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يوقىلىش گىردابىدىكى تىلالر نېمىدىن دېرهك 
بېرىدۇ؟



مــۆلچهر بــويىچه، بــۇ 
 دىــــن 7000تىلــــالر 

ــــــۆۋهنلهش 700  گه ت
.ئېھتىماللىقى زور

ــادىكى زور  ــۇ دۇني ــۇقهررهركى، ب م
ـــى ۋه  ـــڭ تىل ـــك مىللهتنى كۆپچىلى
شۇنىڭ بىلهن بىـرگه مهدىنىيىتىنىـڭ 
.يوقىلىشىدىن دېرهك بېرىدۇ

ھـــازىر دۇنيـــادا قوللىنىلىۋاتقـــان 
تىلالرنىڭ ئومۇمىي سانى ھهققىده 

 7000. ئېنىــق بىــر ســان يــوق
ئهتراپىـــدا بولـــۇش مـــۇمكىنلىقى 

]1[.مۆلچهرلهنمهكته
يىلىغا قهدهر بۇ تىلالرنىـڭ -2100

 گه قهدهر يوقىلىـــدىغانلىقى %90
]1[.تهخمىن قىلىنماقتا

يوقىلىش گىردابىدىكى تىلالرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالىغا نهزهر



]1[ستاتىستىكىلىق ماتېرىيالالردا كۆرسىتىلىشىچه

.  كىشى قوللىنىدۇ3%تىلنى بولسا ئاران % 96

. دۆلهتتىال قوللىنىلىدۇ22 ى 85% غا يېقىن تىلنىڭ 7000

.بهزى دۆلهتلهرده كۆپ ساندىكى ئوخشىمىغان تىلالر بار

.كۆپ تىللىق دۆلهتلهرده ئاز ساندىكى تىلالرنىڭال قولالنغۇچىلىرى كۆپ

. بۇ تىلالرنىڭ كۆپىنچىسى يوقىلىش خهۋپىگه دۇچار بولۇۋاتىدۇ

.  نى قوللىنىدۇ4% دۇنيا نوپۇسى دۇنيادىكى تىلالرنىڭ ئاران % 97



 تىل900ده پاپۇئا يېڭى گۋىنېيه
 تىل700 ھىندۇنېزىيهده 
 تىل500 نىگېرىيهده 
 تىل400 ھىندىستاندا 
 تىل300 كامېرۇندا 
 تىل250 مېكسىكىدا 

 دىن ئارتۇق200 برازىلىيهده 

 تىل900ده پاپۇئا يېڭى گۋىنېيه
 تىل700 ھىندۇنېزىيهده 
 تىل500 نىگېرىيهده 
 تىل400 ھىندىستاندا 
 تىل300 كامېرۇندا 
 تىل250 مېكسىكىدا 

 دىن ئارتۇق200 برازىلىيهده 



تىلالرنىڭ يوقىلىش جهريانىدىكى باسقۇچالر

Extinction
ھېچقانداق 

قولالنغۇچىسى 
قالماسلىقى ياكى 

ھازىر ئىشلىتىشتىن 
پۈتۈنلهي قېلىشى

Death
قولالنغۇچىلىرى پهقهتال 
قالماسلىق، لېكىن يهنىال 
بىلىدىغانالرنىڭ بولۇشى 

ۋه بهزى يېزىق 
مهنبهلىرىده ئىشلىنىشى

Attrition
بىرىنچى ياكى 

ئىككىنچى تىل ئورنىدا 
قوللىنىلىۋاتقان تىلنىڭ 
خورىشى ياكى قىسمهن 

خورىشى

Endangerment
قولالنغۇچىلىرى ئۆلۈپ 
تۈگهش ياكى باشقا 
تىلالرنى ئورنىغا 

دهسستىش خهتىرىگه 
دۇچار بولۇش



يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىش. 1



]2 [يوقىلىش گىردابىدىكى تىلالرنىڭ تۈرلىرى

ئېنىق يوقىلىش 
:گىردابىدا

بالىالر ئۆيدىمۇ 
ئانا تىلىنى 
.ئۆگهنمهيدۇ

ئېنىق يوقىلىش 
:گىردابىدا

بالىالر ئۆيدىمۇ 
ئانا تىلىنى 
.ئۆگهنمهيدۇ

ئېغىر ھالدا 
يوقىلىش 
:  گىردابىدا

ئهۋالد -2
چۈشىنهلهيدۇ، 
. سۆزلىمهيدۇ

  

