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ҒИЗОИ ГАРМ ХОҲАД БУД!
КОРШИНОСОН БА ТАҲИЯИ
БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ РУШДИ
ҒИЗОИ МАКТАБӢ ШУРӮЪ НАМУДАНД

ДАР МАКТАБ ЧИРО МЕОМӮЗОНАНД:
ЧӢ ТАВР БАРНОМАИ ҒИЗОИ КЕНИЯ
БАРОИ АФРИҚОИ БОҚИМОНДА
НАМУНА ГАРДИД

Айни ҳол дар Тоҷикистон бо ғизои мактабӣ мактаббачагони деҳот таъмин мегарданд. Ба
туфайли маблағгузории Федератсияи Россия БОҶ СММ ба мактабҳо бастаи ғизо, ки аз чунин
маҳсулот иборат аст: орди витаминкунонидашуда, равғани растанӣ, лӯбиёгӣ ва намак дастрас
мекунад. Аз ин маҳсулот ба кӯдакон угро ва дигар таомҳои миллӣ тайёр мешавад.

Кения, мамлакатест дар соҳили шарқии
хушкии африқоӣ, бо аҳолии 47,5 одам,
ки солҳои охир бемайлон рушд мекунад.
Ҳукумати Кения тӯли чор даҳсола пайгирона
бо чунин мушкилоти муҳим ба мисли
ноустувории ҳифзи иҷтимоӣ ва системаи
оқибмондаи озуқа мубориза мебарад.

Ҳар рӯз таом омода кардан
зарур, вале маҳсулот якхела
аст. Бинобар ин дар хусуси
гуногунии таомҳо ҳарф задан
душвор аст. Таомҳо зуд-зуд
такрор меёбанд ва дилбазани
кӯдакон мегарданд. Барои
гуногун
ва
беҳтаршавии
таомномаи мактабӣ бо ғизои
фоиданоку серғизо волидайн,
намояндагони ҷамоатҳо ва
мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ
саҳм мегиранд. Яке бо маблағ
кумак мерасонад, дигаре бо
маҳсулот таъмин мекунад.
Нонпазхонаҳои байнимактабӣ,
хоҷагиҳои
наздимактабӣ
ташкил мегарданд. Ҳамин
тариқ,
болои
дастурхони
мактаббачаҳо
нони
гарм,
сабзавоту
кабутии
табиӣ,
меваю буттамеваи тару тоза
мустақиман таъмин мегардад.
Ғизои мактабӣ хеле муҳим
ва зарур аст. Ин ҳақиқати
бебаҳс қайҳост, ки ҳукуматҳои
мамлакатҳо,
ташкилотҳои
байналмилалӣ,
аҳли
ҷамоатчигӣ,
волидайни
мактаббачаҳои
тамоми
ҷаҳонро ба ҳаракат дароварда,
онҳоро барои беҳтару босифат

ва дастрастар кардани ғизои мактабӣ барои ҳар як хонанда
рӯҳбаланд намудааст. Тоҷикистон дар ин масъала ақиб намонда,
тамоми имконотро истифода менамояд то ки системаи устувору
дар асл самараноки ғизои мактабиро дар сатҳи миллӣ рушд диҳад.
7 июл дар Душанбе ҳайати гурӯҳи корӣ — коршиносони соҳаи
таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегию барномавӣ якумин вохӯриро оид ба
масъалаҳои таҳияи Барномаи давлатии рушди ғизои мактабӣ доир
намуданд. Чун қоида, дар чунин чорабиниҳо дар аввал самтҳои
асосии Барнома муайян гардида, вазифаҳо тақсим карда шуданд.
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2022 то соли 2027 барои
давра ба давра бо маблағгузории давлатӣ фаро гирифтани ғизои
мактабӣ дар саросари мамлакат кӯшиш ба харҷ медиҳад.
Таҳияи Барномаи давлатии рушди ғизои мактабӣ дар Тоҷикистон- ин
қадами хеле муҳим дар самти ташаккули системаи устувори ғизои
мактабӣ мебошад, ки дар оянда ҳар як хонандаи синфи ибтидоиро
бо ғизои болаззату сергизо таъмин кардан барои қувваю энергия
гирифтан дар давоми рӯзи таълимӣ имкон медиҳад.

Дастовардҳои кениягиҳо дар ин самт, алалхус
дар ташкили ғизои мактабӣ, диққати дигар
мамлакатҳои Африқоро ба худ ҷалб намудааст.
Замбия ва ҳатто Намибияи таносубан бой
таҷрибаи дар
Найроби
бадастомадаро
меомӯзанд. Ин беҳуда нест: соли 2018 ба
Кения муяссар шуд дар амал ин масъулиятро
ба зиммаи худ бигирад ва Стратегияи миллии
ғизои мактабиро самаранок ҷорӣ намояд.

Мушкилӣ аз ду бадтар
Хушксолӣ ва камбизоатӣ — зуҳуроти даҳшатнок,
вале одатшуда барои Кения мебошад. Дар
хушксолиҳо гуруснагӣ пайдо мешавад, ки ба он
кӯдакон осебпазиранд. Гуруснагии даҳшатовар
дар манотиқи шимолии ин мамлакат зоҳир
мегардад.
Мисол, дар округи даравбоби Ғарбӣ тавре
аз Назарсанҷии демографӣ ва тандурустии
Кения дар соли 2014 бармеояд, ба таври доимӣ
қариб нисфи аҳолии синни кӯдакӣ— 45,9% аз
камхӯрокӣ азият мекашанд. Наздики 60 000
мактаббача бинобар сабаби гуруснагӣ ба дарс
ҳозир намешаванд.
«Чӣ алоқа ҳаст байни дарс ва ғизо?» — дар
ҳайрат мемонад муаллими сер.

Дар Кения бисёр оилаҳо дар интихоби чарогоҳ
барои ҳайвонот кӯч мебанданд. Кӯдаконро зарур
меояд, ки барои ба мактаб омадан масофаи
зиёдро тай бикунанд. Волидайн имконияти
ҳамроҳашон
додани
ланчбокси
ғизоро
надоранд. Бинобар ин дар вақти гуруснагӣ
кӯдаконро дар хона танҳо мегузоранд, то ин ки
дар роҳ ба мактаб ба маънои том аз гуруснагӣ
беҳуш нашаванд.

Мактаб ҳамчун воситаи наҷот ёфтан
Се сол қабл ба Покоти Ғарбӣ барнома оид ба
ғизои мактабӣ пайдо шуд. Марказҳои инкишофи
кӯдакони синни барвақтӣ ба шавлаҳои бо
моддаҳои минералию ғизоӣ ғанишуда дастрасӣ
пайдо намуданд. Ба кӯдакон дар як сол давоми
шаш моҳ пеш аз машғулиятҳо ва пас аз дарсҳо
дар як рӯз ду маротиба як пиёла шавлаи иборат
аз донаҳои ҷуворимакка ва соя медиҳанд.
Ба гуфтаи губернатори округ Джон Лонянгапуо
(John Lonyangapuo), ғизои гарм волидайнро
иловатан барои кӯдаконро ба мактаб
фиристодан рӯҳбаланд мекунад. Аз вақти
амалишавии барнома теъдоди кӯдакони ба
муассисаҳои таълимӣ ҳозиршаванда то 120 000
нафар расида, дар округ беш аз 1200 маркази
нави инкишоф кушода шудааст. Ҳангоми
навиштани мақола ғизоро барои кӯдакони
Покоти Ғарбӣ мунтазам алҳол ба 503 маркази
инкишоф дастрас мекунанд. Дар округ бошад
боз 800 мактаби ибтидоӣ мавҷуд аст.
Вале губернатор нияти бозпас гаштанро
надорад. «Ғизои хуб дар кӯдакӣ нақши калидиро
мебозад, чунки майна аз ҳама зиёдтар дар
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ҳамин вақт инкишоф меёбад», — мегӯяд ӯ. Дар
нақшаҳои мо пайдо намудани боз 710 муаллим
ба Марказҳои рушд аст, то ки барои ба ҳар касе
ду нафарӣ рост ояд. Ва албатта, ба барнома
сармоягузории бештар намудан лозим аст.

