وئتتۇز ائلتە ھېلە

جوڭخۇا مىللىتىنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت مىراسى

 36 计ھېلە
Stratagems
قۇربان ۋەلى تەرجىمىسى

-2016يىل  -6ئاي ۋاشىنگتون

وئتتۇز ائلتە ھېلە

ئوقۇرمەنلەر سەمىگە:
<  36ھېلە> جوڭخۇا مىللىتىنىڭ تارىخىي مەدەنىيەە مىااسي  .مىالدىيىى ۇيۇر
– 500يىلالردا مەۋجيۇ دە قاراييى  .ۇۇنىيڭ يەميلىلىاھ ھەر ۇىيا دەۋىيادە ۇىيا
ۇېەىتىلغا (ئۆزگەرتىلگە ) .دېلەك ۇۇنىڭ ساختا نۇسخىلىاھ ۇار .يېقىنق  60يىلىا
ماركىسيييەميە يەميييلە ۇېاىلىيييال ئىسيييتىلاۆ مەنىسيييىىە ئۆزگييي ر ۇو غيييا .
قو ىڭىەدىك ۇۇ <  36ھېلە>ن تەرجىلە قىلىشتال ئەسلىن ساقال قېلىش ئ چ ل
يىل  -دەۋرھ قەدىلىەااق يەملىلەردى پايىىالنيىى ..ۇىااسيتە ئەسيل تېكىسيتتى
ئەمەسل ۇە ك ھەر كى .ئۆز چ مەنجس ۇۇيىيە تەمىنلىگە يەميلىلەر ئاساسيىىا
ئۇيغۇرچىغيييييا تەرجىيييييلە قىلىنغيييييا نۇسيييييخىالرن قوۇيييييۇۆ قىللىيييييىى..
ئۇيغۇرالر ۇۇ جوڭخۇا مىللىتىنىڭ تارىخىي مەدەنىەە مىااس <  36ھېلە>ن ئوقۇ
قويسيييال جوڭخيييۇا مىللىتىنييي چ ميييىنىش ئ چييي پاييييىىلى دە قيييارايلە .

 36ھېلىن قو لىنىش دائىاىس :
ھېلە -1دى -6گىيە ك چت ڭگ ر ەر ئ چ
ھېلە -7دى  -12گىيە ك چت ڭگ ر ەرگە تاقاۇىل تۇر ئ چ
ھېلە -13تى  -18گىيە ھۇجۇم قىلىش ئ چ
ھېلە -19دى -24گىيە :پاراكەنىىيىلىك سېلىش ن چ
ھېلە -25تىن -30گىچە :تېاىكىشىش ئ چ
ھېلە -31دىن -36گىچە مەغلۇۇىەەتتى قۇتۇ ۇ ئ چ

ھېلە مىكىر  36دۇر ،ئىشلىتەلىمەك ھەممىدىن كاتتىدۇر --- .ئوقيا خاتىرىسىدىن
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ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە

 -1ھېلە :تەڭاىىى سىا يۇمۇرل دېڭىەدى ئامكارا ئۆ
瞒天过海

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :تەڭاىىى سىا يۇمۇرل دېڭىەدى ئۆ .
ئەسلىي يەملىس :
(2)用欺骗的手段在暗地

》明 阮大铖《燕子笺 购幸

（1）瞒住上天，偷渡大海.

里活动. 清·无名氏<三十六记> (3)偷渡大海，形容采取谎言和伪装蒙蔽别人以达
》到目的的欺骗行为。明 阮大铖《燕子笺 购幸

ئىستىلاۆ مەنىس  :سىاىڭن تەڭاىىى يۇمۇرل دېڭىەدى ئامكارا ئۆ  .تەيەار ىقن
پۇختا قىلىاېلىا خااليىقنىڭ كۆزىن ۇۇيا .ئىشن يۇمۇر قىلل چانى رماي
ي رىاەرل گۇمانن يوق قىل ل ھۇجۇم قىكىىىغا پۇرسە ك .
ئېنگىلىسيىە تەرجىلىس :
Deceive the heavens and cross the ocean.

