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چىيىٌ چېنىػْىڭ ھۆمَي ۋە ئۇّىڭ زىَىْي
توغرىطىذا
ّ-127312وٍۇرىۇق ضوئبه
ضوئبه:
چىيىٌ چېنىع ھبراٍَۇ؟ چىيىَگە مۆك تبٍبمب
ٍبمي ببغقب زەھەرىىل ً اددىالرّي ئىػيەتَەضتىِ گۈه
ضۈٍي ئىػيەتطىَۇ ئوخػبغال ھبراً بوالٍذۇ؟ ،بۇ ھەقتە
چۈغەّچە بېرىػىڭالرّي ضوراٍَىس.
جبۋاپ:
ببرىىق گۈزەه ٍەدھىَىيەر ئبىەٍيەرّىڭ
پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھ تبئبالغب خبضتۇر.
بىرىْچي :تبٍبمب ضەۋەبىذىِ مېطەه بوىغبّالرّي
ھېطببيىَىغبّذىَۇ تبٍبمىْىڭ ھبزىرقي زاٍبّذا
مىػىيەر مۆپيەپ ئىطتىَبه قېيىۋاتقبُ ئەڭ زەھەرىىل
ۋە ّىجىص ّەرضە ئىنەّيىنىذە ھېچ غەك ٍوق  .تبٍبمب
چېنىع ضەۋەبىذىِ ٍىيىغب ّۇرغۇُ مىػىيەر ھبٍبتىذىِ
ئبٍرىيىذۇ.
خەىقئبرا ضەھىَە تەغنىالتىْىڭ ٍ-2008ىيذىني
تەمػۈرۈظ دوك التىغب قبرىغبّذا ،تبٍبمب تەرمىبىذىني
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ّىنۇتىِ ٍبددىطىْي ضۈٍۈرۈظ ضەۋەبي بىيەُ ٍىيىغب
ٍ 5.4ىيَوُ مىػي ھبٍبتىذىِ ئبٍرىيىذىنەُ ٍ .ەّي ھەر
مۈّي تبٍبمب ضەۋەبىذىِ ھبٍبتىذىِ ئبٍرىيىذىغبّالرّىڭ
ضبّي ئوتتۇرا ھېطبة بىيەُ ٍ 140000ىڭغب ٍېتىذۇ
دېگەّيىنتۇر .بۇّىڭ ئبىذىْي ئ ىيىع ئۈچۈُ تىسدىِ
چبرە -تەدبىر قوىيۇّىيَىطبٍ-2020 ،ىيىغب ببرغبّذا تبٍبمب
تەرمىبىذىني زەھەرىىل ٍبددا ضەۋەبىذىِ ھەر ٍىيي
ٍ 10ىيَوّغب
ھبٍبتىذىِ ئبٍرىيىذىغبّالرّىڭ ضبّي
ٍېتىذىنەُ.
بىس  -7432ۋە ّ-10922وٍۇرىۇق ضوئبىالرّىڭ
ىذىغبُ
جبۋابىذا زەھەرىىل چېنىَيىننە ئىػيىت
ئۆضۈٍيۈميەرّي تېرىع ،ئىيىپ -ضېتىع ۋە بۇ ّىجىص
ئۆضۈٍيۈمْي ئىطتىَبه قىيىػْىڭ ھبراٍيىقي
توغرىطىذا تەپطىيي جبۋاپ بەردۇق.
ئىننىْچي :چىيىٌ چېنىع ئبرقىيىق ئىطتىَبه
قىيىْىذىغبُ زەھەرىىل ٍبددىالر ئبدەتتە ئوراىغبُ
تبٍبمىذىني زەھەرىىل ٍبددىالردىِ ھېچ پەرق ىەَّەٍذۇ
بەىني ئۇّىڭ زېَىْي تبٍبمىْىڭ زىَىْىذىِ
مۆپراقتۇر.
بەھرەٍْذىني "زەھەرىىل چېنىَيىننە قبرغي
تۇرۇظ جەٍئىَتي "ّىڭ تور ضەھىپىطىذە چىيىٌ
4

ئبرقىيىق ئىطتىَبه قىيىْىذىغبُ ٍبددىالر توغرىطىذا
ٍۇّذاق ببٍبّبت ئېالُ قېيىْغبُ:
ە غەمىييەّگەُ
بۇ ٍبددىالر تبٍبمب تەرمىبىذ
ٍبددىالردىِ ھېچ پەرقيەَّەٍذۇ ،بەىني چىيىٌ ئبرقىيىق
ئىطتىَبه قىيىْىذىغبُ ٍبددىالرّىڭ تەرمىبىذىني
زەھەرىىل ٍبددىْىڭ ضبّي ٍ4000ىڭذىِ ئبز ئەٍەش .
