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ئهر ئايالىغا مېنى يالغۇز قوي، يوقال، سهن ئۆيدە بولساڭ 
دېگهندەك سۆزلهرنى قىلسا،  !بىر ۋەقه چېقىپ قالغۇدەك

 تاالق بوالمدۇ؟ ئايالى
 

 نومۇرلۇق سوئال-٢٠١٧٠٢     
 :سوئال     
مهن بىلهن يولدىشىم ئارىسىدا ماجرا يۈز بهردى، يولدىشىم      

ئاچچىقىدا، مېنىڭ كېتىشىمنى، ئۆزىنى يالغۇز قويۇشۇمنى، ئهگهر 
بۇ سۆز . كهتمىسهم بىرەر ئىش چىقىپ قالىدىغانلىقىنى ئېيتتى

ئانىسىغا تىلىفۇن -ئۇنىڭدىن كېيىن ئاتا. تاالق هېسابلىنامدۇ؟
تارتىش قىلغىلى -مهسىلهم توغرىسىدا تاالش قېلىپ مېنىڭ تاالق

ئۇنىڭدىن سىز ئايالىڭىز بىلهن ئۇرۇشۇپ قالغاندا نېمىنى . تۇردى
ئانىسى بىلهن سۆزلهشكهندە -نىيهت قىلغان دەپ سورالغاندا، ئاتا

بۇ نىيىتى . مېنى تاالق قېلىشنى مهقسهت قىلغانلىقىنى ئېيتتى
هقته تهپسىلى بۇ ه. ۋە سۆزلىرى ئارقىلىق تاالق چۈشهمدۇ؟

 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهغا خاستۇر
تاالق دېگهن سۆز؛ لهۋزىدىن ئوچۇق ئىپادىلىنىدىغان ۋە كىنايه      

 . ولىدۇيهنى تاالقنى ۋە باشقا مهقسهتلهرنى ئۆز ئېچىگه ئالىدىغان ب
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سهن : "ئوچۇق ئىپادىلىنىدىغان لهۋزى بىلهن بولغاندا ئايالىغا     
دىسه، بۇ سۆزدىن تاالقتىن باشقا مهقسهت  " تاالق قىلىندىڭ

 .ئىپادىلهنمهيدۇ
كىنايه شهكلى بىلهن بولغاندا، بۇنىڭدىن تاالق ۋە تاالقتىن      

ى ئهر كىش: بۇنىڭ مىسالى. باشقا مهقسهتلهرمۇ ئىپادىلىنىدۇ
سهن بويتاق ياكى سهن بىلهن مۇناسىۋەت ئۈزۈلدى ياكى : "ئايالىغا

ئاناڭنىڭ ئۆيىگه كهت ياكى مېنىڭ -ئىختىيار ئۆزۈڭدە ياكى ئاتا
 . دېگهندەك سۆزلهردىن ئىبارەت "ساڭا هاجىتىم يوق

بىز يۇقىرىدا بايان قىلغاندەك، ئالىمالرنىڭ كۈچلۈك قارىشىدا،      
كىنايه شهكىلدە ئېيتىلغان لهۋزىلهردە پهقهت شۇ سۆزنى تاالقنى 

ئهمما تاالقنى . مهقسهت قىلىپ دېگهندە تاالق هاسىل بولىدۇ
مهقسهت قىلماستىن ئۇرۇشۇپ، ماجرا قىلىپ، ئاچچىقىدا دېگهن 

 . سىل بولمايدۇبولسىمۇ بۇنىڭ بىلهن تاالق ها
) ١٢٠٩٤٧(بۇ توغرىدىكى پهتىۋانى بىلمهكچى بولسىڭىز      

 . نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئهت قىلىڭ
سىزنىڭ : يولدىشىڭىزنىڭ سىزگه ئېيتقان سۆزىگه كهلسهك     

كېتىشىڭىزنى، ئۆزىنى يالغۇز قويۇشىڭىزنى، ئهگهر كهتمىسىڭىز 
بۇ كىنايه تاالق بولۇپ، ئهگهر  بىرەر ئىش چىقىپ قالىدىغانلىقى،

سىز كهتمىسىڭىز چوقۇم بىرەر ۋەقه يۈز بېرىدىغان بولسا ۋە بۇ 
سۆزدىن ههم تاالقنى مهقسهت قىلغان بولسا، بۇ سۆز بىلهن تاالق 

 . هاسىل بولىدۇ
سىز كهتمىسىڭىز بىرەر ۋەقه يۈز بهرمىسه ياكى يۈز بېرىپ      

مهقسهت قىلمىغان بولسا،  قالسىمۇ يولدىشىڭىز بۇ سۆزدىن تاالقنى
 .بۇ سۆز بىلهن تاالق هاسىل بولمايدۇ
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ئانىسى بىلهن سىزنىڭ تاالق مهسىلىڭىز -يولدىشىڭىزنىڭ ئاتا     
تارتىش قىلىشقان شۇ ۋاقىتتا سىزنى تاالق -توغرىسىدا تاالش

قىلىشنى مهقسهت قىلىپ، ئهمما تاالقنى ئوچۇق ئىپادىلهيدىغان 
 . ۇنىڭ بىلهن تاالق هاسىل بولمايدۇسۆزنى قىلمىغانال بولسا، ب

تارتىش قېلىش جهريانىدا -ئانىسى بىلهن تاالش-يولدىشىڭىز ئاتا     
تاالقنى ئوچۇق ئىپادىلهيدىغان سۆزنى قىلغان بولسا ياكى تاالقنى 
مهقسهت قىلىپ ئوچۇق سۆزلىمهستىن كىنايه شهكىلدە تاالقنى 

ۋاقىتتا تاالق  ئىپادىلهيدىغان لهۋزىلهرنى سۆزلىگهن بولسا، بۇ
 . هاسىل بولىدۇ

 : بۇ يهردە دىققهت قىلىدىغان ئىككى تۈرلۈك ئىش بار     
تارتىش قىلغاندا، سىزنى -ئانىسى بىلهن تاالش-ئاتا: بىرىنچى     

ئاناڭنىڭ يېنىغا -تاالق قېلىشنى مهقسهت قىلغان بولۇپ، بۇرۇن ئاتا
لهپته كهتكىن دېگهندە تاالقنى مهقسهت قىلمىغان بولسا، دەس

نېمىنى مهقسهت قىلغان بولسا شۇنىڭغا هۆكۈم قېلىنىدۇ، كېيىن 
 .قېتىلغان نىيهتنىڭ ئىلگىرىكى هۆكۈمگه هېچ تهسىرى بولمايدۇ

ئهر كىشى كۆڭلىدە تاالقنى مهقسهت قىلغان : ئىككىنچى     
بۇنى ئوچۇق ئىپادىلهيدىغان سۆزلهرنى ۋە مهقسهتلىك  لسىمۇ ئهممابو

نومۇرلۇق  -٨١٧٢٦لمىغان بولسا، بۇ مهسىله كىنايه سۆزلهرنىمۇ قى
پهتىۋادا بايان قىلغىنىمىزدەك، بۇنىڭ بىلهن تاالق هاسىل 

 . بولمايدۇ
 .ههممىدىن توغرىنى ئالاله بىلگۈچىدۇر

 