-2ھېلە :ۋېەغا ھۇجۇم قىلل جاۋن قۇتقاز
围魏救赵

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :ۋېەغا ھۇجۇم قىلىا جاۋن قۇتقاز.
ئەسلىي يەملىس :
。（1）魏、赵：战国时国名。（2）袭击敌人后方的据点以迫使进攻之敌撤退
明·罗贯中《三国演义》第 30 回
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。（3） 趁機攻佔敵方的本土

ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە
ئىستىلاۆ مەنىس  :ۇىائە نىڭ زىلىنىن ۇېسىاا لاقي ۇو ساڭل ئۇنىڭ ۇىلە
د ملەنلىشىااتقا ۇامقا ۇىا ئە گە ھۇجۇم قىلىش ئارقىل ئۇنىڭغا ياردەم قىلغا
ۇو ىااۆ .ئىشن تاما ىغانىى كېەى ل پۇرسە تېپىا ئۇنىڭ زىلىنىنىلۇ ۇېسىااۆ.
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Besiege Wei to rescue Zhao.

-3ھېلە :خەنجەرن ئۆتنە ئاۆل ياۋغا ساۆ
借刀杀人

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  : :خەنجەرن ئۆتنە ئاۆل ياۋغا ساۆ.
ئەسلىي يەملىس :
。（1）借用盟友的力量去打击 敌人. （2）以盟友的损失换得自己的利益
》明·汪廷訥《三祝記·造陷

ئىستىلاۆ مەنىس  :دوستۇڭن د ملىنىڭگە قارم تۇر مقا قىەىقتۇرل
د ملىنىڭن دوستۇڭنىڭ قو ۇىلە ئۆ ت ر (ئۆزەڭ ئوتتۇرىغا چىقىا خااليى
ئا ىىىا ياما ئاتقا قا لا) .دوستۇڭنىڭ زىەىن سىنىڭ پايىاڭ.
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Kill With a Borrowed Knife.
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ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە
-4ھېلە :ئۆزەڭ ھارد ق ئاۆل ياۋن چارچا
以逸待劳

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :ئۆزەڭ ھارد ق ئاۆل ياۋن چارچا .
ئەسلىي يەملىس :
（1）逸：安闲；劳：疲劳。（2）用安闲之己待疲劳之敌。指自己养精蓄锐，
》先秦 孙武《孙子 军争

。等敌人疲劳后，待机痛击

ئىستىلاۆ مەنىس  :ھارد ق چىقىاىا ك چ توپالل د ملەنن ھەرىكەتكە ساۆل
ك چىن خورا  .كۆت رەڭگە روھ ۇىلە چارچىغا د ملەنگە ئەجە لىك زەرۇە ۇەر.
(ئوڭىا يېتىا ياغ چاينا).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Substitute Leisure for Labor.
-5ھېلە :ياۋنىڭ ئۆيىگە ئو كەتسەل سە ۇۇالڭيىلى قىل
趁火打劫

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :ئۆيىگە ئو كەتسەل سە ۇۇالڭيىلى قىل.
ئەسلىي يەملىس :
（1） 趁：乘机。趁人家失火时去抢劫。（2）乘人之危谋取私利。明·吴承
》恩《西游记

ئىستىلاۆ مەنىس  :د ملىنىڭنىڭ ئۆيىگە ئو كەتسەل سە ۇېاىا ۇۇالڭيىلى قىل
(توپىالڭىى توقاچ ئوغۇرال) .د ملىنىڭنىڭ ۇېشىغا دەر كە گەنىەل ئا ىىىغا
مەنپەئەتن سە ئاۆ.
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Loot a Burning House.
4

ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە

-6ھېلە :شەرقتە چۇقان ،غەربتە ئۇرۇش
声东击西

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :مەرقتە چۇقا كۆت ر
ئەسلىي يەملىس :

قويل ئۇر من غەرۇتە قىل.

（1）声：声张；击：打击。（2）造成要攻打东边的声势，实际上却攻打西
》唐·杜佑《通典·兵六

边.