Барнома чӣ тавр кор мекунад
Стратегияи миллии ғизои мактабии соли 2018
дар Кения — ин барномаи комплексие мебошад,
ки якбора ба якчанд дарди мамлакат зарба
мезанад.
Аз ҳама асосӣ — ин албатта рушди устувори
ғизои солими насли наврас мебошад. Вале,
ҳадафи муҳимми Стратегияи миллӣ инчунин,
дастгирии истеҳсолкунандагони маҳаллии бо
хӯрокҳои нисфирӯзӣ таъминкунанда мебошад.
Ҳукумат ба мактабҳо маблағҳоеро интиқол
медиҳанд, ки ба онҳо директорон аз бозорҳои
маҳаллӣ, дӯконҳо, фермерҳои таҳҷоӣ маҳсулоти
заруриро харидорӣ менамоянд.
Ғайр аз ин, дар амалишавии Стратегия Вазорати
тандурустӣ иштирок мекунад, ки барои
саломатӣ, ғизои баркашидашудаи кӯдакон
ҷавобгар аст. Алалхусус, кормандони мақомот
назорат мебаранд, ки оё ғизо дар ошхонаҳои
мактабӣ ба талаботҳои стандарти бехатарӣ
ҷавобгӯянд.
Имрӯз дар чаҳорчӯби ин барнома беш аз
1,5 миллион мактаббача, асосан, дар ноҳияҳои
аз нуқтаи назари бехатарии озуқа аз ҳама
номусоид хӯроки нисфирӯзӣ қабул мекунанд.
Масъулияти
пурраи
молиявиро
барои
амалишавии Стратегия Ҳукумати Кения дорад,
БОҶ СММ ба лоиҳа кумаки техникӣ мерасонад.

Чӣ тавр ба муваффақият ноил гардид
Ҳукумати Кения қадамҳои аввалинро дар
роҳи ғизои солими кӯдакони синни мактабӣ
ҳанӯз соли 1980 гузоштааст. Он вақт сарбории
асосии таъминиоти кӯдакон бо ғизои зарурӣ
ба БОҶ вогузор шуда, давлати Кения ба
сифати шарик баромад мекард.
Ҳадаф муборизаи бевосита бо гуруснагӣ,
инчунин њалли масъалањои зиёдшавии

теъдоди кӯдакони ба мактаб дохил шуда
таҳсил ва хатмкардањо буд. Он вақт аввалин
240000 кӯдакони синни томактабӣ ва
синфҳои ибтидоии аз манотиқи хушкзамин
дар чаҳорчӯби барномаи кумак хӯроки
нисфирӯзӣ қабул намуданд.

дар соли 2009 то зиёда аз 1,5 млн дар соли
2020 расонида шуд.

Соли 2009, пас аз 30 соли оғози барномаи
дастраскунии хӯроки нисфирӯзии мактабӣ
бо кумаки БОҶ ташкилотро зарур пеш
омад, ки ҳаҷми кумакро то 770 500 нафар
қабулкунанда коҳиш диҳад — чунки теъдоди
онҳо хеле зиёд шуда буд. Ғайр аз ин, хароҷоти
нақлиётӣ якчанд маротиба афзуда буд.

Солҳои 2009–2018 амалишавии ин барнома
оҳиста-оҳиста зери сарпарастии ҳукумати
Кения гузашт. Солҳои 2011–2017 Кения
мустақиман бо Маркази таҷрибаи пешқадами
оид ба гуруснагии БОҶ дар Бразилия
ҳамкорӣ намуд. Муносибати байнисоҳавии
ҳамкасбони бразилиягӣ ба мушкилоти ғизо,
ки иштироки мутахассисонро якбора дар
якчанд соҳа — оид ба диетология, хоҷагии
қишлоқ, тандурустӣ ва молия дарбар
мегирифт, айни муддао буд. Таҷрибаи онҳоро
ҳамаҷониба омӯхта, кениягиҳо Стратегияи
миллии ғизои мактабии худро ташаккул
дода, қабул намуданд.

Ҳукумати мамлакат ҳамон сол барномаи
ғизои мактабии худро ҷорӣ намуд. Солҳои
амалишавии он ба туфайли барнома теъдоди
кӯдакони бо ғизо таъминшуда аз 540 ҳазор

Дар натиҷа, Кения соҳиби системаи
самараноктари таъмини кӯдакон бо ғизои
гарм гардид. Муттаҳидсозии дастраскунии
ғизои мактабӣ бо дигар соҳаҳо шароити

Сол 2007 зери амали барномаи ғизои мактабӣ
зиёда аз 1,2 млн кӯдак фаро гирифта шуд.

заруриро барои гирифтани таҳсилот аз
ҷониби кениягиҳои ҷавон фароҳам оварда,
дар устуворкунии иқтисодии фермерҳои
хурди осебпазир ёрӣ расонида, дар маҷмӯъ
авлавиятҳои асосии рушди мамлакатро ба
роҳ мондааст.
Кӯшиши
ҳукуматҳо,
ташкилотҳои
байналмилалӣ ва аҳли ҷомеа дар рушди
устувори ғизои босифати мактабии дастрас
барои ҳар як кӯдак, дар тамоми дунё ба
ҳаракат даромадааст. Ҳар як мамлакат роҳи
инкишофи худро дорад, ки аз шароити
иқлим, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ вобастааст.
Ҳамзамон, дар таҷрибаи муваффақонаи
таъмини насли оянда бо ғизои мактабии
солим ва баркашидашуда ҳамеша чизеро
барои омӯхтан ёфтан мумкин аст.
Имрӯз, мо сифати ғизои кӯдаконро беҳтар
намуда, барои фардои муваффақона ба онҳо
дарро боз мекунем!
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Аз оғози соли нави таҳсил мактаббачагони хурдсоли
шаҳри Исфараи вилояти Суғд шӯрбои хуштаъми
худро бо нони гарму хушбӯи нонпазхонаи маҳал
истеъмол мекунанд.

