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 زير چراغ ھميشه تاريک است
  

 
 

 
ت ا.غ خودش نيز خاک به پيری که با آمدن آن گاھی آدم با يک عمر ا.غ داری از شناخ

. عاجز ميماند  
را در "  اوباما ايرانی اسـت "  از روزی اولی که آقای اوباما را ديدم تا روزيکه مقاله ای

خواندم و دانسـتم که اين شخصيت ممتــاز و "  البرز 7 " 138 ارديبھشت سال 26نشريه 
ه غرب ماست، بزرگ ھم مانند بسياری از مردان بزرگ تاريخ از کشور مرد خيز ھمسايـ

ًھمواره و ھـر زمان که اوباما را می ديدم عميقا به فکر فرو می رفتـم کـه چـرا چھره اين 
ًسياستمداری که فع� اختيار بود و نبود جھان را بـه دسـت دارد و می تواند با يک اشــاره 

سان تبديل جنـت را بـه دوزخ و دوزخ را به جنت تبديل کند و به تنديس اميد ميليارد ھـا انـ
.شده است، ايـن قدر به نظرم آشنا ميخورد  

رزد که بـا ـخدا جد و آبای مرد، يا زنی را که کمپيوتر و انترنت را کشف نموده است بيامـ
با کشف اين مشکل کشا ديگر . يک دکمه و در يک لحظه ھزارھا مشکل آدم را حل ميکند

را به گـردن ) کشمش و نخود " (مشکل کشا" يـا نذر " بيبی صاحب " .زم نيست که نذر 
ای رسيـــده، يا ـبگيريد؛  و يا تکه ای سرخ و سبز يا سياه و سفيدی را به طوغ اين پير بج

آن دوست خدا ببنديد؛ يا چھل شب و چھل روز چله بنشينيد و يا چھل روز خود را نشوئيد 
 يا آن افريــده ی و در اين چھل روزھرروز سه ھزار بار نام شيطان را بگيريد تا اگر خدا

.ملعون خدا بخواھد، مشکل تان حل شود؛ و به مراد دل برسيد  
!باز ھم ھمين کافر ھای موی زرد و چشم سبز   

اصل ونسـب اوباما را مانده رفتم سری ! گپ در کجا بود، به کجا ھا کشيد!  خاک به پيری
طان و پيــر و تکه سرخ و سبز و چله و نذر و کشمش نخود و طوغ و زيارت و خدا و شي

.   پيغمبر  
کمپيوتر را . قصه ازاين قراراست که روزی شوق شنا در بحر بيکران انترنت به سرم زد

روشن نموده از اين گوشه ی بحــر انترنت به آن گوشه، گاھی در آب ھای شرين و گاھی 
ه ـھم در آب ھای شور، زمانی برروی آب و زمانی ھم در اعماق آن با. و پائين ميرفتم ک

!! "اوباما ايرانی است: " چشمم به اين عنوان افتاد  
زيـر چـراغ : " ھيچ وقت اين مثل ھندی را که ميگـويد !  اين ھم شد عقل؟! ای داد و بيداد
.اين مثل، راستش را بپرسيـد، ھميشه ورد زبانم اسـت. فراموش نمی کردم" تاريک است   
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ھی انسان بزرگ ترين و مھم ترين مسـائل گا.  خوب، پيری اين کار ھا را دارد...   ولی 
مگر ميشد که انسان مسقط الرأس ھمه ی شاعران بزرگ، ف�ســفه. را ھم فراموش ميکند  

 ھای نامدار، سياست مداران شھير و فاتحين و شاھان مقتدر مانند مو.نای روم، ابن سينا،
يگر را  فرامـوش سيدجمال الدين، اسکندر و سلطان محمود و ھزار ھا شخصيت  نامور د

کند؛ آن ھم باوجود اين که ده ھا بار با خود وعده نموده بودم که ھر زمانی کــه با زادگـاه 
 يک نامور گمنام مشکلی پيـدا نمودم،  يک بار  گذشته و اصل و نسب وی را  زير چراغ 

.ھمسايه ی ھای خود جستجو کنم  
! را بخوانيد؟  نفھميدم؟ کمی بلند ترميخواھيد شما ھم اين نوشته  البرز...    خوب، ولی   

:آری؟ پس بخوانيد  
 

تحقيقات تازه يک تيم تحقيقات تاريخی بر روی : ايتارتاس در اين خصوص گذارش داد"  
.اصل و نسب باراک اوباما نشان داده است که او يک ايرانی اصيل است  
:مريکا ميگويددکتر اندی واسھول از موسسسه ی تحقيقات تاريخی دانشگاه ام آی تی ا  