ئىستىلاۆ مەنىس  :مەرق تەرەپتى ھۇجۇم قىلىىىغا مەپە ۇەرل چۇقا كۆتەرل
دېققىتىن مۇ تەرەپكە ۇورا .د ملەنن قااليلىقانالمتۇرل ھۇجۇمن غەرب
تەرەپتى قىل (ئا ئايلىخانغا يوۆ سارىخانغا) .د ملە سە ت ز ۇو غىيە
غە ىبىن قو غا كە ت ر.
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Clamor in the East, Attack in the West.

-7ھېلە :يوق ئىشتى چاتاق تا
无中生有

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :يوق ئىشتى چاتاق تا .
ئەسلىي يەملىس :
》先秦·李耳《老子
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。（1）把沒有的說成有。（2）憑空捏造

ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە
ئىستىلاۆ مەنىس  :يا غانن راست دە نىقاۇالل پاكىتن ئويى ر چى
(تۇخۇمىى ت ك ئ نى )ل پىتنە تارقا ل قااليلىانيىلى ساۆ .پۇرسە تېپىا
ھۇجۇمغا ئۆ .
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Create Something from Nothing.

-8ھېلە :قورغنغا كىاسەڭ يۇمۇر كىا
暗度陈仓

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :چېنساڭغا كىاسەڭ يۇمۇر
ئەسلىي يەملىس :

كىا.

）（1）陈仓，古县名，在今陕西省宝鸡市东，为通向汉中的交通孔道。（1
韓信表面上派兵修復棧道，實際上卻和劉邦統率主力部隊，暗中抄小路襲擊
》《史记·高祖本纪

。陳倉

ئىستىلاۆ مەنىس  :يوۆ ياسىغۇچ ۇو ۇۋېلىا چوڭ يو غا چى (ھۇجۇم پىالنىڭن
يۇمۇر)ل مەمقۇالتن چوڭ يو ىا ئامكارا قىلل پۇرسە ك ل پەملە تۇرل
دملەنگە (چېنساڭ دېگە قورغانغا) چىغىا يوۆ ۇىلە يېقىنال ل يا تەرەپتى
ئۇچتۇمتۇ ھۇجۇم قىلىا غە ىبىن قو غا كە ت ر.
ئېنگىلىسيىە تەرجىلىس :
Openly Repair the Walkway, but Sneak through the passage of
Chencang.
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ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە
-9ھېلە :ئۇقاتقا ئۆتىاېلىا تاماما كۆر
隔岸观火

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :ئۇقاتقا ئۆت ۋېلىال ۇۇقاتتا كۆيىااتقا ئوتن تاماما قىل.
ئەسلىي يەملىس :
。（1）隔着河看人家着火。（2）对别人的危难不去助，在一旁看热闹
》唐·乾康《投谒齐已

ئىستىلاۆ مەنىس  :د ملىنىڭنىڭ ئۆيىگە ئو كەتسەل قامقا چىقىا تاماما كۆر
(د ملىنىڭنىڭ ئىيك قىسلىىا قااليلىقانيىلى چىقسال سە ئۇنىڭىى توپىالڭ
چىقىشن ك ) .ئۆزگ ر مكە قارا ھۇجۇم قىلىىىغا پۇرسە تا ل
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Observe the Fire from the Opposite Shore.

-10ھېلە :تەۇەسسۇمغا خەنجەر يۇمۇر
笑里藏刀

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :تەۇەسسۇمغا خەنجەر يۇمۇر .
ئەسلىي يەملىس :
（1）对人外表和气，却阴险毒辣. （2）笑中有刀，又以其柔而害物.《旧唐
》书·李义府传

ئىستىلاۆ مەنىس  :د ملىنىڭگە سىپايە ۇوۆل گېپىڭ يۇمشاق ۇو سۇ ل ئەملا
ئىيىڭىە زەھەر قاينىسۇ ل تەۇەسسۇم ئىيىگە خەنجەر يۇمۇر (ئىشەنيىسىگە
ئېاىشىااۆل ۇىخۇتالمتۇر) .يۇمشاق ۇىلە قاتتىقن ئەگل
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Hide a Knife behind a Smile.
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ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە

-11ھېلە :ئارمۇتن قۇر تىاە ل ماپتۇ ن يامار
李代桃僵

ئەسلىي .خەتلۇ -خە
يەملىس :
》古乐府诗《鸡鸣

تەرجىلىس  :ئارمۇتنى قۇرىتىۋېتىپ شاپتۇلنى ياشارت.