ئۇّىڭ ٍۇھىَيىرى ّ :ىنۇتىِ ،زەھەرىىل گبز ،مۆٍۈر
ٍېَي ،ئېغىر ٍېتبه ،ئوت ئبىغۇچي ٍبددىالر ،راك
مېطىيىگە ضەۋەة بوىىذىغبُ ٍبددىالر ،خىَىَىيىل
زىرائەت ٍبددىيىرى ،ھبغبرەتْي ئۆىتۈرىذىغبُ ٍبددىالر ۋە
ئۇّىڭذىِ ببغقب ّۇرغۇُ زەھەرىىل ٍبددىالرّي ئۆز ئېچىگە
ئبىىذۇ.
زەھەرىىل ٍبددا ئىػيەپ چىقىرىذىغبُ بەزى
غىرمەتيەر چىيىٌ ئبرقىيىق ئىطتىَبه قىيىْىذىغبُ
ٍبددىالرّىڭ تۈ رىىرىذىِ مۆٍۈر ٍېَي ٍبددىطىْىڭ
ھەٍَىطىْي ٍبمي بىر قىطَىْي تبزىالپ پىػػىقالپ
ئىػيىگەّيىنىْي ئىيگىرى ضۈرىذۇ  .غۇّذاقتىَۇ ئۇالر
چىيىٌ ئبرقىيىق ئىطتىَبه قىيىْىذىغبُ چېنىَيىل
ٍبددىطىغب تەرمىۋى ئېْىق بوىَىغبُ بەزى تەً ۋە
خۇغبۇً ٍبددىالرّي قبتىذىغبُ بوىۇپ ،بىس ئۇُ ىڭذىِ
مىيىذىغبُ زىَبّْىڭ ٍىقذارىْي ئېْىق بىيەىَەٍَىس .
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بەزىيەرّىڭ چىيىٌ ئبرقىيىق ئىطتىَبه
قىيىْىذىغبُ ٍبددىالرّىڭ تبٍبمىغب ئوخػبظ خەتىرى
 .ضەئۇدى
ٍوق دېگەُ ضۆزى ھەرگىسٍۇ توغرا ئەٍەش
ئەرەبىطتبّذا تۆت ٍىو جەرٍبّىذا ئىيىپ بېرىيغبُ
جىطىذىِ غۇ
تەتقىقبت ۋە تەمػۈرۈظ ّەتي
ئىطپبتالّذىني ،چىيىَذا ئىطتىَبه قىيىْىذىغبُ
غىرىيىل ٍبددا ضبپ زەھەرىىل ٍبددا بوىۇپ ،غىرمەتيەر
ضەھىَە تەغنىالتىْىڭ مۆزىتىػي ٍبمي تەمػۈرۈغىگە
قوٍَبضتىِ ئۇّىڭ تەرمىبىگە ٍەّە تۈرىۈك رەڭيىل
ٍبددىالرّي ئبرىالغتۇرغبُ  .تەمػۈرۈظ ئبرقىيىق ٍەزمۇر
ٍبددىْىڭ راك ۋە ئۇّىڭذىِ ببغقب ھەر تۈرىۈك
مېطەىيىنيەرگە ضەۋەة بوىىذىغبّيىقي ئىطپبتالّذى .
"ئەىجىراك" دەپ
بۇّىڭ تۈرىىرى ئىچىذىني
ئبتىيىذىغبُ چېنىَيىل تۈرى  %15مۆك تبٍبمىغب
ئەضەهٍ ،ېۋە ۋە ئۇّىڭذىِ ببغقب مۆپتۈرۈظ ئۈچۈُ بەزى
قالپ
خىَىَىيىل ٍبددىالرّي ئبرىالغتۇرۇپ پىػػي
ئىػيەٍذۇ.
