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Kur një predhë ka rënë në oborrin e kom
shiut Malush Ahmetit [të shikohet regji
strimi i mëparshëm], njerëzit nga mëhalla
i kaploi paniku dhe ata filluan t’i braktisnin
shtëpitë. Në çastin kur Ramadani, Elfija dhe
Xufa dolën nga shtëpia, një granatë ka eks
ploduar në oborr. Ramadani u qëllua për
vdekje në vend, ndërkaq Elfija dhe Xufa u
plagosën rëndë. Vëllai i Ramadanit, Hakiu,
i mori dy vajzat e plagosura dhe i vendosi
në rimorkion e traktorit me familjarë të tij
të tjerë. Sapo arritën te Mëhalla Deliu, El
fija ndërroi jetë. Hakiu u ndal dhe e la tru
pin e saj në bodrumin e Sadri Veliut. Kur
arritën te fshati fqinj të Makërmalit/Makr
malj, ndërroi jetë edhe Xufa. Në të njëjtën
mbrëmje, Hakiu e ka varrosur Xufën në
lagjen Bajriqi, në fshatin Gradicë/Gradica
[Gllogoc/Glogovac]. Vëllai i Ramadanit, Il
miu, dhe disa bashkëfshatarë të tij e kanë
varrosur Ramadanin në varrezat e fsha
tit, po atë ditë kur ai edhe u vra. Pesë ditë
më vonë, Sadri Veliu e ka varrosur Elfijen
pranë të atit Ramadanin. Pas lufte, Xufën e
kanë varrosur pranë të atit dhe motrës, më
16.11.1999. godine.
Burimet: deklarata H.A, FDH-14434; Serb
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Nebojša (Živorad) Vićentijević

(19.10.1971, serb nga Mitrovica/Kosovska Mi
trovica, student, i pamartuar, pjesëtar i MPB-së
së Republikës së Serbisë)

Cenë (Bislim) Gjinovci

(15.07.1930, shqiptar nga Makërmali/Makr
malj, komuna e Skënderajt/Srbica, bujk, tre
fëmijë)

Ramë (Mursel) Gjinovci

(15.04.1931, shqiptar nga Makërmali/Makr
malj, komuna e Skënderajt/Srbica, bujk, dhjetë
fëmijë)

Kushërinjtë Cenë dhe Ramë Gjinovci me
familjet e veta jetonin në Makërmal/Makr
malj, ku merreshin me bujqësi. Në datën
8.09.1998, forcat serbe e sulmuan fshatin. U
stacionuan pranë rrugës Gllogoc/Glogovac
– Skënderaj/Srbica. Familjet e Cenës dhe
Ramës, së bashku me shumicën e banorëve
të tjerë, e braktisën fshatin, përderisa ata
që të dy ndenjën në Makërmal/Makrmalj.
Nga ajo ditë, familjarët e tyre nuk kishin
kurrfarë njohuri për fatin e tyre. Në datën
12.09.1998, forcat serbe e bombarduan
Makërmalin/Makrmalj dhe pozicion
 et
e UÇK-së. Në mbrëmje, kur forcat serbe
u tërhoqën, stërnipi i Ramës, Gazmendi,
u kthye në fshat. Shumica e shtëpive is
hte e shkrumbuar nga zjarri. Në oborrin e
Ramës, i ka gjetur teshat e shkapërderdhura
të stërgjyshit, por nuk kishte asnjë gjurmë
të Ramës. Në të njëjtën mbrëmje, një i
afërm i Ramës, Isa, e ka gjetur trupin e
pajetë të Ramës në oborrin e Ali Gjinovcit,
në Mëhallën Sylaj. Ramën e kanë varrosur
një ditë më vonë në varrezat e fshatit. Trupi
i Cenës u gjet më 22.09.1998, kur djali i tij
Hamiti u kthye në fshat. Trupi i tij ka qenë
i shtrirë në rrugë e cila çonte nga shtëpia e
tij në Mëhallën Idrizi. Hamiti e ka varro
sur trupin e të atit në të njëjtën mbrëmje
në varrezat e fshatit.

Nebojša ka qenë absolvent i Fakultetit Elek
troteknik në Prishtinë/Priština. Punonte
në Elektro-distribucion në Mitrovicë/Ko
sovska Mitrovica. Nga viti 1998, ka qenë
pjesëtar i forcave rezervë të MPB-së. E kanë
vrarë më 12.09.1998, rreth orës 21:30, në
Likoc/Likovac.
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Goran (Dragan) Nikolić
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(13.05.1972, serb nga Vlladiçin Hani, një fëmijë,
pjesëtar i MPB-së së Republikës së Serbisë)

Gorani punonte në SPB-në e Vranjes. Nga
muaji mars i vitit 1998, Gorani ka qenë

