dhe të veproi. Po ashtu në ndërkohë kishte 

bisedua me një shokë i cili ishte i gatshëm që të anëtarësohej në organizatë, por emrin e 

atij personi nuk ia kishte tregua3. 

Në organizatë ishte bisedua, një javë para se të zbulohej ajo, se nga shkolla fillore 

e Prekazit të Epërm ishte grabitur një pushkë për nevoja të organizatës. Kështu do të 

vazhdohet edhe në të ardhmen, në grumbullimin e armatimit dhe me këto do të bëjmë 

rrënimin e sistemit politik në Kosovë dhe bashkimin e saj me Shqipërinë. Në këtë 

mbledhje kishte marr pjesë edhe Istref Osmani nga Prekazi i Epërm. Po në këtë 

mbledhje ishin njoftuar se edhe Istrefi ishte anëtar i organizatës.  

                                                           
3
Deklaratë e dhënë në lokalet e SPB, Mitrovicë e Kosovës, 8 maj 1959, ora 9 e mëngjesit. E përfunduar në ora 10.  



Të akuzuarin në pyetje  e kishte marr hetuesi Gjoko Mijanoviq, ndërsa 

procesverbalin e kishte mbajtur Milorad Milojeviqi. Sipas të dhënave që ekzistojnë në 

dosjen e kësaj 

organizate, duket 

qart se të gjithë 

hetuesit që i 

merrnin në pyetje të 

akuzuarit zakonisht 

ishin serb, 

procesmbajtësit 

ishin serbë dhe 

personi zyrtar ishte 

serb. Dhe, çka 

mund të pritet nga 

një gjykatës serb 

dhe me prokuror 

serb, kur nga këto 

procese gjyqësore 

shqiptoheshin 

dënime me vite të 

larta burgu. 

Deklarata e 

Beqir Nebih Mejës  

Beqir Nebi 

Meha i lindur me 

1936, në Prekazin e 

Ulët, nga babai 

Nebi e nëna Hanife, e lindur Vojvoda. Shqiptarë. Me profesion bujk. I martuar, 

analfabet. Gjendja ekonomike, i varfër. I pa dënuar, i pa dekoruar dhe i pa ndëshkuar 

ndonjëherë nga ana e organeve shtetërore. Letërnjoftimin e ka të marr me datë 

26.09.1952 në Serbicë. 

Beqir Meha me dëshirën e tij, pa presion e kërcënim ishte anëtarësuar në 

organizatën ilegale atdhetare “Vuajtja” në Prekazin e Epërm. Beqiri, fillimisht nuk 



kishte pasur njohuri se në Prekazin e Epërm ishte formua organizata, por gjatë tërë 

kohës pas Luftës së Dytë Botërore, ai haptas kishte shprehur pakënaqësinë e tij që 

Kosova pa dashjen e saj kishte ngelur e okupuar nga Serbia e Jugosllavia. Gjenerata e 

gjenerata të familjes Mehaj kishin luftuar për një Shqipëri etnike  e të plotë. Andaj, 

atdhetaret kudo që ishin dhe punonin për çështjen kombëtare i dinin dhe i përcillnin 

ngjarjet dhe njerëzit që punonin për të njëjtën kauzë.  

Bislim Bislimi, udhëheqës i organizatës, e dinte se Beqir Meha ishte një burrë 

trim dhe atdhetar i devotshëm. E dinte se gjysh e stërgjysh kishin luftua për Shqipërinë 

dhe mbrojtjen e tokave shqiptare por, me padurim priste që të vije momenti për ta 

informua për ekzistimin dhe për formimin e organizatës ilegale.  

Beqir Meha në deklaratën e tij thotë se nuk i kujtohet saktë dita, por diku në 

muajin janar e kishte thirr Bislimi ne shtëpi se kishte diçka me bisedua. I kujtohej edhe 

kjo se dita ishte e hënë dhe ishte ditë tregu në Serbicë, “Kur u takova me të, pran hotelit, 

nën transformator, pas shumë bisedave Bislimi e kishte pyetur se a dëshiron të jetë 

anëtar i një organizate ilegale ku e udhëheqë vet ai”.  Çka ishte e vërteta ai nuk e dinte 

se çfarë organizate ishte ajo dhe nga ai kërkoi që shkurtimisht ta informonte se çfarë 

programi ka dhe kush janë anëtarët e saj, qëllimet dhe objektivat e saja. Bislimi pas një 

prezantimi të shkurtër të organizatës që i kishte tregua se organizatën e kishin pagëzua 

me emrin “Vuajtja”, që do të thotë, populli shqiptarë nën pushtetin jugosllav nuk ka 

përjetua tjetër gjë përveç vuajtjeve të vazhdueshme. Andaj, i kishte thënë se qëllimi i saj 

është lufta e vazhdueshme që Kosova të bashkohet me Shqipërinë. Po ashtu duhet 

luftua që të rrënojnë këtë vëllazërim e bashkim  të shpifur, që në të vërtet është fals dhe 

nuk ka kurrfarë të drejtash për popullin shqiptarë. 

Beqir Meha kur kishte kuptua se organizata po angazhohej për bashkimin e 

Kosovës me Shqipërinë, pa hezituar kishte pranua që të jetë anëtar i saj. Po aty dhe po 

atë ditë kishte marrë edhe detyrat e para nga organizata. Ai i kishte thënë vetes se duhej 

në mënyrë të vazhdueshme të angazhohej për masivizimin e saj në rajonin e Drenicës 

dhe në mënyrë konsekuent të përcjellin të gjitha direktivat që merreshin nga 

udhëheqësi i saj. Të përhapshin të vërtetën në popull se si shqiptarët në Jugosllavi nuk 

kanë kurrfarë të drejtash dhe janë të shtypur si pakicë nacionale, do të shembnin urat që 

të kuptoj pushteti që populli shqiptar është i pakënaqur dhe se ekziston dikush që po 

punon dhe po lufton për të drejtat e tij. Njëra ndër detyrat primare ishte grumbullimi i 

armatimit për nevoja të organizatës, të grabiten ato kudo që ka mundësi në sektorin 



shtetëror por edhe brenda mundësive edhe të blihen me parat e anëtarëve të saj. Me 

 



marrjen e detyrave e obligimeve, Beqiri thotë se “e mora shumë seriozisht dhe në 

të ardhmen                                                                            

Në foto duken Beqir Meha  (tek dritarja e shkollës) dhe Tahir Meha ( duke bërë roje 

tek qoshi i shkollës fillore, në Prekazin e Epërm). 

kam qenë anëtar i devotshëm i saj duke mos kursye as jetën për të”. 

Takimet e Beqirit me Bislimin në të ardhmen kishin qenë të vazhdueshme. 

Takoheshin shpesh dhe bisedonin shtruar për situatën politike e gjendjen ekonomike në 

Kosovë. Takimet (mbledhjet) siç i quan Beqiri, mbaheshin edhe me dy vet, ngase ishte 

më praktike se qëndrimet pastaj përcilleshin tek të tjerët e kështu me radhë. Ndodhte që 

takimet mbaheshin në rrugë, në ara, në treg, në ndeja të zakonshme ,e më së shpeshti 

mbaheshin në familje. Shpesh ndodhte kur njëri anëtar i thërriste disa shokë në drekë 

apo darkë tek tjetri dhe kështu zhvilloheshin edhe biseda e debate të shumta lidhur me 

veprimtarin dhe detyrat e organizatës.  

Bislim Bislimi, si udhëheqës që ishte, në fund të marsit, ishte ditë e hënë, e kishte 

thirrur në një drekë në shtëpinë e tij. Në familjen e tij ishin që të gjithë familjarët, andaj 

biseda rreth organizatës ishte e pamundur. Kur isha nisur për të dal, ai e kishte përcjell 

gjatë mysafirin, por duke kaluar pran shkollës së Prekazit të Epërm, Bislimi i kishte 



tregua se  po atë natë ata kishin një mbledhje të Partisë Komuniste, dhe në atë mbledhje 

do të jenë të gjithë,  kështu që në shkollë nuk do të jetë askush, dhe tërthorazi i kishte 

propozuar që ishte mirë që sonte nga shkolla të grabitet pushka për nevoja të 

organizatës. “Pas kësaj bisede” kishte thënë Beqiri se vazhdimisht kishte mendua se si 

do ta realizonte këtë planë. Në shtëpi, kishte bisedua me vëllanë  më të vogël- Tahirin 

dhe tek ai kishte gjet përkrahje të plotë. Nga ai kërkova që të më ndihmojë lidhur me 

grabitjen. Tahir Meha edhe pse asnjëherë nuk ishte dëshmua se ishte anëtar i 

organizatë, por vetvetiu kuptohej ngase ata që nuk ishin anëtarë nuk kishin as njohuri 

lidhur me veprimtarin dhe detyrat e saja. Tahir Meha bashkë me vëllanë kishte marrë 

pjesë në grabitje duke bërë roje dhe duke u kujdesur që mos të ndodhë ndonjë e 

papritur. 

Nga dhoma e fjetjes së drejtorit, Beqir Meha kishte marr pushkën, 30 fishek dhe 

një çarçaf që e kishte marr nga dhoma vetëm për të mbështjell pushkën që më lehtë për 

ta bartur deri në shtëpi. Lajmi ishte përhapur shumë shpejt se dikush e kishte grabitur 

pushkën nga lokalet e shkollës. Bislimi e kishte marr me mend se këtë detyrë e kishte 

krye vet Beqiri, dhe pas tri dite ishin takuar me të. Ai kishte kërkua nga Beqiri që ta 

dorëzonte pushkën në organizatë, ngase ajo ishte marr për nevoja të organizatës. 

Fillimisht ai nuk kishte pranua, por më vonë  ishte bindur dhe në ndërkohë me pushkë 

në dorë kishte shkua tek Bislimi për ta dorëzuar pushkën. Pasi se e kishin sheshua mirë 

e mirë problemin, vendoset që pushka edhe më tej të qëndroj në shtëpinë e Beqirit dhe 

për çdo rast që ka nevojë organizata ajo do të dorëzohet. Anëtarët e organizatës që të 

gjithë e dinin se pushka ishte marr nga shkolla dhe ishte në vend të sigurt. Dhe duhet 

përmendur këtë, se, ka qenë rregull e vendim i pashkruar që anëtarët e organizatës të 

cilët tregojnë e tradhtojnë organizatën, ndaj tyre do të merren masa të menjëhershme 

me likuidim.4  Në organizatë ishte marr edhe ky vendim se poçes ndodhë që të zbulohet 

organizata, të gjithë anëtarët do të ikim në Shqipëri. Të gjithë anëtarët e organizatës 

njëzëri e kishin miratua këtë propozim duke e ngritur në obligim të anëtarëve. 

                                                           
4
 Deklarat e Beqir Mehës dhënë në lokalet e SPB-së në Mitrovicë të Kosovës, më 15 prill 1959, K.u 102/59 



Ka qenë rregull i pa shkruar se, edhe në organet e hetuesisë në Jugosllavi, 

zakonisht të burgosurit në burgun hetues merreshin në pyetje në orët e vona të 

mbrëmjes ose në orët e hershme të mëngjesit. Hetuesit llogaritnin që në ato orë të ima të 

natës apo të mëngjesit të burgosurit janë të lodhur, të përgjumur dhe të papërgatitur për 

t’i  

Beqir Meha pasi e kishte marrë pushkën. 



rezistuar torturave. Këtë dukuri të hetuesisë, organet kompetente të SPB-së, e 

kishin manifestua edhe ndaj anëtarëve të kësaj organizate. Ta zëmë, Beqir Mehën e 

kishin marr në pyetje pa paralajmërim në orën 20, dhe hetuesia kishte zgjatë deri në ora 

21, kuptohej se gjatë marrjes në hetuesi, ishte e lejueshme çdo lloj torture, ama pa pranin 

e ndonjë dëshmitari. Shpesh ka ndodhur që personat që merreshin në hetuesi, nga atje 

në qelit e tyre silleshin pa vetëdije, të gjakosur, me dhëmbë e gjymtyrë të thyera e çka jo 

tjetër. 