ئۈچىْچي :بەزى ضبددا مىػىيەر چىيىٌ ئبرقىيىق
تبٍبمب چېنىػْي ھباله ،ئۇّىڭ تۈتۈّي چىيىَذىني
ضۇٍۇقيۇق ئبرقىيىق چېقىپ مېتىذۇ دەپ قبراٍذۇ  .بۇ
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توغرىذىِ بەمالً چەتْەپ مەتنەّيىل ھېطببيىْىذۇ
ئەٍَب تەجرىبىيىل مىػىيەر ٍۇّذاق دەٍذۇ :
-1چىيىَِى بىر قېتىٌ غوراظ ئبز بوىغبّذا  10تبه
ضىگبرېت چەمنەّگە ببراۋەر مېيىذۇ .
 -2غىرىيىل چېنىَيىل بىرقىطَىْىڭ چىيىَذا
مۆٍۈغي چىيىَذىني زەھەرىىل ٍبددىْي تېخىَۇ
مۈچەٍتىذۇ.
-3بىر چىيىَْي بىر قبّچە مىػي
ئىػيەتنەّيىنتىِ ئۇالرّىڭ ئبرىطىذا بەزى
مېطەىيىنيەرّيڭ تبرقىيىع ئېھتىَبىيىقي زور بوىىذۇ .
-4چىيىَْىڭ ضۈٍي چىيىَذىني تبٍبمب ٍبددىطي
ئۆز ئىچىگە ئبىغبُ راك ۋە ببغقب مېطەىيىنيەرگە ضەۋەپ
بوىىذىغبُ زەھەرىىل ٍبددىالرّي ٍوق قىيىۋېتەىَەٍذۇ .
بەھرەٍْذىني"زەھەرىىل چېنىَيىننە قبرغي
تۇرۇظ جەٍئىَتي " تور بىتىذە ٍۇّذاق ببٍبُ قىيىْغبُ :
مۆپچىيىل مىػىيەر چىيىٌ چېنىػْىڭ زېَىْي
تبٍبمب(ضىگبرېت) چېنىػْىڭ زىَىْىذىِ ئبز بوىىذۇ
دەپ قبراٍذۇ  .بۇ ئىْتبٍىِ ئبددى قبراغتۇر  .چۈّني ئۇالر
چىيىَذا ببر بوىغبُ ضۇّىڭ ئبرى ضىذىِ ئۆتنەُ تۈتۈُ
زىَبّيىق ٍبددىالرّي پۈرمىَذۇ ،غۇّىڭ بىيەُ چىيىٌ
چىنىع ئبرقىيىق مىيىذىغبُ زىَبّْىڭ ّىطبىتي
7

تۆۋەّيەٍذۇ دەپ قبراٍذۇ  .ئەٍَب چىيىٌ چەمنۈچىْىڭ
ئېغىسىذىِ چىققبُ تۈتۈّْي تەمػۈرۈظ ّەتىجىطىذە ،بۇ
 .چۈّني
قبراغْىڭ خبتب ئىنەّيىني ئبغنبرا بوىذى
ئېغىسد ىِ چىققبُ غۇ تۈتۈَّۇ تبٍبمب تەرمىبىذە ببر
.
بوىغبُ زەھەرىىل ٍبددىالرّي ئۆز ئىچىگە ئبىىذۇ
تەمػۈرۈظ ّەتىجىطىذىِ غۇ ئىطپبتالّذىني:
 -1چىيىٌ چېنىع دائىٌ خۇٍبر قىيىذۇ.
ئۆپنىْىڭ ّورٍبه
 -2چىيىٌ چېنىع
ھەرىنىتىْي تۆۋەّيىتىذۇ ،ئۆپنىْىڭ ئىػػىپ
مېتىػي ،تەر ەپيىرىْىڭ ٍبىيۇغيىْىػىغب ضەۋەپ
بوىىذۇ .بۇ مېطەه ئېغىرالغقبّطىرى ئىْطبّذا ئۇّىڭغب
تبقببىو تۇرۇظ مۈچي ئبجىسالٍذۇ.
 -3چىيىٌ چېنىع ئۆپنە ،ئېغىس بوغيۇقي ،مبّبً ۋە
ئبغقبزاُ رامي قبتبرىىق مېطەىيەرگە ضەۋەپ بوىىذۇ.
 -4چىيىٌ چېنىع قبُ تەرمىبىذىني مبربۇُ
گبزىْىڭ ٍۇقىرى مۆتۈرۈىىػىگە ضەۋەپ بوىىذۇ .
