በኖርዝ ኢስት
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ከቴኪንግ ሉበርቲ ፕሮጀክት
የተገኙ የምሥክርነት
ቃልች

በኖርዝ ኢስት

ነጻነትን ማወጅ
ነጻነትን ማወጅ (ቴኪንግ ሉበርቲስ) የተባሇው ፕሮጀክት ከHeritage
Lottery በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እኤአ ከኅዳር 24 ቀን 2010 አንስቶ
እስከ ጥር 30 ቀን 2011 ድረስ በኒውካስሌ ከተማ ቤተ መጻሕፍት
በኖርዝ ኢስት ነጻነትን ማወጅ በሚሌ ርዕስ ክፍት ሆኖ የቆየው አውደ
ራእይ ቀጣይ ውጤት እንዲኖረው ሇማድረግ የታቀደ ነው።
ከብሪቲሽ ቤተ መጻሕፍት (British Library) ጋር በመተባበር የቀረበው
አውደ ራእይ ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ሇዲሞክራሲ በተደረገው የ900
ዓመት ትግሌ ሊይ ያተኮረ ሲሆን በተሇይ ደግሞ ትግለ በኖርዝ ኢስት
ሇሲቪሌ መብቶችና ሇዲሞክራሲ በተደረገው ትግሌ ውስጥ የነበረውን
አስተዋጽኦ አጽዕኖት ሰጥቶ ያሳየ ነው። ከተማው ከፓርሊማው
ቤተ-መዘክር በውሰት ያገኘውን ሪፕረዘንቴሽን ኦፍ ፒፕሌስ አክት
የተባሇውን የ1832 ደንብ ያቀረበ ሲሆን የትግሌ
መፈክሮችን፣ ተቃውሞዎችን፣ እሴቶችን፣ መብቶችን፣
ነጻነቶችን እንዲሁም ብሪታንያዊ መሆን ምን ማሇት ነው
የሚሇውን ጉዳይ በጥሌቀት የዳሰሰ ነው።
በአውደ ራእይው ውስጥ ጎብኚዎች ነጻነትን ማወጅ በተባሇው ፕሮጀክት
ውስጥ ተሳታፊ የሆኑትን ግሇሰቦች የግሌ ታሪክ የማየትና የመስማት
አጋጣሚ አግኝተው ነበር። ይህ በHeritage Lottery የገንዘብ ድጋፍ
የተካሄደ ፕሮጀክት ከተሇያዩ አገሮች የመጡ ስደተኞችና ጥገኝነት
ጠያቂዎች በብሪታንያ ስሇተካሄደው የመብቶችና የሲቭሌ ነጻነት የትግሌ
ታሪክ ብዙ ነገር እንዲገነዘቡ ረድቷቸዋሌ። የቡድኑ አባሊት
በተከታታይ በተካሄዱ አውደ ጥናቶች ሊይ መገኘታቸው
የሰብዓዊ መብት ዝርዝር ጉዳችንና እሴቶችን በጥሌቀት
ሇመመርመርና ወደ ዩናይትድ ኪንግደም ያደረጉትን ጉዞ
በተመሇከተ አንዳቸው ስሇ ላሊው ሇማወቅ አስችሎቸዋሌ።
እነዚህ ዓውደ ጥናቶች ሲካሄዱ በየአገሮቻቸው ያሳሇፉትን የራሳቸውን
ተሞክሮ መሇስ ብሇው በመመሌከት በኖርዝ ኢስት ሇመኖር የበቁት
እንዴት እንደሆነ ታሪካቸውን ሇላልች አጋርተዋሌ። ስሊጋጠማቸው
የሰብዓዊ መብት ጥሰት እንዲሁም ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ መኖር
ሲጀምሩ ቢሮክራሲው ምን ያህሌ ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነባቸው
ተርከዋሌ። የእነዚህ ሰዎች ዘገባዎች ግዙፍ ከሆነው የአውደ ራእይው
ግብዓት በተጨማሪ ጠቃሚ የሆነ ዘመናዊ መረጃ ሆኖ በመገኘቱ በጽሐፍ
እንዲቀመጥ የማድረጉ ጠቀሜታ ታምኖበታሌ።