Hetuesit apo personi zyrtar që i merrte në pyetje të burgosurit, zakonisht nuk 

ishin të njëjtë. Kështu ekzistonte frika që ata do të zbulohen se kush janë dhe frika 

ekzistonte nga ndonjë hakmarrje. Në të shumtën e rasteve hetuesit ishin serbë, dhe që 

nuk kishin fare ndjeshmëri ndaj personave që merrnin në pyetje. 

Deklarata e Ali Gjemë Ademit  

Ali Ademi ishte anëtar i organizatës ilegale “Vuajtja”. Qysh nga fillimi ishte i 

angazhuar që të përcjelli dhe të dëgjojë me kujdesin më të madh radio Tiranën dhe 

emisionet më interesante të cilat bënin fjalë për situatën politike  në Kosovë, Shqipëri 

dhe për politikën ndërkombëtare ndaj Jugosllavisë. Ai kishte për obligim që në takimet 

e radhës t’iu prezantojë anëtarëve të organizatës të gjitha informatat që i merrte. Në 

ndërkohë, materialisht e kishte ndihmua organizatën duke e furnizuar me letra e lapsa 

kur shkruanin procesverbalet dhe dërgonin letra në mes tyre. Ai ishte personi që kishte 

propozuar që takimet të mbahen në grupe të vogla 2- e 3 veta për shkak të sigurisë. Po 



ashtu, kishte dhënë besën se poçes arrestohet në asnjë mënyrë nuk do t’i zbulojë shokët. 

 



Ishte i gatshëm që në rast se zbulohej veprimtaria e organizatës dhe anëtarët e 

saj, edhe ai ishte i gatshëm që të arratisej për Shqipëri. Gjatë aktivitetit të tij me të 

madhe propagandonte angazhimin e Shqipërisë për çështjen e Kosovë etj. 

Hetuesit Ademin e kishin marr dy herë në pyetje. Për herë të parë e morën në 

pyetje nga ora 0.15 (në mesnatë), por nuk shkruan se kur përfundoi. Në pyetje e kishte 

marr hetuesi serb Gjoko Mijanoviq. 

Deklarata e Tahir Mehës dhënë në hetuesi me datë 16 prill 1959 në orën 10, 

paradite. 

Tahir Meha nuk ishte i arrestuar, por organet e hetuesisë e morën edhe atë në 

pyetje. Është e ditur se edhe pse nuk thuhej askund, por edhe shokët nuk e kishin 

zbulua asnjëherë, është e ditur se Tahir Meha si 15 vjeçar ishte bërë anëtarë i organizatës 

ilegale në Prekazin e Epërm. Pas arrestimit të Beqir Mehës, vëllait të tij, nga organet e 

hetuesisë u mor në pyetje edhe Tahir Meha. Është befasuese se çfarë deklaratash kishin 

dhënë anëtarët e organizatës para hetuesisë. Ato ishin që të gjitha identike dhe shumë të 

sakta njëra me tjetrën. Të arrestuarit nga vet deklaratat del se nuk fshihnin asgjë dhe 

ishin shumë të sinqertë në deklarimet e tyre. Andaj edhe akuzat që iu bënin të 

arrestuarve nuk kishin kurrfarë bazamenti për shqetësim.  

Në deklaratën e vet Tahir Meha edhe pse ishte i ri, ato plotësisht përputheshin 

me deklaratën e të vëllait dhe të udhëheqësit të organizatës dhe të shokëve. Tahiri 

rrëfen se si kishte bërë roje me rastin e marrjes së pushkës nga shkolla. Por, gjatë 

dhënies së deklaratës së Tahir Mehës në mënyrë indirekte zbulohet se organizata me 

rastin e zbulimit kishte mbi 25 anëtar, por që shumica nga ata nuk u zbuluan kurrë. 

Tahir Meha rrëfen se si vëllai fillimisht nuk ka dashur të dorëzoi pushkën udhëheqësit 

të organizatës. Por, në momentin kur ai i ka thënë se : “ti nuk po ma jep mua pushkën, 

por po i jep organizatës e cila numrin mbi 25 veta, atëherë Beqiri pa hezituar i ka dhënë 

pushkën Bislimit”. Në pyetjen e hetuesit se kush janë ata persona, Tahiri është 

përgjigjur se as Bislimi nuk i ka tregua emrat edhe pse Beqiri e kishte pyetur për emrat e 

tyre. Biseda kishte zgjatur gjithsej 45 minuta. Në deklaratë qëndron nënshkrimi i 

hetuesit Milorad Milivojeviq. Zyrtar i autorizuar për të marr në pyetje të dyshuarin. 

Deklarata e Adem Alijes e dhënë në organet e hetuesisë në Mitrovicë të 

Kosovës 



Më 16 prill të vitit 1959, në ora 8 të mëngjesit merret në pyetje i akuzuari i radhës, 

 



Adem Alia i cili akuzohej për veprimtari armiqësore nga neni 117, alineja 1, të 

Ligjit Penal të Jugosllavisë. Hetuesin e kishte zhvillua Milorad Milivojeviq, ndërsa 

procesmbajtëse kishte qenë Olga Vojqiq. 

Adem Alija kishte lindur më 7.02. 1926 në fshatin Klinë e Ulët, Mitrovicë e 

Kosovës, Shqiptarë, me nënshtetësi jugosllave. Ishte nëpunës. I martuar me Mihanen. 

Baba i një fëmije- Zades (1956). Dinte shkrim-lexim, kishte të mbaruara dy vite gjimnaz. 

Shërbimin ushtarak e kishte të përfunduar në Suboticë gjatë viteve 1944-1948. Vjen nga 

një familje e varfër fshatare. Nuk ishte i dënuar. Letërnjoftimin e kishte të lëshuar nga 

Sërbica me numër 603.     

Deklaratën e tij Adem Alia para organeve të hetuesisë e kishte fillua kështu ”Në 

punë ndodhem që nga 1 qershori i vitit 1948, me disa shkëputje të vogla. Paraprakisht 

kam punuar në sektorin e bujqësisë e më vonë kam kalua në komisionin për fshat pran 

komitetit të Rrethit. Nga ana e komitetit të rrethit në Serbicë, isha i caktuar për të 

ndjekur shkollën e Partisë në Gërmi, në vitin shkollor 1950/51. Pasi përfundova këtë 

shkollë, më zgjodhën anëtar të Komitetit të Rrethit në Serbicë, si dhe drejtor të Fondit të 

Mekanikës. Veç kësaj, kam pasur edhe funksione tjera në pushtet dhe në organet 

partiake. Për hir të disa lëshimeve që kam pasur në aspektin ideologjik, organizata 

partiake e Sërbicës më 1955 më përjashtoi nga radhët e veta dhe më larguan nga të 

gjitha funksionet shtetërore dhe partiake” kishte deklarua Ademi.  

Ademi kishte deklaruar se gjatë punës disavjeçare dhe jete të kaluar në fshat- 

Klina e Poshtme ai tregon se kishte pasur shumë kontakte me shumë njerëz të 

ndryshëm. Pastaj rrethi i tij familjar ishte shumë i gjerë dhe kishte akraba të shumtë në 

çdo këndë të Kosovës. Andaj pyetja e hetuesit se a e njihte Bislim Tahirin, ai ishte 

përgjigjur lirisht se me të njihej shumë mirë ngase ishin kaherë edhe miq të mirë. 

“Bislimi nuk ka qenë asnjëherë ke unë në shtëpi, por unë me sa më kujtohet kam qenë 

dy herë tek ai. Këto tre muajt e fundit jemi takuar shumë shpesh por jo në shtëpi por në 

kooperativë, në Klinën e Poshtme, në të cilën unë punoja si nëpunës. Ai tek unë vinte 

ngase kishte punë të ndryshme” kishte thënë Ademi. 

Adem Alia në deklaratën e parë të dhënë me 16 prill 1959, nga të gjitha akuzat që 

i bëhen nga organet e hetuesisë, asgjë nuk kishte pranua. Kishte mohua se kishte ditur 

për formimin e organizatës, nuk kishte qenë kurrë anëtarë i ndonjë organizate ilegale 

dhe se nuk kishte pranua se ndonjëherë Bislimit i kishte folur për ndonjë veprimtari 



ilegale. Nuk pranonte se njihte anëtarët e tjerë të organizatës. Në pyetje ishte marr në 

ora 8 të mëngjesit ndërsa biseda ishte kryer në ora  10, të paradites. 

  Pas kësaj deklarate, Adem Alia nga organet e hetuesisë kishte pasur tortura të 

vazhdueshme nga ato më të butet e deri tek ato më barbare. Por ai nuk kishte folur dhe 

nuk kishte pranua asgjë që dinte lidhur me personat dhe veprimtarin e organizatës. 

Më 23 prill, po të njëjtit vit (1959), Ademin përsëri e marrin në pyetje duke filluar 

që nga ora 8 e mëngjesit. Tani merret në pyetje nga hetuesi Gjoko Mijanoviq. Edhe kësaj 

radhe nuk akuzon askënd, nuk tregon për veprimtarin e organizatës, nuk i zbulon 

shokët ngase kështu ishte betua para shokëve të grupit. Ai pranon se kishte dëgjua për 

organizatën, por fillimisht kishte mendua se dikush po e provokonte. Pastaj duke e 

ditur se sa shakaxhi ishte Bislimi kishte mendua se ai bënte shaka me të e kështu me 

radhë. Nuk kishte pranua se i kishte huazuar letra për të mbajtur procesverbalin, ngase 

ai në kutin e tij e kishte faturën që e kishte paguar vet Bislimi. 

Lidhur me mendimin se ai do të ikte për Shqipëri, Ademi kishte tregua se është 

një keqkuptim, ngase ai në vitin 1956, kishte dashur që të shpërngulet për Turqi me 

familjen dhe kishte shkua me një shokë në Maqedoni për të par se si sigurohen 

“vezikat”. Duke kaluar në fushat e rajonit të Bitolit kishte thënë dhe e kishte vërejtur se 

sa afër kishte qenë kufiri me Greqinë, në atë kohë i kishte thënë shokut të tij se “shihe sa 

afër që qenka kufiri”. Por, shumë më vonë kur kishin prashitur fushën me misër me 

shok ai kishte tregua se sa afër ishte kufiri me Greqinë. Shokët e tij kishin qesh dhe e 

kishin pyetur se pse nuk ka ikur. Ai iu ishte përgjigjur se nuk kishte kuptim me shkua, 

se me mua ishte Ali Beli- qel, dhe nuk doja që në vendin ku shkoja të koritem me të. Por 

e vërteta ishte se ai –Ademi asnjëherë nuk kishte dashur që të largohej nga Klina e tij e 

dashur.  

Duhet theksuar se në këtë deklaratë, në vendin e procesmbajtësit është shënuar 

emri i Milorad Milivojeviqit, që në deklaratën e Tahir Mehës ekzistonte si hetues dhe 

për sistemin e pushtetin e atëhershëm nuk ishte fare e rëndësishme se kush ishte 

procesmbajtës e kush ishte hetues, se, e rëndësishme ishte që të torturohen shqiptarët 

për të ardhur deri te qëllimi i tyre. 

Duhet përmendur se nga të gjithë të akuzuarit që kishin dhënë deklarata para 

organeve hetuese në zyrat e sekretariatit të Punëve të Brendshme , menjëherë pas 

dhënies së deklaratave ishin ankua te organet më të larta gjyqësore. 



Vendimi nga Gjykata e Qarkut në Prishtinë 

Gjykata e Qarkut në Prishtinë, pas pranimit të ankesave të të akuzuarve, kishte 

 



lëshua vendim në bazë të veprës penale nga neni 117, alineja 1, të Ligjit Penal të 

Jugosllavisë, në datën 17 prill 1959. Merret vendimi që: 

1. Bislim Bislimi, i lindur më 1934 në fshatin Prekazi i Epërm, në të cilën jeton, nga 

babai Tahir dhe nënës Hanife... , bujk. 

2. Adem Alia, i lindur më 1926, në fshatin Klinë e Epërm, në të cilën jeton. Nga 

babai Xhemë dhe nëna Zade e lindur Velia. Nëpunës. 

