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 چکی نگفت آخه مگه کودک، سرباز می شه؟                             

  

                                          

از ارتش مقاومت برای  پس از فرار قرار بود زندگی

ولی جنگ تنها نیمی از داستان  آسان تر شود. گریس

 اوست.

او به عنوان یک  ککودک ربکودد شکد و بکیش از نیمکی از       

 1LRAاوگانکدا و در ارتکش مقاومکت    زنکدگی خکود را در  

ور بکه  مجبک  و سپری نمود. در آن زمان، به او تجکاوز شکد  

. امککا در سککاش گ شککته پککس گشککتکشککتف فککرد متجککاوز 

بایکد بکه    اکنونازبازگشت به خانه، آن کودک سرباز سابق 

 رفت. نبرد فقر و بدنامی می

ساش داشتم که برای اولکیف بکار    16مف فقط  :»او می گوید

                                                           
1
 Lord's Resistance Army ارتش مقاومت خدا - 

اسکت ککه فکد      مسکییی  بکا ایکدیولو ی   اوگانکدایی  نظکامی  ی  گرود شبه

بککر  تکومککت دینککی انککدا و اسککتقرارخککود را برانککدازی تکومککت در اوگ 

ارتکش مقاومکت    برخکی از فرمانکدفان  . اسکت  اعکم  ککردد   دد فرمکان  مبنای
 ، رفبکر ایکف گکرود، بکه اتهکا  ارتککا       جکوز  ککونی   از جملکه  پروردگار

المللکی   دیکوان بکیف   ، تیکت تققیک   جنایت علیکه بشکریت   و جنایات جنگی

در شکماش اوگانکدا تشککی      1988ایکف گکرود در سکاش     .قراردارنکد  کیفکری 

فکای نظکامی دولکت بکه شکماش شکر         شد اما ی  دفه قب ، درپکی سکرکو   

 . جمهککککککوری دموکراتیکککککک  کنگککککککو نقکککککک  مکککککککان کککککککرد

 

به جر  تکم  بکرای فکرار از گکرود      مرد «کسی را کشتم.

را به عنوان جمد  مسلح به اعدا  میکو  شدد بود، گریس

 .او انتخا  کردند

بقکد بکا    را بکا یک  کهنکه ک یکش پوشکاند       شچشم ابتدا»

یکک  بککاتو  چککوبی کککار  را تمککا  کککرد . فقککط یکک     

 «دقیقه طوش کشید.

 

اکنون اعتکرا    .با مجازات فرار آشنا بود گریس از نزدی 

می کند که گاد از خودمی پرسد، آیا فرار کردن به خطر  

 می ارزید.

 30،000ش شورشی جوزف کنی  بیشش از  ارت 

را سوخت دو دهه مبارزه با دولیت   ، تاکودک را ربود

 .تامشن کند

، در تکاش تارکر   KONY 2012با تشکر از  کمپیف ننگیف

دانککیم  کککه ارتککش شورشککی جککوز  کنککی  بککیش از  مککی

سکوخت   تکا  _ی  چهار  دختر  _کودک را ربود 30،000

. ما شنیدد ایم که  ایف کندرا تامیف دو دفه مبارزد با دولت 

 ،پسران و دختران که بقضی از آنها تنها شش ساش داشکتند 

تجاوز قرار گرفتکه و مجبکور   و چگونه مورد رر  و شتم

شدند. اما پکس ازماکاتبه بکا      به غارت و کشتف افراد می

، مف می تکوانم   2011در ساش  سرباز زن سابق 40بیش از 

 نیست. به شما بگویم  که ایف تما  داستان

  سربازدختربچه ی 

 
 
 

 : مارک الشسون نویسنده

 : آصفه کامرانی مترجم

 

ش
ار

گز
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81_%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C


 

94 زمستان –نشریه داخلی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان    

 

2 

 

   بزرگترین تصور اشتباه در مورد کودکیان

رنج آنها با فیرار از  سرباز اوگاندایی این است که  

LRA رسشد به پایان. 

بزرگتریف تاور اشتباد در مورد کودکان سرباز اوگانکدایی   

در  .رسکید  به پایان LRAرنج آنها با فرار از ایف است که  

ساش داشت ککه از خکانوادد ا    14گریس تنها 1999 ساش 

 غوقتی بیدار شد  یک  چکرا  »جدا شد.  گریس می گوید: 

قود روی صورتم بود. سکربازان اسکلیه را بکه سکمت مکا      

آنهکا از مکف   گرفتند وگفتند از رخت خوا  بیرون بیکاییم.  