ብዙ ሰዎች ስሇ እነዚህ ባሕሊዊ ጠቀሜታ ያሊቸው ታሪኮች
እንዲያውቁ ሇማድረግ ሲባሌም በአካባቢው የሚኖሩትን
ጥገኝነት ጠያቂዎች፣ ስደተኞችና ከላሊ አገር የመጡ
ሠራተኞች ትረካ በማሰባሰብ ምስክርነታቸውን በብዙሏኑ
ዘንድ ሇንባብ ሇማብቃት ተወስኗሌ። አሁን እያነበቡት
ያሇው ፓምፍላት ሉዘጋጅ የበቃው በዚህ መንገድ ነው።
የምሥክርነት ቃለን በአብዛኛው የሰጡት በአካባቢው
የሚገኙ የESOL ተማሪዎች ናቸው። ጽሐፎቻቸውን
አስተዋጽኦ ያደረጉት ተማሪዎች ከቻይና፣ ከሆንግ ኮንግ፣
ከኢራን፣ ከቱርክ፣ ከፖሊንድ እና ከሕንድ የመጡ ናቸው።
የእነርሱ ታሪክ የጥገኝነት ጠያቂዎችን፣ ከላሊ አገር የመጡ
ሠራተኞችንና ስደተኞችን ሁኔታ በተሻሇ መንገድ ሇመረዳት
እንዲሁም እነዚህ ቡድኖች በአካባቢው የዕሇት ተዕሇት
ሕይወት ውስጥ ያሊቸውን ጉሌህ ድርሻ አጉሌቶ ሇማሳየት
ይረዳሌ ብሇን እናምናሇን።
www.newcastle.gov.uk/libraries

ናሰራ (ባንግላዴሽ)
Nasera
(Bangladesh)
መጻፍ የፈሇግሁት አባቴ ወደ እንግሉዝ ስሇመጣበት ሁኔታ ነው። አባቴ ወደ እንግሉዝ የመጣው
ከስሌሳ ዓመት በፊት ነው። እንግሉዝ ውስጥ ሇረጅም ጊዜ ኖሯሌ።
መጀመሪያ ሊይ ይኖር የነበረው ሇንደን ውስጥ ነው። ፋብሪካ ውስጥ ተቀጥሮ ይሠራ ነበር። ብዙ
ገንዘብም ያገኝ ነበር። ባንግሊዴሽ ውስጥ ሥራ አሌነበረውም፣ ምክንያቱም ባንግሊዴሽ ምንም
ገንዘብ አሌነበራትም።
አባቴ በመጀመሪያ ወደዚህ እንደመጣ ታሊቅ ወንድሜ አብሮት እንዲሆን ማመሌከቻ አስገብቶ
ነበር። ተሳካሇት።
አባቴ ሁሇተኛ ጊዜ ወደዚህ ሲመጣ ከወንድሜ ጋር በላችስተር ይኖሩ ነበር። እኔና ቤተሰቤ
አብረነው እንድንኖር ማመሌከቻ አስገብቶ ተቀባይነት አገኘ። አሁን አባቴ በሕይወት የሇም።
ስሜ ናሴራ ይባሊሌ። የመጣሁት ከባንግሊዴሽ ነው። ወደ እንግሉዝ ከመጣሁ 10 ዓመት ሆኖኛሌ።
ወደ እንግሉዝ የመጣሁት ከአባቴ ጋር ነው። መጀመሪያ ሊይ ላችስተር ውስጥ ሦስት ዓመት
ኖርኩ። አሁን ኒውካስሌ ውስጥ መኖር ከጀመርኩ ሰባት ዓመት ሆኖኛሌ። ነጻ በመሆኔ ደስተኛ
ነኝ።

