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  هسرگذشت مادر بارک اوبام
 

 بدنيا آمد، سال تولد وی ١٩۴٢در سال Stanly Ann Dunham ( مان دونهستانلی َا( مادر بارک اوبامه خانم 
 والدين خانم ان هنگام تولد وی نام پسرانه . بين مردم امريکاهمزمان بود با سالهای جنگ، جدائی نژادی و بی اعتمادی

طفل پسر می خواستند به گفته خودش وی قبل از ) ان ( بود که والدين  را بر وی گذاشتند و علت آنهم اين) ستانلی (
لفی برای  وی بعدا نامهای مخت.معرفی خويش ناگزير بود بعلت داشتن نام بچگانه اش اولتر از مردم معذرت بخواهد

هرگز در يک محل )ان(خود برگزيد که هر کدام آن معرفی کننده دوره معينی از زندگی وی بشمار ميرفت ، خانواده 
هنوز با خانواده خويش ميزيست محل اقامت ) ان( ثابت برای مدتی طوالنی زندگی نه نموده بيش از پنج بار هنگاميکه

 بخش .فروشنده فرنيچر و موبل بود) ان(ر دادند، پدري واشنگتن تغيخويشرا از کنزاس تا کالفورنيا و از تکزاس تا
نيز در مسافرت و کوچ کشی سپری گرديد و وی آنهمه کوچ وسفر در زندگی را از پدر به ارث ) ان(  زندگیۀعمد

 .برده بود
 بر .سفه گرديد کوچکی در واشنگتن به اتمام رسانيده بعد شامل کورس فلۀدوره ثانوی مکتب را در جزير) ان(خانم 

در آنوقت دختر نهايت ) ان(اساس اظهارات خانم مکسينه فوکس که يکی از دوستان و همصنفان دوره مکتب وی بود 
 ۀرا برای ادام نکه پوهنتون شيکاگو ویآتيزهوش بوده به دوستی و اشتراک در محافل زياد عالقمند بود با وصف 

 .ه مسافرت به شيکاگو را برايش ندادتحصيل قبول نمود اما بعلت کمی سن پدر وی اجاز
 در آنجا .گرديده) هانولولو(ر داده با فاميل رهسپار ييکبار ديگر محل بود وباش خويشرا تغي )ان(دراين هنگام پدر

بزودی ) ان(  اين زمانی بود که هاوائی تازه به سطح ايالت ارتقا نموده. افتتاح نمود را بزرگ فروش موبلۀمغاز
را با نام خويش اضافه  Ann  با شموليت خويش در کالج اسم وای پوهنتون هاوائی شامل گرديددريکی از کالج ه

 .نمود
صل اوبامه برای اولين بار دريکی از صنف های زبان روسی  اال مادر اوبامه در همين هنگام بود که با پدرافريقائی

ت که تا آنوقت در پوهنتون هاوائی پذيرفته شده  اولين محصلين افريقائی بشمار ميرفۀ پدر اوبامه در جمل.آشنا گرديد
 پدر اوبامه و ۀ عضو کانگرس از هاوائی که دوست و همدور،نيل ابيرکرومبی Neil Abercrombie  بقول آقای.بود

 روزنامه های محلی بطور منظم با وی مصاحبه نموده و در . جذاب بود ويک سخنورماهر و انسانی با شخصيت
 وی ميگويد ما با هم يکجا در کافی می نشستيم ، .دها دوست و رفيق در پوهنتون پيدا نمايدمدتی کوتاهی توانست 

 موضوع بحث ما در آنوقت بيشتر جنگ ويتنام .بيرمی نوشيديم، پيتزا می خورديم ، و به موسيقی گوش فرا می داديم
 .و مسائل سياسی بود

 
با پدر اوبامه در شهر مويی ازدواج  )ان(  خانم١٩۶١ال  سرانجام بتاريخ دوم فبروری س،بعد از چندين ماه روابط

 درآن هنگام سه ماه از وضع حمل  کهبراساس اسناد دوسيه طالق ازدواج آنها بروز چهارشنبه صورت گرفتو نمود 
 هيچ .با پدر بارک اوبامه چيزی نمی دانستند) ان(  هيچکدام از دوستان وی از مراسم عروسی وميگذشت) ان(خانم 
 حتی برای ، اين وصلت نيز تا کنون پوشيده باقی مانده استۀه مراسم عروسی دعوت نشده بود همچنان انگيزکسی ب

و ا آيا  و وی در اين مورد ميگويد که من هيچ وقت از مادرم در مورد جزيات اين عروسی نپرسيدم؛خود بارک اوبامه
 گرفته بود ؟ و يا اينکه پدرم بوی پيشنهاد رت صوچنين تصميمی را صرف بخاطر ان اتخاذ نموده که قبال وضع حمل

