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ክቡር ሰክረታሪ ሃገር፣
ብመጀመርታ፣ ምሳና ተራኺብካ ግዜኻ ሰዊእካ ንዘተሓሳስቡና ነገራት ብምስማዕካ ከነመስግነካ ንደልይ። እቲ ኣኼባ
ሃናጺ ከምኡ`ውን መንግስቲ ብማሕበረሰብ ዝተመርሐ መዘከርታ ንምግባር ዘለዎ ናይ ዘለዎ ጽንዓት እምነት መሊስና
ንምፍጣር ኣገዳሲ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና።
ናይ ምይይጥን ውዕልን ቀንዲ ነጥብታት ንምውጻእ ኢና ንጽሕፍ ዘለና። መታን ንማሕበረሰባትና ከነረጋግጸሎም
ከምኡ`ውን ነቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ዝኸውን ኣግባብ ዘለዎን ንሓዋሩ ዝጸንሕን መዘከርታ ንምፍጣር ነካይዶ ኣገዳሲ ጉዕዞ
ንኽንቅጽል፣ ክትምልሱልና ከለኹም ነዞም ነጥብታት ከተረጋግጹልና ኣቐዲምና እንዳመስገንና ንሓትት። ምስቲ
ማሕበረሰብ ዘለና ምትሕብባር ብዘጠቓልል መልክዕ፣ ምስቲ ኮሚሽን ስራሕና ዳግም ንኽንጅምር ስለዘኽእለና፣ ነዚ
ደብዳቤ ዝኸውን መልሲ ቀልጢፍና ክንረክብ ንሓትት።
ኣብ ሳንደይ ታይምስ ዝተጻሓፈ ስምዒት ዘየገድሶ ትሕዝቶ፣ ከምኡ`ውን ብፍላይ ዝተጎድኡ ኣባላት ንዘለዉዎም
ቤተሰባት ዘስዓቦ ሓዘንን ኣብ ናይቲ መዘከርታ ኮሚሽን ስራሕ ዘለዎ ሳዕቤን ብዝምልከት ይቕረታ ብምሕታት ነቲ
ኣኼባና ብምጅማርኩም ዳግም ነመስግነኩም። ክሳብ እዚ ዕለት ዘሎ፣ ኣብ ክልቲኡ ኣብ ዕለት 13 ጥቅምቲ ዝነበረ ናይ
ዝተጎድኡ ኣባላት ዘለዉዎም ቤተሰብን ናይ ካብ ሓደጋ ዝተረፉን ኣኼባ፣ ኣብ ዕለት 14 ሕዳር ኣብ ሳንደይ ታይምስ
ዝተሓትመ ደብዳቤኹም ከምኡ`ውን ምሳና ዘለኩም ጽንዓት ብዝምልከት ዘለኩም ግልጺ ዝኾነ ኣካይዳ ዘተባብዓና
ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና።
ኣብ ኣኼባና፣ እምነት ተሰባሪ ምዃኑ ግልጺ ጌርናዮ ኔርና፣ ንስኹም`ውን ኣብ ቀረባ እዋን ዘጋጠሙ ነገራት ብምኽታል
ዳግም ምጽጋን ከምዘድልዮን ንመጻኢ`ውን ሓለዋ ከምዘድልዮን ኣሚንኩምሉ ኔርኩም። ስለዝኾነ መንግስቲ ንህዝቢ
ግልጺ ብዝኾነ መልክዕ ምስትውዓሉን ዳግም ምርግጋጹን ንዓና ኣገዳሲ እዩ፣ ማለት ነቶም መብጽዓታት ኣብ ርእሲ እቲ
ኣብ ግዜ ኣኼባና ዝኣተኹሞም ካልኦት ቃላት ብምውሳኽ፣ ብዝሓለፉ ሚኒስቴራት ንማሕበረሰብና ዝተገብሩ።