。僵：枯死。李树代替桃树而死

ئىستىلاۆ مەنىس  :ۇىاىن ۇەدەۆ ۇېاىال يەنە ۇىاىن ساقال قاۆ (ۇەدەۆ
تۆ ىلىسە ۇو لىغا ئەھاا ىال يېااقن كۆز ە).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Sacrifice the Plum Tree to Preserve the Peach Tree.

-12ھېلە :قو ۇڭ يەتكە ئوغالقن يېتىلە كە
顺手牵羊

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :قو ۇڭ يەتكە ئوغالقن يېتىلە كە .
ئەسلىي يەملىس :
》顺手把人家的羊牵走。《礼记·曲礼上

ئىستىلاۆ مەنىس  :ئۇچاىغانغا چاڭگاۆ ساۆ (د ملەننىڭ ۇىخەستلىكىن
غېنىلە ۇىلل ئا غۇدەك مەنپە ۇو سىالل ۇارغا يەردى قۇر ق قوۆ قايتلال
)تەيەارغا ھەمەار ۇوۆ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Take the Opportunity to Pilfer a Goat.
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ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە
-13ھېلە :چاتقا ن قاميىالل چايانن چۇچۇ
打草惊蛇

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :چاتقا ن قاميىالل چايانن چۇچۇ .
ئەسلىي يەملىس :
》(1)惊：惊动。打草惊动蛇.泄密而惊动对方。宋·郑文宝《南唐近事
》（2）操之过急、因小失大。明·郎瑛《七修类稿

ئىستىلاۆ مەنىس  :ھۇجۇم قوزغا چېكىا ۇاق (گۇمانلى د ملەنن
ئامكارىال ئ چ ) .يەنە ۇىا مەنىس  :ئا ىىااقسانلى قىلىا چانى ر
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Beat the Grass to Startle the Snake .

قويلا.

-14ھېلە :ئۆ گەننىڭ ئەرۋاھىن چاقىا
借尸还魂

خەتلۇ-خە تىەرجىلىس  :جەسەتن ئۆتنە ئاۆل ئەرۋاھىن تېاىلى ر.
ئەسلىي يەملىس :
》尸：尸体。借别人的尸体复活。以别的名义出现.. 元·《铁拐李·楔子

ئىستىلاۆ مەنىس  :ئەۋالدىن ۇوي سۇنى را لىساڭل ئەجىادىنىڭ ئەرۋاھىن چاقىا
(ئۆ ك ئېشەككە ي ك ئار ل) .ئىشن ۇامقا نام ۇىلە قايتىىى ۇامال.
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Borrow a Corpse to Resurrect the Soul.
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ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە

-15ھېلە :يو ااسن تېغىىى كەتك ز
调虎离山

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :يو ااسن تاغىى كەتك ز.
ئەسلىي يەملىس :
》明·《封神演义

。用计使老虎离开原来的山冈, 以便乘机行事

ئىستىلاۆ مەنىس  :يو ااسن (د ملەنن ) ئا ىا ئىستېھكامىىى كەتك زل
تەۇىئ مارائتتى پايىىال ل تار يەردە توسۇ ھۇجۇم قىلل غە ىبە قازا .
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Lure the Tiger Down From the Mountain

-16ھېلە :تۇتۇ ئ چ

قويۇۋە

欲擒故纵

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :تۇتۇ ئ چ قويۇۋە .
ئەسلىي يەملىس :
擒：捉；纵：放。故意先放开他，使他放松戒备，充分暴露，然后再把他捉
住. 《老子》三十六章

ئىستىلاۆ مەنىس  :قاچاقتىك د ملەنن ئەۋۋەۆ مەيلىگە قويىاە ل ۇىخۇتالمتۇر ل
ئىە قوغال ئامكارىالل كەڭ يەردە تۇ (.قا تۆكلەي تۇ ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
To Catch Something, First Set it Free
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ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە

-17ھېلە :كېسەكن ۇېاىا قا تېشىن ئېلىااۆ
抛砖引玉

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :كېسەكن ۇېاىا قا تېشىن ئېلىااۆ.
ئەسلىي يەملىس :
》引：招致。抛出砖头，引来白玉.. 宋·释道原《景德传灯录

ئىستىلاۆ مەنىس  :ئەرزىلەس نەرسىن تامال ۇەرل ئا ىام خا تىغا چ م رل
كۆز ىگە قىللەتلىك نەرسىگە ئېاىش (ت گلىىى كېيىا تۆگىگە ئېاىش).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Toss out a Brick to attract Jade.

