
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ِمَن َوَلَقْد َآرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم

 الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َآِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال
In the name of the God 

"We have honored the sons of Adam; provided them with transport on land and 
sea; given them for sustenance things good and pure; and conferred on them 

special favors, above a great part of Our Creation." 
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people  
 
 
Eleven people - most of them women and children - have been 
killed after 
 
US forces bombed a house during a raid north of Baghdad, police 
and relatives said.  
 
Attacks by anti-US fighters killed at least four more people. 
 
The US military acknowledged the raid and said it captured one 
rebel fighter.  
 
It took place near Balad, about 80km north of the capital on 
Wednesday.  
 
But the military said only four people were killed - a man, two 
women and a child. 
 
Relatives however said 11 bodies, wrapped in blankets, were 
driven in the back of three pickup trucks to the Tikrit General 
Hospital, about 70km to the north. 
 
AP photographs showed the bodies of two men, five children and 



four other covered figures arriving at the hospital accompanied 
by grief-stricken relatives.  
 
Dust-covered 
 
The victims were covered in dust with bits of rubble tangled in 
their hair. 
 
Riyadh Majid, who identified himself as the nephew of the killed 
head of the family - Faez Khalaf - told AP at the hospital that US 
forces landed in helicopters and raided the home early on 
Wednesday. 
 
Khalaf's brother, Ahmed, said nine of the victims were family 
members who lived at the house and two were visitors. 
 
"The killed family was not part of the resistance, they were 
women and children," Ahmed Khalaf said.  
 
"The Americans have promised us a better life, but we get only 
death." 
 
House flattened  
 
The US military said it was targeting and captured an individual 
suspected of supporting foreign fighters for al-Qaida in Iraq. 
 
"Troops were engaged by enemy fire as they approached the 
building," said Tech Sgt Stacy Simon, a military spokeswoman.  
 
"Coalition forces returned fire utilising both air and ground 
assets." 
 
Police Captain Laith Mohammed, in nearby Samarra, said 
American warplanes and armour were used in the strike, which 
flattened the house and killed the 11 people inside. 
 
An AP reporter at the scene in the rural Isahaqi area said the 
roof of the house collapsed, three cars were destroyed and two 
cows killed. 



 
 
 

 صادر من)67(بيان رقم 
 جمعية ضحايا سجون االحتالل االمريكي في العراق 

قوات االحتالل االمريكيه تعيد مذبحة دير يس في سامراء حيث قامت بارتكاب 
مجزره لترهب الناس وتهجرهم آما فعلت بريطانيا حيث ساندت عصابات 

رك وتساند االرغون الصهيونيه في فلسطين نعم قوات االحتالل االمريكيه تشا
 .حمالت التهجير الطائفي والعرقي في العراق 

 لقوات األمريكية تعدم عائلة آاملة بنساءها وأطفالهاا
أرواح  مرة أخرى يقدم جيش االحتالل األمريكي على جريمة نكراء تزهق فيها

 هذه المرة.. األبرياء إال إن هذه المرة جاءت وفق مبادئ الديمقراطية الجديدة
 !جيش وستة أطفال وأربع نساءالمعرآة بين 

 
) فائز هراط(الليلة الماضية عائلة المواطن  لقد قتلت قوات االحتالل األمريكية

في منزل ريفي يأوي عددا من   فردا ، بينهم ستة أطفال ،11المكونة من 
 ..سامراء األبرياء فتك بهم المحتل في ناحية االسحاقي القريبة من

 
يقطفوا  مئات الجنود وأنزال جوي من اجل إنعشرات اآلليات والمجنزرات و
 نعم هذه هي بطولتهم ال تاتي إال على من هم ال.. عدد من أزهار العراق األبي

هذه هي أفعالهم فقبلها بيجي وقبلها .. يدرآون في الحياة غير ضحكة بريئة
واليوم تضاف إلى شهامة الجندي األمريكي وساما ألنهم .. العامرية ملجأ

 .يتجاوز عمره أربعة شهور  الاعدموا طفال
 

لمنزل الضيحة الكائن  يقول محمد المجمعي والدموع تهمر من عينيه وهو جار
الواحدة  في الساعة: " في قرية الصفة التابعة إلى ناحية االسحاقي إنه 

