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ክቡራት ናይ ግረንፈል ታወር ኮሚሽን ኣባላት፣
ምሳኹም ንኽራኸብን ብዛዕባ ኣገዳሲ ዝኾነ ዕዮኹም ንኽስመዕን ንዝገበርኩምለይ ዕድመ ደጊመ የምስግነኩም። ነዚ ስራሕ ንምቕጻል
ካብ መንግስቲ ዘድልየኩም ነገር ግልጺ ኮይንኩም ብምንጋርኩም የመስግነኩም። ምስ ማሕበረሰብኩም ዘለኩም ምትሕብባር
ንኽትቅጽሉ ዘድልየኩም ምትእምማንን ግሉጽነትን ንዓኹም ምሃብና ዘለዎ ኣገዳስነት ይርድኣኒ እዩ፣ እዚ ኸኣ ብጽሑፍ ከምዝወሃበኩም
ከተረጋግጹ ትደልዩ።
ኣነ፣ ከምኡ`ውን መንግስቲ ኣግባብ ዘለዎን ንሓዋሩ ዝጸንሕን መዘከርታ፣ ብማሕበረሰብ ተወሲኑ ኣብቲ ሓደጋ ሂወቶም ንዝሰኣኑ
ብዘኽብር መልክዕ ንኽስራሕ ንናይ ግረንፈል መዘከርታ ኮሚሽን ዘለና ደገፍ ጽኑዕ ምዃኑ ብዘየጣራጥር ግልጺ ክገብር ይደልይ። ኣብዚ
ብማሕበረሰብ ዝተመርሐ ስርሒት ዘለኩም ኣገዳሲ ሚና ይርድኣኒ እዩ፣ ንሱ ኸኣ ናይቲ መዘከርታ መጻኢ ብዝምልከት ውሳነታት
ንኽትወስዱ ደገፍ ብዝህቡኹም ህዝባዊ በዓል መዝታት ኣኽብሮት ከምዝወሃቦ ከረጋግጽ ይደልይ። ስለዝኾነ፣ ኩሎም ብዛዕባ እቲ
መዘከርታ ዝኾኑ ርእይቶታት፣ ንስኹም ምስ ማሕበረሰብኩም ኮይንኩም መታን ክትርእዎም፣ ናብ ናይ መዘከርታ ኮሚሽን ክለኣኹ
ኣለዎም። ኣነ ኸኣ ነዚ ንምድጋፍ ዝተኻእለኒ ክገብር እየ።
እቲ ታወር፣ ብዛዕብኡ ዝግበር ዝርርብ፣ ብፍላይ ነቶም ዝተጎዳኡ ኣባላት ዘለዉዎም ቤተሰባት ዘድልዮ ከቢድ ጥንቃቐ ዘለዎ ኣገዳስነት
ይፈልጥ እየ። ኣቐዲመ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ኣኼባናን ኣብ ናብ ሳንደይ ታይምስ ዝጸሓፍክዎ ደብዳቤን ግልጺ ከም ዝገበርክዎ፣ ብዛዕባ
እቲ ታወር ዝኾነ ውሳነ ቅድሚ ምውሳዱ፣ ዝተጎድኡ ኣባላት ዘለዉዎም ቤተሰባት፣ ካብ ሓደጋ ዝተረፉን ካልኦት ብቐረባ ዝተጸልዉ
ኣባላት ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ዝብልዎ ክሰምዕ ይደልይ እየ።
ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተመያየጥናዮ፣ ኣብ 2018 ዝተፈረመሎም መትከላት፣ ማለት መንግስቲ ኣግባብ ዘለዎ መዘከርታ ኣብቲ ቦታ ምስራሕ
ብዝምልከት ነቲ ማሕበረሰብ ኣብ ማእከል እቲ ጉዳይ ንምእታው ዘለዎ ጽንዓት ከምኡ`ውን ብዛዕባ ግረንፈል ታወር ንመጻኢ ዝውሰዱ
ውሳነታት ብኸመይ መልክዕ ክርኣዩን ክውሰዱን ኣለዎም ዝብል ዳግም ከረጋግጽ ይደልይ። እዚ ናይቲ ቦታ ምምሕዳር ውሳነታት፣
