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20 ታህሳስ 2021
የተወደዳችሁ የግረንፈል ታወር መታሰቢያ ኮሚሽነሮች
ከናንተ ጋር እንድገናኝና አስፈላጊ ስለሆነ ስራችሁ ለመስማት ላደረጋችሁልኝ ጥሪ ኣመአሰግናለሁ። ይህን ስራ ለመቀጠል ከመንግስት
የሚያስፈልጋችሁ ነገር ግልጽ ሆናችሁ በመንገራችሁ አመሰግናለሁ። ከማህበረሰባችሁ ጋር የምታደርጉትን ትብብርን ለመቀጠል
የሚያስፈልጋችሁ እናንተን መስጠት ያለብን በራስ መተማመንና ግልጽነት ያለው አስፈላጊነት ይገባኛል። ይህ በጽሑፍ እንደሚሰጣችሁ
ለማረጋገጥ ትፈልጋላችሁ።
ግልፅ ማድረግ የምፈልገው ነገር እኔም ሆንኩ መንግስት በማያሻማ መልኩ የግረንፈል ታወር መታሰቢያ ኮሚሽንን በማህበረሰቡ ውሳኔ
መሰረት በአሳዛኙ አደጋ ህይወታቸውን ያጡትን ለማስታውስ ቀዋሚ እና ተገቢ መታሰቢያ ለማቆም የሚደረገውን ስራ በቁርጠኝነት
እንደምንደግፍ ነው። በዚሁ በማህበረሰብ የተመራ ሂደት ያላችሁ አስፈላጊ ሚና ይገባኛል፣ ይህ ደግሞ የመታሰቢያው ለወደፊቱ
በሚመለከት ውሳኔዎችን እንትሰጡ ድጋፍ በሚሰጧችሁ ህዝባዊ ባለስልጣኖች አክብሮት እንደሚሰጠው ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ።
ስለሆነም፣ ሁሉም ስለመታሰቢያው ያሉ አስተያየቶች፣ እናንተ ከማህበረሰባችሁ ጋር በመሆን እንድታዩ፣ ወደ የመታሰቢያው ኮሚሽን
መላክ አለባቸው። እኔ ይሄንን ድጋፍ ለመስጠት የተቻለኝን አደርጋለሁ።
የታወሩን አስፈላጊነት እና በዚህ ዙሪያ የሚደረጉ ውይይቶችን ምን ያህል ስሜትን የእጅግ የሚነኩ እንደሆኑ ፥ በተለይም በሀዘን ለተጎዱ
ቤተሰቦች እገነዘባለሁ። በስብሰባችንም ለሰንደይ ታይምስ በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በፃፍኩት ደብዳቤ ላይ ግልፅ እንዳደረኩት፥ ታወሩ
ላይ ምንም አይነት ውሳኔ ከመተላለፉ በፊት ከተጎጂ ቤተሰቦች፥ ከአደጋው የተረፉ ሰዎች ጋር እንዲሁም ማንኛውንም በዚህ ነገር የተነኩ
የአከባቢ ማህበረሰቦችን ለመስማት ቁርጠኛ ነኝ።
በስብሰባችን ወቅት እንደተነጋገርነው ፥ በ 2018 የተፈረሙት መርሆዎች የያዙትን የመንግስትን በማህበረሰቡን ማእከል ያደረገና
ተስማሚ መታሰቢያ በቦታው ላይ የማሰቀመጡን ቁርጠኝነት ለማረጋገጥ እወዳለሁ ፥ ከዚህ በተጨማሪም ይህ ቁርጠኝነት ደግሞ
ግረንፈል ታወርን በሚመለከት የሚወሰኑ መፃኢ ውሳኔዎችን እንዴት እንደሚቀርቡና እንደሚወሰኑ የሚመለከት ይሆናል። ይህ የቦታው
መስተዳድር ውሳኔዎች፣ እንደዚሁም ታወሩን ስለማፍረስ የሚሉ ውሳኔዎች፣ የቦታው ዋስትና ቀዳሚነት የሚሰጡ ሲሆኑ፣ ለወንጀል
ፍትህ ሂደት ወይም ለምርመራው ስጋት የሚያስከትሉ አይሆኑም። እነዚህ ቁርጠኛ ሀሳቦች ይህን የስራ መደብ ከእኔ በፊት ይዘው በነበሩ
ጥቂት ሚኒስቴሮች መሰጠታቸውን ተረድቻለሁ። መንግስት በድጋሜ በዚህ ጎን እንደሚቆም ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። እናንተም
ተጠያቂ ልታደርጉኝ እንደምትችሉ እረዳለሁ።
ይህን አስፈላጊ ጉዳይ አስመልክቶ የሚደረጉ ንግግሮች በጣም በጥንቃቄ እና የግረንፈል ታወር ለሀዘን ተጎጆዎች ፥ ከአደጋው ለተረፉ
እንዲሁም ለአከባቢው ማህበረሰብ ያለውን አስፈላጊነት ባከበረ መልኩ መሆን አለበት። ይህን አቋም ተገቢና ትክክል እንደሆነ
የመንግስት አድራጎት መመሪያ በ 2018 እንደነበረው ሁሉ ዛሬም እንደዛው እንደሆነ ያለምንም ማንገራገር ማረጋገጥ እችላለሁ። ግልፅ
እንዳደረጋችሁት ፥ ታወሩ ህይወታቸውን ላጡት የመጨረሻ የማረፊያ ቦታ መሆኑ ለእናንተ አስፈላጊ ነው ፥ ስለዚህም ስለ ታወሩ
የሚወሰን መፃዒ ውሳኔ በተለይ በቅርበት ለተጎዱ የተለየ ትርጉም አለው።
ይህን ግምት ውስጥ በማሰገባት ፥ እኔም ሆንኩ የእኔ የስራ ክፍል በእነዚህ ቃል የተገቡ ነገሮች አካሄዳችንን የሚመሩ ይሆናሉ።