 -5چىيىٌ چېنىع ئەر -ئبٍبىالردا ئۇرۇقذاّالرّىڭ
مەٍىَىػىْي مەىتۈرۈپ چىقىرىذۇ .
 -6چىيىٌ چەمنەّيەرّىڭ ئۆپنە ضىو مېطىيىگە
گېرىپتبر بوىۇظ ّىطبىتي ٍۇقىرى بوىىذۇ .
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 -7چىيىٌ چېنىع دائىٌ چىيىٌ چېنىذىغبُ
ئبٍبىالر ھبٍىيذار بوىغبّذا قورضبقتىني تۆرەىَىْىڭ
ۋەزّي تۆۋەّيەٍذۇ ،غۇّذاقال تۆرەىَە مەىگۈضىذە ّەپەش
ٍبىيۇغي مېطىيىگە گىرىپتبر بوىىػي ٍبمي تۇغۇىۇپال
ئۇغتۇٍتۇت ئۆىۈپ مېتىػىگە ضەۋەپ بوىىػي ٍۇٍنىِ.
 -8چىيىٌ چەمنۈچي ھەر قېتىٌ ّەپەش ئبىغبّذا
ئۇّىڭذىِ ۋە ئۇّىڭ مىَي ٍىذىِ ضېطىق پۇراقالر
تبراٍذۇ .ئۇّىڭذىِ ببغقب ئبۋازىْىڭ غبراڭ -غۇرۇڭ بوىىػي،
مۆز قبرچۇقيىرىْىڭ قىسىرىپ مېتىػىگە ضەۋەپ
بوىىذۇ .غۇّذاقال ٍۇددەتتىِ بۇرۇُ ٍۈزى ۋە بەدەُ
تېرىطىگە قورۇق چۈغۈپ مېتىذۇ.
 -9بۇّىڭذىِ ضىرت ٍەّە چىيىٌ چەمنۈچي ئۆز
ئۆٍىْىڭ ٍبددى ۋە ٍە ّىۋىٌ ٍۇھىتىْي بۇزغۇچي
ھېطببيىْىذۇ.
ٍۇقىرىقي تەمػۈرۈظ ّەتىجىطي گە قبرىغبّذىَۇ
چىيىٌ چېنىػْىڭ ھبراً ئىنەّيىني ئوچۇق چىقىپ
تۇرۇپتۇ.
غەٍخ ٍۇھەٍَەد ئىبْي ئىبراھىٌ رەھىَەھۇىالھذى ُ :
ئوراىغبُ تبٍبمب (ضىگبرېت) چېنىع بىيەُ چىيىٌ
چېنىػْىڭ ئبرىطىذا ّېَە پەرق ببر ؟ دەپ ضوراىغبّذا،
غەٍخ تبٍبمىْىڭ ھبراً ئىنەّيىنىْي تەپطىيي
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چۈغەّذۈرۈپ بوىۇپٍ ،ۇّذاق دېگەُ  :ئەگەر تبٍبمىْىڭ
ھبراً ئىنەّيىني ئىطپبتالّغبُ بوىطب ،تبٍبمىْي
قەغەزگە ئوراپ ضىگبرېت غەمىيذە ئىطتىَبه قىيىع
ٍبمي چىيىٌ ئبرقىيىق ئىطتىَبه قىيىعٍ ،ەّي ضبپ
تبٍبمب ٍبددىطي ّي ئىطتىَبه قىيىع بىيەُ ئۇّىڭغب
ئبرىالغتۇرۇىغبُ ٍبددىالرّي ئىطتىَبه قىيىػْىڭ
ئبرىطىذا ھېچ پەرق ٍوق ،گەرچە ئىطىٌ ئۆزگەرضىَۇ
ٍبھىَەت ئۆزگەرٍەٍذۇ .ھبراً ّەرضە ببغقب بىر ّەرضىگە
ئبرىالغتۇرۇىطب ،ئۇ ّەرضىْىڭ ئەضيىذىني ھبراٍيىقي ئۆز
دا
بۇ توغرى
.