انجام يک چنين مراسم عنعنوی و رسمی را نموده بود ؟ هرگاه وی زنده می بود من چنين پرسشی را از وی مطرح 
 .می نمودم

بزودی بعد .  سال برای تشکيل خانواده هنوز جوان بود ١٨ وی با داشتن ١٩۶١حتی با در نظرداشت معيار های سال 
ميگويد که اين خبر باعث ) ان(ک سمستر مادر اوبامه از کالج خارج گرديد، خانم فوکس دوست و همدوره مکتباز ي

 . ما در واشنگتن شدۀشوک هم
تازه اوبامه به سن يک سالگی پاه گذاشته بود که پدر وی جهت بدست آوردن پی اچ دی در رشته اقتصاد روانه 

ب جديد نيويارک نيز موفق به گرفتن سکالرشپ گرديده بود که ميتوانست  هرچند وی از مکت.پوهنتون هارورد گرديد
) ان(و تصميم گرفت به هارورد برود و برای موجه نشان دادن تصميم اش به اخانواده خويشرا نيز با خود ببرد اما 

 . بهترين فرصت تحصيل را از دست بدهدراگفته بود که چ
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در نظر داشت بعد از ختم تحصيل به کينيا برگردد و می پرورانيد و  البته پدر اوبامه اجندای ديگری نيز در سر
 وی ميخواست خانواده خود را نيز با خود به کينيا ببرد اما مانع عمده در اين راه .کشورفقير خويشرا مساعدت نمايد

وبامه رسما جدا  در هانولولو از پدر ا١٩۶۴باالخره مادر اوبامه در جنوری سال  که خانم ديگری وی در کينيا بود
و پدر اوبامه شد  در آن سالها برای گرفتن طالق ارائه ميگرديد اعالم  علت طالق تشنجات ذهنی و روانی که اکثرًا.شد

 .نيز بدون کدام استدالل در پای اسناد طالق امضا نمود
 وی با .نرا نمی نمودندآمادر اوبامه اينک در سنی جوانی به راه های قدم گذاشته بود که ساير هم نسل های وی جرئت 

نها نيزبه طالق پايان يافته آ شده بود و سرانجام ازدواج اويک محصل افريقائی ازدواج کرده بود صاحب فرزندی از
 عرصه زندگی روز بروز بر وی تنگتر ميگرديد وبايد شخصا کرايه منزل را می پرداخت ، هزينه مسافرت خود .بود

و ميتوانست بخش از مصارف کودک خويشرا از پدر اوبامه تقاضا ا هر چند ؛و طفل کوچک خويشرا تهيه مينمود
 .و هرگز همچو تقاضای را بعمل نياوردانمايد ولی 

دوباره به کالج برگشت و نگاهداشت اوبامه را به والدين خويش ) ان(بعد از انکه اوبامه به سن دو سالگی رسيد 
 در همين اوان بود که مادر اوبامه با يک  وامه بکلور را بدست آوردو در سال بعد موفق گرديد شهادتنا .واگذار نمود

ی   آشنايی با اين محصل باعث شد که وی تصميم بگيرد با اوبامه.آشنا گرديد) لولو سيتورو(محصل اندونيزيائی بنام 
جربه مسافرت وی  سفر اندونيزيا اولين ت. تا آنوقت هرگز از کشور خارج نگرديده بود وکوچک روانه اندونيزيا شود

 باالخره خانم ان يکجا با پسر خويش . بزودی پاسپورت ، تکتهای سفر آماده گرديد وبخارج کشور محسوب ميگرديد
 ازهرلحاظ  که منزل لولو سيتورو در حومه شهر جاکارتا موقيعت داشت؛اوبامه و شوهر تازه وی به اندونيزيا رسيدند
ان آنجا فاقد برق و وسايل مدرن زندگی بود و سرکها بدون اسفالت ، ورود با امريکا تفاوت داشت، کلبه های روستاي

می رفت و  وضع اقتصادی روزبروز بدتر شده .آنها به اندونيزيا مقارن با حاکميت جنرال سوهارتو در آنکشوربود
 . فيصد ميرسيد۶٠٠نرخ انفالسيون به 

 
شتند اکثرا مردمان بی بضاعتی بودند که به مشکل اهالی که در چهارطرف منزل آنها در حومه جاکارتا زندگی دا

 آنهايکه در جلو دروازه منزل برای ۀبرای هم) ان( در روز های اول خانم.می نمودند مايحتاج زندگی شانرا تامين
راکه نياز کسانی کمک جمع می شدند مساعدت می نمود ولی بعدا به نسبت تراکم افراد مجبور گرديد برای کمک 