ከምኡ`ውን ነቲ ታወር ብዛዕባ ምፍራስ ዝብሉ ውሳነታት፣ ናይቲ ቦታ ውሕስነትን ጸጥታ ቀዳምነት ዝህቡ ክኾኑ ከለዉ፣ ነቲ ናይ ገበናዊ
ፍትሒ ስርሒት ወይ ነቲ ምርመራ ስግኣት ዝፈጥሩ ኣይክኾኑን እዮም። እቲ መብጸዓ ናይ ምእታው ተግባር ካብ ዝፍጸም ጀሚሩ
ብዙሓት ሚኒስተራት ነዚ ናተይ ቦታ ሒዞም ከምዝነበሩ ይፈልጥ እየ፣ እሞ መንግስቲ ጎድኒ እዚ ከምዝቐውም ዳግም ምርግጋጸይ
ኣገዳሲ እዩ። ንስኹም`ውን ንዕኦም ምፍጻመይ ከምተረጋግጹ ይርድኣኒ እዩ።
ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ጸገም ዝግበሩ ምይይጣት፣ ጥንቓቐ ዘድልዮምን ግረንፈል ታወር ዝተጎድኡ ኣባላት ንዘለዉዎም ሰባት፣ ካብ ሓደጋ
ንዝተረፉን ከምኡ`ውን ነቲ ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ዘለዎ ኣገዳስነት ብሙሉእ ዘኽብሩ ክኾኑ ኣለዎም። እዚ ኣብ 2018 ከምዝነበሮ፣
ኣብዚ ግዜ መንግስቲ ናይ ዝወስዶም ስጉምትታት ህሉውን ትኽክልን ኣካይዳ ምዃኑ ካብ ምርግጋጽ ድሕር ኣይብልን እየ። ግልጺ
ከምዝገበርኩሞ፣ እቲ ታወር ንዓኹም ከም መጠን ናይ ፍቱዋትኩም ናይ መጨረሽታ መዕረፊ ቦታ ኣገዳሲ እዩ፣ ስለዝኾነ ብዛዕባ
መጻኢኡ ዝውሰድ ዝኾነ ውሳነ፣ ብፍላይ ነቶም ብቐረባ ዘተጸልዉ ፍሉይ ኣገዳስነት ኣለዎ።
ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፣ እዞም ዝተገበሩ መብጸዓታት ንዓይን ንክፋለይን ዘለና ኣካይዳ መምርሒ ከምዝኾኑ ንዓይ ግልጺ እዩ ግልጺ
ክኸውን እየ ዝደልይ፣ ከምኡ`ውን ኣብ ኣኼባና ከም ዝተሰማማዕናዮ ንስኹም ነዚ ደብዳቤ ንህዝቢ ክትፍንውዎ ሕጉስ እየ።
ፍትሒ ናይቲ ጉዕዞኹም ቀንዲ ክፋል ምዃኑ ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብ ግረንፈል እንታይ ከምዘጋጠመን ብምንታይ ምኽንያት ከምዘጋጠመን
ብዝምልከት መንግስቲ ነቲ ሓቂ ንምፍላጥ ከምዝጽዕር የረጋግጸልኩም ኣለኹ። ብዛዕባ እቲ ቦታ ዝውሰዱ ውሳነታት ንናይ
መትሮፖሊታን ፖሊስ፣ ናይ ግረንፈል ታወር መርማሪ ኣካልን ናይ ኤች ኤም ኮሮነርን ዝገብርዎ ኣገዳሲ ስራሕ ዘየሰናኽል ምዃኑ
ከረጋግጽ ይደልይ። ብዕለት 13 ጥቅምቲ፣ ምስ ዝተጎድኡ ኣባላት ዘለዉዎም ቤተሰባትን ካብ ሓደጋ ዝተረፉ ሰባትን ኣብ ዝነበረ ኣኼባ፣
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እቲ ታወር ቅድሚ እቲ ምርመራ ወይ ናይ ፖሊስ ምርመራ ምውድኡ እንተፈሪሱ፣ ነቲ ናይ ገበን ምርመራ ስግኣት ከምዘይፈጥር
ክውሃብ ዝኽእል ውሕስነት ኣሎ`ዶ ዝብል ሕቶ ተሓቲተ ኔረ። ተራኺብናሉ ኣብዝነበርና ግዜ፣ ብዛዕባ እቲ ታወር ንመጻኢ ዝውሰዱ