በስብሰባችን ወቅት እንደተስማማነው ግልፅ መሆን ስለምፈልግ ፥ ይህን ደብዳቤ ለህዝብ ይፋ ብታደርጉት ደስ ይለኛል።
ፍትህ ወደ ፊት ለምታደርጉት ጉዞ ምን ያህል ወሳኝ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ላረጋገጥላችሁ የምፈልገው ነገር መንግስት በግረንፈል ታወር
ላይ ምን እንደተፈጠረ እና በምን ምክንያት እንደተፈጠረ እውነታውን ለማወቅ ቁርጠኛ መሆኑን ነው። ስለ ቦታው የሚወሰነው ውሳኔ
በሜትሮፖሊታን ፖሊስ ፥ በግረንፈል ታወር መርማሪ እና ኤችኤም ከሮነር አስፈላጊ ስራ ላይ ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት
እነዳይኖረው ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። በጥቅምት 13 በነበረን ስብሰባ ላይ በተጎጂ ቤተሰቦች እና ከአደጋው ተራፊዎች የፖሊስ ምርመራ
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እና ጥያቄ ከመጠናቀቁ በፊት የታወሩ መፍረስ የወንጀለኞችን በፍትህ መጠየቅን አደጋ ላይ እንደማይጥለው ማረጋገጫ መስጠት ይቻል
እንደሆነ ተጠይቄ ነበር። በተገናኘንበት ወቅት ፥ ቀጣይ ታወሩ ላይ በሚደረጉ ውሳኔዎች ላይ እምነት መጣል እንድትችሉ በዚህ ነጥብ
ላይ ማረጋገጫ እንደምትፈልጉ በድጋሚ ተናግራችኋል። እኔም ይህን ጉዳይ በቁም ነገር ነው የምመለከተው። እንደሚቀጥለው
የእርምጃዬ አካል ፥ ይህን ማረጋገጫ እንድታገኙ ለማስቻል ከፍትህ ኤጀንሲዎች ጋር የጀመርኩትን ስራ እቀጥላለሁ።
በመጨረሻም ፥ የታወሩን ሁኔታ በሚመለከት የሚመረምር የገለልተኛ የምህንድስና ምክር ሀሳብ ጠይቃችኋል። እኔም እናንተም
ሆናችሁ ሌሎች ተጎጂ ቤተሰቦች እና ከአደጋው የተረፉ ማህበረሰቦች ስለ ታወሩ መዋቅር ሁኔታ ሙሉ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ፥ ግልጽ
የመሆንን እና የግልፅነትን አስፈላጎነት ሙሉ በሙሉ እቀበላለሁ። ምንም አይነት ውሳኔ ከመሰጠቱ በፊት ፥ ቤተሰቦች መረጃ የማግኛ
መንገድ ማግኘታቸው አስፈላጊ ነው። የስራ ክፍሉ የምህንድስና ሪፖርት አሳትሟል ይህ ስለታወሩ ሁኔታ ነው፣ እንደዚሁም ገለልተኛ
ግምገማ ቀደም ብሎ በዚሁ ዓመት ታትሟል። እነዚህ ነገሮች እንደሚያሳዩት፣ ታወሩ ጉዳት የደረሰበት ህንጻ ነው፣ እንደዚሁም ሁኔታው
ባየር ሁኔታና ወቅታዊ ለውጦች ምክንያት ከጊዜ አንጻር እየባሰ ይሄዳል። ቢሆንም፣ እስከ ዛሬ ድረስ ባካሄድናቸው ስራዎች እንደዚሁም ባሁኑ እየተካሄዱ ባሉ ስራዎች - ባካባቢው ያሉት ሰዎች ኑሯቸው፣ ትምህርትና ስራቸውን መቀጠል ይችላሉ ማለት ነው።
የተጎጂ ቤተሰቦች እና ከአደጋው የተረፉ የማህበረሱ አካላት ሙሉ እምነት የሚጥሉበት የታወሩን ሁኔታን የሚገመግም ተጨማሪ
ገለልተኛ ግምገማ ለመደገፍ እፈልጋለሁ። ይህ እንዲፈፀምም ባለሰልጣኖቼን ተጎጂ አባሎች ካሏቸው ቤተሰቦችና እና ከአደጋው
ተራፊዎች ጋር እንዲሰሩ ጠይቄአለሁ።
በድጋሚ ከእናንተ ጋር ለመገናኘት ላገኘሁት እድል ፥ እንድሰማችሁ ፥ ከግረንፈል ታወር መታሰቢያ ኮሚሽን ጀርባ ያሉትን ሰዎች
ህይወት እና ተሞክሮ ይበልጥ እንድረዳ ስለፈቀዳችሁልኝ ለማመስገን እፈልጋልሁ። ስራችሁ አስፈላጊ እንደሆነ የማየው ሲሆን አቅሜ
የሚፈቅደውን ሁሉ በማደረግ ስራውን እንድትፈፅሙት ድጋፍ አደርጋለሁ። ወደፊትም እንደነዚህ አይነት አስፈላጊ ውይይቶችን
ለማድረግ በድጋሚ እንደምንገናኝ አጠብቃለሁ።
ከመልካም ምኞት ጋር

RT HON MICHAEL GOVE MP
Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities
and Minister for Intergovernmental Relations
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