ھبىىتىذە تۇرىۋېرىذۇ
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ٍۇّذاق دېگەُ « :قىَبٍەت
ٍېقىْالغقبّذا بىر بۆىەك مىػىيەر مېيىذۇ ،ئۇالر
ھبراقْىڭ ئىطَىْي ئۆزگەرتىپ ببغقب بىر ئىطىٌ
بىيەُ ئىچىذۇ [ ».ئىَبً ئەھَەد رىۋاٍىتي  .غەٍخ ئەىببّي
رەھىَەھۇىالھ بۇ ھەدىطْي ضەھىھ ھەدىطيەر توپيىَي
-414ھەدىطتە مەىتۈرگ ەُ ] .غەٍخ ٍۇھەٍَەد ئىبْي
ئىبراھىٌ پەتىۋاالر توپيىَي -12توً -90بەت.
ضەئۇدى ئەرەبىطتبُ ئىيَي تەتقىقبت ،دىْي پەتىۋا
موٍىتېتي ئبىىَيىرى ٍۇّذاق دەٍذۇ  " :چىيىٌ ،تبٍبمب
قبتبرىىقالر ھبراً قېيىْغبُ ّىجىص ّەرضىيەردىِ بوىۇپ،
ئۇّىڭ تەرمىبىذە ئىْطبُ بەدىْىگە زىَبُ ىىق بوىغبُ
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ٍبددىالر ٍەۋجۇتتۇر  .غۇّذاقال پۇهٍ -بىْي ئىطراپ
قىيغبّيىقتۇر .بۇ توغرىذا ئبىالھ تبئبال قۇرئبُ مەرىَذە
َ
ح
ْ َ
﴿و ح ُّ َ ح ح َّ ِّ َ
ات َوُيَ ِّر حم َعنيْ ِه حه اْلَبَائِث﴾
ٍۇّذاق دەٍذۇ ِ َ :
ُيل لهه امطيب ِ
تەرجىَىطي « :ئۇالرغب پبك ّەرضىيەرّي ھباله قىيىذۇ،
ّبپبك ّەرضىيە رّي ھبراً قىيىذۇ [ ».ضۈرە ئەئراف -157
ئبٍەتْىڭ بىرقىطَي].
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍذىِ ببٍبُ قىيىْغبُ
ضەھىھ ھەدىطتە ،پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ٍۇّذاق
دېگەُ « :ئۆزىگىَۇ ۋە ببغقىالرغىَۇ زىَبُ ٍەتنۈزۈظ
توغرا بوىَبٍذۇ  ».غۇّىڭ ئۈچۈُ چىيىٌ ۋە تبٍبمب
قبتبرىىق چېنىَو ىنيەرّي ئىطتىَبه قىيىع،
ببغقىالرغب ضېتىع ۋە جەٍئىَەتتە تبرقىتىع-
راۋاجالّذۇرۇظ توغرا بوىَبٍذۇ  [ .پەتىۋادا :غەٍخ ئببذۇه
ئەزىس ئىبْي ئببذۇىالھ ئبىي غەٍخ ،غەٍخ ئببذۇىالھ ئىبْي
غۇدەٍَبُ ،غەٍخ ضبىىھ ئەىپەۋزاُ ۋە غەٍخ بەمرى ئەبۇ
زەٍذ قبتبرىىقالر .دائىَىٌ موٍىتېت پەتىۋاضي .] 351\26
تۆتىْچي :ئەٍَب ضىسّىڭ ضوئبىىڭىس  :چىيىَْي
تبٍبمب ٍبددىطي قوغَبً پەقەت گۈه ضۈٍي بىيەُ
ئىطتىَبه قىيىع توغرىطىذا بوىۇپ ،ئۇ قبّذاق گۈه
ضۈٍي بىس بۇّي بىيَەٍَىس ۋە بۇّذاق بوىىػىْي
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تەضەۋۋۇرٍۇ قىيَبٍَىس ،ئۇّذاقتب چىيىَذا مۆٍىذىغىْي
قبّذاق ٍبدد ا؟ ،ئۇّىڭذىِ ضۇٍۇرىيىذىغبُ ّەرضىچۇ؟ ،بۇ
ّبٍەىۇً
ئىْطبّْىڭ تەضەۋۋۇر ىدىِ غبخالپ چىققبُ
ّەرضىگە ھۆمۈً قىيىػتۇر ٍ .ەضىيىْي ئوچۇقالغتۇرۇپ
ٍەّە بىر قېتىٌ قبٍتب ضورىػىڭىسّي تەۋضىَە قىيىَىس .
ھەٍَىذىِ توغرىْي بىيگۈچي جبّببي ئبىالھتۇر.
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