ስማቸው ያሌተጠቀሰ (ቱርክ)
ሌጅ እያሇሁ ትሌቅ ችግር ነበረብኝ። ቱርኮች ስሇነበሩ ብቻ ሇእኔ ወገን ጥሊቻ ያሊቸው መምህራን
ያለበት ትምህርት ቤት ገባሁ።
በቱርክ ምሥራቃዊ ክፍሌ ነው የኖርኩት። አንዳንዶቹ ኩርዲሽ አንዳንዶቹ ደግሞ ቱርኮች ነበሩ።
የእኔ ከተማ እና አካባቢው በሙለ የኩርዲሾች ሲሆን በአካባቢው የሚነገረውም የኩርዲሽ ቋንቋ
ነው። የእኛ ሃይማኖታዊ ቡድንም ሆነ የምናምንበት ሃይማኖታዊ ቀኖና የተሇየ ነው። መስጊድ
አንሄድም ወይም ሙስሉም ሴቶች የሚሇብሱትን መሸፈኛ (ሂጃብ) አንሇብስም። ይሁንና
ትምህርት ቤት ስገባ መምህራኑ ስሇሚቆጡ በሚሌ የቀሩት የእኔ ወገኖች ኩርዲሽ አይናገሩም
ነበር።
አንዳንድ ጊዜ መምህራችን ሌጆቹ በኩርዲሽ ቋንቋ ሲነጋገሩ ያገኟቸዋሌ። ከክፍሌ ውጪ በኩርዲሽ
የሚያወሩ ተማሪዎች ካለ ሄደን እንድንነግራቸው ይነግሩን ነበር። ጨርሶ በኩርዲሽ እንድናወራ
ስሇማይፈሇግ በዚያ ፋንታ ተርኪሽ እንድንማር ተደረገ። መንግሥት ትምህርት ቤቱን ሳይዘጋው
በፊት 5ኛ ክፍሌ ድረስ ተማርኩ። ከዚያ በኋሊ ግን ትምህርት ቤቱ ወደ ወታደሮች ማረፊያነት
ተቀየረ።
አገሬ ውስጥ ብዙ ችግር ስሇነበረብኝ ወደ እንግሉዝ የመጣሁት በፖሇቲካ ምክንያት ነው።
እንግሉዝ ውስጥ ሰብዓዊ መብት ይከበራሌ። እዚህ የምኖረው ከቤተሰቤ ጋር ሲሆን በጣም ደስተኛ
ነኝ። እንግሉዝ ሇእኔም ሆነ ሇቤተሰቤ ደህንነት አስተማማኝ ቦታ ነው።

ፋህሚዳ (ባንግላዴሽ)
መጻፍ የፈሇግሁት ስሇ ነጻነት ነው። እናቴ እንደነገረችን ከሆነ እኔ አገር ከረጅም ጊዜ በፊት
ሴቶች ጉርድ ሸሚዝ እንዲሇብሱ አይፈቀድሊቸውም ነበር። አሁን ሁኔታዎች ተሇውጠዋሌ፤
ሰዎችም ነጻነት አሊቸው።
ትዳር ስይዝ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም መጣሁ። የኖርኩት አማቴ ቤት ነው። እንግሉዝኛ መናገር
እንደማሌችሌ ታውቅ ነበር። በዚህ ምክንያት አማቴ እንግሉዝኛ መማር እንደሚያስፈሌገኝ
በመግሇጽ እናንተ [ESOL] አነጋገረችሌኝ። የESOL ትምህርት እንድጀምርም ማመሌከቻ
አስገባችሌኝ።
ባሇቤቴ ብዙ ነጻነት ሰጥቶኛሌ። ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ መኪና መንዳት ተምሬአሇሁ። ቤቴ
ውስጥ ሆኜ ሌብስ እየሰፋሁ ቀሚስ፣ ቡርካሃስ እና ሸሚዝ እሠራሇሁ። ቤተሰቤ በዚህ አገር
ያገኘው ነጻነት በጣም ሰፊ ነው። በመምህሬ ጆአን በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ደግ እና ሰው
መርዳት የምትፈሌግ እንዲሁም ወዳጃዊ ሰው ናት።

ዓውደ ጥናቱ በተካሄደበት ወቅት

ጁስና (ባንግሊዴሽ)
አባቴ ሇመጀመሪያ ጊዜ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የመጣው ባንግሊዴሽ ውስጥ ድሃ ስሇነበረ
ነው። አገራችን በጣም ደሃ የነበረች ሲሆን ብዙ የሰብዓዊ መብት ረገጣም ነበር። እኔ
አሌደረስኩበትም። ይሁንና አባቴ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የመጣበት ምክንያት ይህ
እንደሆነ ሲናገር ሰምቻሇሁ። አባቴ በጣም እምነት የሚጣሌበት ሰው ነው። አገራችን ነጻ
አይደሇችም፤ ሆኖም ነጻነት ጥሩ ነገር እንደሆነ አምናሇሁ። አባቴ ቤተሰቡን ደግፏሌ።

