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ውድ ያገሪቷ ሴክረታሪ
በመጀመሪያ ፥ ከእኛ ጋር በመገናኘትዎ እና ጊዜ ወስደው ያሉንን ስጋቶች ለመስማት በመፍቀዶ እናመሰግናለን።
ስብሰባውን ገንቢ እና መንግስት ያለውን ማህበረሰብ-መር መታሰቢያ የመገንባት ቁርጠኝነት ላይ እምነት እንድንጥል
የሚያደርግ የመጀመሪያ አስፈላጊ እርምጃ ሆኖ አግኝተነዋል።
የምንጽፈው ያለነው የውይይትና ስምምነት ዋና ነጥቦችን ለመንደፍ ነው። እርሶም በሚሰጡን ምላሽ ላይ እነዚህን ዋና
ዋና ነጥቦች መሆናቸውን ቢያረጋግጡልን ፥ እኛ ደግሞ ማህበረሰባችን የሚፈልገውን ተገቢና ዘላቂ መታሰቢያን
ለመገንባት የሚደረገውን አስፈላጊ አርምጃ ማረጋገጥ እንችላለን። ለዚህ ደብዳቤ የሚሰጠው ምላሽ በአጭር ጊዜ ውስጥ
ቢሆን ይበረታታል ፥ ምክንያቱም የኮሚሽኑን ስራ በድጋሚ ለማስቀጠል እንዲሁም ከማህበረሰቡ ጋር ያለንን ተሳትፎ
በአስቸኩይ እንዲቀጥል ነው።
ስብሰባችንን ሰንደይ ታይምስ ላይ ታትሞ በወጣው ያልተገባ ፅሁፍ በድጋሚ ይቅርታ በመጠየቅ ፥ እንዲሁም ይህ ፅሁፍ
በተለይ በሀዘን ተጎጂ ቤተሰቦች ላይ ያስከተለው ብስጭት እንዲሁም በመታሰቢያ ኮሚሽን ስራ ላይ ያስከተለው ተፅዕኖ
በማንሳት ስለጀመሩ እናመሰግናልን። እስከ አሁን ድረስ ያለው፣ በሁለቱም በጥቅምት 13 በነበረው ከተጎጂ ቤተሰቦች
እንዲሁም ከአደጋው ከተረፉ ስዎች ጋር ስብሰባ ፥ ህዳር 14 በሰንደይ ታይምስ ላይ በታተመው ደብዳቤዎት እና ለእኛ
ባሳዩን ቁርጠኝነት በሚመለከት ያላችሁ ግልጽ የሆነ አካሄድ የሚያበረታታ ሆኖ አግኝተነዋል።
በስብሰባችን ወቅት መተማመናችን በጣም ደካማ መሆኑን ግልፅ አድርገናል፥ እርሶም በቅርብ ጊዜ የሆኑትን ክስተቶች
በመመልከት መተማመኑ ላይ መሰራት እንዲሁም በቀጣይ መተማመኑ እንዳይዳከም ጥበቃ ማድረግ እንደሚያስፈልግ
ተቀብለዋል። ስለሆነ መንግስት ለህዝብ ይፋ በሆነ መልክ መገንዘቡንና ድጋሚግም ማረጋገጡ ለኛ አስፈላጊ ነው፣
ማለትም ለነዛ ቃልኪዳኖች በስብሰባችን ጊዜ ከገቡት ቃል በስተቀር፣ ቀድመው በነበሩ ሚኒስቴሮች ለማህበረሰባችን
የተየደረጉ። ምላሾንና ቃል የተገቡ ነገሮችን በ gov.uk ላይ ቢታተሙ መተማመንን በድጋሚ ለመገንባት ለመጀመር
የሚረዳና በሚቀጥሉ አመታት ለሚደረጉ ቃልኪዳኖች የሚጠብቅ ይሆናል። አስፈላጊ በሆነ መልክ፣ የየምንወዳቸው
የመጨረሻ ማረፊያ ስፍራ በመሆኑ ስለታወሩ የሚሰጥ ማንኛውም ውሳኔ በጥልቀት የተጎዱትን ሰዎች መተማመን
የሚጨር መሆን እንዳለበት ተስማምተዋል። በተጨማሪ፣ ስለታወሩ የሚሰጥ ውሳኔ ባሁኑ ሰዓት እየታየ አለመሆኑንና፣
ውሳኔው የሚፋጠነው የማህበረሰባችንን ደህንነት ለማስጠበቅ ሲባል ብቻ መሆኑን አረጋግጠውልናል።
ዘለቄታ ያለው ለውጥ በማረጋገጥ እኛ በተጎዳንበት መልኩ ማንም ቤተሰብ እነዳይጎዳ ፥ እንዲሁም ወደ ተስማሚ እና
ቋሚ መታሰቢያ ለማቆም የሚደረገው ሂደት በጣም አስፈላጊ ናቸው ፥ ነገር ግን እርሶም እንደሚስማሙት እነኚህ
መደረግ ካለባቸው ነገሮች ጥቂቶቸሁ ናቸው። የማገገሙን ሂደት ለመጀመር ፥ ለቤተሰቦቻችን ሞት ምክንያት የሆኑ
ግለሰቦች ተጠያቂ እንዲደረጉልን እንፈልጋለን። ከቤተሰቦቹ በቀጥታ አንደሰሙት ፍትህ ማግኘት የዚህ ሂደት አስፈላጊ
ክፍል ነው። የሂልስብራ ቤተሰቦች ተሞክሮ እንደሚያሳየው ፥ ለማሰረጃዎች ተገቢውን ጥበቃ ማደረግ የፍርድ ቤት
