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 ... .افشاء شد راز كه بعد از مرگش
 

و در هر گوشه و كنار آهنگ  در آستانه جشن كرسمس قرار داریم
  جورج مایكل )الست كرسمس( شنیده میشود،

این آهنگ چون اهنگ )مال محمد جان ( ما هر سال قبل از كرسمس  

در همه جا شنیده میشود.امروز از سخاوت این هنر مند بزرگ كه 

 .دیگر درمیان ما نیست خدمت تان مینوسم

======================== 

پس از مرگ این آواز خوان مشهور مشخص شد که او میلیونها   فقط

بی خانمان ها ،  پوند را برای کمک به کودکان بی سرپرست ، 

درگیر مشکل مالي بودند  انسانهاي مریض و انسانهایكه در زندگي

 .مصرف کرده است

 ده واقعیت از دهان شاهدان عینی که چهره واقعی جورج مایکل را

 .برای شما آشکار می کند، اینك خدمت شما مینویسم

یکی از شرکت کنندگان در برنامه تلویزیونی "معامله" در   -۱

نیاز  به پانزده هزار پوند IVF برنامه گفت که برای انجام عملیات

دارد. روز بعد مایکل تماس گرفت و مخفیانه تمام مبلغ را به او 

 .پرداخت کرد

 تلویزیونریچارد عثمان ، مجری  ~

   جورج مایکل به طور ناشناس در یک پناهگاه -۲

با من کار می کرد. او از من خواهش   داوطلب بی خانمان ها بطور

 .كرده بود به كسي چیزي نگویم

~ Emelyne Mondo  خانم بازیگر سینما ، 

ها هنوز هم وجود یک خانم از یک موسسه خیریه کودکان به من گفت که فقط به خاطر جورج مایکل است که آن -٣

 .دارند

 کیت واو  ~

 Capital FM هر جشن كرسمس ، هنگامی که من و کریس تارنت برای جمع اوري کمک به کودکان در برنامه -٤

 .كمك مالی می کرد حاضر می شد و صد هزار پوند ٣:٣۰حاضر مي بودیم ، جورج مایکل ساعت 

 میک براون ، دی جی  ~

پوند بابت پرداخت قرض هایش نیاز   ۲٥۰۰۰ انت در حالي كمك كرد كه او بهدر یک رستور او براي یک خانم -٥

 !داشت و گریه میكرد. او چك را نوشت براي پیش خدمت داد تا پس از رفتن او براي ان خانم بدهد

 وکتور ویکتوریا  ~

انرا براي آن   برگزار کرد و پول درامد مراقبت می کردند یک کنسرت او برای پرستارانی که از مادر مرحومش -٦

 .پرستاران بخشید

 اندرو

 .می توانستند زندگی سالم و عاری از تعصب و تبعیض داشته باشند HIV که افراد مبتال به کمک های مالی او -٧

 جین بارون ، نماینده اعتماد ترنس هیگینز  ~
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و در رستورانت  كه محصل بود  من مدت ها پیش مقاله ای در مورد یک مرد مشهور نوشتم که به یك دختر -٨

هزار پوند كمك كرد، زیرا او دانشجوی طب بود.   ٥منحیث پیش خدمت كار میكرد و براي تحصیل به پول نیاز داشت

 .این مرد جز جورج مایکل كسي دیگري نبود

 سالی هیوز ، روزنامه نگار  ~

" بود. )همانطور که می  او همچنین تنها ستاره مشهور اشتراك كننده برنامه "چه کسی می خواهد میلیونر شود -٩

گفت: "اگر بازي را ببازم باز هم خودم پول را   دانید ، برد ستاره های این بازی به امور خیریه اهدا می شود( ، او

 ."کمک می کنم

 سالی هیوز ، روزنامه نگار  ~

ه اهدا را به امور خیری "Jesus to a Child на، جورج مایکل تمام درآمد حاصل از آهنگ  ۱٩٩٦از سال   -۱۰

کرد در طول سالهاي ها ي عمرش، او بخشنده ترین اهدا   کرد. او میلیون ها دالر دیگر براي نجات جان كودكان كمك

کننده براي نجات جان اطفال بوده است. با این حال ، مایکل مصمم بود که سخاوت خود را علنی نکند ، بنابراین هیچ  

 .چه مقدار به آسیب پذیرترین کودکان کشور كمك میكند کس در خارج از موسسات خیریه نمی دانست که وی

 Childline استر رانتزن ، بنیانگذار ~

 ... سالگی در اثر نارسایی قلبی در خواب درگذشت ٥٤در  ۲۰۱٦او در دسامبر 

 .ولي صدها هزار انسان به لطف او هنوز نفس میكشند
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