
  ا��وو� ا���وم �وا�ط ا�
�	��ل����ن 
  ��رو �� ا!�د�ز  �	ل �� ا�
زار��ن ��	ر �دى ا���تز�	دة 

 

� ا�
و�ود ا�ر�	� �%	 $	م ا��� ا�#	�� ا�ر�� "�ل�  إ�( 'و�و
�وس، 'ر���و�ر  �وة، 
د��

ل إ��	��	 إ�( �	"رة أر�ل ،"ا� د�د ا��	�م"�� 
�ك وإ�زا����، ��رد��	�د إ�( ر�	� '�
 و


ّو. إ��	��	
 ��%	 �ط�ب و'	ن. ١٤٩٤ ��	�ر/ا�#	�� '	�ون ٣٠ 
ؤّر" ا�ر�	� و'	�ت ر���0، و

ّده � ا�
در  ا�
واد ��نو
ن  .�ر 	�0 �	�
ؤو�� 0�
 ا���وب د"�ت وھ'ذا ،"ا�>��ر" '	ن $	;

   .ا!
ر�'���ن إ�( ا�
�ذ�
 �
ّ'ن ��ث ��رو، �� ا!�د�ز  �	ل إ�( ا�>��ر و�ل ١٥٠٠ ا���واتو�� )�� ا�Aرون 
دى 

 ا�ظروف 
C ا��'ّ�ف 
ن��	A�ا Eدراً  وأ���
  ً	
 وا�د"ل ا��ذاء 
�	در 
ن ھ	����	� ���� 

���ن 
 ا���	�� ا!��	ف 
ن وا�دوھو  .ھ�	ك ���>ون �����A�ط اA� �
و أن ���ط�C ا���� 

�	ت ��( و�زدھر	Hرب ار�	A� ر ٤  ٠٠٠�
 وا�
�	ه رد�;، ا��ر� ��ث ا���ر، �طE �وق 
   .$	س وا�>�	ء �	درة،
 ا���وب و'	�ت ھز�� ا�>��ر �Jت '	�ت ا������	ت،و��( KH"�
 �ذ�ك،و���   .ا� ودة 

 ا���وث 
را'ز ��ذل و�م ا���وا�	ت ���ف ا!ول ا�
A	م �� ا�>��ر ���"د
ون ا�
زار�ون '	ن
���	م �� ا�وCK ���رو$د  .ا!��	ف �����ن  %ود أي ��رو �� ا�زرا ١٩٦٨، 	
 ا�Kم ��د

 إ�( رو
�رو 
	ر��و ا��رو���ور�
 ا�وط�� ا� 	�
و���	 . ��زرا �� ،	
�� O<وأ� P
 �ر�	
   .ا���وب 
 	ل �� ا���وث

 ُ�درك '	ن و�ذ�ك أ�K	ً، و
زار�	ً  أ��	ذاً  وا�دهو'	ن  .ا!�د�ز  �	ل �� رو
�رو �ر�رعو$د 
�

�	ت �� ا�>��ر أھ� 

 '�Sفو$د  .ا� ��� ا�%
 $	درة ا�>��ر 
ن  د�دة أ��	ف ا���داث �
)�� وا��� ا��ذا;� ا��ظ	م ����ن ��( و$	درة 
�ر، ٣  ٠٠٠ �� 	وز 
ر��H	ت �� ا��
و 

   .ا!�د�ز �'	ن �دى وا.$��	د

نو�د�م   ا!Jذ� و
�ظ
 ا�و'	� ��ن ا�
>�ر' ا�>���
م ا��	�� وا�زراT� ،دة��
 ا�
 أ��	ف ��� ����دث أن ا��ط	ع� U��
، أر���ن 
دى ��( ا�>��ر 
ن �� � أ��	ف وھ