ሙግቶች ውድቅ እነዳይሆኑ እና መጠየቅ ያለባቸው ሰዎች ከተጠያቂነት እንዳያመልጡ ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን
ያሳያል። የፍትህ አካላት ህንፃውን ከአሁን በኃላ እንደማያስፍልጋቸው ወይም ታወሩ ከዚህ በኃላ ለቀጣይ ሙገቶች
እንደማያስፈልጋቸው አንደሚተማመኑ መግለፃቸው ብቻ በቂ አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንተማመንበት ከተፈለገ
ፍፁም እርግጠኝነት እና ግልፅነት አንዲኖር ያስፈልገናል።
በአፅንኦት የገለፅነው ነገር በታወሩ ደህንነት ምክረ ሀሳብ እና በእሱ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ላይ እምነት የማሳደርን
አስፈላጊነትን ነው። እርሶዎ በጣም የቅርብ ጊዜ የሆኑ አንዳንደቹን የምህንድስና ሪፖርቶችን እንዳዩ እና ምክረ ሀሳቡ
ታወሩ በአሁኑ ወቅት አስተማማኝ ደህንነት ሁኔታ ላይ ነው እንደሚል ጠቅሰዋል። በዚህ ነጥብ ላይ ግልፅነት መኖሩ
አሁን ድረስ የቀጠሉትን መላምቶችን እና እምነት ማጣት ለማስወገድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የደህንነት ምክረ
ሀሳቡ ከተቀየረ ፥ መንግስት የተጎጂ ቤተሰቦች እና ከአደጋው የተረፉ ቤተሰቦች የሚመርጡትን ገለልተኛ መዋቅራዊ

መሀንዲስ ለመሾም እንደሚያግዛቸው በድጋሚ አረጋግጠውልናል። ይህ ደግሞ በተገቢው ሰዓት እና ወደ ታወሩ
መግቢያ ሙሉ ፈቃድ እንዲሁም መንግሰት በእጁ ላይ ያሉ የከዚህ ቀደም መረጃዎችን ያካተተ መሆን አለበት። ይህ
ግልፅነት አስደሳች የነበረ ሲሆን “ምንም የሚደበቅ ነገር” አይኖርም ብለው በተደጋገሚ በመግለፆ እናመሰግናለን።
በመጨረሻም ኮሚሽኑ እያደረገ ያለውን ጥሩ ስራ እውቅና በመስጠትዎ እናመሰግናለን። በግለሰብ ደረጃም ይሁን
በኮሚሽን ደረጃ ቋሚ መታሰቢያ በግረንፈል መደረጉ ላይ እንደማይረሳ ያለን ቁርጠኝነት ፅኑ ሆኖ ይቀጥላል። ኮሚሽኑ
ገለልተኛ እና በህግ የተቀመጠ ስልጣን ያለው መሆኑን ፥ በተጨማሪም ያለ ማህበረሰቡ መተማመን በተለይም ያለ ተጎጂ
ቤተሰቦች እርዳታ ስራችንን መስራት እንደማንችል እውቅና ሰጥተዋል። እርሶም ስለ መታሰቢያው አስተያየት ያለው
ማንኛውም ሰው ወደ ማእከላዊ መንግስት ሳይሆን ወደ ኮሚሽኑ መቅረቡ ያለውን አስፈላጊነት በተገቢ ሁኔታ
አረጋገጠዋል። ይህ ደግሞ ጠቃሚ የሆነበት ምክንያት ተጠቂዎችን በቀጥታ ለማናገር ስለምንፈልግ ነው። የእኛ ሚና
የነሱን አስተያየት በቀጣዩ መታሰቢያ ላይ መወከል ነው።
ከቤተሰቦች ጋር እና ከማህበረሰቡ ጋር ያለን የስራ አካሄድ በጥንቃቄ እና በአክበሮት ነው ፥ እነዚህ ውይይቶች በጥድፊያ
አይደረጉም እንዲሁም መደረግ የለባቸውም። እርሶም የመታሰቢያው ሂደት እና በታወሩ ላይ የሚወሰነው ውሳኔ ቀስ
በቀስ እና ማህበረሰቡ በሚፈለገው ፍጥነት እነዲካሄድ ተስማምተዋል።
ሁላችንም በዚህ መንገድ ላይ የጋራ ግባችን ሰኔ 14 2017 በግረንፈል የተከሰተውን ነገር በመጪው ትውልድ እንዳይረሳ
ማድረግ ነው።
በድጋሚ ለግልፅነቶ ፥ ለታማኝነቶ አንዲሁም ከእኛ ጋር ለመስራት ላሳዩት ፍላጎት እናመሰግናለን።
አፋጣኝ ምላሾትን እንጠብቃለን።
ከሰላምታ ጋር፣
Adel Chaoui, Sandra Ruiz, Hassan Hassan, Nabil Choucair, Hanan Wahabi,
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