ДАР ИСФАРА БАРОИ
ДАСТГИРИИ ҒИЗОИ МАКТАБӢ
НОНПАЗХОНА КУШОДА ШУД
24 сентябр БОҶ СММ ва SIFI дар ҳамкорӣ
бо мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ дар
шароити тантанавӣ дар Исфара нонпазхонаи
навбатиро ба истифода доданд. Ин яке аз ҳашт
нопазхонаест, ки бо қувваи БОҶ СММ ва SIFI
ва маблағгузории Федератсияи Россия барои
дастгирии рушди барномаи ғизои мактабӣ
таъмир ва ба истифода дода шуд. Минбаъд,
наздики 14 000 хонандагони 45 мактаб ҳар
рӯзи таълимӣ нони гарми барои организми
рушдёбандаро бо хӯроки гарми нисфирӯзӣ
истеъмол мекунанд.
«Ба туфайли кумаки молиявии Федератсияи
Россия ба мо дар ҳамкорӣ бо Институти
ғизои соҳавии Россия муяссар гардид, ки
ин нонпазхонаҳоро таъмир ва бо таҷҳизоти
зарурӣ таъмин намоем. Таҷҳизоти дар онҳо
насбшуда минбаъд имкон медиҳад, ки нон/
хлеб зудтар, арзонтар ва босифаттар пухта
шавад. Чунин сармоягузориҳо натанҳо дар
беҳдошти саломатӣ ва инкишофи кӯдакон,
балки бо ҷойи кории бештар таъмин кардани
мардуми маҳаллӣ, ки ҳаёташонро мушкилоти
ҳозираи иҷтимоию иқтисодии мамлакат таъсир
намудааст, мусоидат мекунанд», — қайд намуд
дар баромади худ Хен Ҷи (Энҷи) Ли- намояндаи
БОҶ СММ дар Тоҷикистон, и.в. директори
мамлакатӣ.
Нонпазхонаҳо зиёда аз 111000 хонандагони
синфҳои томактабиро дар 338 мактабе, ки
Барномаи ғизои мактабии БОҶ СММ дар

онҳо амалӣ мегардад, бо нони гарм таъмин
мекунанд. Инҳо ноҳияҳои Панҷ ва Ёвони
вилояти Хатлон, инчунин ноҳияҳои Бобоҷон
Ғафуров, Спитамен, Ҷаббор Расулов, Деваштич,
шаҳрҳои Истаравшан ва Исфараи вилояти Суғд
мебошанд.
Кумак ба Ҳукумат дар рушди системаи миллии
ғизои мактабӣ калонтарин барномаи БОҶ СММ
дар Тоҷикистон гардидааст. Барнома ним
миллион мактаббачагони 2000 мактабро дар
52 деҳоти шаҳру ноҳияҳо дастгирӣ мекунад.
Барои кӯдакони оилаҳои осебпазир ғизои
гарму комили мактабӣ баъзан ягона қабули
ғизо дар давоми рӯз мегардад. Таҷриба
нишон медиҳад, ки хӯроки нисфирӯзии
баркашидашуда дар мактаб дар беҳтаршавии
ратсиони кӯдакон кумак расонида, саломатии

онҳоро қавӣ мегардонанд. Ғизо дар мактаб ба
муваффақиятҳо дар раванди таҳсил таъсир
мерасонад: хонандагон бо дилгармӣ дар дарсҳо
иштирок мекунанд, маводи дарсиро беҳтар дар
ҳофизаи худ нигоҳ медоранд.
Дар маросими кушодашавӣ муовини вазири
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Нуралӣ
Собирзода, намояндагони БОҶ СММ ва
Консулгарии генералии Федератсияи Россия
дар вилояти Суғд, намояндагони SIFI, инчунин
шахсони расмии вилояти Суғд ва шаҳри Исфара
иштирок намуданд.
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Дар маркази диққат таомҳои
нисфирӯзии мактабӣ: дар Душанбе
семинари SABER баргузор гардид

Байни вазифаҳои аввалиндараҷа инҳоянд:
• муайян
намудани
механизмҳои
муътадили
маблағгузории
ғизои
мактабӣ;
• беҳтар намудани шароити ошхонаҳои
мактабӣ ва ҷиҳозонии қисмҳои хӯрокпазӣ
бо таҷҳизоти технологӣ;
• тайёркунии
ошпазҳои
мактабии
соҳибтахассус;
• инкишоф додани шарикии давлатӣхусусӣ, таъмини бемайлони мактабҳо бо
ҷалби фермерҳои маҳаллӣ.
Иҷрои ин вазифаҳо барои пайдарпай фаро
гирифтани мактаббачони синфҳои ибтидоии
мамлакат бо ғизои гарми солим аз ҳисоби
буҷети давлатӣ, коҳиш додани сатҳи беморӣ ва
мустаҳкамкунии саломатии насли оянда, инчунин
ташкили бозори устувори савдои маҳсулоти
кишоварзӣ кумак мерасонад.
SABER — дар ҳақиқат рӯйдоди муҳим барои
Тоҷикистон мебошад. Иштирокчиён натанҳо
душвориҳое, ки Ҳукумат ҳангоми гузариш
ба давлатикунонии барномаи ғизои мактабӣ
метавонад дучор гардад, балки роҳҳои паси сар
намудани онҳо, таъмини дастгирӣ аз ҳисоби
тамоми иштирокчиёни раванд, баҳо медиҳанд.

Аз 1 то 2 декабр дар Душанбе семинари натиҷаҳои
ҳолати ғизои мактабӣ дар Тоҷикистон SABERмуносибати системавӣ оид ба беҳбуди натиҷаҳои
таҳсилот баргузор гардид.
Иштирокчиёни асосии барномаи ғизои мактабӣ
дар мактаб барои баҳодии имконияти ташкили
системаи ғизои мактабӣ дар сатҳи миллӣ, муайян
кардани проблемаҳои ҷойдошта, табодули
таҷрибаи бой ва муҳокимаи нақшаи амалҳои
минбаъда оид ба ноилшавӣ ба ҳадафҳои асосӣтаъмини хӯроки гарми ройгон барои кулли
мактаббачаҳои синфҳои ибтидоӣ гирди ҳам
омаданд.
Дар семинар муовини вазири маориф ва илм
Қодирзода Диловар, мудири бахши раёсати
маориф, илм ва иттилооти Дастгоҳи иҷроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Одиназода

Рамазон, раиси Кумита оид ба илм, маориф,
фарҳанг ва сиёсати ҷавонони Маҷлиси
намояндагони Маљлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, мушовир-намояндаи Сафоратхонаи
Федератсия Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шамил Шамсутдинов, намояндагони БОҶ
СММ, SIFI, инчунин давраи васеи иштирокчиён,
ки Парлумон, мақомоти давлатӣ, шуъбаҳои
маорифи минтақаҳо, мактабҳо, ассотсиатсияҳои
волидайну омӯзгорон (АВО) –ро намояндагӣ
мекарданд, иштирок намуданд.
Намояндаи
SIFI
Суҳроб
Бобоҷонов
иштирокчиёнро бо лоиҳаи Барномаи давлатии
рушди ғизои мактабӣ барои давраи солҳои
2022-2027, ки дар баррасии аввалияи возорату
идораҳои Тоҷикистон қарор дорад, шинос
намуд.

