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George Obama, oaia neagrã a familiei
Cu doar câteva sãptãmâni înaintea
Convenþiei Republicane (la sfârºit de
august) care a oficializat tandemul Mitt
Romney-Paul Ryan pentru cursa vizând
Casa Albã, în mass-media a apãrut
povestea fratelui vitreg al actualului
preºedinte SUA, Barack Obama.
Publicaþia britanicã Daly Mail a realizat un
amplu reportaj despre George Hussein
Obama (30 de ani), cel mai tânãr dintre
copiii avuþi de tatãl liderului american cu
cele patru soþii ale sale, care trãieºte în
Kenya într-un cartier mizerabil ºi se luptã
cu dependenþa de droguri ºi de alcool.
Reporterul care l-a întâlnit spune cã acesta
începe sã bea încã de la primele ore ale
dimineþii:”Dupã obiºnuita strângere de
mânã, am fãcut o greºealã. L-am invitat pe
George sã luãm prânzul la hotel. Pentru
urmãtoarele douã zile s-a fãcut stãpân pe
mini-barul din camerã ºi a invitat o
mulþime de prieteni ºi de «consilieri de
securitate» sã ia masa ºi sã bea pe cheltuiala mea, purtându-se ca o celebritate rãsfãþatã. George se vaitã cã numele Obama e
o povarã pentru el, dar îl foloseºte ca sã
facã rost de bani pentru droguri ºi bãuturã”. Jurnalistul demonteazã astfel mãrturiile fãcute de George Obama în volumul
autobiografic „Homeland”, potrivit cãrora
ar fi renunþat la statutul de membru al clasei de mijloc din Kenya pentru a trãi întrun cartier sãrac ºi a-i ajuta pe oamenii de
aici sã treacã peste greutãþile vieþii. El
susþinea, de asemenea, cã a fost ºi cel care
a transformat o echipã de fotbal din maha-
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lale, cunoscutã drept “campionii lui
Obama”, sã devinã una dintre cele mai
bune din þarã. În fapt, cât e ziua de lungã,
George Hussein Obama îºi îneacã amarul
într-un pahar de alcool etilic, filtrat prin
pâine ºi „întãrit” cu ceva chimicale. A

crescut într-o suburbie din Nairobi alãturi
de mama sa care s-a recãsãtorit cu un
francez care nu era de culoare, lucru care lar fi afectat pe George. La vârsta de 10 ani,
bãiatul era deja familiarizat cu alcoolul ºi
marijuana. Cinci ani mai târziu, a fost
exmatriculat din ºcoalã pentru consum de
droguri. La 17 ani era dependent de cocainã
ºi de heroinã ºi lua parte la jafuri armate

pentru a-ºi putea plãti viciile. În 2003, a
fost închis nouã luni, pentru participare la
o tentativã de jaf. Bãrbatul susþine cã timpul petrecut în închisoare l-a schimbat ºi la fãcut sã îºi doreascã sã îºi ajute semenii.
George Obama ºi-a vãzut prima oarã pe viu
fratele din SUA atunci când era în ºcoala
primarã ºi Barack Obama a vizitat Nairobi
la câþiva ani dupã moartea tatãlui sãu. Cei
doi s-au întâlnit apoi în 2006, atunci când
actualul preºedinte american, la acea vreme
senator, a fãcut un tur al estului Africii ºi a
mers în Nairobi pentru a-ºi vizita familia.
Barack Obama menþioneazã în autobiografia “Visuri de la tatãl meu” cã George
este “un bãiat frumos”, dar recunoaºte cã
atunci când s-au vãzut, adulþi fiind, în
Kenya “era ca ºi cum ar fi întâlnit un
strãin”. În ce-l priveºte, George Obama
susþine cã existã persoane care îl îndeamnã
sã urmeze exemplul fratelui mai mare ºi sã
se implice în viaþa politicã.”Multe persoane
îmi spun sã devin membru al
Parlamentului, dar nu sunt interesat de
politicã”, a explicat el pentru Daily Mail. ªi
chiar dacã susþine cã doar sãrãcia îl
împiedicã sã aibã o relaþie mai apropiatã cu
Barack, George a acceptat sã aparã într-un
film documentar realizat de unul dintre cei
mai mari critici ai preºedintelui SUA.
Documentarul, numit “2016: America lui
Obama” ºi regizat de echipa care a lucrat ºi
la filmul “Lista lui Schindler”, va prezenta
condiþiile neprielnice cu care se vor confrunta americanii în cazul în care Barack
Obama va obþine un nou mandat.

