Komuna e Skënderajt/Srbica

ditën e tretë nga vrasja, komanda policore
eka urdhëruar njënjësit të NJPP–së që me
ndihmën e serbëve nga Skënderaj/Srbica
ta bënin varrosjen e shqiptarëve të vrarë.
Megjithatë, familjarët dhe banorët e fshatit
i kanë zhvarrosur trupat e të vrarëvemë 11.
03.1998 dhe e kanë organizuar varrimin e
tyretë përbashkët në varrezat në Mëhallën
Jashari [Prekaz i Poshtëm/Donje Prekaze].
Në varrim kanë marrë pjesë dhjeta mijëra
shqiptarë dhe dy serbë.
Pas lufte, Kuvendi i Kosovës i ka shp
allur të gjithë anëtarët e rënë të familjes
Jashari dëshmorë të luftës, ndërkaq shtëpia
familjare e Shaban Jasharitu shndërrua në
monument përkujtimor.

bashkëluftëtarët e tij dhe viktimat e tjera.
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Qazim (Osman) Jashari

(20.04.1948, shqiptar nga Prekazi i Poshtëm/
Donje Prekaze, komuna e Skënderajt/Srbica,
mësues, g jashtë fëmijë, pjesëtar i UÇK-së)

Beqir (Bajram) Jashari

(30.03.1955, shqiptar nga Prekazi iPoshtëm/
Donje Prekaze, komuna e Skënderajt/Srbica,
punëtor në Fabrikën e Municionit, pesë fëmijë)
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Halil (Bajram) Jashari

(15.06.1960, shqiptar nga Prekazi i Poshtëm/
Donje Prekaze, komuna e Skënderajt/Srbica,
teknik i makinerisë, njëfëmijë)

Nazmi (Zukë) Jashari

(14.11.1967, shqiptar nga Prekazi i Poshtëm/
Donje Prekaze, komunae Skënderajt/Srbica,
tregtar, një fëmijë)

Isak (Feriz) Halili

(20.01.1934, shqiptar nga Duboci/Dubovac,
komuna e Vushtrrisë/Vučitrn, punëtorndërt
imor, nëntë fëmijë, pjesëtar i UÇK-së)

Isaku me familje jetonin në Duboc/
Dubovac. Ai dhe i vëllai Sadiku kanë
qenë shumë të afërt me familjen Jashari
nga Prekazi i Poshtëm/Donje Prekaze.
Në mëngjes, më 5.03.1998, vëllezërit
Halili e dëgjuan krismën e armëve nga
drejtimi i Prekazit të Poshtëm/Donje
Prekaze. I rrokën armët dhe shkuan drejt
Mëhallës Jashari. Isaku ka rënë në afërsi
të shtëpisë së Shaban Jasharit [7.03.1998],
ndërkaq Sadikun e kanë plagosur rëndë.
Isakun e kanë varrosur më 11.03.1998 në
varrezat e Mëhallës Jashari, së bashku me

Në mëngjes, më 5.03.1998, kur forc
at speciale policore të Serbisë e nisën
sulminndaj Mëhallës Jashari dhe Prekazit
të Poshtëm/Donje Prekaze, mësuesi i
fshatit Qazimi me familje u strehuan te
kushërinjtë Beqir dhe Halil Jashari. Aty u
strehuanedhe familjarët e Sherif, Zukë dhe
Fejzë Jasharit. Prona e Beqirit dhe Halilit
gjendej në vazhdimësi të asaj të Shaban
Jasharit, dhe, rrjedhimisht, burrat iu bash
këngjiten mbrojtjes që nga mëngjesi. Halili
kapësuar në çastin kur nga pozicioni i tij u
nis drejt shtëpisë së Shaban Jasharit. Nga
ora 13:30, predhat e kanë rrënuar kulmin
e shtëpisë së Beqirit dhe Halilit, ndërkaq,
më pas, edhe katin e dytë të shtëpisë dhe
shkallët e saj. Pastaj, policia e ka hedhur
gazin lotsjellës në shtëpi dhe përmes me
gafonit i ka ftuar në gjuhën shqipe të gjithë
familjarët që të dilnin në oborr. E para ka
dal bashkëshortja e Sherifit me fëmijët e
saj, ndërkaq pas saj filluan të dilnin edhe
anëtarë të tjerë të familjes. Kur Qazimi u
paraqit në derëme duart engritura, policët
shtënën dhe e vranë në vend. Kjo e shkaktoi
panikun në mesin e civilëve. Gratë dhe
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