   .��رو �� ا�
زروع ا�>��ر 
ن% ٩٠ 
ن أ'#ر ا��وم �
ّ#ل
��	م �� رو
�رو 
	ر��و و�و� ٢٠٠٥  U'ن�0 و�	
� ا��ورو���ورة زو �0، �د ��( �وا��ت أ
�	م 
�ذ �رأ�ت ا��� �	�دو، Jو
�س �و�س ١٩٩٨ P
� ا���وب 
 	ل �� ا���وث �ر�	� �
	  

 ا���.ت ����ن �� ا�
"���ن 
ن ا�'#�ر '	ن ا�
ر�وم، زو � �د"ل $�ل: "و�Aول .
و���	 .
و��Kف:   ."ا���وا�	ت و��ف �	� � �	!�	س 
ر��ط	ً  '	ن !�0 ا�>��ر �� 	ھ�ون وا��	�#�ن


�	ت �دى ا��ط	طس ��د ���ذاء 
�در أھم #	�� أ�0 �در'وا و�م"� 
   ."ا��AHرة ا�
 و��د� أ��	ف زرا� U��

ن ا���وب �� ز�	دة ا�
زار�ون >%د أ��(، �Jت وذات  ٨٠٠ 
Y�' )�٣  ٠٠٠ إ Y�' ر	%'���وا�د، �دة ا	ن وز��H�K� � إ�( ٧ 
ن أي ا��رو����، ا�
��وى �
 �	��"دام ا���دا#%
	 �م ��H	ن ھ�	ك '	ن � 	�	ً  ا�>��ر أ��	ف أھم و
ن %.١٤��A��ا  ا��وو�

، ھذه و�	��"دام   ".�	!>� ا�طHرات �ث" �	�م ا�
�رو�Aطر��ض اSون ُ��ر��"
� ا�� 
ع  .ا���	�	ت �� ا����رات �ثS  أ ل 
ن �\>�	�	ت ا��ذور ا���.ت ����ن Sكو��ر�ذ ��
� 
   .ا�
�>O ط���� إ>�	�	ت ��ت �	دة ���م '	�ت

 ا�����رات ھذه �'ون و$د" :و��Kف ،"����رات ُ��ِدث ا[>�	�	ت إن: "�	�دو Jو
�سو�Aول 
�ء أي �K�ُف .��ن  .إ� 	�� أو ���� ���رة، أو '��رة< ، $د �\>�	�	ت، "��	ً  و�'ن �����

 ����رق��
�	ت، ا��ذور ���رض أنو��د  ."ا���وات 
���ن أو آ.ف ا�ط���� ا��	�<\� 
� ُ��رس� C$وا
  �ر�دھ	 ا���.ت ����ن �� ا�
"��ون و�Aوم � ر����	���.   

 و��وا�ل Jر�%	، ��	د #م ا�وا�دة ا���	�	ت �ذور وُ���د��
� إ�( ��ل �
دة ھذه ا."��	ر 
C�� ،د�د ��وات���ل K�ا!�واع أ � U��

�دا�� ظروف �� ا�  ��د�د ��مو�	�
	  .و
"��ر�

، ا����� U��
   . د�د ��ف أ�%	 ��( ُ�ط�َق ر�
�	ً، و�O'�دھ	 ا"��	رھ	 و��م ا�



� أط�Aت ،٢٠٠٦ �	م و��
" ا�������	ر�و" �	�م ا�>��ر 
ن أ��	�%	 أ�دث 
و���	 .  	
)Centenario(، ذي�دام ا�ُ��ِدث ا"��	� ��A� .ت ����ن���ا ، أ�Kل أ�0 وأ#�ت �	!>�

    .اcن ��( ��ف

ن أ'#ر �رو���	ت ��( ���وي ��ف إ�0" :�	�دو Jو
�س �و�س ا��ورو���ورة و�Aول 

 و���P ا!"رى ا!��	ف�J )�� ����Uب و. ا��C�A، و���
Uل ا!�Hر، ا��دأ �A	وموھو  .أ
� ا��وم ا�
زار�ون P���ُ ،"������	ر�و" ��ف و�KHل ."ا�
	;ل �رأ�0 �ظراً  ھ�'0 �� ا��رد� 