Методологияи SABER аз ҷониби Бонки Ҷаҳонӣ,
БОҶ СММ ва Шарикии рушд оид ба кӯдак таҳия
шуда, дар мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон васеъ
паҳн гардидааст. Методология муқоиса кардани
сатҳи рушди ғизои мактабӣ, ташкили нақшаҳои
амал оид ба рушди сиёсати ғизои мактабӣ
дар мамлакати алоҳида, инчунин баҳодиҳии
самараноки барномаро бо мурури замон дар
мамлакатҳои гуногун имкон медиҳад.
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Ояндаи мо дар дасти мо!
Рӯзи умумиҷаҳонии озуқаро
таҷлил мекунем
16 октябр дар Душанбе ФАО, БОҶ ва SIFI дар
ҳамкорӣ бо Муассисаи давлатии «Маркази
ҷумҳуриявии ғизо» -и назди Вазорати тандурустӣ
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
силсилаи чорабиниҳоро бахшида ба таҷлили
Рӯзи умумиҷаҳонии озуқа баргузор намуданд.
Ҳамасола дар ин рӯз одамон дар тамоми дунё
якҷо барои табодули таҷриба гирдиҳамоӣ
мекунанд, навигариҳоро фаҳмида, бо ҳам оид
ба мушкилоти ғизои ҷаҳонӣ чӣ корҳо анҷом
дода шуданд ва чӣ корҳоро барои раҳо ёфтан аз
гуруснагӣ, камғизоӣ ва камбизоатӣ бояд анҷом
дод ақидаронӣ мекунанд.
Мавзӯи Рӯзи умумиҷаҳонии озуқа дар соли 2021
— «Амали мо ояндаи моро муайян мекунад.
Истеҳсолоти беҳтарин, ғизои беҳтарин, муҳити
зисти беҳтарин ва ҳаёти беҳтарин». Он ғизое, ки
мо интихоб мекунем, оне ки мо истеҳсол мекунем
ва чӣ тавр истеъмол мекунем ба саломатии мо
ва саломатии сайёраи мо таъсир мерасонад.
Ва беҳтар мебуд, ки ҳар кадоми мо дар ин хусус
фикр кунем.

Дар рӯзи ид дар ҷойҳои ҷамъиятии шаҳр ба ҳамаи
хоҳишмандон буклетҳои иттилоотӣ ва варақаҳо,
ки оид ба принсипҳои ғизои солим ва дар бораи
ғизо дар маҷмӯъ нақл мекарданд, тақсим карда
шуданд.
Дар ҳамин вақт, дар саҳни ҳавлии меҳмонхонаи
«Серена» чорабинии бошукӯҳ бо иштироки

сохторҳои давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ,
донишҷӯён, кӯдакон ва волидайн доир карда
шуд. Ба меҳмонон пешниҳод гардид, ки дар
корҳои эҷодӣ ва мастер-классҳои кулинарӣ,
дар спектакли детективии интерактивӣ бо
персонажҳои
таҷассумкунандаи
сабзавоту
меваҳо иштирок варзанд, ба саволҳои викторина
донишҷӯён ҷавоб диҳанд, дар мавзӯи сайёҳати
гастрономӣ (барои кӯдакони 5-19 --сола) расм
кашанд, ҳамчунин баромадҳои мусиқавию
рақсиро тамошо кунанд, соҳиби тӯҳфа гарданд ва
аз анвои дастурхони густурда баҳравард шаванд.
Идро дар телевизиони ҷамъиятӣ низ қайд
намуданд. Дар яке аз каналҳои телевизиони
маҳаллӣ барнома бахшида ба масоили бехатарии
озуқа ва муҳиммияти ғизои ратсионалӣ пахш
гардид.
Баъдан, рӯзи 18 октябр таҷлили Рӯзи
умумиҷаҳонии озуқа ба сатҳи ҷумҳуриявӣ
гузаронида шуд. Дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд
барои мактаббачагон машғулияти беруназсинфӣ

дар мавзӯи: «Ғизои дуруст ва тарзи ҳаёти солим
— гарави саломатӣ» баргузор гардид. Ҳамзамон,
кӯдакон дониши гирифтаро дар таҷрибаи
тасаввури интерактивӣ истифода намуда, соҳиби
тӯҳфаҳои ҷолиб гардиданд.
«Аллакай, зиёда аз ҳашт сол мешавад, ки
Институти ғизои соҳавӣ дар ҳамкорӣ бо Барномаи
Озуқаи Ҷаҳонии СММ дар рушди устувори
барномаи ғизои мактабӣ дар Тоҷикистон-яке аз
элементҳои асосии занҷираи азнавташаккулёбии
системаҳои ғизої шурўъ намудааст. Дар ин
солҳо ба мо муяссар шуд, ки моделҳои гуногуни
ташкили ғизои мактабиро таҳия намоем.
Хоҷагиҳои
наздимактабӣ,
нонпазхонаҳои
маҳаллӣ, ки ба ошхонаҳои мактабӣ нони гарм
дастрас мекунанд, чорабиниҳои маърифатии
оид ба рушди малакаҳои ғизои ратсионалӣ
барои кӯдакон ва волидайни онҳо –амалҳои
якҷояи мо натанҳо ғизои хонандагони синфҳои
ибтидоиро дастрастар ва устувортар менамоянд,
балки аз хурдсолӣ дар кӯдакон ташаккул додани
завқ ба мавзӯи ғизои солим ва истеъмоли
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бошуурона барои ба воя расонидани насли ба
сайёра ва захираҳои он масъулиятдошта кумак
мерасонанд»-қайд намуд
президенти SIFI
Владимир Чернигов.
Соли дуюм аст, ки ид рӯзе таҷлил мегардад,
тамоми мамлакатҳо бо оқибатҳои беҳудуди
пандемияи глобалии COVID-19 мубориза
мебаранд. Тавре дар сайти расмии ФАО СММ
бахшида ба ид гуфта шудааст: «Вақте расидааст
ба ояндае, ки мо онро месозем, назар кунем».
Ҷамеаро зарур аст, ки ҷидду ҷаҳдро барои
расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, маҳсулоти

мавсимии маҳаллии ғизонокро барои боз њам
боэътимод намудани системаи озуқаи қобилияти
муқобилият нишон додан ба тағйирёбии иқлим
ва халалдорсозии занҷираи нақли маҳсулот
қувваро якҷоя намояд.
«Мо ҳамасола Рӯзи умумиҷаҳонии озуқаро
барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба гуруснагӣ
ва камғизоӣ таҷлил менамоем. Дигаргунсозии
системаҳои озуқа, бартарафкунии моделҳои
серхарҷи маҳсулоти ғизоӣ, беҳтаршавии
истеҳсолот, сарфаи манбаъҳо ва муҳити атроф,
таъминоти ғизои солим ва ғизонокро барои ҳама
дар назар дорад. Барои расидан ба ин ҳадафҳо

моро зарур аст, ки сиёсат, тарзи фикрронӣ,
рафтор ва бизнес-моделҳоро тағйир диҳем. Мо
бояд маҳз ба зиёдшавии талабот ба маҳсулоти
аз ҷиҳати экологӣ тозаю ғизонок, пешбурди
тиҷорати бомасъулият дар хоҷагии қишлоқ,
мустаҳкамкунии
занҷираҳои
истеҳсолию
дастраскунии маҳаллӣ ва беҳтаргардии сифати
ғизои аҳолӣ муяссар шавем», — қайд намуд
намояндаи ФАО дар Тоҷикистон Олег Гучгелдиев.
«Ҳамчунин, имсол 25-солагии ФАО дар
Тоҷикистонро қайд мекунем, — илова кард ӯ. —
ФАО ва мардуми Тоҷикистон якҷо солҳои душвори
барқарорсозии сектори хоҷагии қишлоқ, ташкили