ስማቸው ያተጠቀሰ (ሆንግ ኮንግ)
የምጽፈው ስሇ አገሬ ስሇ ሆንግ ኮንግ ነው። ሆንግ ኮንግ በጣም ሰሊማዊና ውብ ቦታ ናት። ናሙና
የሚሆኑ የብዙ አገሮችን የተሇያዩ ሕንጻዎችንና ሬስቶራንቶችን ይዛሇች። ብዙ የተሇያዩ ሰዎች ሆንግ
ኮንግ ውስጥ ይሠራለም ይኖራለም። ነጻ አገር ነበረች።
እኔ ወደዚህ የመጣሁት ከባሇቤቴ ጋር ነው። የእርሱ ቤተሰቦች ሇኑሮ ወደ እንግሉዝ የመጡት
ከረጅም ጊዜ በፊት ነው። በዚያ ጊዜ ከቻይና ሇሚመጡ ሰዎች በዚህ መኖር በጣም አስቸጋሪ ነበር።
እንግሉዞች ቻይናዎችን አይወዷቸውም ነበር። አንዳንድ እንግሉዛውያን ከቻይናዎች ጋር ይጣለ
ነበር። ቻይናዎቹ ጠንክረው ይሠሩ ነበር። ከረጅም ጊዜ በፊት ቻይናዎች እንግሉዝኛ መናገር
አይችለም ነበር።
ዛሬ አብዛኛዎቹ እንግሉዛውያን ቻይናዎችን ይወዷቸዋሌ፤ ምክንያቱም አብዛኛዎቹ እንግሉዝኛ
መናገር ይችሊለ። አብረው ያወራለ፤ አብረው ይሠራለ።
ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ነጻነት አሇ፤ እንዲሁም በጣም ሰሊማዊ አገር ነው። በየዓመቱ
በምርጫዎች መካፈሌና ሇሰዎች ድምጽ በመስጠት ትክክሇኛውን ነገር ማድረግ ትችሊሇህ።

በዓውደ ጥናቱ ሊይ
የሕይወት
ታሪኮቻቸውን ሲወያዩ

ስማቸው ያሌተጠቀሰ (ቻይና)
ይህን ደብዳቤ የምጽፈው በአገሬ ውስጥ ያሇውን አፈና በተመሇከተ ነው።
እኤአ በ1989 በዋና ከተማዋ ቤጂንግ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በይፋ የሚፈጸመውን
ጉቦና ሙስና በተመሇከተ መንግሥትን ሇመቃወም የተቃውሞ ሰሌፍ አደራጅተው ነበር።
በጥቂት ቀናት ጊዜ ውስጥ ይህ እንቅስቃሴ ወደ ሁለም ብሔራዊ ዩኒቨርሲቲዎች
ተዛመተ። መንግሥት የተማሪዎቹን ዓመጽ ሇመቆጣጠር ሠራዊቱን ሊከ። እነርሱም
ተኩስ በመክፈት አንዳንድ ተማሪዎችን ገደለ። ይህ እውነተኛ ታሪክ ነው።