3. Sherif Muslia, i lindur më 1924, në Prekazin e Epërm, në të cilën jetonte. Nga 

babai Sejdi dhe nënës Ajmone e lindur Loshaj. Me profesion punëtor. 

4. Beqir Mehaj, i lindur më 1936, në Prekazin e Ulët. Nga babai Nebi dhe nëna 

Hanife e lindur Vojvoda. Bujk. 

      Të gjithë këta, akuzohen për veprimtari armiqësore nga neni 117, alineja 1. të Ligjit 

Penal të Jugosllavisë. Burgu hetues të akuzuarit Bislim Bislimit i llogaritet nga data 14 

prill 1959; Të akuzuarit Adem Alijes nga data 16 prill 1959; të akuzuarit Sherif Muslijes 

dhe Beqir Mehës nga data 15 prill 1959. Për të gjithë këta është caktuar arrestimi në 

kohëzgjatje për tri ditë  

Arsyetimi 

Në bazë të të dhënave që ekzistojnë, lind dyshimi se i akuzuari Bislim Bislimi 

nga fshati Prekaz i Epërm në fillim të vitit 1958 e ka formuar grupin e njerëzve, e cila 

vetes i ka vu për qëllim që me përdorimin e forcës të shkëput Kosovën nga shteti i 

Jugosllavisë për ta bashkuar me Shqipërinë, me këtë rast kuptohet se është kryer vepër 

penale nga neni 101, me të cilën ka kryer vepër penale -bashkim kundër popullit dhe 

shtetit nga neni 117, alineja 1. të Ligjit Penal. 

Po ashtu ekziston dyshimi i bazuar se edhe i akuzuari Adem Alia, Sherif Musliu 

dhe Beqir Mehaj kanë qenë anëtar të organizatës, në të cilën ishte organizator 

udhëheqësi Bislim Bislimi, me qëllim kanë kryer vepër penale nga neni 101 të Ligjit 

Penal, me të cilën kanë kryer vepër penale nga neni 117, aline 2. Të L.P. 

Ishte marr qëndrim që gjatë seancave që do të mbaheshin, do të thirreshin edhe 

një numër i caktuar i dëshmitarëve, po ashtu përsëri do të merren në pyetje edhe të 

akuzuarit. 

Hetuesia u caktua në bazë të nenit 156, alineja 2 të LPJ., çka do të thotë se në bazë 

të ligjit ishte e obligueshme se në bazë të veprimtarisë armiqësore që kishte zhvillua  i 



akuzuarit Bislim Bislimi, mund të shqiptohej dënimi edhe me vdekje e për të tjerët 

mund të shqipëtohej edhe dënimi i rëndë deri në 20 vjet burg. 

Burgu hetues u caktua në bazë të veprimtarisë armiqësore të Bislim Bislimit në 

bazë të ligjit 190, alineja 1 të LP, çka do të thotë se në bazë të ligjit është e obligueshme 

nga këto arsye dhe në bazë të hetuesisë, ndërsa për të akuzuarit e tjerë është e 

obligueshme se ekzistojnë arsyet nga neni 190 alineja 2 të LP. Në bazë të të dhënave 

ekziston frika se në rast se të akuzuarit do të ndodheshin në liri, kanë mundësi të 

pengojnë zhvillimin e hetuesisë duke ndikuar tek dëshmitarët. 

Vendimin e kishte sjell gjykatësi hetues Zhivorad Boshkoviq. Në bazë të këtij 

vendimi të akuzuarit kishin të drejt që tani të angazhonin avokatët e tyre për mbrojtje. 

Vendimet me kohë iu kishin dorëzua të akuzuarve: Bislim Tahir Bislimit; Adem 

Xhemë Alijes; Beqir Nebih Mehës; dhe Sherif Muslijes. Vendimin e kishin nënshkruar të 

gjithë të akuzuarit me datën 23 prill 1959, në orën 8 të mëngjesit, në Prishtinë me nr. Kio 

34/ 59, nga 17 prilli , 1959. Vendimet i kishte dorëzua zyrtari i autorizuar i SPB-së Gjoko 

Mijanoviqi. 

Marrja në pyetje e dëshmitarëve 

Pas vendimeve që i kishte lëshua gjykata hetuese, organi kompetent kishte fillua 

që t’i marri në pyetje dëshmitarët. Dëshmitari i parë që u mor në hetuesi ishte Brahim 

Mursel Maliqi, bujk nga Prekazi i Epërm, me datë 20 prill 1959 në ora 18 të mbrëmjes.  

Dëshmitari Brahim Murseli dëshmonte për Ramadan Zenel Zenelin, duke thënë 

se  atij i kujtohej se “Një muaj para ramazanit, ai kishte qenë mysafir tek Emin Maliqi 

(xhaxhai i tij). Kur ishte ngritur për të shkua në shtëpi, ishte takua me Ramadan 

Zenelin, që e thirrin “Keça”. Biseda kishte fillua në atë mënyrë, që Ramadani i kishte 

thënë se ai në fshat njihej si njeri besnik dhe që respekton besën, dhe mu për këtë 

njerëzit kishin respekt ndaj tij. Pas këtyre fjalëve komplimetuese i kishte tregua në 

besim se në fshat është formua një organizatë ilegale patriotike, të cilën e udhëheq 

Bislim Bislimi. Ajo ka për detyrë që të luftoi dhe të angazhohej për bashkimin e Kosovës 

me Shqipërinë. Në këtë organizatë ka shumë anëtar në mesin e të cilëve ka edhe oficer. 

Në fund e kishte pyetur se a donë edhe ai të jetë anëtar i saj. E kishte thirrur që të marri 

pjesë në një mbledhje ku do të mblidheshin të gjithë anëtarët e tjerë. Brahimi nuk kishte 

pranuar dhe nuk kishte dashur as që të dijë për këtë organizatë. Brahimi duke i ditur 



pasojat e saja poçes zbulohet organizata, i kishte thënë se e ka familjen e vet dhe 

 

problemet e veta, i kishte thënë që nuk po mundem me hallet e mija t’i dali në 

krye kësaj jete.  



Brahim Murseli fillimisht kishte dyshuar se Ramadani pasi se ishte aktivist i PKJ-

së, dyshonte se mos ishte ndonjë provokim nga ana e tij, që të zbuloi se a jam unë i 

knaqun apo jo me sistemin e ri. Mu për këtë nuk kam pranua të jem anëtar i saj. Në 

pyetjen e hetuesit se pse me këtë rast nuk i ka lajmërua organet kompetente për këtë, ai 

ishte përgjigjur, se nuk ka pas guxim ngase nuk e dinte situatën si ishte dhe ishte frikua 

nga policia se mund të ndodhte që të merreshin masa edhe ndaj atij. 

Në pyetje e kishte marr serbi, Gjoko Mijanoviq, ndërsa procesverbalin e kishte 

mbajtur Milorad Milivojeviq. 

Deklarata e dytë e Ramadan Zenelit, 

Ramadan Zeneli u mor në pyetje edhe me datën 20 prill, 1959, në orën 9 të 

paradites. Hetuesia ishte zhvillua në lokalet e SPB në Mitrovicë të Kosovës. Sipas 

dokumentit nr. 263 të datës 21 prill 1959, thuhej se ”Kur e kishte vërejtur se me çfarë 

vepra armiqësore ngarkohej, në hetuesin e dytë kishte deklarua se : “Për shumë vite pas 

çlirimit unë kam qenë këshilltar (odbornik) në fshatin Prekazi i Epërm, nga e cila detyrë 

u ndërrova me rastin e zgjedhjeve të vitit 1959. Më dukej se ka qenë shtatori kur unë 

isha në pazarin e Mitrovicës, duke u kthyer në shtëpi me Sherif Sejdi Musliun e Bislim 

Tahir Bislimin, që të dy nga fshati Prekaz i Epërm. Q të dy i njihesha mirë. Bislimi na 

kishte pyetur neve se a mundet me qenë i lirë që të na thoshte diçka. Duke mos e ditur 

se çfarë do na thoshte, unë i dhashë leje që mundet lirisht me fol pa kurrfarë frike. Ai na 

u drejtua me këto fjalë : A jeni ju të besës që të punoni për Shqipëri. Sherif Muslia nuk 

foli asgjë, ndërsa unë nuk u pajtova duke i thënë se qe 14 vjet pas lufte, gjithnjë kam 

qenë këshilltar në Këshillin e fshatit, dhe po ky pushtet më ka nda 2,5 hektar e gjysmë 

tokë punuese, me të cilën kam zgjidhur problemin e varfërisë nga e kaluara, e tani më 

shumë kisha dashur që të jem në burgjet e Jugosllavisë se sa të punoi për Shqipërinë. 

Me këtë bisedë Bislimi nuk u pajtua dhe u hidhërua në mua. Dhe nga një deklarim i 

tillë, Bislimi me mua nuk foli fare deri sa erdhëm në fshat”. 

Ramadan Zeneli me Bislim Tahirin ishte takua edhe një herë tjetër. Takimi kishte 

ndodhur diçka më vonë, sigurisht në nëntor të vitit 1958, ai kishte qene ne rruge, para 

shtëpisë se vet. Në ndërkohë aty pari kishte kalua Bislim Tahiri, pasi se e kishte pare, e 

kishte thirr që të shkonim s’bashku tek Sherif Muslia, me të cilën ai ishte pajtua. Në 

shtëpinë e Sherifit Musliut kishin qëndruar dhe kishin bisedua mbi 2-3 orë. Në fillim, 

Bislimi iu ishte drejtua Ramadanit dhe Sherifit, duke iu bërë pyetje lidhur me bisedën 



që kishim pasur në vendin e quajtur “Zmiq” dhe i kishte pyetur se cfar kishim vendosur 

se a do te punonim per Shqipërinë. Sherifi përsëri nuk ishte përgjigjur fare, ndërsa 

Ramadani përsëri i kishte thënë se nga të gjitha bisedat që kishim pasur, nënkuptohej se 

nga ajo punë nuk ka asgjë. Për t’i bindur edhe më shumë për aktivitetin e tij, iu kishte  

tregua se në kohën e mbledhjes së rrushit, ai kishte qenë në Shqipëri, por për hir të 

aktivitetit dhe punës rreth organizatës, atë e kishin kthye këtu për të vazhduar punën. 

Kësaj deklarate ai nuk kishte besua dhe i kishte thënë troç se kjo ishte e pamundur. Për 

ti bindur, iu kishte thënë se kjo ishe e vërtet dhe se ka njerëz të shumtë që punojnë për 

organizatën. Ramadani i kishte bëre edhe një pyetje, duke i thënë “atëherë më trego se 

kush janë ata persona. Nuk më tregoi”. Por, kishte shtuar se “personat që janë në 

organizatë, i kemi emrat e tyre, por janë me pseudonime dhe nuk do ti zbulosh kurrë. 

Ata punojnë vetëm me mua. Detyrë e jona është që t’i likuidojmë bashkëpunëtoret e 

UDB-es, të bëjmë diversione duke shkatërrua telat e telefonave, dhe duke i ngritur në 

ajër urat kryesore të kësaj ane”. 

Edhe një pyetje tjetër i kishte bërë Bislimit se “pse duhet të bashkohet Kosova me 

Shqipërinë, ai iu kishte përgjigjur se në mes këtyre ka dallime të mëdha në drejtim të 

kombeve dhe të kombësive në Jugosllavi, dhe kjo ndodh sidomos me neve shqiptarët në 

Kosovë që kemi shumë më pakë të drejta se sa Serbët e Malazezet; se disa serbë e 

malazezë kanë më tepër se nga 15-20 hektar tokë të punës, ndërsa porezë për të 

paguajnë shumë më pak se shqiptarët; po ashtu, shqiptarët jetojnë në Shqipëri sikurse 

edhe ne shqiptarë jemi që jetojmë këtu, dhe mu për këtë shkak duhet të mos kemi kufi 

ndarës në mes nesh. Pas kësaj bisede, Bislimi iu kishte vu si detyrë Ramadanit dhe 

Sherifit që të punojnë sa munden që të angazhojnë njerëz për organizatë, por duke mos 

harruar që ata të jenë njerëz të besës dhe të kenë tradita patriotike familjare. Po ashtu si 

detyrë e vazhdueshme kishte mbetur që të furnizoheshin me armatim, mundësisht edhe 

të blinin edhe me parat qe do na vinin nga Shqipëria. Në këtë mbledhje diçka tjetër nuk 

ishte bisedua dhe ishin ndarë me premtimin se së shpejti do te takoheshin në një 

mbledhje tjetër për të biseduar lidhur me angazhimin e anëtarëve të rinj në organizatë. 