ئېغىر ھالدا 
يوقىلىش 
:  گىردابىدا

ئهۋالد -2
چۈشىنهلهيدۇ، 
. سۆزلىمهيدۇ

  

پۈتۈنلهي 
:  يوقىلىش

سۆزلىگۈچىلىرى 
.پهقهتال قالمىغان

پۈتۈنلهي 
:  يوقىلىش

سۆزلىگۈچىلىرى 
.پهقهتال قالمىغان

: ئاجىز
كۆپچىلىك 
بالىالر ئۆز 
تىلىدا 

سۆزلهيدۇ، ئهمما 
چهكلىك 
ئورۇنالردا 

: ئاجىز
كۆپچىلىك 
بالىالر ئۆز 
تىلىدا 

سۆزلهيدۇ، ئهمما 
چهكلىك 
ئورۇنالردا 

بارلىقتىن ئاجىزالش ۋه يوق بولۇش   

:  خهۋپلىك
قولالنغۇچىلىرى 

پهقهت 
ياشانغانالر، 

ئۇالرمۇ بهزىده 
. قوللىنىدۇ

:  خهۋپلىك
قولالنغۇچىلىرى 

پهقهت 
ياشانغانالر، 

ئۇالرمۇ بهزىده 
. قوللىنىدۇ



.9 ـــــــــــــــتۈرۈلگهن    ھۆججهتلهش
ماتېرىيالالرنىڭ سانى ۋه سۈپىتى

 ھۆكـــۈمهت ۋه ئورگانالرنىـــڭ 7.
مهزكۇر تىلغا بولغان پوزىتسىيىـسى 
ۋه سىياسىتى، بۇ ھۆكۈمهت تىلىنىڭ 
ئـــورنى ۋه قوللىنىلىـــشىنىمۇ ئـــۆز 

.ئىچىگه ئالىدۇ
 جهمئـــيهت ئهزالىرىنىـــڭ ئـــۆز 8.

تىلىغا بولغان پوزىتسىيىسى

* ئهۋالدالر ئارا يهتكۈزۈلۈشى1.
 قولالنغۇچىالرنىڭ ئېنىق سانى2.
.3  قولالنغۇچىالرنىـــــڭ ئومـــــۇمىي  

نوپۇستا ئىگىلىگهن نىسبىتى
.4  تىلغا مۇناسـىۋهتلىك ئهسـلىده بـار  

بولغان ساھهلهرنىڭ قولدىن كېتىشى
.5  يېڭــى ســاھهلهر ۋه تاراتقۇالرغــا  

بولغان ئىنكاس
 تىــل ئوقۇتۇشــى ساھهســىدىكى 6.

ماتېرىيــالالر ۋه ســاۋاتلىق بولــۇش 
ئهھۋالى

ھۆججهتلهشتۈرۈشتىكى جىددىيلىك ھۆججهتلهشتۈرۈشتىكى جىددىيلىك  تىلغا بولغان پوزىسىيه ۋه سىياسهتلهرتىلغا بولغان پوزىسىيه ۋه سىياسهتلهر خهۋپكه ئۇچراش دهرىجىسىخهۋپكه ئۇچراش دهرىجىسى

يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان تىلالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىگىلهشتىكى 
]3 [توققۇز مۇھىم ئامىل



.تۇنجى بولۇپ ئۆگهنگهن، ئهڭ ياخشى بىلىدىغان تىل: بىرىنچى تىل*

تىلنىڭ خورىشى . 2



تىلنىڭ ئۆلۈشى. 3  تىلشۇناشلىقتا تىلنىڭ ئۆلۈشى بىر تىلنىڭ 
ئۆزىنىڭ يهرلىك ئاخىرقى قولالنغۇچىلىرىنى 

