Libër Kujtimi i Kosovës, Viti 1998

Himë Haradinaj u bë anëtar i UÇK-së
si 16-vjeçar. U caktua në njësitin e UÇK-së,
i cili vepronte në rajonin e fshatit Gllogjan/
Glođane.
Gjatë betejës me policinë serbe, e cila
u zhvillua më 24.03.1998. në fshatin Gllo
gjan/Glođane, Gazmendi dhe Agroni u
vranë pranë shkollës fillore Hasan Prishtina, përderisa Himë Haradinaj ia arriti të
tërhiqej. Që të tretë kishin ardhur me qël
lim evakuimin e fëmijëve nga shkolla. Por,
po atë ditë, Himë Haradinajn e kanë vrarë
të Liqeni i Radoniqit/Radonjićko jezero,
në vendin e quajtur Suka e Biteshit. Kanë
shtënë mbi të nga një avion. Trupin e tij të
pajetë e kanë gjetur banorët e fshatit Shap
tej/Šaptelj, të cilët për këtë menjëherë e
kanë informuar UÇK-në. Më pas, trupin
e tij e çuan në Gllogjan/Glođane. Trupat e
Gazmendit dhe Agronit, policia i ka çuar
në morgun e Djakovës/Đakovica, nga ku i
ka tërhequr babai i Gazmendit. Që të tre
janë varrosur gjatë natës në Gllogjan/Glo
đane. Sot, ata prehen në Varrezat e Dësh
morëve të Luftës në Gllogjan/Glođane.

policë u flugën pas njërit, ndërsa Miodra
gu me policin e katërt shqiptarit tjetër. Ky
i fundit e hodhi një bombë dore mbi Mio
dragun dhe kolegun e tij. Drejt tyre kanë
shtënë edhe nga një shtëpi të afërt. Mio
dragu ka mbetur i vdekur në vend.
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Milovan (Vidak) Vlahović

(5.08.1935, serb nga Ratishi i Epërm/Gornji
Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani, pension
 ist,
gjashtë fëmijë)

Milka (Radun Marković)
Vlahović

(5.05.1933, serbe nga Ratishi i Epërm/Gor
nji Ratiš, komuna e Deçanit/Dečani, amvise,
gjashtë fëmijë)
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Milica (Vukoje) Radunović

(7.07.1938, serbe nga Dashinoci/Dašinovac, ko
muna e Deçanit/Dečani, amvise, tre fëmijë)

Milovani dhe Milka Vlahović kanë jetuar në
Ratishin e Epërm/Gornji Ratiš, me vajzën
Naden dhe djemtë Novakun dhe Milojicën.
Në datën 21.04.1998, në mëngjes, në fshat
kanë hyrë shqiptarët e armatosur, disa prej
tyre të veshur në uniforma. Shtënin rrugës.
Nga ora 15:00, Nada, Novaku dhe Milojica
e kanë braktisur fshatin, ndërkaq në shtëpi
kanë mbetur Milovani, Milka dhe Milica
Radunović, e cila po atë ditë, por më vonë,
u largua në drejtim të Dashinocit/Dašino
vac. Ishte kjo hera e fundit kur Milovani,
Milka dhe Milica ishin parë të gjallë.
Nga mesi i muajit shtator të vitit 1998,
në Gjakovë/Đakovica, në hotelin Pashtrik,
u ekspozuan rrobat që janë gjetur në tru
pat e të vrarëve, që janë nxjerrë nga Liqe
ni i Radoniqit/Radonjićko jezero. Fëmijët
e Milovanit i kanë identifikuar rrobat e të
atit. Më 18.09.1998, familjes i është dorë
zuar kufoma për të cilën u tha se i takonte

Miodrag (Milorad) Otović

(7.05.1962, serb nga Gllogjani/Glođane, komu
na e Deçanit/Dečani, dy fëmijë, pjesëtar i MPBsë së Republikës së Serbisë)

Miodragu ka qenë udhëheqës i ndërresës
në Shërbimin e Punëve të Brendshme në
Deçan/Dečane. Jetonte me familjen në
Gllogjan/Glođane. Në datën 24.03.1998,
ai, së bashku me tre kolegë të punës, ishin
nisur për të vizituar familjen serbe Stoja
nović në Dubravë/Dubrava, gjë që ishte
detyra e tyre e rregullt. Përderisa po kalo
nin nëpër Gllogjan/Glođane, i takuan në
rrugë dy shqiptarë dhe u urdhëruan që të
ndaleshin. Por, shqiptarët nuk e respek
tuan urdhrin dhe ikën me vrap nga ven
di i ngjarjes në drejtime të ndryshme. Dy
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