
БАЊАЛУКА - У великој акци-
ји безбедносних агенција из
целе БиХ, кодног имена „Да-
маск", на подручју БиХ, јуче
јеухапшено 16 особа осумњи-
чених за подстацање и фи-
нансирање терористачких ак-
тивноста, а пронађена је већа
количина наоружања, муни-
ције, војне и друге опреме.
Ухапшени се доводе у везу и
са врбовањем држављана БиХ
за одлазак у Сирију и Ирак и
учествовањем у тамошњим
сукобима на страни радикал-
них терористачких група и
организација. Најзвучније
име међу ухапшенима је Ху-
сеин Боснић звани Билал, ко-
ји важи за једног од вођа веха-
бија у БиХ.

Претресено је 17 локација
на подручју Сарајева, Кисеља-
ка, Зенице, Маглаја, Ошве,
Горње Бочиње, Горња Маоча,
а у акцији је учествовало више
од 200 полицајаца. До сада је
у претресима пронађена
одређена количина наоружа-
ња, мунипије и друге војне
опреме, затим пропагандни
материјали, компјутери, мо-
билни телефони, СИМ карти-
це...

У акцији „Дамаск" поред
Боснића ухапшени су Хамдо

зака младића из БиХ да рату-
ју у Сирији, сгигла је наредба
из Британије да БиХ нешто
предузме и ми смо сада има-
ли једну овакву акцију.

Он додаје да ова хапшења
могу имати дугорочне нега-

ефекат према Западу где БиХ
показује да је спремна да се
обрачуна са припадницима
радикалног исламског покре-
та у БиХ.

- Ипак, акција је показала
да се и даље БиХ неће обрачу-

Фојница, Мухамед Џерахо-
вић, Емин Хоџић, Адем Кара-
муја, Мирза Капић, Сафет Бр-
кић, Ибро Делић, Едуард Тур-
гути, Сенад Хукић, Енес Ме-
шић, Елвир Муратовић, Се-
дин Хусеиновић, Фикрет Зу-

тавне последице уколико БиХ
не настави да се обрачунава
са вехабијама.

- Ми смо у БиХ 2010. годи-
не имали велику акцију „Све-
тлост" _де је похапшено на де-
сетане вехабија у Маочи. Сви
су пуштени на слободу Ако
нема затворских казни, онда
је бесмислена свака оваква
акција - закључије Галијаше-
вић. ■ В.М.-СМ.

навати са финансијерима ве-
хабија у БиХ, већ само са га-
ламџијама попут Боснића.
Ова акција је наручена од
стране Британаца јер они
имају великих проблема у Си-
рији, _де штите своје интересе- појашњава Галијашевић. -
Због последњих честих одла-

кић, Авдулах Хасановић и Ја-
смин Јашаревић. Сви ухапше-
ни су одраније позната без-
бедњацима из БиХ као члано-
ви вехабијског покрета.

Џевад Галијашевић, ек-
сперт за борбу против терори-
зма, каже за „Новосги" да по-
менута акција има позитиван

Најзвучније име међу ириведенима Хусеин Боснић. Прешресено 17локација
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ДОЛИЈДЛИ Специјалци приводе једног од вехабија

ХУСЕИН Боснић звани Билал,
познат као један од вођа веха-
бијске заједнице у БиХ, већ ме-
сецима је позивао младиће да
се придруже оружаним група-
ма терористичке организације
„Исламска држава" и на тај на-
чин укључе у џихад на терори-
торији Сирије. Такође је тражио
и да Србима и Хрватима у БиХ
уведе харач као у време Ото-
манског царпва.
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