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---------------------------------------------------افغا نستا ن  ،عراق ؛ سوءاستفاده از هالیود ،چقد ر
زود فراموش طفلک شیرخوار شده است!
Afghanistan, Iraq. Hollywood’s Complicity: How Soon the
Suckers Forget

تصویربرجسته جورج دبلیو بوش با« الن دیجنرس »{= Ellen Degeners

بازیگرمجری تلویزیون وکمیدی} پشت صحنه پس از آنکه ریس جمهور سا بق
با «الین» ظاهر شد وتوسط او بعنوان یک دوست خوب مورد تقدیر قرارگرفت
****

با چه دروغبا فی ها وبا چه قرینه سازی ها ؛ به چه تعداد مردمان معصوم وبی گناه
را آدم های مثل جورج بوش پدر و جورج بوش پسر و د یگ چینی کشته اند ؟ پاسخ ها
درمورد خیلی زیاد است  .بهرصورت بگونه مثا ل در مورد ستاره آوازخوان ایرلیندی
« بشردوستا نه» بونو « »Bono؛ اکنون جورج بوش پدر «بشر دوست دو باره متولد
شده ا ست » خوب اینکه خوب برای اواست  ............اما نبا ید وهرگز نبا ید که او از
جنا یا ت جنگی که مرتکب شده ا ست معا ف و مبرا ویا بخشیده شود.

هردو مرد « جورج بوش و بونو» برای از بین بردن ویا به پایان رسا ندن ا یپید یمی
اید س ( )AIDSدر ا فریقا فعا لیت کردند – بوش ریس جمهور اسبق امریکا برنا مه
اضطراری وعاجل را در کمک به امحای اید س تحت عنوان ( )PEPFARروی د ست
گرفت – بونو( )Bonoبصفت همکار وشریک با بوش یک سازمان تبلیغاتی سراسری
را در جنب ازبین بردن ایدس به ارتباط مبارزه با فقر وتنگدستی براه انداخت – که آنها
هرد و د ر تصویر فوق د یده میشوند.
 Screenshot AVC News, May 27, 2017یک آوازخوان ایرلیندی که با جورج دبلیو بوش همکاری کرد

جای بساشرم واقعی دراینجااست که چگونه خانم «ایلن دیگنیرس» واقای بونو«»Bono

حافظه کوتاه داشتند؟ منظورم ازداشتن حافظه کوتاه اینها ا ین است که ا ین دوستاره ای
رسا نه ای نزد شما می آیند وشما هردوی آنها را می بینید که آنها فراموش میکنند که
چه چیزی درماه اکتوبر سا ل ( )0222رخداده ویا بوقوع پیوسته است  .یا این نویسنده
آن آسیب های وحشتنا ک راکه توسط ایتالف ما و«ناتو» باالی مردمان عراق وافغانستان
آورده شد ویا صورت گرفت مجد د ًا بررسی کند.
بونو شما بحیث یک آدم ا نسا ن دوست زیاد تصویر وعکس های بی شمار بچه های
کوچک بدون داشتن هیچ یک ازاعضای بدن ،چشم ویا نقایض ومعیبویت های در زمان
زایمان را که به نسبت پرتاب بمبهای ملوث شده بااورانیوم صورت گرفته دیده ومالحظه
کرده اید ؟
«ایلن» شما که خودتان یک فیمینست مستقل وآزاد هستید چند زن را دراین دوکشور
به دلیل اقدامات که توسط جورج بوش بکار رفته ویا هدایت به تطبیق عملیات ها دراین
دوکشور داده است مرده ،بیوه یا بدون فرزند ویا فرزاندان دیده ودریافته اید ؟
بیا یید که «بارک اوباما» را فراموش نکنیم ازاینکه د ست های کثیف اش درتمام دوره
امپراتوری با «سترویید = هورمون ارتباط جنسی» اغشته بود چونکه او درتحت تا ثیر
خانم کلنتون ودیگرمهاجمان نیوکان «نومحافظه کاران» قرار گرفت ومتهم به آن شد که
او بصورت غیرقانونی امرواجازه پرتاب بمباران فرشی را درسال ( )0222باالی لیبیا
داد .
آ نچه که دراین کشوررخ داد هما نا درو دروازه هرج ومرج با ز گردید یعنی دریک
کشور د یگر از خا ورمیا نه وآنهم که همه ای این نا بسا ما نی ها و کاستی ها وهرج
ومرج را در تهمت زنی برمعمرالقذافی حواله نمودند حاالنکه معمرالقذافی یگانه زعیمی
دراین کشوربود که لیبی را ازنظرسطح زندگی در باالترین ستاندارد رسانده بود تاجایکه
دراین کشور امنیت ومصونیت نسبت به هر کشور دیگر درخا ورمیا نه تا مین بود ولی
این حلقات جنگ طلب و این غارتگران وحشی هست وبوداین کشوررا با همه زیرساخت
های آن بخاطر تسلط و هژمونی امپراتوری(امپریالیزم ایاالت متحده امریکا) نا بود وبه
خا ک یکسان کردند چونکه معمرالقذافی میخواست که نفت لیبی را با یک ارز (پول)
جدید افریقایی بفروشد نه به دالر امریکا یی واو یعنی قذافی اراده کرده بود که خودرا از
زیرفرمان امپراتوری افریقایی ما که بعنوان افریقم( )Africomنامگذاری شده بود خارج
سا زد .
برای بوش پدر وبوش پسر ودیک چینی – صدام حسین برای چندین دهه بصفت یک
گا نگسترجلوه میکرد که او باالی عراق حا کم است ویا حکومت میکند یعنی که صدام
درنزد بوش پدر در بین سالهای ( )2992تا ( )2992بعنوان یک طوفا ن غم انگیز مبدل
ویا شنا سا یی شده بود چونکه صدام حسین چند سال قبل اراده داشت ویا تصمیم گرفت

که من بعد نفت عراق را باالی مشتریان به عوض دالرامریکا یی به یورو بفروشد. .. .
بای بای صدام حسین – طنز غم انگیز بسیا ری از ما که ما در جامعه ضد جنگ آنرا
بینهم به اشتراک گذاشته بودیم  ....که اگر عراق روغن نارگیل ( )coconutزیر
زمین را بجای نفت خام بفروشد درآنصورت بیشتر نه صدام هتلر خواهد بود ونه هم
بیشتر جنگ درعراق(  ) 2و( )0این ویا آن.
پس شما یا ن خانم د یجینیرس ( )MS Degeneresواقای بونو( )Bonoبدون شک آیا
شمایان درمورد این همه حقا یق توجه دارید ویا تاحا ل توجه نموده اید؟
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