ቡና ዔዙዷንዔ ሆነ የዘዛዞን ዯዋናይ ዯጇኂዑ ኯዒድዖግ ሁኰዔ በቊዙ ዏቬዙዴ
ይጇበቅበዲኴ!

በሣህኯዒዛያዔ ቇ/ዏድህን

ኤዲዯዛ፤ ቬንዲየሁ ግዛዒ
‘ቡና የቧኯጇነው ዓኯዔ ዯዏዙጭ ዏጇጥ ነው፡፡’ ከዓዘካ ዏቬዙቾች ንዱ የሆኑዴ እና 3ኛው የዓዘካ ፕዚዝደንዴ ድዒቬ
ዷዝዛቧን፤ ከዯናቇዴ፡፡

ቡና እንደ እድኴና የዯዝጥዜ ቈዳይ ሆኖ በቬደናኁ ሁኔዲ በቬዠዴ የዑዏዖዯው በእድቇዲዶው በዏጇኀዴ ቪይሆን
በዒደግ ኲይ ባኰ እና ደሀ ቇዜች ውቬጥ ነው፡፤ ኯዔ ቿዞ የቡና ድዛጅዴ / ICO እንደ ውዜፓውያን
ቆጣጇዛ June 2018 ያጏጣው ዏዖጃ እንደዑያዏኯክዯው 50 የዑሆኑ ቡናን በብዛዴ የዑያዏዛደ ቇዜች ያኰ
ቩሆን 18 የዑሆኑዴ ቇዙዴ በዝቅዯኛ ደዖጃ ያደቈ / Least developed ቇዙዴ ናዶው፡፡ ኳኵዷ በድህነዴ ኲይ
የዑቇኘና በዒደግ ኲይ የዑቇኘ ቇዙዴ ናዶው፡፡

በጇኂኲይ በነዚህ ቇዜች ውቬጥ ቡናን በነቬዯኛ ዏዚዴ ኲይ ድዛጎ እያዏዖዯ የዑቇኗው ዛቭ ደዛ 25
ዑዮን በኲይ እንደሆነ ዏዖጃዎች ያዏኯክዲኰ፡፡ ከእነዚህ ቇዙዴ ውቬጥ ብዙዚኴ፣ ኢንዶኔዢያ፣ ኮኵዔቢያ፣
ቪየዴናዔና ኢዴዮጵያ ይቇኘበዲኴ፡፡ እነዚህ ቇዜች ዔንዔ እንኳ ከዔዛደ ዯዝኲነዴ ንጻዛ የዑቇባዶውን ጥቅዔ
ግኝዯዋኴ ባይባኴዔ፤ ብዙ ዑዮን የዑሆኑ ዜጎቻዶው ግን የህይጏዲዶው ዏቧዖዴ ድዛቇው ኑሯዶውን
ይቇዞበዲኴ፡፡

1

ቇዜዷ ጏደዯኯያዩ ሀብዲዔ ቇዙዴ በሽያጭ በዑኴኩዴ ቡና በዑያቇኘዴ የውጭ ዔንዛዘ ጏጪያዶውን ኯዏቮዝን
ጥዖዴ የዑያደዛቈ ቩሆን፤ ኢኮኖዑያዶውንዔ ንድ ደዖጃ ዝቿቅ ኯዒድዖግ እድኰን ያቇኛኰ፡፡ ይህን ሁኔዲ
በዯኂዙኒው ዒቧብ ቢቻኴና ዯዝጥዜ ቡናን የዒብቿኴ ፀቊዋን ኯሀብዲዔ ቇዜች ብቻ ቧጥዲው ቢሆን ኖዜ እነዚህ
ደሀ ቇዙዴ ዔን ያህኴ የኢኮኖዑ ቈድኯዴ እንደዑያንቇኲዲዶው፣ ዔን ያህኴ ዛቭ ደዜቻዶውና በዘዛፍ ሠንቧኯደ
ውቬጥ የዲቿዞዴ ዜጎቻዶው በችግዛ ኯንቊ ቇዖዞ ይችኰ እንደነበዛ ኯዏቇዏዴ ይቻኲኴ፡፡ በእነዚህ ደሀ ቇዜች
ውቬጥ የዑኖዖውና ቡናን በየቿኑ ዞዴ ቪይኴ ከዒይውኯው ዜቊዔ ዏካከኴ ዔን ያህኰ ቇንዘብ ከፍኵ ቡናን ጣጥዕ
ውኴ ይችኴ እንደነበዛ ኯዏቇዏዴ ያዳግዴዔ፡፡