. يوقىتىشىنى كۆرسىتىدۇ
 تىلنىڭ ئۆلۈشى مهزكۇر تىلنىڭ 

قولالنغۇچىلىرىنىڭ تىل ئىقتىدارىغا تهسىر 
كۆرسىتىپ، تىل رهڭدارلىقىنىڭ تۆۋهنلىشى ۋه 
ئاخىرىدا يهرلىك ياكى راۋان قولالنغۇچىلىرىنىڭ 
قالماسلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان جهريان 

بولۇپ، تىلنىڭ ئۆلۈشى يهنه تىلدىكى دىئالېكت 
ۋه تۇراقلىق ئىبارىلهرگىمۇ تهسىر كۆرسىتىشى 

. مۇمكىن
 تىلنىڭ خورىشى بولسا يهككه شهخسنىڭ 
بىر تىلنى راۋان قوللىنىش ئىقتىدارىنىڭ 

] 5[.تۆۋهنلىشىنى كۆرسىتىدۇ



تىلنىڭ يوقىلىشى.  4

ئهلىشىر نهۋائىنىڭ چاغاتاي 
تىلىدا يازغان يىتۈك ئهسهرلىرى 
سهۋهبىدىن چاغاتاي تىلى بهزىده 

دهپمۇ » ئهلىشىر نهۋائى تىلى«
.ئاتالغان

نىـدا، وهر رايلخهلقـتـۈركىئهسىىرنىڭ باشـلىرىغىچه-20 -چاغاتاي تىلى

ــــۇرا ئاســــىيا راي ــــدىن ئوتت ــــاقوجۈملى ــــدا ئورت ــــشلىتىلگهننى ــــر  ئى بى

لـۈپ ۆئ چىڭگىزخـان.كۈچى زور، پاساھهتلىك، يېقىملىق تىلئىپادىلهشخىل

غۇللىرىغا بۈلۈپ سۇيۇرغال قىلىـپ ونى ئوئىگهللىگهن راي ئۆزىكهتكهندىن كىيىن

لىــرى پپــامىر ئهترا يهتــته ســۇ رايــۇنى، ر،ىھهشــۇ چاغــدا مــاۋرهئۇننبهرگهن،

ــارىۋه ــۇر دىي ــ ئۇيغ ــڭوراي ــئىككىنى چىڭگىزخاننى ــا نچ ــوغلى چاغاتايغ ى ئ

يىللىرىدا ئۇنىڭ ئهۋالتلىرى شۇ رايۇندا بىر  -1306 -1242. بىرىلگهنلۇپۆب

ى قۇرۇلغاندىن قچاغاتاي خانلى .دهپ ئاتىغان »ىقچاغاتاي خانلى« خانلىق قۇرۇپ

ـــانلى ـــاكى يهكهن خ ـــپ ت ـــرقتارتى ـــدىن كىلغىى يىمى ـــى ېچه ۋه ئۇنىڭ يىنك

.قوللىنىلغانئهسىرنىڭ باشلىرىغىچه چاغاتاي تىلى  -20 يهنى، بىرمهزگىلگىچه

قاتارلىق ئهسـهرلىرى ) 1908(» تارىخىي ھهمىدىيه«مولال مۇسا سايرامىنىڭ 

.چاغاتاي تىلىدا يېزىلغان ئهسهرلهر ھېسابلىنىدۇ







] 1[تىلالرنىڭ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىشىدىكى سهۋهبلهر

ــانلىق مىلــلهت  ــۇن ئــاز س نۇرغ
كىشىلىرى ئۆزىنىڭ ئىجتىمـائىي 
ــــــته  ــــــسادىي جهھهت ۋه ئىقتى
ـــۈپ  ـــا چۈش ـــسىز ئورۇنغ پايدى
ــل ۋه  ــهۋهبىنى تى ــشىنىڭ س قېلى
ــــاغالپ  ــــلهن ب ــــى بى مهدىنىيىت