-18ھېلە :ۇانىىت تۇتساڭ چوڭىن تۇ
擒贼擒王

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :ۇانىىت تۇتساڭ چوڭىن تۇ .
ئەسلىي يەملىس :
唐·杜甫《前出塞》诗之六

. 擒：抓，捉。指作战要先抓主要敌手.

ئىستىلاۆ مەنىس  :ك چل ك د ملە ۇىلە ئۇر ملاقي ۇو ساڭل ئاماۆ تېپىا
ئۇنىڭ قومانىانىن تۇتىااۆ( .ئەسكىاھ ئاسا تەسلى .ۇو ىى ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
To Capture the Bandits, capture their Leader.

11

ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە
-19ھېلە :قازا تېگىىى ئوتۇنن ئېلىاە
釜底抽薪

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :قازا تېگىىى ئوتۇنن ئېلىاە .
ئەسلىي يەملىس :
釜：一种古锅；薪：柴。把柴火从锅底抽掉. 从根本上解决问.
》汉·董卓《上何进书

ئىستىلاۆ مەنىس  :قايناۋاتقا قازا تېگىىى ك ي ۋاتقا ئوتۇنن ئېلىاە
(قااليلىقانيىلىقن تىنجىتا لىساڭل يۇمشاق ۋاستە قو ال )ل قازاننىڭ قاينىش
توقتىغانىال ئانىى ۋەزىەەتن ئوڭشا .مەسىلىن يىلتىەىىى ھەۆ قىل.
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Steal the Firewood from under the Pot

-20ھېلە :الي سۇدى ۇېلى تۇ
浑水摸鱼

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :الي سۇدى ۇېلى تۇ .
ئەسلىي يەملىس :
浑水：不清的水。古代的军事家大都采取主动把水搅混，利用敌人互相混战
。之机，乘机一个个消灭掉。三国，刘备的发迹史便是一例

ئىستىلاۆ مەنىس  :سۇن ېەىت (د ملە ئىيىگە قااليلىقانيىلى ساۆ) ل
پۇرسەتن غېنىلە ۇىلل (د ملەننىڭ ئىيك قىسلىىىك جېىە ىى پايىىال )ل
ۇىا-ۇىا ە يوقا (ۇېلى تۇ ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Stir up the Waters to catch a Fish.
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ق ۋەلى تەرجىمىسى

وئتتۇز ائلتە ھېلە
-21ھېلە :تۇمۇزغا ۇوۆ ل قېپىڭن تامال
金蝉脱壳

خەتلۇ-خە مەنىس  :تۇمۇزغا ۇوۆل يا تىااق قاپن تامال .
ئەسلىي يەملىس :
蝉变为成虫时要脱去一层壳。用计脱身，使人不能及时发觉.
》元·关汉卿《谢天香

ئىستىلاۆ مەنىس  :يا تىااق قاپن دەرھاۆ تامال (پىالنن ئەمە گە ئامۇرا لىغا
ۇو ساڭل نىقاپىڭن يەڭگ ملە)ل چانى رماي مەكىل ئۆزگەر (ۇامقا قىەاپەتكە
كېاىا ئىشىڭن دھاامالمتۇر).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Slough off the Cicada's Golden Shell.
-22ھېلە :ئىشىكن تاقال ئوغاىن تۇ
关门捉贼

خەتلۇ-خە مەنىس  :ئىشىكن تاقال ئوغاىن تۇ .
ئەسلىي يەملىس :
关起门来才能捉住进来的小偷。比喻对小股敌人采取围歼的战术.
语源于南北朝，成书于明清.

