EID MAHMUD dr.
DATUM I MJESTO ROĐENJA:
NACIONALNOST:
ZANIMANJE:

Hrvat, Jordanac
Liječnik

ISKAZ/IZJAVA SE ODNOSI NA:
Period između rujna 1991. i veljače 1992. godine, područje Sunje

SVOJSTVO U KOJEM JE SVJEDOK BIO PRISUTAN:
Liječnik
VEZA GENERALA PRALJKA S DOGAĐAJIMA NA KOJE SE
ISKAZ/IZJAVA ODNOSI:
General Praljak uvodi red i disciplinu; sudjeluje u izvlačenju ranjenih
Napomena: Dr. Eid je umro 2006. godine.
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Jordansko i hrvatsko državljanstvo; radi u Sisku kao doktor opće medicine. Formirao
dječju ambulantu u Sunji; radio u Sunji do kraja rata.
Prvi kontakt s Praljkom. Praljak je uspostavio dobar kontakt sa svim ljudima, bez obzira
na naciju i religiju.
Zahvaljujući Praljku je sagrađen prvi bunker; često bio na liniji. Praljak uveo jutarnje
postrojavanje, brifing, intoniranje himne, zabranio točenje alkohola, obnovio ambulantu.
Praljak organizirao vjenčanje pokojnog Koste. Uspoređuje stanje u Sunji prije i za
vrijeme Praljkovog boravka
Praljak je bio prisutan kad je ranjene trebalo izvlačiti; stalno prisutan na crti obrane; kad
god je Eid kao liječnik išao po nekog ranjenika, bio je prisutan i Praljak
Naglašava kako za vrijeme Praljka nije bilo pravljenja razlika među ljudima koji su ostali
da bi branili svoj grad. Praljak nije razlikovao Arapina, Muslimana, Srbina ili Hrvata.
Događaj kada su Eidu došla dva vojnika tražeći bolovanje, nakon što ga nisu dobili oni su
repetirali automat na Eida. Praljak ih je zbog toga dao zatvoriti.
Vrlo određen u svojim stavovima, Eid ponovo naglašava kako za vrijeme Praljka, u Sunji
nije bilo napetosti među pripadnicima različitih nacija – ali prije i poslije Praljka
napetosti ove vrste je bilo. Uspostava reda je direktna posljedica Praljkove prisutnosti i
osobnog angažmana.
Objašnjava što je i kako je Praljak radio. Samo zahvaljujući Praljku, Sunja nije pala. Za
vrijeme Praljka bilo je oko 80% manje ranjenih i poginulih vojnika, nego u periodima
prije ili poslije Praljkovog boravka u Sunji.
Kako je Praljak reagirao na pokušaje otuđivanja imovine
Događaj kada je bila pogođena ambulanta i Praljkovo ponašanje; obnova ambulante
«Ja, kao stranac, upravo sam doživio nešto lijepo za vrijeme boravka Praljka u Sunji, a to
nisam doživio niti prije njega, niti iza njega»
O «Oluji»; vrlo kratkom susretu s Praljkom u Kostajnici. Kako je u sanitetskim kolima
vozio Orkana nakon «Oluje» da bi Orkan vidio svoj zavičaj
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