ስማቸው ያሌተጠቀሰ (ባንግሊዴሽ)
መጀመሪያ ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የመጡት የባሇቤቴ አባት ናቸው። ኑሯቸው ሇንደን ውስጥ ነበር።
ሬስቶራንት ውስጥ ተቀጥረው ይሠሩ ነበር። ከዚያ ከጥቂት ዓመታት በኋሊ ባሇቤቴ ወደ ሇንደን
መጣ። ባሇቤቴ ሇንደን ውስጥ 10 ዓመት ኖሯሌ። ወደ ኒውካስሌ የመጣው ከ21 ዓመት በፊት
ነው። ከዚያ ወደ ባንግሊዴሽ ተመሇሰ። ከዚያም እኤአ በ1995 ከእኔ ጋር ተጋባንና እኤአ በ1996
ወደ ኒውካስሌ መጣሁ። ከባሇቤቴ ቤተሰቦች ጋር ሇ6 ዓመት ያህሌ የቆየሁ ሲሆን ከዚያ በኋሊ ላሊ
ቤት ቀየርኩ። አሁን እኔ፣ ባሇቤቴና ሌጃችን የራሳችን ቤት ውስጥ እንኖራሇን።
ከ6 ዓመታት በፊት ነጻነት አሌነበረኝም። አሁን ብዙ ነጻነት አሇኝ። ባሇቤቴ በጣም ጥሩ ሰው
ነው። ሥራ መሥራት እንደምችሌ፣ ወደ ስፖርት ማዕከሌ ሄጄ ስፖርት መሥራት እንደምችሌና
እንግሉዝኛ መማር እንደምችሌ ይነግረኛሌ።
እንግሉዝኛ መማሬ ሇእኔ ጥሩ ነው። እራሴን ችዬ እንቀሳቀሳሇሁ። አሌፈራም።

ስማቸው ያሌተጠቀሰ (ፖሊንድ)
የመጣሁት ከፖሊንድ ነው። ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የመጣሁበት ምክንያት አገሬ ውስጥ ሥራ ማግኘት በጣም
አስቸጋሪ ስሇሆነ ነው። እዚህ ከመጣሁ 4 ዓመት ሆኖኛሌ። የመጀመሪያ ሥራዬን ያገኘሁት ወደ ዩናይትድ
ኪንግደም ከመጣሁ በኋሊ ነጻ አገሌግልት ስሰጥ ቆይቼ ነው። አሁንም ገና እንግሉዝኛ እየተማርኩ ስሇሆነ
ያገኘሁት ሥራ የከፊሌ ጊዜ ብቻ ነው። የመንጃ ፈቃድ ሇማውጣት የመንጃ ፈቃድ ፈተናውንም ማሇፍ አሇብኝ።
ይህ ደግሞ የተሻሇ ሥራ እንዳገኝ ይረዳኛሌ።
አገሬ ውስጥ ከነበረኝ ይሌቅ እዚህ ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ እውነተኛ ነጻነት ይሰማኛሌ። ሇምን? ብሊችሁ
ትጠይቁ ይሆናሌ። ምንክያቱ አንድና አንድ ነው - ሥራ ማግኘቴ።

ፓሪሳ (ኢራን)
Parisa
(Iran)
ፓሪሳ እባሊሇሁ። ትውሌዴ ኢራን ነው። መጻፍ የፈሇግሁት አገሬ ውስጥ ያሇውን የሲቪሌ ነጻነት
በሚመሇከት ነው። ኢራን ውስጥ የሴቶች መብት በጣም የተገደበ ነው። ሴቶች ድምቅ ያለ እንደ
ቀይ፣ አረንጓዴ ወዘተ ያለ ቀሇማትን ሇሌብስነት መጠቀም አይችለም። ሥራ በሚሠሩበት ጊዜም
ሆነ ውጭ በሚወጡበት ጊዜ ሳይቀር ሂጃብ መሌበስ ይጠበቅባቸዋሌ። አሇባበሳችሁ እንደሚጠበቀው
ዓይነት ሆኖ ካሌተገኘ እሥር ቤት ሌትወርዱ ወይም ቅጣት ሉጣሌባችሁ ይችሊሌ።
ኢራን ውስጥ በሳይኮልጂ ትምህርት ዲግሪዬን አግኝቻሇሁ። ትምህርቴን ጨርሼ ሥራ ሇማግኘት 2
ዓመት ሙለ ደክሜአሇሁ። በመጨረሻ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ሥራ አገኘሁ። ሁሇት የቃሌ
ፈተናዎችን ካሇፍኩ በኋሊ ስሇ እኔና ስሇ ቤተሰቤ በጥሌቀት የሚያጣራ ሰው ተሊከ። ከነበረኝ ብቃት
ይሌቅ የሊቀ ቦታ የሚሰጠው ነገር ይህ ነበር።
ስሇ ሃይማኖት፣ መንግሥትን በሚመሇከት ስሊሇኝ አቋምና ወደ ሥራ ወይም ወደ ውጭ ስወጣ
ስሇሚኖረኝ አሇባበስ ተደጋጋሚ ቃሇ መጠይቅ ተደረገሌኝ። ትምህርት ቤት ውስጥ ሇመሥራት ሦስት
ሌብስ መደራረብና እጆቼን ሳይቀር መሸፈን ይጠበቅብኝ ነበር። ይህ በጣም ከባድ ነበር፤ ምክንያቱም
ሰውነቴን እንኳን እንደ ሌብ ማንቀሳቀስ አሌችሌም። ደሞዜ በጣም አነስተኛ ነበር። በዚህ ሁኔታ
ከአንድ ዓመት በሊይ መዝሇቅ አሌቻሌኩም።
ኢራን ውስጥ ሰዎች የራሳቸውን ሌብስ፣ የሚኳኳለበትን መንገድም ሆነ የፀጉር አሠራራቸውን
በተመሇከተ እንኳን መብት የሊቸውም። እነዚህ እንግዲህ በጣም መሠረታዊ የሆኑ የሰው ሌጅ
መብቶች ናቸው። ይሁንና በላልች አገሮች ያለ ሰዎች እነዚህን ተራ መብቶች የሚነጥቃቸው ስሇላሇ
የራሳቸውን ሌብስ መምረጥ ይችሊለ።