.ًمطابق تحقيقات تيم وی باراک اوباما ذاتا از اھل جنوب ايران و شيعه است  
بوشـھر ھستند کـه " ُابامای" به گفته ی وی خاندان اوباما در حقيقت ھمان خاندان معروف 

د بزرگ جـ. در دوران قاجاريه ج�ی  وطن کرده و طی چند  نسل  به امريکا رسيــده اند
اوباما، مير حسن خان اوبامايی که از ميرآب ھای معروف بوشھر بوده و به ھميـن خاطر 

پس از يک نزاع خونين با سقأ باشی ناصرالدين شاه ) می باشد " آب با ما " يعنی ( اوباما 
وی ابتدا در حلبچه به عنوان تاجر . قاجار از بوشھر فرارکرده به سرحدات عثمانی ميرود

  فعاليت کرده پس از ارتقا در تجارتش به عنوان تاجر زعفران بـه  شــھر حلب زردچـوبه
مقارن با ايام مشـروطه مير حسن خان در حلب فوت نموده .  ميرود) در سوريه کنونی ( 

و پسر وی علی اصغر اوباما، بخاطر ضديت اھالی عثمانی با شيعيان ايرانی اين خانـواده 
.درا به سمت طرابلس می کوچانن  

خانواده اوباما در آن جا به تجارت تنباکو مشغول می شــود اما پس از ممنوعيت استـعمال 
در اين ايام که اندکی . قليان در آن جا، دسته دسته شده و به جا ھای ديگر مھاجرت ميکنند

قبـل از جنگ دوم جھانی بوده پدر بزرک حسـين به ھمـراه خانـواده اش به جنـوب غـربی 
اجرت ميکنندافريقا مھ  

وی در آن جا برای امرار معاش از  پشم  شتران پارچه درست می کرده و به اسم ايرانی 
به فروش می رسانده  که پس از پايان جنگ جھانی به شدت مورد استقبال قرار " برک " 

گرفته وبه ھمين خاطر از طرف معاون شھر دار واشنگتن دی سی به .س آنجلس دعوت 
.ميشود  

ورود به خاک امريکا به ھمراه خانواده اش در تکزاس رحل اقامت می افگنـد وی پس از 
اما پس از چنـدی . ميپردازد" ) باراک " در گويش امريگائی ( و به توليد و تجارت برک 

بخاطر ممنوعيت واردات شتر و پشمش به امريکا ورشکست شده و بناچار فرزنـدانش را 
. به مدرسه می فرستد  
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عنی حسـين اوباما پـس از طی دوران مـدرسـه و دانشـگاه، تابعيت ايـرانی ـ پدر باراک،  ي
واده ھمسر ـامريکائی بدست آورده با يک دخترمسيحی ازدواج کرده و سپس به اصرارخان

خود  به ناچار مذھب اس�می ـ مسيحی اختيار ميکند اما از انتخاب اسم اس�می يا ايـرانی 
که در حقيقت ھمان " باراک " ه ھمين خاطر با انتخاب نام ب. برای فرزند خود منع ميشود

برای پسرش به " حسين اوباما "لفظ فارسی برک است، و انتقال نام ميانی و نام خانوادگی 
.ھويت خود روی فرزندش ادامه ميدھد  

بنابر اين گذارش، افشای اين امر می تواند درد سری بزرگی برای آينده سياسی اوباما در 
. " ايران باشدامريکا و  

 
رض تبريـک به برادران ـعضمن ابراز خوشی و) شف بزرک و مھمک(با تقديم اين نوشته 

ايرانی ما برای افزوده شدن بازھم نامی از بزرگ مردان جھان به لسـت بلند نام آوران آن 
.کشور و به آقای اوباما برای پيدا شدن زادگاه واقعی اش، اين نوشته را به پايان ميرسانم  

ولی قبل از پايان اين نوشته و پيش از اين که باز ھم پيری و فراموشی کاری دستم بدھـد، 
می خواھم اين نکته را ياد آور شوم که مـا افغان ھا در کنـار خيـلی عادت ھـای خوب اين 
سنت پسنديده و شريفانه را ھم دارا ھستيم که ھمواره در خوشی  و غم ھمسايـگـان خويش 

ميدانيم؛ حـتی اگر ھمسايگان ما با ما ھر چه کرده باشــند و ما را ھر چـه خود را شريک 
!!بگويند  

 اينکه خانواده اوباما را معاون شھر دار واشنگتن چگونه و چرا به جای واشنگتن به .س 
آنجلس دعوت ميکند و چرا با.خره سرحد اين خانواده به جای .س آنجلس به تکزاس می 

! سيده باقی بماندکشد، بھتر است نا پر  
 


