
موستار     مدينة الى الوصول عند استطاع
 …المسلمين

كثيره       مناطق المسلمين الى ليصل عليه وبقي
السيطرة   تحت  الكرواتيه جلها

مع         معلنة حرب في الوقت ذلك في الكروات وكان
لهوادة  ….فيها المسلمين

تلك        زينيتسا مدينة الى الوصول على اصر ولكنه
العرب    بها التي  ….المجاهدون المدينة

رحمة       اليمني ابوالحسن دربه ورفيق ذهب وفعل
واخذوا   عليه ارجلهم   الله على يمشون

الرتفاع       العالية الجبال على كامل اسبوع لمدة
الجو   الشاهقة الباردة ….السقوط

بركب      . والتحق زينيتسا مدينة الى وصلوا حتى
العرب  كتيبة  …المجاهدين

المعارك   اخوانه  وشارك

في     يوم ذات المجاهدون الى   خرج شريشا منطقة
وكان       للصرب تعرض ورد للحراسة الول الخط

الشباب    يصور المجاهدين الى   احد منطلقون وهم
…الجبهه

.… ابوالخلود      له وقال اليمني ابوخلود عند واتى
 بالشهاده؟؟؟؟؟ مارأيك

فيها     …..  الشهادة المرحه بروحه ابوخلود عليه فرد
وأشار…. نحره  موت …ناحية



.… وتعرض     الجبهه الى المجاهدون وصل حتى
المجاهدون    فردهم لهم  …الصرب

ابوالخلود      بجانب وسقطت هاون قذيفة واتت
اشار     اللذي بالمكان شظية وقت  واتته عليه

 التصوير

دار      ….. ….  وودع الله شاء ان شهيدا بعدها سقط
الى  ياابالخلود      الغرور الله شاء ان الخلود ….دار

اتجاه      غير على بإتجاه المجاهدون القبله دفنه
متعمد    غير منهم ….خطأ

دفنه         حضر من يقول دفنه من اشهر ثلثة وبعد
القبر    من لخراجه  ….ذهبنا

نحفر      ….  ونحن القبله باتجاه جديد قبر له وحفرنا
التخيلت   تراودنا ……..قبره

…… …… ورائحته     الدفن بعد شكله كيفسيكون
وجهه  الدود    وملمح اكلها ان ……بعد

جسده    الى وصلنا ….حتى

مفتحه  . اعين الخوف    وكلنا ترجفمن والقلوب
الخير   القادم …للمنظر

بان    .. . ثم جسده من شي كله  فبان  ….جسده

شي          جسده من يتغير لم والله ثم والله اكبر الله
…



كأنه    ……   ولم والله بل منه كريهة رائحة تظهر
؟؟؟؟   نائم

قبره    في ودفناه ولم ……….. اخرجناه الجديد
شي    جسده من  …..يتغير

.…… اليست    اشهر ثلثة مرور  بالكرامه؟؟؟؟؟؟ بعد

جسده         بها الله حفظ التي الكرامه هي والله بلى
التحلل  نقوم     من حتى الميت رائحة وخروج

قبره  ……. بتعديل

وتقبله     الشاب ذلك الله ….. فرحم

به     والحقنا ابوخلود الله .....رحم


