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 نۇرالنسۇن مهڭگۈ ئىنتىل روهى

 خاراباتى : يوللىغۇچى

 ) چىققانلىق شهرىپىگه بېغىشاليمهن ۋۇجۇدقا XP ئۇيغۇرچه ، يىللىقىغا ئۈچ قۇرۇلغانلىقىنىڭ بۇ يازمامنى ئىنتىل توربېتى (

 بىر ۋەقهلىك اق ئۆتكهن مۇند بولۇپ ههقىقىي مهلۇم بىر دۆلهتته ياۋروپادىكى يازمامنى غهربى مهن

 باشالي؛  مهلۇم بىلهن  باال  ئوغۇل  بىر  توشمىغان  ياشقىمۇ  يهتته  ئانىسى تۈپهيلى سهۋەبلهر ئهمدىال  ئاتا

 بېقىپ  بالىالرنى  ئىگىجاقىسىز  تهرىپىدىن  باشقىالر  تاشلىۋېتىلىپ  ئورۇنغا تهربىيىلهيدىغان تهرىپىدىن

 يۈرىكى رەهىمسىزلهرچه تاشلىۋېتىلىپ تهرىپىدىن ئانىسى  ئاتا چاغدىال ئۆز سهبىي ئاپىرىلىپ قۇيۇلىدىكهن

 مېهرى ئازابالنغان ئېغىر  ئانا  ئاتا  يهنىال  باال  قهيهردىال تهشنالىقىدا بۇ  مهيلى  كىرگىچه  ياشقا  ئۈچ  ئون

 ئانىسىنى  ئاتا  ئۆز  مىنۇتمۇ بولۇپمۇ بولمىسۇن  بىر  ئىزدەشنى  ئانىسىنى  مهبۇدىسى  قويماي توختىتىپ ئۆز

 تۇغقانلىرى نهتىجه چىقمايال قالماي ئانىسىنىڭ ئۇرۇق هېچ تىرىشچانلىقىدىن سىتىپتۇ ئهمما تىرىشچانلىق كۆر

 بارغان  ئىزدەپ  دەپ  ئانام  باشقا  مهسخىرە سوغۇق هرىپىدىن ت ئانىالر ۋە  ئۇچراپتۇ ... مۇئامىله  ... لهرگه

 ئهمما بولۇپتۇ رۇۋالماقچىمۇ ئۆلتۇ ئۆزىنى بۇ باال دېگهن كېتهي هالىدىن تهشنالىقىدا ئانىلىق مېهرى مۇههببهت

 مهن زادى ئۈزۈم ئىزدىگهن مېهىر مۇههببهتكه ‹‹ ئارقىلىق ئويلىنىش ئۇنداق قىلماپتۇ ئۇ باال ئاخىر قايتا قايتا

 باشقىالرنىڭ مۇههببىتىگه ئىرىشهلمهسمهنمۇ؟  ئهمهس مهن  مۇمكىن  ئۇچۇن ئېرىشىش ياق ئۇنداق بۇلىشى

 مۇههبب ئاۋۋال ئۈزۈم چوقۇم  قىلىشىم الزىم هت ياخشىلىق ياردەم باشقىالرغا  كۈنى ›› ئاتا دەپ ئويالپ ههر
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 ياردەم  ياخشىلىق  خالىس  ئادەمگه  ئۇ ئون  ئايالندۇرۇپتۇ  ئهمهلىيهتكه  ههم  قىلىپتۇ  قارار  قىلىشنى

 بالىدىن ئېرىشكهن ياردىمىگه ياخشىلىق، بالىنىڭ  ئۇ  قىلىسىز نېمىشقا ماڭا ‹‹ كىشىلهر  نېمه ياردەم

 سورىسا ›› بار؟ مهخسىدىڭىز  ئون ‹‹ دەپ  كۈندە  سىزمۇ  بولسا  مۇمكىن  يوق  مهخسىدىم  باشقا  هېچقانداق

 بالىنىڭ بېرىپتۇ جاۋاب دەپ ›› ... ئادەمگه ياخشىلىق ياردەم قىلىڭ بۇالمدۇ  ههم روهىدىن شۇنىڭ بىلهن بۇ

 كىشىلهر مهنپهئهت تهسىرلهنگهن سۆزىدىن  دۆلهتتىكى  بۇ  قاپلىغان  شهخسىيهتچىلىك  پهرەسلىك

 باشالپتۇ كېڭىيىشكه ئاستا ئاستا كهيپىيات ئىجتىمائىي ئارا ياردەم ياخشىلىق قىلىدىغان ياخشى  ئۆز ئىچىدە

 پۈتۈن تېلېۋىزىيىدە ئىزلىرى ئىستانسىسى ئۇ بالىنىڭ ئىش تېلېۋىزىيه نوپۇزلۇق بۇ ئىشتىن خهۋەر تاپقان بىر

 خېتى تهشهككۈر رەهمهت غان كىشىلهر بۇ بالىغا مهملىكهتكه تارقىتىپتۇ شۇنىڭ بىلهن بۇ دۆلهتتىكى سانسىزلى

 كۆپلىگهن شۇنداقال بىلدۈرۈشۈپتۇ قىلىدىغانلىقىنى .. ياخشى ئىش بولۇپ پىدائىي شۇنداق ئۆزىنىڭمۇ يېزىشىپ

 بالىنى  بۇ  قىلىپتۇ بولۇشقا باال ئۆزىگه ئانىالر  كۆزلىگهن .. تهكلىپ  باال  ئۇ  قىلىپ  مۇههببهتكه شۇنداق

 شهههردىن ه هېكاي ئېرىشىپتۇ  يېقىندا  قايتىپ تامامكى  بېرىپ  يېزىغا  يىراقلىقتىكى  م  ك  كېلىشىدە بهش

 بىلهن يېزا  كهمبهغىلى يولىدا ئازراق يۈكۈم  شهههر  ئاتمىش ياشالردىكى بىر  ئېشهك قاتناش ساقالپ قالدىم

 يۈەن قىرىق ‹ هم دېس ›› بېرەي ئېلىۋېلىڭ ههققىڭىزنى يۈكۈمنى ئازغىنه ‹‹ هارۋىسى بىلهن شهههرگه مېڭىپتۇ

 شۇنىڭ بىلهن بۇ پۇل پهرەسلىك، قالدى ؟؟ كېتىپ گهپ قىلماي دېسهم › بېرەي يىگىرمىنى ‹ دېمهمدۇ › بىرىڭ

 تىترىدى  ۋۇجۇدۇم  قايتىپ ...! مۇههببهتسىزلىكتىن  بېتىگه  تور  ئىنتىل  بهشكه كېلهيلى ئهمدى  قىرىق  مهن

 يىل ( كىرگهندە  ئهپهندى ) ئاۋۋال ئىككى  سائهت سۈپىتىم بولۇش بىر  ئالته  ئون  دەرس بىلهن ههپتىسىگه

 پۇرسىتىممۇ تهربىيىلىنىش كۇرستا بىرەر هېچقانداق تۇتۇش قىلىپ قالدىم ئۆگىنىشكه كومپيۇتېر يۈكى بىلهن بۇ

 ئىدى  ئۇلىدىم كومپيۇتېر ئاۋۋال يوق  تورغا  قىينالدىم ئېلىپ  بهك  قېتىملىق ئهقهللىيسى ئهمما  بىر  باشتا

 ئۈچۈنم  تازىالش  ههر ۋىرۇس  بولدۇم  ئهزا  ئىنتىلغا  قالماي  ئۇزۇنغا  تۈلىدىم  پۇل  ئۇستىالرغا  ئهتراپتىكى  ۇ

 قىيىن مهسىلىگه تىرىشىش جهههتتىن  ههربىر  سوراش ئارقىلىق توغرىسى تىنماي تارتىنماي يولۇقسام ههم

 لوپنۇر،  ئوغلى، ئىنتىلدىكى  قاتارلىق بۇالق، الچىن، ئهل  ههر توردا دوستالر، كۆپلىگهن شۇڭقار  شالرنىڭ

 بىخهتهرلىك، تۈرلۈك جهههتتىكى  هازىر  مانا  بىلهن  ياردىمى يولالنما ئىشلىتىش، دېتال يۇمشاق خالىس
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 ، جىنس ئىنتىل توربېتىدە ياش، دېمهكچىمهنكى قالدىم يېتىلىپ قاتارلىقالردا دەسلهپتىكى قهدەمدە ... يولالش

،   ئهمهل  بايلىق  هال پهرقسىز ... كهسىپ،  خالىس  هېلىقى غهرەزسىز،  قايسى ياۋروپالىق دا  باشلىغان  باال

 بولمىسۇن  ئۆگىنىدىغان ئارا  ئۆز بېرىدىغان ياردەم هرەپتىن ت ههر يولۇققانالرغا قىيىنچىلىققا جهههتتىن

 پايدا ههتتا  قۇرۇپ  بهت  تور  چىقىرىپ  پۇل  يېنىدىن  تۇرۇپ مهنپهئهت ئۆز  كومپيۇتېر ئۇيغۇر كۆزلىمهي

 ئۈن  ئۈچۈن  ئۆز قوشىدىغان تۆهپه سىز تۈن  تېخنىكىسى  تهڭ ئارا  ،  ئىلگىرىلهپ ههمكارلىشىپ

 ياخشى كهلتۈرگهندەك نى ئۇتۇقلۇق مهيدانغا XP ئۇيغۇرچه  قىممهتلىك يارىتىدىغان نهتىجىلهرنى تېخىمۇ

 بار  روه  خىل مېنىڭچه بىر  مهن مهڭگۈ روهنى جاناب ئالىي بۇ  ئهرزىيدۇ  داۋامالشتۇرۇشقا  قهدىرلهشكه

 ههم  قايسى مۇراجىئهت شۇنداق ئوياليمهن  ساهه  قايسى  مهيلى  بىز  قايسى قىلىمهن  كهسىپته

 تهرەققىي بولمايلى ئىنتىلدىكى بۇ خىل روهنى جارى قىلدۇرساق كهلگۈسى ههرقانداق ئىشلىرىمىزنىڭ ئورۇندا

 ! ؟ كۈتكىلى بولمايدىكهن ئۈمىد نېمىشقا گۈللىنىشىدىن قىلىپ

 ! نۇرالنسۇن مهڭگۈ ئىنتىل روهى

 دۇئا ئالدىڭ دۇر ئالدىڭ ] ېئىر ش [

 ) ئىشلىگهنلهرگه Windows XP ئۇيغۇرچه (
 ئهلرايى : يوللىغۇچى

 قادىر، ئىنتىلالر، ئالىپ،

 . ئهلنى سۆيگهن ئوغالنالر

 ئهل ئىشقىدا ئوت بولۇپ،

 بولۇپ يانغانالر، مهشئهل

ئالقىش يهنه ههشقالال،
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 . تۇتاي گۆههر مىڭ تىلال

 بهخت ئامهت يار بولسۇن،

 . قىلسۇن بىر ئالال رەهمهت

 دۇئا ئالدىڭ دۇر ئالدىڭ،

 . هاياتىڭغا نۇر ئالدىڭ

 كهلگۈسىمىز يولىغا،

 . ئۈزۈلمهس بىر قۇر ئالدىڭ

 قىالاليدۇ دېكالماتسىيه هۆججهت xp ) سىناپ بېقىڭ (
 دەردمهن : يوللىغۇچى

 باقتىڭىزمۇ؟  ئويالپ  ئىنگلىزچه كۇنۇپكىنىڭ بېسىلغان ڭىزدا باسقىنى كۇنۇپكىنى ههربىر تاختىسىدىن كۇنۇپكا كومپيۇتېر سىز

 بۇيرۇقنى ئاپتوماتىك ئوقۇپ بهرسه، كېلىدىغان ئاچقان ياكى تاقىغاندا ماس پروگراممىالرنى مائۇس بىلهن ئاڭالنسا، ئوقۇلۇشى

 مۇشۇنداق سىز . قىلىپ بهرسه دېكالماتسىيه مهزمۇنىنى ئاپتوماتىك هۆججهت هۆججىتى ئاچقىنىڭىزدا تېكىست ئىنگلىزچه ههتتا

 قىلىشنى ئويالمسىز؟ ئويالمسىز؟

: ئويلىسىڭىز
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 قىلىش تىزىملىكىدىن ) 开始 ( باشالش  كىرگۈزۈپ بۇيرۇقنى دېگهن narrator كۆزنهككه كۆرۈنگهن بېسىپ نى ) 运行 ( ئىجرا

 . جهزملهشتۈرۈڭ

 پهقهت : ئهسكهرتىش  بۇيرۇق  لىزچه ئىنگى پهقهت هم ه ئىشلهيدۇ سىستېمىلىرىدىال مهشغۇالت WINDOWS2000/XP بۇ

 ! ئوقۇتىمهن دەپ بىچارىنى قىينىماڭ هرسىلهرنى ن باشقا . ۋە تاق سۆزلهرنىال ئوقااليدۇ ۇيرۇق ب

 ئاپتوماتىك قوزغىلىدىغان دىسكا ياساش يۇمشاق دېتالى

AutoPlay Menu Builder 

 توغرىس ئهسساالمۇئهلهيكۇم  نېمه  كۆرۈپال  تېمىسىنى  دەرسلىكنىڭ  بۇ  سىلهر  بهلكىم  دوستالر،  سۆزلىمهكچى ئهزىز  ىدا

 دەيمهن  بولدۇڭالرغۇ  بىلىپ  سالغىنىڭالردا . بولغىنىمنى  قوزغاتقۇچقا  ئوپتىك  دىسكىالرنى  نۇرغۇن  ئادەتته  سىلهر

 بىلىك : مهسىلهن . ئاساسهن دىسكىالر ئۆزى ئاپتوماتىك هالدا قوزغىلىپ بىزگه بهزىبىر ئاسانچىلىقنى كهلتۈرۈپ بېرىدۇ

. نىڭ دىسكىسى دەل بۇنىڭ مىسالى XP شتۇرۇلغان ئىنتىل ههمكارلىقىدىكى ئۇيغۇرچىال
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 . مانا يۇقىرىدىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك

 ئهمهس،  تهس  بۇمۇ  قىالمسىز؟  ئارزۇ  ياساشنى  دىسكا  قوزغىلىدىغان  ئاپتوماتىك  مۇشۇنداق  ئۆزىڭىز  سىزمۇ  ئۇنداقتا

 ناهايىتى تېزال ئۆگىنىۋاالاليسىز  نداق قۇرۇق گهپنى قويۇپ دەرسىمىزنى باشالپ ئۇ . پهقهت ئازراقال ۋاقىت چىقارسىڭىز

 . كېتهيلى

 قاچىالش باسقۇچلىرى . قاچىالڭ دېتالىنى چۈشۈرۈپ كومپيۇتېرىڭىزغا AutoPlay Menu Builder ئاۋۋال سىز توردىن

 ) بۇ توغرىسىدا ئېنىق سۆزلهنمهيدۇ . ( باشقا دېتالالرنى قاچىالشقا ئوخشايدۇ

 كېيىن  بولغاندىن  قاچىالپ  دېتالنىڭ دېتالنى  ئاشۇ  يۈزىگه  كۆرۈنىدۇ ئۈستهل  بهلگىسى  دېتالنى . سىن  سىز

. قوزغاتسىڭىز تۆۋەندىكىدەك كۆرۈنۈش چىقىدۇ
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 كۆزنهكنىڭ  تالالپ ئاندىن كېيىن رايونىدىن – 2 بۇ  ياقتۇرغان قېلىپنى  ئويماقچى رايونىدىن  1 ئۆزىڭىز  دىسكىغا

 : ەندىكى رەسىمدىكىدەك يهنى تۆۋ . بولغان هۆججهت بار ئورۇننى كۆرسىتىسىز

 دىسكىغا كومپيۇتېرىڭىزدىكى باسسىڭىز رايوننى  1 سىز  ئۆزىڭىز  ئىچىدىن  شۇنىڭ  كۆرەلهيسىز،  دىسكىالرنى بارلىق
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 تالاليسىز  مۇندەرىجىنى  باش  بولغان  ( رايۇندىكىدەك  3 يهنى . ئويماقچى  ئهلۋەتته .  مۇندەرىجىلهر  تارماق  ئىچىدىكى

 ئاندىن كېيىن سىز تالالپ بولغاندىن ). يهنه باشقا قوشۇمچه دىتالالرمۇ بار ئهلۋەتته ... ر دىسكىغا ئويىلىدىغان مهزمۇنال

 : تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . كۇنۇپكىسىنى بېسىپ مهشغۇالت قىلىش باسقۇچىغا كىرىمىز جهزملهشتۈرۈش كېيىن

 ). دېگهندەك 600 * 800 ، 768 * 1024 ( تهڭشىكى ئېكران دىسكا قوزغالغاندىكى : رايون  4

 . ئۈستىگه رەتلهپ بېرىدۇ – سولغا، ئاستى – ياسىماقچى بولغان كۇنۇپكىالرنى ئوڭ : رايون  5

 سىزنىڭ كۆرىۋاتقىنىڭىز پهقهت كۇنۇكىال، ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭ ئىچىدە بولۇپ رايون ئاساسلىق رايون بۇ : رايون – 6

 مۇزىكىسى  تهگلىك  ئاۋازى،  كۇنۇپكا  رەسىمى،  تهگلىك  ئېنىق قاتارلى .... يهنه  هېلى  بۇنى  بار،  تۈرلهر  بىرمۇنچه  ق

 . چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن

 ڭ بىر ، بۇنىڭدا ههربىر كۇنۇپكىنڭ خاسلىقىنى تهڭشهپ شۇ كۇنۇپكىنىڭ رولىنى رايوننىڭ بۇ رايۇنمۇ مۇهىم : رايون  7

 . رايون نامايهت قىلىدىغان

 كۆرۈپ : رايون  8  بىلهن  كۆزىمىز  بىز  كۆزنهك بۇ  ئاساسىي  تۇرىدىغان

 بارلىق يۇقىرىدا ئۇنىڭغا لۇپ بو  ئۆز رايونالر سۆزلهنگهن  كۆزنهكته  مۇشۇ

 . كۈچىنى كۆرسىتىدۇ

 بىر رايوننى بۇ : رايون  9  سىز كۆرۈپال نېمىگه ئىشلهيدىغانلىقىنى دېمىسهممۇ
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 دەيمهن  سايمان . بىلىۋالدىڭىزغۇ  قورال  بارلىق  سىز . رايونى يهنى  ۋە خهت ههرىكهتچان ههرخىل رايونغا  8 بۇنىڭدا

 فىلهش  سۈرەت،  مۇزىكا،  ئاۋز،  ئۇندىن باشقا  خهتلهرنى بېرەلهيسىز،  – قاتارلىق ههرخىل شهكىلىدىكى ئۈن .... ئاسما

 . سىن هۆججهتلىرىنى قوشااليسىز

 سۆزلهپ ئۆتكهندەك رايون بۇ : رايون  10  كۆرۈپ تۇرۇپسىز : هېسابلىنىدۇ رايون ئىچىدىكى تارماق بىر رايون  6 بايا

 . پكا، سۈرەت، تهگلىك، مۇزىكا، ئاۋاز، مائۇس بهلگىسى، ۋە سىن بهلگىلهردىن ئىبارەت بىر مۇنچه تۈرلهر بار بۇنىڭدا كۇنۇ

 . بۇنى بىز قوزغاتقۇچ دىسكا ياساش جهريانىدا تېخىمۇ تهپسىلىي سۆزلهپ ئۆتىمىز

 هازىر  بىز  يۈزى بىلهن تونىشىۋالدۇق دېتالنىڭ دېمهك  قوزغىلىش دىسكىس . كۆرۈنمه  باشالپ ئهمدى بىز  ياساشنى  ى

 . كېتهيلى

 مهن ئارقا تهگلىك ۋە كۇنۇپكىالرنى چىقىرىپ . ( كۇنۇپكا  ۋە ئارقا تهگلىك ئورنىتىۋااليلى رايونغا  8 ئۇنداقتا بىز ئاۋۋال

 ياساپ  تهگلىكنى  ۋە  كۇنۇپكا  ياقتۇرغان  ئۆزىڭىز  سىزمۇ  تۆۋەندىكى .) بولىدۇ چىقىرىۋالسىڭىز بولغانىدىم،

 : رەسىمدىكىدەك

 بولغان ئهك  : ى دەك تهڭشهپ ئاندىن ئهكىرىسى رايوندىكى  11 رەسىمنى ىرمهكچى

 ئاۋۋال تهگلىك  . تۈرنى تالاليسى – 3 دېگهن تۈردىن رەسىمدە كۆرسىتىلگهن يهنى سىز

 سۈرەت  كېيىن  ئهكىرسىڭىز ئاندىن  رەسىمنى  بولغان  ئهكىرمهكچى  تۈردىن  دېگهن

 تهگلىكته  تهڭشىمىسى كۆرۈنىدۇ رەسىم  يهنى  مۇشۇ  كۆرۈنمهيد ،  رەسىم  سىز . ڭىز  شۇڭا

 ئاالهىدە  يهرگه  ئهگهر رەسىم ئهكىرمهي رەڭ بېرىپال . دىققهت قىلىشىڭىز كېرە مۇشۇ

،   بولسىڭ  ئۆزگهرتمهي ئۈستىدىكى رەك دېگهن ئىشلىمهكچى  ئهسلى هالىتى بويىچه

 رەڭنى  بولىد تۈردىن  بارسىڭىز  ئېلىپ  تهڭشهش  بۇالرنى . ئۆزگهرتىپ

 با  سىناپ  . بولىد قسىڭىز ئۆزىڭىز

 كۇنۇپكا  ۋە : ئۇرۇنالشتۇرغاندىكى كۆرۈنۈش تۆۋەندىكىدەك تهگلىك
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 سىز يۇقىرىدىكى  مانا  ئورۇنالشتۇرسىڭىز  تهگلىككه  رەسىمنى  ياسىۋالغان  ئۆزىڭىز  بېرىپ  ئېلىپ  مهشغۇالتالرنى

 بولىدۇ،  ئىسى رايوندىن  12 كۆرگهندەك  پىروگىراممىسىنىڭ  قوزغىلىش  قوزغالغاندا  يېزىۋالىسىز دىسكا  ئاندىن . منى

 . كېيىن سىن بهلگه ۋە دىسكا قوزغىلىشىدىن بۇرۇنقى كىچىك سۈرەتنى قوشۇش مهشغۇالتىنى ئېلىپ بارسىڭىز بولىدۇ

 تالالش ← ) 编辑 ( تههرىرلهش « ئۇنى  خالىغانچه ›› ) 项目选项 ( تۈر  ئۆزۈڭالر  تهڭشهكلهرنى  ههرقايسى  بېسىپ  نى

 : تهشىسهڭالر بولىدۇ، تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك

 كۆرۈنگهن  ئاشۇ  تهڭشهكلهردىن رايوندىكى  13 سىز  ى

،   بهلگ  سىن  ياقتۇرغان  ، ئۆزىڭىز  ئىستىرىلكىس  مائۇس

 تۆۋەندىكى ۋە ئۇندىن .. چېكىلگهن ئىستىرلكا  باشقا

 قوزغىلىش رايوندىكى  14  ئهكىرسىڭىز ى  تالالپ  رەسىمنى

 بۇنى ئۆزىڭىز سىناپ ههل . قىالاليسى بولىدۇ ،
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 تۇر  كۆرۈپ  بهلگه ۇپسىز، مانا  يهردىكى  بۇ

 جايالرنى  شۇندىال قويۇلغان  تالالڭ،  چوقۇم

 ئۈنۈمگه  ئۇنىڭ . ئېرىشهلهيسىز ياخشى

 ئاخىرلىشى  قوزغىلىش، يېنىدىكى ،   كۆزنىكى

 تهپسىلىي  ئۆزىڭىز دېگهنلهرنى ،   سۆزلىمهيمهن

 باقسىڭىز  شهكلى سىناپ  خهت  بولىدۇ،

 . سۆزلهيمهن تهپسىلىي دېگهننى

 بىز  نۇپكىالرنى رەتلهپ ۋە كۇ ئۇنداقتا

 چىقايلى  قويۇپ  ئىسىمنى  مهزمۇنالرنىڭ  ئىچىدىكى  دىسكا  ( كۇنۇپكىالرغا  كۆرسىتىپ .  چىققانى  رەتلهپ  ئۆزۈم  مهن

). ئۆتهي، سىزمۇ ئۆزىڭىز ياقتۇرغاننى مۇۋاپىق ئورۇنالشتۇرسىڭىز بولىدۇ

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/


www.intil.cn   بهت  16  www.intilim.com 

 سان – 1 يىللىق – 2008 ئىنتىل سهيناسى ئېلىكتىرونلۇق تور ژورنىلى

 تۇرۇپسىز،  كۆرۈپ  قىلىپ كۆرسهتت مانا  مىسال  پهقهت  مهن  پهقهت سىناق،  باقسىڭىز بۇ  سىناپ  ئۆزىڭىز  قالغىننى  ىم،

 كېلىدۇ، دېتال بۇ [ بولىدۇ،  توغرا  ئىشلىتىشىمىزگه  كىرگۈزگۈچ  ئۇيغۇرچه  بۇنىڭغا  شۇڭا  قوللىمايدۇ،  يۇنىكودنى

 ] دېگهندەك، مهن خىيال كىرگۈزگۈچنى ئىشلهتتىم ... خىيال، ئىلىكيۇرت : مهسىلهن

 كۇنۇپكى  ۋە  تهڭشهش  نۇسىخىسىنى  خهت  ئهمدى  قانداق دېمهك  خهتنى  ئۇيغۇرچه  بېزەش تونۇتۇش الرغا  مۇۋاپىق

 ئۆتهي  سۆزلهپ  بىرنى : ئىشلىرىنى  كۇنۇپكىدىن  سىز  بىلهن  كۇنۇپكىغا چىقىرىۋېلىپ ئالدى  كېيىن  دېتال ئاندىن

 : ئىسمىنى يازىسىز تۆۋەندىكىدەك

  15 مىنى چاپاليسىز، چاپلىسىىز نا دېتال سىز ئۇيغۇرچه كىرگۈزگۈچتىن پايدىلىنىپ يازغان رايونغا – 15 رەسىمدىكى

 سىز  چىقىدۇ،  خهتلهر  قااليمىقان  چوڭ رايوندىن  16 رايۇندىكىدەك  رەڭگىنى،  ۋە  شهكلىنى  كىچىكلىكىنى  خهت

 . باشقا كۇنۇپكىالرمۇ ئوخشاش . سىز يازغان خهت نورمال كۆرۈنىدۇ رايوندا – 17 ئاندىن كېيىن . مۇۋاپىق تهڭشهيسىز

 كۇنۇپكىنى قانداق ئۇالش ۋە دېتالغا ئاشۇ : ە خهت شهكلىنى ئوڭشىۋالدۇق، ئهمدىكى مهسىله ئهمدى بىز كۇنۇپكىالرنى ۋ

 باشقا  كۆرسىتىش كومپيۇتېردا خهت شهكلىنى  [ نورمال  باشقا .  نۇسخىسى كومپيۇتېردا بهلكىم  خهت  ئىشلهتكهن سىز
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 مۇهىم  ئهڭ  مۇشۇ  شۇڭا  مۇمكىن،  رەسىمدىكىدەك ]. بولماسلىقى  تۆۋەندىكى  ههل ڭشىسىڭىز ته ئۇالرنى  ئىشالرمۇ  ئۇ

 . بولىدۇ

 نى بېسىپ ئۇنىڭدىن خهت شهكلى دېگهننى تالالڭ، ›› ) 项目选项 ( تۈر تالالش ← ) 编辑 ( تههرىرلهش « سىز يهنه

 . تاللىسىڭىز سىز ئىشلهتكهن خهت شهكلى ئاشۇ يهردە بار، ئۇنى مۇنداق تهڭشىسىڭىز بولىدۇ

 سىز ا رايوندا – 18  كۆرسىتىلگهندەك

 ئۇ سخىسى ئىشلهتكهن خهت نۇ  سىز ،   كىرىد  يهرگه  ئاشۇ

 سېلىپ ى رايوندىكى  19 يهردىن  ئىشقا  كۇنۇپكىنى

 يۆتكهيسى رايونغا  20  : تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدە . ا

 كېيىن  ش جهزملهشتۈرۈش سىز ئاندىن

 ئويماقچى كۇنۇپكىسىنى باسسىڭىز سىز  دىسكىغا

 بار دېتالالر بولغان  ئىچىگه ر  FontData مۇندەرىجه

 مۇند  پهيدا دېگهن بىر  ئىچىدە . بولىد ەرىجه  مۇندەرىجه  ئۇ

 خهت  ئىشلهتكهن  سىز  بۇ دەل  سىز  دېمهك ،   با  نۇسخىسى

 باشقا  كومپىيۇتېرىدا دىسكىنى  دوستىڭىزنىڭ

 ئۇنىڭ  نۇسخىسى ا كومپيۇتېردا ئاچسىڭىز  خهت  ئاشۇ

 دىكى  دىسكىڭىز  نورمال بولمىسىمۇ  ۇ كۆرۈنىدۇ خهتلهر

 گه  ئهڭ . دېگهن  ئاچقۇچل ئهمدى  ۋە  مهسىله مۇهىم  ۇق

 ى ئۇال ، بۇ ئىشالرمۇ تهس ئهمه ، ئهمسه بىز شۇ مهشغۇالتالرنى قىلىپ كۆرەيل ، دېتالالرنى قالد ، ئۇ بولسىمۇ كۇنۇپكىالرغا

 سىزنىڭ  ئۇنداقتا  كۆرۈۋېرىپ  دەرىسلىكنى  بۇ    هه  قالدىڭىز  دوستلىرىڭىز كومپيۇتېرىڭىزدا چارچاپ  بىردەم  بولسا  تور  ا

 پاراڭلىشىڭ  . ياكى بىردەم كاللىڭىزنى ئارام ئالدۇرغاچ تور بېكهتلهرنى زىيارەت قىلىپ ناخشا ئاڭال بىلهن مۇڭداشقۇدا

 ....................... كۆزلىرىڭىزمۇ بۇ كىتابقا قاراپ تېلىپ قالغاند ؟ . دۋامىنى سهل تۇرۇپ كۆرۈ

 بېكه  قايسى تور  قايسى ناخشىنى ئاڭلىدىڭىز؟  تلهرنى زىيارەت قىلدىڭىز؟ قانداق ئهمدى سهل يىنىكلهپ قالدىڭىزمۇ؟

 ئىشالرغا  مۇشۇ  پاراڭالشتىڭىز؟  بىلهن  دوستىڭىز  كهتتى قانچىلىك قايسى  يېرىم . ۋاقىت  دېگهندىمۇ  كهم  مېنىڭچه

 دەيمهن  كهتتىغۇ  ۋاقىت  كۆپ  بىلهن . سائهتلهردىن  قىلىش  ئىشالرنى  شۇنداق  ئهنه  سائهتنى  يېرىم  بۇ  سىز  دېمهك

 بولۇپ هېسابلىنىدۇ، ئهمما بۇنىڭدىن باشقا چاغالردا چوقۇم ۋاقتىڭىز بىهۇدە ئىسراپ ئۆتكۈزدىڭىز، بۇغۇ بىر ئارام ئېلىش

كېتىدۇ، شۇڭا سىزمۇ ۋاقتىڭىزنى ئىسراپ قىلماي بىلگىنىڭىزنى كهڭ ئۇيغۇر قېرىنداشالردىن ئايىماي، بىلمىگىنىڭىزنى
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 ئۆگىنىڭ  تىرىشىپ  تېخىمۇ  ئهمهستۇ . سوراپ  خاتا  ئويلى . گېپىم  قىلىشنى  فىلىم . سىڭىز شۇنداق  تهرجىمه  ئۇيغۇر

 بىر  قوشۇپ قويۇڭ كىشىلىك ئىشلىرىغا  هه .... ههسسه  ... بهك جىق گهپ قىلىۋەتتىم  بىز !  ئهمسه  كهچۈرۈڭ جۇمۇ،

