
ለምን  የ ቡና  ዕረፍት አንለውም? 

 

ስንታየሁ ግርማ 10-01-17 

 

የዕረፍት ሰዓታችን የሻይ ከሚባል የቡና ቢባል የተሻሇ ነው፡፡  ምክንያቶቹም፡- 

1. ለአለም ዲሞክራሲ እውቀት ፍልስፍና   መስፋፋት ካዯረገ ው አስተዋፅ ኦ  አንፃ ር  

 እ.ኤ.አ. በ1964 በአሜሪካ የሊብአዯሩ ተዯራዲሪዎች “እርስዎ የቡና እረፍት ይስጡና የሚሠጡትን ሁለ ያግኙ” በሚል 

መሪቃል ከባሇሀብቱ ጋር እልህ አስጨራሽ ድርድር በማድረግ “የቡና ዕረፍት” ተግባራዊ  ሆኖ የሊብአዯሩን አካሊዊ እና 

አዕምሮአዊ ብቃት በቡና ዕረፍት ምክንያት በመጨመሩ የባሇሀብቱ ምርትና ምርታማነት ማዯግ ጀመረ፡፡ 

 





 

 

 

 

 

ቡና በተሇይም የእውቀት የምክንያት እና የፍልስፍና ዘመን ሇሚባሇው የ18ተኛ ክ/ዘመን ከፍተኛ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ 

በ18ተኛ ክ/ዘመን የነበሩት እውቅ ፊሊስፋዎች እንዯ ቨልተር ሩሶ ወዘተ በቡና ካፌ ውስጥ በመሠብሠብ የሃሳብ ፍጭት ያዯረጉ 

ነበር፡፡ አዲዱስ ሃሳቦችንም ያፈልቁ ነበር፡፡ ፈሊስፋዎቹም ቡናን ፉት ማሇት ያዘወትሩ ነበር፡፡ ይህ “የእውቀት የፍልስፍና፣ 

የብርሃን” ዘመን ተብሎ የሚጠራው የ18ተኛው ክፍሇዘመን የሥልጣን ምንጭ መሆን ያሇበት ምክንያታዊነት ነው  የሚል 



አቋም ተቀባይነት ያገኘበት ዘመን ነበር፡፡ ስሇዚህ ቡና ሇዱሞክራሲ ማዯግ እና መስፋፋት ሊዯረገው አስተዋፅኦ እውቅና 

ሉሰጠው ይገባል፡፡ 

 

ቡና በዓሇም ዱሞክራሲ ሇመበልፀግ ያዯረገው አስተዋጽኦ መነሣት ያሇበት ነው፡፡  ጀርገን ሀቨርማስ የተባሇው የጀርመን 

ሶሽዮሎጂስት እና የፖሇቲካል ሣይንስ ምሁር የ18ኛው ክፍሇ ዘመን የዱሞክራሲ ወርቃማው ዘመን ነበር ይሊል፡፡ ሇዚህ ዯግሞ 

Public Sphere  በሚሇው ፅንሰ ሀሣቡ በወቅቱ ሠዎች በቡና ካፌዎች እና በመሣሠለት ቦታዎች በመሰባሰብ 

ስሇህይወታቸው፣ ስሇየጋራ ጉዲያቸው ስሇተሇያዩ ሀሳቦች ያሇምንም ገዯብ ውይይት ያዯርጋለ፡፡ በምክንያት ይከራከራለ፡፡  

መግባባት የተዯረሰበት ስምምነትን በተግባር ያውለታል፡፡ ሠዎች በቡና ካፌዎች ተሠብስበው ሲወያዩ የገንዘብ፣ የትምህርት፣ 

የመዯብ እና የመሣሠለት ልዩነቶች ግምት ውስጥ አይገቡም ነበር ይሊል ሀቨርማስ፡፡ እሱ እንዯሚሇው መንግስታትም ተቀባይነት 

ሇማግኘት ዜጐች በቡና ካፍቴሪያዎች ተሰባስበው የተወያዩበትን እና ስምምነት የዯረሱበትን ሀሳብ ተቀብሇው ተግባራዊ 

ያዯርጉት ነበር ይሊል፡፡ በኋሊ ግን ሚዱይ እና የህዝብ ግንኙነት ባሇሙያዎች ጥናት በሚል ሰበብ ወካይ ያልሆነ የጥናት ውጤት 

በማቅረብ ሇህዝብ መወገን ትተው ሇባሇሀብት በመወገን  Public Sphareን በግሇኝነት ተኩት ይሊል፡፡ ያም ሆነ ይህ ቡና 

ሀሣብ ሇማፍሇቅ በምክንያታዊነት በመከራከር እና በማመን አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ በዚህም እውቅና ሉሰጠው ይገባል፡፡ 

2. ቡና  የ ኢትዮጵያ  ልዩ  መለያ (ብራንድ) መሆን  ስላለበት፡ ፡  

የብራንድ ባሇሙያዎች ሀገራት 1 ብቻ ምርት( አገልግሎት) ልዩ መሇያቸው/ብራንድ/ ቢሆን ከኢንቨስትመንት እና ከቱሪዝም 

ተጠቃሚ ይሆናለ ይሊል፡፡ በዚህ ውድድር በበዛበት እና የሸማች ዘመን በሚባልበት ወቅት ሸማቹን ሇመያዝ አንፃራዊ ብልጫ 



ባሇምርት ሊይ ማተኮር አዋጭ ነው፡፡  የሀገራትም ተሞክሮ የሚያሣየው ይኸው ነው፡፡  አሜሪካ ሲባል “የዱሞክራሲ ቁንጮ” 