�	ت ا!�د�ز'     .����و�0 �	;ض و�د�%م ا�>"�� ا���	 	�%م ����� ا���وب 
ن '	��
� �'ل 
A	ر� ا!�Kل، ھو ا�������	ر�و إن" :أور���	 إ�رو�ن ا�
زارع �Aول 'و�و�	، $ر� و�


و ھ	م وھو أ�ذّ  ط�
0 أن '
	 .أ#Aل وھ� أ'#ر ��وب ��( ���وي !�0 ا!"رى، ا�>��ر أ�واع�� 
	��	Hأط".   
� إ�0 .ا!"رى ا�>��ر أ��	ف ��ر �Kف ا�������	ر�و و� �ب� C$ر وا
 ووا�ر 
��وب ا!
� �ر�Jون ا�
زار��ن أن �در � Cق �و��	ول  .أ�وا$%م �طAدو، و��	
 ��ن" :إ�رو�ن >�Aق أر
 ور�
	 ا��Kوي، ا�>��ر 
ن ا��وع ھذا ��( ا� �د ا���ر ��	 �د�C  د�دة أ�واق إ� 	د إ�( ���	ج
 ��و�ط	ء ا�>��ر ���C ���ن ا��ومأ
	  .ا���	ر وراء ��
	 أو ��رو 
ن أ"رى 
�	طق �� ذ�ك �'ون

�"Hض ���ر".   

)Aل و���	
� إ�(و�Aوم،  .��رو �� '	ر��	س 
�ظ
 �رع 
ن ا�د�م �	�دو Jو
�س ا��رو���ورة أ
�د�%م ا�
زار��ن ��( ا�������	ر�و �ذور ��وز�C ا�
�ظ
، ��ك  	�ب	�
 ���C ��ل إ� 	د ��( و

  .��و�%م

 $�م ر;�س ���H	، ��و "وانو�Aول �
: ��رو �� '	ر��	س �رع �� وا[��	 � ا.$��	د� ا���
"	
�دة �	��ذور ��زو�دھم ا�
زار��ن، د�م �دأ�	 ��د	�
، وا���A��%م �زا�د ا 	إ�� #�#� 

   ".أ�K	ف
 ا����	�%	 ���طC �م ا��وق و�'نّ  ا�>��ر، 
ن '��رة إ
دادات ھ�	ك '	�ت و�ذ�كو�K�ُف: "


�	>رة 	
 ھو ا��د�ل أنّ  و د�	�ذ�ك  .ا���وب ا��و��ت ' �	�
 د$�ق، إ�( و��و��0 ا�>��ر 
E�َHَ� ك�وات ذ�$ 
زار��ن  د�دة � 	ر���".   

�ط	ت 
ن ���� '	ر��	س 
�ظ
 أ�>Oتو$د   �	�
 ��ث ا!�د�ز،  �	ل �� ا����رة ا�

Cون ���ط��
�	درة �� ا��
ل ا�
زار ��	
   �	�

�� 	ت وإ�( د$�ق إ�( و��و��0 ا�>��ر � 
� ا�� 	ر� ا�
��ت �� ُ��	ع ا��� ا!"رى ا���وب� 	
�� �   .��رو 
ن أ"رى 
�	طق و�

، ا�
�	طق �� ا�AHر ��� إنH���" : U	و�Aول �Hر��ا 	
��. � أ��( ھ� ا!�د�ز،  �	ل 
ر��H	ت �
	%�
 � أ�Kل أنU  أ��Aد: "و��Kف ،"��رو �� آ"ر 
'	ن أي �Aم طر�� ھ� ھ�	ك ا��	س �د

    ."ا�>��ر 
#ل دا;
	ً، ���دو�%	 ا��� ا�
�	��ل �طو�ر
ل، ا�������	ر�و >��ر � 	ج و��د Uون �و��"
� ا���.ت ����ن �� ا�� �

و���	 .  	 