зерсохторҳои калидиро ба монанди байторӣ,
чорводорӣ ва истеҳсоли тухмӣ, дастгириҳои
ислоњоти хоҷагии қишлоқ барои ташкили
сохтори нави сектори хоҷагии қишлоқ паси сар
намуданд. Дар шароитҳои нави стратегии ФАО,
ки беҳтаршавии истеҳсолот, ғизои беҳтар, муҳити
зисти беҳтарин ва ҳаёти беҳтаринро дарбар
мегирад, мо имкониятҳои якҷоя бо ҳукумат ва
мардуми Тоҷикистон ба пеш қадам заданро дар
самти бехатарии бештари озуқа ва шукуфоии
аҳолии деҳоти мамлакат бесаброна интизорем.
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— Бибиҷон, чаро таоми шумо ин қадар болаззат
аст? Ягон сирре ҳаст? — Насиба дар чашмони
Фирӯза-пиразани хирадманд ҷавоб меҷӯяд.
Бибӣ табассум мекунад. Бо дастони шахшўли
сари набераашро сила мекунад.
— Кадбонуи ботаҷриба ягон сирре надорад.
Вале як сирри одӣ мавҷуд аст. Ба нони
дӯстдоштаат даруни танӯр нигоҳ нигар! Ин
доначаҳои сиёҳ чистанд?

ТУХМИ СИЁҲДОНА Ё
СИРРИ САЛОМАТИИ
ФИРЪАВН
Сирри фиръавни солим
Дар ҳақиқат сиёҳдона растании аҷоиб аст.
Сиеҳдона лаззатро устувор мекунад, ба ҳар гуна
таомҳо таъми нотакрор мебахшад. Ба парранда
ва гӯшт мувофиқ аст. Ба филлаву ҷурғот,
сабзавоту макарон. Равғани сиёҳдонаро ба
хӯриш низ илова мекунанд. Оммафаҳм карда
гӯем- ин маҳсулот бояд дар ҳар як ошхона
бошад.
Чунки:
• қобилияти кориро беҳтар мекунад, нерӯ
мебахшад
• масуниятро мустаҳкам мекунад
• зукоми рӯдаро мебарорад
• ҳолати мӯйро беҳтар мекунад
• ширдиҳии модаронро беҳтар мекунад
• дорои хусусияти балғамбарорӣ мебошад,
барои баровардани луоби шуш кумак
мерасонад (ба беморони зуком, варами
шушдошта ва мубталои короновирусбуда
нафаскаширо осон мегардонад)
• донакҳои майдашуда ҳангоми заҳролудшавӣ
ҳолатро беҳтар мегардонанд
• тимохинони дар таркиби сиёҳдонабуда
инкишофёбии саратонро суст мекунад

— Медонам, медонам! Ин сиёҳдона, — хушҳол
мешавад Насиба. — Модарам мегӯяд, ки ҳама
гуна булочка ширину шикамсерӣ мегардад!
Бибиҷон, чаро чойи шумо чунин нотакрор аст?

Сиёҳдона — растании сеҳрнок аст. Таркиби
он ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. Вале маълум
аст: дар сиёҳдона чунин элементҳои фоиданок
ба монанди калсий, оҳан, синк, мис, тиамин,
ниатсин, фосфор, кислотаи фолиёвӣ мавҷуд аст.

Сиёҳдона ба кӣ иҷозат дода
намешавад?
Ба шахсони аллергиядошда, алалхусус агар
реаксия ба дигар тухмиҳо пайдо шуда бошад,
аз ҷумла кунҷит, беҳтар аст аз сиёҳдона даст
кашанд. Ғайр аз ин занҳои ҳомиладор аз он
истеъмол накунанд, чунки он қобилияти танг
кардани бачадонро дорад.

— Ман ба он низ сиёҳдона илова мекунам, —
чашмак мезанад Фирӯза. — Таъми ғайриодӣ, бо
талхии форам. Вале барои саломатӣ чӣ қадар
фоидаовар!

Ана ҳаминҳо иҷозат дода намешаванд.

— Модарҷон, дар бодиринг, қарскунакҳои шӯри
дӯстдоштаи ман, ки барои зимистон маҳкам
мекунӣ сиёҳдона ҳам мавҷуд аст? — ба сӯҳбат
ҳамроҳ мешавад падари Насиба ва мехоҳад
бибиро дар ҳолати ногувор монад. -Наход ки
боз дар бораи сиёҳдона сухан кунад?-ба худ
савол дода.

Таоме,
ки
ҳамаи
набераҳои
меписанданд, — пирог аз карам.

— Албатта, ҳаст, — ҷавоб медиҳад ӯ. — Дар
бодиринг ва дигар сабзавоти консервшуда.
— Сиёҳдона — ганҷи ҳақиқист, — ба писараш
чашмак мезанад бобои Зарифбек, — Оё медонӣ,
ки фиръавнҳои мисрӣ дохили қабр шишачаро бо
равғани сиёҳдона мегузоштанд? Охир мисриҳо
ба дунёи охирад ҳама ашёи пурқиматро бо худ
мегирифтанд, — сӯхбатро ҷамъбаст кард ӯ.

Ретсептҳои Фирузабибӣ
Фирӯза

Пироги карамӣ бо сиёҳдона
Мумкин аст ҳам дар ҳолати гарм, ҳам дар
ҳолати хунук истеъмол намуд. Бо ширкати
хӯриши сабзавотӣ метавонад қабули таоми
комилро иваз намояд.

Хамир:
Орд — 450 г
Хамирмояи хушк — 4 қ.ч.
Об — 1 ст.
Тухм — 1 дона.
Равғани маска — 100 г
Сиёҳдона — 2-3 қ.ч.
Шакар, намак — аз рӯи хоҳиш

Қима:
Карам — 600 г
Пиёзи бехӣ — 2 дона.
Равғани растанӣ — 3 қ.ч.
Хамираи помидор — 1 қ.ч.
Пиёзи кабуд, ҷаъфарӣ, шибит — якчанд барг

Хушбӯиҳо: кӯфтаи мурчи сиёҳи, кӯфтаи
тухми гашнич — ҳар кадоме дар ҳаҷми
нӯги корд
Намак — аз рӯи хоҳиш

Хамирро тайёр мекунем
1. Хамирмояи хушкро ба орд омехта ва намаку
шакар илова мекунем.
2. Равғани маскаро беҳтар аст дар қисми
сардкунии яхдон нигоҳ дорем— он гоҳ
аз тарошак гузаронидан осон мегардад.
Равғани аз тарошак гузаронидашударо ба
орд ҳамроҳ мекунем ва бо дастон онҳоро
соиш медиҳем. Сипас ба он тухм ва об илова
мекунем. Миқдорро чунон танзим кардан
зарур аст, ки хамир мулоим шуда бошад,
вале ба дастон начаспад.
3. Хамирро ним соат дар яхдон, беҳтараш
дохили плёнка нигоҳ дорем.