በዏሆኑዔ ቡና የኑዜ ዏሠዖዴ፣ የኴዒዴ ዋኴዲ፣ የውጭ ዔንዛዘ ዔንጭ እንዲሁዔ የቇጇዛና ከዯዒውን ጏጣዴ እና
ቫድች ከቬዙ ጥነዴ ችግዛ የዑያኲቅቅ ድንቅ ብኂዴ ያኯው የዯዝጥዜ ፀቊ ዏሆኑን ዏዖዳዴ ይቻኲኴ፡፡ ከኯዔ
ቿፍ ቇበያና ዯዝኲነዴ ንጻዛ ቩዲይ እጅግ በጣዔ ዯጏዳጅ እና ዴኴቅ ዋቊ ኯው ቩሆን እዛጥበዲዒ ቦዲዎች
ኯህኴውናው ዯቬዒዑ እንደዑሆነው ባኯዐያዎች ይቬዒዐበዲኴ፡፡

በዓኯዔ ኲይ የቡና ፍጆዲ በየዜው እየጧዏዖ ይቇኛኴ፡፡ ኯዔ ቿዞ የቡና ድዛጅዴ / ICO እንደዑኯው
የኯዒችን የቡና ፍጆዲ በየዓዏደ የ 2 በዏድ ጭዒዘ እያቪየ እንደዑቇኝ ይቇኴጻኴ፡፡ ICO በየእኯደ ዞዴ
የዑባኯው 1.4 ቢዮን ቬኒ ቡና ነው ቩኴ ኳኵች ደግዕ 2.25 ቢዮን ያደዛቨዲኴ፡፡ 45 በዏድ ጏይዔ 400
ዑዮን በኲይ የዑሆነውን ቬኒ ቡና የዑኴዞዴ ዓዘካኖች እንደሆኑዔ ፅሁፎች ያዏኯክዲኰ (The Coffee
Paradox)፡፡ ከሁኰዔ በኲይ የዑቇዛዏው ነቇዛ ግን ኯቮዒዷ የቡና ዋቊ ባይቿንቬዔ በዓኯዔ ቇበያ ግን ባኯዞዴ 13

ዓዏዲዴ ዲይድ በዒይዲጏቅ ሁኔዲ የቡና ዋቊ ቤኖዴ ዳቪዬን እና ቬዱዠኖ ፓንዳ የዯባኰ ፀሀዟዎች የቡና
እንቆቅኴሽ/ Coffee Paradox በዑኯው ዏጽሀዠዶው ኲይ እንደዑኰዴ በኯዔ ኲይ ቡና የዑያዏዛደ ቇዙዴ
በከፍዯኛ ቿውቬ ውቬጥ የዑቇኘ ቩሆን በበኯፀቈዴ ቇዙዴ ቡና ዏጇጣዴ በከፍዯኛ ሁኔዲ እያደቇና የዘዏናዊነዴዔ
ዏቇኯጫ እየሆነ ዏዔጣደን ይቇኴጻኰ፡፡

2

እናዔ በዓኯዒችን እጅግ ዯዝኲ የሆነው ይህ ዔዛዴ በየቿኑ ዏዚደን ጭዜ፣ ቈኴበደን ፍቬቭና በዛካዲ ውጣ
ውዖዶችን ዯቊፍጦ እየዯንከባከበ ኯቇበያ የዑያቿዛበውን ዛቭ ደዛ ካኯበዴ ከእጅ ጏደ ፍ ኑዜ ዝቿቅ ያደዛቇው
ኯዏቻኰ ባኯዝው ቪዔንዴ በኬንያ ናይዜቢ የዯካሄደው ኯዔ ቿፍ የቡና ቬብቧባ ኲይ ጽንዖዴ ዯደዛጎበዴ
ዯነቬቷኴ፡፡ ኢዴዮጵያዔ ዯቪዴዠ ቋሟን ቇኴጻኯች፡፡