 . ئهسلى ئىشىمىزغا كېلهيلى

 باياتىن  رەسىملهرنىڭ رايوندىكى – 15 – 12 – 7 بىز  شۇ  سىز  ئۇنداقتا  ئۆتتۇق،  كۆرۈپ  بىر  بىرمۇ  رەسىملهرنى

 قىلمىدىڭىزغۇدەيمهن ) 动作 ( ههرىكهت دىكى يېنى  دىققهت  خهتكه  كۇنۇپكىالرغا . دېگهن  تۈردىن  شۇ  دەل  بىز  مانا

 : رەسىمدىكىدەك يهنى تۆۋەندىكى . ههرخىل بۇيرۇقالرنى ئۇاليمىز

 ئاندىن  تالالڭ،  كۇنۇپكىنى  بىر  سىز  ئاۋۋال  تۇرۇپسىز،  كۆرۈپ  ئاندىن رايونغا – 21 مانا  رايوندىكى – 22 ئۆتۈپ

 تالالپ هرىكهت ه  بويىچه  ماس كهلگهن  ئۆزىڭىز  قىلسىڭىز رايوندىكى  23 تىپلىرىنى  مهشغۇالت  بويىچه  كۆزنهكلهر

 يهنى رايون  22 . بولىدۇ  بار،  تۈرلهر  نۇغۇن  بهت ئېچىش، پروگرامما ئىچىدە  تور  ئېچىش،  مۇندەرىجه  قىلىش،  ئىجرا

 كۆرسىتىش،  بهت ئېلېكترونلۇق رەسىم  ئېچىش،  يولالنما  كۆرۈش، پوچتا  دىسكىنى  كىچىكلىتىش، ئاتالش،
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 : يهنى تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . دېگهندەك بىر مۇنچه تۈرلهر بار ........ چېكىنىش

 . كۆردىڭىز ئهمدى ئۆزىڭىز سىناپ باقسىڭىز بولىدۇ رايوننى  24

 يېقىن ئهكهلگهندە، چىقىدىغان ئاۋز ۋە  ۋە كۇنۇپكىغا  رەڭلهرنى ئۆزىڭىز مۇۋاپىق ئاندىن كېيىن سىز مائۇسنى باسقاندا

 : تهڭشىۋالسىڭىز بولىدۇ، ئۇسۇلى مۇنداق

 سىز . گه كىرىپ قارىسىڭىز نۇرغۇن ئاۋاز ئۈنۈملىرى با ) 音效 ( دىن ئاۋاز ئۈنۈمى ) 素材库 ( ل ئامبىرى ماتېرىيال خام

 قوش كۆڭلىڭىزگه ياققان ئاۋاز ئۈنۈمىنى تالالپ ئاندىن مائۇسنى

 : كۆرۈنۈش چىقىد چهكسىڭىز ياندىكى رەسىمدىكىدەك

 ۋە  چىقىدىغان  يۆتكىگهندە  مائۇسىنى  ئۇنىڭدىن باسقاندا سىز
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 . دېمهك بۇ مۇ ههل بولدى . چىقىدىغان مۇزىكىالرنى ئايرىم ئايرىم تهڭشىۋالسىڭىز بولىدۇ

 .... دىسكا ياسىۋالدىڭىز دېگهن گهپ قوزغىلىدىغان ئاپتوماتىك دېمهك سىز كۆڭۈلدىكىدەك بىر

 مۇناسىۋىت  باشقا ۋاقىت  ۋە  بىلهن سهۋەبلهر ى  تهپسىلىي دەرسلىك ر  كېڭهيتىپ  تېخىمۇ  ئهسلى ،   تۈگىد  يهردە  مۇشۇ  ك

 ............... بىراق . بوالتت سۆزلىسهم

 بۇنى دوستالرنىڭ ئۆزى سىناپ باقسا دېگهن ئۈمۈددە نۇقتا يهنه بىر  قورال رەسىمىدىكى يهنى ماۋۇ . قالدى،

 دەرىسلىكته ئىشلهتمىدىم، چۈنكى بۇالرنى دوستالر ئۆزى قىلىپ نىڭ هېچقايسىسىنى مهن بۇ سايمانالر –

 ئايرىم مۇهىم رولى – بۇ تۈرلهرنى ئايرىم . مۇمكن ههم بۇنى سۆزلهشكه مۇۋاپىق ۋاقىت چىقمدى كېتهلىشى

 سىز  . ئۆزىڭىز سىناپ بېقىڭ بار

 بولىدۇ قالغان  سورىساڭالر  بولسا  يهرلهر  چۈشهنمىگهن  ۋە  ئىشلىتىشچانلىق دېتالنىڭ بۇ . بىلمىگهن

 ئىقتىدارى كۆپ بولغاچقا بهزى يهرلهردە ئېزىپ كېتىپ ئالماشتۇرۇپ سۆزلهپ قويغان بولىشىم جىق

 پىكىرلهرنى ئۈمىد بۇيرىماسلىقىنى ئهيىبكه دوستالرنىڭ مۇمكىن،  تهكىلىپ  قىممهتلىك  ۋە  قىلىمهن

 . سورايمهن بېرىشىڭالرنى

 ئىشل ئاخىرىدا  ساالمهتلىك  تېنىگه  تىلهيمهن دوستالرنىڭ  ئۇتۇق  مۇرات . ىرىغا  ئالاله  ئۇلۇغ

 ............................................. مهقسهتلىرىڭالرغا يهتكۈزگهي

 قالغان يهرلهر . قىس مۇشىنچىلىك سۆزلهپ تۇردۇم ۋاقىت سۆزلهيدىغان يهرلىرى كۆپ ئىدى، يهنه

 باغلىق  به : مهسىلهن . ئۆزۈڭالرنىڭ تىرىشچانلىقىغا  قوشۇش،  يۆتكهش بهت  بىر …… تنى  ئهمهس ئاز  قىسىم جىق

 بهك ههل قىاللمىساڭالر ههل قىالمىغان جايالرنى . ههپىلىشىپ باقساڭالر ههلمۇ قىلىپ كېتهليسىلهر . يهرلىرى قالدى

 ئهمما كۈندىزى مۇڭداشقۇدا . قىلىپ بهرسهممۇ بولىدۇ دەرسلىك دەپ ئۇچۇر قىلساڭالر مهن ۋاقىت چىقىرىپ يهنه قىسقا

 . …………………………………………… كهچۈرۈڭالر .. ، قۇاليسىز ىشكه دەپ بېر

0997 ئىنتىل سهيناسىدىن كۈلكه : تۈزگۈچى

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/


www.intil.cn   بهت  21  www.intilim.com 

 سان – 1 يىللىق – 2008 ئىنتىل سهيناسى ئېلىكتىرونلۇق تور ژورنىلى

 دېتالى هۆججىتىنى ياساش ۋە ئېچىش يۇمشاق ISO 

UltraISO 

 ئهلهيكۇم ئهزىز دوستالر ئهسساالمۇئهلهيكۇم

 بولغان ISO كېڭهيتىلگهن هۆججهت شهكلى هالدا چۈشۈرگهندە كۆپىنچه ماتېرىيالالرنى ۋە ههرخىل دېتال بىز ئادەتته توردىن

 ئهگهر . هۆججهتلهرنى ئۇچرىتىمىز  بىزگه ئاشۇ خىلدىكى هۆججهتلهرنى ئېچىش كومپيۇتېرىمىزدا بۇنداق چاغدا  قورالى بولمىسا

 بىر تۆۋەندە مهن مۇشۇ خىلدىكى هۆججهتلهرنى ئېچىش، تههرىرلهش ۋە ههرخىل ئۇسۇلدا . كهلتۈرىدۇ ئاۋارىچىلىكلهرنى نۇرغۇن

 . تهرەپ قىلىشىنى سۆزلهپ ئۆتمهكچىمهن

UltraISO بىلمهيدىغان دېتالنى بۇ   بهزى  يهنه  مۇمكىن،  بىلىشى  دوستالر  نۇرغۇن  بولۇشى دوستالرمۇ ) ئىشلىتىشنى ( بهلكىم

 دېتالى ئۇيۇش هۆججىتى ياساش، ئېچىش ۋە دىسكىغا ISO مۇمكىن، بۇ كۆپ ئىقتىدارلىق

 باشقا يهنه ئاشۇ شهكىلدىكى هۆججهتنى خۇددى ئوپتىك ئۇيۇشتىن ىل قىلغان ئاشۇ هۆججهتنى دىسكىغا ئۆزى هاس دېتالنىڭ بۇ

 ) مهۋهۇم ئوپتىك دىسكا ئىقتىدارى . ( دىسكىدا كۆرگهندە تهپسىلىي كۆرۈش ئىقتىدارىمۇ بار

 : تهپسىلىي تونۇشتۇرۇپ چىقاي دېتالى ئۇنداق مهن بۇ

 كېڭهيتىلگهن هۆججهت شهكلى  دېتال ئىشلىتىدىغان  نامى № 

ISO 
UltraISO,  WinIso,  Nero   ئۆلچهملىكISOهۆججىتى 1. 

ISZ 
UltraISO,  WinIso   پرېسالنغانISOهۆججىتى 2. 

BIN 
UltraISO,  Alcohol  120%,  Nero   BIN هۆججىتى 3. 

Nrg  UltraISO,  Alcohol  120% ,  Nero   Nero هۆججىتى 4. 

MDF,  MDS  Alcohol  120%   Alcohol هۆججىتى 5. 

IMG,  CCD,  SUB  UltraISO,  Alcohol  120%,  CloneCD   CloneCD هۆججىتى 6. 

 بولىدۇ : دېتال ئىشلىتىدىغان  ئىشلهتسىڭىز  تالالپ  ئاساسهن  نامىغا  رامكا دېتالالر ئىشلىتىدىغان . كېڭهيتىلگهن  دېگهن

 . دېتالالر ئوپتىك دىسكا هاسىل قىالاليدىغان ههممىسى ئاساسهن مهۋهۇم دېتالالرنىڭ ئىچىدىكى

 . ئوپتىك دىسكا ئارقىلىق ئاچقىلى بولىدۇ بۇ خىلدىكى هۆججهتلهرنى مهۋهۇم : هۆججهت نامى كېڭهيتىلگهن

 هازىر بۇ يهردە سۆزلىمهكچى . ههر بىرسىنىڭ ئۆزىگه چۇشلۇق هۆججهت شهكلى بار دېتالنىڭ خىل 6 جهدۋەلدىكى ئاۋۇ

UltraISO : ئىچىدىكى پهقهت بىرسىال دېتالالر بولغىنىم ئاشۇ
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1  ISO ياساش هۆججىتى 

 : قوزغاتسىڭىز مۇنداق بىر كۆرۈنمه يۈزگه ئېرىشىسىز دېتالنى قاچىلىغاندىن كېيىن دېتالنى سىز

 سىز هۆججهت ياسىماقچى بولغان هۆججهتلهرنىڭ رايونى – 2 ، رايونى تىزىملىك رايون  1 رەسىمدىكى . مانا كۆرۈپ تۇرۇپسىز

 ) كۆرىدىغان بارلىق هۆججهتنى ( سىز ياسىغان هۆججهت تۇرىدىغان رايون – 3 . رايون كۆرسىتىپ بېرىدىغان مۇندەرىجىسىنى

 كۆرۈش كومپيۇتېرىڭىزدىكى سىزنىڭ رايونى – 4 . رايون  كومپيۇتېرىڭىزدىكى سىز رايونى – 5 . رايونى بارلىق دىسكىالرنى

 . رايونى ياسىماقچى بولغان دىسكا ياكى مۇندەرىجه ئىچىدىكى مهزمۇننى كۆرۈش

: بىر مۇندەرىجىنى چهكسىڭىز تۆۋەندىكىدەك رەسىم چىقىدۇ ىكى كومپيۇتېرىڭىزد سىز
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 سىز ئۆزىڭىز ياسىماقچى بولغان ياكى دىسكىغا ئويماقچى بولغان مۇندەرىجىنى تاللىسىڭىز ئاۋۇ رەسىمدىكىدەك مۇندەرىجه

 يۆتكهپ ) رايونغا  3 ( كى ، سىز ئۇنىڭ ههممىنى تاللىۋېلىپ ئاندىن ئۈستىدى كۆرۈنىدۇ ئىچىدىكى بارلىق مهزمۇنالر تهپسىلىي

 : تۆۋەندىكى رەسىمدىكىدەك . قويسىڭىز بولىدۇ

 بۇنى  ئهمدى سىز  كۆرۈپسىز  هالهتته ISO ساقلىسىڭىز مانا

 شهكىل  باشقىچه  سىز ،   دېسىڭىز ساقلىنىد  ساقاليمهن  بويىچه

 بولىد  ساقالشنى . ئۇمۇ  قانداق يهنى  ئۆزىڭىز  بېسىپ

 بولغان  ساقلىماقچى  جهدۋەلدە بايىقى بولسىڭىز شهكىلدە

 شهكىللهردىن  بىرنى تاللىسىڭىز بولىدۇ كۆرسىتىلگهن

 : رەسىمدىكىدەك

 دېمهك . ساقالشنى باشاليدۇ ئاندىن كېيىن هۆججهتنى

 هۆججىتىنىمۇ مانا مۇشۇنداق دېتالالر ISO سىز توردىن چۈشۈرگهن . هۆججىتى ياساپ بولدىڭىز دېگهن گهپ ISO سىز بىر

بىلهن دىسكىغا ئۇيۇش هۆججهتنى ئېچىپ كۆرۈش ۋە مۇشۇ دېتال ISO ز تۆۋەندە ياسىغان ئاشۇ ئهمدى بى . بىلهن ياسىغان
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 ) بولمىغان شارائىتتا ۋە باشقا دىسكا ئۇيۇش دېتاللىرى Nero ( ئۇسۇلىنى كۆرۈپ ئۆتهيلى

2  ISO ئۇيۇش هۆججىتىنى دىسكىغا 

 سىز مۇنداق بىر بهلگه بار ك رامكىسىغا قارىسىڭىز ئارقىلىق ئېچىپ تىزىملى دېتال UltraISO هۆججهتنى ISO سىز ئاشۇ

 . كۆرۈنىد شۇنى باسسىڭىز مۇنداق كۆزنهك

 ۋە  ئويغۇچنى  كۆزنهكتىن  بۇ  ئۇيۇش سىز

 ئاندىن .. سۈرئىتىنى  ئۇيۇش تهڭشهپ

 باسسىڭىز  ISO ئاشۇ كۇنۇپكىسىنى

 دېتال  مهخسۇس  باشقا  ئۇيۇش هۆججهتنى

 . ىز ئىشلهتمهيال ئويۇۋاالاليس دېتاللىرىنى

 سىز  ئهمدى  تۈگىدى،  ئۇسۇلمۇ  بۇ  دېمهك

 ئاشۇ  هۆججهتنىڭ ئىچىدىكى ISO ئاۋۋال

 ئاندىن ماتېرىيالالرنى  كۆرۈپ  تهپسىلىي

 چۇ؟ بۇ مۇ ئاسان، مۇشۇ ئويماقچى بولسىڭىز

 دىسكا دېتالنىڭ  ئوپتىك  مهۋهۇم

 مهقسهتنى ئارقىلىق قوزغاتقۇچىسى  بۇ

 . ئهمهلگه ئاشۇرااليسىز

3 – ISO كۆرۈش هۆججىتىنى 

 . چىقىدۇ كۆرۈنۈش نى چهكسىڭىز تۆۋەندىكىدەك ) 配置 ( تىزىملىكىدىن سهپلىمه ) 选项 ( سىز تالالش

 ئوپتىك دىسكا بار بولسا تهڭشىمىسىڭىزمۇ بولىد ، يوق ئهگهر مهۋهۇم ( تۈرىنى تالالپ () ئوپتىك دىسكا بۇنىڭدىن سىز مهۋهۇم

 1 . ( ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچ پهيدا بولىد قويسىڭىز بىر دانه مهۋهۇم قىلىپ 1 سانى دېگهن تۈرنى ئۈسكۈنه ) بولسا تهڭشهيسىز

 ) ئهمهس بىر قانچىنى هاسىل قىلغىلى بولىدۇ

 ئوپتىك دىسكا قوزغاتقۇچنىڭ هۆججهتنى ئاشۇ مهۋهۇم ISO ئاندىن سىز ئاشۇ

 هۆججهتنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى چېكىپ ISO ئوڭ كۇنۇپكىسىنى چېكىپ ياكى

: كىرىش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىدەك ئه . ئهكىرسىڭىز بولىدۇ
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 بۇ ئاندىن    سىز

 يهردىن

 هۆججهتنىڭ ئوڭ ISO ئىككىنچى خىل ئۇسۇل . هۆججهتنى ئهكىرسىڭىز بولىد ISO رەسىمدىكىدەك ئهكىرىش دېگهننى بېسىپ

 : كۇنۇپكىسىنى بېسىپ ئهكىرىش ئۇسۇل

،   بولىد  ئهكىرسىڭىزمۇ  رەسىمدىكىدەك

 بولى  دېمىسهممۇ  تهپسىلىي  دىغۇ بۇالرنى

 . دەيمه

 دېمهك دەرسىمىز ۋاقىت مۇناسىۋىتى بىلهن

 تۈگىدى  يهردە  بۇ . مۇشۇ  دېتالنىڭ ئهمما

 ئىدى،  بار  يهرلىرى  نۇرغۇن  يهنه

 جهدۋەلدە : مهسىلهن  يۇقىرىدىكى

 ئۆز  شهكىلنى  ههممه  ئۆتكهن  كۆرسىتىپ

 ئايالندۇرۇش  بىرىگه  بىر  ..... ئارا

 . دېگهندەك

0997 ئىنتىل سهيناسىدىن كۈلكه
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 تا قوش يۈزلۈك بېسىش word ] ياردەم [
 leptop : يوللىغۇچى

 ئاشىدىغان بىر 100 مهندە  ئىدى Word بهتتىن  بار  ئۇنى . هۆججىتى  قهغهزنىڭ A4 پرىنتېردا هازىر

 ئىدىم  چىقارماقچى  بېسىپ  كهينىگه  ئالدى . ئالدى  قهغهزنىڭ  بهرسهم،  بۇيرۇق  بېسىش  بىرال  ههممىگه

 بىر بهتتىن بېسىش  بىر بهت . پىگه باسمىغاچقا قهغهز ئىسراپچىلىقى بولىدىكهن تهرىپىگه بېسىپ كهينى تهرى

 سورىماقچى بولغىنىم ئاۋۋال تاق بهتلهرنىڭ ههممىسىنى قهغهزنىڭ . ئىكهن ئاۋارىچىلىك بۇيرۇق بهرسهم بهك

 ارقا ئالدى تهرىپىگه بېسىپ چىقىرىپ بولۇپ تاق بهتلىرى تۈگىگهندىن كېيىن جۈپ بهتلىرىنى قهغهزنىڭ ئ

 تهرىپىگه بىراقال بېسىپ چىقىرىشنىڭ قانداق ياخشى ئامالى بار؟

ablikim123 نىڭ ئىنكاسى 

 بېسىش  تىزىملىك قۇرنىڭ هۆججهت بۇيرۇغىنى سىز  تۈرنى دېگهن تۈرىدىكى بېسىش دېگهن بهرگهندە

 لالش تۈرى بار، بىر تا دېگهن بېسىش چهكسىڭىز بىر كۆزنهك چىقىدۇ، شۇ كۆزنهكنىڭ سول تهرەپ ئاستىدىراق

 بهت  ههممه  ئىچىدىكى  دائىرە  ئادەتته  تۈرىدە  تالالش  شۇنى بولىدۇ تالالقلىق دېگهن شۇنىڭ  سىزنىڭ ، 

 بهتلهر  جۈپ  بهتلهر،  تاق  يانا  بهتلهر دېگهن چهكسىڭىز  تاق  بىلهن  ئالدى  سىز  بار،  تالالپ دېگهننى تۈر

 بېسىۋېلىڭ، جهزملهش  بهتلهرنى  تاق  بارلىق  بېسىپ،  بولغان كۇنۇپكىسىنى  چىقىرىپ  بېسىپ  ئاندىن

 رەتلهپ  تىزىپ  1 بهتلهرنى  ئالدىغا  ئهڭ  هۆججهت پرىنتېرغا بهتنى  سېلىپ، تىزىملىك دېگهن يهنه
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 چىقىرىش  ئۇرۇپ  بهتلهر يۇقىرىقى تالالپ، دېگهننى تۈرىدىكى  جۈپ  قۇيۇپ دېگهننى ئۇرۇندىن  تالالپ

 . كۇنۇپكىسىنى باسسىڭىز بولدى جهزملهش

 قا : دىققهت  خىلدىكى سىز  قېتىم پرىنتېرنى يسى  بىرىنچى  شۇڭا  نامهلۇم،  ماڭا  بۇنىسى  ئىشلىتىۋاتىسىز

 . بولىدۇ ئاساسهن ئىش كۆرسىڭىز ئهمهلىيىتىڭىزگه ئۇرۇپ چىقارغان بهتلهرنى رەتلىگهندە ئۆز

 نىڭ ئىنكاسى يۇلغۇنجان

文件 دىن 页面设置 دىن 页边距 دىن 对称页边距 نى تاللىۋىتىڭ 

插入 دىن 页码 دىن 位置 دىكى 页面纵向中心 نى تالالڭ .
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格式 دىن مۇۋاپىق فورماتنى تالالڭ . 

. الردىن تهڭشىۋالسىڭىز بولىدۇ 对齐方式 ۋە 位置 كۆڭلىڭىزدىكىدەك بولمىسا
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 كىملىكىنى تىپپ چىقىش ] ياردەم [

 ئارۇن : يوللىغۇچى

 ئىشقا بۈگۈن مهن دوستالر ساالم  نومۇرى ئادەمنىڭ كىملىك 500 جهدۋەلدە Excel ، يولۇقتۇم مۇنداق بىر

 بىر يېزىقلىق رەتلىك  ئى يېزىقلىق نومۇرى ئادەمنىڭ كىملىك 501 جهدۋەلدە Excel يهنه  جهدۋەلدىكى ككى بۇ

 كىملىك 1 پهقهت ، ئوخشاش نومۇرلىرى كىملىك  ئىككى ئارىلىشىپ نومۇرى ئادەمنىڭ  بۇ  جهدۋەلنى كهتكهن

 ئادەمنىڭ كىملىكىنى تىپپ چىقىمىز؟ 1 ئارا ئانالىز قىلىپ  قاندا قىلىپ ئۇز

 يۇلغۇنجان : ئىنكاسچى

 يهنه يېڭى هۆججهت . تىپلهڭ قاتارغا چاپالڭ، تهر A جهدۋەلدىكى نومۇرنى  1 يېڭى هۆججهت قۇرۇڭ

 هۆججهتنىڭ  1 هۆججهتتىكىنى  2 ئاندىن . قاتارغا چاپالڭ تهرتىپلهڭ A جهدۋەلدىكى نومۇرنى  1 قۇرۇڭ

B تهسرەك ئۇسۇل ئاددىي . ( قاتارىغا چاپالڭ ( 

 . قوللىنىڭ نى 高级筛选 ياكى 筛选 قاتارىغا چاپالپ 2 ياكى ئىككىلىسىنى بىر جهدۋەلنىڭ

 ) نى بېسىڭ Enter + Shift + Ctrl تالالپ فورمىالنى فورمالىنى كىرگۈزۈپ بولۇپ ( بۇ فورمىالنى ئىشلىتىڭ

=VLOOKUP(A2&"sheet1", IF({1,0},总表!$A$2:$A$11&总表!$B$2:$B$11,总 
表!$D$2:$D$11),2,) 

 ياكى =VLOOKUP(A2&ZZ, IF({1,0},总表!$A$2:$A$30&总表!$B$2:$B$30,总 
表!$D$2:$D$30),2,) 

 ياكى =VLOOKUP(A2&ZZ, IF({1,0},总表!$A$2:$A$30&总表!$B$2:$B$30,总 
表!$D$2:$D$30),2,) 

نهتىجىسىنى قالدۇرۇڭ
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 ئارۇن : ى ئىنكاسچ

 قىلدىم،  خىل مۇنداق  ۋە A 1 نومۇرنى كىملىك جهدۋەلدىكى ئىككى  ئاندىن B 1 قاتارغا  چاپالپ  قاتارغا

 م، ئاندىن نى باستى ) 自动筛选 ( ئىلغاش ئاپتوماتىك دىن ) 筛选 ( دىن تاسقاپ تالالش ) 数据 ( سانلىق مهلۇمات

 تۇرنى يهنى بىرىنچى بېسىپ تىزىملىكنى سىيرىلما دىكى ئۇچ بۇلۇڭ B 1 تالالش هالىتىگه ئۇتتى ئاخىردا جهدۋەل

 بۇ ) 升序排列 ( تىزىش بويۇنچه تهرتىپى ئۆرلهش  بىلهن  شۇنىڭ  باستىم،  ئارىلىشىپ نومۇرغا كىملىك 501 نى

 . قالدى يېتىم نومۇرى دانه كىملىك 1 قالغان

 هت يۈزىنى قۇلۇپالش تا ب Word ] هۈنهر [

 شهيخ : يوللىغۇچى

 دىمۇ Word دە مهلۇم رايوننى ياكى پۈتۈن بهتنى قۇلۇپلىغىلى بولغاندىن كېيىن excel مهن تۇيۇقسىز

 بولدۇم بولۇشى قۇلۇپلىغىلى  باقماقچى  تېپىپ  ئىقتىدارنى  بۇ  ئويالپ،  دەپ  رايوننى . مۇمكىن  مهلۇم  گهرچه

 بولمىسىمۇ  قىاللم ( قۇلۇپلىغىلى  بهلكىم مهن  كۆرگىلى ) مۇمكىن بولۇشى ىدىم،  مهزمۇنالرنى  يۈزىدىكى  بهت

 باشقىلىرىنى  كېلىدىغان  كېرەككه  ئىقتىدارلىرىنىال  مهلۇم  ياكى  بولمايدىغان  ئۆزگهرتكىلى  بىراق  بولىدىغان

 . قېنى سىناپ كۆرۈڭالر . كېرەككه كهلمهيدىغان قىلىپ قۇلۇپالپ مهخپىي نومۇر سالغىلى بولىدىكهن

工具  → 保护文档  → 格式限制设置 

 ئاندىن ئۆزىڭىز تاللىماقچى بولغان  قهدەمدە  3 ئىقتىدارنى بېكىتىپ بولۇپ

.   نى باسسىڭىز بىر مهخپىي نومۇر كۆزنىكى 是，启动强制保护 كۆرۈنىدۇ
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 ] هۈنهر [

Excel نى ئاپتوماتىك چىقىرىش » ئايال « ۋە » ئهر « دا 

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

 ىزدەپ تاپالمىغاچ قايتا يولالپ قويدۇم بۇ تېمىنى هازىر ئ

 باسساق كونۇپكسنى 2 ، تالالنسا ئهر باسساق كونۇپكسنى 1 بوپتىكهن قىلساڭالر ياردەم ياردەم؛ ماڭا

 بوپتىكهن بهرسهڭالر بولسا يولالپ فورمىال مۇشۇنداق . ئايال تاالنسا بوالتتى

 فورمىال چىقىدىغان خېتى 女 يازساق ىمىنى رەق 2 . چىقىدىغان خېتى 男 يازساق خهنزۇچه رەقهمنى 1

 . بارمۇ

 ؛ جاۋاب

 . گه ئايال دەپ يېزىڭ B2 گه ئهر دەپ B1 نى كىرگۈزۈڭ، 2 گه A2 نى 1 گه A1 مۇنداق قىلىڭ

 B2 دىن A1 دەپ نام بېرىپ قوشۇپ دائىرىنى nam تالالپ 定义 نى 名 称 دىن 插入 ئهمدى

 . جهزملهڭ گىچه قىلىپ بهلگىلهپ

 گه مۇنداق فورمۇال كىرگۈزۈڭ H1 ئهمدى نتىل سهيناسى ئى

=IF(G1="","", VLOOKUP(G1, nam,2,1))
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H1 نى تالالپ H10 سىز . غىچه تولدۇرۇڭ G1 نى كىرگۈزسىڭىز 1 گه H1 ،دە ئهر دەپ چىقىدۇ G10 گه 

 . دە ئايال دەپ چىقىدۇ H10 نى كىرگۈزسىڭىز 2

Excel رتمهي كۆچۈرۈشتىن ئۆزگه اليىهىسىنى جهدۋەل دا 

 ياردەم سورايمهن

 anwar0903 : يوللىغۇچى

 ، ئۆزبېتى كۆچۈرۈشنىڭ ئۇسۇلىنى قانداق؟ ئۆزگهرتمهي اليىهىسىنى جهدۋەل دا Excel هۆرمهتلىك تورداشالر

 خىزمهت جهدۋەلنى دىكى Sheet1 : بولغىنىم دېمهكچى مهن  ) ئاستىغا ( يهنى ئۆزىگه، جهدۋىلىنىڭ شۇ

 كۆچۈرۈش ئ اليىهىسىنى جهدۋەل  كۆچۈرسهم 复制 . ۆزگهرتمهي  كېتىپ اليىهىسى جهدۋەل قىلىپ  ئۆزگىرىپ

 . هلدى ك توغرا تهڭشهشكه

 ) ئاستىدىكى مهزمۇن بويىچه چۈشهندۈرمهڭ ( : ئهسكهرتىش

Excel ئۈچۈن ئهگهر كۆچۈرۈش ئۆزگهرتمهي بهت اليىهىسىنى جهدۋىلىنى خىزمهت نىڭ 
复制 بهت قىلىپ   بهت ئۆزگىر اليىهىسى كۆچۈرسه  پېتى ئۆزگهرتمهي نى اليىهىسى ىپ كېتىدۇ،  ئۆز

 خهتنىڭ دېگهن Sheet1 نى كۆچۈرمهكچى بولساق مائۇسنى Sheet1 مهسىلهن كۆچۈرۈش ئۈچۈن بويىچه
 تىزىملىكىتن ئهكېلىپ ئۈستىگه  چىققان  بېسىپ  كۇنۇپكىسىنى  ئوڭ  نى 移动和复制工作表 مائۇسىنىڭ
 مۇشۇ جهزملهشتۈرسهك غرا بهلگه قويۇپ نىڭ ئالدىغا تو 建立副本 ئاستىدىكى چىققان كۆزنهكنىڭ تالالپ

Sheet1 كۆچۈرىدۇ نىڭ سانى ۋە خهتلىرى ۋە بهت شهكلىنىنىمۇ ئۆزگهرتمهستىن ئۆز ئهينى بىر نۇسخا . 