የቴኪንግ ሉበርቲስ ቡድን

ኡቤይዳ (Bangladesh)
(ባንግላዴሽ)
Ubaida
የባሇቤቴ አባት ወደ እንግሉዝ የመጡት ከስሌሳ ዓመታት በፊት ነው። የሚኖሩት ብራድፎርድ
ውስጥ ነበር። ሥራቸው ፋብሪካ ውስጥ ነበር። አሁን ጡረታ ወጥተዋሌ። ባሇቤቴ ደግሞ ወደ
እንግሉዝ የመጣው ከሰሊሳ ዓመታት በፊት ነው። ሬስቶራንት ውስጥ ይሠራ ነበር። አሁን ግን
ታክሲ ይዟሌ።
እኔ አገር ሕጉ ጥሩ አይደሇም። አንዳንድ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ይሆናሌ። አንዳንድ ሰዎች ሕጉን
ተከትሇው መኖር ይችሊለ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ስሇ ሕጉ ግድ አይሰጣቸውም። ቀደም ሲሌ እኔ
አገር ወንጀሌ በጣም የተስፋፋ ነበር። አሁን የዚያን ያህሌ አይደሇም።
እንግሉዝ ውስጥ የሕግ አተገባበሩ በጣም ያስደስታሌ። እንግሉዝ ውስጥ ሁለም ነገር ጊዜውን ጠብቆ
ይከናወናሌ። መንግሥት ሁለንም ሰው የሚይዘው በአክብሮት ነው። እዚህ አገር አፈናና ስርቆት
እምብዛም አይታይም። እኔ አገር አፈናና ስርቆት እንዲሁም ግድያ በጣም የተስፋፉ ነገሮች ነበሩ።
አሁን ግን እንደዚያ አይደሇም።
ባሇቤቴ ጥሩ ሰው ነው። ስወጣ ብዙ ነጻነት አሇኝ። ባላ ችግር አይፈጥርብኝም። ነጻነት ያሇበት
ሕይወት ደስ ይሇኛሌ። ነጸነት የላሇው ሕይወት አሌወድም።