መልስታትኩም ነዞም መብጸዓታትን ኣብ gov.uk ምሕታም ነቲ እምነት ዳግም ምህናጽ ንምጅማር ዝሕግዝን ቀጺሎም
ኣብ ዘለዉ ዓመታት ንዝግበሩ መብጸዓታት ዝሕልውን እዩ። ኣገዳሲ ብዝኾነ መልክዕ፣ ናይቶም ፍቱዋትና ናይ መጨረሻ
መዕረፊ ቦታ ብምዃኑ፣ ብዛዕባ እቲ ታወር ዝውሰድ ዝኾነ ውሳነ እቶም ብቐረባ በቲ ጉዳይ ዝተጸልዉ ሰባት
ዝተኣማምኑሉ ክኸውን ከምዘለዎ ተሳማሚዕኩምሉ። ብተወሳኺ፣ ብዛዕባ እቲ ታወር ዝውሰድ ውሳነ ኣብዚ ግዜ
ይሕሰበሉ ከምዘየለን፣ ውሳነ ምውሳድ ዝቃላጠፈሉ ምኽንያት ናይ ማሕበረሰብና ውሕስነት ንምሕላው ጥራይ ምዃኑ
ኣረጋጊጽካልና ኔርካ።
ንሕና ብዝተሳቐናዮ መልክዕ ካልኦት ቤተሰባት ንኸይሳቐዩ፣ ከምኡ`ውን ኣግባብ ዘለዎን ንሓዋሩ ዝጸንሕን መዘከርታ
ንምፍጣር ንዘሎ ጉዕዞ ዘረጋግጽ ንሓዋሩ ዝጸንሕ ለውጢ ኣድላዪ እዩ፣ ኮይኑ`ግን ከምዝተዓዘብኩሞ እዚኣቶም ናይቲ
ጉዳይ ሓደ ክፋል ጥራይ እዮም። ምሕዋይ ምጅማር ንኽንክእል፣ ብዛዕባ ዝተጎድኡና ፍቱዋትና ግለሰባት ተሓተትቲ
ኮይኖም ምቕራቦም ንዓና ኣድላዪ እዩ። ደጊምና ከምዝበልናዮን፣ ካብ ቤተሰባት ብቐጥታ ከምዝሰማዕኩሞን፣ ፍትሒ ናይ
ጉዕዞና ቀንዲ ክፋል እዩ። ናይ ሂልስብራ ቤተሰባት ተሞክሮ ዘርእዮ፣ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ዝፈሽለሉን ተሓታትነት
ዝሰኣነሉን ዕድል ንምንካይ ኩሎም ጭብጥታት ምሕላው ዘለዎ ኣገዳስነት እዩ። ናይ ፍትሒ በዓል ስልጣናት፣ እቲ ህንጻ
ብተወሳኺ ኣየድለየናን እዩ ምባሎም፣ ወይ እቲ ታወር ንዝኾነ ንመጻኢ ዝካየድ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ከምዘይድልይ
`ንተኣማመን` ኢና ምባሎም እኹል ኣይኮነን። ንሕና እምነት ከነሕድር ንኽንጅምር፣ ብዛዕባ`ዚ ፍጹም ርግጽን ግልጽን
ምዃን የድልየና እዩ።
ናይቲ ታወር ውሕስነት ምኽርን፣ ዝኾኑ ኣብኡ ዝምስረቱ ውሳነታትን ብዝምልከት እምነት ከምዘድልዮ ጸቒጥና ሓቢርና
ኣለና። ናይ ቀረባ እዋን ገለ ናይ ኢንጂነር ጸብጻብ ከምዝረኣኹምን፣ እቲ ታወር ኣብዚ እዋን ውሕስነት ዘለዎ ምዃኑን
እቲ ምኽሪ ግልጺ ምዃኑ ሓቢርኩም ኔርኩም። ቀጻሊ ምግማትን ዘይምትእምማንን መታን ከየጋጥም፣ ብዛዕባ እዚ ነጥቢ

ግልጺ ምዃን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ናይ ውሕስነት ምኽሪ ንመጻኢ እንተተቐይሩ፣ እቶም ዝተጎድኡ ኣባላት ዘለዉዎም፣