 ئهسلىدىكى خىزمهت نۇسخىسى كۆچۈرۈلگهن لېكىن . كۆچۈرۈلىدۇ ئۆز پىتى كۆچۈرسىمۇ ئۇسۇلدا يۇقىرىقى
 ئىچىگه  باشقا . كۆچۈرۈلىدۇ دەپتىرىنىڭ  خىزمهت ئهگهر  پىتى جهدۋىلىگه بىز  بولساق كۆچۈرمهكچى ئۆز

. بولىدۇ ئۇسۇلنى قولالنساق تۆۋەندىكى
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 ئۇسۇل  بىر  بىلهن : يهنه  ئۈستىدىكى جهدۋىلىنىڭ خىزمهت كۆچۈرمهكچى ئالدى  ئهڭ  تهرەپ  سول

 بىلهن ( كاتهكچىنى  تهرەپ ئهڭ ئۈستىدىكى كاتهكچه كېسىشكهن ستون يهنى قۇر  مائوس بىلهن بىر ) سول

 خىزمهت چ  ئاندىن جهدۋىلىنىڭ هكسهك  تاللىنىدۇ،  مهزمۇنى  بېسىپ، دېگهن كۆرۈش ههممه  كۇنۇپكىنى

 بولغان خىزمهت دەپتىرىنىڭ سول كۆچۈرمهكچى ئاندىن باشقا خىزمهت دەپتىرىنى ئېچىپ شۇنىڭ ئىچىدىكى

 كېسىشكهن بىلهن قۇر ستون ئهمهس بهلكى A1 دىققهت بۇ كاتهكچه ( تهرەپ ئهڭ ئۈستىدىكى كاتهكچىنى

 چاپالش ) ئۇرۇن  باسساق دېگهن بېسىپ،  پىتى جهدۋەل كۇنۇپكىنى  مۇناسىپ كۆچۈرۈلىدۇ ئۆز  شۇنداقال ، 

 . بولىدۇ ئۇالنما بولسا ئهسلىدىكى خىزمهت دەپتىرىنىڭ ئىچىدىكى ئۇالنما بىلهن بىردەك ئىناۋەتلىك

 ئادىل : ئىنكاسچى

1 Sheet ئاندىن چېكىپ نى مائۇس سولدا Shift سۆرەپ قۇيۇۋەتمهي بېسىپ تۇرۇپ نى كۇنۇپكىسى 

 بولىدۇ قۇيۇۋەتسىڭىز ئهكېلىپ يېنىغا

 يۇلغۇنجان : ئىنكاسچى

 چاپلىساقچۇ؟ بهزى ئىقتىدار ئارقىلىق 选择性粘贴 جهدۋەلنى پۈتۈن تالالپ كۆپهيتىپ يېڭى جهدۋەلگه

 دىكى تۈرلهرنى تالالپ تهكرار چاپلىساق؟ 选择性粘贴 كهم قالسا

 anwar0903 : يوللىغۇچى

 قۇر كاتهكچىسىنىڭ جهدۋەل . ئوخشاش يهنىال قىلسام نهتىجه هندەك دىگ سىز يۇلغۇنجان ئهپهندى،

 ئوخشاش ېگىزلىكىنى ئ قۇر كاتهكچىسىنىڭ جهدۋەل . يهنه قايتا تهڭشهشكه توغرا كېلىدىكهن ېگىزلىكىنى ئ

 ېلىپ ك توغرا ىشكه ئىشلىت ئاستىغا ئوخشاش كۆچۈرۈپ هدىۋەلىنى ج بىر قىلىپ كۆچۈرۈشكه بولمامدۇ؟ ئوخشاش

 . قالغان ئىدى

ablikim123 : يوللىغۇچى
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 بېسىپ، دېگهن كۆچۈرۈش تالالپ، بويۇنچه قۇرالر جهدۋەلنى سىز  بولغان كۆچۈرمهكچى كۇنۇپكىنى

 قۇر  چاپالش نومۇرىنى ئۇرۇندىكى  تۇرۇپ  پىتى جهدۋىلىڭىز باسسىڭىز دېگهننى تالالپ  بۇ . كۆچىدۇ ئۆز

 سىز  يهنى يېتهلهيسىز سهتكه مهق دېگهن ئۇسۇلدا  پىتى جهدۋەلنى شۇ جهدۋەلنى بىر : ،  ئۆز  ئاستىغا

 . كۆچۈرەلهيسىز

 شۇ  سىز  پىتى جهدۋەلنىڭ جهدۋەلنى ئهگهر،  ئۆز  تهرىپىگه  ههپىتى ستون بولسىڭىز، كۆچۈرمهكچى ئوڭ

 ئۇرۇندىكى كۆچۈرمهكچى بېسىپ، دېگهننى كۆچۈرۈش تالالپ، بويۇنچه  تالالپ ستون بولغان  بهلگىسىنى

 . چاپالش كۇنۇپكىسىنى باسسىڭىزال بولدى ) تاللىنىدىغان هالهتته تالاليسىز ستون دىققهت پۈتۈن ( قۇيۇپ

 qq : 376728939 : ئهگهر چۈشهنمىسىڭىز

 anwar0903 : يوللىغۇچى

123 ablikim كۆپ رەهمهت . ئهپهندى، سىز كۆرسهتكهن ئۇسۇل بويىچه بولىدىكهن ... 

 ه مىسال تىن كىچىككىن word ] هۈنهر [

 زېرەك باال : يوللىغۇچى

word تا بىر بهتتىن يهنه بىر بهتكه چۈشۈش ئۈچۈن ئىنتىرنى كۆپ بېسىپ ئاندىن يهنه بىر بهتكه چۈشىمىز . 

 . ئهگهر بىز بىر بهتته تۇرۇپ يهنه بىر بهتكه تىز ئاتالش ئۈچۈن تۆۋەندىكى ئۇسۇلنى ئىشلهتسهك بولىدۇ

 تۇرۇپ ئاندىن بېسىپ نى ctrl تاختىسىدىن كۇنۇپكا كومپيۇتېر ن بىربهتته تۇرۇپ ئاندى تا word يهنى،

Enter نى باسساق يهنه بىر بهتكه تىز ئاتاليدۇ .
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shift ئاالهىدىلىكى چوڭ 10 كۇنۇپكىسىنىڭ 

 شۇڭقار : يوللىغۇچى

 اق ۋاقىتتا دا پاراڭلىشىۋاتقان ۋاقتىڭىزدا يوللىغان ئۇچۇرىڭىز ئاستا يوللىنىدۇ شۇنداقمۇ؟ بۇند QQ سىز . 1

 . ههل قىالاليسىز مهسىلىنى كۇنۇپكىسى ئارقىلىق بۇ shift سىز

 . كونۇپسىڭىزنى بېسىپ يوللىسىڭىز قارشى تهرەپكه تېز يوللىنىدۇ shift ئۇچۇر يولالشتا

 چىقىۋاتقان ۋاقتىڭىزدا كومپيۇتېرىڭىزدا . 2  ياكى ئهخلهت توربهتلهرنىڭ تهسىردىن كۆپلىگهن ۋىرۇس تورغا

 بېسىپ تۇرۇپ بىرال كۆزنهك ئارقىلىق بارلىق كۆزنهكلهرنى كۇنۇپكىسىنى shift چىلىپ كېتهمدۇ؟ كۆزنهكلهر ئې

 . يېتهلهيسىز مهقسىتىگه ئۆچۈرۈش

 يېزىشقا كۇنۇپكىسى shift كىچىكلىگىنى  ههرپلهرنىڭ چوك . 3  تهڭشهپ  ( بولىدۇ ئارقىلىق  بۇنى .  مېنىڭچه

 ) ؟ خېلى كۆپلىگهن تورداشالر ئىشلىتىپ باققانغۇ دەيمهن

 ۋاقىتتا بۇ تهلهپ قىلىدۇ، قوزغىتىشنى يېڭى بىر يۇمشاق دېتال قاچىالپ بولغان ۋاقتىڭىزدا قايتا كومپيۇتېرغا . 4

shift ئارقىلىق بۇ تالالنمىدىن قۇتۇلغىلى بولىدۇ كۇنۇپكىسى .
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 ۋاقتىڭىزدا . 5  تاللىغان  هۆججهتنى  ئاخىرقى shift كۆپلىگهن  ئهڭ  بىلهن  هۆججهت  بىرىنچى  ئارقىلىق

 . يېتهلهيسىز مهقسىتىگه ۆججىتىڭىزنى تاللىسىڭىز بىرال ۋاقىتتا تۈركۈم هۆججهتلهرنى تالالش ه

 ئۆچۈرگهندە . 6  بىراقال shift هۆججهت  كىرمهي  ساندۇقىغا  ئهخلهت  هۆججهتلهر  ئۆچۈرۈلگهن  ئارقىلىق

 . ئۆچۈرۈلىدۇ

 سالغاندا CDRom دىسكىنى نۇر . 7  بېس كۇنۇپكىسىنى shift غا  قېتىم  ئاپتوماتىك ىۋەتسىڭىز بىرنهچچه

 . قۇيۇش ئۇسۇلىنى چهكلهشكه بولىدۇ

8 . shift+F10 بىرال ۋاقىتتا ئىشلهتكهندە مائۇسنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسىنى ئىشلهتكىلى بولىدۇ . 

 بېسىپ تۇرۇپ ئاچقاندا هۆججهتلهرنىڭ مهزمۇنى يېڭى كۆزنهكته كۇنۇپكىسىنى shift هۆججهت ئاچقاندا . 9

 . ئېچىلىدۇ

 تۇرغاندا كۇنۇپكىسىنى shift بولۇپ وزغىتىپ ق كومپيۇتېرنى . 10  ئىچىدىكى 启动菜单 بېسىپ  نىڭ

 . كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ قوزغىلىپ هۆججهتلهرنىڭ

 قانچىنى ئىشلىتىپ بېقىپسىز؟ ئاالهىدىلىكىدىن چوڭ 10 دوستۇم سىز بۇ

 مۇ : ئهسكهرتىش  ئېلىنغان  لېكىن  بولىدۇ،  يولالشقا  مۇنبهرلهرگه  باشقا  قالدۇرۇپ ئادرېسىنى نبهر ئهسهرنى

 ! قويۇشقا بولمايدۇ

ئهلئوغلى : ئىنكاسچى

 : ئابرال

 < قوزغاش  پىراگرامما  الش باش > تۇرساق، بېسىپ كۇنۇپكىسىنى Shift قوزغىلىۋاتقان چاغدا سىستېما . 1

 ئىچىدىكى

. ئىجرا قىلمايال قوزغىلىدۇ پروگراممىالرنى
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 بېسىپ كۇنۇپكىسىنى Shift ئهگهر سهل كونىراپ قالغان ئوپتىك دىسكىنى ئوپتىك قوزغاتقۇچقا سالغاندا، . 2

 تۇرساق

 . دۇ ئوقۇمايال دىسكىنى ئاچقىلى بولى پروگراممىسىنى قوزغىلىش ئاپتوماتىك دىسكا ئىچىدىكى

 Shift ئاندىن ئالدى بىلهن بىر هۆججهتنى تالالپ، بىرقانچه هۆججهتلهرنى بىراق تاللىماقچى بولغاندا، . 3

 بېسىپ كۇنۇپكىسىنى

 بۇ ئىككى هۆججهتلهرنىڭ ئارىسىدىكى باشقا هۆججهتلهرمۇ بىراقال يهنه بىر هۆججهتنى تاللىساق، تۇرۇپ،

 . تاللىنىدۇ

 هۆججهت بىراقال ئۆچۈرسهك، تۇرۇپ بېسىپ كۇنۇپكىسىنى t Shif هۆججهتنى ئۆچۈرگهن چاغدا . 4

 بولمىسا . ئۆچۈرۈلىدۇ

 ئاندىن ئهخلهت ساندۇقىنى تازىالش ئارقىلىق ئۆچۈرۈشكه توغرا ئالدى بىلهن ئهخلهت ساندۇقىغا كىرىپ،

 . كېلىدۇ

 كۇنۇپكىسىنى del + Shift ئاندىن ، تاللىۋېلىپ هۆججهتنى ئاۋۋال ئۆچۈرۈشنىڭ يهنه بىر ئۇسۇلى بىۋاسىته

 بىراقال

 . ئىبارەت بېسىشتىن

 تهڭ كۇنۇپكىسىنى F + Shift 10 ئهگهر سىزنىڭ مائۇسىڭىزنىڭ ئوڭ كۇنۇپكىسى ئىشلىمهي قالسا، . 5

 باسسىڭىز

 . كۆرۈنىدۇ تىزىملىك ئېسىلما مائۇس ئوڭ كۇنۇپكىسىدىكى

 Shift مهكچى بولساق، يىڭى بىر بهتنى يىڭى بىر كۆزنهكته كۆرسهت ئادەتته تور زىيارەت قىلغۇچتا، . 6

 بېسىپ كۇنۇپكىسىنى

 بۇ ئۇسۇلنى يهنه مىنىڭ . ئۇالنمىدىكى بهت يىڭى بىر كۆزنهكته ئىچىلىدۇ ئاشۇ ئۇالنمىنى چهكسهك، تۇرۇپ،

 كومپيۇتېرىم

خالىغان دىسكا نامى ياكى تۇرۇپ، بېسىپ كۇنۇپكىسىنى Shift يهنى . ئىچىدە قوللىنىشقىمۇ بولىدۇ
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 هك مۇندەرىجىنى ئىككى چهكس

 . يىڭى بىر كۆزنهك ئىچىلىدۇ

 كۇنۇپكىسىنى بىر Shift پىنيىن ئۇسۇلى بىلهن خهت كىرگۈزۈش هالىتىدە مىكروسوفت سىستېمىنىڭ ئادەتته . 7

 باسساق

 . ئۆتىدۇ هالىتىگه يهنه بىر باسساق خهنزۇچه كىرگۈزۈش كىرگۈزۈش هالىتىگه، ئىنگلىزچه

 تاللىغان شۇ تۈرنىڭ تىز قوزغىتىش كۇنۇپكىسىنى قۇرۇش كۇنۇپكىسىنى بېسىۋېلىش Shift + Ctrl مهلۇم بىر تۈرنى تالالپ سۆرىگهندە

 ياكى كۆزنهك يۈزىدە كۆپ تۈرنى تالالش ياكى هۆججهت ئىچىدىكى مهزمۇننى تالالش ئېكران +Shiftخالىغان بىر ئىستىرىلكا كۇنۇپكىسى

 كۇنۇپكىسىنى ئېچىش، تاقاشنى ئالماشتۇرۇش » ىلغاش ئ « ت بېسىپ تۇرۇش سېكۇنت كۇنۇپكىسىنى Shift ئوڭ تهرەپتىكى

Shift نى ئېچىش، تاقاشنى ئالماشتۇرۇش » يېپىشتۇرۇش كۇنۇپكىسى « قېتىم بېسىش 5 كۇنۇپكىسىنى 

+ سول تهرەپتىكى Alt سول تهرەپتىكى + Shift Print Screen » نى ئېچىش، تاقاشنى ئالماشتۇرۇش » سېلىشتۇرۇش دەرىجىسى يۇقىرى 

+ پتىكى سول تهرە Alt سول تهرەپتىكى + Shift ۋە Num Lock » نى ئېچىش، تاقاشنى ئالماشتۇرۇش » مائۇس كۇنۇپكىسى

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/


www.intil.cn   بهت  39  www.intilim.com 

 سان – 1 يىللىق – 2008 ئىنتىل سهيناسى ئېلىكتىرونلۇق تور ژورنىلى

XP نىڭ خاسلىقىدىكى OEM ئۇچۇرىنى ئۆزگهرتىش 

 0997 كۈلكه : يوللىغۇچى

 ۋەندىكىدەك مهشغۇالت خاسلىقىنى ئۆزىڭىز خالىغانچه ئۆزگهرتىۋېلىشنى ئويالمسىز؟ ئۇنداقتا دەرهال تۆ كومپيۇتېرىڭىزنىڭ سىز

 . قىلىڭ

 . ئۆزگهرگهنىدىن كېيىنكى هالهت مۇنداق بولىدۇ

: ئۇنداقتا بىز ئىشنى باشاليلى
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 : قهدەم  1

 . خىل هۆججهتنى تېپىڭ 2 نىڭ ئىچىدىن تۆۋەندىكى \C:\windows\system32 سىز ئاۋۋال

OEMINFO. INI 
OEMLOGO. BMP 

 . مۇندەرىجىگه زاپاسلىۋېلىڭ تاپقاندىن كېيىن بۇ هۆججهتلهرنى باشقا بىر

 : قهدەم – 2

 سىستېما خاسلىقىنى ئۆزگهرتىش

 سىز  تۇرۇپ C:\windows\system32 ئهمدى  ئىچىدە  .OEMINFO نىڭ INI ئېچىڭ   هۆججهتنى  تۆۋەندىكى . بۇ  ئاندىن

 . لىدۇ كېيىنكى رەسىمدىكىدەك ئۆزگهرتسىڭىز بو . رەسىمدىكى ئۇچۇرالرنى ئۆزىڭىز خالىغانچه ئۆزگهرتىپ ساقالڭ

: ئهسلى رەسىم
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 : ئۆزگهرتكهندىن كېيىنكى رەسىم

 . بوش قالغان يهرنى خالىغانچه ئۆزگهرتىۋالسىڭىز بولىدۇ

 : قهدەم – 3

OEM نىڭ Logo سىنى ئۆزگهرتىش
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 دىققهت قىلىدىغان بىر ئىش بۇ رەسىمنى ياسىغاندا . ئىچىدىكى رەسىمنى دېمهكچى رايون كۆرگهندەك ئاشۇ سىزىلغان

 چوقۇم . ئاشۇ نام بىلهن ساقالش كېرەك » OEMLOGO. bmp « ههم ساقلىغاندا . پىكسېل بويىچه ياساش كېرەك 120*160 چوقۇم

bmp ئاندىن رەسىمنى پۈتتۈرگهندىن . بولمىسا باشقىچه شهكىلدە ساقلىسىڭىز رەسىم كۆرۈنمهيدۇ . هالهتته ساقلىنىشى ئهڭ مۇهىم 

. قويسىڭىز بولىدۇ نىڭ ئىچىگه يۆتكهپ C:\windows\system32 كېيىن
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 ) ئههمهدشاه قاراقاشى ( ئات ههققىدە مۇخهممهس

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

 hekemi : وللىغۇچى ي ئهسلى

 ئات ههققىدە مۇخهممهس

 * ئههمهدشاه قاراقاشى *

 نهزەر مۇفتىمغا ئهلۋەتته، خوجام، بىئهدەد، دۇئاسى

 نادامهتته،  تههىيياتۇ سالىمىم ئانچۇنان ئاهۇ

 دۇئا بىرله سالىمىم ياخشى سائهتته، ۋىسال بولغاي

 ياد ئهيلىدىم سىنى ههركۈإن سهههرلهردە ئىبادەتته،

 . سهندىن ئۆزگه دوستۇم يوق ئىدى ئاقسۇ ۋىاليهتته

 نامۇناسىپ الۋزىدىن ئهي يار، ساڭا مهن نامه يازدىم،

 تىرىكلىكتىن نىشانه ئهيلىدىم ئىزهار، بىههمدۇلاله،

بىز ئهمهس بىمار، ۈإركىم، مۇندا شإۈك بىلىشنى ئىستىسهڭ،
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 ئاندا نه هالىڭ بار، تىنىڭ ساقمۇ بۇ كإۈنلهردە سېنىڭ،

 يائۆتتىمۇ ئۆمرۈإڭ پاراغهتته؟ مۇشهققهتلىكمۇ سهن،

 يېتىشتى نهچچىگه ياشىڭ، قېرىلىق هالىدىن سورىسام،

 سېنىڭ هاال بۇ كإۈنلهردە ئاقارمىشمۇ قارا باشىڭ،

 ۇ قېرىنداشىڭ، يهنه قوۋم ئۇششاقلىرىڭ ساقمۇ، ئايال،

 سىڭهمدۇ ههر ۋاق يېگهن ئاشىڭ، قانداقتۇر ئىشتىهايىڭ،

 چىرايىڭ تازىمۇ هۆسنى ماالمهتته؟ تهنلىرىڭ ساق،

 سۆزنى ئههمهدشاه قاراقاشتىن، ئهي رەپىقا، ئاڭلىغىن،

 بايان ئهيلهيكى هالىمنى ساڭا ئهمدى يېڭىۋاشتىن،

 قىرىنداشتىن،  ئهقىدەم بار ئىدى شۇنچه يېقىن تۇغقان

 سېنىڭ كۆڭإلۈڭ ماڭا قاتتىق ئىكهن گويا قاراتاشتىن،

 . بىلگىنىم يوق ئۇنى ئهينى زۆرإرىيهتته كۆرإپ مهن،

 كۆڭإۈلدە ئېتىقاد ئهتكهچ، سېنى مهن دوستۇ يارىم دەپ،

 مۇههببهت رىشتىسىدىن ههر زامان كۆڭإلۈمنى شاد ئهتكهچ،

 ياد ئهتكهچ، سإۈپىتىڭنى قىلىپ دائىم خوتهن ئههلىگه،

 ساڭا كۆپ ئىئتىماد ئهتكهچ، تتىم ساڭا ئاتمىش تهڭگىنى، ئهۋە

 . هامان ئۆتتۈم خىيالهتته ئهۋەتكهي بىر ياخشى ئات دەپ،

ئهۋەتىپسهن ماڭا بىر ئات، پۇلۇمنى توختىتىپ بىر يىل،
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 بۇ ئاتنىڭ ههربىر مىجهزى يات، ئېشهكچه يوقتۇر رەپتارى،

 ت، پا  كى يولدا توختىۋالدى قامچا بىلهن ئۇرمىسام پات

 قات،  ئارغامچىنى ئۈإزدى قوزۇققا باغلىسام قات  كۇال

 . كۈإنى قالدىم ماالمهتته ئۇالپ ئارغامچىنى هاردىم،

 ئاڭقا، ، ئهيىبىنى بىر بۇ ئاتنىڭ  بايان ئهيلهي يهنه بىر

 بويى الڭقا، پۇتى مايماق، سىڭا سۆڭگهچ، قىڭىر قۇيرۇق،

 ڭقا، ئإۈستىگه ما ئهيىبلهر بۇ بىرى مۆڭگهك، بىرى تهپكهك،

 ههرقهدەمدە بىر تۇرۇپ ساڭقا، ساماندىن بهش كۆشۈإك يهپ،

 . تۇغۇلماس هېچ ۋىاليهت ئىچرە بىر ئات بۇ قىياپهتته

 نهچچه كۈإن ياتتىم، يىقىلدىم، مىنىپ چىقسام ئېلىپ ئۇردى،

 ههمىشه ئهلنى قاقشاتتىم، بۇزۇپ باغنى، قويۇپ بهرسهم،

 تاتتىم، ئاران هارغاندا توخ سۇغارغاندا قېچىپ سۆرەپ،

 ئون قېتىم ساتتىم، ئالته نۆۋەت،  تېگىشتىم ئۇي بىلهن بهش

 . ماڭا ياندى شهرىئهتته قىلىپ دەۋا كېلىۋەردى،

 تۈزۈك يۈ گۈ رۈ پ چاپالمايدۇ، ئهگهر يولغا مىنىپ چىقسام،

 ۋە يا ئۇي هارۋىسى بىلهن باراۋەرمۇ ماڭالمايدۇ،

 مۇبادا توختىۋالغاندا ئۇرۇپ قويسام چىچاڭاليدۇ،

 يهرنى قۇچاقاليدۇ، بېرىپ نىپ تۇرغان كىشى شۇئان مى

. خهتهرلىكتىن بۆلهك خىسلهت تېپىلماس بۇ كاساپهتته
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 ئوخشاش، ئېشهك سوكۇلدايدۇ ئۇرۇپ مىڭ تهسته چاپتۇرسام،

 قورساق سانجىق بىلهن ئاغرىپ، كېتهر گويا زىڭىلداپ باش،

 يهنه بىر ئهيىبى شۇدۇر چىرقىراپ سهت، يولدا تاپ توختاش،

 بىر سائهت بېرەلمهس هېچ كىشى بهرداش، رىكمهي مىنسه، زې

 . ساياههتته  سهيله يېزا ئارا قىلغان سهپهر،  شهههر

 ئۆتمىدى ئاتالپ، ئېرىقنى كۆرسه ياندى ئارقىسىغا،

 هارمىدى قاتراپ، ئهگرى يولغا كىرىپ ئالسا ئهگهر كىم،

 قاترىغاننىڭ زەربىدىن چاچراپ، غۇالپ بوينىدىن چۈ شتۈ م،

 قوۋۇرغام بهنتىدىن ئاجراپ، سانجىق بىلهن تولدى، ئىچىم

 . شهربهتته مهجۈنى ساقايدىم ههر زامان پارپى ياالپ

 جاهان بازارىدا هېچكىم بۇ ئاتقا تهڭنى تاپماسلهر،

 ئۇرمىسا قوپماسلهر،  تېپىپ يىقىلسا گاهىدا مۈ دۈ رۈ پ،

 چاپماسلهر، زورىدىن بىر يۈ گۈ رسۇن دەپ ههر نېمه قىلسا،

 تاياقسىز زادى ماڭماسلهر، تۇرۇۋېلىپ، شسام، ساالمال

 . ئوسال ئات كۆپ قېتىم قويدى مېنى شۇنچه خىجالهتته

 چاقتى، قېتىم ئىشىىكنى كۆپ ئېغىلنى توختىماي بۇزدى،

 موزاينىڭ ههم خۇنى ئاقتى، بوغۇپ تهخهينى ئۆلتۈردى،

تاالي كۈن باشقىالر باقتى، قېچىپ كهتسه تۇتۇق بهرمهي،
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 هامان ههركىمگه خۇشياقتى، ىدىم مهنمۇ، تۆلهپ ههق هارم

 . نادامهتته  قايغۇ تاالپهتتىن بۆلهكنى كۆرمىدىم،

 بۇ ئات ئههۋالى كۆپ تارقاپ، مېنى زاڭلىق ئېتىشتى خهلق،

 ئۇنى تۈۋرۈككه چىڭ باغالپ، ئېلىپ چىقماسقا بهند قىلدىم،

 كىرسهم مۆڭۈپ قۇتراپ، كېچه يۇلدى تۈۋرۈكنى،  قومۇردى

 ل باسقاچ توكۇر بولدى پۇتى ئاقساپ، كاسهپهتنى ئېغى

 . خۇدا قىلغان ئىرادەتته ئۆلسىمۇ ئۆلسۇن، : دېدىم مهن

 تۇغقانلىرىم قانچه قېشىمغا ئات سوراپ كهلدى،  ئۇرۇق

 پهيلى مېنى غهمگه ئوراپ كهلدى،  بۇ ئاتنىڭ ئهسلىي خۇي

 ئۇالر يامان قاراپ كهلدى، باهانه ئهيلىسهم نهچچه،

 مىنهلمهي ياندۇرۇپ كهلدى، ۇم، ئىالجىم يوق بېرىپ تۇرد

. بۇ جىىنىم چىققىلى تۇردى كۈنى يۇزمىڭ خىجالهتته

 ئهۋەتكهن بۇ ئېتىڭغا هېچ كىشى بىر يول قاراپ باقماس،

 قهلهندەر بىلهن ئابدالدىن بۆلهكلهرگه غولى ياقماس،

 كۆتۈرۈپ گهز بويى هېچ ئات ساغرىنى ئۇنىڭدەك چاقماس،

 ك بهېساپ قورقماس، كىشىكىم ئات باالسىدىن بۇنىڭدە

 . ئىبادەتته  غهم بىلهن قايغۇ بېسىپ تائهت ئېلىشتىم،

قۇتۇلسام ئۇشبۇ ئاتتىن دەپ خېرىدارنى ئاختۇردۇم،
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 چۈ چۈك تىل بىرله يالۋۇردۇم، بېدىكنى ههرقاچان كۆرسهم،

 قېرى هالىم بىلهن قاتراپ ئۆيگه كۆپ مېڭىپ هاردىم،

 ه ماختىدىم، بار دەپ ئۇنى مهن شۇنچ كۈچى يېيىشلىك ههم

 . بازاردا يهتمىدى ئالغان پۇلۇمغا بۇ ساالههتته

 سېىلىپ ههر ههپته بازارى، ساتالمىدىم بۇ ئاتنى مهن،

 بۇ ئاتنىڭ ئهپتىدىن قورقۇپ يېقىن كهلمهس خېرىدارى،

 يامانلىق شۆهرىتى بولدى خوتهن بازارىدا جارى،

 ئېلىپ بارغىن دەپال نارى، قاچتى، بىراۋ كۆرسه ئۇنى،

 . كۆپ ماالمهتته  يار ئارا كۆپ  ق قىالي بۇ كۈن دوست قاندا

 تۈن يهنه بازارغا ئهپ چىقتىم،  كۈن بىزار بولغاچ توال،

 بۇ سۆزنى ئۆيدە دەپ چىقتىم، تىلىگهنگه ساتايچۇ دەپ،

 يېپېپ جۇل ههم يهنه ئوبدان ئېگهر ئۈستىگه سېپ چىقتىم،

 سېتىلماي قالمىغىيدى دەپ تۈ مهن مىڭ غهمنى يهپ چىقتىم،

 . بىچاغ زەاللهتته ئهجهب قالدىم نادامهت ئهيلىدىم،

 تۈن باغالپ،  كى ئاندىن ئىككى ئاي باقتىم پىچانغا كۈنى

 سىالپ جىسمىنى ههر كۈندە كۈنجۈت يىغىدا ياغالپ،

 يېدى ههر چاغ ئۆزى چاغالپ، بوغۇزنى قاينىتىپ بهردىم،

 بهكمۇ جىق داڭالپ، بېدىكلهر ئولىشىپ يالغاننى ئېيتىپ،

. بىر قهلهمدار ئالدى مۆهلهتته ساتتىم نېسىگه، ئاخىر
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 چۈ شۈ پتۈ ر ئاسماندىن ئون تۇلۇمدا الپ بىلهن يالغان،

 توققۇزى مۇفتىمغىال قالغان، بىرى ئالهمگه تارقاپ،

 پۈ تۈن يالغان ئهمهسمۇ ئاتنى ئاتمىش تهڭگىگه ئالغان،

 بۇ ئاتمىش تهڭگىدىن ئېنىقكى ئوتتۇز تهڭگىنى سالغان،

 . هن ئىكهنسهن ئهسلىدىن شۇنداق خىيانهتته بېيىپ كهتك

ئهجهپكى نهپسىڭىز غالىپ، ئۆزۈڭ مولال بۇرەدەر،

 بىلۇرمهنكىم دىلىڭ قالىپ، چىرىيىڭ خوپ ساالپهتلىك،

 بولۇپدۇرسهن سهن بېرىپ ئاندا كىشىنىڭ ههققىگه تالىپ،

 مېنىڭ ههققىمنى ئېپقالىپ، ئهي يار، كۈ نۈڭ ئوبدانمىدۇر،

 نى يۈ رۈ پسهنمۇ هاالۋەتته؟ كۆچۈرۈپ روزىغارىڭ

 سېنى مۇفتى دېگهن بىلهن تۈزۈك ئانچه ساۋاتىڭ يوق،

 سېنىڭ ههق بىلهن ناههق بىلىش چاغلىق ئىمانىڭ يوق،

 ساداقهت يارۇ دوستالرغا ئۈمىد ۋە ئېتىقادىڭ يوق،

 تۇغقانغا تېرىقچه ئىئمادىڭ يوق، ئهلگه، قېرىنداش،

 . بۇ هالهتته ئۇش بۇرادەر، ئىشهنگهي كىم ساڭا ئهمدى،

 ئهمهس بىمار، ساالمهت سهن، نومۇس قىل خهلقىلئالهمدىن،

 خىجىللىق ئهيلىمهك دەركار، خىيانهتلىك قىلىپ شۇنچه،

ئۆزگىنىڭ ههققىنى يېمه زىنهار، مېنىڭ ههققىمنى يهپسهن،
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 كىشىنىڭ ههققىنى يهپ مىڭ ئىبادەت قىلغنىڭ بىكار،

 . بادەتته تۈن ئۇخلىماي تۇرساڭمۇ ئى  سهئىي بىرله كۈنى

 ماڭا ئۇ ئات ئۈچۈن دائىم ئۆيۈمدە كۆپ ماالمهتتۇر،

 يېمهك بىر ئاتتا ئوتتۇز تهڭگىنى قانداق خىيانهتتۇر،

 يېقىىنالشقاچ قىيامهت، بهد دىيانهتلىك ئاالمهتتۇر،

 مېنىڭ قالغان پۇلۇم بىر نهچچه كۈن سهندە ئامانهتتۇر،

 . بېرەردۇرسهن ئۇنى تاڭال تولۇق روزى قىيامهتته

 . تۇردص سامساق : صرگة تةييالصغۇچص نةش

 دېهقانالر قاچان بايرام قىلىدۇ؟

 ئۇبۇل : يوللىغۇچى

 با ر ئهمگهكچىله ، بايرىمى ت له دۆ مۇ الر ېهقان د  بههرىمه راۋەر بايرىمىدىن  ام باير ، بولۇشى ن ئاساستا

 مهجبۇ الر ئۇ دەم ئا اق قاند ر هه رۇن، ئو اق قاند ر هه ە گىلىد ز مه  سالماسلىقى ر نى  ئهمگهككه  د ىي  غا الر قان ېه ،