Me marrjen e detyrave nga Bislimi, ai ishte takua me Ibrahim Maliqin nga fshati 

Prekaz i Epërm. I kishte tregua ne bese se Bislimi kishte formua një organizatë ilegale, e 

cila po angazhohej që Kosova ti bashkohet Shqipërisë. Ne nji mënyrë i kishte propozuar 

qe te behej edhe ai anëtar i saj. Ai nuk kishte pranua, por i kishte thënë se është shumë i 



nxënë e nuk ka kohë për këto punë. Pas kësaj bisede, ai kurrë nuk kishte folur me të, 

lidhur me organizatën. 

 



Një ditë tjetër kishte bisedua me Istref Osmanin, duke i thënë edhe këtij të njëjtat 

fjalë që i kishte thënë Bislimi në mbledhje. Istref Osmani nuk u pajtua me mua dhe iu 

duk se kjo punë është e pamundur. I thash poqese nuk beson, eja një ditë në mbledhje 

dhe dëgjoje se çfarë fletë me neve Bislimi. Ai u pajtua që të vijë në mbledhjen e 

ardhshme. 

“Disa ditë para ramazanit, 8 apo 9 ditë, unë isha para shtëpisë sime, dhe pash 

nga larg që Bislim Tahiri po shkonte në drejtim të shtëpisë të Musli Sherifit. Kur më pa 

më thirri që të shkoja edhe unë te Sherifi dhe të bisedonim lidhur me detyrat e marra 

nga mbledhja e kaluar. Unë nuk shkova menjëherë, por prita që të errësohej dhe aty 

pari kaloi Istref Osmani, atëherë ishte momenti i duhur që ta ftoja që edhe ai të vinte tek 

Sherif Muslija, se aty ndodhej edhe Bislim Tahiri dhe të dëgjonte se për çfarë po flasim, 

me të cilën u pajtua edhe Istrefi. Në shtëpi u takuam me Sherifin dhe Bislimin. Aty 

qëndruam 2-3 orë duke biseduar për punën e organizatës. Biseduam për pranimin e 

anëtarëve të rinj. I tregova se kam biseduar me Ibrahim Maliqin, por ai nuk ka pranuar, 

ndërsa për Istref Osmanin i tregova se e kam sjell këtu, dhe ai na tha se lidhur me 

organizatën me askënd nuk kishte bisedua. Në mbledhje u fol shtruar për “besën” dhe 

rolin e saj tek shqiptarët. Po ashtu u bisedua lidhur me tradhtinë dhe të gjithë ata që 

tradhëtojn do të likuidohen nga ana e anëtarëve të organizatës kishte thene Ramadani. 

Bislimi të takim iu kishte tregua te pranishmëve se pse organizata është quajtur 

“Vuajtja”,. Ai kishte shtua se shqiptarët nën okupimin jugosllav janë kah vuajnë shumë 

dhe nuk kanë kurrfarë të drejtash, janë të shtypur dhe të përndjekur. Organizata ilegale 

“Vuajtja”, ka për qëllim që të luftoi dhe të shkëput Kosovën nga Jugosllavia dhe t’ia 

bashkojë Shqipërisë. Dhe në fund poqese hetohet se anëtarët e organizatës do të 

zbuloheshin, ata do të largoheshin për Shqipëri dhe kohë pas kohe do të vijnë në 

Kosovë me detyra të caktuara. Pastaj Bislimi s’bashku me anetaret e tjere te organizates 

kishin përpunua Notën që e kishte shkrua Qeveria e Jugosllavisë dhe i kishte dërgua 

Shqipërisë, lidhur me depërtimin e spiunëve nga Qeveria shqiptare. Ne takim kishin 

ardhur në përfundim se sa e interesuar ishte Shqipëria për Kosovën dhe shqiptarët që 

jetojnë në Jugosllavi. Edhe me tej prioritet kishte ngelur për anëtarët e saj  e njëjta detyrë 

që e kishin edhe spiunët shqiptar që vinin nga Shqipëria. Edhe më tej kishte ngelur 

detyrë permanente që sa më shumë të organizojmë njerëz në organizatë. Po në këtë 

mbledhje u njoftuan se edhe arkëtari i kooperativës bujqësore në Klinën e Epërme, 

përndryshe me origjinë nga Klina e Poshtme- Adem Alia, është anëtarë i saj, duke na 



rrëfyer se Ademi kishte marrë për detyrë që të zbulonte bashkëpunëtorët e UDB-es në 

fshatrat: Tërnavc, Kuqici, Klinë e Epërme, Klinë e Mesme dhe Klinë e Poshtme, qëllimi i 

së cilës ishte që me rastin e zbulimit të tyre të futet frika tek qytetaret që të tjerët mos të 

angazhohen në këto organe. Ishin njoftua gjithqashtu se këtë grup e udhëheqte Hafiz 

Hoxha i cili në ndërkohë ishte zbuluar dhe ishte dënuar me pesë vite burg. 

Pas mbledhjes dëshira me e madhe e tij kishte qene që të dëgjonte Sherifin se 

çfarë mendonte për organizatën dhe a do të pranonte që të jetë anëtarë i saj. Ai e kishte 

pyetur Sherifin se a do të jetë anëtar i saj? Ai ishte përgjigjur se nuk done të jetë anëtar 

por do të ndihmojë në organizimin e anëtarëve dhe me rastin e ikjes së tyre për Shqipëri 

do iu ofrojë ndihmë të pa kursyer per ta. 

Në pyetje e kishte marr Gjoko Mijanoviq, ndërsa procesmbajtës ishte Milorad 

Milivojeviq. 

Hetuesia e tretë e Ramadan Zenelit 

Më 16 maj 1959, Ramadan Zeneli ishte marr përsëri në hetuesi nga Gjoko 

Mijanoviq, nga ora 13 e ditës. Në pyetje ishte marr kryesisht për punën e organizatës 

“Vuajtja” dhe lidhur me të kishte shtua “Në deklaratën time të 20 prillit 1959, kam 

thënë se në mbledhjen që është mbajt në shtëpinë e Sherif Musliut kemi qenë : unë, 

Bislim Tahiri, Istref Osmani dhe i zoti shtëpisë Sherif Muslia. Por 3-4 ditë pas mbledhjes 

isha takua me Sherif Musliun dhe kemi bisedua shumë gjatë për situatën në organizatë. 

Gjate kësaj bisede erdhëm në përfundim se në organizatë si anëtarë i ri por, e pa sqaruar 

deri në fund kishte mbetur puna e Muhametit nga fshati Llaushë. Por, gjatë bisedës që 

patëm në mbledhje u kuptua se Muhameti ishte i njoftuar detajisht lidhur me formimin 

e organizatës. Por, sa më kujtohet mua, në çdo mbledhje si detyrë primare dhe 

vazhdimisht është thënë se organizata duhet të plotësohet me anëtarë të rinj. Duke u 

nisur nga kjo edhe Istref Osmani kishte sjell Muhamedin me vete. 

Deklarata e Istref Osmanit 

Pas zbulimit të organizatës, në hetuesi ishte marr edhe Istref Osmani. Më datë 20 

prill 1959, në ora 15 kishte fillua marrja në pyetje nga personi i autorizuar nga SPB-ja e 

Mitrovicës së Kosovës, Gjoko Mijanoviqi, ndërsa procesmbajtës ishte Milorad 

Milivojeviqi.  



Istref Osmani ishte nga fshati Prekazi i Epërm, i lindur më 1925 nga babai Osman 

 

dhe nëna Razë e lindur Tahiri. Bujk, dinte shkrim lexim por asnjë klasë të 

shkollës fillore nuk kishte të mbaruar. Ushtrinë e kishte mbaruar gjatë viteve 1944-1947 



në Resnje të Maqedonisë. Më parë nuk kishte qenë i dënuar e as i dekoruar. Gjendja 

ekonomike e tij ishte shumë i varfër. Letërnjoftimi ishte i lëshuar në Serbicë. 

Gjatë kohës kur ishte arrestua dhe me njoftimin se për çfarë akuzohej, ai kishte 

deklarua se : dita e saktë nuk i kujtohej por kishte thënë se 7-10 ditë para ramazanit, 

ishte duke shkuar në drejtim të shtëpisë se vet, për në Prekazin e Epërm. Në afërsi të 

shtëpisë së Ramadan Zenelit i quajtur Keqa, i kishte dal para Ramadani  dhe duke 

biseduar me të i kishte thënë se një ditë do të më thirre mua po ashtu edhe Ibrahim 

Maliqin duke shtuar se ka një punë me neve, por nuk i kishte tregua se çfarë pune 

kishte por çka ishte e vërteta as ai nuk kishte tregua ndonjë interesim. Pas kësaj bisede 

me Ramadanin, për hir të pazarit kishte shkua në Mitrovicë. Nga Mitrovica ishte kthyer 

bashkë me Ibrahim Murselin. Gjate rrugës i kishte tregua se si ishte takua me 

Ramadanin dhe i kishte thënë se do na thërret një natë tek ai në shtëpi, por nuk e dinte 

arsyen e takimit. Ibrahimi shprehi  njëfarë shqetësimi dhe kishte shtua ”athua vallë 

çfarë ka ai me ne”. Pas bisedës me Ibrahimin, pas 2-3 dite  ai kishte shkua tek kovaqi 

Fejzë Fazlija, nga fshati Prekazë i Epërm, i cili jetonte në vendin e quajtur “Bozhovac”. 

Duke u kthyer nga atje në natë, afër shtëpisë së Ramadan Zenelit kishte vërejtur se ai po 

bisedonte me Sherif Musliun. Ata e kishin thirr edhe atë që të shkonte tek ata, ai kishte 

pranua. Pastaj duke shkuar në shtëpinë e Sherif Musliut, Ramadani ishte nda nga ata, 

por në shtëpinë e Sherif Musliut kishte shkua bashkë me Bislim Tahiri, po ashtu edhe 

me Ramadan Zenelin. Me këtë rast Istrefi kishte kërkua se duhet të shkonte, ngase 

vëllezërit do të merakosën se nuk e din se ku ishte. Në atë moment ata kishin fillua të 

diskutonin duke e pyetur Sherifin apo Ramadanin se a ka diçka të re. Ndërsa Ramadani 

iu kishte tregua se e kishte ftua edhe Ibrahim Maliqin por ai nuk ka ardhur, ndërsa për 

mua tregoi se më kishte takua në rrugë dhe kaherë më kishte premtua se do të më thirr 

në një takim kësisoj.. Bislimi i njoftoi të pranishmit se si asht shok i mirë i im, dhe prej 

meje nuk ka nevojë që të frikohen se unë do ti tradhtoi, dhe mu për këtë më kishin 

thirrur që të më pranin në organizatë. Më pyeti Bislimi se çfarë mendoj për organizatën 

dhe a mundem me llogarit që nga sot se je anëtarë i saj. Shokëve iu thash se unë jam 

njeri pa shkollë, dhe nuk merrem fare me politikë. Por iu dhashë me kuptua se ata edhe 

pse unë nuk do të jem anëtar i saj, ata janë të lirë të punojnë çfarë të duan dhe nga unë 

të mos frikohen fare se unë më parë do të vdisja se sa do i tradhtoja. Pas kësaj fjale u 

largova nga aty duke më përcjell Bislimi e Ramadani.  