ئىستىلاۆ مەنىس  :ئىشىكن تاقال د ملەنن تۇ (ئاجىە د ملە ۇىلە
ئۇر مساڭل ئۇن مۇھاسىاىگە ئېلىاېلىا ئىشىكن تاقال يو الرن توسۇۋاۆل
ئەجە لىك زەرۇە ۇەر).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Shut the Door to catch the Thief.
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وئتتۇز ائلتە ھېلە
-23ھېلە :يىااقتىكىن دوست تۇ ل يېنىڭىىكىگە ھۇجۇم قىل
远交近攻

خەتلۇ-خە مەنىس  :يىااقتىك ۇىلە دوست ۇوۆل يېنىڭىىكىگە ھۇجۇم قىل.
ئەسلىي يەملىس :
》联络距离远的国家，进攻邻近的国家。《战国策·秦策三

ئىستىلاۆ مەنىس ( :مۇھاسىاىگە چ م قا غا ۇو ساڭ) يىااقتىك دوملە
ۇىلە دوست ۇو ىااۆل يېنىڭىىكىگە ھۇجۇم قىل( .ئۇنىڭ خومنىلىاھ ۇىلە دوست
ۇو ۇ ئۆز ڭن ك چلەنى رل ۇا كۆت رىىىغا پۇرسە ك ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Befriend a Distant State while attacking a Neighbor.

-24ھېلە :ۇېسىاا لاقي ۇو غا ئە نىڭ خومنىسىىى يوۆ سورا
假途伐虢

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :گوغا ھۇجۇم قىلىش ئ چ
ئەسلىي يەملىس :

ئەۋۋەۆ يوۆ ئاچ.

假道，是借路的意思。伐，是攻占的意思。虢，是春秋时的一个小国。用于
军事上，其意在于先利用甲做跳板，去消灭乙，达到目的后，回过头来连甲
》一起消灭， 《左传·僖公二年

ئىستىلاۆ مەنىس  :ۇىا ئە ن ۇېسىاا لاقي ۇو ساڭل ۇارىىىغا ۇىخەتەر يو ن
ئۇنىڭ خومنىسىىى ئاۆ .ئىشن تاماملىغانىى كېەى ئۇنىلۇ ۇېسىااۆ.
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Obtain Safe Passage to conquer the state of Guo.
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وئتتۇز ائلتە ھېلە

-25ھېلە :ى .ۇىلە ت ۋر كن ئا لامتۇر
偷梁换柱

خەتلۇ-خە مەنىس  :ى .ۇىلە ت ۋر كن ئا لامتۇر.
ئەسلىي يەملىس :
》比喻暗中玩弄手法，以假代真，以劣代优. . 清.《红楼梦

ئىستىلاۆ مەنىس  :ياراملىقنىڭ ئورنىغا يارامسىەن سەپلە ( .ئاجىەالمتۇر ل
پۇرسە ك ل ھا سىەالنغانىا ھۇجۇم قىل).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Replace the Beams with Rotten Timbers.

-26ھېلە :ئ جلىگە قارا قارىغاين تىلال
指桑骂愧

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :ئ جلىگە قارا تۇر
ئەسلىي يەملىس :
》清;《紅樓夢

قارىغاين تىلال.

;明指此而暗罵彼, 指鸡骂狗、旁敲侧击.明.金瓶梅词话

ئىستىلاۆ مەنىس ( :ك چ ڭ يەتلىسە) دارىتلىال تىلال ل ئۆزەڭن خو قىلل
د ملەننىڭ دىلىغا ئازار ۇەر( .قىەى .ساڭا ئېەتايل كېلىنى .سە ئاڭال).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Point at the Mulberry tree, but curse the Locust
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وئتتۇز ائلتە ھېلە
-27ھېلە :گا ااڭ ۇو ۇۋاۆل ئەملا ئا جىلا
假痴不癫

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :گا ااڭ ۇو ۇۋاۆ ئەملا ئا جىلا.
ئەسلىي يەملىس :
痴：傻，呆。癲：疯癫，癫狂。假装呆傻，实际并不疯癫。形容外表看似愚
》钝，而心里却十分清醒。. 《南齐书·王敬则传

ئىستىلاۆ مەنىس  :گاس-گا ااڭ ۇو ۇۋاۆل ئەملا ئا جىلا( .خۇپسەنلىك قىلل ئەملا
ئۆز ڭن سەگەك تۇ ل ۋاقىتن ئۆتك زل ھۇجۇمغا ئۆتىىىغا پۇرسە ك ) .
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Feign Madness but Keep your Balance.