 قىسمى ر ىنىڭ ئهمگهكچىله ز ئۆ  دۆ نىڭ بىر  يا ا لهتنىڭ پۇقر ،  هېس قىلىش ئىمكانىيىتى  ئىكهنلىكىنى  ىتىپ ر سى

. ەك بېرىلىشى كېر
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 يىل  ئۆيدىكىله ر بايرىمىنىڭ ها ت له دۆ بۇ  ئاخشىمى  تۈ ال ئېلىش پى دەم ملىق ا باير ر پا  دادام . ق تاتتۇ زۈۋا نى

 ... ى » قىلد ە ىكىم «چىممىد ر بۇ گهپتىن يۈ . ى ېد د » ! هه  ن وقكه نىڭ بايرىمى ي الر ېهقان د «مۇشۇ : ال تۇيۇقسىز

 ئىش ەر بىر يىلنىڭ بىر . كېتىپتۇ پ تولۇ ن بىله ر ېگهنله د كۈنى ت تهشۋىقا ن، كۈ ە خاتىر ام، باير ار ىر كالېند ز ها

 ئاساسه ن خاتىرىلهنمهيدىغا  دۆ بايرىمى ر ئهمگهكچىله ، بايرىمى الر ئايال . قالماپتۇ ن كۈنى  ، بايرىمى ت له ،

 الر بالى ، بايرىمى الر ئوقۇتقۇچى ، مىيه بايرىمى ر ئا

 هه رد كۈنله ە خاتىر ام، باير ڭ چو  ڭ چو ەك ېگهند د بايرىمى  باشقا  ساههنىڭ ئۆ ر ىن  خا ز بىر  ام، باير س ىگه

 كۆ ە خاتىر  با ر سېمىزله ، نىڭمۇ الر مچى ا ئالد ، نىڭمۇ الر مهشۇق  ئاشىق . ن ئىكه پ كۈنلىرىمۇ  … بايرىمى  ر نىڭمۇ

 ها . ن بولىدىكه ى كۈنلىر ت تهشۋىقا ن نىڭمۇ قوغدىلىدىغا الر نات ا يۋ ها دەرەخ،  دەل . ن ئىكه   ر ته الل ئهمما

 بىله  دۇ ئهمگىكى  گۈللهند ن  ئا ر بىزله ن، تقا ۈرۈۋا نيانى  ل يو ن ئۈچۈ ر بىزله ن، تقا ا بېرىۋ زۇق ئو  ش گه

 ش اپاكه ج ن تقا ا ئېچىۋ ر يه ز بو ن، تقا ا پىئه قىلىۋ دا بىزنى كهلكۈندىن مۇ ن، تقا ۋا ياسا ى سۇ ئامبىر ن، تقا ۋا ياسا

 بىله الر ېهقان د  نامى  تهشۋىقا ن كۈ ە خاتىر ام، باير ەر بىر ن ئاتالغا ن نىڭ  يو ت ياكى  . ن ئىكه ق كۈنى

 دەل مچى ا ئالد ر، له ر ئهسكه االر، سېستر الر، ئوقۇتقۇچى  قه الر ن ا هايۋ ر، خله دەرە  الر،  مهلۇ  ىر د نىڭ  م قىممىتى

 پائالىيه  قىلد ر ئا ت كۈندىكى  هېس  ئا ۋە نۆ  4 . ن لىدىكه ۇرۇ قىلىق  ئۈ الر تچى را خبا تلىك  ە مچىد رۈ بايرىمى

 ناخشىچى دا . ى تهبرىكلهند  باير س يۇنۇ ر ىلبه د ڭلىق  تهبرىكله ا بۇ  قاتنىشىش ت سهنئه ش منى  كېچىلىكىگه

 قه رۈ ئۈ ن ئۈچۈ  ق، نىڭ بايرىمى يو الر ېهقان ن د چاپىدىغا ن كهتمه ، قىزىقى شۇكى . ى تهشرىپ قىلد دەم مچىگه

 ، ئىكهنغۇ ر نىڭمۇ بايرىمى با الر مچى ا ئالد ن؛ قىلىدىكه ام باير ر ال قىلىدىغان ۋەر خه ال كهتمهننىڭ هوسۇلىنى ن چاپقا

 الر ېهقان ، د ئهجهبا . ن قىلمايدىكه ام باير ن هېچقاچا الر ېهقان د . ن ئىكه ق نىڭ بايرىمى يو ر ههقىقىي ئهمگهكچىله

 ؟ ! ن يىق ئهمهسمىكه ال قىلىشقا ام باير

 قىلىق ر ئېلىش ئا ، دەم قىلىش ت ه ساياهه بىر ههپت ا بايرىمىد ت له ، دۆ بىر ههپته ا بايرىمىد ر ىر ئهمگهكچىله ز ها

 . ى قالد پ ئىش بولۇ ڭ چو ن بولىدىغا ل ئامما خۇشا ن، يدىغا را قا ن بىله ر ئېتىبا ت له رۈش دۆ پهيزىنى سۈ ام باير

 مه  دۆ گىلد ز بۇ  ساياهه ا كوللېكتىپ خىر ت، له ە  چىقىد ۋ قىلىش ئه ت جىتىگه  ساياهه . ۇ جىگه  پۇلغا  ت شهخسىي

 ئا الر قىلىدىغان  ته الز مۇ ال ئه ى سىتىلىر ش ۋا قاتنا خىل ر هه . س ئهمه ز مۇ رات ئاخبا . ۇ ىد ر تۇ پ بولۇ ق ىمهتته
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 دەم سىتىلىرىد ۋا  به ا ئههۋ ت ساياهه ، ئېلىش ە  قىلىنىد  س لى  تهشۋىق  قا ور تېلېۋىز . ۇ بهسته  ڭ چو ق، ىسا ر غا

 ر يىدىن نۇ ا چىر دەك ېگۈ د نىڭ ههممىسى الر تقان ا قىلىۋ ت ساياهه  سهيله الردا يون را مهنزىرىلىك ردە، له ر شههه

 دۆ غىدىغا يا  قا ا چىر . ى خىزمهتچىلىر  ئىشچى ت له ن  ئاپتاپتا  ن قاتقا تارىشىدەك ىسى ۋد گه ن، يغا را يى

 ئهمگهكچىله . ۇ يد ا ئۇچر م كه  كهمدىن الر ېهقان د  دۆ بايرىمى ر بۇنىڭدىن  هۆكۈمهتتىن ت له ،  بايرىمىنىڭ

 . ۇ لى بولىد لغى رۈۋا بايرىمى«غا ئايلىنىپ قالغانلىقىنى كۆ الر قلىق ۋا تا ن »ئالتۇ ن ئالىدىغا ش مائا

 ۇ؟ نېمه ئىش قىلىد الر ېهقان ە د كۈنلىرىد ام ئاشۇ باير

 الر ئۇ پ، » بولۇ ش پۇتا ش ۋە ېهقاننىڭ بايرىمى ئوتا د « ەك، ئېيتىلغاند ا لىرىد ا سايىت مىسر روزى شائىر م هۇ ر مه

 هاشا ت ىيه ر مهجبۇ الردا، ق ال ياي  غ تا الردا، قىر  ئېتىز  ئهمگه  ن ئۈ ال يهنى ردا ئهمگىكى  ن بىله ك تىنسىز

 ئهمگهكچىله ، ئهمگهكچى الر ئۇ . ل مهشغۇ  دۆ ئۇ ردا؛ هاشا الر ئۇ ا بايرىمىد ر لېكىن  لېكىن ، سى ا پۇقر ت له الر

 ئهمگهكچىله . ردا هاشا ال يهنى الر ئۇ ا بايرىمىد ت له دۆ  دۆ بايرىمىد ر هېچكىم  نى الر ئۇ ا بايرىمىد ت له ا،

 سېزىمى ز تقانلىقىنى ئۆ ۋا بولۇ ام باير الر ئۇ . ۇ مهيد ر ئېلىش به ن دەم ملىق ئۈچۈ ا باير ، قىلىپ زاد ئهمگهكتىن ئا

 … ۇ قالىد راپ قا ن بىله ۋەس غا هه الر تقان ا قىلىۋ ام باير الر ئۇ . ۇ ىن هېس قىلىد ورد تېلېۋىز س، ئهمه ن بىله

 ئهمگهكچى ن ېهقا د  د ق ا شۇند ، ههقىقىي  قۇ الر ېهقان ال  جۇڭگونى  بۇ ن ېهقا د . ن غا ز ئاققۇ ن قا ن ئۈچۈ رۇش يېڭى

 ! ن؟ ېگىلى بولسۇ د بايرىمى ت له ، دۆ بايرىمى ر قمۇ ئهمگهكچىله ا ى قاند بۇن ، لمىسا ال بو ن ىن بههرىمه الرد م ا باير

 مهلۇ  پهقه ال ئىنقى ي شىنخه ن غىغا ز قو ن جۇڭسه ن سۈ م، ههممىمىزگه  ز ئىشچى ت بى  نى ر له ر ئهسكه ، ىيالىي ،

 شههه  قىلىپ  نۇقتىسى  د قىلغانىد الب ئىنقى ردە تايىنىش  تهشكىل الر ېهقان ى،  قىسمىنى  ئاساسىي  ئاهالىسىنىڭ

 بىي تايانچ ال ئىنقى الردا يېزى ۇڭ ېد ۋ ز ما . ى بولد ب مهغلۇ ي لما ال ئاساسقا ئىگه بو ى ئاممىۋ دا جۇڭگو ن قىلىدىغا

 تېگىيىسىنى ا « ئىستر ش شا ر نى قو ر قىلىق شههه ر ئا الر »يېزى ۇرۇپ، يايد ت ىكىتىنى قانا ر هه الر ېهقان رۇپ، د قۇ زا با

 ن مىيىسىمۇ ئاساسه ر بىنىڭ ئا ال ئىنقى ت يه ال ى چ ۋ ئۈ . ردى بنى غهلىبىگه ئېرىشتۈ ال تىك ئىنقى ا ېموكر د يېڭى رۇپ، قۇ

 تهشكىللهنگهنىد الرد ېهقان د  د قىسقىسى . ى ىن  بولمايتتى ا بولمىغىنىد الر ېهقان ،  جۇڭگو  ، سوتسىيالىستىك

 زا ىرقىد ز ها  دۆ بايرىمى ر ئهمگهكچىله الردا ئۇ ن، ئىكه اق شۇند . بولمايتتى ت ققىيا رە ته ن شقا ال مانىۋى ەك  ت له ،

قىلىش ام باير ، ئهمگهككه سېلىنىپ الردا م ا باير الر ئۇ : ر هوقۇقى با ش ولۇ ب ن بههرىمه ۋۋال ئا ڭ بايرىمىدىن ئه
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  خلى دە سىياسىي مهنپهئهتى ى، مهنىۋ ، ىي دد خهلقنىڭ ما ڭ كه ڭ ىكى ئه د جۇڭگو ، قالسا ۇم هوقۇقىدىن مههر

 رۇق » قۇ زۈش گۈ ر يۈ ت هاكىمىيه ن خهلق ئۈچۈ رۇش، تىيه قۇ ر پا ن ئۈچۈ م «ئومۇ . ۇ گه ئۇچرىغانلىق بولىد رۇز ته

 . ۇ قالىد پ بولۇ ر شوئا

 ە گىلىد ز مه ام باير ، بولۇشى ن ئاساستا بههرىمه راۋەر بايرىمىدىن با ر ئهمگهكچىله ، بايرىمى ت له دۆ مۇ الر ېهقان د

 مهجبۇ الر ئۇ دەم ئا اق قاند ر هه رۇن، ئو اق قاند ر هه  سالماسلىقى ر نى  ئهمگهككه  د ىي  ئۆ الر ېهقان ،  ىنىڭ ز غا

 قىسمى ر ئهمگهكچىله  دۆ نىڭ بىر  ىتىپ بېرىلىشى ر كىنى هېس قىلىش ئىمكانىيىتى يا سى ئىكهنلى ا لهتنىڭ پۇقر ،

 . ەك كېر

 دۆ ياخشىسى ڭ ئه  د له ،  بېكىتىپ ۋا مۇ ن ئۈچۈ الر ېهقان ت  كۈننى  قېتىم ا يىلد ، پىق  بايرىمى الر ېهقان د بىر

 بايرىمى الر ېهقان ن د بىله خ شو  الر زوق ىئو ور، راد تېلېۋىز ، گېزىت ە كۈنىد ام شۇ باير . زۆرۈر بېرىشى زۈپ ئۆتكۈ

 ۋە نلىر رۇ ئو ت هۆكۈمه ، تىيه ر پا ؛ قىلسا ت خىزمه ن ئۈچۈ  هه ى  قات ر جهمئىيهتنىڭ  د ملىر ال قايسى  الر ېهقان ى

 بايرىمى كهيپىياتى الر ېهقان ق د قويۇ ە شۇ كۈند ؛ چىڭ تۇتسا ا ىد ر قاتا ت بايرىمىنى تهبرىكلهشنى مۇهىم خىزمه

 . تتى ال بو ن قالتىس مهنىلىك ئىش بولغا ، ىتىلسا ر يا

 ئ ن ېگه د بايرىمى» الر ېهقان د «  نېمىدېگه بۇ  ئېشىپ رزۇالر ئا ۋادا نا . يلىق ا چىر ن اتالغۇ  تۇنجى ، ئهمهلگه

 ملىق هېس قىلسا تېخىمۇ را خۇ  د ىنىڭ بايرىمىدىن شا ز ئۆ الر ېهقان ، د بايرىمى تهبرىكلىنىپ الر ېهقان د تلىك ۋە نۆ

 بويىچه تۇنجى قېتىم دۇ بىز . ۇ يلىق ئىش بولىد ا چىر  نيانىڭ دۇ ن مه ( بولىمىز ن گه ز بايرىمى ئۆتكۈ الر ېهقان د نيا

 ). لىقىنى ئاڭلىمىدىم ر بايرىمى كۈنى با الر ېهقان ا د باشقا جايلىرىد

 بۇ ، لىققا تولسا د شا الر ېهقان ، د لسا ا ىپىدىن قوغد ر ته ن قانۇ پ، لۈ زۈ قانۇنى«غا كىرگۈ ام بايرىمى »باير الر ېهقان د

 . ۇ بايرىمى بولىد ق تا ر ههممه كىشىنىڭ ئو ن تقا ۋا ئاشلىقنى يه ن تېرىغا ن ېهقا س، د ئهمه ال نىڭ الر ېهقان ز د يالغۇ

 نۆ الر؟ قى ام باير ن قاچا الر ېهقان د ! زەل گۈ ن نېمىدېگه رزۇ ئا  قاچا الر ېهقان د تلىك ۋە تۇنجى  ن بايرىمىنى

 ! ... ؟ تهبرىكلهمىز

سهلتهنهت تورى : مهنبه ) مهكتهپته ئوقۇتقۇچى را ئوتتۇ ڭ گۇما ناهىيه كىليا : ر ئاپتو (
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 ههرگىزمۇ دېهقان بولۇپ قالماڭ

 69 تۇران : يوللىغۇچى

 قالماڭ بولۇپ ههرگىزمۇ دېهقان

 ) فىلىيهتون (

Chilamyim 

 ئۆمهرجان ههسهن بوزقىر تهرجىمىسى

 ساقلىسۇن قىيامهتته سههرايى  خۇدا  قېلىشتىن  بولدى . تۇغۇلۇپ  قالدىڭىزمۇ  ئۆتكىنىڭىز ، تۇغۇلۇپ  نامرات

 بۇنى . لغا يارىماقچىدى توك ئاشلىقىڭىز نهچچه پۇ – توك ئىككى يېرىڭىزگه تېرىغان ئالىقانچىلىك . ئۆتكهن

 ئۇقۇش  چىقمايدىغان  ئايىغى  باشالپال  مهكتهپتىن  باشالنغۇچ  دېگهندهك  غهرق قاينىمىغا راسخوتلىرىنىڭ ئاز

 يېزا كادىرلىرى بىرىنىڭ كهينىدىن بىرى ئۆيىڭىزگه كېلىۋېلىپ سېلىق سۈيلىگىنى ، كهنت تېخى . بولۇپ كېتىسىز

 . سۈيلىگهن

 بولمىسا  ئاچ . قالىدۇ تۇتۇپ ئۆيىڭىزنى پۇلىڭىز  كارى قېلىشىڭىز توق  سىزنىڭ  كىمنىڭ   ئاتا . بىلهن

 ئوياليسىز  بولۇشىنى  ئادهم  كاتتا  قىلغىنىدهك  ئارزۇ  پۇلىنى . ئانىڭىزنىڭ  ئۇقۇش  تۆلىيهلمىگهنلىكتىن ئهمما

 . تۈگهشكهن تۈگهشكىنىڭىز شۇنىڭ بىلهن . ئوقۇشتىن چېكىنىپ تېرىقچىلىق قىلىشقا مهجبۇر بولىسىز ئىالجسىز

 كۈتۈنۈش دېگهنلهردىن ئېغىز ئېچىش ، پاراۋانلىق . بولغاندىن كېيىن سىزمۇ دېهقان بولىسىز دېگهن گهپ چوڭ

 بوالمدىغان  ئىبارهت . مۇمكىن  تاپشۇرۇشتىنال  ههق  ئىشىڭىز  قىالاليدىغان  بىر  بىردىن  سىزنىڭ  دۆلهتته  بۇ

 ئانچه . خاالس  سىز  خهت  ئهمما  يىغقىلى ، بولغاچقا تونۇغان مۇنچه  سېلىق  يولدىن كادىرالر كهلگهنده
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 : چىقىپ كۆتۈرۈپ ههققىدىكى مهلۇم هۆججىتىنى يېنىكلىتىش مهركهزنىڭ سېلىقنى تېپىۋالغان

 . دهيسىز  ！ قانداق تاپشۇرمايمهن هۆججهتنىڭ روهى بويىچه سېلىقىنى 

 قولىڭىزدىكىمۇ ئۆلكىدىن تېخى يېقىندىال ئهمهلدىن قالدۇرغان . شۇنىڭ بىلهن جاهىل ئۇنسۇر ئاتىلىپ قالىسىز

 هۆججهت بولۇپ چىقىدۇ  كىيىۋالغان  ئهكسىيهتچى  قاسقان شهپكه  ياكى  ساقچىخانا  تهرىپىدىن كىشىلهر ده

 . ئاخىردا ئۆيىڭىزدىكىلهر تېخىمۇ كۆپ پۇل خهجلهپ سىزنى ههپىسىدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىدۇ . تۇتۇپ كېتىلىسىز

 . پ ئىشلهمچىلىك قىلماقچى بولىسىز ده بىرهر چوڭراق شهههرگه بېرى  ئۆيىڭىزده نامراتلىقتىن كۈن ئااللمايسىز

 نۇرغۇن دوست  بولمىغاچقا  چىقىۋالىسىز  پۇلىڭىز  پويىزغا  پويىزدا . بۇرادهرلىرىڭىزگه ئوخشاشال تهۋهككۈلسىگه

 يولالردا  ئۆتۈشمه  ئوخشاش  قېرىنداشلىرىڭىزغا  يۈزلىگهن  نهچچه  بولمىغاچقا  ، كارىدورالردا ، ئورۇن

 ئۇالرنى سىزنى ، ئۆچ ئۆلگۈدەك پويىز خىزمهتچىلىرى سىزگه . بولىسىز هاجهتخانىنىڭ يانلىرىدا تۇرۇشقا مهجبۇر

 . خالىغاندا پويىزىدىن چۈشۈرۋېتىۋېرىدۇ تېخى

 بىر يىپ يېڭى شهههرگه يېتىپ كېلىسىز  رهپ  رهپ ئاشۇ بۇ شهههر ههقىقهتهن چىرايلىق بولغاچقا سىز . سىز

 ، ۇ چىرايلىق شهههر مۇشۇ شهههرلىكلهرنىڭ شههىرى ب . قالىسىز كۆرۈنۈپ دىۋانىدەكال كىيىملىرىڭىز بىلهن هېلىم

 ئهمهس  شههىرى  سههرالىقالرنىڭ  كهلگهن  يېزىلىرىدىن  جۇڭگو  ئازاده . قانداقتۇر  ئهڭ  شهههر  بۇ  ، شۇڭا

 بېرىپ ، پاكىز ، كۆڭۈللۈك  ئادهملىرىگه  ئۆزىنىڭ  خىزمهتلهرنى  كېتىدۇ ، ئوبدان  چۈشۈپ  يۈزىمىز  دهپ ، ئۇالر

 بېرىپ ئىشلهيسىز ؛ شالرنى سىزگه بېرىشىدۇ قېلىشنى خالىمىغان پاسكىنا ئى  مهلۇم زاۋۇتقا  . ياكى بولمايدۇ سىز

 يۈهندىنال ئىبارهت  نهچچه يۈز  بېرىپ ئېرىشىدىغىنىڭىز  ئاخىر  نهچچه ئون سائهتلهپ ئىشلىسىڭىزمۇ  كۈنده

 قاتتىق نان غاجاپ . بولىدۇ خاالس  ئۇسساپ كهتسىڭىز سوغۇق سۇ ئىچىپ يۈرۈپ تېجهپ ، قورسىقىڭىز ئاچسا

 توك ئاشۇ الغان ق  ياخشىلىيالىغۇدهكسىز  ئىككى  قانداقمۇ  تۇرمۇشىڭىزنى  بىلهن  پۇلىڭىز  مهلۇم ؟ توك  تېخى

 شهههردىكى تاالي  يۈهن كىشىلهر مهزگىل ئۆتكهندىن كېيىن مۇشۇ  قويمايدىغان نهچچه يۈز  ئېلىپمۇ  كۆزگه

 تۇرۇش دېگهن  ۋاقىتلىق  بولمايدۇ گۇۋاهنامىسىنى پۇلغا  نه . سېتىۋالمىسىڭىز  دۆلهتنىڭ ئۇ  سىزنىڭ مۇشۇ  رسه

 ئاشۇ ، شۇنى ئېسىڭىزده چىڭ تۇتۇڭكى . ئىسپاتالپ بېرىدۇ ئهمهسلىكىڭىزنى مۇشۇ يېرىدىكى قانۇنلۇق ئاهاله

 تېزلىكته  ئېلىپ يۈرۈڭ بېجىرىۋېلىڭ گۇۋاهنامىنى  ۋاقىت يېنىڭىزدا  ههر  تېنهپ . ههم  كوچىالردا  سىز بولمىسا
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 فور  تۇرغاندىمۇ  ئۆيىڭىزده  ههتتا  ئاپىرىپ”قۇتقۇزۇش ئورنى كىيىۋالغان ما يۈرگهنده  تۇتۇپ  سىزنى  باتۇرالر

 بۇ چاغدا سىز گۇۋاهنامه سېتىۋېلىشقا تېگىشلىك پۇلدىنمۇ كۆپ پۇل . “ دهپ ئاتىلىدىغان جايغا سۇالپ قويىدۇ

 . خهجلهپ ئۆزىڭىزنى ههپىسىدىن قۇتۇلدۇرمىسىڭىز بولمايدۇ

 بولمىسا فورما . قالماڭ زاكونلىشىپ ههرگىز بۇلۇڭكى مهن ئىتائهت ، يۇمشاق  بۇ جهريانىدا سىز ياۋاش ، راست هه

 قالىدۇ كىيىۋالغان  كېلىپ  ئاچچىقى  كهلگهن  باتۇرالرنىڭ  دهپ  نېمه  شهههرگه  بۇ  سهن ››   دهپ ؟ ده

 ！ مانا بۇ خهلق چاكارلىرىنىڭ سىزگه كۆرسىتىدىغان شاپائىتىدۇر . تۇغۇلغىنىڭىزغا تويغۇزىۋېتىدۇ

 بولسۇنكى ، راست هه  تاياق چىكىڭىزدىن كى ، سهمىڭىزده  قويۇڭ  باشالپال  چېنىقىپ  يهپ  ، چۈنكى . توقماق

 پهشۋا  بىرهر  ۋه  سېلىۋېتىشى  تهستهك  بىرهر  ئۇالرنىڭ  كېرهك  كۆرسه  ياخشى  قىلىشنى  شۇنداق  چاكارالر

 . ئېشىۋېتىشى هېچ گهپ ئهمهس

 ، قىلىڭ زراق ئا يۇمۇپ گهپنى چىڭ ئېغىزىڭىزنى ، ئېهتىياتچان بولۇڭ ، همتهر ك ئىكهنسىز بۇ شهههرده ياشىغان

 سهل مهڭزىڭىزنىمۇ يېسىڭىز ئوڭ مهڭزىڭىزگه شاپىالق ، پۇتىڭىز تايغان يهرلهرده يۈرمهڭ ، بېشىڭىزنى قايغان

 بېرىڭ  ئاستا ؛ تۇتۇپ  شهههرگه  بۇ  ئاندىن  قىلغاندىال  سىڭىشهلهيسىز  شۇنداق  بىلهن . ئاستا  شهههر  بۇ  سىز

 تۇرۇپ ۈنى ك ههر كېيىن تونۇشۇۋالغاندىن  كېرهك ، تۇرۇشىڭىز چېنىق بهدەن سهههر  ئارقىلىق . يۈگۈرىشىڭىز  شۇ

 بىرهر يۇقۇملۇق كېسهلگه . بولمايدۇ ئاشۇرمىسىڭىز كۈچىڭىزنى ئىممۇنىتېت كېسهلگه قارىشى  گىرىپتار بولمىسا

 بولدى  قالدىڭىزمۇ  تاپقان ، بولۇپ  سىزنىڭ  دوختۇرخانىالر  سىزنى  شهههردىكى  يالماپ  تهرگىنىڭىزنى

 . قاقسهنهم قىلىۋېتىدۇ

 ۋه ، ست را هه  دوختۇر  ئىنساپلىق  كېلىپ  تهلىيىڭىز  سىزنىڭ  پهقهت  يولۇقۇپ ئىشهنچلىك بۇ  دوختۇرخانىغا

 ئههۋال  بېرىدىغان  يۈز  دهرۋازىسىدىنمۇ بولمىسا . قالغىنىڭىزدىال  دوختۇرخانىنىڭ  هالالردا  كۆپ  سىز

 بارماڭ . كىرهلمهيسىز  دوختۇرخانىغا  ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه  ئۆز ، ئاغرىپ قالسىڭىز  ىڭىزنىڭ چېنىقىش يهنىال

 بولمىسا . چېنىقىڭ ، يۈگۈرۈڭ بولسىال پۇرسهت . كهلگىنىڭىز تۈزۈك غالىب ماهارىتىگه تايىنىپ كېسهل ئۈستىدىن

 بولۇپ  قهرزدار  ئوخشاش كېسهلمهنلهرنىڭ هېچ . كېتىسىز داۋالىنىمهن دهپ گېلىڭىزغىچه  سىزگه  شهههرده  بۇ

. بۇالرنى دېمهيال قويغان تۈزۈك ، بولدىال . هكتهپكه بارىدۇ ئۇالرنىڭ باللىرى م ، بالىسى بار ، بولمىسا ئائىلىسى
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 سىزنىڭ باللىرىڭىزنى  بۇ شهههردىكى مهكتهپلهرمۇ  قوبۇل ئهلۋهتته سىز مۇشۇ شهههرلىك بولمىغان ئىكهنسىز

 بالىڭىزنى . قىلمايدۇ  بىلهن  بېرىسىز مهكتىپىگه پهرزەنتلهر ئىشلهمچىلهرنىڭ ئوغرىلىقچه شۇنىڭ  . ئاپىرىپ

 تېخى ۋاقىت كهلگهن  بولىدۇ  ئامهت هېسابلىسىڭىز  چوڭ  بۇنى  بۇ ！ ده  بۇ كۈنلهرنىڭ بىرىده  شهههردىكىلهر

 ！ دهپ قاراپ چېقىپ تاشلىسا ئىشىڭىز تېخىمۇ چاتاق ، مهكتهپنى بهك قااليمىقان ئىكهن

 ئهقىللىق  تولىمۇ  تۇغۇلۇپ . سىز  يېزىلىرىدا  خېنهن  ئوخشاش  سىزگه  خۇددى  ئېيتقاندا  جهههتتىن  ئهقىل

 سىزنىڭ . ايرىلغان سۈي چىدىن كهم ئهمهس ۋهتهندىن ئ  سىز . ئۆسۈشكه باشاليدۇ كىرىمىڭىزمۇ شۇڭا  ئهمما

 سىز هامان سههرادىن ، ئېسىڭىزده بولسۇنكى . كىيىۋالماڭ بۇرۇلكىالرنى  كاستۇم مهيلى ئۇچىڭىزغا ئهڭ ئېسىل

 قااليمىقانچىلىقنىڭ چىقىپ قالماسلىقىنى . كهلگهن دېهقانسىز  بىرهر  شهههرده  بۇ  تىلهڭ – ئۈن شۇڭا  . تۈنسىز

 چوڭ تىپتىكى  بولسۇن ئۆتكۈزۈلۈپ پائالىيىتىنىڭ تهبرىكلهش بىرهر  شۇنىڭ ئىچىده  شۇنداق . قېلىشمۇ  مۇبادا

 بىرىده كۈنلهرنىڭ . قالسا سىز بۇ شهههردىن قوغالپ چىقىرىلىدىغانالر نىشانىغا ئايلىنىپ قالسىز كېلىپ كۈنلهر

 . ىزمۇ هېچكىم سىزگه پهرۋا قېلىپ قويمايدۇ تاياق يهپ ئۆلسىڭ يېتىپ پېشكهلچىلىك سىزگه

 ئاتا  يۇقىرىالپ بىلهن سىزگه ئىقبالى  پۈتۈن نىيهت ، مههكهم باغالپ بېلىنى يىلالردا ئاشۇ ئانىڭىز – مۇبادا

 ئوقۇپ ئاخىرى ئالىي تىرىشىپ سىزمۇ ئۆله تىرلىشىڭىزگه قارىماي ، بهرگهن بولسا يارىتىپ ئوقۇش شارائىتى

 ههقىقىي شۇ چاغدىال سىز ئۆزىڭىزنى . بىرهر چوڭ شهههرگه بارسىز دېگهن گهپ چاغدا ئۇ مهكتهپكه ئۆتسىڭىز

 ئايلىنىسىز . شهههرلىكلهردهك هېس قىلىپ قالسىز  سۇن جىگاڭغا  قالتىس ئىش ۇنى ب مانا . شۇنىڭ بىلهن سىز

 مهكتهپنى . بولىدۇ دېسه  ئ پۈتتۈرۈپ ئالىي  سىزگه  ههرهالدا  ئۆلسىڭىز  يهپ  تاياق  كىيىن  ىگه بولغاندىن

 دېهقان . چىقىدۇ  بهرىبىر  سىز  كهتسۇن  بولۇپ  نېمىال  مهيلى  ئۇقۇڭ . ئهمما  سىز  ئېسىڭىزدە ئوقۇماڭ مهيلى

 تىلاليدىغاندا  ئادهم  نهزىرىده  شهههرلىكلهرنىڭ  بولدى  ئاچتىڭىزمۇ  كۆز  دۇنياغا  مۇشۇ  سىز  بولسۇنكى

 هكىلى بولۇپ قالغىنىڭىز سۆزلهرنىڭ ۋ دېگهن >> جىنايهتچى ، كوم الي سۇ ئىچكهن – كوم << ئىشلىتىدىغان

 بولمىسا پۈتۈن هاياتىڭىز زايهكهتمىسۇن . تۇغۇلۇڭ ئويلىنىپراق تۇغۇلماقچى بولسىڭىز ۇنياغا د بۇ ئهگهر . قالغان

 تۇغۇلۇپ قالماسلىقىڭىزنى ئۈن جۇڭگو ئهڭ ياخشى ئۆزىڭىزنىڭ . يهنه  تىلهڭ  يېزىلىرىدا  ئاۋازىڭىز . تىنسىز

. دهپ قالىدۇ ، شقىالر سىزنى تۆهمهت قىلىۋاتىدۇ بولمىسا با . تېشىغا چىقىپ كهتمىسۇن
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 . ساندىن تهرجىمه قىلىندى  9 يىللىق – 2003 ژۇرنىلىنىڭ 《 >> تالالنغان فېليهتونالر 》 << خهنزۇچه