پرسیدند که  پدر و مکادر  کجکا فسکتند؟  امکا مکف بقکدا       

 «فرار کردد بودند. متوجه شد  که آنها قبم

 بیا  مجبور بودنید   گریس و دیگر کودکان

رژه   کشسه های سنگشن غالت بیه روی دوشایان  

 بروند

با کیسه فای سکنگیف  مجبور بودند  گریس و دیگر کودکان

تمککا  راد را تککا  .ر د برونککد  غککمت بککه روی دوششککان 

در آن اردوگکاد فکای    LRAفمسایگی سودان یقنی جایی  

گکریس و دیگکر    رفتنکد. در اردوگکاد   ،ر دآموزشی  داشت

سربازان ر د روندد به  گردانشکان پیوسکتند. او مکی گویکد     

 دلش بکرای  چند روز اوش سخت تریف  روزفا بود، گریس

 تنگ شدد بود. دوستان و مدرسه ا  ،خانوادده،خان

به ی  فرمانکدد دادد شکد و بکه     "فمسر"گریس به عنوان 

نظکامی قکرار    فمراد باقی گکردان تیکت تقلیمکات دشکوار    

تما  مدت تم  میکرد که فرار کند و تتی گافی  گرفت.

شوفر گریس که از  .اوقات فم به خود کشی فکر می کرد

ز مدتی پس ا او مسف تر بود و او را به شدت آزار می داد،

 .در یکی از درگیری فا کشته شد

پس از مدت کوتکافی گکریس بکا  سکیمون آشکنا شکد، او        

سکیمون فکم در    .ان فای اوگاندا بودفرماندد  یکی  از گرد

مف فککر مکی   »نوجوانی ربودد شدد بود. گریس می گوید: 

، او قکوش داد ککه   ما رابکا یککدیگر آشکنا ککرد    کنم که خدا 

ساش است که با فکم   10فمیشه از مف مراقبت می کند. ما 

فستیم. وقتی با او آشنا شد  پس از سالها اتساس شکادی  

  «می کرد .

.  سیمون  بکه  فمه چیز از فم پاشید 2014در اواسط ساش 

مکتهم شکدد بکود و    فراری  جر  کم  کردن به ی  سرباز

دانسکتم   مف مکی  :»باید  میاکمه می شد. گریس می گوید

میاکمه سیمون به چه مقنا اسکت آنهکا آنقکدر سکیمون را     

 «زنند تا بمیرد. کت  می

گریس به خاطر می آورد که در داخ  چادر کوچکشان در 

د، در تالیکه زانوفایشان را بکه یککدیگر چسکباندد    اردوگا

 بودند، نقشه فرار را در گکو  سکیمون زمزمکه مکی ککرد.     
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گریس قادر به دیدن صورت سکیمون در تکاریکی نبکود او    

چه واکنشکی  شنیدن نقشه، که  سیمون  پس از نستدا نمی

وقتکی ککه بیشکتر سکربازان      د،نشان می دفد. صبح روز بق

و  نگهبانی خود را تکرک ککردد   می  فای گشت  ، پاسگاد

 اردوگکاد سیمون و گریس به فمراد فرزندانشکان از   ؛بودند

  .فرار کردند

آنها تا فنگا  غرو  راد  رفته بودند و بخشکی از مسکیر را   

پشت سر گ اشته بوند که  توسکط اعضکای گکرود مسکلح     
2Seleka  .میاصرد شدندSeleka    خواسکت   ازسیمون

امکا سکیمون     و برای آنهکا مبکارزد کنکد.    بپیوندد آنهاکه به 

ففتکه  . آنها  سیمون و خانوادد ا  را برای چنکد  نپ یرفت

سپس با ارتش ایاالت متیدد تماس  در زندان نگه داشتند.

سککاش بککه  16پککس از   خککانوادد ا گککریس و گرفتنککد و  

 اوگاندا بازگرداندد شدند.

 بازگات

و  شکد  منتق  بازپروری مخاوص مردان به مرکز سیمون 

فرزندانش جلوی درفای آفنیف سازمان تمایکت  گریس و 

 (رفا شدند.GUSCOاز کودکان گاال )

  GUSCO     1994که در سکاش  تی ست سازمان غیر دول 

و  یآموزشک  ،یداشکت هخکدمات ب . مرکزی که گشته تاسیس

تا بکه اسککان دوبکارد     به بازگشتگان ارایه می دفد مشاورد

آنها یاری رساند و تضور دوبارد آنها در جامقه را ممککف  

 سازد.

 .گریس فرگز شبیه دیگر سکربازان بازگردانکدد شکدد نبکود    

ظلم فایی که به او شدد بود دو برابر دیگر سربازان بود او 

                                                           
2
 از گرود فای ایتمفی  شورشی آفریقای مرکزی  - 

زمانبنکدی  نه تنها قربانی کودک ربکایی بکود بلککه قربکانی     

 نامناس  نیز گردید.

بیکرون   2006از شماش اوگانکدا در سکاش    LRAنجا که از آ

تکا سکاش    بود و سی  عظیم سربازان بازگردانکدد  راندد شدد

تقکو  بشکری   دولتی و ی بودجه  ،کافش یافته بود 2014

 نیز به پایان رسیدد بود.مخاوص بازگشتگان 

   زنانی  که در طول جنگ یا بالفاصله پیس

میاه از   6از اتمام آن بازگاته بودند بیه میدت   

امکانات سازمان استفاده کردند، اما گریس پس از 

 بشرون رانده شد. GUSCOیک هفته از 

زنانی  که در طوش جنکگ یکا بمفاصکله پکس از اتمکا  آن      

 ماد از امکانات سکازمان اسکتفادد   6بازگشته بودند به مدت 

بیکرون   GUSCOاما گریس پکس از یک  ففتکه از     ،کردند

دالری نیز در فنگا  خروج  100اک را ی  بسته  راندد شد.

