Etienne van Rattingen

Hiep hoi, de ouwe Bush is dood
Inleiding
Al wat weken in beraad om een ‘grafrede’ over deze klootzak te schrijven. Zulke mensen horen
geen staatsbegrafenis te krijgen en hij kreeg het ook niet. Niet gezien? Oh ja, opgebaard, massa’s
volk. Uitvaart op televisie en dan naar zijn graf met de nodige militairen. Maar dat is een uitvaart,
geen staatsbegrafenis. Tijdens een staatsbegrafenis zal achter de koets waarop de kist staat, getooid
met de Amerikaanse vlag, een volledig opgezadeld paard lopen aan de hand van een marinier. Dat
paard liep er niet. Trump wilde geen akkoord geven voor een begrafenisprotocol 4A. Dus, nee! Die
zakkenwasser van Bush, een van de ergste massamoordenaars van vorige eeuw, kreeg geen staatsbegrafenis. Zijn democratische kliek hebben er uitgesleept wat er uit te slepen viel. Maar Trump gaf
koudweg GEEN fiat voor een staatsbegrafenis!

Eindelijk de pijp uit
Bush stierf toen hij al 94 jaar was. Door zijn hand en carrière, bij de CIA en in de politiek waarna
hij ook nog even presidentje van Amerika mocht spelen voor de oorlogszuchtige communistische
Rothschildkliek, zijn vele mensen nooit 94 jaar kunnen worden. Waarschijnlijk zijn MILJOENEN
brave burgers door zijn hand nooit 94 jaar mogen worden. Deze zakkenwasser, aanbeden door alleen de dommen der aarde omdat de pers zo’n massamoordenaar de hemel inprijst omdat zij ook
een baantje hebben dat aan de Rothschildnormen moet voldoen, viel in 1991 Irak binnen, sanctioneerde het land, vermoordde zo ongeveer een miljoen mensen en vernietigde het land. Daarentegen
gaf hij een generaal pardon aan alle kloothommels betrokken in de Iran-Contra affaire. Deze klootzak was de hoogste maffialeider bij de CIA tijdens operation CONDOR en persoonlijk verantwoordelijk voor de militaire coup in Argentinië in het jaar 1976.
Natuurlijk vind je zulke dingen niet in de ‘vrije’ media die u ‘eerlijk’ nieuws brengen. De pers artikels zijn karig met de woorden CIA, Irak, Iran-Contra, Argentinië coup, Iran vlucht 655, Nazi of
Panama. En dat is nog niet eens 25% van alle misdaden die deze massamoordenaar heeft begaan.

Leugens
Liegen is trouwens een eeuwenoude traditie in de Bush familie. Denk even terug aan het Nayirah
gezeik, wereldwijd uitgezonden om iedereen in de wereld achter Amerika te scharen om in te grijpen in Koeweit. Weet u wat ik dacht toen ik het zag op televisie? ‘Hoe komt dat kind zo snel in
Amerika om het daar te vertellen? Als een leger een ander land binnenvalt is het eerste werk alle
vluchtwegen veilig te stellen. Hoe is zij kunnen vluchten?’ Natuurlijk begreep ik het snel nadat de
leugen was uitgekomen. Een Public Relations stunt van de firma Hill & Knowlton in opdracht van
de regering van Koeweit waarvoor ze een schijnvereniging hadden opgericht in Amerika met de

Elke waarheid is ABSOLUUT politiek INCORRECT

Etienne van Rattingen
naam ‘Citizen for a Free Kuwait’. Door deze PR stunt zitten de Amerikaanse troepen nu nog steeds
in het midden oosten. (Natuurlijk niet lang meer, maar dat is voer voor een andere artikel.)
Prescott Bush, de vader van deze oude overleden zakkenwasser spekte, via de bank waarover hij
de scepter zwaaide, Hitler in Duitsland. Hij werkte hiervoor samen met de Rockefellers. In Europa
had je dan Thyssen en Shell die met de hulp van de Nederlandse koninklijke familie en de Rothschilds Hitler van geld voorzien hebben. Ja, het nazisme is er bij Bush, Rothschild en de vele Europese koninklijke families met de paplepel ingegoten.

Zijn misdaden
Bush startte twee oorlogen tijdens het presidentje spelen. Hij plande en voerde ontelbare misdaden
uit toen hij directeur van de CIA was. Iedereen in de Iran-Contra affaire werd door hem gepardonneerd. Hij weigerde excuses te geven aan de familieleden van de inzittenden van het Iraanse vliegtuig dat de marine ‘per ongeluk’ uit de lucht schoot. 200 mensen waarvan 60 kinderen overleefden
deze koelbloedige en moorddadige aanval niet!
Hij bracht Cheney, Powell en Rumsfeld op het strijdtoneel. Hij stond achter de 11 september ideologie om daarna de ‘oorlog tegen terreur’ te starten.
Maar al dit soort zaken kwam niet voor in speeches, redevoeringen en krantenartikels of nieuwsuitzendingen over deze MASSAMOORDENAAR! De kretologie daar was van deze aard:
“deep sense of public duty and service” en “Bush was a patriot who did not need cheap slogans
to express his belief in enduring American greatness”.
Dat “enduring American greatness” geschoeid is op fascistische gronden wordt natuurlijk volledig achterwege gelaten. Door niet in te gaan op de werkelijkheid van deze zaken zijn deze mensen
achter deze artikels, uitzendingen, redevoeringen en speeches medeverantwoordelijk voor de vele
gewelddadige doden tijdens de Bush jaren.
Als ik zulk gezeik moet aanhoren of lezen ga ik werkelijk over mijn nek. En, de domme massa
slikt alles via hun hersenspoelapparaat via de vertel-me-leugen-machine.

Want de ‘visie’ in televisie is altijd iemand anders zijn mening. Niet de waarheid! En zeker niet mijn kijk op zaken.
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