 ) ئىدارىسىدە ئاقسۇ ۋىاليهتلىك ئورمانچىلىق : تهرجىمان (

 چىڭگىزخاننىڭ تهرجىمىهالى

 69 تۇران : يوللىغۇچى

XII  ئهسىرنىڭ ئاخىرى XIII  ئهسىرنىڭ باشلىرىدا هازىرقى تاشقى موڭغۇلىيىنىڭ شهرقىدىكى قۇرۇلۇن ، 

 تاتار ، بايقال بويلىرىدا بولسا . ئۇنۇن دهريالىرىنىڭ بويىدا ئوز ئارا بىرلهشمىگهن موڭغۇل قهبىلىلىرى ياشايتتى

 الر تۇركىي قهبىلىلهر بۇ ( مهركىتلهر ، نايمانالر ، توغالر دهرياسى بويىدا ۋه شهرقىي ئالتايدا كىرهيلهر ، قهبىلىلىرى

 . مانا مۇشۇ قهبىلىلهر ئوز ئارا ئۇرۇشۇپ تۇراتتى . يتتى ياشا ) ئىدى

 سان جهههتتىن كوپ  ئوزلىرىنى  چاغدا  شۇ  قهبىلىلهرنىڭ بىرى ، موڭغۇلالر  تۇركىي  تاتار  ئابرويلۇق بولغان

 بىلهن  نامى  ئىدى >> تاتارالر << قهبىلىسى  ئاتىغان  ئۇتۇق . دهپ  چاغدا  شۇ  قهبىلىلهر  موڭغۇلالر

 . يهتلىرىنى ساقلىغان فېئوداللىق جهمئىيهتته ياشايتتى مۇناسىۋهتلىرىنىڭ خۇسۇسى

 تېگىن  1156 مىالدى  بورى  چىييان  قهبىلىسىنىڭ  موڭغۇل  ياشايدىغان  بويىدا  دهرياسىنىڭ  ئۇنۇن  يىلى

 تۇغدى  ئوغۇل  ئايالى  باتۇرنىڭ  سيۇكهي  خانى  ئۇرۇقنىڭ  تومۇرچى ، ئاتلىق  تېمۇچىن ( ئوغۇلغا  موڭغۇلالر

 يىلى  1167 . بهكمۇ هوشيار ئوغۇل ئىدى ، چاققان ، تومۇرچى ئاجايىپ قاۋۇل ، دهپ ئات قويدى ) دىيىشىدۇ

 ئولتۇردى  زهههرلهپ  تۇغرۇلخان  تاتارخانى  باتۇرنى  ئورخۇن . سيۇكهي  تومۇرچى  قالغان  يېتىم  دادىسىدىن

 قۇل  پۇتىغا چېتىق سېلىنغان پېتى بىر نهچچه يىل تاتارالرنىڭ قول ئاستىدا  كاندا  دهرياسىنىڭ يېنىدىكى بىر

 ئۇ دهسلهپته موڭغۇل . ئوز قهبىلىسىگه خان بولدى ، تومۇرچى قۇللۇقتىن قاچقاندىن كېيىن . ئورنىدا ئىشلىدى

 بىرلهشتۇردى  مىالدى . قهبىلىلىرىنى  قىلىپ  1202 ئاندىن  تارمار  قهبىلىلىرىنى  تاتار  ئۇالرنىمۇ ، يىلى

 ئالدى  ئاستىغا  ئولت  1204 . هوكۇمرانلىقى  تايانخاننى  خانى  نايمان  نايمانالر . ۇردى يىلى  قىسىم بىر
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 قېچىپ بېرىپ ) تايانخاننىڭ ئوغلى ( كۇچلۇكخان  يهتتىسۇغا  چوروقتىن ، نىڭ يېتهكچىلىكىده  قاراقىتان خانى

 . تايانخاننىڭ تامغىچىسى تاتاتۇڭا دىگهن ئۇيغۇر تومۇرچىگه باش ۋهزىر بولدى . پاناه تىلىدى

 تىكىپ قۇرۇلتاي 5000 يىلى ئۇنۇن دهرياسىنىڭ بويىدا  1206 موڭغۇلالر مىالدى  كىشىلىك بىر چوڭ چېدىر

 تومۇرچىننى . چاقىردى  ئاتاپ >> چىڭگىزخان << قۇرۇلتاي  قىلىپ ، دهپ  خان  ئولتۇرغۇزۇپ  كىگىزگه  ئاق

 . تىكلىدى

 كېيىن  بولغاندىن  خان  دولىتىگه  موڭغۇل  قۇرۇلغان  بولغان ، چىڭگىزخان يېڭى  خوشنا  تهرهپتىن ئوزىگه  بىر

 ئاسىيادىك  ئوتتۇرا  يىغىپ ئۇالرنى كهڭ چوڭ جايالردا  ى ئۇيغۇالرنىڭ ئۇقۇمۇشلۇق تاالنتلىقلىرىنى ئوردىسىغا

 بهكمۇ ئىنتىزاملىق ، جهڭگىۋار ، يهنه بىر تهرهپتىن ياخشى قورالالنغان ؛ ههربىي ۋه مهمۇرى ئىشالرغا تهيىنلىدى

 . ئاتلىق قوشۇن تهشكىللىدى

 رىتا بىر قاتار كېڭهيمىچىلىك ئۇرۇشلىرىنى سىرتقا قا ، چىڭگىزخان بۇ ئىككى ئىشنى ئورۇنداپ بولغاندىن كېيىن

 باردى  بويىدىكى  1207 . ئېلىپ  دهرياسىنىڭ  يىنسهي  جۇجىخان  ئوغلى  چوڭ  چىڭگىزخاننىڭ  يىلى

 . بايقال ئهتراپى ۋه ئالتايدكى ئۇيغۇرالرنى بويسۇندۇردى ، بۇرياتالرنى ، قىرغىزالرنى

 چىڭگىزخان  خانى  موڭغۇلالرنىڭ  كوتۇرگهن  باش  شهرقىده  گهپلهر ئاسىيانىڭ  توغرىسىدىكى  شوهرىتى  نىڭ

 تارالدى  ئۇيغۇر ئىدىقۇت خانلىقى . خۇددى قاناتلىق قۇشتهك ئۇچۇن دۇنياغا  نىڭ ) 1335  850 ( شۇ چاغدا

 ئىدى  بولغان  ئۇزاق يىلالر  خېلى  بېقىندى بولۇپ قالغىنىغا  قىتان خانلىقىغا  ئىدىقۇت خانى . غهربىي  ئۇيغۇر

 تېگىن  ئارت  پايدىلىنىپ ئهت ) 1235  1209 ( بائۇرچۇق  ئۇنۇملۇك  ۋهقهلهردىن  بېرىۋاتقان  يۇز  ، راپىدا

 يىلى باش ۋهزىر تارقان بىلگه بۇقا  1209 . غهربىي قىتانالرغا بولغان بېقىندىلىقىدىن قۇتۇلۇشقا بهل باغلىدى

 . بىلهن مهسلهههتلىشىپ غهربىي قىتانالرنىڭ ئهلچىسىنى ئولتۇردى

 بېرىپ يىلى قۇرۇلۇن دهر  1211 بائۇرچۇق ئارت تېگىن  ئۇنى ، ياسىنىڭ بويىدىكى چىڭگىزخان ئوردىسىغا

 قىلدى  ئىززهتلهپ . زىيارهت  تېگىننى  ئارت  بائۇرچۇق  ئاتلىق . دېدى >> ئوغلۇم  5 << چىڭگىزخان  بورتا

 . تولىخان ئاتلىق توت ئوغلى بار ئىدى ، چاغاتايخان ، ئوكتايخان ، قهدىناس ئايالىدىن جۇجىخان

 دهري  قۇرۇلۇن  تېگىن  ئارت  ئارزۇلۇق بائۇرچۇق  ئوزىنىڭ  چىڭگخزخان  چاغدا  قايتىدىغان  بويىدىن اسىنىڭ
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 لېكىن ئال ئالتۇن رهسمىيهت . نى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىدىغانلىقىنى بىلدۇردى ) ئالتۇن بىكه ( قىزى ئقال ئالتۇن

 . بويىچه بائۇرچۇق ئار تېگىنگه ياتلىق بولغۇچه ئالهمدىن ئوتتى

 ئىدىقۇت خانلىقىنى ت  چۇشۇرۇۋالغاندىن كېيىن چىڭگىزخان ئۇيغۇر  جۇڭگۇغا  شهرققه ، ىنچ يول بىلهن قولغا

 يىلىغىچه هوكۇم  1134 يىلىدىن  1115 ( شۇ چاغدا شىمالى جۇڭگۇغا جۇرجىتالر . يۇرۇش قىلىشقا تهييارالندى

 جهنۇبى سۇڭ سۇاللىسى ، ) سۇرگهن  . هوكۇمران ئىدى ) يىلىغىچه  1279 يىلدىن  1127 ( جهنۇبى جۇڭگۇغا

 جۇرجى  ئۇچۇن چىڭگىزخان  قىلىش  تارمار  خانلىقىنى  خانلىقىنى ، ت  تاڭغۇت  ئىتىپاقدىشى  ئۇنىڭ  ئاۋال

 . بويسۇندۇردى

 ئۇچۇن  قىلىش  يوق  خانلىقىنى  جۇرجىت  دۇشمىنى  ئهشهددى  ئوزىنىڭ  پۇختا  1211 چىڭگىزخان  يىلى

 قىلىپ  چىقتى 200 ، تهييارلىق  باشالپ يولغا  قوماندانلىقىدىكى . مىڭ ئاتلىق قوشۇننى  موڭغۇل چىڭگىزخان

 غوشاۋۇر ، قوشۇنلىرى هازىرقى خېبىي ئولكىسىنىڭ ۋهنچۇهن ناهىيىسى ئهتراپىدا جۇرجىت سهركهردىسى غىيىشال

 بۇ ئۇرۇشتا . مىڭ لهشكهردىن تهركىپ تاپقان جۇرجىت قوشۇنلىرىنى تارمار كهلتۇردى 300 قوماندانلىقىدىكى

 سهرخىللىرى  قوشۇنلىرىنىڭ  دىگۇده ، جۇرجىت  سهركهردىلىرى  يوقىتىلدى مهشهۇر  ههممىسى  چىڭگىزخان . ك

 قىسمىنى ، خېبىي  شىمال  ئولكىلىرىنىڭ  بېسىۋالدى ، سهنشى ، خېنهن  قىسمىنى  كوپ  ئولكىلىرىنىڭ  . سهندۇڭ

 قىلدى  1215 چىڭگىزخان  هۇجۇم  يهنه  جۇرجىت . يىلى جۇرجىت خانلىقىغا  قېتىمقى هۇجۇمدا  بۇ  موڭغۇلالر

 ب  كهيفېڭنى  بىلهن  بېيجىڭ  پايتهختى  قارايدىغان . ېسىۋالدى خانلىقىنىڭ  خانلىقىغا  جۇرجىت  چىڭگىزخان

 قوشۇۋالدى  تورىتوررىيىسىگه  ئىمپىرىيىسىنىڭ  موڭغۇل  دىگۇدهك  ههممىسىنى  چىڭگىزخان . ترىتورىيلهرنىڭ

 قىلىپ  خان  سهركهردىنى  ئاتلىق  موغالى  بولغان  قهبلىسىدىن  جااليىر  ترىتوررىيىسىگه  جۇڭگۇ  بېسىۋېلىنغان

 . تهيىنلىدى

 شىمالى ، يىلى جرجىتالر ئۇستىدىن ناهايىتى چوڭ ههل قىلغۇچ غهلىبه قازانغاندىن كېيىن  1218 چىڭگىزخان

 ئولجا  كوپ  تېخىمۇ  قارىغاندا  بۇرۇنقىغا  تاۋاقالر  جۇڭگودىن  كۇمۇش  ۋه  مالالر  شايى ، ئالتۇن  ، ئهتلهس

 قورال ، دېدهكلهر ، قۇلالر  كوپ  خهانزۇالرنىڭ ناهايىتى  قامال بولۇپمۇ ، ياراغلىرىنى  شۇنداقال  شهههرلهرنى

 ئهمهس  قورالالرنى  تېخنىكىسىنى ، قىلىدىغان  ئىشلىتىش  ۋه  ياسىيااليدىغان  قوراالرنى  بۇنداق بهلكى
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 شۇنىڭ بىهن قئۇ تېز ئارىدا موڭغۇل قوشۇنلىرىنى ئوز زامانىسىنىڭ ئهڭ ياخشى . بىلىدىغانالرنىمۇ ئېلىپ كهتتى

 ، رجختالرغا ئهجهللىك زهربه بهرگهندىن كېيىن يىلى جۇ  1215 چىڭگىزخان . قوراللىرى بىهن قورالالندۇردى

 تهييارالندى  قىلىشقا  يۇرۇش  خانلىقى . غهربكه  ئىدىقۇت  چىڭىگىزخانغا  1209 ئۇيغۇر  باشالپ  يىلىدىن

 قهشقهرنى ، موڭغۇلالرنىڭ غهربكه يۇرۇشى ئۇچۇن داغدام يول ئېچىلغان بولسىمۇ ، بېقىندى بولغاندىن كېيىن

 نايمان خانلىقى  سۇرگهن = 1218 يىلىدىن  1211 پايتهخت قىلغان  هوكۇم  بارىدىغان ) يىلغىچه  غهربكه

 . يولدا چىڭگىزخانغا بىردىنبىر توسقۇب بولىدىغان دۇشمهن ئىدى

 ئوتكىنىمىزدهك  ئېيتىپ  قىلغاندىن  1204 باشتا  تارمار  خانلىقىنى  نايمان  ئالتايدىكى  چىڭگخزخان  يىلى

 غهربكه ، كېيىن  كۇچلۇكخان  خانزادىسى  كهتكهنىدى باالس  نايمان  كېچىپ  غهربىي  1211 . اغۇنغا  يىلى

 چورۇق ) 1211  1125 ( قاراقىتان خانلىقى  بولغان  1211 يىلدىن  1178 ( نىڭ خانى  خان  ) يىلىغىچه

 دولىتى  شاهالر  خاقانى ) 1157  1231 ( خارهزىم  قاراخانىيالرنىڭ  غهربىي  بىلهن  مۇههممهد  شاهى  نىڭ

 قوشۇن تهرىپىدىن مهغلۇپ بولغاندا ئوسمان بۇغراخان قوماندانلىقىدىكى بىرلهشم  كۇچلۇكخان پۇرسهتنى ، ه

 بۇ خانلىقنىڭ تېررىتورىيىسىگه . نايمان خانلىقىنى قۇرغانىدى ، قاراقىتان خانلىقىنى ئاغدۇرۇپ ، غهنىمهت بىلىپ

 ماۋرائۇننههرىنىڭ شهرقى قىسمى كىرهتتى  ۋادىسى ۋه  ، كۇچلۇكخان ناهايىتى جاهىل بولۇپ . هازىرقى تارىم

 ئىدى خرستىئ  مهزهىپىده  نىستۇرىيان  دىنىنىڭ  مۇسۇلمان . ان  مهزگىلده  قىلغان  خانلىق  يىل  يهتته  ئۇ

 ياندۇرۇپ  ئېتىقادىدىن  ئوز  ئهسكىلىكلىرى ، ئۇيغۇرالرنى  قىلمىغان  ئۇچۇن  ماسالشتۇرۇش  ئېتىقادىغا  ئوز

 ئولتۇرگهنىدى . قالمىغان  ئېسىپ  دارغا  ئالىملىرىنى  ئىسالم  مهشهۇر  خوتهندىكى  ، ئۇچۇن شۇنىڭ . ههتتا

 . نهپرىتىگه ئۇچرىغان ئىدى  كۇچلۇكخان مۇسۇلمان ئۇيغۇرلىرىنىڭ لهنهت

 مىڭ كىشىلىك 20 يىلى جابا نۇيان قوماندانلىقىدا  1218 چىڭگىزخان نايمان خانلىقىنى يوق قىلىش ئۇچۇن

 سالدى  يولغا  قوشۇننى  كېلىۋاتقانلىقى . ئاتلىق  قاراپ  يهتتىسۇغا  ئاتقىلىق  ئالتاي  ىهۋهر جابانۇياننىڭ  دىن

 ئورۇنالشتۇرۇرۇپ  قوشۇنلىرىنى  نايمان  ئىسسىقكولنىڭ بويىغا  قىرغىزىستاندىكى  هازىرقى  تاپقان كۇچلۇكخان

 . موڭغۇلالر بىهن بولىدىغان ئۇرۇشقا تهييارلىنىپ تۇردى

جابا نۇيان دىنغا ئېتىقاد قىلىش . قهشقهرگه قاراپ قاچتى ، كۇچلۇكخان جابا نۇيان تهرىپىدىن تارمار قىلىنىپ
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 موڭغۇلالرنىڭ بۇ تهدبىرى ياخشى ئۇنۇم . ئهركىنلىكى توغرىسىدا بارغانال يېرىده تهشۋىقات يۇرگۇزگهن ئىدى

 . كۇچلۇكخاننىڭ ئهسكهرلىرىنى ئۇچرىغانال يهرده ئولتۇردى ، مۇسۇلمان ئۇيغۇرالر موڭغۇلالرنى قولالپ . بهردى

 نايمان خانلىقىنى يوقاتقان . تۇرۇلدى كۇچلۇكخان سېرىققۇلغا قاچقاندا موڭغۇلالر تهرىپىدىن تۇتۇۋېلىنىپ ئول

 قوشۇۋالدى  زىمىنىغا  جهنۇبىدىكى  تهڭرىتاغلىرىنىڭ  ئىمپىرىيىسىنىڭ  موڭغۇل  زىمىنىنى  ئۇنىڭ  . چىڭگىزخان

 . ئۇيغۇر ئىلىنى ئىداره قىلىشقا ماڭالي سويهر دوغىالتنى تهيىنلىدى

 كېيىن  يوقاتقاندىن  ىانلىقىنى  نايمان  غهربكه  1219 ، چىڭگىزخان  دولىتىگه  يىلى  شاهالر  خارهزىم  ئۇلۇغ

 قىلدى  ماۋرائۇننههر . يۇرۇش  ترىتوررىيىسىگه  دولىتىنىڭ  شاهالر  كىرهتتى ، خوراسان ، خارهزىم  . ئافغانىستان

 دولىتى  شاهالر  ئىدى ، باي ) 1227  1157 ( خارهزىم  دولهت  تهركىپ  400 . كۇچلۇك  لهشكهردىن  مىڭ

 ئىدى ، تاپقان  بار  قوشۇنى  قورالالنغان  يىلى ( يىلى  1219 خان چىڭگىز . ياخشى  مىڭ 210 كۇزده ) يىالن

 ئوزى باش قوماندان بولۇپ  قاراپ ماڭدى ، موڭغۇل ئاتلىق قوشۇنىغا  ئاسىياغا  يۇرۇشىگه . ئوتتۇرا  ئۇنىڭ بۇ

 تولى ، ئوكتاي ، چاغاتاي ، بۇال قاپا ۋه ئوز ئوغۇللىرى جۇجى ، مهشهۇر ئۇيغۇر ههربىي ئىستىراتېگلىرى تورا قاپا

 . جاپا نۇيان قاتارلىقالر ههمرا بولدى ، موڭغۇل سهركهردىلىرىدىن سۇبۇتاي باتۇر قاتارلىقالر ۋه مهشهۇر

 توغرىسىدىكى  قوللىنىش  تاكتىكا  قانداق  ئۇرۇشتا  بولىدىغان  بىلهن  موڭغۇلالر  مۇههممهد  شاهى  خارهزىم

 كېڭهش چاقىردى  ههربىي  قىلىش ئۇچۇن  تهرهپ  بىر  مهسىلىلهرنى  جىددىي  شاهابىدىن ، كېڭهشته . ناهايىتى

 ناهايىتى چوڭ قوشۇن توپالش كېرهك << : خۋاكى  جايغا  ئهپلىك بولغان بىر . مۇۋاپىق بىر  قوشۇن ئوزىگه  بۇ

 تۇرۇپ  پايالپ  ئهپلىك پۇرسهتنى  ۋه  ئىگىلهپ  جهڭگه ، جاينى  قارشى  كۇچلىرىگه  چىڭگىزخاننىڭ ئاساسىي

 كهلتۇرهلهيد ، كىرسۇن  تارمار  قوشۇنلىرىنى  چىڭگىزخان  قوشۇن  بۇ  قىلغاندا  مهملىكهت شۇنداق  ۋه  ۇ

 قۇالق سالماي . دېگهن >> چىگرىسىدىن ههيدهپ چىقىرااليدۇ  تهكلىپكه  بۇ  شاهلىقىنى ، مۇههممهد  خارهزىم

 قويۇپ  ئوتتۇرىغا  تاكتىكىنى  ئېلىپ بارىدىغان خاتا  بولهككه ، هاالكهتكه  نهچچه  بىر  قوشۇنلىرىنى  خارهزىم

 . شهههرلهرنى مۇداپىئه قىلىشقا ئورۇنالشتۇرغان ، بولۇپ

 شىددهت ، خهتهرلىك تاكتىكا قولالنغانلىقىدىن خهۋهر تېپىپ ، خان شاهى مۇههممهدنىڭ ئىنتايىن خاتا چىڭگىز

يىلى خارهزىم شاهالر دولىتىنىڭ  1221 ، بىرلهپ ئىگىلهپ  خارهزىم شهههرلىرىنى بىر ، بىلهن هۇجۇم باشالپ
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 بېسىۋالدى  پۇتۇنلهي  بولغۇدهك . تېرىتوررىيىسىنى  پاناه  مۇههممهد  شاهى  تاپالماي خارهزىم  كاسپى ، يهر

 قېىچىپ بېرىپ  ئارالغا  يېرىم  پااليدىغان  كېسهللىرىنى  ماخاۋ  ئولدى  خار ، دېڭىزىدىكى  ئۇنىڭ . زارلىقتا

 ، غهلىبه قىاللماي ، ۋارىسى بولغان چوڭ ئوغلى جااللىددىن بىر نهچچه يىل موڭغۇلالرغا قارشى تۇرغان بولسىمۇ

 . يىلى كاۋكازدا ئولدى  1231

 خارهزىم  كېيىن چىڭگىزخان  يوقاتقاندىن  دولىتىنى  نۇيان ، شاهالر  جابا  بىلهن  باتۇر  سۇبۇتاي

 ئۇالر ئوتتۇرا ئاسىيادىن كاسپى دېڭىزىنىڭ . مىڭ ئاتلىق قوشۇننى غهربكه ماڭدۇردى 200 قوماندانلىقىدىكى

 دىن ئان ، ئهرمهنلهر ۋه گروزىنالرنى بويسۇندۇرۇپ ، كاۋكازغا ئوتۇپ ) ئىران ئارقىلىق ( جهنۇبى قىرغىقىنى بويالپ

 . جهنۇبىي روسىيهگه قاراپ ماڭدى

 بولۇپ  يوق  دولىتى  رۇس  كۇچلۇك  بىرلهشكهن  چاغدا  ئايرىم ، بۇ  كۇچسىز ، ئايرىم  رۇسالر

 يىلى ئازۇۋ دېڭىزىغا قۇيۇلىدىغان  1223 سۇبۇتاي باتۇر . نىڭ هوكۇمرانلىقىدا ئىدى ) بهگلىكلهر ( كېنهزلىكلهر

 قىپچاقالرنى  ئاۋۋال  دهرياسىنىڭ بويىدا  تارمار ئ ، قالقا  قوشۇنىنى  بىرلهشمه  رۇس كېنهزلىرىنىڭ  كېيىن  اندىن

 رۇس كېنهزلىرى . قىلدى  ئون نهچچه  چۇشكهن  ئهسرگه  دهرياسىنىڭ بويىدا  قالقا  ) بهگلىرى ( سۇبۇتاي باتۇر

 ئېلىپ  كاللىسىنى  ئالتۇن ، نىڭ  ئېلىپ  نۇرغۇن  غهنىيمهت  ئاسىياغا ، كۇمۇشنى  چىڭگىزخاننىڭ  ئوتتۇرا

 . قايتىپ كهلدى ) چىڭگىزخان تاالس دهرياسىنىڭ بويىدا ئىدى شۇ چاغدا ( ئالدىغا

 مىالدى  بۇرۇن  1227 چىڭگىزخان  كېلىشتىن  قايتىپ  شهرققه  ئاسىيادىن  ئوتتۇرا  هازىرقى ، يىلى  شهرقته

 ئىمپىرىيىسىنىڭ  موڭغۇل  ئۇلۇغ  تۇتاشقان  بويلىرىغىچه  دهرياسىنىڭ  دىنپىر  غهربىي  تارتىپ  كورىيهدىن

 بولۇپ بهردى تېررىتورىيىسىنى قهدىن  ۋهسىيهت . اس ئايالى بورتادىن تۇغۇلغان ئوغۇللىرىغا  ئاندىن ئۇالرغا

 ئوخشايسىلهر << : قىلىپ  باشىقىغا  ئوقيانىڭ  هىچكىشى ، سىلهر  ئۇنى  جۇپلىگهنده  باشاقنى  تال  توت

 تاشالنسا . سۇندۇرۇۋېتهلمهيدۇ  ئېلىپ  بىرى  باشاقتىن  ئىككى ، ئهگهر  كىشى  قانداق  ههر  باشاقنى  تال  ئۇچ

 سۇندۇرۇۋېتهلهيدۇ بېش  قايرىپ  باش . ىدىن  ياقىدىن  بىر  بىرتۇققان  توت  قالغاندا  كېيىن  مهندىن  شۇڭا

. دېگهن >> ههرگىز ئايرىلىپ كهتمهڭالر . بىرلىكته ئوتۇڭالر ، چىقىرىپ

 ۋهسىيىتىنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتالپ بولغاندىن كېيىن ئۇچىنچى ئوغلى ئوكتاينى ئوزىنىڭ ، چىڭگىزخان ئوز
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 بويسۇنۇشىنى تاپىلىغان ۋارىسى قىلىپ  ئوغۇللىرىنىڭ ئوكتايغا  دادامنىڭ << خېلىدىن بېرى . تهيىنلىگهن ۋه

 دهپ يۇرگهن جۇجىخان چىڭگىزخاننىڭ ئوكتاينى ۋارس قىلغانلىقىغا >> ئورنىغا ۋارس بولۇش ماڭا مۇناسىپ

 . نارازى بولغان

 بويى  1225 چىڭگىزخان  دهرياسىنىڭ  چۇ  قىرغىزىستاندىكى  هازىرقى  چاقىرغاندا يىلى  كېڭهش  ههربىي  دا

 ئهمهس : جۇجىخان  ياخشى  كورسىتىپ كهلمىگهن ، ساالمهتلىكىم  باهانىنى  جۇجىخاننىڭ يېنىدىكى . دىگهن

 خانغا ، چىڭگىزخاننىڭ جاسۇسلىرى ساالمهتلىكىنىڭ ياخشىلىقىنى  ئۇلۇغ  قالمايدىغانلىقىنى  ئوۋدىن  ههمىشه

 قىلغان  مهلۇم  قىيدا . مهخپىي  جۇجىخاننىڭ  كېيىن چىڭگىزخان  بىلگهندىن  ئېنىق  قالغانلىقىنى  مهخپىي ، پ

 . ئادهم ئهۋهتىپ ئولتۇرگۇزگهن

 يىلى چىڭگىزخان بورتاغا ئويلهنگهن كېچىسى مهركىتلهر  1176 ، ئىشهنچىلىك تارىخى ئاساسالرغا قارىغاندا

 قىلىپ  هۇجۇم  كهتكهن ، تۇيۇقسىز  بۇالپ  كېيىن . بورتانى  ئوتكهندىن  ئاي  ئون  بېرىپ  يۇز  ۋهقه  ، بۇ

 . ىڭگىزخانغا سادىق بولغان بىر مهركىت بېگى بورتانى ئۇشتۇمتۇتال چىڭگىزخانغا ساالمهت ئېلىپ كهلگهن چ

 تۇققان  ئوغۇل  بىر  كۇنى كهچته  شۇ  جۇجىخان . بورتا  ئوغۇلغا  بۇ  ) مىهمان كهلدى دىگهن مهنىده ( موڭغۇلالر

 چىڭگىزخان گۇمانخور . لېكىن بالىنىڭ چىڭگىزخاندىن تورهلگهنلىكىگه گۇمان چۇشكهن . دهپ ئات قويغان

 گۇماندىن خالى بواللمىغاچقا . يهتمىشنى ئولتۇرۇپ تاشلىغان  موڭغۇلالردىن ئاتمىش  ، لېكىن چىڭگىزخانمۇ

 ئېهتىيات قىلغان  ۋارس قىلىشتىن  ئوزىگه  ۋارس قىلسام : چىڭگىزخان . جۇجىخاننى  جۇجىخاننى  مهن ، ئهگهر

 ساقالپ يۇر ، ئالهمدىن ئوتكهندىن كېيىن  تۇغۇلىدۇ گۇماننى ئىچىده  قانلىق ۋهقه  قىلسا  غوۋغا  دهپ ، گهنلهر

 چىڭگىزخان يۇقىرىقى ئىشالرنى ئورۇنداپ . خېلىدىن بېرى ئوكتاينى ۋارس قىلىش قارارىغا كهلگهن ، ئويالپ

 يىلى ئوتتۇرا ئاسىيادىن قايتقان ۋه هازىرقى نىڭشىيانىڭ يىڭچۇهن شههرى يېنىدا  1227 ، بولغاندىن كېيىن

 . ئالهمدىن ئوتكهن ) 1227  1156 ( يېشىدا 70

                                

BBS. xabnam. com din kochuruldi .. ، مهنبهسى ئاۋرال توربىتى
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 كېرەم الپچى بىلهن ئاسىم الپچى

 ئۇبۇل : يوللىغۇچى

 . رىشىپ قاپتۇ بىر كۈنى كېرەم الپچى بىلهن ئاسىم الپچى كوچىدا ئۇچ

 بولدىكى،   باال  قهمىردىن شۇنداق باتۇر  ئوغلىمىز  الپچى،  بىزنىڭ كهنجى  ئاسىم   دەپ گهپ باشالپتۇ

 ئهۋەتكهنىدىم  تۈگمهنگه  دەپ  تارتىپ كهل  ئۇن  ئۆگۈن . تۈنۈگۈن  يا  ئهته  نۆۋەت كۈتىسهن،  تۈگمهنچى

 رەلمهي، ئىتتىك چۆرگىلهۋاتقان تۈگمهننىڭ سهككىز ياشلىق باال ئاچچىقىغا هاي بې . كهل، دەپ چىشىغا تېگىپتۇ

 ! چوڭ بولغاندا قانداق كۈچتۈڭگۈر بولۇپ كېتهركىنتاڭ . ئۈستۈنكى تېشىنى بىر قولى بىلهن بېسىپ توختىتىۋاپتۇ

 دەپتۇ   باتۇر دەپ ئهمدىال ئىككىنچى سىنىپنى تۈگهتكهن بىزنىڭ ئوغلىمىز سادىقجاننى دېسه بولىدۇ، 

 كۈنى تۈگمهنگه ئهۋەتىدۇ ئاپىس  كېرەم الپچى،  كۈنى يىراقتىكى . ى ئۇنى ئۇن تارتىپ كهل دەپ ههر  ههر

 كهتتى  يوقىلىپ  ئاخشام  باال  كېرەك،  زېرىكسه  قاتناۋېرىپ  قاسىم . تۈگمهنگه  دېسهك،  كهتتىكىن  نهگه

 پاشلىرى بىلهن قوشۇپ كۆتۈرۈپ، ئىشىكىمىزنىڭ ئالدىغا  پو، تاش  پۆي، نو  ياۋاشنىڭ تۈگمىنىنى ئۆي

. هازىر شۇ تۈگمهندە ئۇن تارتىۋاتىمىز . ئورنىتىۋاپتۇ ئهكېلىپ
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 تهڭنه ۋە هاڭگا تېرەك