ውሳነታት ብዝምልከት እምነት ንኸተሕድሩ፣ ብዛዕባ`ዚ ነጥቢ ውሕስነት ከምዘድልየኩም ደጊምኩም ሓቢርኩም ኔርኩም። ኣነ ነዚ
ጉዳይ ረዚን ጌረ እየ ዝወስዶ። ከም ቀጺለ ናይ ዝወስዶም ስጉምትታት ሓደ ክፋል፣ ብዛዕባ`ዚ ዝተኻእለ ውሕስነት ንኽህበኩም ምስ
ናይ ፍትሒ ወኪላት ሓቢረ ምስርሐይ ክቕጽል እየ።
ኣብ ብመጨረሽታ፣ ናይቲ ታወር ኩነታት ብዝምልከት፣ ናይቲ እንጂነሪንግ ምኽሪ ዘይወገንተኛ ዳግመ ምርመራ ክግበር ሓቲትኩም
ኔርኩም። ንስኹም፣ ካልኦት ናይ ዝተጎድኡ ኣባላት ዘለዎ ቤተሰብን ካብ ሓደጋ ዝተረፉ ኣባላትን ናይቲ ህንጻ ናይ ቅርጺ ጽንዓት ኩነታት
ብዝምልከት ሙሉእ ሓበሬታ ንኽህልወኩም፣ ግልጺ ምዃን ኣድላይነቱ ብሙሉእ ይቕበሎ እየ። እቶም ቤተሰባት፣ እቲ ውሳነ ቅድሚ
ምውሳዱ እቲ ናብ ውሳነ ዘብጽሕ ሓበሬታ ክህልዎም ኣገዳሲ እዩ። እቲ ክፋል ናይ እንጂነሪንግ ጸብጻብ ተሓቲሙ ኣሎ እዚ ብዛዕባ
ናይቲ ታወር ኩነታት እዩ፣ ከምኡ`ውን ዘይወገንተኛ ዳግመ ምርመራ ኣቐዲሙ ኣብዚ ዓመት ተሓቲሙ ኔሩ። እዚኣቶም ከምዘርእይዎ፣
እቲ ታወር ዝተሃስየ ህንጻ እዩ፣ ከምኡ`ውን እቲ ኹነታቱ ብሰንኪ ኩነታት ኣየርን ወቕታዊ ለውጥታትን ምስ ግዜ እንዳገደደ ክኸይድ
እዩ። ይኹን እምበር፣ ብሰንኪ ክሳብ ሎሚ ዝፈጸምናዮም ዕዮታት - ከምኡ`ውን በቶም ይካየዱ ዘለዉ ዕዮታት - ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ
ሰባት ናብራኦም፣ ትምህርቶምን ስርሖምን ክቕጽሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ናይ ዝተጎድኡ ኣባላት ዘለዎም ቤተሰብን ካብ ሓደጋ
ዝተረፉ ማሕበረሰብ ክትኣማመኑሉ ዝኽእሉ ናይቲ ታወር ኩነታት ተወሳኺ ዘይወገንተኛ ምርመራ ንኽግበር ደገፍ ክህብ ይደልይ። እዚ
ንኽፍጸም ንበዓል መዝታተይ ምስ ዝተጎድኡ ኣባላት ዘለዎም ቤተሰባትን ካብ ሓደጋ ዝተረፉ ሰባትን ንኽሰርሑ ሓቲተዮም ኣለኹ።
ምሳኹም ንኽራኸብ ንዝሃብኩምኒ ዕድል፣ ናይ ግረንፈል ታወር መዘከርታ ኮሚሽን ብዝምልከት ብዛዕባ ዘሎ ናብራን ተሞክሮታትን
ንኽሰምዕን ክርዳእን ስለዝፈቐድኩምለይ እንደገና የምስግነኩም። ስራሕኩም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እየ ዝርእዮ፣ ስለዝኾነ ንኸተማልእዎ
ብዘለኒ ስልጣን ደገፍ ንምሃብ ኩሉ ዝተኻእለኒ ክገብር ይደልይ እየ። ነዞም ኣገደስቲ ምይይጣት ንምቕጻል፣ ንመጻኢ እንደገና
ክረኽበኩም ይጽበ።
ምስ ጽቡቕ ምንዮት

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