Ata ishin kthyer përsëri tek shtëpia e Sherifit. Në këtë mbledhje ishte lexua edhe gazeta 

të cilën e kishte sjell Bislimi lidhur me dënimin e Hafiz Hoxhës që ishte mbajtur në 

Prizren. Bislimi na tregoi se ai kishte ardhur enkas nga Shqipëria për të parë dhe 

organizuar punët në këtë organizatë, por mjerisht është kapur nga policia dhe është 

dënuar me burg. Po ashtu u informuam se Bislimi kishte marr shumë letra nga Adem 

Gjemë Alia, arkëtar në Kooperativë bujqësore në Klinën e Epërme.  

Hetuesia përfundoi në ora 16.  

Deklarata e dytë e Istref Osmanit 

Istref Osmani u mor në pyetje edhe me datën 16 maj 1959, në zyrat e SPB-së në 

Mitrovicë të Kosovës. Në bisedë merrnin pjesë po i njëjti hetues e procesmbajtës, vetëm 

se ora e marrjes në pyetje kishte ndryshua. Në ora 16 kishte fillua hetuesia ndërsa kishte 

përfundua në ora 17. 

Pas shumë torturave të bëra nga ana e hetuesve, Istrefi kishte deklaruar se  gjatë 

kohës së Ramazanit, kishte shkua në pazarin e Mitrovicës. Tek unë në Pazar erdhi 

Muhamet Kamer Qerimi, mik i imi nga fshati Llaushë, që punonte si punëtor në 

Zveqan, për tu informua për familjen e tij në fshat ngase vinte pak më rrallë. Ai më bëri 

pyetjen se çfarë ka të re në fshatin tënd. I tregova se ka gjithçka. I tregova se në Prekazin 

e Epërm është formua një organizatë ilegale e quajtur me emrin “Vuajtja”. Ajo punon 

për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë dhe i tregova po ashtu se personat që më 

thirrën në mbledhje nuk i njihja por  ata më treguan për organizatën. I tregova se si më 

propozuan të jem anëtar i saj por gjithashtu në atë mbrëmje u përmend edhe emri i tij. 

Ai filloi të më pyeste se kush ishin ata persona, sa ishin por asgjë më shumë nuk i 

tregova por i thash se ata ishin shumë të vendosur në punën e tyre dhe më kërcënuan se 

poqese tregoi do të më likuidonin. Më pyeti se në atë mbledhje kishte ndonjë simbol 

apo flamur. Më propozoi se poqese unë shkojë përsëri ta thirrja edhe atë, që të shihte se 

kush ishin ata njerëz dhe çfarë kërkonin.  

Istrefi kishte shtua se qe nga ajo dite Muhamedin nuk e kishte takua por, në 

ndërkohë i kishte tregua Ramadanit. Bile në një rast Ramadani i kishte thëne a nuk  

munde ta bindësh Muhametin që të bëhet anëtarë i organizatës. Por, njëherë tjeter i 

kishte thënë se mos Muhameti do t’i lajmëronte tek organet e sigurimit. Istrefi e kishte 

bindur se ai nuk është i këtyre punëve dhe se fundja  nuk e di se kush është i angazhuar 

krejt ne organizate. 



Duhet theksuar se veç të akuzuarve në hetuesi u morën edhe shumë persona të 

tjerë të cilët ndoshta vetëm një herë kishin folur në mes veti. Metoda e presionit ishte e 

madhe, andaj njerëzit ishin të lodhur dhe të dërmuar nga torturat që i bënin organet e 

hetuesisë. Veç zhvillimit te hetuesisë ndaj të akuzuarve, në organet e hetuesisë ishin 

marr shumë dëshmitarë e të afërt të të akuzuarve. Por më e vështira për të akuzuarit 

ishte procesi i ballafaqimit në mes tyre. Kjo ishte një procedurë tronditëse, kur njerëzit 

kishin presion të jashtëzakonshëm për të dëshmuar edhe atë që kurrë nuk e kishin 

dëgjuar dhe nuk iu kishte thënë i akuzuari. Pas përfundimit të hetuesisë, Gjykata e 

Qarkut në Prishtinë ngriti aktakuzë kundër të pandehurve.  

Procesverbalet e mbledhjeve të organizatës ilegale atdhetare “Vuajtja” me numër 

KU.102/59 

Mbledhja e pare e organizatës 

Mbledhja e parë e organizatës “Vuajtja” ishte mbajtur në shtëpinë e Sherif.... Në 

të ishte bërë fjalë për Besën e tradhtinë dhe ishin marr detyrat  për anëtarët e 

organizatës.  

“Për me u formue një shoqëri e këtill si që kemi fillue këte tonën, si pikë së pari 

duhet me qenë “Besa” fjala e vërtetë. 

Besa: fjala Besa kur flitet nuk të premton asgja, por besa duhetë mbahet dhe të 

ruhet njësoj si dritat e synit. Besa asht thelbi i karakterit të çdo njeriu, “Besa” asht 

ushqimi i njerëzis”, “Besa asht qerdhja e trimenis” besa asht dhe fytyra e bardhë e 

shtëpisë tjera. 

“Pa besa”: Fjala pabesa prej të gjitha fjalëve tjera dallohet se kjo fjalë asht e 

dukshme, para bahet e pabesa e mbasandaj falet, edhe pabesa asht thelbi i karakterit të 

njeriut. “Pabesa asht mrazi që i thanë rrahjet bimës”, Pabesa asht korita ku ushqehen 

qenët dhe bisha tjera e tjera... 

Nji thirrje e shkurt: thërras nji shoqni që e njehë kombin e vetë, që padrejtësin e urren në 

çdo vend, që e ndanë të mirën nga e keqja që ta njehë uthullen dhe mjaltën që veten e 

pret e shoqënin se shet, etj... 

Mbledhja e dytë 

17-IX-1958 viti 

Proqes i mbajtun në takimin në odën e Sherif Muslisë, Prekaz. 

Marrin pjesë Ramadan Keqa dhe Sherif Muslia. Rendi i ditës: Padrejtësit në 

mjekime, mban Bislim Tahiri. 



 
Të dashtun shokë neve shohim në çdo vend dhe hasim në padrejtësi por nji që na 

bjenë ma shpesh në sy asht mjekimi neper spitale të ndryshme . Aparati mjekues 

(sherues) udhëheqë si pas qejfit të vetë, psh. Në Mitrovicë në qoftë se nuk je nën 



siguranjë asht e kotë me pas vendë shprazt për katundar ose në qoftë se nuk njihesh me 

mjekun në stan. Që përshembull disa: Baba i jem Tahiri para nji kohe e pati nanen e vet 

smut, prej- raku në buxë. U paraqit te  mjeku në Mitrovicë, i dhanë nji put për Beograd, 

shkojti në në Beograd, ju sosen (hargjuan) të hollat, dhe u kthye me gjithë nanen të pa 

serume, erdhi në Mitrovicë prap te Dr. Vuksanoviqi ku e kishte marr putin dhe në stan 

me të holla dhe disa copa pula e veze, e morri dhe brenda nji kohe të shkurtë e 

shëndoshi, e kemi edhe shumë tjera. 

Eventuale: Tash meqenëse neve jemi shumë pak dhe çdo punë ose çdo ikje kishte 

me qenë shumë pavleftë, bare në qoftë se  ikim dotë ndien mbar Kosmeti. Për këtë arsye 

duhet që këtë numër me zgjanue sa ma shumë, dhe kishem meu vetë juve a kini ndonji 

shok që do të pëlqej me juve apo jo. Ramadan Keqa pyet si dotu thomi na atyne që me 

ardhë me neve. (Bisa) neve do tu thom që kemi lidhje me Shqipni, dhe do të jemi edhe 

nën rrogë. Ky propozim u pranue nga ana e tyne. Ramadani: une për afër 10 vetë 

mundem me i organizue, e nja dy i kam veq te gatem ata janë Brahim Murseli dhe Istref 

Osmani. Sherifi thotë une due me shkue, e kam nja dikun e ku sa nevoja me ditë ju. 

Të dashtun shok edhe une e kam nji shum i kthjellt dhe në qendër ku mundim çdo lajm 

dhe punë politike me marr vesh dhe simbas mendimit tem asht shumë i zellshem dhe 

trim shqiptar. 

Ramadani- Ju lutem mos po na shplonë se duket si shumë punon për pushtet (Unë e 

garantova që jo) 

Në takimin e ardhshem do të takohemi edhe me ata shokët e juaj shok Ramadan e 

Sherif- e pranojmi. 

Mbledhja e tretë 

....1958... 

Klinë e Epërm 

Takimi me Adem Aliun arkëtar i Koop. Bujqësore. 

Pa proqes: Mbrenda ne zyre ka qenë Ibish Zena dhe me thotë që ta pres deri të maron 

puna, i dhash nj letër mema shtypë në maqin- më tha ma jep për natje netra e ta qoj për 

atë vllahun që e kije në gjimnaz në Serbicë mbasi ai gjithë kthehet kah na me lue me 

thmi tonë- unë spranova, veq i thash mema dhanë do letra me punue edhe une diçka, 

ku me dha nji tabak edhe nji laps e nji liber- Shkrimtaret jugosllav- Puna e zyres mbaroi 

dhe jemi dal në rrugë për Mitrovicë tue hecë ngadalë dhe tue bisedue, ku une e njoftova 

Ademin me takimin që në ardhshem kemi me mbajt, Ademi më qortoi me këto fjalë: 

Unë e di që ti je budall bre Bislim se nuk mbahet takimi me nji shumicë shokësh, se ata 



mund bahet që e shplojn shoqi shoqin me ndnji inati. Por duhet me mbajt me praktikën 

e aradheve partizane. Psh. Nji doktorr ka mbajt takim 60-100 shokë edhe veq në treshe e 

prandaj edhe ti ashtu duhet. 

Daja Adem une po e pranoi kete por qellimin kryesor e kam me tejkalue kufirin, 

po e shof se fizikisht jamë shumë i dobt me punue mbasi çdo ditë mari injeksione, por 

shpetimi i jem ashtë me kalue kufinin e ose me vazhdue shkollën ose me marr rrogen e 

me ndejt e ndoshta barem shëndoshna. 

Ademi: Pash nderin kur vjen puna me kalue më lajmron edhe mue se rroga 7000 

din. Me shoqni spo del me pi. Unë i thash: në qoftëse punon eja edhe ti me neve. Ademi 

tha në qoft nevoja edhe me çdo takim vi, por e mira asht që ju të mbani, me mue mos të 

takoheni se kamë shumë hetime nga UDB-a. 

I kam dhanë si detyrë mbasi punon ketu që t[i shplojë spiunet në këto katune 

Klinë e Ulët, Klinë e Mesme, Klinë e Epërme dhe Tërnavc, premtimin ma dha që brenda 

nji kohe të shkurt ka me krye ketë detyrë. 

 Muer fund bisedimi i ynë te Tahirovit e Klinës. 

Mbledhja e katërt 

27 Nanduer 1958 viti, 

Prekazi i Epër. 

Proqesi i mbajtun në takimin e treshës sonë Ramadani, Sherifi edhe Bislimi. Rendi i 

ditës: Festa nacionale e 28 Nandori 1912 edhe eventuale. Në odën e Sherif Muslis.  

Të dashtun shokë në këto ditë mbahet festimi në mbar Shqipnin, ku valojn flamujt e 

ndryshëm të Shqipënisë e nuk ka as kand e ndertes që nuk ngrihet flamuri kombtar dhe 

kang e valle shqipe. 

Ramadani pyet: A doni me nderrmar farë detyre me krye në këto ditë për nderë të 

festës kombëtare? 

Ju lutem shok Ramadan vetëm e vetëm ky takim i ynë do të jet si kujtim i kësaj date të 

lavdishme. 

Sherifi pyet dotëishte lehtë fare që në prure të keq edhe meu kput telat e telefonit asht 

shumë vend i përshtatshëm për ndonji aksion... 



I dashtuni shok Sherif kjo dotë ishte krye po në qoft se neve e parashohim me hik, e kjo 

 
nuk do të ishte nji gja e vlefshme as për popull mbasi populli mund të rrahen për këtë 

punë. 



Ramadani, une e kam vrejt Brahim Murselin që jemi nën rrogë dhe me ka pyt pse nuk 

vjen rroga e jonë mbasi neve jemi met vertete shqiptar edhe spritoj me vdes aspak pers 

hipni. 