به اوبامه هميشه ميگفت ) ان( اوبامه به ياد می آورد که لولو سيتورو شوهر دومی. انتخاب نمايدشتند دابيشتر به کمک
 .که مادرت قلب نهايت مهربان برای افراد بی بضاعت دارد

به محيط و جامعه اندونيزيا بيشتر ميگرديد تمايل شوهرش به جامعه غرب و زندگی ) ان(به هر اندازه که عالقمندی
 چندی  ودر آن هنگام در يک کمپنی نفت امريکائی کار می نمود) ان( شوهر. های غربی افزايش می يافتدر کشور

 بعد از آنکه اوبامه به .و نيز بدينا آمدا ی از دختر١٩٧٠ در سال  ون بحيث معلم زبان انگليسی توظيف گرديدآ  ازبعد
 اوبامه در همان سال شامل مکتب .)١٩٧١( رستاد  مادرش وی را به هاوائی نزد والدين خويش ف،سن ده سالگی رسيد

ن با دختر خويش دوباره به هوائی عودت آ  از يکسال بعد وبزودی موفق به گرفتن سکالرشپ شدو آمادگی گرديد 
مجددا در پوهنتون هوائی شامل گرديد تا ماستر دگری خويشرا در  و )ان( اما شوهر وی در همانجا باقی ماند.نمود

 .ناسی اندونيزيا بدست آوردرشته انسان ش
وقتا فوقتا از هوائی بازديد بعمل می آورد ولی آنها ديگر هرگز با هم يکجا زندگی نکردند، در سال ) ان(هر چند شوهر

در صدد گرفتن طالق از شوهر دومی خويش گرديد، وی مدتی سه سال در اپارتمان کوچک يکجا با پسر ) ان( ١٩٨٠
دراين مدت مصارف يوميه خويشرا از کمک هزينه محصلی که بوی داده ميشد تامين  .کردمی و دختر خويش زندگی 

 خانم ان در اين وقت تصميم گرفت تا جهت تکميل پراتيک پی اچ دی خويش دوباره عازم اندونيزيا گردد، .مينمود
به تقاضای پسرش  )ان ( باقی بماندنجابه چهارده سالگی رسيده بود از مادرش تقاضا نمود تا در همااو اوبامه که سن 

را نيز با نام خويش اضافه  ( Sutoro )  وی اينبار نام مدرن ستورو.موافقت نموده با دختر خويش عازم اندونيزيا شد
        Ford ) (نمود و در اندونيزيا در پست مهمی بحيث پروگرام افسر خانم ها و بخش کاريابی در بنياد فورد

Foundation)  ( وليت های وظيفوی همه روزه در جلسه کارمندان آشتراک ئناگزير بود نظر به مسو ا .دست يافت
 توجه  ويت ها و مشکالت آنها را بررسی می نمودو خانم ان همچنان با زنان دهاتی از نزديک مالقات نموده اول.نمايد

 جايکه زنان دهاتی ، شهربيشتر باالی کار زنان بود، آنچه بيشتر ويرا بکارش عالقمند می ساخت ديدن بازار مرکزی
ازاعماق ) ان(  صبح با سبدهای پر از توليدات پای پياده حاضر ميگرديدند تا امتعه شانرا بفروش برسانند،٣از ساعت 

 .قلب آرزو داشت تا اين زنان دهاتی را مساعدت نمايد
ين پروگرام اکنون يکی از  ا. در اندونيزيا است١٩٨٨-٩٢ايجاد سيستم ميکروفينانس بين سالهای ) ان( ميراث بزرگ

 )ان( در روزهای که . مليون عضو دارد٣١موفق ترين پروگرام های ميکروفينانس در جهان می باشد که قريب 
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 کيلو متر دورتر در شيکا گو مصروف ٧٠٠٠مشغول کمک به زنان بی بضاعت در اندونيزيا بود پسر وی اوبامه 
 .کارهای خيريه با جوامع فقير محلی بود

 هنگام نان شب در منزل يکی از دوستانش بنام پتينس در جاکارتا خانم ان احساس درد شديدی ١٩٩۴ان سال در خز
 چند ما بعد وقتی به هوائی  ونجا مورد معاينه دوکتوران محلی قرار گرفتآ وی در .در ناحيه شکم خويش نمود

 .بازگشت بعد از معاينات معلوم شد که وی مبتال به سرطان است
 خانم ان مادر اوبامه رئيس جمهور منتخب امريکا در هوائی با زندگی وداع ١٩٩۵ نوامبر سال ٧م بتاريخ سر انجا

و در زندگی اين بوده که چرا هنگام ا يکی از اشتبا هات بزرگ  کهاوبامه در مورد مرگ مادرش اظهار داشت .نمود
  .مرگ مادرش در کنار وی نبود

  
 پايان

 


