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Libër Kujtimi i Kosovës, Viti 1998

marshin gati tërë natën. Gjatë zbritjes nga 
bjeshka e Pashtrikut/Paštrik,  në më ngj
esin e  datës 14.12.1998, nga ora 4:00, në 
afërsi të postbllokut ushtarak Liken, njësiti 
vëzhg ue s  i  kolonës së UÇKsë u ndesh me 
pjesëtarët e Brigadë s së 549 të Motoriz uar 
të UJsë. Pë r  sh kak të mjegullës dh e borës,  
d i sa pjesëtarë të grupit e h um bën  orientim
in dhe  ranë në fusha të minuara. Po atë ditë, 
në t ri incidente  të ndara, vdekj en  e gje tën 
40  pjesëtarë të UÇKsë, në mesin e tyre 
edhe një grua, Lulete Shala. Hazir Kryeziu 
u z hduk.  [G jatë ditës, nga të ftoht ët kanë  
ndërruar j etë tre ushtarë: Selim Selimi, 
Astrit Bytyqi dhe Besim Qarri]. Pas dite, 
në ora 17:00, pjesëtarët e UJ së i kanë zën ë 
 pe ng nëntë ushtarët e UÇ Ksë. Ushtarët e 
tjerë, së bashku me të pla gos urit, u kt hy en 
 në Shqi përi. Rreth orës 13:00, ushtarët se
rb i tran sf eruan me h eli kopter  trupat e 35 
ushtarëve të UÇKsë në morgun e spitalit 
të  Prizrenit/ Prizren. 

Në datën 19.12.1998 ,  f amilja rë t  i  kanë 
 ma rrë trupat nga morgu, falë ndë rmjet ës
imit t ë Misionit Verifikues Kosovar. I bar
tën në Krushë të Madhe/V elika  Kruš a. Një 
ditë më v on ë, që të gj ithë të  rënët u varro
sën n ë Pola c/Poljance [Skënderaj/Sr bica],  
n ë vendin i  cili nga   ajo  d it ë  q uhet Kodra e 
Dëshmorëve/Breg palih boraca.  

Dy tr upa të paident ifi kuara  u varr os ën 
më 22.12.1998 në Kle çkë/Kl ečk a. Trupat  e 
Afrim  Musliut, Se lim Selimit, Astr it Byty
qit, Veli Ballazhit  dhe Besim Qarrit kanë 
mbetur në bjeshkë deri më  15.06.1 999, kur 
u zbuluan  nga pjesëtarët e UÇKsë. U var
ro sën në Pas htr ik/Paštrik,  p or, një muaj 
më v onë, u rivarrosën në varre zat  e  fshatr
ave apo  qy teteve t ë tyre  të  lindjes. Famil
jarët i ka në  rivarrosur mbetjet mortore të 
V eli  Ballazhit m ë 29.08.1999, në Varrezat e 
Dëshmorëve  të  L uftës n ë Pusten ik .

Pas lu fte,  më 1. 09.1999, f am iljarët i 
kanë rivarrosur mbetjet  m ortore të Avni 
 Kutllov cit  në Varrezat e Dëshmorëve të L uf
tës në Sta n ocin e  Epërm/Go rnje Stanovce, 
në komunën e Vus ht rr is ë/Vučitrn .

Në mua jin tet or  të vitit 1999, pa
tologët i  kanë i dentifiku ar  dy tr upa  që is hi n 
 varrosur në Kleçkë/Kleč ka . Ata ishin Gani 
d he Ramadan Elshani. Ramadanin  e rivar
rosën në varrezat  e  njëjta, ndërkaq famil

jarët e rivarrosën Gan iu n më 30.10.1999 në 
Varr ezat  e Dëshmorëve të Luftës në  Krajk
ovë/K rajkovo. 

 Familjarë t janë end e duke kë rku ar 
ndriçimin e  fat it dhe gjetjen e trupit të 
Hazir Krye ziu t.  Në regjistrin e të zhduku
rve  të  KNKKs ë,  lë nda e tij është sis tem ua r 
me numër BLG804114 01 .  
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