I dashni Ramadan kallxoj: Në qoftëse bahemi afer 50 veta mundet me na mbrri rroga 

kurse me neve 5-7 veta ska as si me na mbrri rroga pa shkue me marr na vetë (kjo ka 

qenë përgjigje e ime e trilluese). 

Mbledhja e pestë 

1959 

Proqes i mbajtun në takimin  e mbajtun në odën e Sherifit. Marrin pjesë Une, Ramadan 

Keqa, Sherif Muslija e Istref Osmani.  

Rendi i ditës: Përpunimi i Notës, Jugosllavisë- dërgue  ambasadorit të Shqipënisë në 

Beograd. 

Une kam lexue notën të shtypun në Rilindje e mbasandaj diskutimi rreth sajna. 

Ramadan Keq diskuton: Të dashtun shokë a shifni që ata nga ana e jashtme vijn dhe 

futën në burg ketu dmth për popullin tonë e neve jemi ketu edhe nuk shpurthim aspak. 

Istref Osmani: Neve jemi njerz të shtypun e nuk dimi asgja, a une jam kanë në ushtrin e 

Shipnis e prandaj e njoh fare mirë se çfare luftaresh ka në Shipni e prandaj edhe na ose 

qita djemt tonë me qenë atje në shkolla kishin me qenë të gatem në çdo hap me vdesë. 

Kurse neve kështu të shtypun edhe ende dihemi që jemi gjallë. 

 Ramadani:Neve asht shumë vështir me punue në nj iksi lloj vendi ku ka shumë spiun, 

por une kisha dhanë mendimin që çdo spiun i shpluem që përpikënisht i vërtetuem, që 

të zhdukim ne çdo menyë e dotë punojmi ma lehtë. 

I dashtuni Ramadan une nuk ishem konë i mendimit me zhduk shqiptar, e do të vjen nji 

kohë që denohemi si Brahim Tërnavci e ma mirë vetëm i shplojm e gati po si të ishin të 

vramë. 

Procesi mbetet ke Sherif Musliu, mbasi asht si ma i kujtuem. 

                                                                                                                                              Fund 

                                                                                                       Procesmbajtës Bislim Tahiri 

Prokuroria Publike e Qarkut ne Prishtine ngrite aktakuze 

Prokuroria Publike e Qarkut në Prishtinë, Gjykatës së Qarkut në Prishtinë i 

kishte kërkua që në bazë të nenit 44 , alineja 2, pika 2 Ligji për veprimtari penale të ngrit 

akuzë kundër: 

1. Bislim Bislimit, bujk nga Prekazi i Epërm, në të cilën edhe kishte lindur më 1933 nga 

babai Tahir dhe nëna Hanife e lindur Bilalli. I martuar por ende pa fëmijë. Me kombësi 



shqiptar, qytetar i RSFJ. Dinë shkrim-lexim, ka të mbaruar një klasë të Normales. 

Ushtrinë e ka të mbaruar gjatë vitit 1953/55. Është i evidentuar në sektorin e ushtrisë në 

Mitrovicë të Kosovës. Gjendja ekonomike- e mesme, nuk është i dekoruar. Ka qenë i 

dënuar me vendimin e Gjykatës së Rrethit të Serbicës me numër K. Br. 163/55 nga 25 

tetori 1955, me dënim me burg prej 4 muajsh. Në burg ndodhet nga 14 prilli 1959. 

2. Adem Alia, nëpunës nga Klina e Epërme. Ai me vitin 1926, po në këtë fshat kishte 

lindur nga babai Ali dhe nëna Zade e lindur Veliu. Gjendja familjare- i martuar, baba i 

një fëmije. Kombësia- shqiptar, qytetar i RSFJ-së. Di shkrim-lexim, ka të mbaruar dy vite 

gjimnaz. Ushtrinë e ka të mbaruar gjatë vitit 1944/48. Vjen nga një familje e varfër. Nuk 

është i dekoruar. Gjerë më tani nuk ishte i dënuar. Në burgun hetues ndodhet që nga 16 

prilli 1959. 

3. Sherif Musliu, bujk nga  Prekazi i Epërm, ku është i lindur më vitin 1924 nga babai 

Muslia dhe nëna Ajmone e lindur Gjoshi. Është i martuar dhe ka dy fëmijë. Shqiptar, 

Qytetar i RSFJ-së, di shkrim-lexim, ka të mbaruara 4 klasë të shkollës fillore. Shërbimin 

ushtarak e ka kryer gjatë periudhës 1954. Mesatarisht i pasur. Nuk është i dekoruar. I pa 

dënuar. Në burgun hetues ndodhet që nga data 15 prill 1959. 

4. Beqir Mehaj, bujk nga Prekazi i Poshtëm. Ka lindur më vitin 1936 nga babai Nebi dhe 

nëna Hanife e lindur Vojvoda. Është i martuar, baba i një fëmije. Shqiptar me 

nënshtetësi jugosllave, analfabet, ushtrinë nuk e ka të kryer, fizikisht ishte i pa aftë. 

Gjendja ekonomike- është i varfër. Nuk është i dekoruar. I pa dënuar. Në burgun hetues 

ndodhet që nga data 15 prill 1959. 

5. Ramadan Zeneli, bujk nga Prekazi i Epërm. Është i lindur po në këtë fshat më 1915 nga 

babai Zenel e nëna Zarife, e lindur Bislimi. Është vejan, baba i 2 fëmijëve. Shqiptar, me 

nënshtetësi jugosllave. Dinë shkrim lexim, ka të mbaruar 4 vjet të shkollës fillore. 

Ushtrinë e ka të mbaruar më 1937. Ekonomikisht i varfër. Nuk është i dekoruar dhe i pa 

dënuar. Në burgun hetues ndodhet që nga 20 prilli 1959. 

6. Istref Hasani, bujk nga Prekazi i Epërm. Është i lindur më 1925 nga babai Osman dhe 

nëna Razë e lindur Tahiri. Është i martuar, baba i 3 fëmijëve. Shqiptar me nënshtetësi 

jugosllave, din shkrim lexim- autodidakt. Ushtrinë e ka të përfunduar gjatë viteve 

1944/47. I varfër ekonomikisht. Nuk është i dekoruar dhe i dënuar. Në burgun hetues 

ndodhet që nga data 20 prill 1959. 



. 

Në burgun hetues ndodheshin për këtë arsye: 

I. 



Bislim Bislimi, i cili gjatë vitit 1958 në rrethinën e rrethit të Mitrovicës së Kosovës ka 

formuar organizatën ilegale të quajtur “Vuajtja”, e cila kishte për qëllim që nëpër mes të 

forcës të ndajnë Kosovën nga Jugosllavia për t’a bashkua me Shqipërinë. Dhe mu për 

këtë qëllim në radhët e saja ka pranuar e angazhuar shumë persona që më 1958 ka 

mbajtur shumë mbledhje në të cilat ka folur për detyrat e organizatës dhe masivizimin 

sa më të madh të njerëzve për të luftua kundër sistemit aktual në Jugosllavi. Prokuroria 

Publike e Qarkut në Prishtinë ka ardhur në përfundim se me këtë ka bërë vepër penale 

në bazë të nenit 117, alineja 1. të Ligjit Penal të Jugosllavisë. 

II. 

Adem Ademi, që në ditën e muajin e pavërtetuar, gjate vitit 1958 është bërë anëtar i 

organizatës ilegale “Vuajtja”, të cilën e kishte formuar Bislim Bislimi. Bislimi llogaritej 

njeri me eksperiencë dhe kishte respekt te fshataret. Andaj duke u nisur nga kjo edhe 

numri i të interesuarve për të qenë anëtar të saj ishte i madh. Po ashtu edhe Adem 

Ademi akuzohej në bazë të nenit 117, alineja 2, të LPJ. 

III. 

Sherif Muslija, Beqir Meha, Ramadan Zeneli dhe Istref Osmani, në fund të vitit 1958 

ishin bë anëtar të organizatës ilegale “Vuajtja” të cilën e kishte formua Bislim Bislimi në 

të cilën kishin marr pjesë në shumë mbledhje të organizatës, ku ishte diskutua gjerësisht 

për organizimin dhe masivizimin e anëtarësisë. Ata pas anëtarësimit në organizatë 

kishin zhvillua aktivitet të dendur në terren duke u takua me shumë persona, tek të 

cilët kishin pas besim. Edhe këta ishin akuzua në bazë të nenit 117, alineja 2 të Ligjit 

Penal të Jugosllavisë. 

Beqir Meha ishte akuzua edhe për  shkak të marrjes së pushkës në mes të datës 

23-24 mars 1959, nga banesa e mësuesit Jusuf Bimbashit, duke e thyer dritaren dhe 

grabitur pushkën për interesa të organizatës, bashku me të kishte marr edhe 30 fishek 

dhe një çarçaf për të mbështjell pushkën.  

Në bazë të të dhënave që u thanë më lart, Prokuroria Publike e Qarkut në 

Prishtinë propozon që para kësaj gjykate të mbahet seanca gjyqësore në të cilën do të 

thirren të akuzuarit nga burgu hetues të sillen në gjykatë. Po ashtu të thirren 

dëshmitarët: Muhamet Qerimaj, punëtor nga Mitrovica; Maliq Brahimi, bujk nga 

Prekazi i Epërm; Tahir Meha, bujk nga Prekazi i Poshtëm; Jusuf Bimbashi, mësues nga 

Prekazi i Epërm, Abaz Zenunu, nga Këqiqi i Madh,; Sadri Shosholli, nga Këqiqi i Madh; 

Shaqir Rrahmoni nga Luboveci, Cenë Fejza e Ajet Meha nga Prekazi i Poshtëm. 



Në ditën e seancës gjyqësore të lexohen: (prijave), e stacionit policor në Serbicë 

me nr. 1/6 nga 24 marsi 1959; procesverbali nga pretres shtëpia e Beqir Mehës dhe 

shikimi në dokumentacionin me nr. 1470 nga data 4 maj 1959 nga libri “Operacioni 

Cicero”, të cilën i akuzuari Adem ia kishte dhënë për lexim  Bislim Bislimit. 

Arsyetimi që jepet nga prokuroria del se gjatë hetimeve se, situata e tanishme 

është: gjatë hetimeve del se Bislim Bislimi nuk ishte aktiv vetëm në vitin e fundit, por 

konstatohej që nga viti 1951 ai qysh si nxënës ishte përjashtua nga shkolla normale në 

Gjakovë, ngase kishte këndua këngë me përmbajtje nacionaliste. Më 1955 ishte dënua 

përsëri me 4 muaj burg për arsye të angazhimit të tij në veprimtari antishtetërore. Po 

ashtu më 1958 ai formon një organizatë patriotike ilegale të pagëzuar me emrin 

“Vuajtja”, ngase shqiptarët në Jugosllavi nuk gëzonin asnjë të drejtë veçse vuanin nga 

okupuesi. Organizata në fjalë për qëllim kishte shkëputjen e Kosovës nga Serbia e 

Jugosllavia dhe bashkimin e saj me Shqipërinë. 

Fillimisht, Bislimi kishte bisedua me Ademin, se e dinte se ai ishte një njeri i 

shkolluar  dhe me përvojë organizative dhe kishte një përvojë politike dhe mbi të gjitha 

e dinte se edhe ai ishte i pakënaqur me qëndrimet e pushtetit jugosllav ndaj 

shqiptarëve. Ademi menjëherë kishte pranua me qenë anëtar i organizatës dhe ishte 

angazhua me të madhe rreth organizimit, veprimit dhe masivizimit të organizatës me 

anëtarë të rinj. Në mes tjerash iu kishte dhënë këshilla se si duhet të punojnë me njerëz 

dhe se si duhet të mbahen mbledhjet me anëtarët. Ademi kishte propozua që kryesisht 

mbledhjet të mbahen ne treshe ngase gjatë punës partizane janë tregua shumë të 

suksesshme dhe ka pasur shumë vështirësi që të zbulohen anëtarët e tjerë të lëvizjes. 

Për ta bindur Bislimin se kjo formë e punës është e aplikueshme, ai në besim i kishte 

dhënë Bislimit librin “Operacioni Cicero”. 

