ያሟዷ ቡና ዕደቪ ኯምርዴና ምርዲማነዴ ዕድቇዴ!
በቬንዲየሁ ግርማ 1-03-19

በኯምቀፍ ደሟዺ ቡና ከ50 ሀቇሮች በኲይ የሚዏሟዴ ቩሆን ከ120 ሚዮን በኲይ የኯም ህዝብም ኑሮው
ዯዏቧሟዯው በቡና ኲይ ዏሆኑን ጥናድች ያቪያኰ፡፡ ቇሢችን ኢዴዮጵያ በዓኯም ዯጏዳጅ የሆነጐ ሟቢካ ቡና ዏቇኛና
ቡናን ኯዓኯም ያበሟከዯች ሀቇር ዏሆኗን ይዲጏቃኴ፡፡ በሁኑ ጏቅዴ በሀቇሢችን ከ5 ሚዮን በኲይ ርቭ ደሮች
ቡናን የሚያዏርደ ቩሆን በጠቃኲይ ከ25 ሚዮን በኲይ የህብሟዯቧብ ክፍኵች በቀጥዲም ሆነ በዯዘጒጒሡ ኑሮው
በቡና ኲይ የዯዏቧሟዯ ነው፡፡ ቡና 5 ከዏድ የሚሆነውን የሀቇሡደን ብሄሢ ምርዴ የሚቮፍንና ከ 25-30 በዏድ
የውጭ ምንዛሡ ምንጭ ነው፡፡
ከኢኮኖሚያ ጠቀሜዲው ባሻቇር ቦኴ፣ ድና በሟካ በሚኴ በየቀኑ በዏኲው ኢዴዮጵያ በዏጠጣዴ ዜጎች ሀቪባዶውን
በዏኯጒጏጥ የኢዴዮጵያን ማህበሢ ካፒዲኴ/ Social Capital/ ከዏቇንባደም በኲይ ሀቇሢችንን ኯኯም በማቬዯጒጏቅ
ሟቇድ የኢዴዮጵያ ብሢንድ እየሆነ ይቇኛኴ፡፡
ከዚህም በዯጨማሡ ቡና በኯም ኲይ በየቀኑ በቢዮን በሚቆጠር ቬኒ ይጠጣኴ፡፡ ጥናድች እንደሚያቪዩዴ የቡና የጤና
ጠቀሜዲዎች ብዙ ናዶው፡፡ ኯዏጥቀቬ ያህኴ፤


የቬኳር በሽዲን በ50% ይቀንቪኴ



የኴዛይዏር በሽዲን ቬጋዴ ይቀንቪኴ



በቆዳና ጡዴ ካንቧር የዏያዝ እድኵችን ይቀንቪኴ



ብቈርን በዏከኲከኴ የቆዳ ጤንነዴን ይጨምሢኴ



ፋይበር ጏቪቧዶችን ይጨምሢኴ



ቧርሆቩቬ የዯባኯ የቈበዴ በሽዲን ይከኲከኲኴ



የድብርዴን ቬሜዴ ይቀንቪኴ



የቧውነዴ ዏቈሟብሟብን ጏይም ዏዏሟዝን /ኢንፍኲሜሽን ይቀንቪኴ



በፓርኪንቧን በሽዲ የዏያዝ እድኴን ይቀንቪኴ

(ምንጭ ኢዴዮ ጤና)

ከኢኮኖሚያ እና ማህበሢ ፋይዳው የበኯጠ ቡና በኯም ዴሞክሢቩ እና እውቀዴ ዏበኴጸግ ያደሟቇው ቬዯጒጽዖ
ዏነቪዴ ያኯበዴ ነው፡፡ ዷርቇን ሀቨርማን የዯባኯ የዷርዏን ቭሺዮኵዹቬዴ እና ፖኯዱካ ቪይንቬ ምሁር የ18ኛው
ክፍኯ ዘዏን ዴሞክሢቩ ጏርቃማው ዘዏን ነበር ይኲኴ፡፡ ኯዚህ ደግሞ Public Sphere በሚኯው ጽንቧ ሀቪቡ
በጏቅደ ቧዎች በቡና ካፌዎች በዏቧባቧብ ቬኯ ህይጏዲዶው ቬኯ ጋሢ ቈዳያዶው ያኯምንም ቇደብ ውይይዴ ያደርቈ
ነበር፡፡ በምክንያዴ ይከሢከሢኰ ዏግባባዴ የዯደሟቧበዴን ሀቪብ በዯግባር ያውኰዲኴ፡፡ ቧዎች በቡና ካፌዎች
ዯቧብቬበው ቩጏያዩ የቇንዘብ፣ የዴምህርዴ፣ የዏደብ እና የዏቪቧኰዴ ኴዩነድች ግምዴ ውቬጥ ይቇቡም ነበር፡፡
ይኲኴ ሀቨርማቬ፡፡ እቨ እንደሚኯው ዏንግቬዲዴም ዯቀባይነዴ ኯማግኗዴ ዜጎች በቡና ካፊዳሡያዎች ዯቧባቬበው
የዯጏያዩበዴንና ቬምምነዴ የደሟቨበዴን ሀቪብ ዯቀብኯው ዯግባሢ ያደርቈዴ ነበር ይኲኴ፡፡

በእርጅና ምክንያት ምርታማነቱ የቀነሰ የቡና ማሳ

በጉንደላ የታደሰ የቡና ተክል

ነቇር ግን በሁኑ ጏቅዴ የቡና ምርዲማነዴ ዝቅዯኛ ከዏሆኑ ንጻር ሀቇሢችን ከቡና ማግኗዴ የሚቇባዴን ያህኴ ጥቅም
እያቇኗች ይደኯም፡፡ ኯዚህም በጒናነዴ ከሚጠቀቨዴ ችግሮች ንዱ ብዛኛጐ የቡና ዯክኴ ሽፋን ያሟዷ ዏሆኑ

ነጐ፡፡ ይህንንም ችግር ኯዏፍዲዴና የቡና ምርዴና ምርዲማነዴን ኯማቪደግ ኢዴዮጵያ ያሟዸ ቡናዎችን
በቈንደኲና በነቅኵ ዯከኲ በማደቬ የቡና ዴንቪኤን ኯማብቧር ቅዳ በእንቅቬቃቫ ኲይ ዴቇኛኯች፡፡
ያሟዷ ቡና እደቪው በሁኰም 7264 ቡና ብቃይ ቀበኳዎች በንቅናቄ ዏኴክ ከጥር ጏር ዷምሮ የሚካሄድና ይህም
ንቅናቄ የቡናን ምርዲማነዴ በማሻሻኴ የርቭ ደሠን ቇቢ በከፍዯኛ ሁኔዲ እንዲያድግ ያደርጋኴ ዯብኵ
ይጠበቃኴ፡፡

