Komuna e Obiliqit/Obilić

në Varrezat e Dëshmorëve të Luftës në
Siboc/Sibovac.
Burimet: deklarata M.K, FDH-19830; deklarata
S.H, FDH-36778.

Fejzullah (Rexhep) Krasniqi

(8.07.1944, shqiptar nga Siboci/Sibovac,
komuna e Obliqit/Obilić, punëtor, pesë fëmijë)

Forcat serbe kanë filluar t’i bombardonin
mëhallët shqiptare në Siboc/Sibovac më
22.09.1998. Sulmi u ndërmor nga drejtimi
i fshatit Graboc i Epërm/Gornji Grabovac
dhe Mëhalla Konxheli në Siboc/Sibovac.
Popullata shqiptare, në mesin e tyre edhe
familjarët e Fejzullahut, kanë kaluar në
pyjet e afërta, por ai nuk deshi të lëvizte dhe
ndenji në shtëpi. Pas disa ditësh, familjarët
kanë mësuar nga pjesëtari i UÇK-së, Daut
Krasniqi, se ai e kishte gjetur trupin e
pajetë të Fejzullahut te lagja e Dushkajës/
Duškaja, në një pyll përmbi fshat, dhe se
me miqtë e tij e kanë varrosur në varrezat
e Mëhallës Krasniqi (Mexhuani). Dauti u
tregoi familjarëve se në trupin e Fejzullahut
vëreheshin plagët e shumta nga armë zjarri.
Pas lufte, në muajin korrik të vitit 1999,
djemtë e Fejzullahut e kanë rivarrosur të
atin në Varrezat e Dëshmorëve të Luftës,
në Siboc/Sibovac.
Burimet: deklarata B.K, FDH-17619; KMDLNJ,
Buletini, num. 9, tetor-dhjetor 1998, 116, FDH23857.

Ahmet (Hajriz) Kelmendi

(1956, shqiptar nga Siboci/Sibovac, komuna e
Obiliqit/Obilić, axhustator, dy fëmijë)

Forcat serbe kanë depërtuar në Siboc/
Sibovac më 26.09.1998, në mes të orës
18:00 dhe 19:00, dhe menjëherë nisën
tu vënin zjarrin shtëpive në Mëhallën
Kelmendi. Ahmeti gjendej me të atin në
shtëpi, përderisa bashkëshortja dhe fëmijët
e tij ishin tërhequr në pyll para sulmit të
forcave serbe. Babai i Ahmetit bëri një
përpjekje për të ikur nga forcat serbe, por
e plagosën në dorë me granatë. U kthye
në shtëpi dhe Ahmeti ai lidhi dorën. Një
ditë më vonë [27.09.1998], predhat serbe
filluan të binin rreth shtëpisë. Ahmeti
dhe i ati vendosën që të provonin të iknin
me vrap. Dolën prej shtëpisë dhe, në atë
çast, një predhë ka rënë mbi shtëpinë e
tyre [Siboc/Sibovac], ndërkaq ciflat e saj
e qëlluan Ahmetin. I plagosur për vdekje,
ai ka rënë në tokë. Nuk ishte në gjendje të
lëvizte më, sikurse i ati, i cili arriti deri te
pylli i afërt. Trupin e Ahmetit e kanë gjetur
tetë ditë më vonë [5.10.1998] pjesëtarët
e UÇK-së. E kanë varrosur në afërsi të
shtëpisë. Në muajin shtator të vitit 1999,
mbetjet e tij mortore janë rivarrosur në
varrezat e fshatit.
Burimet: deklarata H.K, FDH-17588;
KMDLNJ, Buletini, num. 9, tetor-dhjetor 1998,
116, FDH-23857.
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