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  )١(ليال خليفه : يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ فبروری ٢١

  

  ،٢٠١۶امريکا در سال 
   شھروند کشورھای مسلمان را کشته است٢۴٠٠٠بيش از 

 
  ليال خليفه

، رئيس جمھور جديد ترمپً را کشته است که اخيرا دونالد ئی شھروند کشورھا٢۴٠٠٠ بيش از امريکا، ٢٠١۶ل در سا

  . منع نموده استامريکاھا را از ورود به   آنامريکا

 را امريکائی سال گذشته، ھيچ ٣٠ در امريکابه عبارت ديگر، شھروندان کشورھای منع شده از طرف رئيس جمھور 

  .نکشته اند

قدغن نموده است، از سال » امريکاحمايت از « جھت امريکا رئيس جمھور ترمپ را که دونالد ئیوندان کشورھاشھر

  ).٢( را ھم نکشته اند امريکائی تاکنون حتی يک ١٩٨٠

  ).٣( نفر ٢۴٠٠٠ کشته است؟ بيش از ٢٠١۶ ھا فقط در سالامريکائیچند نفر از شھروندان ھمين کشورھا را 

، يمن، سومالی و پاکستان ليبيا بمب بر روی کشورھای عراق، سوريه، افغانستان، ٢۶١٧٢ کاامري، ٢٠١۶در سال 

  .انداخته است

، يمن، سومالی و سودان ليبيا از جمله کشورھای عراق، ايران، سوريه، -  ترمپدر ليست » مسلمانان منع«پنج کشور 

  .ھستند

  .وی کشورھای با اکثريت شھروند مسلمان ريخته است بر رامريکاای که  ھای تفکيک شده ھم  ليست شمار بمب اين
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   بر روی آنھا انداخته است٢٠١۶ در سال امريکا که ئیھا ليست کشورھای مسلمان و شمار بمب

  . بمب بر روی کشور سوريه ريخته است١٢٠٠٠، در جنگ خود عليه داعش بيش از ٢٠١۶ در سال امريکا. ١

 
 بر روی امريکاست که  ئیھا  عدد کمتر از بمب١٠٠وی کشور عراق، حدود بر ر) ١٢٠٩۵(ھای ريخته شده  بمب. ٢

  .سوريه انداخته است

 
 بمب بود که منجر به کشته شدن ١٢٠٠٠، عراق شاھد بيش از مادر طول آخرين سال رياست جمھوری بارک اوبا

  . شھروند عراقی شد۶٨٧٨

گويد که   و می–جھت ربودن نفت عراق داشته باشد » گریشانس دي«تواند   میامريکانھاد کرده است که ترمپ بارھا پيش

  ).۴(»نفت عراق را نگه داشته بود «امريکاداشت، اگر  احتمال قوی وجود نمیه داعش ب

  . بار بمباران شده است۴٩۶ ليبيا. ٣
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  .تبديل شده است» يکی از بدترين فجايع بشری«يمن به . ۴

 
عنوان يکی از بدترين فاجعه ھای ه ب«که که   کشوری– يمن انداخته است  بمب در٣۵ امريکا، ئیتنھا  به٢٠١۶در سال 

  ).۵(»بشری در جھان شناخته شده است

 امريکائی بمب ٣۵ شھروند خود توسط ۴٠٠٠٠ و زخمی شدن ١٠٠٠٠ ماه، کشور يمن شاھد کشته شدن بيش از ٢٢در 

  .بوده است

  . کشته شدند٢٠١۶در سال  نفر تنھا در طول يک ماه ١۵٠در سومالی . ۵

 
  . را گرفتئی بمب جان صدھا شھروند سوماليا١۴ با پرتاب امريکا، ٢٠١۶در سال 

  ).۶( تحت دولت اوباما کشته شدند امريکارھبری ه  نفر در حمله ب١۵٠، حداقل ٢٠١۶ چدر ماه مار

اه آموزشی متعلق به گروه شبه نظامی  يک اردوگامريکا ئی ھواۀ پنتاگون حملۀطبق گزارش نيويورک تايمز  و بنا به گفت

  ).٧(الشباب را ھدف گرفت
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  :برگردانده شده از

In 2016, America Killed Over 24,000 of the Nationals Donald Trump Just Banned 

On the other hand, nationals of banned countries killed zero Americans in the last 30 years. 

 

By Leyal Khalife  

http://stepfeed.com/in-2016-america-killed-over-24-000-of-the-nationals-donald-trump-just-

banned-4577 

  

 

 