Duke u frymëzuar nga urrejtja ndaj okupuesit, Bislimi angazhon edhe shumë të 

tjerë në organizatë. Rregullisht mbante mbledhje dhe konsultohej me ta. Bile në një 

mbledhje kishte kërkua që është mirë që anëtarët e organizatës të armatoseshin se në 

rast nevoje do të vije koha edhe për armatim. Mu nga kjo lind ideja që kishte qenë mirë 

që dikush nga anëtarët e grupit të merrte pushkën në shkollën e fshatit Prekaz i Epërm 

dhe t’i dorëzohej organizatës. Në natën në mes 23/24 marsit, Beqir Meha duke e ditur se 

në këtë natë shkolla e fshatit është e zbrazët, ai organizon grabitjen e saj. Kontribut të 



madh në këtë kishte dhënë edhe vëllai i vogël i tij- Tahir Mehaj, i cili e kishte shoqërua 

 
vëllanë dhe kishte bërë roje derisa ky e kishte marr pushkën me 30 fishek. 



Gjatë hetuesisë ishte konstatua se shumica e anëtarëve të organizatës e kishin 

pranua veprimtarin e tyre atdhetare dhe veten e ndjenin krenar që kishin arritur që të 

sensibilizonin situatën okupuese aktuale tek populli shqiptar në rrethinën e rrethit të 

Serbicës e të Mitrovicës. Ata nuk mohuan asgjë nga angazhimet e tyre por edhe nuk u 

penduan për aktivitetin e tyre që kishin zhvillua. 

Arsyetimin e kishte nënshkrua Zëvendës Prokurori Publik i qarkut të Prishtinës, 

Miroslav Lazareviq. Me datë 3 qershor 1959. 

Procesi kryesor gjyqësorë 

Në bazë të urdhëresës për procesin kryesor, u mor qëndrimi që ai të mbahej me 

30 qershor 1959 në orën 8 të mëngjesit. 

Në proces duhet të merrnin pjesë: Prokurori Publik i Qarkut të Prishtinës; te 

gjithe te akuzuarit që ndodhen në burgun hetues; Avokati mbrojtës i palës-  Stoilkoviq 

Papoviq; Duhet thirrur të gjithë personat sipas propozimit që ndodhen në aktakuzë; 

Duhet kërkuar të gjitha të dhënat për gjendjen materiale të të akuzuarve, po ashtu 

duhet thirr përfaqësuesin e entit të Sigurimeve Sociale. Urdhëresa iu kishte dorëzua që 

të gjithëve me datë 10 qershor 1959, nga Kryetari i Këshillit, gjykatësi, Vujo Rakoqeviq5.  

Gjatë bastisjes që ishte bë në shtëpinë e Bislim Bislimit, organet hetuese në shtëpinë e tij 

kishin gjetur 7 tabak letër, të cilët u gjetën në banesën dhe në lokale të tjera të Bislim 

Bislimit. Letra që ishte gjetur te i akuzuari ishte pronë e Kooperativës Bujqësore në 

Klinën e Epërme, me të cilën arkëtari i saj Adem Gjemë Alia i kishte dhanë udhëheqësit 

të organizatës ilegale Bislim Bislimit me qëllim që të mbante procesverbalin e 

mbledhjeve të organizatës “Vuajtja” dhe për ndonjë shënim tjetër.6 

Procesverbali nga seanca kryesore e grupit 

Procesverbali i seancës kryesore ishte mbajtur me 30 qershor 1959 në Gjykatën e 

Qarkut në Prishtinë, kundër 6 të akuzuarve në bazë të nenit 117, alineja 1 e  2 të LPJ dhe 

nenit 250. Alineja 2 të Ligjit Penal, në bazë të dokumenteve Kto-83/59 me 2 qershor 1959. 

Në seancë kishin marr pjesë Kryetar i Këshillit gjyqësor: Vujo Rakoqeviq, Gjykatësi 

Dragutin Kalugjeroviq , gjykatësit porotë: Mehmet Kalaveshi, Qazim Bajgora dhe Riza 

Voca. Procesmbajtës Jagoda Aleksandriq. 

                                                           
5
 Urdhëresa e PPQ, nr. .K. 104/59. 

6
 K. U. 102/59 



Në seancë merrte pjesë edhe Zëvendësi i Prokurorit Publik të Qarkut në 

 
Prishtinë, Miroslav Lazareviq. Po ashtu edhe të akuzuarit: Bislim Bislimi, Adem 

Alia, Sherif Muslia, Beqir Meha, Ramadan Zeneli dhe Istref Osmani. Avokati mbrojtës 



Blazho Stankoviq, ishte në cilësinë e mbrojtësit të Bislim Bislimit, Avokati Zeqir Arrni, 

mbronte  Adem Alin dhe  avokati Jovan Popoviq ishte mbrojtës i të akuzuarve të tjerë. 

Qysh më herët ishte marr vendimi që seanca gjyqësore të mbahej publikisht dhe 

të fillonte me 30 qershor në ora 8 të mëngjesit. Pasi se ishte lexua aktakuza, Kryetari i 

Këshillit gjykues kishte urdhërua që të ngel vetëm i akuzuari Bislim Bislimi. 

Fillimisht Bislimi kishte deklarua se të gjitha deklaratat që i kishte dhënë para 

hetuesve ishin të sakta dhe iu kishin lexua atij para se të nënshkruante. Ajo që e kishte 

detyrua që të formonte organizatën ilegale ishte varfëria e skajshme dhe padrejtësitë e 

shumta ndaj tij dhe shqiptarëve. Në fund kishte deklarua se qëndron pas të dhënave që 

i kishte deklarua më herët. Edhe pse kryetari i këshillit gjyqësor e provokonte me pyetje 

të ndryshme, megjithatë ai nuk kishte rënë në grackë për të tregua për shokët. E kishte 

mbrojtur me këmbëngulje Adem Alin, duke thënë se ai asnjëherë nuk ka qenë anëtarë i 

organizatës. 

2. Adem Alia kishte deklarua se edhe ai qëndronte prapa deklaratave që i kishte 

dhënë në hetuesi. Ai ishte marr dy herë në organet e hetuesisë dhe përafërsisht i kishte 

thënë të njëjtat gjëra. Në të njëjtën kohë edhe gjatë ballafaqimit, ai kishte dëshmua për të 

njëjtat çka edhe ishte pajtua edhe Bislim Bislimi. 

3. Gati që të gjithë të arrestuarit ishin marr në pyetje nga dy herë, por dallimi në 

rrëfimet e tyre nuk dallonte dhe se ishin identike me njëri tjetrin. Edhe Sherif Muslia 

kishte deklaruar se nuk ka se çfarë të ndryshojë ngase edhe në hetuesi e kishte thënë të 

vërtetën dhe qëndronte pas saj. 

4. Beqir Meha, edhe ky si të tjerët kishte deklarua se të gjitha çfarë di dhe se çfarë 

ka bërë i ka thënë në hetuesi, deklaratën e ka lexuar dhe qëndron pas saj. 

5. Ramadan Zeneli përgjigjet shkurt duke thënë se të gjitha çfarë ka thënë me 

datë 20 prill dhe  16 maj para hetuesisë deklaron se janë të sakta dhe për këtë nuk ka se 

çfarë të ndërrojë. 

6. I vetmi Istref Osmani nuk e kishte pranua deklaratën e mëhershme ngase 

kryetarit të Këshillit gjyqësor i kishte thenë se “Deklaratën e ka dhënë dhe e ka 

nënshkrua nën presion të hetuesve që e kanë marr në pyetje”. Deklaratën që e japi sot, 

këtu para jush, kjo është e vërteta e të tjerat ato të mëhershmet janë shpifje dhe të 

pavërteta. Ndërsa në këtë kundërshtim të Istrefit, Bislim Bislimi kishte reaguar se me të 

vërtetë atë që thotë Istrefi sot është e vërtet ndërsa deklarata e mëhershme para 

hetuesve ka të pavërteta. Pas kësaj bisede që të gjithë të akuzuarit u pajtuan me 

deklaratën e Istrefit. 



Dita e dytë e seancës gjyqësore 

Pasi se dita e punës ishte në fund, kryetari i Këshillit të gjyqit, mori vendim që të 

ndërpritet seanca për të fillua nesër  që nga ora 7 e mëngjesit me përbërje të njëjtë dhe 

në ditën e nesërme të shpallet vendimi i Gjyqit. 

Me 1 korrik, 1959, në sallën e gjyqit të Qarkut në Prishtinë, në ora 7 të mëngjesit 

kishte fillua pjesa e dytë e seancës gjyqësore. Në këtë pjesë morën pjesë të gjithë 

dëshmitarët e ftuar si : 1. Muhamet Qerimi, 2. Maliq Brahimi, 3. Tahir Meha, 4. Jusuf 

Bimbashi, 5. Shaqir Rrahmoni, 6. Zenë Fejza, 7. Ajet Meha, 8. Sadri Shosholli dhe 9. 

Abaz Zenuni. 

Veç Tahir Mehës, i cili njëherë ishte edhe vëllai i Beqir Mehës i cili nuk kishte 

deklarua asgjë, ngase ligji i mundësonte një gjë të tillë për mos deklarim ngase lidhjet 

familjare e lejonin që të mos deklarohet, të gjithë të tjerët u deklaruan dhe qëndruan 

pran deklaratave të tyre të mëparshme. 

Kryetari i Këshillit të gjyqit pasi i prezantoi dokumentacionin që e kishte me 

vete, lexoi të gjitha të dhënat e të akuzuarve, gjithashtu u lexua raporti i stacionit të 

policisë në Serbicë nga 24 marsi 1959; u lexua procesi i gjetjes së pushkës; proceset e më 

parme gjyqësore që ishin ndaj Bislim Bislimit. U prezantuan të gjitha të dhënat rreth 

këtij procesi gjyqësor, andaj në pyetjen e gjykatësit se a mos kishin me shtua diçka tjetër 

të pranishmit, ata u deklaruan se pajtoheshin me të dhënat dhe nuk kishin se çfarë të 

ndryshonin. 

Fjala e avokatëve mbrojtës:   

Përfaqësuesit mbrojtës të të akuzuarve  në fund të seancës gjyqësore kishin 

deklaruar se : edhe gjatë marrjes në pyetje të të akuzuarve, vërehej se të akuzuarit 

kishin qenë shumë të sinqertë dhe konsekuent gjatë përgjigjes para Këshillit gjykues që 

përpikërish këto deklarata përputheshin edhe me deklaratat e marra në hetuesi. 

Avokati i Bislim Bislimit, Blazho Stankoviqi kishte deklaruar se “klienti im, Bislim 

Bislimi dhe të tjerët qysh në fillim të lënë përshtypjen e njerëzve inteligjent. Kjo ndodhë 

për shkak të sistemit shoqëror në vendin ton, andaj duhet të jemi mirënjohës.  Klienti im 

qysh si i ri ka mbetur pa shkollë, pa punë, familja e madhe që është dashur të kujdeset 

për ta, gjendja materiale e familjes ka qenë shumë i varfër” dhe kjo sipas avokatit ka 

qenë arsyeja që e ka detyruar që të marri rrugën e gabuar. Nga veprimtaria e tij në 

shoqëri nuk ka pasur kurrfarë pasojash edhe s’ka mundur të ketë ngase  se shoqëria e 

jonë socialiste ka qenë shumë e fortë dhe e pathyeshme. Edhe pse veprimtaria si qëllim 

ka pasur qëllime antishtetërore, avokati mendonte se  nga ato qëllime asnjëra nuk ka 



mundur të realizohej dhe mu për këtë qëllim duhet Bislim Bislimit duhet shqiptuar 

masa sa më e vogël e dënimit, se edhe çfarëdo mase që të jetë do të ndikoi pozitivisht në 

të. 