 باشقا  سارايغا  كۈنلهرنىڭ بىرىدە،  بىر  كهلگهندە  شهههرگه  يۇرتتىن كهلگهن ئىككى يولۇچى مهلۇم  باشقا

 الر ئۆز يۇرتلىرىدىكى ئۇ . چۈشۈپتۇ، كهچلىك تاماقتىن كېيىن ياتاقتا چاي ئىچكهچ ئولتۇرۇپ پاراڭغا چۈشۈپتۇ

 . ئاجايىپ ئىشالر ههققىدە ماختىنىپتۇ

 ئۇنىڭ چوڭلۇقى خۇددى يوغان بىر  دەپتۇ بىرىنچى يولۇچى،  بىزنىڭ يۇرتتا شۇنداق بىر چوڭ تهڭنه بار، 

 . ئىككى يۈز باال بىماالل سۇ ئۈزۈپ ئوينىيااليدۇ  ئهگهر ئۇنىڭغا سۇ توشقۇزسا، بىرەر . كۆلدەك كېلىدۇ

 ئاجايىپ چوڭ بىر تۈپ  دەپتۇ ئىككىنچى يولۇچى،  هېچقانچه گهپ ئهمهس ئىكهن، بۇ   بىزنىڭ يۇرتتا

 يهتمهيدۇ  ئادەمنىڭ غۇلىچى  يۈز  نهچچه  ئۇنىڭغا  بار،  تېرەك  شۇنداق ئۆسكهنكى، . هاڭگا  تېرەك  هاڭگا  بۇ

 قالغان  تاقىشىپ  ئاسمانغا  قايرى . ئۇچى  ئۆسهلمىگهچكه،  قاراپ  يۇقىرىغا  قاراپ ئهمدىلىكته  تۆۋەنگه  لىپ

 ئهگهر ئۇچى يهرگه تاقىشىپ قالسا قانداق قىالركىن؟ . ئۆسۈۋاتىدۇ

 . دەپتۇ بىرىنچى يولۇچى  ! نهدىمۇ مۇنچىۋاال چوڭ هاڭگا تېرەك بولسۇن؟ 

 ئىككىنچى يولۇچى،  ههي بۇرادەر،   تېرەك  دەپتۇ  ئۆسكهن هاڭگا  ئېگىز  مۇشۇنداق يوغان ههم  ئهگهر

هن هېلىقىدەك يوغان تهڭنىنى قانداقمۇ ياسىغىلى بولىدۇ؟ بولمىسا، سهن دېگ
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 ) تهرجىمهئهسهر ( ئاشۇرۇش 20 % تور سۈرئىتىنى

 زببلال : يوللىغۇچى

 . ئهمهس كۆرۈنهرلىك ئۈنۈمى ياكى ۋە مهشغۇالت ئۈنۈمسىز تور سۈرئىتىنى يۇمشاق دېتال ئارقىلىق ئاشۇرۇش بىر ئاز

 ، بواللمايسىز ئۈنۈمگه ئېرىشكهندەك تۇيغۇدا كۆڭۈلدىكى تىنى تېزلهتكهندە شۇڭا يۇمشاق دېتال ئارقىلىق تور سۈرئى

 ) adsl超频奇兵 خهنزۇچه ( » سىگنال ئاشۇرۇش هۇجۇمچىسى adsl « : مهسىلهن . قوراللىرىدۇر قوشۇش ئېالن كۆپىنچىسى

 . دېگهنلهر

 قىممهتلىرى ئىچىدە كۆڭۈلدىكى ۋىندوۋسنىڭ تورنىڭ سۈرئىتىنى ههقىقهتهن ئاشۇرىدىغان ئۇسۇلمۇ يوق ئهمهس، بىراق،

 بۇ كۆپ . بولىدۇ خېلىال ياخشى ئويلىغاندىن ئۈنۈمى سىز ئهگهر ئۇنى قوزغاتساق، . قېلىنغان تۇتۇپ 20 % تور سۈرئىتى

 : تۆۋەندىكىچه باسقۇچى  قهدەم . سىناقتىن ئۆتكهن ياخشى ئۇسۇل

 يۇمشاق . هرتىشتىن ئىبارەت قىممىتىنى ئۆزگ كۆڭۈلدىكى ۋىندوۋسنىڭ تور سۈرئىتىنى ئاشۇرۇشنىڭ ئهڭ ياخشى ئۇسۇلى

 . دېتال ئارقىلىق تور سۈرئىتىنى ئاشۇرۇش بىر ئاز بىمهنىلىك

 ئىجرا دەپ يېزىپ، gpedit. msc نى ئېچىپ ) يۈنشىڭ ( » ئىجرا قىلىش « نى ئېچىپ ) كهيشى ( » باشالش « ئالدى بىلهن

 : تهرەپتىكى ڭ ئو بۇيىچه تهرتىپ . قىلىڭ

“ 计算机配置”→“管理模板”→“网络”→“QoS数据包调度程序 ”
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 . بىرلهپ ئېچىڭ  ش چېكىپ بىر لهرنى قو

 چۈشىنهلىسىڭىز ئۇقۇپ تېخىمۇ . كۆرۈنىدۇ ئۇنىڭ ئىزاهاتى نى تاق چهكسىڭىز، 限制可保留带宽 “ ئوڭ تهرەپتىكى

 . چۈشىنهلىشىڭىزگه پايدىسى بار چوڭقۇر

 نى تاق چهكسىڭىز 限制可保留带宽 “ . ئېلىپ بارىمىز اليىهىلهش گه قارىتا 限制可保留带宽 “ ئهمدى بىز

 نى قوش 限制可保留带宽 ياكى ( ئىجرا قىلىڭ بۇنى بېسىپ، . كۆرۈنىدۇ ) 属性 ( » خاراكتېر « تهرىپىدە سول

 ). ئوخشاش چهكسىڭىزمۇ

 نىڭ 说明 چۈشىنىپ بولغان بولسىڭىز . نى بېسىپ چۈشىنىڭ ) 说明 ( » ئىزاهات « چۈشهنمهكچى بولسىڭىز چوڭقۇر تېخىمۇ

 . بۇ يهردە ئۈچ خىل تالالش بار . نى بېسىڭ ) 设置 ( » اليىهىلهش « يېنىدىكى

 未配置 _ تهڭشهلمىگهن

 已启用 _ لغان قوزغىتى

 已禁用 _ چهكلهنگهن

 ئاندىن مۇقىمالشتۇرۇپ . قۇيۇڭ ئهكېلىپ گه 0 قىممهتنى تۆۋەنكى ئاندىن . نى تالالڭ » 已启用 _ قوزغىتىلغان « بۇنىڭ ئىچىدىن

 . چېكىنىڭ

 تور سۈرئىتى ئاشقانلىقىنى هېس قىلسىڭىز بۇ ماقالىنى تهۋسىيه قىلىشنى كومپيۇتېرىڭىزنىڭ . باسقۇچ ئاخىرالشتى  قهدەم

 ئۇنتۇماڭ

 توردىكى ئارقىمۇ ئارقا ناخشىالرنى چۈشۈرۈش ههققىدە

 مۇڭالن : يوللىغۇچى

 بهلكىم  چىقىدىغان تورداشالر  ئارقىدىن  ئارقا  ناخشىالر  بهتلهردە  تور  بهزى

 بولسا قويۇلۇۋاتقان قىلىۋېتىلگهنلىكىنى،  چۈشۈرگىنىدە  تېپىپ  ئادرېسىنى قىمۇ KB 10 هۆججهت
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 ئىكهنلىك  هۆججهت  مۇشۇنداق ىنى بارمايدىغان  ههم  قىلغان  هېس  قويۇلمايدىغانلىقىنى  ئۇنىڭ  تېخى

 ئارقىمۇ ئارقا بولۇشى يولۇققان مهسىلىگه  بۇ  هۆججهتلهرنىڭ ئهسلىي ناخشا قويۇلۇۋاتقان مۇمكىن، ئۇنداقتا

 : ئادرېسىنى قانداق بىلىمىز؟ مۇنداق قىلسىز

 نهچچه ئاۋۋال  چۈشۈرۋالى كىلوبايت ئاشۇ  هۆججهتنى  دەپتهر كېلىدىغان  خاتىرە  ئۇنى  ئاندىن  سىز،

 قويۇلىدىغان ناخشىالرنىڭ  ئارقا  كۆرۈنگىنى دەل ئارقىمۇ  ئىچىدە  دەپتهر  خاتىرە  ههقىقىي ئارقىلىق ئاچىسىز،

URL ئادرېسالرنى   شۇ  سىز  كۇنۇپكىسىنى ENTER چاپالپ بىۋاسىته ستونىغا نىڭ ئادرېس IE ئادرېسى،

 . ئهلۋەتته چۈشۈرۈش قوراللىرى بولسا تېخى ياخشى بولىدۇ، چۈشۈرۈۋالسىڭىز بېسىش ئارقىلىق

 چۈشۈرگهن هۆججهتنى : مىسال  قىاليلى دە http://www.xaytan.com/web/1.mp سىز  ، پهرەز

 ئارقىلىق  دەپتهر  هۆججتنى اتىرە  ئىچىدە بۇ  ئېرىشمهكچى بولغان نۇرغۇن ئاد ئېچىڭ ،  خوش بىز ،   رسال بار

 . ناخشىالرنىڭ ئادرېسى دەل شۇ

 ئۇقىدىغانلىرىڭالر بۇ پهقهت ئۇقمايدىغانالر بىلىۋالسۇن دېگهنلىك، ئۇقمايدىغانالرغا قىلىنغان تهۋسىيه،

 . ئادەم ئېچىتماي تۇرۇڭالر

 توردىن كىنو ۋە ههر قانداق شهكىلدىكى ناخشىالرنى

 چۈشۈرۈش ئۇسۇلى

 شوخ : للىغۇچى يو

 كىيىن ئىزدەپ بۇ ئىنكاسنى سهينادىن . ئىنكاس قىلىپ يوللىغان ئىدىم تېمىغا ئىلگىرى بىر تېمىنى مهن بۇ

 ئۆچۈرۈلگهن  بهلكىم  تاپالمىدىم،  قانداق . مۇمكىن بولۇشى پهقهتال  كىنونى  توردىن  يهنىال  كۆپچىلىك

شۇڭا مهن بۇنى قايتا . يوللىغىلى تۇرۇپتۇ رنى تېمىال دېگهندەك ناخشىنى قانداق چۈشۈرىدۇ mtv چۈشۈرىدۇ؟
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 بولسا تېما  ئىنكاس سهينادا  قايتۇرغان  توغرىسىدا  بۇ  ئىلگىرى  مهن  باشقۇرغۇچىالر  ئهگهر  قىلىپ يوللىدىم،

 . قىلىمهن ئۈمىد قويۇشىنى چىقىرىپ تېمىنى بولمىسا مۇشۇ راستتىنال قويۇشىنى شونى چىقىرىپ

 ههرقانداق بولۇپ، دېتال ه تور ئاپشاركىسىنى ئىشلىتىڭ، بۇ يېشىل توردىن كىنو، ناخشىالرنى چۈشۈرۈشت

 . بېرىدۇ تىزال تېپىپ ئادرېسىنى كىنو ناخشىنىڭ

 چۈشۈرۈش دېتالنى

 ك دېتالنى  يېشىڭ ې چۈشۈرگهندىن  پىرىستىن  قىسقۇچ . يىن  هۆججهت  يېشىلگهن  پىرىستىن  ئاندىن

 قىلىپ دېگهن WinPcap_4_0_beta2. exe ئىچىدىكى  ئاندىن كىيىن . قاچىلىۋېتىڭ هۆججهتنى ئىجرا

网络嗅探器.  exe قوزغىلىدۇ   كۆزنهك  بىر  مۇنداق  قىلسىڭىز  ئىجرا  ئىلگىرى . نى  قوزغىلىشتىن  كۆزنهك  بۇ

 ت  قوزغىلىپ،  ئالدىن  كىچىك كۆزنهكلهر  سورايدۇ بىرقانچه  ههئه . هڭشهشنى  داۋاملىق  بۇيرۇقنى دېگهن سىز

. كۆزنهك چىقىدۇ تۆۋەندىكى بهرسىڭىز ئاندىن
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 . چهكسىڭىز يهنه مۇنداق بىر كۆزنهك چىقىدۇ بويىچه قىزىل دائىرە

 كۆزنهك ئېچىلغاندىن كىيىن  تۈردىكى ئىككى خىل چۈشۈرۈش  2 قىزىل دائىرىلهرنىڭ يۇقىرىدىكى بۇ

 چهمبهرگه سىسى قاي قورالىنىڭ  ئالدىدىكى  شۇنىڭ  قويۇپ، چېكىتتىن بولسا  بېسىپ 确定 بىرنى  نى

 بۇ ئىككى خىل چېكىنسهك  ئۇ هالدا 迅雷 بولماي قورال بولىدۇ، ئهگهر  چېكىتتىن تۈرنىڭ ئالدىغا  3 بولسا

 ئېچىلىدۇ كۇنۇپكىنى بار چېكىت تۈردىكى  4 ، قۇيۇۋېتىپ بىرنى  كۆزنهك  يېنىدىكىدەك  بۇ . باسساق  سىز

 تېپىپ، 迅雷 رايوندىكى C نهكتىن كۆز  مۇندەرىجىسىنى  قاچىالنغان  تۈر  6 تالالپ، بويىچه تۈر  5 نىڭ

 بېسىپ 打开 بويىچه  كهلگهندىن . چېكىنىسىز نى  قايتىپ  كۆزنهككه  مهشغۇالت تۆۋەندىكىدەك ئاساسى

قىلىسىز،
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 سېلىنىپ قاپتۇ يۇقىرىدىكى  خاتا  كۆرسىتىلگهندەك كۆزنه  2 ئاۋۋال سىز . نومۇر  يېرىدە كنىڭ ئاق تۈردە

 ئوڭ  باال يۇقىرىدىكىدەك چهكسىڭىز كۇنۇپكىسىنى مائۇس  تۈرنىڭ  بىرىنچى  چىقىدۇ،  تىزىملىك  سىيرىلما

 دېگهن 开始嗅探 تۈردىكى  1 ئاندىن . تۈرنى چىكىۋىتىسىز دېگهن 视音频文件 تىزىملىكى ئىچىدىكى

 . بېسىۋېتىسىز كۇنۇپكىنى

 سىز چۈشۈرمهكچى ئاۋۋال نى بېسىشتىن 开始嗅探 ن تامامالنغاندىن كىيى مهشغۇالتالر يوقارقى : دىققهت

 نى 开始嗅探 شۇ كىنو ياكى ناخشىنى قويغاندىن كىيىن ئاندىن بولغان ناخشا ياكى كىنو بار بهتنى ئېچىپ،

 ئاق . بېسىڭ  كۆزنهكنىڭ  قارىسىڭىز  كىيىن  ياكى قۇيۇۋاتقان توردا سىز يېرىدە بىردەمدىن  ناخشىنىڭ كىنو

 بۇ كىنو ياكى ناخشىنى قورالىڭىز قىلسىڭىز چۈشۈرۈش 复制 ئادرېسنى شۇ . پهيدا بولىدۇ ئادرېسى چۈشۈرۈش

. قېنى سىناپ بېقىڭ . چۈشۈرۈشكه باشاليدۇ
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 هۈنهر 10 تورخانىدا ئاقىدىغان

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

 ئىنتىلدا باي بولۇش تهس ئهمهس، . ئهزا بولسىڭىز سهيناغا كىرىپ كۆرۈڭ

 بىلمىگهننى يولالڭ بىلگهنلهر دەپ بهرسۇن بىلگهننى يولالڭ بىلمىگهن بىلىۋالسۇن،

 نى بېسىڭ Enter سىتونىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈزۈپ ئادرىس IE ؛ نى تېز ئېچىش » كومپيوتېرىم «  1

file:///::{20D04FE03AEA1069A2D808002B30309D} 

 نى بېسىڭ Enter سىتونىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈزۈپ ئادرېس IE ؛ نى تېز ئېچىش » ئهخلهتخانا «  2

file:///::{645FF0405081101B9F0800AA002F954E { 

 نى بېسىڭ Enter سىتونىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈزۈپ ئادرېس IE ؛ نى تېز ئېچىش » كونترول تاختا «  3

file:///::{20D04FE03AEA1069A2D808002B30309D}\::{21EC20203AEA1069A2DD0800 

2B30309D} 

 نى بېسىڭ Enter سىتونىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈزۈپ ئادرېس IE ؛ تېز ئېچىش غول مۇندەرىجىنى  4

\Windows\system 

5  MSDOS قا تېز كىرىش؛ IE ۈپ سىتونىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈز ئادرېس Enter نى بېسىڭ 

\command. com
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 نى بېسىڭ Enter سىتونىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈزۈپ IE ؛ تېز ئېچىش نى » هۆججهتلىرىم «  6

file:///::{450D8FBAAD2511D098A80800361B1103 { 

 نى بېسىڭ Enter سىتونىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈزۈپ ئادرېس IE ؛ نى تېز ئېچىش » تور قوشنا «  7

file:///::{208D2C603AEA1069A2D708002B30309D { 

 Enter سىتونىغا تۆۋەندىكىنى كىرگۈزۈپ ئادرېس IE ) سال قىلدۇق نى مى » خاتىرە دەپتهر « :( پروگراممىنى تېز ئىجرا قىلىش  8

.c:\windows\notepad نى بېسىڭ exe 

 . نى باسسىڭىز تاللىنىدۇ F6 نى ياكى Alt+D سىتونىنى تېز تالالش؛ ئادرېس  9

 الر ئېلخهت X ( نى كىرگۈزۈپ بېقىڭ mailto:XXX@XXX.COM سىتونىغا ئادرېس IE ئېلخهتنى تېز يولالش؛  10

 . يولالش قورالى قوزغىلىدۇ ) تورمهكتۇپ ( بۇ چاغدا سىستېمىنىڭ ئهسلىدىكى ئېلخهت ) ئادرىسىڭىزدىكى خهت

 مهڭگۈلۈك ئۇلىنىش، مهڭگۈلۈك باش بهت ئىنتىل ] هۈنهر [

 ئهلئوغلى : يوللىغۇچى

 بىر ئادەم ئىشلىتىدىغان لېكىن . ىمىز ئۇنىڭ خاسلىقىدىن بهلگىلىۋالىمىز ئۆز بېتىنى نىڭ باش IE ئادەتته

 ئۆزگهرمهيدۇ كومپيۇتېر  بۇ  بولسىڭىز  باش بهت قىلىپ قويغان  بهتنى  بىر  سىز  ئارتۇق لېكىن بولسا  دىن  بىر

 ئىشلىتىدىغان  باشقىالر كومپيۇتېر ئادەم  بهتنى  باش  قويغان  قىلىپ  سىز  . مۇمكىن ئۆزگهرتىۋېتىشى بولسا

 قىلىڭ شۇڭغا  مۇنداق  ئۈچۈن  ئۆزگهرتىۋەتمهسلىك  ئاسان  خهقمۇ  بۇنى  دىن 开始运行 ئاۋۋال سىز

regedit بىلهن كىرىڭ Ctrl+F نى بىسىڭ چىققان كۆزنهككه start page مۇقۇمالڭ ئاندىن يېزىپ دەپ
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 چىكىنىپ 。错误！未定义书签 ئورنىغا يېزىش ئادرېس شۇيهردىكى  مۇقۇمالپ  ئاندىن  يىزىڭ  نى

 . چىقىڭ

IE نى؟ ې ق ئۆزگىرەمدىكهن بېقىڭ ئۆزگهرتىپ هتنى ب بۇ نىڭ خاسلىقىدىن 

Google AdSense قائىدىسىگه خىالپ قىلمىشالر 

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

 ئۆتۈنۈش  قويۇلمايدۇ،  هېساباتنى  Google يول AdSense تورب   تىزىمالتقان  سېتىۋالغان غا  هتنى

 . كېرەك هېسابىغا تىزىملىتىشىڭىز AdSense يېڭى بولسىڭىز ئۆز نامىڭىزدا

 Google AdSense for . ئورۇنغا قويۇشقا بولمايدۇ 2 ئوخشاش ئېالننى بىر بهتتىكى  ئېالن قويۇش

search مۇ شۇنداق . 

 . بولمايدۇ ماشتۇرۇۋېتىشكه ئال ههرقانداق ئۇسۇل قوللىنىپ ئېالن مهزمۇنىنى  ئېالننى ئالماشتۇرۇش

 دېتالى  يۇمشاق  دېتالغا Google  ئىشلهتكۈچىلهر  يۇمشاق  ههرقانداق  كودىنى  ئىزدەش  ۋە  ئېالنى

. قوشۇشقا بولمايدۇ

 . ئېالن كودىغا ههرقانداق ئۆزگهرتىش قىلىشقا بولمايدۇ  كود ئۆزگهرتىش

 ئىزدەش رامكىسىغا قىستۇرۇشقا Google باشقا ئېالن ياكى مۇالزىمهتنى  ئېالن ۋە مۇالزىمهت رىقابىتى

 . بولمايدۇ

 هوقۇقلۇق  سۈرەت MP3 ئېالنىنى Google  ماتېرىيالالر ئىگىلىك  خهۋەر،  هۆججهتلىرى،  سىن ، 

. قاتارلىقالر بار توربهتكه قويۇشقا بولمايدۇ
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 خهتلهرنى  رىغبهتلهندۈرۈش  دېگهندەك  قىلىڭ  زىيارەت  يهرنى  بۇ  قولالڭ،  بىزنى  چېكىڭ،  يهرنى  بۇ

 . قوشۇپ باشقىالرنى ئېالن چېكىشكه ئۈندەشكه بولمايدۇ

 . ئارقىلىق ئېالننىڭ چېكىلىشى ئىشقا ئاشۇرۇشقا بولمايدۇ ۋاسىته ههرقانداق ئۇسۇل ياكى  ئېالن چېكىش

 تۆۋەندىكىدەك مهزمۇن بولسا بولمايدۇ؛  مهزمۇن توربهتتىكى

 ئىبارىلهر  سۆز ئهدەپسىز

 ئىبارىلهر  مهزمۇنىدىكى سۆز بېرىش ، زەربه ئۆچ ئېلىش، زوراۋانلىق، كهمسىتىش

 خاككېرلىق

 قىمار

 سېرىق، بالىالرغا زىيانلىق مهزمۇن

 قولالش ههرىكهتلهرنى قانۇنسىز

 . كېرەك بولۇشى ، نورمال قۇالي ئۈنۈمسىز ئۇلىنىش بولماسلىقى، زىيارەت قىلىشقا  توربهت ئىقتىدارى

 . كېرەك بولۇشى اكتىپ ئىنكاس ماس ئ تهلىپىگه زىيارەتچىلهرنىڭ  توربهت ئىنكاسى

 تهۋسىيه؛  قۇرغۇالرغا  توربهت

http://www.google.com/intl/zhCN/webmasters/guidelines.html 

 . بهتكه قويۇۋالماڭ ياكى بهك كۆپ ئاچقۇچلۇق سۆزنى مۇناسىۋەتسىز

. ههقىقىي مهزمۇننى يوشۇرۇپ ئالدامچىلىق قىلىشتىن ساقلىنىڭ

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/
file:///htt%20p%20/%20intilw.google.com/intl/zh-CN/webma%20st%20er%20s/guidelines.html


www.intil.cn   بهت  77  www.intilim.com 

 سان – 1 يىللىق – 2008 ئىنتىل سهيناسى ئېلىكتىرونلۇق تور ژورنىلى

 . الماڭ ۋ مهزمۇن كۆپ تهكرار بولغان بهتلهرنى قۇرۇ

 . دىن ئېشىپ كهتمىسۇن 100 بهتتىكى ئۇلىنىش سانى

 . لماڭ قاتارىنى ئاشۇرىدىغان ئۇلىنىشالرنى بولۇپمۇ ناچار بهت ئۇلىنىشلىرىنى قوشۇۋا دۇنياۋى توربهتنىڭ

Google ئېالنىنى ئىلتىماس قىلىش 

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

Google بۇنىڭ ئۈچۈن . دا ئۇيغۇرچه توربهتكه ئادەتته ئېالن تهستىقلىمايدۇ 

 يهنى Google Adsense يېزىقتا تهييارالپ ) قولاليدىغان Google ( ئامال توربهتنى مهلۇم  1

http://www.intil.cn / ۋە www.intil.cn/ulinix تىكى Google Adsense دېگهن خهتنى بېسىپ 

Google بۇنىڭدا . يالىدۇرۇپ ئىلتىماس قىلىش يالى ماتېرىيالى ئېالنى ئىلتىماس قىلىش بېتىگه كىرىپ ماتىر 

 . بېتىڭىز قايسى يېزىقتا بولسا شۇ خىل يېزىقتا ئىلتىماس ماتىرىيالى تهمىنلهيدۇ رلىغان تهييا

 دا ئۇيغۇرچه تور تۇرا Google ] چاپالنما [ ۋە ئېالنىغا تىزىملىتااليدۇ Google تور بېتى يوقالرمۇ  2

) blog ( دېگهن تېمىدا دېگهندەك ياساڭ http://www.blogger.com / دىن بىر مهههلله ئىلتىماس 

 . ماس قىلىپ تور بېتىڭىزگه ئېالننى قويىۋالسىڭىز بولىدۇ قىلىش بىلهن بىرگه ئېالن ئىلتى

 . كۆپ چهككۈزمهڭ تور بېتىڭىزگه ئېالن قويغاندا باشقىالرنى مهجبۇرىي ئېالن چهككۈزمهڭ، دىققهت؛

 . سىزگه ئامهت تىلهيمهن

سىدىق : ئىنكاسچى

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/
http://www.intil.cn/ulinix
http://www.intil.cn/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=16771
http://www.blogger.com/
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 ئىال قويغان ئىنتىلغا ئاڭلىسام ر تهمىنلىسهڭال بىلهن ماتېرىيال تهپسىلىي ئېنىق ههقته بۇ يۇلغۇنجان

 ، 5،6 نىڭالرمۇ

 ئېالننى بۇ مهن ئىش بىر يهنه ؟؟؟؟؟؟؟ كهلتۈردۈڭالر ئهسلىگه قىلىپ قانداق توختىلىپتىكهن كۈن

 م بېقىڭ دەپ سىز بار بېكىتىم تور نىڭ ې م تىدۇ يۋا تهستىقالنما پهقهتال ئىلتىماسىم قىلساممۇ ئىلتىماس

 ؟؟؟ قىالاليمهن ئىلتىماس مۇۋەپپهقىيهتلىك قىلسام ئىلتىماس ئۇسۇلسا خىل قايسى ەن

  ATAMAN  : ئىنكاسچى

 ). بۇرۇن تهستىقتىن ئۆتۈپ بولغان بولسا ( ىتالمايسىز بۇرۇن تىزىمالتقان بولسىڭىز قايتا تىزىمل

 بهتنىڭ ئۇالنمىلىرى كهم، ئاچقىلى : مهسىلهن . بېتىڭىز ئۇالرنىڭ ئۆلچىمىگه چۈشمىسه تىزىملىتالمايسىز

 . بولمايدىغان، يهنه ئۇلىنىش تور بهتلىرى تهستىقتىن ئۆتمهيدۇ

 يۇلغۇنجان : ئىنكاسچى

 ، توختىتىلغانىكهن ) مهسىله بار دەپ قارىلىپ يۇقىرىقىدەك ( سهۋەبىدىن سىدىق، بىزنىڭ ئېالن ئۇقۇشماسلىق

 . بېرىپتۇ جاۋاب » ئاتامان « كېيىنكى سوئالغا . ئۇالر قايتا تهكشۈرۈپ تهستىقلىدى

 ئهنۋەر : ئىنكاسچى

 : ئۇسۇلى تىزىملىتىش

 ... نى بىسىپ ئىلتىماس قىلسڭىز بۇلىدۇ خهت دېگهن | 申请 d sense a كىرىپ نى بېسىپ بۇ

 تىل تالالش تۈرىگه كهلگهنده تور بىتىڭىز قايسى تىلدا تۈزۈلگهن بولسا شۇ تۈرنى تالاليسىز

 تور بىتىڭىز بۇچاغدا چۇقۇم خهنزۇچه ئىشلىنىشى . ئهگهر ئۇيغۇرچه بولسا خهنزۇچه تۈرنى تاللىسىڭىز بۇلۇدۇ

 بۇنىڭ ئامالى توردىن خهنزۇچه مۇنبهر سىستىمىسىدىن ... لىمايدۇ ئهگهر ئۇيغۇرچه بۇلۇپ قالسا تهستىق .. كېرهك

.. بىرنى چۈشۈرۈپ شۇ پىتى قۇيۇپ قويسىڭىزال ئىش تامام

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/
https://www.google%D8%AF%DB%90%DA%AF%DB%95%D9%86adsense%D8%A8%DB%90%D8%B3%D9%89%D9%BEn/zh_CN/?h%D9%82%D9%89%D9%84%D8%B3%D9%89%DA%AD%D9%89%D8%B2&%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89%D8%AF%DB%8701MGNeRsuSOY3UsQK9ne33AoXP5iep_K6MAsWNtwEAEAEgqr3WBjgBUKr4tdMDYJ3R44GIBpgBpJ8GoAGXlcj9A7IBDHd3dy5pbnRpbC5jbsgBAtoBHmh0dHA6Ly93d3cuaW5%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%89%D8%AF%DB%87%20%20%2024vaW5kZXguaHRtbIACAagDAw&gclid=CIWL_erbt4wCFQufbgo%20%20dES4HRg
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Google ئېالنىنى ههققىدە ئاددىي ساۋاتالر 

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

 تهلهپ بويىچه مۇناسىبهتلىك ئۇچۇرالرنى غا كىرىپ google adsense ناهايىتى ئاددىي، سىز

 تهستىقالنغانلىق . بېسىۋىتىپ ئۇالرنىڭ تورمهكتۇپى يوللىشىنى كۈتسىڭىز بولىدۇ نى 提交申请 تولدۇرۇپ

 غا كىرىپ ئېالن كودىنى ئېلىپ تور بېتىڭىزنىڭ مۇناسىپ ئورنىغا قويسىڭىز google adsense ئۇچۇرى كهلسه

 . بولىدۇ

google adsense بىلمىسىڭىز ئادرېسنى http://www.intilim.cn/ulinish تىكى google adsense 

 . دېگهن خهت بارئېالننى باسسىڭىز بولىدۇ ياكى بۇنى بېسىپ كىرىڭ

 قانچه هېسابات ئىلتىماس قىلىشقا بولىدۇ؟

 بىرال قهتئىينهزەر بولۇشىدىن ه كۆپ توربېتىڭىز قانچ . بىر ئادەم پهقهت بىرنىال ئىلتىماس قىلسا بولىدۇ

 . ئىلتىماس قىلسىڭىز بولىدۇ تاقىۋېتىشىنى ئهگهر كۆپ هېساباتىڭىز بولۇپ قالسا ئۇالرنىڭ . يېتهرلىك هېسابات

 ئىلتىماس تهستىقتىن ئۆتمىسه قايتا ئىلتىماس قىلىشقا بوالمدۇ؟

 پ مهسىلهن ئۇالرنىڭ تهكشۈرگۈچىلىرى ئىلتىماس تهستىقتىن ئۆتمهسلىك سهۋەبى نهچچه خىل بولۇ

 توربهتنى زىيارەت قىاللماسلىق ئههۋالى بولسا ئادەتته ئېلخهت ساندۇقىڭىزغا مۇنداق ئۇچۇر كېلىدۇ؛

非常感谢您对  Google AdSense 的兴趣。很抱歉，在审核您的申请后，我们目前 

无法批准您参与  Google AdSense 。 我们将未批准您申请的原因列在了下面。 问 

题： 网站浏览有困难..................................