በኒው ካስሌ ቤታችን

ካሊድ (ኢራን)
Khaled
(Iran)
ወደ ዩናይትድ ኪንግደም የመጣሁት ከሰባት ዓመት በፊት ወደ ዩናይትድ ኪንግደም በመጣሁባቸው
የመጀመሪያዎቹ ሦስት ወራት የኢሚግሬሽን መሥሪያ ቤቱ ቀደም ሲሌ በነበርኩበት አገር ማሇትም
በጀርመን የእጅ አሻራዬን አገኘ። የኢሚግሬሽን መሥሪያ ቤቱ ወደ ጀርመን መመሇስ እንዳሇብኝ ውሳኔ
ሊይ ደረሰ። የነበርኩት ሇንደን ውስጥ በሚገኝ የኢሚግሬሽን ሆስቴሌ ውስጥ ስሇነበር ፖሉስ ያሇ ችግር
ወደ ጀርመን እንዲያዘዋውረኝ ከሆስቴለ መውጣት ነበረብኝ።
ወደ ጀርመን እንዳይመሌሱኝ ምን ማድረግ እንደምችሌ ወይም ምን ማድረግ እንደማሌችሌ ምንም
የማውቀው ነገር አሌነበረም።
ይሁንና ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ሇመቆየት ቆርጬ ነበር። ከባዱ ነገር የኢሚግሬሽን መሥሪያ
ቤቱን ውሳኔ ማስሇወጥ ነበር። ሇእኔ በጣም ከባድ ነበር - ምናሌባትም በሕይወቴ ውስጥ ካጋጠሙኝ
በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ሁለ የከፋ። ታዲያ ምን ማድረግ እችሊሇሁ?
የኢሚግሬሽን መኮንኑ ወደ አየር ማረፊያው ሲወስደኝ ተረጋግቼ ነበር። ብዙም አሌተረበሽኩም።
ኤርፖርት እንደደረሰን በነበሩት የመጀመሪያ ጥቂት ደቂቃዎች በእኔ ምክንያት አየር ማረፊያው
በፖሉስና በኢሚግሬሽን ሠራተኞች ተሞሊ።
- መስታወት በመስበር እጆቼን እና ደረቴን እንዲሁም ሆዴን በስባሪው ቆረጥኩ። ከዚያም ፖሉሱን
አንድ እርምጃ ከተጠጋኝ በጠርሙስ ስባሪው አንገቴን እንደምቆርጥ ነገርኩት። አጠገቤ የነበረው
አስተርጓሚው ብቻ ነበር።
የመስታወት ስባሪውን አንገቴ ሊይ አድርጌ ሇጥቂት ሰዓታት ከቆየሁ በኋሊ ከኢሚግሬሽን መሥሪያ
ቤቱ ድርጊቴን ካቆምኩ እንማይሌኩኝ የሚገሌጽ ፋክስ ስሇተሊከ እሺ ብዬ እጄን ሰጠሁ።
ከጥቂት ዓመታት በፊት ከጓደኞቼ አንዱ የሆነው ቴሃ፣ የሆም ኦፊሱን ውሳኔ ሲጠብቅ አምስት
ዓመት ቆይቶ ነበር። ሊሇፉት አምስት ዓመታት ሲጠብቅ ቢቆይም ምንም ምሊሽ ስሊሊገኘ በጣም
ተበሳጭቶና አዝኖ ነበር።
አንድ ቀን ከእንቅሌፉ ሲነቃ የዛፍ ቁራጭ ያዘና ወደ ፖሉስ ጣቢያው በመሄድ የፊት ሇፊቱን በር
መስታወት መሰባበር ጀመረ። ከዚያም ፖሉሶቹ በቁጥጥር ሥር አውሇው ሇምን መስኮቱንና በሩን
እንደሰባበረ ጠየቁት። እርሱም “የኢሚግሬሽን መሥሪያ ቤቱን ውሳኔ በመጠበቅ ብዙ ዓመት ባሳሌፍም
ምንም ዓይነት ምሊሽ አሊገኘሁም። ከባሇቤቴና ከቤተሰቤ ተሇያቼ 5 ዓመት ሙለ ጠበቅሁ፤
የኢሚግሬሽን ቢሮው ግን አሁንም ገና ያስጠብቀኛሌ። በነገረ ፈጅ እንዲሁም በአካባቢው የፓርሊማ
አባሌ በኩሌ ምሊሽ ሇማግኘት ሞከርኩ፤ ሆኖም ምንም ዓይነት ውሳኔ ሊገኝ አሌቻሌኩም። በጣም
ስሇተናደድኩና ከዚህ በሊይ መጠበቅ ስሇማሌችሌ ፖሉስ አንድ ነገር እንዲያደርግ ስሌ ነው” በማሇት
መሇሰሊቸው።