Edhe avokati i Adem ... Zeqir Arrni, në fjalën përfundimtare ka deklaruar se 

mbrojtësi i tij si në deklaratat e dhëna gjatë hetuesisë po ashtu edhe tani para trupës 

gjykuese nuk pranon se ka qenë anëtarë i organizatës ilegale. Gjithashtu asnjëri nga të 

akuzuarit nuk ka dëshmua se Ademi ka qenë anëtar i organizatës. Edhe ata që kishin 

deklarua më herët se ai ishte anëtar, e mohuan kategorikisht dhe nga kjo del se Ademi 

kishte bisedua me Bislimin, për metodat e punës së luftës partizane, por anëtar i asnjë 

organizate nuk kishte qenë. Ndoshta edhe do të ishte normale kur dikush shpif për të se 

ka qenë armik i shtetit, por e dimë se ai për shumë vite kishte qenë në vende të 

rëndësishme dhe është e mundur që ndonjë personi edhe i ka bë ndonjë të keqe pa 

vetëdije dhe tani po ata persona duan që ti hakmerren duke shpifur gjëra të pavërteta.” 

Avokati në fund të fjalës përfundimtare kishte kërkua nga gjykatësi që Ademin ta 

lironte si të pafajshëm. 

Ndërsa avokati mbrojtës i Muslijes, Mehës, Zenelit e Istrefit në fjalën e tij kishte 

thënë se nga vet udhëheqësi i organizatës Bislim Bislimit duket çart se ai në kohën kur 

vepronte ka qenë politikisht i pa pjekur dhe i ngarkuar politikisht nga vet situata. Ai në 

kohë të vështira ka kërkua njerëz që të punonte ndoshta edhe për të shfry mllefin ndaj 

vet jetës. Ndërsa sa i përket veprës së Beqir Mehës që ka bërë marrjen e pushkës, t’i 

shqiptohet dënimi sa më i vogël, ndërsa klientëve të tjerë si Muslijes, Zenelit, Istrefit po 

ashtu edhe Mehës, për vepër penale nga neni 117, alineja 1, e 2, të mos iu shqiptohet 

kurrfarë dënimi ngase me asgjë nuk vërtetohet se kanë kryer vepër penale.Pas kësaj 

Këshilli i gjyqit tërhiqet për të shqyrtua dhe votua për veprat e tyre. 

Me 1 qershor 1959, Kryetari i Këshillit të Gjyqit të Qarkut në Prishtinë, para të 

pranishmëve lexon Vendimin në Emër të Popullit: 



Të akuzuarit Bislim Bislimi, Adem Alia, Sherif Muslia, Beqir Meha, Ramadan 

 



Zeneli dhe Istref Osmani me të gjitha të dhënat si dhe dokumentacionin qe e 

posedon gjykata: 

Shpallen Fajtor: 

Për këto arsye: 

1. Bislim Bislimi për shkak se gjatë vitit 1958 në rrethinën e Rrethit të Mitrovicës kishte 

formua organizatën ilegale me emrin “Vuajtja”, e cila kishte për qëllim që nëpër mes të 

forcës ta shkëpus Krahinën Autonome të Kosovës e Metohisë nga RSFJ-ja për qëllim që 

t’ia bashkëngjitet Shqipërisë. Mu për këtë arsye ka anëtarësuar shumë persona për të 

veprua kundër shtetit sidomos gjatë vitit 1958 dhe vitit 1959. Gjatë kësaj periudhe kishte 

mbajtur disa mbledhje me ta, në të cilat ishte diskutua dhe ishin marr shumë vendime 

të rëndësishme si masivizimi i shtuar i anëtarëve në organizatë si dhe zbulimi i 

bashkëpunëtorëve të UDB-es dhe furnizimi me armatim të anëtarëve të grupit. Me anë 

të kësaj që u tha më lart konstatohet se Bislim Bislimi ka kryer vepër penale për 

bashkim kundër shtetit dhe popullit sipas nenit 117, alineja 1. Të L.P. 

2. Adem Alia në ditën e muajin e pa caktuar gjatë vitit 1958 është bërë anëtar i organizatës 

ilegale “Vuajtja”, të cilën e kishte formua Bislim Bislimi. Duke e ditur se ai kishte 

eksperiencë më të madhe politike , ai edhe ishte caktua udhëheqës i organizatës dhe po 

ky i kishte udhëzuar ata se si të punohet dhe se si të përfitohen sa më shumë persona 

për t’u anëtarësuar në organizatë. Po edhe ky ka kryer vepër penale politike për 

bashkim kundër shtetit dhe popullit në bazë të nenit 117, alineja 1, 2 të LP. 

3. Po ashtu edhe personat Sherif Muslia, Beqir Meha, Ramadan Zeneli dhe Istref Osmani, 

të gjithë këta në fund të vitit 1958 janë anëtarësua në organizatës ilegale “Vuajtja”  të 

cilën e udhëhiqte Bislim Bislimi, gjithashtu kishin marrë pjesë në shumë mbledhje të 

organizatës në të cilat ishte njoftua për detyrat dhe qëllimet e saja. Duhet përmendur se 

kontribut të madh kishin dhënë në masivizimin e organizatës me anëtarë të rinj duke iu 

ofruar shumë personave bashkëpunim dhe njohuri për organizatën dhe duke folur 

haptas për padrejtësitë e shumta që bëheshin ndaj shqiptarëve nga ana e serbëve e 

malazezëve që ishin në pushtet. 

4. Po ashtu edhe këta akuzoheshin në bazë të nenit 117, alineja 1 e 2 të Ligjit Penal të 

Jugosllavisë. 

Në bazë të të dhënave dhe veprimtarisë së tyre në organizatën ilegale vije në përfundim 

se të akuzuarit dënohen: 



1. Bislim Bislimit i shqiptohet dënimi me burg në kohëzgjatje prej 5 (pesë) vjetësh, dënim i 

cili i llogaritet që nga 14 prilli i vitit 1959, respektivisht që nga dita kur edhe është 

arrestua. 

2. Adem Alia, dënohet me 1 (një) vit e 6 (gjashtë) muaj burg të rëndë. Burgu i llogaritet që 

nga dita e arrestimit nga 16 prilli 1959. 

3. Sherif Muslia dënohet me 2 (dy) vjet burg të rëndë. Dënimi i llogaritet që nga dita e 

arrestimit 15 prilli 1959. 

4. Beqir Meha dënohet për vepër penale nga neni 117, alineja 2 të L.P. me  1 vit e gjysmë 

burg të rëndë. Ndërsa për grabitjen e pushkës nga shkolla fillore në Prekazin e Epërm 

nga neni 250, alineja 2 të L.P. me dënim të rëndë në kohë zgjatje prej 1 (një ) viti burg. 

Gjyqi duke i pasur parasysh të gjitha aktivitete dhe veprimtarin e tij, i shqipton një 

dënim të përgjithshëm për të dy veprat dhe e dënon me 2 (dy) vite burg të rëndë duke 

filluar që nga dita kur edhe ishte arrestuar 15 prilli i vitit 1959 

5. Ramadan Zeneli dënohet me 2 (dy ) vite burg të rëndë duke pasur për bazë ditën e 

arrestimit të 20 prillit 1959. 

6. Istref Hasanit, Gjykata e Qarkut në Prishtinë i shqipton dënimin prej 1 viti e gjysmë, 

duke filluar që nga 20 prilli 1959. 

Në fund Gjykata e qarkut të akuzuarve i dënon me gjobë në të holla që të paguanin nga 

500 dinar për nevoja të procesit gjyqësor në formë të paushallit. Parat duhet të 

paguheshin brenda 15 ditësh. Ndërsa pushka e marr nga Jusuf Bimbashi, mësues nga 

fshati Llaushë, duhet ti kthehet atij bashku me fishekët dhe çarçafin. 

Në dokumentacionin e të akuzuarve ndodhet edhe procesverbali i anëtarëve të Këshillit 

Gjyqësor se si ata kishin votua më 1 korrik të vitit 1959. 

Për përgjegjësin politike të të akuzuarve të gjithë anëtarët porotë kishin votua një zëri se 

të gjithë të akuzuarit ishin fajtor dhe duhet dënuar me burg të rëndë. 

Mehmet Kalaveshi kishte votua për përgjegjësin politike nga neni 117 të L.P. po ashtu 

edhe ishte pajtua që t’i shqiptohet edhe dënimi me burg Bislim Bislimit prej 5 viteve. Po 

ashtu edhe për të akuzuarit e tjerë. Edhe Qazim Bajgora kishte votua njësojë si porota e 

parë. Gjithashtu edhe Riza Voca voton njësojë si dy porotë e parë. Gjithashtu këtyre iu 

bashkëngjitet edhe anëtari i katërt, gjykatësi Dragutin Kalugjeroviq e kryetari i Këshillit 

Gjyqësor Vuja Rakoqeviq. 

Votimi përfundon  në orën 12 e 30 minuta. 



Ankesat e të akuzuarve   

Pas përfundimit të procesit kryesor gjyqësor dhe pas shqiptimit të dënimeve me 

burg, të akuzuarit kishin të drejt ankese. Kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut në 

Prishtinë me numër 104/59 nga 1 korriku 1959, bënin ankesë: Bislim Bislimi, Adem Alia, 

Sherif Muslia, Beqir Meha, Ramadan Zeneli dhe Istref Hasani nga fshati Prekaz i 

Eperm, i Poshtëm, Klina etj. Ata bënin ankesë në Gjykatën Supreme të RSF të Serbisë në 

Beograd 

Avokati i katër të akuzuarve në ankesën që e kishte shkrua për Gjykatën 

Supreme në Beograd në mes tjerash shkruante se : “Nuk është bash gjithçka sikurse 

thuhet në vendimin e shkallës së parë në Prishtinë. Për shembull, vihej në përfundim se 

këta persona kanë formuar një Bandë, gjë që nuk është e vërtet, Ata nuk kanë formua 

dhe nuk ka veprua si e tillë. Askush prej personave nuk është arratisë dhe nuk ka kryer 

vepra penale”. 

Pastaj thuhej se kanë marrë qëndrime për të likuiduar persona bashkëpunëtor të 

UDB-es,por asnjëherë nuk është marr ndonjë veprim i tillë. Pastaj akuzohen se kanë 

“marr qëndrim që Kosovën ta shkëpusin nga Jugosllavia për ta bashkuar me 

Shqipërinë”, por ata nuk mund të akuzohen për një gjë të tillë ngase asgjë nga ajo nuk 

është realizua..  

“E vërtetë është se në mbledhjet e tyre është biseduar që të rrëzojnë banderra të 

telefonit dhe të rrymës elektrike, por asnjëherë nuk u arrit ndonjë bashkërendim dhe 

asnjëherë nuk u krye ndonjë vepër e tillë” kishte shkrua avokati. Kjo vepër ka të bëjë me 

Ramadanin dhe Sherif Musliun. 

Sa i përket Beqir Mehës është e ditur se ai nuk ka marr pjesë në asnjë mbledhje të 

organizatës, askënd nuk e ka bind që të bëhej anëtar i saj dhe askënd nuk e akuzon se e 

ka bind për me u anëtarësua në organizatë. 

Per Istref Hasanin askush gjatë seancave nuk ka thënë se ai ka qenë anëtar i 

organizatës. Edhe dëshmitari Muhamed, tregon se Istrefi nuk kishte pranua me qenë 

anëtar i organizatës andaj del se  klienti im është i pafajshëm. 

Andaj, avokati mbrojtës kishte shkrua ne ankesën e tije se “ lusë gjykatën e 

lartpërmendur që të akuzuarve tu hiqet dënimi apo t’iu shqiptohet dënim simbolik, se 

në bazë të të dhënave personat në fjalë janë të pafajshëm”. 



Ankesa ishte dorëzua me 13 korrik 1959. Ndërsa e kishte nënshkrua avokati  

 

Jovan Popoviqi, Prishtinë. 



Ankesë kishin shkrua edhe avokatët e Bislim Bislimit dhe Adem Alies. 

Të gjitha ankesat gjykata Supreme e Serbisë i kishte hedhur si të pabaza dhe i 

kthente edhe nji here për t’u vërtetua nga Gjykata e Qarkut ne Prishtine. 

Pas verifikimit te dënimeve, te akuzuarit u dërguan për mbajtje dënimi ne burgje 

te ndryshme te Jugosllavisë... 
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