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/
http://pagead2.googlesynd%D9%85%DB%87%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%89%DB%8B%DB%95%D8%AA%D9%84%D9%89%D9%83pagead/iclk?sa=l&num=0&client%D8%A8%DB%90%D8%B3%D9%89%DB%8B%DB%90%D8%AA%D9%89%D9%BEub-0443763764370021&adurl=http%3A//www.google.com/adsense/%3Fhl=zh_CN&ai=BtN6PR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUJmA_Lv8_____wFgndHjgYgGoAGXlcj9A7IBDnd3dy5pbnRpbGltLmNuyAEC2gEeaHR0cDovL3d3dy5pbnRpbGltLmNuL3VsaW5pc2gvgAIBqAMD&ai=B4lvcR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUMny4_wEYJ3R44GIBqABl5XI_QOyAQ53d3cuaW50aWxpbS5jbsgBAtoBHmh0dHA6Ly93d3cuaW50aWxpbS5jbi91bGluaXNoL4ACAagDAw
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&num=0&client=ca-ref-pub-0443763764370021&adurl=http%3A//www.google.com/adsense/%3Fhl=zh_CN&ai=BtN6PR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUJmA_Lv8_____wFgndHjgYgGoAGXlcj9A7IBDnd3dy5pbnRpbGltLmNuyAEC2gEeaHR0cDovL3d3dy5pbnRpbGltLmNuL3VsaW5pc2gvgAIBqAMD&ai=B4lvcR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUMny4_wEYJ3R44GIBqABl5XI_QOyAQ53d3cuaW50aWxpbS5jbsgBAtoBHmh0dHA6Ly93d3cuaW50aWxpbS5jbi91bGluaXNoL4ACAagDAw
file:///http%20/%20/%20/www.intilim.cn/ulinish
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&num=0&client=ca-ref-pub-0443763764370021&adurl=http%3A//www.google.com/adsense/%3Fhl=zh_CN&ai=BtN6PR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUJmA_Lv8_____wFgndHjgYgGoAGXlcj9A7IBDnd3dy5pbnRpbGltLmNuyAEC2gEeaHR0cDovL3d3dy5pbnRpbGltLmNuL3VsaW5pc2gvgAIBqAMD&ai=B4lvcR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUMny4_wEYJ3R44GIBqABl5XI_QOyAQ53d3cuaW50aWxpbS5jbsgBAtoBHmh0dHA6Ly93d3cuaW50aWxpbS5jbi91bGluaXNoL4ACAagDAw
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 . بۇ ئههۋالدا قايتا تهكشۈرۈپ بېقىشنى ئىلتىماس قىلىپ خهت قايتۇرۇپ بېقىڭ

google adsense نىڭ ئېالنىنىڭ شهكلى قانچه خىل؟ 

google adsense ۇق ئېالن شهكلى سى مهزمۇنل  1 خىل؛ 3 نىڭ ئېالنىنىڭ شهكلى adsense for content بولۇپ 

 نىڭ خهت ۋە 广告单元 خىل بولۇپ بۇنىڭ 2 بۇمۇ . مهزمۇنغا ئاساسهن ئۆزلىكىدىن تهڭشىلىدۇ بۇنىڭ مهزمۇنى توربهتتىكى

 . خىل شهكلى بار 2 خهتلىك دەپ 5 خهتلىك ۋە 4 نىڭ 链接单元 خىل شهكلى بار، 3 رەسىملىك، خگتلىك، رەسسىملىك دەپ

 توربېتىڭىزدىن ئىزدەشنى بۇنىڭدا google بولۇپ AdSense for Search خىل شهكلى ئىزدەش شهكلى  2  دىن ئىزدەش ۋە

 . نى تهشۋىق قىلىشنى كۆرسىتىدۇ google adsense شهكلى بولۇپ بۇ 推介 خىل شهكلى تهۋسىيه  3 . ئهمهلگه ئاشۇرااليسىز

 قاراپ تالالپ هاسىل قىلىپ بهرگهن كودنى ئېلىپ مۇناسىپ ئورۇنغا قويسىڭىز  سىز ههربىر شهكلىنىڭ ئۆلچىمىنى ئىهتىياجىڭىزغا

 . بولىدۇ

 . شهكلى قوشۇلدى AdSense for Mobile تور تېلېفونى google بۇندىن باشقا يېڭىدىن

google adsense غا تىزىملىتىشتا تېلېفون نومۇرىنى قانداق يازىمىز؟ 

 تېلېفون مهسىلهن قهشقهردە بولسىڭىز، مۇقىم . تېلېفون نومۇرى + رايون نومۇرى + دۆلهت نومۇرى

 بولسا 1234567 نومۇرىڭىز

869981234567 

 ڭكىنى يانفوننى

86013999826625 

Adsense قانداق بهتنى تهستىقلىمايدۇ؟

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&num=0&client=ca-ref-pub-0443763764370021&adurl=http%3A//www.google.com/ad%D8%A6%DB%86%D8%B2%D9%84%DB%88%D9%83%D9%89%D8%AF%D9%89%D9%86l=zh_CN&ai=BtN6PR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUJmA_Lv8_____wFgndHjgYgGoAGXlcj9A7IBDnd3dy5pbnRpbGltLmNuyAEC2gEeaHR0cDovL3d3dy5pbnRpbGltLmNuL3VsaW5pc2gvgAIBqAMD&ai=B4lvcR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUMny4_wEYJ3R44GIBqABl5XI_QOyAQ53d3cuaW50aWxpbS5jbsgBAtoBHmh0dHA6Ly93d3cuaW50aWxpbS5jbi91bGluaXNoL4ACAagDAw
https://www.google.com/adsense/search-settings
https://www.google.com/adsense/referrals-settings
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?sa=l&num=0&client=ca-ref-pub-0443763764370021&adurl=http%3A//www.google.com/adsense/%3Fhl=zh_CN&ai=BtN6PR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUJmA_Lv8_____wFgndHjgYgGoAGXlcj9A7IBDnd3dy5pbnRpbGltLmNuyAEC2gEeaHR0cDovL3d3dy5pbnRpbGltLmNuL3VsaW5pc2gvgAIBqAMD&ai=B4lvcR61BR_b-Mo-67AONwNz-BYXP5iedpZ3OAcWNtwEAEAEgqr3WBjgBUMny4_wEYJ3R44GIBqABl5XI_QOyAQ53d3cuaW50aWxpbS5jbsgBAtoBHmh0dHA6Ly93d3cuaW50aWxpbS5jbi91bGluaXNoL4ACAagDAw
https://www.google.com/adsense/mobile-settings
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 مۇزىكا چۈشۈرۈش كۆرۈش توربهتلىرى ههمدە ئىگىلىك  ناخشا  توربهتلهر ېغىر ئ خاهىشلىرى هوقۇقىغا دەخلى قىلىش نهشر

 زوراۋانلىق، شهخسلهرگه، تهشكىالتالرغا . ن بهتلهر بالىالرغا زىيانلىق سېرىق مهزمۇنالر بار بولغا . هوقۇقى هازىرالنمىغان توربهتلهر

 . قارشى مهزمۇنلۇق توربهتلهر

google adsense قانچه ۋاقىتتا تهستىقلىنىدۇ؟ 

 . ئۇقتۇرۇلىدۇ خىزمهت كۈنىدە تهستىقاليدۇ، تهستىقالنغان ياكى تهستىقالنمىغانلىق ئۇچۇرى ئېلخهت ئارقىلىق 3  2 ئادەتته

Google سۇلى ۋە ۋاقتى دىن پۇل ئېلىش ئۇ 

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

Google ئېرىشكهندىن ئېالنىنى قويۇش هوقۇقىغا Google AdSense تىكى 报告 دىن 概述 نى 

 دولالردىن ئاشقاندا سىز ئۇنى نهقلهشتۈرۈشنى ئىلتىماس قىلسىڭىز 100 پۇلىڭىز هېسابىڭىزدىكى ئېچىپ قارىسىڭىز

 ئۇسۇلى مۇنداق؛ . بولىدۇ

我的帐户 دىن 帐户设置 نى باسىسىز . 付款细节 دىن ] 修改 [ بۇ يهردە . نى باسىسىز 支票   标 

准邮递 ) كۆرسىتىدۇ   پوچتىدىن يولالشنى  ئادەتتىكى  يولالش بولۇپ ( 支票  安全快递 ۋە ) بۇ  بىخهتهر  بۇ

 继 تالالپ بولۇپ . سىز ئههۋالىڭىزغا قاراپ تاللىسىڭىز بولىدۇ . تۈر بار 2 دېگهن ) US$25.00 رەسمىيهت ههققى

续 ز بولىدۇ نى باسسىڭى . 

 دانه  2  بىر  سىزگه  بولسىڭىز  تاللىغان  ۋاقىتتا ) 个人识别码 ( نومۇرى pin نى  مهلۇم  ئاندىن  بېرىدۇ،

Google ئاپتوماتىك . كېلىدۇ تېلېفون دىن   تهلهپ بويىچه تېلېفون بۇ  个人识别 ( نومۇرى pin بولۇپ سىز

码 ( مهشغۇالتى قىلىسىز جهزملهش نى كىرگۈزۈپ تهلهپ بويىچه .

http://www.intil.cn/
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 ساقلى  كېلىدۇ Google قېتىم 2 سىڭىز ئهمدى  خهت  سىزگه  ئۇالرنىڭ . دىن  سىز  ئىچىدە  مهزگىل  بۇ

adsensezhs@goo ياكى س ئادرېس   ئادرىس  ياكى  توختاتسىڭىزمۇ  قىلىشنى  چىقىم  پۇل  يېزىپ  خهت  غا

 بولىدۇ  ئۆزگهرتسىڭىزمۇ  يو ئۆزگهر . ئۇسۇلىنى  پوچتا  بىر  هالدا  بىلهلمىگىدەك  باشقىالر  سىزگه  ىسى ى چېكى تمىسىڭىز

 ئ . كېلىدۇ  سىزگه  يولالنمىنىڭ ئىچىدە  چىكى ا نۇسخا بۇ  پۇل  قوشۇپ و جۇڭگو ن  ئېلىپ كىملىكىڭىزنى  بۇنى  2 ولۇپ

 ههق بۇ ( لىپ ۇ بېرىدۇ يۈەن رەسمىيهت ه 30 ئۇالر سىزدىن . غا مهلۇم قىلىسىز » جوڭگۇ بانكىسى « نۇسقا كۆپهيتىپ

 كېيىن پۇلىڭىزنىڭ كهلگهنلىك و جۇڭگو ئاي ۋا 1 ى بېرىشى ئىسپات قىلىپ بىرىدۇ، ته ) ئۆزگىرىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن

 ئايلىق ە ئهلۋەتته قولىڭىزدىكى ئىسپاتقا ئاساسهن سىزگه لى » جوڭگۇ بانكىسى « . ئۇچۇرىنى بىرىشى مۇمكىن  ىر

 قويغانلىق ئىسپاتىنى بېرىدۇ  ۋاق .( ئامانهتكه  بۇ  بېرىدۇ ئهلبهتته  ئۆسۈم  پۇلىڭىزغا  شۇنداق قىلىپ ) ىت ئىچىدە

 . يهنه بىر ئايدىن كېيىن پۇلىڭىزنى ئېلىۋالسىڭىز بولىدۇ

QQ غىال چىقىپ تورغا چىقالماسلىق مهسىلىسىنىڭ سهۋەبى 

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

QQ غىال چىقىپ تورغا چىقالماسلىق مهسىلىسىنىڭ سهۋهبى 

 ۋىرۇسنىڭ ئىشى  1

 « ۋهزىپه . نىڭ ئوڭ ئاستى تهرىپىده ئىنكاس يوقلۇقى ئىپادىلىنىدۇ IE ، دا كۆرۈلىدۇ IE چه بۇ ئههۋال كۆپىن

 بولسا ۋىرۇسالنغان % 100 ئهگهر . نىڭ ئىشلىتىلىش ئههۋالىنى كۆرىمىز CPU تا 任务管理器 باشقۇرغۇچ »

 نهرسىنىڭ . بولىدۇ  قايسى  چاغدا  تهكشۈرۈش كېرهك CPU بۇ  ئىگىلىۋالغىنى  كېيىن . نى  结束任 تاپقاندىن

务 كېرهك   بولمىسا ، قىلىش  قىلغىلى  ئۇنى سىستېمىنى ئۇنداق  قوزغىتىپ  هالهتته  بىخهتهر  قايتىدىن

 بهزى . ( ئۆچۈرۈش كېرهك تېپىپ دىن پايدىلىنىپ 查找 ، نى ئىجرا قىلىپ regedit يهنى ، كېرهك ئۆچۈرۈش

 ) ۋىرۇسنى ۋىرۇس دېتالىمۇ ئۆچۈرهلمهيدۇ شۇڭا ئۆزىمىز ئۆچۈرۈشىمىز كېرهك

. ئىشى مۇالزىمېتىرنىڭ تچى ۋاكاله  2
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控制面板 دىن Intérnét 选项 نى 局域网设置 نى LAN 使用代理服务器 تالالڭ   بۇنى . نى

 قىلمايدۇ QQ تهڭشهش  تهسىر  ئۇلىنىشىغا  تورغا  ئهمما ، 端口 4000 ئىشلىتىدىغىنى QQ چۈنكى . نىڭ

Intérnét 8080 ياكى 80 نىڭ 端口 بولىدۇ مۇالزىمېتىر ۋاكالهتچى . بولىدۇ   تۇراقسىز  ئهگهر ، ئادهتته

 . بولىدۇ قالدۇرۇۋەتسه ۋاكالهتچىلىكىنى ۇشۇنداق بولسا م

3  DNS ئىشى مۇالزىمېتىرىنىڭ 

DNS مۇالزىمېتىرى تور نام ) Domain Name Server ( تونۇيدىغان كومپيۇتېر بولۇپ ئۇنى IP ئادرېس 

 54 ئادرېسرېس 21 ئادرىس I P سا بول / http://www.sz.net.cn ئادرېسى ئهگهر . قىلىش كېرهك

 DNS ئهگهر . بولىدۇ 202.96.154.6 ئادرىس IP بولسا نىڭ / http://www.szonline.net . بولىدۇ

 چىققىلى بولمايدۇ تاقىۋېتىشېردىن  تورغا  مهسلىههت سوراش ISP تېلىپۇن ئارقىلىق . خاتالىق چىقسا  ههققىده

 . تۆۋهندىكىدهك قىلسىمۇ بولىدۇ . پروگراممىسى پۈتۈن تاقىۋىتىش ياكى قايتا اله 路由器 . كېرهك

控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP 协议—属性—使用下面的 

DNS 服务器地址 

 . پ باقسىمۇ بولىدۇ تور كارتىسىنىڭ قوزغىتىش پىروگراممىسى قايتا قاچىالش ياكى ئۇنى ئالماشتۇرۇشنى سىنا

 چاغلىرىمزىدا  چىقىۋاتقان  تورغا  بىز  بولسىمۇ نورمال غا QQ بهزىده  يۈگۈرتكۈچ IE ئۇالنغان  كۆز

 كۇرۇپ قالىدۇ بېكهتلهرنى تور هېچقانداق  سىز . ئاچالمايدىغان ئههۋالالر  كومپيۇتېرنى مۇشۇنداق ئههۋالدا

 ، ساقالپ قېلىپ كومپيۇتېرىڭىزنى مهن سىزگه ، ڭ ئۇنداق قىلما ؟ شۇنداقمۇ . كېتىدۇ كېلىپ ئۇرۇپ چېقىۋهتكۈڭىز

 . بىرىمهن دەپ ئىكهنلىكىنى سهۋەبتىن نېمه تور بهتلهرنى ئاچالماسلىق مهسىلىسىنىڭ زادى

 تۈرلۈك سهۋهبنىڭ خالىغان بىرسى يۈز بهرگهن بولسا ئهنه شۇنداق هادىسه 5 تۆۋەندىكىدەك بۇ خىل مهسىله

 . چىقىدۇ كېلىپ

 . ن ۋىرۇس كهلتۈرۈپ چىقارغا

 كۆپرهك يۈز IE بۇ خىل ئههۋال  تورغا چىققاندا  ههر . بېرىدۇ دا  بهرگهندىن كىيىن باشقا بۇ خىل ئههۋال يۈز

http://www.intil.cn/
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 تور قانداق  بهرىبىر  ئۇالنسىڭىزمۇ  يۈگۈرتكۈچنى قوزغىتىپ تورغا  بهت كۆز  نىڭ IE . ئاچالمايدۇ بهتلهرنى تور

 كۆزنىكىده تهرىپىدىكى ئاستى  هازاغىچه . كۆرۈنىدۇ دهپ . ئۇلىنىۋاتىدۇ تورغا هازىر ئۇچۇر  بىر  بىراق

 . ساقلىسىڭىزمۇ ئېچىلمايدۇ

 ئۇسۇلى هۆكۈم  ئېچىڭ كونتروللىغۇچ ۋەزىپه ئاۋۋال سىز : قىلىش  ئۇسۇلى ( نى  : ئېچىش

Ctrl+Alt+delete كۇنۇپكىسىنى بىرال ۋاقىتتا بېسىڭ ( 

 قىلسىڭز جهزم دهپ بولسا ئۇنداقتا ۋىرۇس نىڭ چاقچىقى 100 % نىڭ ئىشلهش ئۈنۈمدارلىقى CPU ئاندىن

 . بولىدۇ

 مۇساپه  مهنبه CPU سىز كۆزنىكىدىن ) 进程 ( سىز  ئىزدهپ هۆججىتىنى بولۇش ئىجرا دېتالىنىنىڭ نىڭ

 قاراپ CPU ئهلۋهتته . تاپىسىز  ئىجرا . بولىدۇ قىلسىڭىز هۆكۈم ، تىزىملىكىنىڭ ئۇدۇلىغا  ئاشۇ  بولۇۋاتقان ۋه

 . ساقلىۋېلىڭ ئېسىڭىزدە ئىسمىنى پروگراممىنىڭ

 ۋهزىپه  ئىجرا \ باشالش : ئۇسۇلى .. قايتىپ چىقىپ تىزىمالش جهدۋىلىنى قوزغىتىسىز كونترولىدىن ئاندىن سىز

 سىز چېكىڭ قوزغالغاندىن كىيىن تههرىرلهش بۇيرۇق تىزىملىكىدىن ئىزدهش نى . regedit \ قىلىش  بايا  ۋه

 ئىزدهڭ تۇتۇۋالغان ئېسىڭىزدە  كىرگۈزۈپ  ئىسمىنى  دهرهال تېپىلغان . پىروگىراممىنىڭ  كىيىن  . ئۆچۈرۈڭ دىن

 نهچچه  بىر  ئىزدهڭ  قايتا قېتىم يهنه  تىزىمالش . قايتا  ههممىنى  پىروگىراممىنىڭ  بار  ئىسىم  خىل  ئاشۇ  سىز

 . بولىدۇ كىيىن بۇ مهسىله ههل ئۆچۈرۈۋەتكهندىن پاكىز  جهدۋىلىدىن ئىزدهپ تېپىپ پاك

 ؟ چۈشىنهلىدىڭىزمۇ

 ؟ تور بهتلهرنى ئاچالمىدى لېكىن مۇ يهنه تورغا ئۇالنسى ؟ يهنه بولمىدىمۇ نېمه

 : ئۇنداقتا

 . غا مۇناسىۋهتلىك كاشىال بۇ ) 代理服务器有关 ( مۇالزىمېتىر ۋاكالىتهن ئىشىلتىلىۋاتقان : سهۋهب  2

 كالال  باقايلى ، ئىشلىتىپ بىز  يۈرگۈزۈپ  ۋاكالىتهن : پىكىر  شۇنىڭغا ۋه مۇالزىمېتىر ئىشلىتىۋاتقان سىز

 بارلىق  ئهگهر . ئۆچۈرۈۋېتىڭ پاكىز  پاك ، تازالپ كومپيۇتېرىڭىزدىن دهرهال نى پروگراممىالر مۇناسىۋهتلىك

 تهڭشىكىنى مۇالزىمېتىر نىڭ ۋاكالهتچى IE كومپىيۇتېرىڭزدىكى ، بۇنداق نهرسىنى ئاڭلىمىغان بولسىڭىز تۈر
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 دائىرىلىك >  ئۇلىنىش >  تىزىملىكى تالالنما Intérnét >  تاختىسى كونترول : يهنى . بېقىڭ تهكشۈرۈپ

 كىرىپ مۇالزىمېتىر ۋاكالهتچى Lan >  ڭشهش تورنى ته  —控制面板Intérnét 选项—连接 ） ( غا

局域网设置—为 LAN 使用代理服务器 ( ئادهتته . قاراپ بېقىڭ QQ مۇالزىمېتىر پونكىتى ۋاكالهتچى 

 پورت يهنى 400 نىڭ ئۇلىنىش ئېغىزى QQ چۈنكى . تهسىرىگه ئۇچرىمايدۇ ئادرېسىنىڭ IP ياكى ۋاكالهتچى

 ئېغىزى ئۇلىنىدىغا IE . بولىدۇ ئېغىز  ئۇلىنىش  لىنىيىسىنىڭ  تور  ئادهتتىكى  ياكى  . بولىدۇ 800 ياكى 80 ن

 بېكهتلهرنى باشقا تور ، نىڭال تورغا ئۇلىنىپ QQ شۇڭا كۆپ كىشىلهر . مۇقىم بولمايدۇ مۇالزىمېتىرمۇ ۋاكالهتچى

 تاپالمايدۇ  ئويالپمۇ  قانچه  ههر  سهۋهبى  تېپىۋالدىڭىز ، بىراق . ئاچالماسلىقىنىڭ  هازىر  مانا  ؟ شۇنداقمۇ . سىز

 : كېلهيلى ئاخىرىغا گېپىمىزنىڭ ، خوش

 مۇناسىۋهتلىك .. ۋاكالهتچى ياكى مۇالزىمېتىر سىز دهرهال ئاشۇ ۋاكالهتچى . ياخشى بولدى بىلىۋالغىنىڭىز  غا

 ئهمهلدىن  تۈرلهرنى  بهلكىم جهزملهشتۈرگهندىن . قىلدۇرۇۋېتىڭ بارلىق  قايتا كومپيۇتېرىڭىزنى كىيىن

 . ئۇچۇر يوللىيالمايسىز دوستلىرىڭىزغا ال تورغا چىقىپ قوزغاتمىسىڭىز يهنى

 سهۋهبتىن تۆۋەندىكى ئۇنداقتا بۇ يهنه ، ههي ؟ بىراق يهنىال تور بهتلهرنى ئاچالمىدىڭىزمۇ . بۇنداقمۇ قىلدىڭىز

 : بولغان

3 . ONS دىكى خاتالىق پروگراممىسى ئىزاهالش مۇالزىمېتىرنى . 

 Domain ） دېگىنىمىز ONS ئاتالمىش Name  Server ） نامىنىڭ دائىره ئىنتېرنېت IP ئادرېسىنى 

 . پروگراممىدۇر بېرىدىغان سانلىق مهلۇمات تىلىغا ئايالندۇرۇپ كومپيۇتېر

 چىقسا مۇالزىمېتىردا ONS ئهگهر  يهنىال گايتىسقا بېل كومپيۇتېرىڭىزنى خاتالىق  تهقدىردىمۇ  كۆرسهتكهن

 ئهگهر مۇشۇنداق ئههۋالغا ؛ بېرەي مهنال دهپ ، ڭ يۈرمه كۆرۈشۈپ بىلهن گايتىس بېل سىز . تورغا ئۇالنمايدۇ

 سودىسى يولۇققان  ئۇالش  تورغا  دهرهال  سىز  مهسئۇل تېلېگراف رايونىمىزدا ئادهتته ( بولسىڭىز  ) ئىدارىسى

 شۇغۇللىنىدىغان  ئىنكاس قىلىپ تېلېفون ئورۇنالرغا بىلهن  مهسىلىڭىزنى  چىقالماسلىق  نى ISP قىلىپ تورغا

 قىلسىڭىز  بهزى . بولىدۇ سۈرۈشته  كارتىڭىزدىكى  تور  مۇالزىمېتىرغا DNS نىڭ ISP مهسىلىلهرمۇ بهزىده

 كۈرىلىدۇ  مهسىلىسى  روتېر . ئۇلىنالماسلىق  سىز  ئههۋالدا ئىشىكىڭىز ئۆچۈرۈۋېتىپ نى ) 路由器 ( بۇنداق
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 بىر چىقىپ  نهپهس ئېلىپ يېنىك ئالدىغا  تال تاماكا ، بىر  تورغا . كىرىپ ئاندىن كىرىپ ئېچىڭ چېكىپ بىر

 قوزغاتقۇچىسىنى ياكى تورغا نىڭ ) 路由器 ( ئۇنداقتا سىز سىز روتېر ؟ يهنه بولمىدىما ؟ بولدىمۇ قانداق . ڭ ئۇال

 تور  ههم  قاچىالڭ كارتىسىنىڭ ئۇالش جهريانلىرىنى  قايتا  قايتا . قوزغاتقۇچىسىنى  ئۇالش جهريانلىرىنى  تورغا

 تهڭشهڭ تهڭشىگهندە  جايالرنى  控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性 ，） : بۇ

—TCP/IP)协议—属性—使用下面的  DNS  服务器地址 ( ئوخشىمايدىغان ISP نىڭ DNS 

 ئادرېس ئىشلىتىدىغان شىركىتىنىڭ ئابۇنىتى بولسىڭىز دائىملىق تېلېگراف ئهگهر سىز . ئوخشىمايدۇ ئادرېسىمۇ

 ( بولىدۇ 202.96.128.68 ئادرېس ئىشلىتىلىدىغان زاپاس . بولىدۇ 202.96.134.133  ئههۋالدا كۆپىنچه .

 تهڭشهكلهر بۇالرغا ئوخشاش يۇقىرىقى ئهگهر . بهلگىلهيدۇ ئادرېسىڭىزنى IP ۋه DNS سىزنىڭ ئادرېس مۇشۇ

 . جهزملهشتۈرۈڭ ئاندىن . بولمىسا سىز قايتا تۈزهڭ

 ؟ ياكى يهنه بۇ ئامالنى قىلسىڭىزمۇ تور بهتنى ئاچالمىدىڭىزمۇ ؟ يهنه چۈشۈنهلمىدىڭىزمۇ

 : مۇمكىن سهۋهب بۇلىشى تۆۋەندىكى ئۇنداقتا

4 . IE بۇ خىل ئههۋال بىر قهدهر كۆپ . بولىدۇ . هۆججىتى يۈتۈپ كهتكهن ياكى بۇزۇلۇپ كهتكهن ا سىستېم نىڭ 

 . كۈرىلىدۇ

 سهۋهبى  بۇلىشىنىڭ  ئاستىالپ سىستېمىنىڭ ياكى قېتىۋېلىش دائىمال سىستېما ) 1 : بۇنداق  ئىنتايىن  سۈرئىتى

 ۋه ) 2 .. ېتىدۇ ك يوقاپ سهۋهبلىك كېتىش قوزغىلىپ تۇيۇقسىز ئۆزلۈكىدىن كومپيۇتېر ياكى كېتىش  قاتتىق

 ياكى پروگراممىالرنى بهزى ، بولۇپ قالغان توقۇنۇشۇپ دېتالالر يۇمشاق  كارتىسى  تور  نىڭ IE قاچىلىغاندا

 ۋىندوۋس . قالغان توقۇنۇشۇپ هۆججهتلىرى بىلهن سىستېما  CPU نىڭ Intel مۇهىتىدا XP SP1 بهزىده

 قالىدۇ  كۈرىلىپ  ئههۋال  خىل  بۇ  چاغدىمۇ  سهپلىگهن  سېلىپ ) 3 . سىنى  پاراكهندىچىلىك  سىزگه  ۋىرۇس

 مۇناسىۋهتلىك  قىلىپ  يهۋهتكهن سىستېما بۇزغۇنچىلىق  سىز خىل بۇ .. هۆججهتلىرىنى  تۆۋەندىكى ئههۋالدا

 . كۆرۈڭ بۇيرۇقالرنى ئىجرا قىلىش كۆزنىكىده ئىجرا قىلىپ

 : ئىجرا قىلىش >  باشالش

regsvr32 Shdocvw. dll
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regsvr32 Shell32. dll قالىدۇ بولۇپ پالهچ كومپيۇتېرىڭىز بولمىسا . يرۇققا دىققهت قىلىڭ بۇ بۇ . 

regsvr32 Oleaut32. dll 

regsvr32 Actxprxy. dll 

regsvr32 Mshtml. dll 

regsvr32 Urlmon. dll 

regsvr32 Msjava. dll 

regsvr32 Browseui. dll 

 يهنه ، يهنه بولمىسا . سىناپ بېقىڭ قوزغىتىپ قايتا كومپيۇتېرنى بۇ بۇيرۇقالرنى ئىجرا قىلىپ بولغاندىن كىيىن

 . كۆرۈڭ ئىجرا قىلىپ قېتىم بىر

5 . IE بۇزۇلغان   سىز . هۆججهتلىرى  ئههۋالدا  خىل  دهرهال . جىددىيلهشمهڭ بۇ  ئهزالىرى UKIJ سىز  نىڭ

 . قاچىالڭ نهشرىنى 7.0 نىڭ Internit explore توپىدىكى ئهزالىرىدىن QQ توپالنغان

 قانچه ئىزدهپمۇ . ايغىچه ئۇچرىغان . ئ 2 بۇ خىل ئههۋالغا مهن توختىماي : ئىزاهات    چارىسىنى ههر

 ئىدىم  بولغان  جىله  بهك  تېپىۋالدىم ..... تاپالماي  چارىنى  خىل  بۇ  تورغا ..... ، تۇيۇقسىز  هازىر  نورمال مانا

 . چىقىۋاتىمهن

 ئۇلىنالمىسىڭىز يۇقىرىقى  تورغا  يهنه  بىلىك .... ئۇسۇلدا  Win XP كىچىكلىتىلگهن بېكىتىدىكى تور ئۇنداقتا

 شۇنى Win2000 ياكى  بهتنى پهقهت ئاچالمىغان . قاچىالڭ چۈشۈرۈپ توردىن نىڭ قايسى بىرى بولسا  تور

 چاره  ئاقىالنىلىك  ئهڭ  قاچىالش  قايتا  بولسۇن . ۋاقىتتا  سهمىڭىزده  ۋاكالهتچى ، شۇ  كېلىدىغان بېشىغا

 چىققاندىن پروگراممىنى ۋاكالهتچى ئاشۇنداق ، چۈنكى . ئىشلهتمهڭ پروگراممىالرنى  قوزغىتىپ تۇرۇپ تورغا

 تاالي يۇقىرىقىدەك ده كېتىدۇ ئۆزگىرىپ ئادرېسى مۇالزىمېتىر DNS نىڭ ISP كومپيۇتېرىڭىزنىڭ كىيىن  بىر

 . يولۇقىسىز ئىشالرغا

تېمىنىڭ ئهسلى تهييارلىغۇچىسى؛ ياسىن ئۇيغۇر
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 بولمايدىغان قىلىپ تىزىمالتقىلى كومپيۇتېردا سىنى QQ باشقىالرنىڭ

 TAPAR : يوللىغۇچى

 تورداشالر ئهسساالم

 ياتىمهن،  ياتاقتا  ياتاقتىغۇ كومپيۇتېرىم ئۆزۈمنىڭ مېنىڭ ياتىقىمدا مهن  ئۆزۈم كومپيۇتېرىمنى بار،

 بولغىنىم، مېنىڭ ياتاقداشلىرىم چ چ غا چىقىپ، دېمهكچى مېنىڭ . خاتىرجهم چ چ غا چىقىپ ئوينىيالمايمهن

 چ چ نى قاچىالپ چ چ غا كومپيۇتېرىمغا چ چ نى يۇيۇۋەتسهم ئۇالر يهنه قايتا . تهگمهي قالىدۇ ر كومپيۇتې ماڭا

 ئۇالر . چىقىدۇ  چىقىدۇ كومپيۇتېرىمنى مهن چىقمىسام  ياردەمنى . ئېچىپ چ چ غا  مهن سىلهردىن مۇشۇ  شۇڭا

 : سورىماقچى

 چ  باشقىالرنىڭ چ  باشقا چىقالمايدىغان كومپيۇتېرىمدا مېنىڭ نومۇرىنى يهنى  لېكىن  نورمال كومپيۇتېردا ،

 نورمال چىقىدىغان بىر كاۋاپمۇ كۆيمهيدىغان، كومپيۇتېرىمدا ئۆزۈمنىڭ نومۇرۇم چىقىدىغان، ههم مېنىڭ چ چ