Қимаро омода мекунем
Аввал пиёзро майда пора мекунем, дар миқдори
начандон зиёди об онро бо иловаи каме равған
таф медиҳем. Сипас, карами ба шакли дароз
бурридашуда хушбӯиҳоро илова карда, омехта
мекунем. Сарпӯшро маҳкам карда, 15 дақ.
дампаз мекунем. Дар охир хамираи томат ва
кабутиро илова мекунем. Ҳамаашро омехта
мекунем.
Хамирро мебарорем: онро ба ду қисм тақсим
мекунем, ки яке каме аз дигаре калонтар бошад.
Қисми калонро то ғафсии нимсантиметра
тунук мекунем ва ба қолаби рағанмолида
ҷайгир мекунем, канорҳояшро қат мекунем.
Болои он қайлаи хунукшударо мегузорем.
Қисми хурдро низ то чунин ғафсӣ тунук
мекунем,
болои
қайла
мегузорем
ва
канорҳояшро бо хамири поёнӣ мечаспонем.
Бо ёрии чангак борои пирог якчанд сӯрохча
мекунем. Бо зардии тухм молидан мумкин аст.
Пирогро бо донакчаҳои сиёҳдона ороиш дода,
онро ба тафдони то 180 дараҷа тасфонидашуда
муддати 40-50 дақ. мегузорем.
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Чӣ тавр Сиҳатулло саломатии
оилаи худро бо маҳсулоти мавсимӣ
мустаҳкам кард
Сиҳатулло Саломатов ҳамеша тирамоҳро бо
сулфа, оби бинӣ ва ҳарорати баланд ақокаманд
мекард.
Ва ба ҳамаи сабаб, омадани тирамоҳ, аз оғози
занги якуми мактаб духтарони ӯ бо навбат бемор
мешуданд. Ва худи Сиҳатулло ҳатто маҷбур шуд,
ки чанд маротиба рухсатии бемориро гирад:
зеро ҳамсараш ҳар се духтарашро нигоҳубин
карда наметавонист. Ин ҳар сол давом мекард,
то даме ки оилаи Саломатовҳо ба мустаҳкам
намудани масъуният (иммунитет) ҷиддӣ
муносибат накарданд.
Маҳз дар ҳамин ҷо зиддият маълум шуд: худи
ҳамин тирамоҳ вақти беҳтарин барои сер кардани
организм бо витаминҳо ва микроэлементҳо
мебошад. Охир, дар Тоҷикистон фасли маҳс
тирамоҳ аз меваю сабзавоти солим хеле бой аст.
Чаро хӯрдани хӯрокҳои мавсимӣ муҳим аст,
Сиҳатулло аз худ пурсид. Пас аз фикр кардан, ба
худ панҷ сабабро муайян кард.
1. Чунин меваю сабзавотҳо мувофиқи давраи
табиии табиӣ пухта ва чинда шудаанд. Ин
маънои онро дорад, ки онҳо барои бадан ҳадди
аксар фоида доранд.
2. Онҳо инчунин болаззаттарин мебошанд.
Воқеан, бо ҳамон сабабе, ки дар якум сабаб
нишон дода шудааст. Қулфинае, ки аз гармхона
оварда мешавад, бӯи алафи мӯрчаро дорад.
Охир, онро хом мечинанд, то ки дар роҳ пухта
шавад. Мавсимиро бошад дар мавсими худаш,
сари вақт ҷамъоварӣ мекунанд.
3. Дар рафҳо махсусан дар фасли тирамоҳ
маҳсулоти болаззат ва хушбӯй зиёданд.
Шумо метавонед ҳар рӯз маҳсулоти тару тоза
харидорӣ кунед. Чунин навъҳои гуногунӣ ба
Шаҳнози нозуктабъ ва Дилнози хӯра ва ҳатто
ба Гулнози камхурак маъқул аст. Ва ин навъҳои

гуногуни меваю сабзавот кӯмак мекунад, ки
тамоми витаминҳои заруриро барои саломатӣ
ба даст оред. Муҳим он аст, ки хӯрокҳои рангҳои
гуногун хӯред, зеро онҳо дорои маводи ғизоии
гуногун мебошанд. Ва дар омади гап, маҳз
тӯҳфаҳои тирамоҳ ба ҳамёни шумо камтар зарар
мерасонанд, қайд кард Сиҳатулло. Зеро онҳо
мисли кабутарҳои дар боғи 2700-солагии Кӯлоб,
бисёранд. Ва нархҳо барои онҳо пасттарин
мебошанд.
4. Ин хӯрокҳо дорои ғозҳои зиёданд ва аз ин
рӯ, рӯдаи ҳозимаро ба эътидол меоранд ва
ҳазмашон осон аст”, — хондааст Сиҳатулло дар
интернет (дар китоби маҷмӯи ретсептҳо барои
ғизои мактабӣ). Ва бо ин суханҳо розӣ шуд: дар
хақиқат пас аз меваю сабзавоти пухташуда дар
меъда вазниние нест.
5. Ва боз ба хотир овард: маҳз аз ҳосили
тирамоҳӣ ҳамсараш лазизтарин муррабо ва
хуришҳои консервагӣ омода мекунад! Ва аҷибие
ин меваю сабзавотҳо дар он аст, ки онҳоро
хушк карда мешавад: шафтолу, хурмо, нок, олу
ва помидор, тамоми оила дар шакли меваҳои
хушкшударо мехӯранд. Умуман, фоидаи
консервакардашуда низ хуб аст. Охир, сол дар
тирамоҳ тамом намешавад ку.
Кадом маҳсулотҳои мавсимӣ аз витаминҳои
муҳим бой мебошанд? Кадоме аз онҳо
барои муҳофизат аз шамолкашӣ ва вирусҳо
беҳтаранд?
Қаҳрамони мо ин
чизҳоро барои худ
муайян кард

Витамини С

Витаминҳои гуруҳи В

Ҳатто ба Гулнози панҷсола маълум аст, ки
витамини С беҳтарин дӯст дар мубориза бо
бемориҳост. Дар ташаккули ҳуҷайраҳои иммунӣ
иштирок мекунад. Барои мустаҳкам шудани
устухон ва дандонҳои кӯдакон кумак мекунад.

Ҳангоми хуруҷ кардани бемори онҳо ба
наҷот меоянд. Ин витаминҳо дар истеҳсоли
антителаҳо барои мубориза бо беморӣ ва осон
кардани барқароршавӣ иштирок мекунанд.

Ба ҳамсари Сиҳатулло хосияти дигари ин витамин
маъкул аст: он антиоксиданти бақувватарин аст.
Яъне бо радикалҳои озод мубориза бурда, раванди
пиршавиро пешгирӣ мекунад.

