Komuna e Prishtinës/Priština

Hafir (Isuf) Shala

(15.02.1960, shqiptar nga Gllogoci/Glogovac,
mjek, gjashtë fëmijë)

Hafiri punonte në Shtëpinë e Shëndetit në
Gllogoc/Glogovac. Ishte anëtar i Lidhj
es Demokratike të Kosovës (LDK) dhe ka
qenë i angazhuar në grumbullimin e ndih
mave humanitare. Shpeshherë u ofronte
ndihmë ushtarëve të plagosur të UÇK-së.
Në datën 10.04.1998, ishte nisur me He
tem Sinanin dhe Shaban Nezirin për në
Prishtinë/Priština. Rreth orës 8:00, veturën
me të cilën udhëtonin e kishte ndalur pol
icia e komunikacionit, në fshatin Sllatinë/
Slatina. Në afërsi ishte i parkuar një xhip
me ngjyrë të zezë, me targa të Prishtinës.
Derisa policia i kontrollonte dokumentet
e tyre personale, tre burra në rroba civile
Hafirin e futën në xhip, ndërsa i katërti i
futi Hetemin dhe Shabanin në automjetin
e policisë.Ata i dërguan nëstacionin poli
cor në Prishtinë/Priština, ku janë marr
në pyetje në dhoma të ndara. Po atë ditë,
Hetemi dhe Shabani ishin liruar, ndërsa
Hafiri u ndalua. Duke u larguar nga staci
oni, ata kishin dëgjuar britmat e Hafirit.
Familja e Hafirit, AI, HRW dhe FDH iu ki
shin drejtuar institucioneve të Republikës
së Serbisë, lidhur me zbardhjen e fatit të
tij. Prokurori Publik i Qarkut në Prishtinë/
Priština ishte përgjigjur se ata nuk kishin
të dhëna se ku gjendej Hafiri. Për fatin
e Hafirit deri më sot nuk dihet asgjë. Në
regjistrin e të zhdukurve të KNKK-së,rasti
i tij është i evidentuar me numër YUK000100-01.
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Isuf(Salih) H
 ajdari

(19.05.1940, shqiptar nga Prishtina/Priština,
punëtor, pesë fëmijë)

Agron (Muharrem) R
 rahmani

(20.04.1971, shqiptarnga Prishtina/Priština,
student, një fëmijë, pjesëtar i UÇK-së)

Në vitin 1989, Agroni ishte pjesëmarrës
i demonstratave në Podujevë/Podujevo
kundër pushtetit serb, për çka ishte i
dënuar me dy muaj burgim. Në vitin 199
2, bëhet anëtar i Lëvizjes Kombëtare për
Çlirimin e Kosovës. Gjithashtu, ishte edhe
komandant i Njësisë së UÇK-së, Rexhep
Mala. Ai kishte studiuar në Prishtinë/
Priština dhe banonte me disa studentë në
banesë, që e morime qira nga IsufHajdari.
Nënatën në mes 11 dhe 12.05.1998, r reth
orës 2:30, në afërsi të banesës së dhënë me
qira dhe shtëpisë së Isuf Hajdarit [Lagja e
Muhaxhirëve/Naselje Muhadžeri] në Pr
ishtinë/Priština, Agroni është plagosur
gjatë konfliktit me policinë serbe. Fatmir
Humolli, i cili gjithashtu ishte i plagosur, e
kishte nxjerrë dhe fshehur në shtëpi të vet,