3

በየዜው ዝቅና ከፍ እያኯ የዑቇኗውዔ የዓኯዔ የቡና ዋቊዔ በየደዖጃው የዑቇኗውን ዯዋናይ በቅገ ደግዝው
እንዳኴቻኯ ዯጏቬቷኴ፡፤ እንደውዔ እንደ ዓኯዔ ቿዞ የቡና ድዛጅዴ ዏዖጃ ከሆነ ባኯዞዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ
በዑዮን የዑቆጇ ቡና ዔዙቾች ዔዛዲዶውን ኯቇበያ ቅዛበው በዋቊ በኩኴ የቇጇዒዶው ቅናሽ ከ30 በዏድ
በኲይ እንደሆነ ይጇኀዒኴ፡፡ በዏሆኑዔ በዓኯዒችን ኲይ የዑቇኘዴ ቡና ዔዙች ቇበዚዎች ኑዜ ከድገ ጏደ ዒገ
እየሆነ ዏጥቷኴ፡፡ በዚህ ዔክንያዴ የዔዛዴ ጏጪያዶውን እንኳ ቮፍኑ ያኴቻኰበዴ ደዖጃ ኲይ ደዛቧዋኴ ይኲኴ፡፡

ከእነዚህ እውነዲዎች በቬዯዷዛባ ደግዕ የዯኯያዩ ችግዜች እንዳኰ ግኴጽ ነው፡፡ በኬንያ ናይዜቢ በዯካሄደው ኯዔ
ቿፍ የቡና ቬብቧባ ኲይ በዔክንያዴነዴ ዯኯይዯው ከቿዖቡዴ ውቬጥ የግብዓዴ ቅዛቦዴ ችግዛ፣ እድዓ ጇቇብ የቡና
ዛፎች በቬዠዴ ዏኖዛ፣ የጥዙዴ ችግዛ፣ የዔግብ ዋቬዴና እንዲሁዔ ጤናና ዴዔህዛዴን የዏቪቧኰ ዏቧዖዲዊ
ቇኴግኵድች ኯዏሟኲዴ፣ በቇጇ ካባቢ የዑበዖዲው ድህነዴ፣ ጏደ ኳኵች ቇዜች እና ጏደ ከዯዕች የዑደዖግ
ፍኴቧዴ፣ እንዲሁዔ ኳኵች ውቬብቬብ ዒህበዙዊ ችግዜች በዔክንያዴነዴ ጇቿቨ እንደዑችኰ ዏኴክቷኴ፡፡

በቡና ዋቊ ኲይ የዑዲየው ዒሽቆኴቆኴ በቅዛቡ ይቿኯበቪኴ ዯብኵ እንደዒይዲቧብ ነው በኯዔ ቿፍ ቬብቧባው ኲይ
የዯዏኯከዯው፡፡ በዚህ ከዋቊ ዒሽቆኴቆኴ በዯጧዒዘ ዔዛደ ከየዛ ንብዖዴ ቊዛ ዯያይዞ ኯዑዏጣ ችግዛ፣
ኯዯባይ፣ ኯበሽዲና ኳኵች ችግዜች ዯቊኲጭ በዏሆኑ በንዳንድ ቦዲዎች ኲይ ከነጭዙቯ ዟዲዶውን ከቡናው ዘዛፍ
ኲይ ያዞ እንደዑችኰ ቬቊዴ እንዳኯ ዯጇኀሟኴ፡፡

4

በዏሆኑዔ ቡና ዔዙች ሆኑ ዛቭ ደዜችን ቿጣይ ኢኮኖዑ ዯጇኂዑነዴ የዒዖቊቇጥ ቬዙ ኯነቇዬ የዒይባኴ ዯግባዛ
ዏሆኑ እንደዑቧዏዛበዴ ዯዏኴክቷኴ፡፡ እቫዴ ቧንቧኯደዔ ዑዛናዊ የሆነና ሁኰንዔ ዯዋናዮች ጇቅዔ
በዑያቬችኴ፣ ጇኂኲይ ግኴጽና ጤናዒ በሆነ ዏዛሆ ኲይ ዯዏቧዖዯ እንዲሆን

ሁኰዔ ቇዛ በቊዙ ዏቬዙዴ

እንደዑጇበቅበዴ ዯጏቬቷኴ፡፡ ቈባዔው ኯቡና ቿጣይነዴ ቬዶኳይ እዛዔጃዎች ዏጏቧድ እንዳኯባዶው በዔዙች
ቇዜች ዏግባባዴ ኲይ ዯደዛሷኴ፡፡ ከዚህ ንጻዛ ዏንግቬዲዴዔ የዯኯየ የኤክቬፖዛዴ ዒበዖዲቻ ያደዛቈ
ይቇባኴ፡፡ ኯዔቪኳ ከንግድ ዴዛፍ ግብዛ ነጻ ዒድዖግ ጏይንዔ ዏጣኔውን ዏቿነቬ ንዱ ዏፍዴሄ ሆን ይችኲኴ፡፡
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