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У последњим окршајима унутар сиријске опозиције погинуо Мирза Ганић, преноси
"Санџак прес".

  

  

Мирза Ганић погинуо је у последњим окршајима унутар сиријке опозиције, где су се око
превласти над покрајином Алепа борили Исламска држава Ирака и Шама (ИДИШ) против
Исламског фронта и Слободне војске Сирије, преноси Санџак прес.

  

Како пише, медији блиски ИДИШ-у објавили су да су Ганића убили војници Слободне
војске Сирије.

  

Такође, наводе да је Ганић требало да изврши "шехидску акцију" (израз који се користи
за бомбаше самоубице), али је у томе био спречен, како истиче његов пријатељ Ебу
Малик ес-Санџаки преко Фејсбука, јер га непосредно пре тога ударио ауто.

  

Како Санџак прес сазнаје, Ганић је погинуо тако што је приликом гранатирања погођен у
пределу колена, што је проузроковало брзо истицање крви и смрт.

  

(РТС)
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Новопазарски вехабија Мирза Ганић ипак погинуо у Сирији!

  

ДАМАСК – После скоро девет дана нагађања о смрти Мирзе Ганића, вехабије из Новог
Пазара који ратује у Сирији, његов суграђанин и ратни друг Ебу Малик потврдио је да је
он убијен.

  

  

Како је Ебу Малики појаснио Мирза је рањен у ногу, али је врло брзо искрварио и умро.

  

Иначе, Ганић је био један од најгласнијих вехабија из Сирије, који је јавно запретио
министру безбедности БиХ Фахрудину Радончићу због иницирања закона о забрани
одласка на страна ратишта, као и потпредседнику Владе Србије Расиму Љајићу.

  

Да подсетимо на Твитер профилу Ебу Малик Ес Санџачки јавио је 3. јануара да је Мирза
погинуо, међутим Ганић се наредног дана огласио на свом Фејсбуку профилу и
демантовао ту вест.

  

Ганић је на Фејсбуку тада оставио саопштење:
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Обавештење..- Аллах вас помогао.. Немам пуно времена.. Ја Мирза Ганић нисам погинуо
(иако у се испоставило да је та лажна вест обрадовала све невернике).. Хвала Аллаху..
Браћа која су публицирала су добила вести са профила мог блиског брата а тај профил
је био хакован.. Довите људи.. Било је у овоме и кхајра и зла.. Углавном, ја сам још ту а
Аллах најбоље зна разлог.. Схехадет је постигло око 6 људи са наших простора.. Довите
за њих и за рањене.. Аллах вас помогао.. Знам да неки неће одмах поверовати али ја
сам.. Муслимани не лажу а камо ли Мудзахиди.. Са осмехом на лицу због браће и тугом у
срцу због мене јер сам још овде..Мирза Ганић.. Ако ми можете учинити услугу и
проширити ову вјест.. "обрадујте" кафире.. - написао је Ганић.

  

(Курир)

  

У Сирији страдао исламиста из Травника, ујак тврди да су га врбовали људи из
Зенице

  

У Сирији је страдао Амир Каргић (23) из Травника, који је заједно са супругом отишао да
ратује у тој земљи, а нико са сигурношћу више не може потврдити колико је грађана
Босне и Херцеговине изгубило животе до сада у тој земљи.

  

Амирова мајка Нермина потврдила је информацију је он страдао пре неколико дана у
Сирији и да ће његово тело бити укопано у тој земљи.

  

Према речима Амировог ујака, који није желео да му се објави име, Амир је живео
нормалним животом до пре две године, са мајком и братом.

  

- Био је верник и раније, али је све кренуло наопако када је претпрошлог рамазана
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отишао у Горњу Маочу да учи Куран. Вратио се другачији - тврди он и наводи да је
фамилија знала да се Амир спрема за одлазак на сиријско ратиште, те да су га наводно
врбовали људи из Зенице, Турбета и Травника.

  

Животе у Сирији до сада су изгубили и Мевлудин Цицвара, Вернес Вехабовић, Сенад
Кобаш, Дервиш Халиловић, Емедин Велић, Муаз Шабић, Ебу Билал, Хамза Азмир Алишић
и Ебу Исмаил из Теслића.

  

Последњих дана у Сирији, осим рата против режима Башара ал Асада, воде се јаке
борбе и између Исламског фронта и Слободне сиријске војске са једне и припадника Ал
Каиде са друге стране.

  

(Срна)

  

У Сирији погинула и двојица муслимана из Босне

  

САРАЈЕВО – Сарајевски “Дневни аваз“ дошао до информације да је у Сирији прије
неколико дана страдао Амир Каргић (23) из Травника, који је заједно са супругом отишао
у рат. Његова мајка Нермина потврдила је новинарима да јој је снаја јавила за погибију
сина. Трећег јануара потврђена је и погобија Азмира Алишића (23) из Санског Моста.

  

Азмир Алишић (24) из села Алишићи крај пута Сански Мост – Приједор отишао је да се
бори у Сирији прие последњег рамазана из породичне куће родитеља Садика и Арифе.
У Сирији је свом имену и презимену додао ратно име Хамза. Погинуо је у петак, 3.
јануара, а вест оцу и мајци саопштила је снаја Аиша, која живи у немачком граду Келну
са тек рођеном бебом.

  

- Мој Азмир уистину је имао вољу да оде, био је загрижен да оде по сваку цијену. Ја
нисам био за то, право да вам кажем. Ја не знам ко би своје дете саветовао да иде у рат.
Мени сада да донесу вреће пара, не могу ми вратити дете – каже отац Садик.
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Садик не зна с ким је његов Азмир отишао и како је дошао до Сирије. Само се путем
интернета јавио из Турске.

  

(Правда)

  

 5 / 5