-28ھېلە :ئۆگەىگە چىقار ل مۇتىن ئېلىاە
上屋抽梯

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :ئۆگەىگە چىقىاىا قويۇ مۇتىن ئېلىاە .
ئەسلىي يەملىس :
假之以便，唆之使前，斷其援應，陷之死地. 语源于南北朝，成书于明清.

ئىستىلاۆ مەنىس  :ياردەم قىلغا ۇو ۇ تۇيۇق يو غا ۇامال قويل چېكىنىش
يو ىن ئ زىاە ل ئاما سىە قا ى ر (مەرتىڭگە كۆنى ر).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Lure them onto the Roof, then take away the Ladder.
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وئتتۇز ائلتە ھېلە
-29ھېلە :دەرەختلەرگە گۈل قىستۇر
树上开花

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :دەرەختلەرگە گ ۆ قىستۇر .
ئەسلىي يەملىس :
用彩色的绸子剪成花朵粘在树上，真假难辩，制造假象，使自己的阵营显得
》强大。 孙膑之计,语出《荡寇志

ئىستىلاۆ مەنىس  :دەرەختلەرگە گ ۆ قىستۇرل مۇھىتن زىننەتلەل مەكىلن يېڭىالل
يا غا كۆر ن پەيىا قىلل سېپىڭن ھەياەتلىك كۆرسە ( .قۇر ق قاقشا غا گۇۆ
قىستۇر).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Deck the Tree with False Blossoms.

-30ھېلە :مىھلا ۇو ۇ ۇېاىا خوجايى ۇوۆ
反客为主

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :مىھلا ۇو ۇ ۇېاىا خوجايى ۇو ۇۋاۆ.
ئەسلىي يەملىس :
》客人反过来成为主人.. 明 罗贯中《三国演义

ئىستىلاۆ مەنىس  :مىھلا ۇو ۇ ۇارغى (يوچۇق ۇو سىال پۇتۇڭن تى ل پەيىى -
پەي سىڭىا كىا)ل خوجايى ۇو ۇۋاۆ.
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Exchange the roles of Host and Guest.
17
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وئتتۇز ائلتە ھېلە
-31ھېلە :ساھىپجاماۆ ھېلىس
美人计

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :ساھىپجاماۆ ھېلىس
ئەسلىي يەملىس :
用美人引誘人上當. 以美女诱人的计谋。《三国演义》第五四回.

ئىستىلاۆ مەنىس  :ساھىپجاماۆ تەقىى .قىل (د ملە ك چل كل سەركەردىس دانا
ۇو سا)ل سەركەردىسىن چىاىتل ئەسكەر ىاىىڭ كەيپىن ۇۇز( .كۆپ نيە يەملىىە
ئېەتىلىشىيەل ۇۇ ھېلە ھەرگىە ئ ن م ۇەرمەي قا لايىىۇ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
The Beauty Trap.

-32ھېلە :قۇر ق مەھەر ھېلىس
空城计

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :قۇر ق مەھەر ھېلىس .
ئەسلىي يەملىس :
在危急处境下，掩饰空虚，骗过对方的策略。诸葛亮无兵迎敌，但沉着镇定，
》大开城门，自大在城楼上弹琴.. 《三国演义

ئىستىلاۆ مەنىس  :ۋەزىەە جىىدھ ۇو سال ھۇجۇمغا ئۆتكە د ملەنگە
قورغانىڭن قەستە مۇداپىئەسىە قا ى رل دەرۋازىالرن ئېيىا قويل گۇما پەيىا
قىل( .ۇۇ ھېلە قا تىس! ۇۇن جۇگېلەاڭ قو النغا ل د ملەنىە گۇما تۇغۇ ۇ ل
ھۇجۇم قىللايل چېكىنىا كەتكە ئىكە ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
The Empty Fort Strategy.
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وئتتۇز ائلتە ھېلە
-33ھېلە :جاسۇسن ۇاۇال ھېلىس
反间计

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :جاسۇسقا تاقاۇىل تۇر
ئەسلىي يەملىس :

ھېلىس .