Шумо метавонед онҳоро пайдо кунед:
- зардолу
- каду
- хурмо
- лӯбиё
- анор
- гулкарам ва карами
- анҷир
сафед
- олу

Муҳим: ин модда дар бадан тавлид намешавад.
Аз ин рӯ, ратсиони оилаи Саломатовҳо ҳоло
дорои меваю сабазвотҳои зеррин мебошад:
- зардолу
- ангур
- ангат
- олу
- себ
- брокколӣ
- хурмо
- қаламфури булгарӣ
- анор
- ҷаъфаррӣ
- анҷир
- шибит

Витамини А
Сиҳатулло онро «витамини зардак» номид. Дар
хотир доштан осонтар аст: он дар ҳама хӯрокҳои
норанҷӣ ва сурх мавҷуд аст. Барои равшан
будани чашм, барои солим будани бинӣ кӯмак
мекунад. Маҳз витамини А аст, ки ба луобпардаҳо
намӣ медиҳад ва аз ворид шудани бактерияҳои
зарарнок аз бинӣ пешгирӣ мекунад.
Дилнозаи миёна умеди калон дорад: бо ёрии
«витамини сурх» вай ба зудӣ ба хоҳари калониаш
қад-қад мерасад. Охир, барои ин у ҳам ҷавобгар аст.
Хуб, ҳамсари Сиҳатулло аз чизи дигар хурсанд
аст: витамини А ба пӯст ва мӯй таъсири судманд
мерасонад. Вай инро дар худаш назорат кард
бурд.

Витамини А дар хӯрокҳои зерин мавҷуд аст:
- сабзӣ
- биҳӣ
- каду
- ангат
- помидор
- анҷир
- қаламфури булгарӣ - хуч
- зардолу
- исфаноҷ
- себ
- брокколӣ
- олу
- пиёз сабз

Витамини Е
Боз як антиоксиданти пурқуввате, ки дар
таҳкими системаи масуният ва мубориза бо
бактерияҳо ва вирусҳо иштирок мекунад.
Илова бар ин, витамини Е хастагиро коҳиш
медиҳад, пӯстро аз шуоъҳои ултрабунафш
муҳофизат мекунад ва ба синтези гормонҳо
мусоидат мекунад.
Мо онро дар дарёфт карда метавонем:

- ангат
- исфаноҷ
- брокколӣ

- каду
- зардолу
- анҷир

20

Маљаллаи ѓизои мактабї

Ҳамсари Сиҳатулло оддитарин қоидаҳои ғизои солимро риоя мекунад. Шояд
онҳо ба шумо низ муфид бошанд:
•
•
•
•
•
•

хӯриши тару тоза — як бомбаи витаминӣ барои бадан, мо ҳар рӯз истеъмол
мекунем;
ҷушонидан, дампухткардан, дар буғ пухтан беҳтар аз бирён кардан аст;
таомнома аз рӯи принсипи рангинкамон — на танҳо зеботарин, балки
муфидтарин низ (дар давоми рӯз мо хӯрокҳои рангҳои гуногунро мехӯрем, то
ҳама намуди витаминҳо ва микроэлементҳоро ба даст орем);
дар як рӯз 3 порс сабзавот ва 2 порс мева хӯред, як порс ба андозаи мушти
кӯдак; мо меваҳоро ҳам бо хӯрокҳои сафедадор (творог, ҷурғот, кашаи ширӣ)
ва ҳам ҳамчун газакҳои алоҳида мехӯрем;
Буттамеваҳои турш ва хушк, аз қабили ангат, хуч, барои тайёр кардани нӯшокиҳо
хеле хубанд. Аз онҳо мураббо ва ҷем низ тайёр мекунанд, аммо бояд дар хотир
дошт: дар якҷоягӣ бо шакар онҳо камтар фоидаоваранд.
Аммо ях кардани буттамева ва меваҳои/сабзавот пухташуда як роҳи олии нигоҳ
доштани онҳо барои муддати тӯлонӣ бидуни гум кардани хосиятҳои судманди
онҳо мебошад.

Ва шумо медонед, ки натиҷа чист? Акнун Сиҳатулло ва аҳли оилааш рӯзҳои
ғамангези сулфа, оби бинӣ ва табларзаро фаромӯш карданд.
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Ҳикояҳои Таомвил

Ҳикояи чорум | Ошкоркунии
қасосгири махфӣ
Картошка Пюррэ ва шарики ӯ Пӯчоқи Пиёз
дар қитъаи полис болои курсиҳои сурхи аз
пӯчоқи чормағзи юнонӣ сохташуда нишаста,
чойи аз пӯслохи афлесун тайёршуда нӯшида,
саргарми суҳбат буданд.
Охири моҳи август буд. Паси тиреза офтоби дурахшон нурпошӣ
мекард, ҳуҷраро бӯйи рӯҳафзои афлесун фаро гирифта буд. Вале дӯстон
каме ғамгин буданд. Пас аз ошкор намудани парвандаи Чормағзи
Африқоӣ ду моҳ гузашта буд, вале дар ин муддат дар шаҳр ҳодисае рух
надода буд.
– Зиқ нашавед, Пӯчоқи Пиёз, албатта ба наздикӣ ягон ҳодисае рух
медиҳад, – мегуфт Пюррэ, вале худаш ҳам ба он боварӣ надошт.
Нобаҳангом дар кушода шуд, дар остона ду меваи норозӣ Олуболу
Олузода ва Нашпотӣ Нокзода пайдо шуданд.
– Ин бетартибӣ! – ҷои салом додан, гуфт Олуболу Олузода.
– Дар шаҳр қасосгири автомобилӣ амал мекунад, шумо бошед чой
менӯшед! – Олуболуро дастгирӣ намуда. гуфт Нашпотӣ.
Политсайҳо аз ҷо бархестанд:
– Чӣ ҳодиса рух дод?
Ташрифовардаҳо гапи якдигарро буррида,
аз нақл кардан, бештар дод мезаданд,
вале дере нагузашта ба Картошка ва Пиёз
муяссар шуд, муайян намоянд, ки гап дар
чист. Маълум шуд, ки дар шаҳр якчанд ҳафта
кадом як авбош чархҳои автомашинаҳоро
вайрон мекунад.
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– Шумо медонед, – озурда гуфт Олуболу, – ман хонаи бародарам ба
меҳмонӣ омадам ва мошинамро назди бино таваққуф кардам. Вақти
баргаштан мошинам ҳаракат накард! Баромада дидам, чархҳо осеб дида,
ҳавои ҳар чор чарх баромадааст. Иваз кардан лозим омад. Мегӯянд, ки
чунин ҳолат дар тамоми шаҳр вуҷуд дорад.
Ва нашпотӣ бо ҳаяҷон тасдиқ намуд:
– Дирӯзакак модели охирини зарди «Дюшес»-ро харидорӣ кардам. Ва
шумо чӣ фикр доред? Даромада хоб рафтам, имрӯз бошад, хеста дидам,
ки чархҳо корношоям шудаанд. Метавонед худатон бинед! Мошин ба
қитъаи политсай хеле наздик аст.
Ҳозирин ҳама ба кӯча баромаданд.
Политсайҳо «Дюшес»-ро, алалхусус
чархҳои
осебдидаро
аз
назар
гузарониданд. Онҳо ҳатто чархҳоро
бӯй кашида, ба якдигар нигоҳ карданд
ва Пиёз чизеро дар дафтарчааш қайд
намуд.
– Ба гумонам, кадом маҳлуле қисми болоии чархро нобуд кардааст,
фикри худро баён кард Нашпотӣ. – Ва ҳавои чархҳо баромадаанд. Аммо
бо чунин мошин сафар кардан хавфнок аст.
– Бале, ҳақ бар ҷониби шумо! Вале мо ба шумо кумак мерасонем, –
ваъда дод Пиёз, ки худ автомобилчии ашаддӣ буд.
Бо автомашинаи политсайӣ «Дюшес» – и ҷабрдидаро ядак намуда, ба
хизматрасонии автомобилии «Ситрон» оварданд. Дар он ҷо бо либоси
зарди корӣ якчанд нафар усто-мандаринҳо кор мекарданд.
Инҷо шиноси деринаи мо Банан низ ҳузур дошт. Росташ. ӯро шинохтан
ғайриимкон буд, чунки хеле дар офтоб обутобёфта ва пӯсташ доғчаҳои
ҷигарӣ пайдо намуда буд.
– Тасаввур мекунед, имрӯз аз рухсатӣ баргашта, назди хона омадам,
дидам, ки чархҳои «Бананваген» – и ман суст шудаанд, – шикоят кард
Банан. – Касе чархҳоро корношоям кардааст. Дар ноомади кор атола
дандон шиканад, гуфтаанд!
Дере нагузашта соҳиби хизматрасонии автомобилӣ худи Афлесунбойи
фарбеҳу босавлат пайдо шуд.
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Ӯ «Дюшес»-и баргаштаро дида, ангушти ҳайрат газид:
– Аз нав! Бори дигар қасосгири махфӣ. Устоҳои ман чирадастанд,
вале ҳоло бо сабаби ин авбош корашон хеле зиёд шудааст ва онҳо бо
душворӣ саривақт корашонро иҷро мекунанд.
– Аз ман чӣ қадар? – пурсон шуд Банан. «Бананваген»-и ӯ аллакай
тайёр шуда буд.
– Даҳ ҳазор барги ғор.
– Эҳ, – зиқ шуда гуфт Банан – Дар ноомади кор атола дандон шиканад,
гуфтаанд!
Пюррэ бошад, дар ин вақт либоси кории Афлесунбойро бодиққат аз
назар гузаронд.
– Маълум, ки шумо низ Афлесунбой ба устоҳои худ кумак мерасонедбо эҳтиром гуфт политсай. – хатто либоси кориатон дарридааст.
– Бале, – чуқур нафас кашида гуфт Афлесунбой. – Пӯслох сахт осеб
меёбад, вақти дарбеҳ кардан надорам. Баъзан бо мех, баъзан бо калид
медаррад.
Пюрре аз рӯи фарш чизеро бардошта:
– Бинед, аз кисаи шумо афтодааст. Ба гумонам ба пораи пӯслох монанд
аст ва ба либоси кории шумо хеле мувофиқ меояд.
– Бале, ин азони ман аст! – ва Афлесунбой ба тарс афтод. – Илтимос,
ба ман диҳед. Ман онро медӯзам. Ҳеҷ вақт намеёбам.
Ӯ дасташро дароз кард, вале Пюррэ бо овози баланд гуфт:
– Шумо ҳабс шудед! Барои вайрон кардани амволи шахси дигар, аз
он ҷумла, барои чархҳои автомобилӣ гунаҳкор дониста мешавед.
– Чӣ? Сафсата!
Мандаринчаҳо корро қатъ намуданд ва бо ҳайрат нигоҳ мекарданд,
ки чӣ рух медиҳад.
– Таҷриба мегузаронем. Ба ман чархи кӯҳнаро диҳед, – талаб кард
Пюррэ.