ፓዎል (Inde)
(ሕንድ)
Paoul
ፓዎሌ ፓቴሌ እባሊሇሁ። ጉጅራቲ የሚባሇው የሕንድ ግዛት ተወሊጅ ነኝ። መጻፍ
የፈሇግሁት ስሇ አገሬ ማሇትም ስሇ ዲሞክራሲው፣ ስሇ አስተዳደር ሥርዓቱ፣ ስሇ
ሰብዓዊ መብት ጥሰት እንዲሁም ሕግና ደንብ ስሇመተሊሇፍ ነው።
እኔ አገር ሕግ የሚተሊሇፉ ሰዎች ይቀጣለ። አገሪቱ አሌኮሌ ጠጥቶ መኪና ማሽከርከርን
የሚከሇክሇውን ደንብ የመሳሰለ ብዙ ዓይነት ደንቦች አሎት። አሌኮሌ ሇመሸጥ ፈቃድ
ማግኘት ያስፈሌጋሌ እንጂ ማንኛውም ሰው መሸጥ አይችሌም። አሌኮሌ ደብቀው
የሚገኙ ወይም በድብቅ የሚሠሩ ሰዎች ይቀጣለ እንዲሁም ሉታሠሩ ይችሊለ። ፖሉስ
በቁጥጥር ሥራ ያውሊቸውና ሇመንግሥት ቅጣት እንዲከፍለ ይደረጋሌ። ፍርድ ቤቱም
(የ3 ወር ወይም የ6 ወር) የእስር ቅጣት ሉበይንባቸው ይችሊሌ።
ሕግ የሚተሊሇፉ ብዙ ዓይነት ሰዎች አለ። አውቶብሶች ሊይ መብሊት ወይም መጠጣት
ወይም ሲጋራ ማጨስ አይፈቀድም፤ ሆኖም አንዳንድ ጊዜ ፖሉሶቹ ዝም ስሇሚለ
ያጨሳለ። አንዳንድ የመንግሥት ፖሉሶች ሰዎች እንደዚያ እንዲያደርጉ ሇመፍቀድ
ገንዘብ ይቀበሊለ፤ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ መጥፎ ነገር ያስደስታቸዋሌ። ደሃ
አይወዱም።
ሕንድ ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ አንድ አውቶብስ ሊይ ተሳፈርኩ። አውቶብሱ በሰው
ስሇተጨናነቀ ሰዎቹ መቀመጫ አጥተው ቆመዋሌ። ጸያፍ ንግግር የሚናገር አንድ
መጥፎ ሰው ተሳፍሮ ነበር። በጣም አበሳጭቶኝ ስሇነበር ሇተቆጣጣሪው ተናገርኩበት።
በዚህ ጊዜ እኔንም ያጋጠመኝ ጥሩ ነገር አሌነበረም። ሰውዬው ከእኔ ጋር መጨቃጨቅና
እኔ ሊይ መጮኽ ጀመረ። የሚገርም ሰው ነው።

ምሥጋና
የኒው ካስሌ የከተማ ቤተ-መጻሕፍት (Newcastle City Library)
አገሌግልት ጆአን ፓቲሰን (Joan Pattison) እና ክሪስ ቴይሇር
(Chris Taylor) ከSuperkrush Films ሊበረከተቱ ከፍተኛ እገዛ
ሌባዊ ምስጋናውን ያቀርባሌ።
ከሁለም በሊይ የምሥክርነት ቃሊቸው በዚህ ጽሐፍ ገጾች ሊይ ሇንባብ
እንዲበቃ የፈቀዱትን ሁለ ሌናመሰግናቸው እንወዳሇን። ያሇ እነርሱ
ትብብር የዚህ ቡክላት ሕትመት እውን ሉሆን አይችሌም ነበር።

ሇተጨማሪ መረጃ የሚከተሇውን የድረ-ገጽ አድራሻ ይመሌከቱ፦
www.newcastle.gov.uk/libraries
አድራሻ
City Library, Charles Avison Building, 33 New Bridge Street West
Newcastle upon Tyne NE1 8AX.
ስሌክ፦ 0191 277 4100
ኢ-ሜሌ፦ information@newcastle.gov.uk

