
عام   المعارك   1993في خضم وفي الكروات  م مع
القصه   ....   هذه حدثت والهرسك البوسنه ......في

الكروات   نكث وبدت    عندما المسلمين مع عهودهم
المسلمين    اراضي في ...... اطماعهم

على   الحصار فكي    اشتد بين ووقعوا المسلمين
....... كماشه

وفقه     المغربي ابوعلي صاحبنا الله المهم
الله ....     رحمه الكويتي ابوعلي اتاه وحفظه

 واعطى

مبلغا   المغربي معه    اباعلي كأمانة المال  ...... من

جليزونوبولي       منطقة الى المغربي علي ابو رجع
هناك   مع العرب ..... المجاهدين

ومهمه       شديده لخوضمعركة يستنفرون بهم واذ
 ..... الكروات مع

المجموعات    وقسمت المجموعات وزعت
الكروات....   .... وتحركتصوب

الحاضرين        اخوانه احد الى المغربي علي ابو ذهب
اذنه    ... وهمسفي

من         اذا مبلغا جيبي ففي مكروه لي حدث او قتلت
الكويتي      علي لبي امانة هو .... المال

نحو       ...  وانطلقوا الله شاء ان خيرا الخ له فقال
..... المعركه



الوطيس   ...  بدأت وحمي الكروات مع المعركه
 .... القذائف  وانطلقت البأس ... واشتد

يحمل  ....   .... كرواتي بعلج واذ المجاهدون وتقدم
به     ويقذف جي الربي علي   سلحه ابي  على

 ...... القذيفة    وتسقط بالوصيه اسره اللذي وصاحبه
ابوعلي  فتضربصفحة    قرب  وتأتيشظاياها

 .... اجزاء     وقطعت دمه وسال وجهه فشق وجهه
لحم  ...... وجهه من

    ..... به   والنزول بسحبه صاحبه قام عليه مغشيا وخر
الخط  ...... الخلفي الى

بالله    ...      ال قوة ول حول ل يقول رآه من وكل
الله....  شهيدا   نسأل يتقبله ..... ان

فاذ         المغربي علي ابي جيب في يده صاحبنا ادخل
يحرك  بضعف     به صاحبه يد ويمسك يده

الله ....       حفظه حرصه الى انظر اكبر الله شديد
الله        على امام بها يعذر حالة في وهو  .... المانه

فلن   ....  انا الخ له اخبرتني  فقال الذي
يده ...  فترك  .... بالوصية

مدينة     مستشفى الى به من....  نزلوا وكل زينيتسا
يقول    الطباء من  ..... رآه

انفسكم     تتعبوا بأن داعي لن    ....ل طبيا الرجل هذا
...... يعيش



ول       ينازع الرجل ان على الطباء توجد واجمع
لنقاذه  ..... طريقة

انقاذه     ...  وتولى العرب المجاهدين الطباء احد اتى
عليه   ...... يقرأون المجاهدون  والخوه

وعافاه .....     الله شفاه حتى  ... القرآن

رأوه        الذي الرجل ذلك ان الطباء يصدق ولم
.. ؟؟؟   الحياه له .... ستكتب

وجل      عز الله من كرامة  .....ولكنها

القطري.  حمد م

له  الحق     غفرالله طريق على وثبته ولوالديه
والجهاد