– Ҳоло ҳам инкор мекунед? – ҷиддан пурсид Пюрре. – Ин шумо
чархҳоро вайрон кардед, ки барои иваз кардани чархҳои автомобилӣ
соҳиби маблағи калон гардед.
– Мо маҷбур мешавем, ки устохонаи шуморо бандем, бо овози сард
гуфт Пиёз.
– Вале ин устохонаро ҳанӯз бобоям кушода буд! – ноумедона хитоб
кард Афлесунбой. – Чӣ тавр ман кор кардам, чӣ тавр кӯшиш кардам.
Росташ, корҳо хеле суст шуда буданд ва маҷбур шудам бо ин роҳ
мизоҷонро ҷалб намоям. Ман ягон кори бад накардам -ку.
– Шумо Қонуни 81 Таомвиллро «Дар бораи истифодаи пӯслохи
ситрусӣ бидуни таъинот»-ро халалдор кардед.

Қонуни 81 Таомвиллро

«Дар бораи истифодаи
пӯслохи ситрусӣ
бидуни таъинот»

– Хуб, – маъқул донист Афлесунбой. – ман ба ҷавобгарӣ омодаам.
Танҳо як чизро намефаҳмам, ман ҳамаашро бенуқсон ба нақша гирифта
будам. Чӣ тавр шумо фаҳмидед?
– Аз бӯйи пӯслохи афлесун, ки аз чархҳои корношоям меомад,
-хандиданд Пиёзу Пюррэ.

Мандаринчаҳо ба ӯ чархи Бананро ғелонида оварданд, ки онро
митта ё кислота корношоям намудааст. Пюррэ пӯслохи Афлесунбойро
фишурд, аз он моеи хушбӯй баромада, дар он ҷои чарх, ки моеъ расид,
резина корношоям гардид.

Ҳамин тариқ устохонаи кӯҳнаи Таомвилл баста шуд, политсайҳо бошад,
ба ҳуҷраи корӣ омада, чойи хушбӯйи худро, ки то ҳол хунук нашуда буд,
нӯши ҷон карданд.
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Меваҳои мо-дӯстдорони автомибил-дӯстони
ҳақиқии одам мебошанд. Онҳо натанҳо зебо,
рангорангу хушбӯянд, балки хеле фоиданок низ
мебошанд. Дар муқоиса бо чормағз, меваҳо
миқдори ками сафедаву равған доранд ва онҳо
то нуқтаи боло бо «сӯзишворӣ»-и муҳимвитамин ва моддаҳои фоидаовар пур шудаанд.
Меваҳо дар таркибашон витаминҳои А, В1,
В2, В6, В9, С, Е, РР, оҳан, калий, натрий, магний,
фосфор, калсий ва дигар микроэлементҳоро
доранд.

СИТРУСИҲО пеш аз ҳама бо витамини

С ва миқдори зиёди мавҷудияти
фтор (афлесун), ки барои саломатии
дандонҳо, мӯйсар ва устухон заруранд,
маъмуланд.

Нок ва себ миқдори зиёди оҳан дошта,
олу бошад, аз рӯи миқдори хром-пешсаф
мебошад.

Меваҳо барои нигоҳ доштани
ҷавонӣ, фаъолнокӣ кумак мерасонанд
ва мубодилаи моддаҳоро метезонанд.
Тобистон ва ҳангоми гармо истифода
мева ҳамчун газзак хуб аст- онҳо
дорои миқдори зиёди об ва қанди
табиӣ мебошанд.
28

Дар пӯслохи ситрусӣ моддаи лимонен
мавҷуд аст. Он бо он маъмул аст, ки
метавонад баъзе намуди резина ва
пластикро нобуд созад. Агар пуфакро дам
карда, ба он қатраи моеи аз афлесун ё лимӯ
ҷафидаро чакконем, болои он сӯрок шуда,
пуфак мекафад. Аз ин хусусияти пӯслох
Афлесунбойи фиребгар истифода намуд.
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