ئۆزىنىـــڭ تىلىنـــى . چۈشـــىنىدۇ
ئىشلىتىشتىن قالغاندهك، قىممىتى 

. قالمىغاندهك ھېس قىلىدۇ

ـــهۋهبنىڭ  ـــى س ـــۇ ئىكك ب
بىرلىشىــشى نهتىجىــسىده، 
ــــــيهت  ــــــل ۋه مهدهنى تى
ــن  ــڭ ئهۋالدتى ئهنئهنىلىرىنى
ــــى  ــــا يهتكۈزۈلۈش ئهۋالدق

.ئاقسايدۇ
 

ــــڭ  ــــى كۈچلهرنى يهنه ئىچك
سهۋهبىدىن بولۇشىمۇ مـۇمكىن، 
ــــــيهت  ــــــىلهن، جهمئى مهس
ئهزالىرىنىڭ ئۆز تىلىغا بولغـان 
پاسسىپ پوزىتسىيىسى، ياكى 
ــۇمىي  ــڭ ئوم ــي كىملىكنى مىللى
ـــشى  ـــتىن ئاجىزلىشىى جهھهت

ئىچكـى بېـسىمالر . دېگهندهك
ئــــادهتته تاشــــقى ئــــامىلالر 

. سهۋهبىدىن كېلىپ چىقىدۇ

تىللالرنىڭ يوقىلىش گىردابىغا 
بېرىـــپ قېلىـــشى دهســـلهپته 
تاشقى كۈچلهرنىڭ تهسىرىدىن 
بولىــدۇ، مهســىلهن، ھهربىــي، 
ئىقتىــــــسادىي، دىنىــــــي، 
ـــــى   ـــــيهت جهھهتتىك مهدهنى
ــاكى  ــىرى ي ــڭ تهس ئامىلالرنى

.مائارىپتا بويسۇندۇرۇش



كامبرىچ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان تىلالر 
ھهققىدىكى كىتابچىسىغا ئاساسالنغاندا، تىلالرنىڭ يوقىلىش 

]6[گىردابىغا بېرىپ قېلىشىدا تۆت ئاساسىي سهۋهب بار



تىلالرنىڭ يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قېلىشىدىن كېلىپ 
] 8][ 7[چىققان تهسىرلهر



يوقىلىش گىردابىدىكى تىلالرنى قۇتقۇزۇش 
مۇمكىنمۇ؟



تىل جانالندۇرۇش ۋه ئۇنىڭ كونكرېت تهرتىپى



] 11] [10 [)جاشۇا فىشمىن(سهككىز باسقۇچلۇق تىل جانالندۇرۇش ئۆرنىكى 





نـاملىق كىتابىـدا، بىـر تىلنىـڭ راۋاجلىنىـشىنى » تىلنىـڭ ئۆلـۈمى«دهۋىد كىرىستىلنىڭ 
ــان ــا قويۇلغ ــل ئوتتۇرىغ ــالته ئامى ــۈرىدىغان ئ ــرى س ــۆلچهرىچه، ئهگهر . ئىلگى ــڭ م ئۇنى

]5[: راۋاجلىنىدۇقولالنغۇچىلىرى تۆۋهندىكىلهرنى قىلسا، يوقىلىش گىردابىدىكى بىر تىل

يوقىلىش گىردابىدىكى تىلالرنىڭ راۋاجلىنىشىنى ئىلگىرى 
سۈرىدىغان ئامىلالر



ئهمهلىي مىسالالردىن 
نهتىجىگه باھا



تهنقىدىي كۆز قاراشالر
:نىڭ قارىشىچه) ئامېرىكىلىق تىلشۇناس ۋه سىياسىي ئوبزورچى(جون مىكۋورتىر 

سـهۋهبىىدىن ئاساسـهن يهرلىك تىلالرنى جانالندۇرۇش پروگراممىلىـرى سىياسـىي قىيىـنچىلىقالر « 

دېرهك بېرىشى ناتايىن ، يهرلىـك پهقهتال ئۈنۈم كۆرسهتمهيدۇ، تىلنىڭ ئۆلۈشى مهدهنىيهتنىڭ ئۆلۈشىدىن 

شـى مـۇمكىن، بـۇ يهرلىـك ئىپادىلهش ئۇسۇللىرى ئهسـلىدىكى تىـل يوقىغـان تهقـدىردىمۇ مهۋجـۇت بولۇ