 چ زىخمۇ  چ  ئۇالرنىڭ  يهنى  بارمۇ؟  ئامال  چىقالمايدىغان كومپيۇتېرىمدا مېنىڭ نومۇرىنى كۆيمهيدىغان

 توڭلىتىۋەتكىلى بۇالمدۇ؟ كومپيۇتېرىمدا مېنىڭ نومۇرىنى رنىڭ چ چ باشقىال . ئويۇم بار ئىدى قىلىۋېتىش

 ئايىماي بهرگهيسىلهر، پىكرىڭالرنى

 1978 تۇلپار : ئىنكاسچى

 سىز  يهنى  بىرال،  چارىسى  بۇنىڭ  كارتىسى كومپيۇتېرىڭىزغا ههي،  قوغداش  دىسكىنى  قاتتىق  دانه  بىر

 ئاسا 硬盘保护卡 . سېتىۋېلىڭ  ئىنتايىن  ئىشلىتىش  بۇنى  پهقهت ،  ئاساسىي كومپيۇتېرىڭىزنىڭ ن،

 سېلىپ، PCI ماشىنىسىدىكى  ئارقىلىق سىستېما كومپيۇتېرىڭىزدىكى ئوقۇرىغا  كارتىسى  قوغداش رايوننى

 ئادەم  باشقا  سىزدىن  بولغاندا  بۇنداق  بولىدۇ،  تاشلىسىڭىزال  بىر كومپيۇتېرىڭىزغا قوغداپ قااليمىقان
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 سىز  قاچىلىغاندا،  بىكار ىنى كومپيۇتېر نهرسىلهرنى  ههممىسى  نهرسىلهرنىڭ  قاچىلىغان  قوزغاتسىڭىزال،  قايتا

 . بولىدۇ

 قوزغالغان ۋاقىتتا مهخپىي نومۇر ئورنىتىڭ، شۇنداق كومپيۇتېرىڭىزغا بۇنداق قىاللمىسىڭىز، مېنىڭچه سىز

 . قىلسىڭىز تېخىمۇ بىخهتهر بولىدۇ

 . ئهتراپىغىچه ەن يۈ 50  30 باهاسى بازاردىكى قاتتىق دىسكىنى قوغداش كارتىسىنىڭ

 خىزىر : ى ئىنكاسچ

 سىز ئالدى بىلهن كىيۇ كىيۇ قاچىلىغان مۇندەرىجىگه كىرىڭ، قارىسىڭىز . بۇ تامامهن مۇمكىن بولىدىغان ئىش

 سىزنىڭ كومپيۇتېرىڭىزدا تىزىمالتقان نومۇرالر مۇشۇ يهردە كىيۇ كىيۇ نومۇرى بىلهن مۇندەرىجه قۇرۇپ ئاندىن

 شۈننىڭ  ئىچىگه ىرىدىن مۇالزىمېت تېڭ  مۇندەرىجىنىڭ  شۇ  ئۇچۇرلىرىنى  مۇناسىۋەتلىك  يېزىپ ئۆزىنىڭ

 گهپ، شۇڭا سىز دېگهن بۇ جهريانالردا بۇ مۇندەرىجىگه باشقا ئۇچۇرالرنى يازىدۇ دېمهك ئاندىن ئىچىلىدۇ،

 مۇندەرىجىسىگه كىرىپ بارلىق هۆججهتلهرنى تالالپ خاسلىقىنى  只读 ئىچىشنى چهكلىمهكچى بولغان نومۇر

 قارشى تهرەپنىڭ يامان چىقىپ كهتمهسلىكى . پهقهتال ئوقۇلىدىغان ئۇچۇر يازغىلى بولمايدىغان قىلىپ قويۇڭ

 . ئۈچۈن هۆججهتلهرنى يوشۇرۋەتسىڭىز مۇ بولىدۇ

 TAPAR : ئىنكاسچى

 ئهپهندى  ئامالىڭىز رەهمهت خىزىر  بۇ  چارىكهن ههقىقهتهنمۇ سىزگه،  چ ئۆزۈمنىڭ مهن . ئوبدان  چ

 ، ئۇ ياتاقداشلىرىمغا چ چ . بىلىك، ئىنتىل، دىيارىم مۇنبهرلىرىدە يوللىغان تېمىنى مهن بۇ . ىناپ باقتىم س سنى

 ئويۇن  ناخشا،  بولدى كىنو،  مۇشۇكهمگىچه . بولسىال  كۆرمىدىم ئۇالرنىڭ  باققىنىنى  كىرىپ  مۇنبهرگه  . بىرەر

 . شۇڭا بۇنىڭدىن مهن خاتىرجهم

! رەهمهت سىزگه كۆپ ئهپهندى خىزىر
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 ىنجاڭنىڭ ههرقايسى جايلىرىنىڭ خهرىتىسى ش

 ) توپالم ( تېپىلىدۇ

 چېۋەر : يوللىغۇچى

Xinjiang map 

 قېنى مهرههمهت توپالمغا

 كومپيۇتېر تورىدىكى دائىرە نامىغا ئائىت ههق تهلهپ

 دېلولىرىنى سوت قىلىشتا ماجىرا

 قانۇن : يوللىغۇچى

 ماجىرا  تهلهپ  ههق  ئائىت  نامىغا  دائىرە  تورىدىكى  كومپيۇتېر  مههكىمىسىنىڭ  سوت  خهلق  ئالىي

 توغرىسىدىكى ئىزاهاتى دېلولىرىنى سوت قىلىشتا قانۇننى تهتبىقالشقا دائىر بهزى مهسىلىلهر

 نومۇرلۇق  24 ) 2001 ( س ئى

 يىغىنىدا – 1182 كۈنى ئالىي خهلق سوت مههكىمىسى سوت ههيئىتىنىڭ – 26 اينىڭ ئ  6 يىل – 2001 (

 2001 كۈنى ئالىي خهلق سوت مههكىمىسى ئېالن قىلدى، – 17 ئاينىڭ – 7 يىل – 2001 ماقۇلالندى،
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 ) كۈنىدىن باشالپ يولغا قويۇلىدۇ – 24 ئاينىڭ – 7 يىل

 نامىنى  دائىرە  تورىدىكى  ههق رويخهتكه كومپيۇتېر  ئائىت  ههرىكهتلهرگه  قاتارلىق  قوللىنىش  ئالدۇرۇش،

 دېلولىرىنى  ماجىرا  دېيىلىدۇ ( تهلهپ  دېلولىرى  ماجىرا  نامى  دائىرە  ئۈچۈن، ) تۆۋەندە  قىلىش  سوت  توغرا

 تۆۋەندە ههق تهلهپ قانۇنىنىڭ ( » جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتى ههق تهلهپ قانۇنىنىڭ ئومۇمىي قائىدىسى «

 د  قائىدىسى  قانۇنى « ، ) ېيىلىدۇ ئومۇمىي  تۇرۇش  قارشى  رىقابهتكه  جۇمهۇرىيىتىنىڭ ناتوغرا  خهلق  » جۇڭخۇا

 جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ ههق تهلهپ « ۋە ) تۆۋەندە ناتوغرا رىقابهتكه قارشى تۇرۇش قانۇنى دېيىلىدۇ (

 قانۇنى  دېيىلىدۇ ( » دەۋا  قانۇنى  تهلهپ دەۋا  ههق  بهلگ ) تۆۋەندە  قانۇنالردىكى  بىنائهن قاتارلىقالر  ىلىمىگه

 : تۆۋەندىكىچه ئىزاهات بېرىلدى

 نامىنى – 1  دائىرە  تورىدىكى  كومپيۇتېر  ههق رويخهتكه ماددا  ئائىت  قاتارلىقالرغا  قوللىنىش  ئالدۇرۇش،

 ههق  تهكشۈرگهندە،  دەۋاالردىن  قىلغان  مههكىمىسىگه  سوت  خهلق  دەۋاالشقۇچىالر  ماجىرالىرىدا  تهلهپ

 ماددىسىدىكى بهلگىلىمىگه چۈشىدىغانلىرىنى خهلق سوت مههكىمىسى قوبۇل – 108 تهلهپ دەۋا قانۇنىنىڭ

 . قىلىشى كېرەك

 دەخلى – 2  هوقۇقىغا  نامى  دائىرە  دەخلى تهرز – ماددا  هوقۇققا  دېلولىرى  ماجىرا  تهرز – يهتكۈزۈش

 باشقۇرۇش  مههكىمىسىنىڭ  سوت  خهلق  ئوتتۇرا  جايدىكى  تۇرۇشلۇق  جاۋابكار  ياكى  جاي  يهتكۈزۈلگهن

 يهتكۈزۈلگهن جاي ياكى جاۋابكار تۇرۇشلۇق جاينى بېكىتىش تهس تهرز – هوقۇققا دەخلى . تهۋەلىكىدە بولىدۇ

 هوقۇققا  جاي  بار  ئۈسكۈنىلهر  قاتارلىق  تېرمىنالى  كومپيۇتېر  نامىدىكى  دائىرە  شۇ  سهزگهن  دەۋاگهر  بولسا،

 . يهتكۈزۈلگهن جاي دەپ قارالسا بولىدۇ تهرز – دەخلى

 چېت  تهرەپ چهت چهت ئهلگه  ئىككى  ياكى  تهرەپ  بىر  دەۋاالشقۇچى  دېلولىرى  ماجىرا  نامى  دائىرە  ىشلىق

 تهشكىالت بولغان ئهللىك، دۆلهت تهۋەلىكى يوق كىشى، چهت ئهل كارخانىسى ياكى تهشكىالتى، خهلقئارا

 . چىگه ئالىدۇ ئالدۇرۇلغان جاي چهت ئهلدە بولغان دائىرە نامى ماجىرا دېلولىرىنى ئۆز ئى رويخهتكه ۋە ياكى

 دېلولىرىدا  ماجىرا  نامى  دائىرە  چېتىشلىق  ئهلگه  چهت  تۇغۇلغان  تهۋەسىدە  جۇمهۇرىيىتى  خهلق جۇڭخۇا
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 . قىسمىدىكى بهلگىلىمه بويىچه بېكىتىلىدۇ – 4 باشقۇرۇش تهۋەلىكى ههق تهلهپ دەۋا قانۇنىنىڭ

 دەۋاالشقۇ – 3  مهزمۇنى  دېلولىرىنىڭ قىسقىچه  ماجىرا  نامى  دائىرە  تالىشىۋاتقان ماددا  تهرەپ  ئىككى  چى

 قانۇن مۇناسىۋىتىنىڭ خاراكتېرىگه قاراپ بېكىتىلىدۇ ههمدە ئۇنىڭ ئالدىغا كومپيۇتېر تورىدىكى دائىرە نامى

 كومپيۇتېر  بولسا،  تهس  بېكىتىش  خاراكتېرىنى  مۇناسىۋىتىنىڭ  قانۇن  تالىشىۋاتقان  قوشۇلىدۇ؛  سۆز  دېگهن

 . دەپ ئاتالسا بولىدۇ تورىدىكى دائىرە نامى ماجىرا دېلوسى

 تۆۋەندىكى شهرتلهرگه – 4  دېلولىرىنى سوت قىلىشتا،  نامى ماجىرا  خهلق سوت مههكىمىسى دائىرە  ماددا

 نامىنى  دائىرە  جاۋابكارنىڭ  ههرىكهتلىرىنى رويخهتكه توشىدىغانلىرىنى  قاتارلىق  قوللىنىش  ئالدۇرۇش،

 : هتلىشىشكه توشىدۇ، دەپ بېكىتىشى كېرەك يهتكۈزۈشكه ياكى ناتوغرا رىقاب تهرز – هوقۇققا دەخلى

 قانۇنلۇق ۋە كۈچكه ئىگه بولسا؛ مهنپهئهتى – دەۋاگهر قوغداشنى تهلهپ قىلغان ههق تهلهپ هوقۇق ) 1 (

 ماركىسىنى ) 2 (  تاۋار  داڭلىق  دەۋاگهرنىڭ  قىسمى  ئاساسىي  ئۇنىڭ  ياكى  نامى  دائىرە  جاۋابكارنىڭ

 تهرجىمه  قىلىۋېلىش،  تهقلىد  ياكى كۆپهيتىۋېلىش،  توشسا؛  قىلىۋېلىشقا  تهرجىمىسى  ئاهاڭ  ياكى  قىلىۋېلىش

 ياكى رويخهتكه دەۋاگهرنىڭ  بولغانلىقتىن  ئوخشاش  قاتارلىقالرغا  نامى  دائىرە  ماركىسى،  تاۋار  ئالدۇرغان

 ئوخشىشىپ كهتكهنلىكتىن، مۇناسىۋەتلىك كىشىلهردە خاتا چۈشهنچه پهيدا قىلىدىغان بولسا؛

 بولمىسا، شۇ دائىرە مهنپهئهتى – ىرە نامىدا ياكى ئۇنىڭ ئاساسلىق قىسمىدا هوقۇق جاۋابكارنىڭ شۇ دائ ) 3 (

 ؛ بولسا ئالدۇرۇش، قوللىنىشنىڭمۇ ئورۇنلۇق ئاساسى رويخهتكه نامىنى

 . ئالدۇرغان، قولالنغان بولسا رويخهتكه جاۋابكار شۇ دائىرە نامىنى يازغان غهرەزدە ) 4 (

 تۆ – 5  ههرىكىتىدە  جاۋابكارنىڭ  سوت ماددا  خهلق  ئىسپاتالنسا،  بارلىقى  بىرى  ئههۋالالرنىڭ  ۋەندىكى

 : مههكىمىسى ئۇنى يامان غهرەزدە بولدى دەپ بېكىتىش كېرەك

 ئالدۇرۇۋالسا؛ رويخهتكه باشقىالرنىڭ داڭلىق تاۋار ماركىسىنى سودا مهقسىتىدە دائىرە نامى قىلىپ ) 1 (

 دا رويخهتكه دەۋاگهرنىڭ ) 2 (  ماركىسى،  تاۋار  ئوخشىشىپ ئالدۇرغان  ياكى  ئوخشاش  قاتارلىقالرغا  ئىرە

 مهقسىتىدە  سودا  نامىنى  دائىرە  مههسۇالتى، رويخهتكه كېتىدىغان  دەۋاگهرنىڭ  قوللىنىپ،  ئالدۇرۇپ،

 ئابونتلىرىنى ئۆزىنىڭ تور  تور  بېتى بىلهن قهستهن ئارىالشتۇرۇۋېتىپ، ياكى باشقا بېتى مۇالزىمىتى ياكى تور
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 رنى زىيارەت قىلىشقا خاتا يېتهكلىسه؛ نۇقتىال – لىنىيىدىكى بېكهت

 بىلهن ) 3 (  ئۇسۇلالر  باشقا  بېرىپ ياكى  ئىجارە  سېتىپ،  چاقىرىق ئارقىلىق يۇقىرى باهادا  نامىنى  دائىرە  شۇ

 ئۆتۈنۈپ، نامۇۋاپىق مهنپهئهتكه ئېرىشىۋالغان بولسا؛

 نامىنى ) 4 (  قو رويخهتكه دائىرە  قولالنماي،  زادىال  ئۆزى  كېيىن  بولماي، ئالدۇرغاندىن  كويىدىمۇ  للىنىش

 ئالدۇرۇشىنى مهقسهتلىك توسسا؛ رويخهتكه هوقۇقدارنىڭ شۇ دائىرە شۇ دائىرە نامىنى

 . يامان غهرەزدىكى باشقا ئههۋالالر بولسا ) 5 (

 جاۋابكار ماجىرا تۇغۇلۇشتىن ئىلگىرى ئىلكىدىكى دائىرە نامىنىڭ خېلى داڭقى بارلىقىنى ههمدە ئۇنى دەۋاگهر

 دائىرە نامى قاتارلىقالردىن پهرقلهندۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى دەلىل ئال رويخهتكه  ماركىسى،  – دۇرغان تاۋار

 باشقا  ئىسپاتاليدىغان  ئهمهسلىكىنى  غهرەزدە  يامان  ئۆزىنىڭ  ياكى  بهرسه  ئىسپاتالپ  كۆرسىتىپ  ئىسپات

 . تمىسه بولىدۇ ئههۋالالر بولسا، خهلق سوت مههكىمىسى جاۋابكارنى يامان غهرەزدە بولدى، دەپ بېكى

 دەۋاالشقۇچىالرنىڭ – 6  قىلىشتا،  سوت  دېلولىرىنى  ماجىرا  نامى  دائىرە  مههكىمىسى  سوت  خهلق  ماددا

 قاراپ،  دېلونىڭ كونكرېت ئههۋالىغا  ماركىسىنىڭ داڭقىنى قانۇن رويخهتكه تهلىپىگه ۋە  ئالدۇرۇلغان تاۋار

 . بويىچه بېكىتسه بولىدۇ

 دا – 7  خهلق سوت مههكىمىسى  سوت ماددا  دېلولىرىنى  ماجىرا  نامى  ئىزاهاتنىڭ قىلىشتا ئىرە  مۇشۇ ، 4 – 

 هوقۇققا  بويىچه  بهلگىلىمه  قانۇنالردىكى  ئاالقىدار  ئههۋالالردىن  چۈشىدىغان  بهلگىلىمىگه  ماددىسىدىكى

 يهتكۈزۈشكه توشىدىغانلىرىغا مۇناسىپ قانۇنالردىكى بهلگىلىمىنى تهتبىقلىشى كېرەك؛ ناتوغرا تهرز – دەخلى

 قائىدىسىنىڭ ر  ئومۇمىي  قانۇنى  تهلهپ  ههق  توشىدىغانلىرىغا  ناتوغرا – 4 ىقابهتكه  ماددىسىدىكى

 . تارمىقىدىكى بهلگىلىمىنى تهتبىقلىسا بولىدۇ – 1 ماددىسىنىڭ – 2 رىقابهتكه قارشى تۇرۇش قانۇنى

 قائىدىس  ئومۇمىي  قانۇنى  تهلهپ  ههق  دېلولىرى  ماجىرا  نامى  دائىرە  چېتىشلىق  ئهلگه  – 8 ىنىڭ چهت

 . بابىدىكى ئاالقىدار بهلگىلىمىلهر بويىچه بىر تهرەپ قىلىنىدۇ

 ئالدۇرۇش، قوللىنىش قاتارلىق ههرىكهتلهرنى رويخهتكه ماددا خهلق سوت مههكىمىسى دائىرە نامىنى – 8

 دەخلى  جاۋابكارنى تهرز – هوقۇققا  بېكىتكهندە،  دەپ  توشىدۇ  رىقابهتلىشىشكه  ناتوغرا  ياكى يهتكۈزۈشكه

http://www.intil.cn/
http://www.intilim.com/


www.intil.cn   بهت  94  www.intilim.com 

 سان – 1 يىللىق – 2008 ئىنتىل سهيناسى ئېلىكتىرونلۇق تور ژورنىلى

 دائىرە نامىنى تهرز – وقۇققا دەخلى ه  بولىدۇ ياكى رويخهتتىن يهتكۈزۈشنى توختىتىشقا،  ئۆچۈرۈشكه بۇيرۇسا

 دەۋاگهر  نامىنى  دائىرە  شۇ  بويىچه،  تهلىپى  بولىدۇ؛ رويخهتكه دەۋاگهرنىڭ  بۇيرۇسا  قوللىنىشقا  ئالدۇرۇش،

 . لهشكه بۇيرۇسا بولىدۇ هوقۇقدار ئهمهلىي زىيانغا ئۇچرىغان بولسا، جاۋابكارنى زىياننى تۆ

 كومپيۇتېر قوزغالسىال تورغا ئۇلىنىدىغان قىلىش

 يۇلغۇنجان : يوللىغۇچى

 . ئىشلىتىش، رەسىملىك ئىشلىتىش قولالنمىسىدا بار ) 路由器 ( ئۇسۇل؛ روتېر  1

 . قۇرۇش 宽带连接 ئاۋۋال . 1 ئۇسۇل؛  2

 نى 网络连接 . نى چېكىڭ 网络和 Intérnét 连接 . غا كىرىڭ ) 控制面板 ( كونترول تاختا . 2

 . غا ئوڭنى چېكىپ خاسلىقىنى تالالڭ 网络连接 كۆزنىكىگه كىرىڭ، 网络连接 ېكىڭ چ

选项 ،نى تالالڭ 拨号选项 دىكى 连接时显示连接进度 ۋە 提示名称、密码和证书等 نىڭ 

 . جهزملهڭ ئېلىۋېتىپ تاللىنىشىنى

 قوزغىلىش  پروگرامما  نىڭ تېزلهتمه شهكلىنى كۆچۈرۈپ باشالش ) 宽带连接 ( تور ئۇلىنىشى يۇقىرىقى

 ئورنى؛ . قا چاپالپ قويۇڭ

C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\启动 

تور ئۇلىنىشى قۇرۇپ بولۇپ بىر دانه تېكىست هۆججىتى قۇرۇپ تۆۋەندىكى كودنى كۆچۈرۈڭ؛ ئۇسۇل؛  3
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Code : 

echo off 

rasdial 宽带连接 szabcabc@163.gd 88888888 

 دېگىنى تورغا 888 ە ئهلۋەتته هېسابات نومۇرىڭ ئۇالش سىزنىڭ تورغا szabcabc@163.gd بۇنىڭدىكى

 ) ئۆزگهرتسىڭىز بولىدۇ bett ڭىزنىڭ ئههۋالىغا ئاس بۇالرنى ئهلبهتته ئۆزى . ( ئۇالش پارولىڭىز

 قوزغىلىش قا  پروگرامما  قىلىپ ساقالپ تېزلهتمه شهكلىنى كۆچۈرۈپبشالش bat بۇنىڭ كېڭهيتىلگهن نامىنى

 ئورنى ؛ . چاپالپ قويۇڭ

C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单\程序\启动 

http://www.51adsl .cn /JiShu/7.html 

http://www.kekehaha.cn/archiver/tid1993.html 

http://www. peuol. com/blog/read. php?125 

http://img.ku6.com/common/V2.0.baidu.swf?vid=zzB86enywGIj9sID&c=348 

0
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 ياساڭ ) blog ( دا ئۇيغۇرچه تور تۇرا Google ] چاپالنما [
 ئهنۋەر : يوللىغۇچى

https://www.blogerco/start 

 . ئاسان ئىش خهت ساندۇقىڭىز بولسا gmail مۇشۇ يهردە،

Google تور تۇراسىدا FTP هۆججهتلىرىنى يولالش مۇالزىمىتى ئېچىلدى . 

 ! هۆججىتى قىستۇرۋېلىڭالر eot ئۇيغۇرچىنى تونۇتالمايۋاتقان دوستالر

 نى بېسىپ 设置 ياكى settings تورتۇرانىڭ باشقۇرۇش سههنىسىدىن : يولالش ئۇسۇلى

publishing 发布 ،نى تاللىساق FTP دېگهن ئارقىلىق هۆججهت يولالڭ 

 ! تۈر بار

 . بىلىكتىن رەتلهندى ) تور نورمال بولمىسا كېيىنرەك سىناڭ (

 网有重名络  تور قوشنا مهسىلىسى ] ياردەم [

 ئاۋۇت : يوللىغۇچى

 ئويۇمدىكى  نهچچه 路由器 نى ADSL مهن  بىر  پايدىلىنىۋاتاتتىم،  ئورتاق  بىلهن  قوشنىلىرىم  بولدى كۈن ئارقىلىق

 تهڭ كومپيۇتېرىمنى  بىلهن  ئاۋاز  قىلغان  داڭ  بىلهنال  قالدى، 网络有重名 قوزغىشىم  بوپ  چىقىۋالىدىغان  ئۇچۇر  دەيدىغان

 نورمال  ئۇلىنىدۇ،  نورمال  تورغا  ياردەم . قىالاليمهن مهشغۇالت لېكىن  بۇ دوستالر  مېنىڭ نېمه قىلساڭالر  باشقىالر  ياكى  ئىشتۇ؟

 مۇشۇنداق ئۇچۇر چىقىۋالىدۇ؟ سهۋەبتىن نېمه بىلهن تورغا چىقىۋاتامدىغاندۇ؟ نومۇرۇم مهخپىي نومۇرۇم هېسابات

 يۇلغۇنجان : ئىنكاسچى

我的电脑 دىن 属性 دىن 计算机名 دىن 计算机名 更改 نى تالالپ باشقا ئىسىم ئىشلىتىپ بېقىڭ .
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 قاغىلق  گۈزەل : ى ئىنكاسچ

 مهيلى قانداق ..... قىلىپ ئوڭشىيالمىدىم دېگهندەكمۇ مىنىڭ بۇرۇن شۇنداق چىقىدىغان بولىۋالغان يۇلغۇنجان ئهپهندى سىز

 ....... قالدى ئوڭشىلىپ قايتا قاچىلىسام سىستېمىنى بولسا مهيلى

 ئاۋۇت : ئىنكاسچى

 كومپيۇتېرىمنى ئۆزگهرتىپ ئىسمىغا ئۆزۈمنىڭ ئىسىمنى دېگهن jujumao قىلىپ دېگهندەك يۇلغۇنجان رەهمهت سىزگه، سىز

ئوڭشىلىپ قاپتۇ، رەهمهت سىزگه راستتىنال قايتا قوزغاتقان ئىدىم

http://www.intil.cn/
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 فىلىم، ئاۋاز ۋە رەسىم هۆججهتلىرىنىڭ كېڭهيتىلگهن نامىنى

 بىلهمسىز؟
 ) ئېالن قىلىنمىغان ( تهييارلىغان 0997 كۈلكه

 ۋە رەسىم هۆججهتلىرىنى كۆرگىنىمىزدە ئالدىمىزغا – بىلهن شۇغۇلالنغانال بولساق ۋە ياكى كىنو، ناخشا بىز كومپيۇتېر    مۇزىكا

 مۇزىكا ۋە رەسىم هۆججهتلىرى ئۇچرايدۇ، بهزىلىرىنى بىر قاراپال بىلهلهيمىز ئهمما – فىلىم، ناخشا – ههرخىل شهكىلدىكى كىنو

 . ىمۇ ۋە ياكى ناخشا هۆججىتىمۇ ياكى باشقا هۆججهتمۇ بىلهلمهيمىز بهزىلىرىنى مۇنداقال قاراپ كىنو هۆججىت

 – فىلىم، ناخشا – تۆۋەندە مهن مهخسۇس كىنو . ههتتا بهزىدە قانداق ئېچىش قايسى دېتال ئارقىلىق ئېچىشنىمۇ بىلمهي قالىمىز

 : مۇزىكا ۋە رەسىم هۆججهتلىرىنىڭ بارلىق شهكىللىرىنى بىرمۇ بىر چۈشهندۈرۈپ ئۆتمهكچى

 : فىلىم هۆججهتلىرى – كىنو . 1

 ئىزاهات كېڭهيتىلگهن نامى كۆپ ئۇچرىتىدىغان شهكىللهر №

1 . MPEG ) كىنو ( MPEG 

2 . MPEG ) كىنو ( MPG 

3 . Windows ) كىنو ( AVI 

4 . MPEG  MP4 ) هۆججىتى ۋاسىته كۆپ ( 4 

5 . DVD ) كىنو ( VOB 

6 . DVD ) كىنوئۇچۇرى ( IFO 

7 . IFO ) نىڭ زاپاس هۆججىتى ( BUP 

 DV كىنو سىپىرلىق . 8

9 . Windows ) كىنو ( DVRMS
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10 . VCD ) كىنو ( DAT 

11 . Divx ) شهكلى ۋاسىته كۆپ ( Divx 

12 . Quicktime ) كىنو ( MOV 

 MOD قاتتىق دىسكا تېلېكامېرا كىنوسى . 13

14 . Windows Media (TM) ) كىنو ( WMV 

15 . AVISynth AVS 

16 . Windows ) تارماق كىنو ( ASF 

17 . MPEG ) كىنو ( M1V 

18 . MPEG  تارماق شهكىل M2P ) پىروگراممىسىدىكى تارماق شهكىل ( 2 

19 . MPEG ) كىنو ( M2T 

20 . MPEG ) كىنو ( M2V 

21 . Micro MV ) كىنو ( MMV 

22 . MPEG– 2 TRP 

23 . Flash ) سۈرەتلىك ( FLV 

24 . Shockwave Flash ) سۈرەتلىك ( SWF 

 : هۆججهتلىرى مۇزىكا  ناخشا . 2

 ئىزاهات لگهن نامى كېڭهيتى كۆپ ئۇچرتىدىغان شهكىللهر №

1 AAC ) ئاۋاز ( AAC 

2 AC3 ) ئاۋاز ( AC3 

3 AIFF ) ئاۋاز ( AIF 

4 AIFF ) ئاۋاز ( AIFF 

5 CD ) ئاۋاز ( CDA 

6 MPEG ) ئاۋاز ( MP2 

7 MP3 ) ئاۋاز ( MP3 

8 MP3 جهدۋىلى قويۇش تىزىملىك M3U رەلهيدۇ بۇنىڭ سىغىمى بهك كىچىك پهقهت دىسكىدىكى بالىق ناخشىالرنى ساقالپ بې 

9 AAC ) ئاۋاز ( M4A 

 PLS جهدۋىلى ئاۋاز قويۇش تىزىملىك 10

11 Windows Media (TM) ) ئاۋاز ( WMA 

12 Windows ) ئاۋاز ( WAV 

13 Windows ) ئاۋاز ( WAVE 

14 MIDI ) ئاۋاز تهرتىپ ( MID
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15 MPEG ) ئاۋاز ( MPA 

16 MIDI ) ئاۋاز تهرتىپ ( RMI 

 : هۆججهتلىرى سۈرەت . 3

 ئىزاهات كېڭهيتىلگهن نامى ۆپ ئۇچرتىدىغان شهكىللهر ك №

1 JPEG ) سۈرەت ( JPEG 

2 Windows ) سۈرەت بىتلىق ( BMP 

 GIF ) سۈرەت ( نهقىش ئالماشتۇرش شهكلى 3

4 JPEG ) سۈرەت ( JPG 

 PNG ) سۈرەت ( تور يولىدىكى نهقىش 5

6 Photoshop ) سۈرەت ( PSD 

7 Truevison Targa ) سۈرەت ( TGA 

 TIF بهلگه سۈرەت هۆججىتى 8

 TIFF بهلگه سۈرەت هۆججىتى 9

 ICO سىنبهلگه هۆججىتى 10

11 Photo CD ) سۈرەت ( PCD 

12 Paintbrush ) سۈرەت ( PCX 

13 JPEG تور يولى نهقىش سۈرىتى JNG 

14 Windows تهسۋىر ئىلمىنتى هۆججىتى WMF 

15 X11 ) سۈرەت بىتلىق ( XBM 

16 Portable Pixelmap ) سۈرەت ( PPM 

17 WildTangent PNG هۆججىتى WPG 

 .......... سۈرەت شهكىللىرىنىڭ داۋامى بار ئىدى مۇشىنچىلىك كۆرسىتىپ تۇراي

 شهكىللهرنىڭ ئۆزىگه چۇشلۇق ۋەزىپىسى ۋە ئىشلىتىش ئورنى يۇقىرىدىكى ئهمما . بىزنىڭ كۆرمىگهن شهكىللىرىمىز تېخى نۇرغۇن

. بار
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 يىللىق تۇجنى ساىن بۇ قېتىم سىلهر  2008 اسى ئېلىكتىرونلۇق تور ژورنلىنىڭ ئىنتىل سهين

 بىلهن يۈز كۆرۈشىت بهزى يهرلهردە بهلگىلىك خاتالىقالر بولىشى مۇمكىن ، ئهمما

 تهكلىپ پىكىر . بۇنىڭدىن كېيىن بۇنىڭدىنمۇ ياخشى قىلىپ ياساپ تارقىتىمىز

 ! بهرگهيسىزلهر

 ئاي – 2 يىل – 2008

 0997 كۈلكه : رىر ۋە كوررېكتور تهه

0997 كۈلكه : ژورنال ئىشلىگۈچى
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