Komuna e Rahovecit/Orahovac

e cila lëvizte drejt Malishevës/Mališevo.
Planifikonin që të strehoheshin në fshatin
Marali/Maralija. Zeqiri i shoqëroi famil
jaret e vet derisa ata dolën nga qyteti dhe,
më pas, u kthye në lagjen e vet, ku po ashtu
mbetën Sylejmani, Murati dhe vëllai i tij
Behluli, vëllezërit Eshrefi dhe Ramadani,
Shiqajdini, Xhelali dhe Ali Dula. Po atë
ditë, burrat vendosën që të skajoheshin në
ndonjë vend të sigurt. U nisën drejt livad
heve pranë lagjes së tyre. Te vendi Tumbe,
në drejtim të vendit të quajtur Bllato [Ra
hovec/Orahovac], u ndeshën me policinë,
e cila menjëherë shtëni në drejtim të tyre.
Burrat ishin larg policëve serbë afro 50
metra. Vetëm Behluli dhe Ali Dula ia ar
ritën që të shpëtonin, ndërkaq burrat e
tjerë gjetën vdekjen në vend. Trupat e pa
jetë të të vrarëve mbetën në vendin e ng
jarjes për disa ditë rresht, kur policia, më
në fund, i mori ato dhe i varrosi në gropën
me bërllok pranë varrezave myslimane.
I shtrirë në barin e rritur, trupi i Muratit
ka mbetur i pavërejtur në vendin e vrasjes.
Dhjetë ditë më vonë, trupin e Muratit e
kanë gjetur kushërinjtë e tij Abdurrahmani
dhe Hashim Hajda. E varrosën në vendin
e vrasjes. Familjarët e Muratit, pas kthimit
në Rahovec/Orahovac, e siguruan lejen e
pushtetit serb dhe e varrosën Muratin në
varrezat myslimane më 10.09.1998. Mbet
jet mortore të burrave të tjerë u zhvarrosën
pas përfundimit të luftës dhe vendosjes së
KFOR-it në Kosovë. U rivarrosën në varr
ezat myslimane në Rahovec/Orahovac, më
23.10.1999. Mbetjet mortore të Shiqajdi
nit nuk janë gjetur ende. Emri i tij akoma
gjendet në regjistrin e të zhdukurve që e
administron KNKK-ja dhe është renditur
me numër BLG-804722-01.
Burimet: deklarata A.C, FDH-851; deklarata
N.N, FDH-879; deklarata D.H, FDH-926;
deklarata B.D, FDH-33071; deklarata D.H,
FDH-33495; KKMKRFJ, Personat.., FDH10832; KNKK, Persona të zhdukur.., FDH-9795;
ICTY, IT-05-87 (M. Milutinović dhe të tjerë),
Ex.6D00614, FDH-35527.

Luan (Ekrem) Dërmalla

(16.05.1960, shqiptar nga Rahoveci/Orahovac,
bujk, katër fëmijë)

Luani jetonte në të njëjtin shtëpi me të
vëllain Petritin. Kur forcat e UÇK-së e
morën pushtetin në qytetin e Rahovecit/
Orahovac më 17.07.1998, Luani dhe Petriti
u ndihmuan ushtarëve të UÇK-së në
hapjen e istikameve. Por, kur forcat serbe
nisën t’i afroheshin qytetit [në mbrëmje
të datës 18.07.1998], vëllezërit vendosën
ta braktisnin shtëpinë e vet, e cila ishte
pranë rrugës kryesore në Rahovec/
Orahovac. Me familjarët e vet kaluan te
komshiu Shaban Isma. Një ditë më vonë,
më 19.07.1998, rreth orës 16:30, Luani
shkoi për ta kontrolluar shtëpinë. Nuk
u kthye më. Familjarët e kanë kërkuar
për shumë vite më radhë. Disa vite pas
përfundimit të luftës, mbetjet mortore të
Luanit u zbuluan në një varr pranë gropës
me bërllok [prapa varrezave myslimane]
në Rahovec/Orahovac. Pas identifikimit,
familjarët i kanë varrosur mbetjet mortore
të Luanit në varrezat [myslimane] në
Rahovec/Orahovac, më 17.10.2007.
Burimet: deklarata P.D, FDH-12939; OMPF,
Mbetjet.., FDH-15297.

Hamide (Ramadan Gërbiqi)
Popaj

(3.02.1929, shqiptare nga Bellacërka/Bela
Crkva, komuna e Rahovecit/Orahovac, amvise,
dy fëmijë)

Hamide Popaj dhe bashkëshorti Halimi
jetonin në bashkësi familjare me të birin
Ethemin, si dhe tetë anëtarë të familjes së tij
të ngushtë. Në fillim të muajit korrik të vitit
1998, Ethemi me familjarët e vet u strehuan
në Ratkoc/Ratkovac, ndërkaq Hamidja
dhe Halimi ndenjën në shtëpi. Në datën
19.07.1998, Halimi dhe Hamidja vendosën
të largoheshin nga shtëpia. Përderisa kalonin
pranë shkollës së fshatit, forcat serbe kanë
shtënë drejt tyre nga distanca prej afro 200
metrash. Hamiden e qëlluan [Bellacërkë/
Bela Crkva], përderisa Halimi arriti që të
largohej nga vendi i ngjarjes. Trupi i pajetë
i plakës ka mbetur në vendin e vrasjes,
pranë shkollës, deri më 20.07.1998, kur
ushtarë të UÇK-së e morën dhe e varrosën
në Rogovë/Rogovo [Gjakovë/Đakovica].
Pas përfundimit të luftës, më 5.07.1999,
familjarët i kanë rivarrosur mbetjet mortore
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