>利用敌人的间谍把假情况告知敌人内部，使之不团结的计策. <孙 子·用间

ئىستىلاۆ مەنىس  :د ملەننىڭ جاسۇسلىاىغا يا غا ئاخبارا ۇەرل ئىغاا
تارقا سۇ ل د ملە ئىيىىە گۇما كۆپەيس ل جىەۆ-ماجاا چىقسۇ ل سېپى
قااليلىقانالمسۇ ( .ئۆزىنىڭ يو ۇىلە ئۆزىن ۇاۇال ).يەملىلەردە ئېەتىلىشىيەل ۇۇ
ھېلىن قۇدرەتلىك د ملەنگە قو النسال ئەڭ چوڭ ئ ن م كۆرىى ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Let the Enemy's own spy sow discord in the Enemy camp.

-34ھېلە :ۇىيارە ۇو ۇۋېلىش ھېلىس
苦肉计

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :زەخلىلەنگە ۇىيارە ۇو ۇۋېلىش ھېلىس .
ئەسلىي يەملىس :
》故意伤害自己的肉体以骗取敌方信任的计策. 《三国演义》. 明·《醒世恒言
ئىستىلاۆ مەنىس  :زەخلىلەنگە ۇىيارە قىەاپەتكە كىاىاېلىال د ملەننىڭ
ھېسىاملىقىن قو غا كە ت ر( .د ملەنن ۇىخۇتالمتۇرل پۇرسە ك ).
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Injure yourself to gain the Enemy's trust.
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وئتتۇز ائلتە ھېلە
-35ھېلە :چاتلا كېلە ھېلىس
连环计

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :چاتلا كېلە ھېلىس .
ئەسلىي يەملىس :
曹操 率大军欲渡 江 击 吴 ，北兵不惯乘舟, 周瑜 向 曹献连环计：把船只用
》《三国演义

。铁环连结起来，上铺阔板供行走。 曹操 中计，为 吴 火攻而兵败

ئىستىلاۆ مەنىس  :ك چل ك د ملە ۇىلە زورمۇ  -زور ئېلىشلايل ھېلە تەقىى.
قىلل ئۇنىڭغا زىەانلى ئەملا ئۆزەڭگە پايىىلى ۇو سۇ ل ئا ىام خا تىغا چ م رل
پۇرسەتن غېنىلە ۇىلىا غە ىبىن قو غا كە ت ر.
ھېكايە :ساۋنىڭ قومۇن قۇدرەتلىكل ئەملا ئەسكەر ىاھ كېلىگە ئادەتلەنلىگە مىلا لى  .ۋ نىڭ جاسۇس ئۇىىڭغا ' كېلىلەرن ۇىا-ۇىاىگە چېتىا ئ ستىگە تاختا
قويۇ كۆۇا ك ياسا ' تەكلىپىن ۇېاىپتۇل ساۋ ۇۇ تەكلىپن قپبۇۆ قىلىال 'كېلە كۆۇا ك' ياساپتۇل ئەسكەر ىاھ چاڭجاڭ دەرياسىىى ئۆت مكە ۇاملىغانىال ۋ قومۇن
ئو ۇىلە ھۇجۇم قىلىال ساۋنىڭ كېلە كۆۇا كىن كۆيى ر ل ئەسكىاىن سۇغا چۆكت رىاېتىپتۇ.

ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
Chain Stratagems.

-36ھېلە:

پەمن قېقىا كەتكە ئەال
走为上计

خەتلۇ-خە تەرجىلىس  :پەمن قېقىا كەتكە ئەال ھېلە.
ئەسلىي يەملىس :
》无力抵抗敌人，无可奈何，没有别的好办法，只能出走. 《南齐书·王敬则传

ئىستىلاۆ مەنىس  :د ملەنگە تاقاۇىل تۇر مقا ھېچ ئاماۆ تېپىللىغانىا
قو لىنىىىغا ئەڭ ياخش ئاماۆ  ----پەمن قېقىا كە ل پۇرسە ك .
ئېنگىلىسيە تەرجىلىس :
If all else fails, Retreat.
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