ወደ ኬንያ ሊገባ የነበረው ስኳር በህወሓት ባለስልጣናት
ግጭት የተነሳ ከቆመ 30 ቀን ሆነው
ዘ-ሐበሻ – ማችን ይደበቅ ያሉ ወገኖች ያደረሱን መረጃ

መቼም” ሌባ ሲሰርቅ ሳይሆን ሲካፈል ነው የሚጣለው ” እንዴሉ ነሀሴ 15/2009 ዓ/ም በ110 ተሳቢ
ተሽከርካሪዎች ተጭኖ ወደ ኬንያ ያመራው የኢትዮጲያ ስኳር ሞያሌ ደንበር ቁማል ይህ ስኳር ወደ
ኬንያ እንዳይገባ የቆመው በኬንያ ፖሊስ ወይም ጉሙሩክ አሊያም በኢትዮጵያ ጉሙሩክ አይደለም ::

አሊያም በአገሪቱ በከፍተኛ ደረጃ የሱኳር እጥረት ስለገጠመን ለህዝብ ታዝኖ አይደለም ማምሻውን
እጃችን የገባው መረጃ እንደሚያመለክተው ይህን ስኳር አባይ ፀሀዬ ለህወሓት መከላከያ ረሽን
የተመደበውን 44000 ኩንታል ወደ ኬንያ እዲሄድና እዲሸጥ ተወሰነ ከዚያም በአባይ ፀሀዬ አማካኝነት
እያንዳዳቸው 400 ኩንታል የመጫን አቅም ያላቸው ተሽከርካሪዎች ቀረቡ ከዚያም ለኩንታል 250
ብር ሒሳብ 400×250= 100,000 ብር ለአንድ ተሽከርካሪ በድምሩ ለ110 ተሽከርካሪዎች
1,100,000 (አንድ ሚሊዬን አንድ መቶ ) ሊከፉላቸው ሲሄድ 4 ቀን ሲመለሱ 4 ቀን በድምሩ ለ8
ቀን ስምምነት ተደርሶጉዞው ተጀምሮ በአንድ ቀተኩል ሞያሌ እደደረሱ በ 3 ፒካፕ ተሽከርካሪዎች
የተጫኑ የፌዴራል ፖሊሶች ሁሉም 110 ተሽከርካሪዎች ከጫኑት ስኳር ያስቆማቸዋል ::
ከዚያም በአንድ ቀን መፍትሔ ሊገኝ ባለመቻሉ ፡ ለሹፊሮች ስንቅ ማቅረብ ባለመቻሉ ሽፊሮችን
እዲለቀቁ መመሪያ ሰጠ :: ሽፊሮች ለተወሰነ ቀን በኢትዮጵያ ሞያሌ ከተማ በግላቸው ቆይታ
ቢያደርጉም ከሳምንት ሳምንት መፍትሔ ሰጭ ጠፋ:: ከዚያም በአገራችን ዘመን መለወጫ ባዓል
በመሆኑ ወደ የቤታቸው መጥተው ከዋሉ በኃላ ቢመለሱም መፍትሔ የለም እነሱም እድንጭን ያዘዘን
እና ውል የተወሰደው ከአቶ አባይ ፀሀዬ ጋር ነው እንዲት ፌደራል ፖሊስ ሊያስቆመን ይችላል ?
በማለት እርስ በርስ ቢነጋገሩም ጥያቄያቸውን ለማን እንደሚያቀርቡ ግራ ተጋብተው የ 8 ቀኑ ውል 31
ቀን ሆነው፡፡
ወደ መረጃው እንምጣ እና እዲቆም ያዘዘው የብሔራዊ መረጃና ደህነንት ኃላፊው ጌታቸው አሰፋ ሲሆን
ትዕዛዙ የደረሰው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ አሰፋ አብዬ ተናግሯል እሱም ሲጠየቅ ” አሁንም አቶ
ጌታቸው ካላዘዘኝ እኔ ይለቀቁ ብዬ መወሰን አልችልም ” የሚል ምላሽ የሰጠ ሲሆን ጌታቸው አሰፋ
ስኳሩ ለማን እና በምን ያህል እንደተሸጠ እና ዶላሩን ማን እደተቀበለ እኛ ሳናውቅ ሊሻገር አይገባም
የሚል ትዕዛዝ እደሰጠ መረጃው ያመለክታል፡፡
እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከግል ጥቅማቸው በላይ ሊላ ነገር የማይታያቸው ፡ አንደኛው ሰርቆ ሲያወጣ ፡
አንደኛው ሲደርስበት ይህን ስኳር መልሶ በስኳር እጥረት ስራ ላቆሙ ካፊዎች መስጠቱን ይተውት ፡

ሊላው ቢቀር እደፈለጉ ለሚያዙት የነሱ አገልጋይ ለሆነው ወታደር ቢያዝኑለት !! የነሱ ቃል አቀባይ
የሆነው ሪዲዬ ፋናስ ስኳሩ ኬንያ ደንበር ላይ መቆሙን ከነገረን በኃላ ምነው የቆመበትን ምክንያትና
ቢያንስ ሹፊሮች መፍትሔ እዲያገኙ ያልጠየቀውና ያልዘገበው ? ከዚህ ላይ ህወሓት ቤት ምን እየሆነ
እንደሆን በቀጣይ የምናየው ይሆናል፡፡
ለአሁኑ ግን ህዝባችን እዲያውቀው ይህን ዜና ሰርተን ልከናል፡፡