መሆኗ፣ እንግሉዝ ሲባል “ኘሪሚየር ሉግ” ፈረንሳይ ሲባል “ወይኗ” ግሪክ ሲባል “ፈሊስፋዎቹ” ግብፅ ሲባል “ፒራሚዶቿ” 

ይታወሳለ፡፡ 

ከዚህ በመነሣት ኢትዮጵያ ሲባል ልዩ መሇያዋ ቡና መሆን አሇበት ከቡና የተሻሇ ምርት ወይም አገልግሎት የሇም፡፡ በአሇም ሊይ 

በየቀኑ ከ4 ቢሉዮን ስኒ ቡና በሊይ በየቀኑ ይጠጣል፡፡  በቢሉዮን የሚቆጠረው የቻይና ህዝብ እንኳን 1ዏ በመቶ የቡና ሱሰኛ 

ቢሆን የምናገኘውን የገበያ እድል እናስበው፡፡  ይህንን ሇማድረግ ዯግሞ በሀገራችን ያለ ቻይናውያን ሁለም ኢትዮጵያዊ 

በተገኘው አጋጣሚ ስሇቡና ማውራት እና ከተቻሇም ግብዣ በማድረግ ማሇማመድ ይቻሊል፡፡  ስሇዚህ የዕረፍት ሰዓታችን የሻይ 

እረፍት ከማሇት ይልቅ የቡና ዕረፍት ማሇት ያዋጣናል ማሇት ነው፡፡ 

3. ሀገ ራችን  ያላት የ ዲኘሎማሲ ቦታ 

አዱስ አበባ በአሇም ሊይ በዱኘሎማቲክ መቀመጫነት  3ኛ ዯረጃ ሊይ እንዯምትቀመጥ መረጃዎች ያሣያለ፡፡  ብዛት ያሊቸው 

አሇምአቀፍ ሁነቶች ታስተናግዲሇች፡፡ ታዱያ በእነዚህ ሁነቶች ጊዜ መርሃግብሩ “Tea Break”   ከሚል ይልቅ  “Coffee 

Break” ብንል ቡናን በነፃ ሇማስተዋወቅ ይረዲል፡፡ በየቡና ዕረፍቱ ዯግሞ በባህሊዊ የቡና አፈሊል ስርዓት በመጠቀም እና 

ቡናውን እንዱጠጡት በማድረግ ቡናን ማስተዋወቅ ይቻሊል፡፡ 

4. ለአኮኖሚ ባለው ፋይዳ 

ቡና ሇሀገራችን 25 ሚሉዮን ህዝብ የህይወት መሠረት ነው፡፡ ከአጠቃሊይ ብሔራዊ ምርት 5 በመቶ ይሸፍናል፡፡  ከኤክስፖርት 

ገቢ 26 በመቶ በመሸፈን የአንበሣውን ድርሻ ይይዛል ስሇዚህ እውቅና ሉሠጠው ይገባል፡፡ በአሇም ገበያ ተወዲድሮ ሇማሸነፍ 

ከቡና የተሻሇ ምርት የሇንም፡፡ የእኛ ቡና ጣዕም አሇም አቀፍ እውቅና የተቸረው ነው፡፡ 

5. ቡናና  የ አየ ር  ንብረት ለውጥ 

ጥናቶች እንዯሚያሣዩት ቡና በአየር ንብረት ሇውጥ ምክንያት አዯጋ ውስጥ ካለት ምርቶች ውስጥ አንደ ነው፡፡ ቡና ከአሇም 

እንዲይጠፋ እና የ120 ሚሉዮን ቡና ሊይ የተመሠረተው የአሇም ህዝብ ህይወት አዯጋ ውስጥ እንዲይገባ ኢትዮጵያ ውስጥ 

በቡና ሊይ ኢንቨስት ማድረግ መፍትሄ እንዯሆነ  ተመራማሪዎች እያሣሠቡ ነው፡፡  አሁን በኢትዮጵያ ያሇው ሇአየር ንብረት 

ሇውጥ የማይበገር ኢኮኖሚ የመገንባት ፖሉሲ እና አተገባበር ከቀጠሇ የቡናን ምርት በ4 እጥፎች በኢትዮጵያ ማሣዯግ 

እንዯሚቻል ተመራማሪዎቹ እማኝነታቸውን ሠጥተዋል፡፡ 

ስሇዚህ ይህንን የአሇም አንገብጋቢ የሆነ ጉዲይ ማሇትም የአየር ንብረት ሇውጥ አሳሳቢነት ሇአሇም ማህበረሰብ የበሇጠ ሇማሣወቅ 

“የቡና ዕረፍት” በማሇት ስሇጉዲዩ የበሇጠ ግንዛቤ በማስያዝ ሇመፍትሄዎቹ የአሇም ማህበረሰብ የራሱን ሚና እንዱጫወት 

ማድረግ ይቻሊል፡፡ 

 



ቡናን በመገኛ አገሩ አምርተን አሇምን እናጠጣሇን! 