ن �وع وھ� ،)kiwicha( ا�'�و�>	 ھ�، ا!�د�ز  �	ل �� أ"رى ��� إ�( ا���	ھ%م Hط�A�ا.  

" '�و�>	-ا�������	ر�و" �	�م ُ��رف ��H	ً  �	���د#وا �	!>�، ا�طHرات �ث وا��"د
وا
)Centenario-Kiwicha(، ود ��ف وھو�� ��� )��
�0 أن '
	 ا!"رى، ا!��	ف 
ن أ�$ 

  .أ��( ا��ذا;�


ن ا�'�و�>	 '	�ت و$د ��( ���ويوھ�  .ا[�'	 �� ا��ذا;� ا��ظ	م �� ا!�	�� ا!Jذ� �
' 

E، '	!رز ا��	د�، ا���وب 
ن% ٣٠ ���� أ��( �رو���	تA�وا � وھ��J ف	��!	�  ا��ذا;�
 أ�%	 و. ا!�د�ز  �	ل �� ا�>��ر 
#ل >	;� ���ت وا�'�و�>	. وا�
����وم '	��د�د وا�
�	دن،


#�0، ا��
و �%� 	%�'� C�

'	�	ت ��f� ،د�ر���وھو ا 	
   .�	��	ً  ا�>��ر إ��A�H� 0ر 
 ا�
��دة وا�و.�	ت ا��	�	ن 
#ل ��دان إ�( '�و�>	-ا�������	ر�و �	درات ��( '��ر ط�ب وھ�	ك

،  ودة وذو �Kوي 
��وج !�0 ا!
ر�'���	�� ا!�د�ز  �	ل ��وب 
�دري أ'�ر و
ن .� 
� ا�'	;� Interamsa Agroindustrial >ر' ��رو� 	
 ا��	م ا�
د�ر ��ر�دا، Jو��	فو.�ظ  .��



،
	ل ا��را�� � �وCK '�و�>	،-ا�������	ر�و إ
'	�	ت ��>ر'� ا�
زار��ن ��( �	�H	;دة ��ود أ
  .>ر'�0 ��( و'ذ�ك

 �ذور وأ�ط��� .�	�دو Jو
�س ا��رو���ورة 
C ا���	ون �دأت ،٢٠٠٢ �	م ��: "��ر�دا و�Aول
 وو�د�%م Jر�%	 
�%م وط��ت ا!�د�ز  �	ل �� ا�
زار��ن إ�(و�وّ %ت  .'�و�>	-ا�������	ر�و

���O� ري�<O� وب���د و$ت ا	���ا".   
 Interamsa Agroindustrial >ر' ھ� وھ	 ا���	و��، �طورت ا�'�و�>	، � ودة ا.��%	ر و��د


ن ا���وب ا��وم �>�ري �

و���	، .  	 	
   .ا�'�و�>	 ا�
زار�ون �زرع ���

�%م، ��Aو
ون �	��ذور، ا�
زار��ن أزّود إ���: "$	;�و��Kف �� 	
 �%م أد�C ���دون، و��د

  ."ا���وب �ن �	دل �وق ��ر
دھم ا�
زار��ن �� أ'#ر ���#
ر �0�f  �دة، ا�� 	ر� ا��AH	ت �'ون ��د
	 أ�0وأK	ف  Sو�زو 
   . د�دة �
�دات

و ا�'�و�>	 �وق إن: "و�Aول��  ��د ����.  � ا�
��دة ا�و.�	ت إ�( ا�'�و�>	 أ��Cوإ��

  ."'ذ�ك أورو�	 �� ���0 أ
ل ��( وا��	�	ن،
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