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Demush (Demush) Krasniqi

(3.10.1933, shqiptar nga Tërpeza/Trpeza,
komuna e Malishevës/Mališevo, pensionist, tre
fëmijë)

Në mëngjes, më 28.07.1998, rreth orës
6:00, Demushi e ka çuar bagëtinë në
kullotë. Dy orë më vonë, forcat serbe e kanë
sulmuar Tërpezën/Trpeza. Banorët nisën
të iknin me vrap. Familjarët e Demushit
u nisën me traktor. Ditën e nesërme,
familjarët e Demushit kanë mësuar nga
Kadri Krasniqi se ai dhe Demushi, një ditë
më parë, pasi banorët e braktisën fshatin,
u kthyen me bagëtitë e veta në Tërpezë/
Trpeza. I kanë rehatuar bagëtitë në ahur
dhe pastaj u nisën rrugës kryesore për
tu larguar nga fshati. Mirëpo, Demushi
përnjëherë e ndërroi mendjen dhe u kthye
për ta lëshuar bagëtinë e vet nga ahuri,
ndërkaq Kadriu e vazhdoi rrugën. Nga ajo
ditë, për Demushin nuk dihej asgjë. Në
fund të muajit tetor të vitit 1998, shumica
e banorëve u kthye në fshat. E kanë gjetur
trupin e Demushit në afërsi të rrugës
kryesore të fshatit. E njoftuan familjen
e Demushit, e cila gjendej në Prishtinë/
Priština. Në varrimin e Demushit erdhën
bashkëshortja dhe vajza e tij. E identifikuan
në bazë të rrobave, ndërkaq në xhepin e
gjetën orën e tij. Demushin e kanë varrosur
me ndihmën e farefisit dhe banorëve në
Tërpezë/Trpeza.
Burimet: deklarata Y.K, FDH-16018; KMDLNJ,
Buletini, num. 9, tetor-dhjetor 1998, 117,
FDH-23857; KMDLNJ, List.., na http://www.
bndlg.de/~wplarre/kill9811.html, FDH-34775;
Returning Refugees Find Dead Relatives and
Neighbours in War-Torn Villages, pasqyra
e lajmeve, KIC, 29.10.1998, FDH-29782; J.
Osmani, Krimet.., I, 537.

Hysen (Fejzë) Krasniqi

(17.06.1935, shqiptar nga Llashkadrenoci/
Vlaški Drenovac, komuna e Malishevës/
Mališevo)
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Hyseni ka jetuar në bashkësi familjare me
vëllezërit Osmanin dhe Selmanin, si dhe
familjen e këtij të fundit në Llashkadrenoc/
Vlaški Drenovac. Ishte shurdhmemec.
Kurrë nuk u martua. Në fillim të muajit
korrik të vitit 1998, pjesëtarët e UJ-së u
përqendruan në afërsi të fshatit, në vendin
e quajtur Lagja e Lacajëve/Naselje Ljacaj.
Rreth orës 15:00, më 28.07.1998, ushtria
filloi të bombardonte fshatin. Hyseni dhe
familjarët u strehuan në pyllin e fshatit
Turjakë/Turjak, por, pas pak, ai u kthye
në Llashkadrenoc/Vlaški Drenovac që ta
merrte bagëtinë. Atje, Hysenin e ka takuar
kushëriri Mustafa, i cili ishte strehuar
në një shtëpi, në afërsi të shkollës fillore
Bajram Curri. E kishte parë Hysenin duke
shkuar nëpër fshat [Llashkadrenoc/Vlaški
Drenovac]. Një ushtar nga tanket që hyrën
në fshat i urdhëroi Hysenit që të ndalej,
por ky nuk e dëgjoi. Atëherë, ky ushtar
ka shtënë duke e vrarë Hysenin në vend.
Mustafa priti përderisa tanket kaluan, dhe,
më pas, e barti trupin e pajetë të Hysenit në
bodrumin e shkollës. Në mbrëmje, vëllai
i Hysenit, Selmani, u kthye në fshat dhe
me ndihmën e Malush Ajetit, Kadri Dulit
dhe Zeqir Shabanit e varrosën Hysenin në
varrezat familjare në Llashkadrenoc/Vlaški
Drenovac. Hyseni i kishte vrimat nga armë
zjarri në gjoks.
Burimet: deklarata S.K, FDH-15667; J. Osmani,
Krimet.., 537.

Smajl (Ali) Morina

(1.04.1937, shqiptar nga Llashkadrenoci/Vlaški
Drenovac, komuna e Malishevës/Mališevo,
punëtor, tetë fëmijë)

Smajli jetonte me bashkëshorten Hyrushen
dhe fëmijët. Kur pjesëtarët e UJ-së e nisën
bombardimin e Llashkadrenocit/Vlaški
Drenovac në mëngjes, më 28.07.1998,
familjarët e Smajlit e braktisën fshatin dhe
u strehuan në fshatin fqinj të Lubizhdës/
Ljubižda, përderisa Smajli ndenji në shtëpi
[Llashkadrenoc/Vlaški Drenovac]. Të
nesërmen, familjarët kanë mësuar se
Smajlin e kishin vrarë. Pas disa ditësh,
banorët i kanë treguar djalit të Smajlit,
Maliqit, se i ati qëndronte i strehuar në
bodrumin e vet më 28.07.1998. Ka qenë