ካብ ሓደጋ ዝተረፉ ቤተሰባትን ማሕበረሰብን ዝመረጽዎ ናይ ህንጻ ኢንጅኔር ንኽቁጸር መንግስቲ ደገፍ ከምዝገብረሎም
ዳግም ኣረጋጊጽኩም ኣለኹም። እዚ ግዜ ዝሓለወ፣ እቲ ታወር ብሙሉእ ክረኣይ ዕድል ዝህብ፣ ከምኡ`ውን መንግስቲ
ኣቐዲሙ ዘለዎ ዝኾነ ሓበሬታ ዘውህብ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ግሉጽነት ዘባራትዕ ክኸውን ከሎ፣ `ዝሕባእ ነገር ክህልው
የብሉን` ኢልኩም ዳግም ብምጥቃስኩም ነመስግነኩም።
ኣብ መጨረሽታ፣ እቲ ኮሚሽን ንዝፈጸሞም ስጉምትታት ምስትውዓልኩም ነመስግነኩም። ሕጂ`ውን ከም መጠን
ውልቀሰባትን ከም ኮሚሽንን ኣብ ግረንፈል ዘጋጠመ ብፍጹም ንኸይርሳዕ ቀዋሚ ዝኾነ መዘከርታ ንምምስራት ዘለና
ጽንዓት ዝቕጽል እዩ። እቲ ኮሚሽን ዝተመርጸ መምርሒ ዘለዎ ዘይወገንተኛ ኣካል ምዃኑን፣ ብዘይ ማሕበረሰብና ኣባና
ዘለዎም እምነት፣ ብፍላይ ከኣ ብዘይ ናይ ዝተጎድኡ ኣባላት ዘለዉዎም ቤተሰባት ደገፍ ክንሰርሕ ከምዘይንኽእል
ኣሚንኩምሉ ኣለኹም። ዝኾነ ብዛዕባ እቲ መዘከርታ ርእይቶ ክህብ ዝደልይ ሰብ ብወገን እቲ ኮሚሽን እምበር ብወገን
መንግስቲ ክህብ ከምዘይብሉ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ብዝሕግዝ መንገዲ ኣረጋጊጽኩምልና ኣለኹም። ምስ ዝኾነ
ዝተጸልወ ሰብ ብቐጥታ ክንዛረብ ስለንደልይ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ጊደና ናይቲ ንመጻኢ ዝስራሕ መዘከርታ ዘለዎም
ርእይቶታት ምቕራብ እዩ።
ምስ ቤተሰባትን ማሕበረሰብን ንፍጽሞ ስራሕ ዘለና ኣቀራርባ ኣብ ጥንቃቕን ኣኽብሮትን ዝተመስረተ እዩ፣ እዚ
ምምይያጥ ዘለዎ እዩ እሞ ብታህዋኽ ክፍጸም ዝኽእልን ክህወኽ ዘለዎን ኣይኮነን። እቲ ናይ መዘከርታ ጉዳይን
ውሳነታትን በብሓደ ስጉምትን ብናይቲ ማሕበረሰብ ናይ ኣካይዳ ዓቐንን ክካየድ ከምዘለዎ ተሳማሚዕኩም ኣለኹም።
ኩልና ኣብ ጉዕዞ ኢና ዘለና፣ ናይ ሓባር ሽቶና ኸኣ ኣብ ዕለት 14 ሰነ 2017 ኣብ ግረንፈል ዝተፈጸመ ብናይ መጻኢ
ወለዶታት ብፍጹም ንኸይርሳዕ እዩ።
ሕጂ`ውን ግልጺ ብምዃንኩም፣ ንቕንዕናኹምን ምሳና ናይ ምስራሕ ንዘለኩም ድሌትን ነመስግነኩም።
ኣብ ቀረባ እዋን መልሲ ክትህቡና ንጽበ።
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