ىلىقالرنىـــڭ مهدهنىيىتىنىـــڭ ئـــامېرىكىلىقالردا كـــۆرۈلگهن ئهھـــۋال، يهنه ئافرىقـــا ئىرقىـــدىكى ئامېرىك

]14[».ئامېرىكىدىكى مۇھىم ئورنىمۇ بۇنىڭغا ئىسپات بوالاليدۇ

دىكتورى ئۇنىڭدىن باشقا ھىندىستاندا تۇغۇلغان ئهنگلىيىلىك يازغۇچى، رادىئو 

ۇرۇشـنى كهنئان مالىكمۇ تىلالرنىڭ ئۆلۈشـى بىـلهن جهمئىـيهت تىلىنـى بىرخىلالشت

ز ئهمهلـــگه ئاشـــۇرغىلى بولىـــدىغىنى ۋه تىلالرنـــى جانالندۇرۇشـــنىڭ مهنتىقـــسى

]16][15[. ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهن



كۈچ چىقىرىۋاتقان ئورگانالر



مهدىنىيهت ئورگىنى-مائارىپ-بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى پهن



تىل جانالندۇرۇشتا قوللىنىلىدىغان تېخنىكىالر
يهنه زامانىۋى تېخنىكىالرنىڭ ئۈنۈمىدىنمۇ . تىل جانالندۇرۇشتا ئهنئهنىۋى ئۇسۇلالر قوللىنىلىپال قالماي

.لگىلىك تىرىشچانلىق كۆرسهتمهكتهپايدىالنغىلى بولىدۇ، ھهرقايسى ھۆكۈمهتسىز تهشكىالتالر بۇ ھهقته به

DOBES

يوقىلىش گىردابىدىكى 
تىلالرنى 

ھۆججهتلهشتۈرۈش

تۇنجى مىللهتلهر

 يوقىلىش گىرداپىدىكى 
تىلالرنىڭ مۇڭداشقۇ 

ئهپلىرى

ياشانغان قولالنغۇچىنىڭ 
سۆزىنى ئۈنگه ئېلىڭ

كهسىپ سىرتىدىكىلهرگه 
قوللىنىشچان ئاۋاز 
ئېلىش ماھارهتلىرى

يوقىلىش گىردابىدىكى 
تىلالردا ئۇچۇرلىشىش



ئۇيغۇر تىلىم ئۈچۈن نېمىلهرنى قىالاليمهن؟



امان يېزىق تهرهققىياتى، تىلنىڭ ئۆلچهملىشىشى ۋه زامانىۋىلىشىشى، يهنى ز)  1968(چارلىز فىرگوسۇن 
مالشتۇرۇش تىل تهرهققىياتىنى ئۆلچهشتىكى ئۈچ تهرهققىياتىدىكى تۈرلۈك ئۆزگىرىشلهرنى ۋاقتىدا تهرجىمه قىلىپ، ئومۇ

.تهرهپ ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان

تىلىمىزنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى



زامانىۋى مېھنهت ۋه قولالش



تىلىمىزنى بۇزۇۋاتقان زامانىۋى ئامىلالر



ۋىكىپىدىيهنىڭ ئۇيغۇرچه نۇسخىسى
تىلىمىز ئۈچۈن ئىش قىلىۋاتقانالر



ئوغۇز فرانسىيه ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئۇيۇشمىسى
تىلىمىز ئۈچۈن ئىش قىلىۋاتقانالر



» ئۇيغۇرسوفىت شىركىتى«ئالىم ئهھهد 
تىلىمىز ئۈچۈن ئىش قىلىۋاتقانالر



ئهۋالد كارتون گۇرۇپپىسى
تىلىمىز ئۈچۈن ئىش قىلىۋاتقانالر



تېخنىكا چهكلىك شىركىتى-بىلكان ئېلېكترون پهن
تىلىمىز ئۈچۈن ئىش قىلىۋاتقانالر



نهزهرىيهدىن ئهمهلىيهتكه قهدهم
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