
بعظائم العأمال *** لله در ضياغم ملئ الدنى
فيها قاموا

خطاف ذلك الشاب المرح الذي قلما تجده
الجبين او رافعا صوته بوجه احد اخوانه ، مقطب

كان في الجيش البحريني عأمله وكانت الشهادة
وفضل الجهاد تراوده من فترة لخرى فكان كلما

سنحت له الفرصه شد رحاله الى كشمير ،
وهناك كانت نصرته لخوانه الكشميريين فتردد

فكان كثيرا عألى تلك البلد حتى احبهم واحبوه
يدربهم عألى فنون القتال ويتلذذ بهذا المر لنه

شيئا لمته يحس بداخله انه استطاع ان يقدم
 .ويرى نتائجه ملموسة

بدأت أحداث البوسنة ولكنه كان مرتبطا بأرض
كشمير ؟؟ ومضت سنه وسنتان عألى أحداث

البوسنه ووضعه الوظيفي ل يساعأده ان يأخذ
طويلة ، ولكنه باعأها لله خالصة واخذ إجازة

اجازة اضطرارية وسافر الى ارض البوسنه حتى
اليها وما ان وصل حتى تلقاه اخوانه وصل

بالصدر الرحب وأحبهم وأحبوه للخلق الرفيع
 .كان يتحلى به الذي

اخذ يدرب اخوانه عألى ما رزقه الله من العلوم
عألى لسانه كلمة اللهم العسكرية وكانت دوما

.ارزقنا الشهاده مقبلين غير مدبرين
صاح المنادي ياخيل استمر عألى حاله هذه حتى

الله اركبي وكانت تلك هي معركة بدر البوسنه
نفسه شوقا لرب العزه فازداد حماسه وتوقدت

 .وتوقا لجنته العليه
تحركت جموع المجاهدين الى ارض المعركه
وتسلل المجاهدون الى الصرب وكان طوال

طريقه يمازح الشباب كعادته وكان يقوم بتقليد
اللهجات العربية باللغة البوسنويه مما روح عأن
المجاهدين وأعأطاهم إحساس المؤمن بقضاء
الله وقدره ؟؟؟ اذ انهم ل يبعدون سوى أمتار



قليلة عأن الصرب والمجاهدون أمام فوهات
بنادق الصرب ولكنه التثبيت من الله وان ما كتبه

 .الله سيكون ول يرد قضاؤه راد
صلى المجاهدون فرادى صلة الفجر ثم انقضت

الملعأين وتحت السود عألى اعأداء الله الصرب
صيحات التكبير والتهليل وبين اصوات القذائف

وأصوات أنات القتلى والراجمات وازيز الرصاص
والجرحى اذ جرح اخ له من المجاهدين العرب

يفصلهم عأن الصرب سوى وكان بجانبه وما كان
خمسة امتر فقط !!! وكان الصربي متمكنا من

المجاهدين وابل الرصاص سلحه ويطلق عألى
وكان الخ الجريح تحت مرماه فما استطاع

لينقذ اخيه وما ان سحبه خطاف النتظار وزحف
قليل وأبعده عأن مرمى الصربي اذ باغتته طلقة

جبان سقط عألى اثرها شهيدا جبانه من صربي
صابرا محتسبا مقبل غير مدبر ولنزكي عألى الله

 .احد
حزن رفاقه المجاهدين عألى فراقه وانزلوه من

البسمه ارض المعركة واظلوه بدموعأهم وكانت
مرتسمة عألى شفاته وبالسبابه مرتفعه مما

ال الله يوحي بأن آخر كلمة نطق بها هي ل اله
محمد رسول الله اذ انبعثت منه رائحة من روائح

رائحة المسك اللتي قد الجنة ان شاء الله انها
شمها كل من كان واقفا عأليه وهو مسجى رحمه

….الله
مقتله بليله يقول للمجاهدين والله وكان قبل

 ….اني سأقتل !! ويرددها ويكررها
وبر الله بقسمك ونسأل الله ان فوداعأا خطاف

تكون في جنات ونهر في مقعد صدق عأند مليك
بأحبابك ابو عألي البحريني مقتدر……والحق

….والفاتح البحريني والعباس البحريني

الشهداء العرب في البوسنه من قصص
 والهرسك
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