
شهروند کشورهای مسلمان را کشته است ۶۰۱۱۱، بیش از ۶۱۰۲آمریکا در سال   

(۰)لیال خلیفه : نوشته  

آمادور نویدی: برگردان  

، رئیس جمهور جدید آمریکا کشورهایی را کشته است که اخیراً دونالد ترامپ شهروند ۶۰۱۱۱، آمریکا بیش از ۶۱۰۲در سال 

.نموده است از ورود به آمریکا منع ها را آن  

.سال گذشته، هیچ آمریکایی را نکشته اند ۰۱شهروندان کشورهای منع شده از طرف رئیس جمهور آمریکا در به عبارت دیگر،   

 ۰۸۹۱قدغن نموده است، از سال « حمایت از آمریکا»که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت  را شهروندان کشورهایی

.(۶) نکشته اندهم حتی یک آمریکایی را تاکنون   

(.۰)نفر  ۶۰۱۱۱کشته است؟ بیش از  ۶۱۰۲ر سالفقط دآمریکایی ها چند نفر از شهروندان همین کشورها را   

.است انداخته عراق، سوریه، افغانستان، لیبی، یمن، سومالی و پاکستان بر روی کشورهایبمب  ۶۲۰۶۶، آمریکا ۶۱۰۲در سال   

.کشورهای عراق، ایران، سوریه، لیبی، یمن، سومالی و سودان هستند از جمله -ست ترامپ در لی« مسلمانان منع»پنج کشور   

.که آمریکا بر روی کشورهای با اکثریت شهروند مسلمان ریخته استی ا تفکیک شده های شمار بمبلیست  هم  این  

 

 

بر روی آنها انداخته است ۶۱۰۲هایی که آمریکا در سال  لیست کشورهای مسلمان و شمار بمب   

.ریخته استبمب بر روی کشور سوریه  ۰۶۱۱۱، در جنگ خود علیه داعش بیش از ۶۱۰۲آمریکا در سال . ۰  

 



ست که آمریکا بر روی سوریه  هایی عدد کمتر از بمب ۰۱۱حدود  ،بر روی کشور عراق (۰۶۱۸۱) شده های ریخته بمب. ۶

.انداخته است  

 

شهروند  ۲۹۶۹بمب بود که منجر به کشته شدن  ۰۶۱۱۱وبا، عراق شاهد بیش از در طول آخرین سال ریاست جمهوری بارک ا

.عراقی شد  

گوید که داعش  و می –نفت عراق داشته باشد  جهت ربودن« شانس دیگری»تواند  ه آمریکا مینهاد کرده است ک ترامپ بارها پیش

(.۰)«را نگه داشته بودعراق نفت »داشت، اگر آمریکا  باحتمال قوی وجود نمی  

.بمباران شده استبار  ۰۸۲لیبی . ۰  

 

.تبدیل شده است« یکی از بدترین فجایع بشری»یمن به . ۰  

 

بشری در  های فاجعهیکی از بدترین  بعنوان»که که  کشوری –بمب در یمن انداخته است  ۰۱تنهایی، آمریکا  هب ۶۱۰۲در سال 

(.۱)«است شناخته شده جهان  

بمب آمریکایی بوده  ۰۱توسط خود  شهروند ۰۱۱۱۱ زخمی شدن و ۰۱۱۱۱کشته شدن بیش از  شاهد یمن ماه، کشور ۶۶در 

.است  

.کشته شدند ۶۱۰۲یک ماه در سال طول نفر تنها در  ۰۱۱در سومالی . ۱  

 



.گرفتسومالیایی را جان صدها شهروند بمب  ۰۰، آمریکا با پرتاب ۶۱۰۲در سال   

(.۲)نفر در حمله برهبری آمریکا تحت دولت اوباما کشته شدند  ۰۱۱، حداقل ۶۱۰۲در ماه مارس   

یویورک تایمز  و بنا به گفته پنتاگون حمله هوایی آمریکا یک اردوگاه آموزشی متعلق به گروه شبه نظامی الشباب طبق گزارش ن

(.۶)را هدف 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 
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