شک ، یک    تدریافت می کردند اما به گکریس فقکط یک     

لوسکی لپکوتی ککه یک  افسکر       .ملیفه و پشه بند دادد شد

ارشد دولت اوگانکدا و فمننکیف مسککش کمیسکیون عفکو      

تکو بسکیار خکو  شکانس      به گکریس گفکت   سربازان بود،

 بمانی. GUSCOدر ی  ففته  توانستیفستی که 

 

  2000کمیسیون پیادد سازی قکانون عفکو کشکور در سکاش     

اقدا  به کم  به سربازان بازگرداندد شدد ککردد بکود. امکا    

مف می دانم برخی از مرد  تنها به مدت »گریس می گوید:
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مرککز  سه روز در آنجا ماندند زیکرا در تکاش تارکر ایکف     

ککه   لوسکی لپکوتی    «میدودیت فای مکالی بسکیاری دارد  

شخاا موروع گریس را  مکورد ارزیکابی قکرار دادد بکود     

می  GUSCO گریس باید تداق  سه ماد   دراعتقاد دارد، 

را ارزیابی کرد  .  مف گریس :» او فمننیف می گوید .ماند

زیاد قوی نیسکت واز نظکر نفنکی     .او تالش خو  نیست

ما او زمانی به سازمان آمد که فیچ بودجکه  مشو  است. ا

می توانسکتیم  ساش پیش آمدد بود،  10. اگر بودای در کار ن

 « به او کم  کنیم.

گریس می گوید او نزدی  به ی  ساش است که فمننکان  

اسکت. دیگکر    GUSCOمنتظر وعدد فای آموزشی مرککز  

سربازان بازگشتی فم ورقیت بهتری نداشکتند زیکرا آنهکا    

فم می گویند ککه دورد فکای آموزشیشکان پکس از مکدت      

 زمان کوتافی به خاطر بودجه بسیار میدود قطع شدد بود. 

گریس می گوید که از ایف ورقیت اصم اتساس خکوبی  

ندارد چون فستند افرادی که از کم  فای ایف مرکز بهرد 

شدد اند ولی او و دیگر سکربازان فمننکان در انتظکار    مند 

گریس مجبور بود زندگی ا  را بدون فیچ  .کم  فستند

 بودجه و کمکی ادامه دفد.

 بدنام سازی

پس از آزادی سیمون فنگامی که گریس و سیمون مجکددا  

خانوادد سیمون در کیتگو  بکه گرمکی    ؛به یکدیگر رسیدند

ند. اما طولی نکشید که او باید خکود را  داز آنها استقباش کر

برای بدنامی گستردد تری در جامقه آمادد می ککرد. او بکه   

ککه زنکان بایککدیگر     متوجه می شد ،بازارمیض ورود به 

      کننکد و بکا انگشکت او را بکه یککدیگر نشکان       پچ پچ مکی 

تکو فنکوز یک     »:کردندزیر گوشش زمزمه می  و می دفند

بدنامی پکس از مکدتی گریبکان    ایف  «سرباز وتشی فستی.

گکریس یک  روز را بخکاطر     گیر فرزندان گریس فم شد.

کتک    ،خیابکان  در در تالیکه داشتند رادارد که فرزندانش 

 وجیغ می زدند، یافته بود و به دادشان رسید.می خوردند 

بنکه فکای شکما از جنکگ      »زن فمسایه به گریس گفت :

کلمکات خیلکی   « آمدد اند و بنه فای ما را خوافند کشت.

را  گکریس  مرغهکای  فمسایه فا ،د به عم  تبدی  شدندزو

سیمون می دانستند که زمکان  آن رسکیدد    و گریس .کشتند

مستقر بودنکد   GUSCOفنگامی که در  که جابه جا شوند.

به او فشدار دادد بودند که ممکف است در آیندد با چنکیف  

 برخوردفایی روبرو شود.

بود . مکف داوطلبانکه بکه    خیلی غمگیف » گریس می گوید:

دفد اما تکم    جنگ نرفته بود . ایف  کلمات مرا آزار می

می کنم نادیدد بگیرمشان. چکون دنیکا فمکیف اسکت. ایکف      

قسمتی است که خدا برای مف در نظر گرفته بود. به فمیف 

 «سادگی.

گریس و سیمون تامیم گرفتند زندگی خود را در منطقکه  

 ،داند شته آنان را نمیجنو  نووایا جایی که فینکس گ 

ادامه دفند. آنها توانستند باالخرد بقد از مدتها زنکدگی ای  

   اما ادامه زندگی فنوز سخت است. در صلح داشته باشند.
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