Libër Kujtimi i Kosovës, Viti 1998

Fusha e Mollës/Jabukovo polje në fshatin
Vrboc/Vrbovac. Në mesin e tyre ishin edhe
Bajrami, Hajrizi dhe Skenderi, me familjet
e veta. Po atë ditë, forcat serbe kanë arritur
dhe e kanë rrethuar grupimin e madh të të
zhvendosurve. Të nesërmen në mëngjes,
më 23.09.1998, grave u urdhëruan që me
fëmijët të shkonin për në Gllogoc/Glogovac,
ndërkaq burrat i ndaluan. Bajramin,
Skënderin dhe Hajzerin, vëllain e Bajramit,
Dritonin, dhe disa burra të tjerë, pjesëtarët
e forcave serbe i kanë marrë me qëllim që
t’i çonin në pyll. I rrihnin rrugës. Pas pak, e
kanë ndarë anash Bajramin, Skënderin dhe
Hajzerin dhe i morën me vete, ndërkaq
tjerëve u thanë që të largoheshin. Pas dy
minutash, të liruarit kanë dëgjuar të shtëna
që vinin nga vendi ku u ndan me policët
serb dhe tre të arrestuar shqiptar. Ditën
tjetër, më 24.09.1998, Dritoni u kthye
në vendin e ngjarjes, së bashku me disa
familjarë. Atje i gjeten trupat e pajetë të
Bajramit, Skënderit dhe Hajzerit. I bartën
me traktor në fshatin Gllobar/Globare,
por nuk mund t’i varrosnin, sepse policia
gjuante pandërprerë me armë zjarri mbi
fshatin. Trupat i kanë lënë përkohësisht në
garazhin e Mustafë Krasniqit. Vetëm ditën
e nesërme, kanë arritur që t’i varrosnin
Bajramin, Skënderin dhe Hajzerin në një
fushë në Mëhallën Krasniqi. Në datën
18.11.1999, mbetjet mortore të Bajramit
dhe Hajzerit janë rivarrosur në varrezat
lokale të Gllobarit/Globare, ndërkaq ato
të Skënderit në Varrezat e Dëshmorëve të
Luftës në Kleçkë/Klečka.
Burimet: deklarata Z.H, FDH-16516; deklarata
D.K, FDH-16550; J. Martinsen, Regjistri.., FDH26092; fotografi, FDH-21077.

Bashkim (Avdullah) Krasniqi

(4.07.1977, shqiptar nga Gllanasella/Gladno
Selo, komuna e Gllogocit/Glogovac, pjesëtar i
UÇK-së)

Bashkimi u bë anëtar i UÇK-së në muajin
qershor të vitit 1998. Në datën 22.09.1998,
forcat serbe e kanë zënë atë dhe Arben
Xhokajn në një pyll, në afërsi të fshatit
Vrboc/Vrbovac. I rrahën keq. Pastaj, i
morën me vete deri te Fusha e Mollës/
Jabukovo polje, ku gjendej një numër i madh
civilësh, të cilët u zhvendosën nga shtëpitë
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e veta për shkak të veprimeve luftarake.
Atje, policët vazhduan t’i keqtrajtonin
fizikisht Bashkimin dhe Arbenin dhe tu
bërtisnin se ishin terroristë. Ditën tjetër,
më 23.09.1998, Bashkimin, Arbenin dhe
tre burra të tjerë i kanë hipur në një traktor
dhe i kanë nisur për në Gllogoc/Glogovac.
Kur arritën në Tërstenik/Trstenik, ushtarët
serbe vendosën që ta kthenin Bashkimin
dhe të ndaluar të tjerë mbrapa te Fusha e
Mollës/Jabukovo polje, përderisa Arbenin
e çuan në Stacionin Policor në Gllogoc/
Glogovac. Kur arritën te Fusha e Mollës/
Dolina jabuka, ushtarët i liruan së pari
tre burra që ishin me Bashkimin. Jeton
Dvorani, i cili u lirua i fundit, në largim
e sipër ka dëgjuar të shtëna që vinin nga
drejtimi ku Bashkimi ende mbahej nga
policia. Pas tërheqjes së policisë nga vendi
i ngjarjes, Jetoni u kthye dhe e gjeti trupin
e pajetë të Bashkimit. Me ndihmën e disa
banorëve të fshatit Vrboc/Vrbovac, ai e
ka çuar trupin e Bashkimit në xhami. Më
vonë, axha i Bashkimit e ka marrë kufomën
dhe e ka varrosur në varrezat e Mëhallës
Krasniqi, në fshatin Gllanasellë/Gladno
Selo, më 25.09.1998.
Burimi: deklarata A.K, FDH-17213.

Rifat (Miftar) Fejza

(1.05.1949, shqiptar nga Dobrosheci/
Dobroševac, komuna e Gllogocit/Glogovac,
elektricist, nëntë fëmijë)

Rifati me vëllezërit Hysenin, Xhemailin
dhe Smailin i kanë larguar familjet e veta
nga fshati më 21.09.1998, kur forcat serbe
e sulmuan Dobroshecin/Dobroševac.
U strehuan në pyllin e afërt. Aty kanë
qëndruar të fshehur deri më 24.09.1998,
kur vërejtën se forcat serbe ishin nisur
drejt tyre. Nga ora 22:00, civilët shqiptarë
u nisën të zhvendoseshin drejt fshatit
Sllatinë/Slatina [Fushë Kosovë/Kosovo
Polje]. Rifati gjendej në krye të kolonës, afro
20 metra përpara tjerëve, për të verifikuar
nëse rruga ishte e sigurt. Te vendi i quajtur
Gaspojë/Gaspoje, kanë dëgjuar urdhrin
të shqiptuar në gjuhën serbe: „Stoj!“
(ndaluni). Menjëherë pas kësaj, kanë nisur
të dëgjoheshin të shtëna. Familjarët e