والنصف من بعد منتصف الثالثاء قامت قوات االحتالل األمريكية تساندها 
طن فائز هراط، وهو معلم في مدرسة االسحاقي بمداهمة منزل الموا مروحية

بعد سيطرة القوات على المنزل والمنازل المجاورة له  االبتدائية، وأضاف انه
النار على جميع أفراد العائلة وهم رب العائلة  وتقييدهم وضربهم قامت بإطالق

وأطفالها الثالثة ووالده وامرأة من  وزوجته وثالثة من أطفاله وشقيقته
  ".بين شهرين وست سنوات م، موضحا ان األطفال تتراوح أعمارهم ماأقاربه

 
إلى تفخيخ المنزل وتفجيره  بعد قتل العائلة عمدت هذه القوات: " وتابع قائال 

المنزل لم تسلم  بالكامل على الضحايا ، وثم قصفة بالطائرات وحتى حيوانات



 : ائز وهي تبكيمن جهتها قالت أم محمد وهي شقيقة الضحية ف". من القتل 
 عاما وأخي فائز هراط 90والتي تبلغ من العمر ) ترآية مجيد(لقد اعدموا أمي 

 عاما، وثالثة أطفال و 25وعمرها ) سمية رزق(عاما وزوجتة  27خلف 
أربعة شهور وشقيقتي ) حسام(سنتين و ) عائشة) أربع سنوات و) حوراء(

سة شقيقتي فائزة التي نفس مدر وهي ايضا معلمة في) فائزة هراط(األرملة 
) أسماء يوسف) ستة سنوات و) إسامة يوسف(لديها طفلين يتيمين هما 

 آما قاموا. خمسة سنوات بعد إن قتل الجيش المحتل والدهم الصيف الماضي
 عاما وهما 23) خطيبة نضال محمد( عاما و 30وعمرة ) عزيز خليل(بقتل 

نزل هو يعتبر منزل خالتة التي الزواج غدا الخميس حيث إن هذا الم آانا ينويان
 .(ترآية) هي والدتي

 
إطالق النار  وأآدت أم محمد إن األطفال تم جمعهم في احد خزانات المالبس وتم

عليهم من أسلحة رشاشة حتى مزقت رؤوسوهم ومن ثم تم إعدام الباقي في 
فهل يجوز بأي دين من األديان القبول في هذا . مالصقة لحجرة األطفال حجر
تصرخ أين أبطال العراق أين رجال العراق أين اسود العراق أين  مل ومن ثمالع

والخنازير لقد قتلوا أوالدآم وإخوانكم وأخواتكم أين انتم  ردآم على حفدة القردة
 .نهار يامن تجعلون ليل األعداء

 
 ومن جانبة عبر احد وجهاء منطقة االسحاقي عن أسفه بأن قوات االحتالل لم

ن خيارا سوى مقاومتها، وأنه يجب عدم التعامل معهم إال عبر تترك للعراقيي
وتدمير معداتهم وسحق رؤوسهم عبر أحذيتنا وأضاف نقسم إال اهللا اال  تدميرهم
 .الجبار لن تفوت هذة الجريمة بدون عقاب قاس اهللا العزيز

 
االسحاقي االبتدائية والتي آان فائز وشقيتة  هذا وقد بكى تالميذ مدرسة

يدخلوا المدرسة هذا اليوم حدادا   تلميذا إن250فيها، ورفض حوالي يدرسان 
إنني آنت ): عبدا هللا نوفل(عن مفارقتهم لفائز وشقيقتة، حيث يقول الطفل 

يبكي  اذهب مع أستاذي بسيارتة يوميا إلى المدرسة وآان طيب القلب وآان
ا الطفل أم. آثيرا عندما يسمع بان احد ما يقتل أو يموت وآان يحب العراق

فقد اآتفى بالبكاء ورفض التحدث عن مدرسه الذي رافقة طوال ) إسامة صدام(
وال يخفي األستاذ محمد . يسمية بابا وليس أستاذ سنتين ونصف حتى بات

يدفن بعد إن آانا في مدرسة واحدة  المجمعي دموعه وهو يشاهد زميل له
درسة من خير الم لقد فقدت: يوميا يتناولون الطعام والشاي، حيث يقول

 .الكريم آان رجال فاضل وان شقيتة فائزة آانت من حفظة القران.. مدرسيها
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