Sudan: Raja'ya tarihi dönüş!

Luminous’un ailesine kavuşma anı. O ve ailesi hayatlarında yeni bir sayfa açarken, ICRC
silahlı çatışma ve şiddet olayları yüzünden ayrı düşmüş olan çocukların ailelerini
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Yıllar önce çocuklar, içi bir grup silahlı adamla dolu dört çeker bir
arazi aracının hızla yaşadıkları bölgeye girmesiyle neredeyse
büyülendi. Arazi aracı, içindekiler bir cesaret gösterisinden diğerine
geçiş yaparken, şehrin ana caddelerinde zik zak çizerek bu çocukları
mutlak bir şekilde cezbetti. Hala etkilenebilecek yaşta olan bazıları
gördükleri karşısında hypnotize olmuş gibiydiler ve, nasıl olduğu

tam olarak net olmasa da, aracı takip ederek - sanki hayatlarının geri
kalanında geri dönmeyeceklermiş gibi - ortadan kayboldular .
Geride bıraktıkları aileleri, bu çocukların nereye gittiklerinin farkında bile
değillerdi; bir yere seyahat edip etmediklerini, öldürülüp öldürülmediklerini
veya kaçırılıp kaçırılmadıklarını ya da çalıların arasında kaybolup bazı vahşi
hayvanlar yem olup olmadıklarını hiç öğrenemediler. Böylece, ortadan
kayboldukları süre boyunca tam bir kabus yaşandı.
Çocuklar ise, kendilerini aniden silahlı bir gruba ait bir kampta buldular.
Burada eğitildiler, silahlandırıdılar ve bu silahlı gücün bir parçası oldular.
Düşmanları tarafından yakalandıkları o sabaha kadar da bu silahlı grupla
birlikte çeşitli seferlere katıldılar
Yakalananlardan biri de *Luminous Ramciel idi. O ve ele geçirilen diğer
savaşçılar, gözaltına alındıkları bir yere götürüldü ve daha sonra çocuk
oldukları için diğerlerinden ayrıldılar. Soruşturmanın ardından, çocuk bakımı
konusunda uzmanlaşmış uluslararası bir kuruluşa teslim edildiler. Daha sonra
da, çocuklarla ilgilenen bir Sudan sivil toplum örgütüne teslim edildiler ve
hemen okula kaydedildiler. Çocuklar ilgili olarak ICRC ile temasa
geçilmesinin ardından, kurum tüm kaynaklarını ve Kızılhaç ve Kızılay ağını
kullanarak, bu çocukların ana babaları ile diğer aile üyelerini aramaya başladı.
Kaybolmaları ile bulunduklarına dair ailelerine haber verilmesi arasında
geçen sürede, sevdikleri, bu çocuklarla ilgili olarak gerçekten çok
endişelendiler. Neredeydiler? Onlara ne olmuştu? Öldürülmüşler miydi? Acaba
hala kayboldukları Güney Sudan'da mı bulunuyorlardı? Bir daha canlı
görülebilecekler miydi? Kimsenin bu sorulara verilecek bir cevabı yoktu!
ICRC’nin, Güney Sudan'ın 950 kilometre kuzeybatısındaki Raja'da bu çocuğun
ailesini başarılı bir şekilde bulmasıyla birlikte, aile ve akrabalarını saran
rahatlama ve sonsuz mutluluk duygusunu şöyle bir hayal edin. Daha sonra,
eski bir savaşçı olan bu çocuk ve ailesinin yeniden bir araya getirilmesinin
çeşitli yönlerine ilişkin sürecin tartışılmasına ve işletilmesine sıra geldi.
Luminous için, eve dönecek ve aile üyelerini tekrar görecek olmak
inanılmazdı. Onu tanıyıp tanıyamayacaklarını ve nasıl karşılayacaklarını
merak etti. Muhtemelen orada büyüdüğü günleri hatırladı ve çocukluk

arkadaşlarından herhangi birinin hala orada olup olmadığını ve şimdi nasıl
göründüklerini de merak etti.
Sonunda, Luminous'un ailesiyle yeniden bir araya gelmesi için ayarlanan gün
geldi. O gün hem kendisi hem de ailesi için tarihi bir gündü. Seyahat için
uygun şekilde giyinmiş ve ICRC tarafından yeterince hazırlanmıştı. Mavi
gömlek, mavi kot pantolon, beyaz spor ayakkabılar ve bir çift güneş
gözlüğüyle birlikte, O artık yıllar önce yaşadığı kasabada bir şekilde kaybolan
çocuğa hiç benzemiyordu. Hala bir çocuk olmasına ragmen, yine de büyümüş
ve yaşam hakkında çok şey öğrenmişti. Çok zor şartlarda yaşamak zorunda
kaldı. Ancak hala hayatta olduğu için şanslıydı. Luminous, Hartum
Delegasyonu’ndan (seyahatinin başladığı şehir) bir ICRC personeli eşliğinde,
yine ICRC delegasyonu tarafından karşılanacağı Juba'ya ticari bir uçakla uçtu.
Juba'dan ICRC uçağı ile Raja'ya ve oradan bir araçla kendi memleketine ve
kendisini heyecanla bekleyen aile, akraba ve arkadaşlarına ulaştı. Hartum ve
Juba'daki ICRC delegasyonlarının çalışmaları sayesinde Luminous ve ailesi
asla unutamayacakları duygusal bir an yaşadılar.
Luminous, ülkesinde ve ailesinin sevgi dolu kolları arasında geleceğin O’nun
için neler hazırladığını düşünürken, ICRC'nin çalışmaları devam ediyor ve
kuruluş silahlı çatışma ve şiddet olayları nedeniyle sevdiklerinden ayrı
düşmüş diğer çocukların aile ve akrabalarının bulunması için çabalarını
yoğunlaştırıyor.
* Lumnious Ramciel takma isimdir.
Ailelerin yeniden birleştirilmesi, Koruma programı kapsamında ICRC ve
partnerlerinin üstlendiği önemli faaliyetlerden biridir.

