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“УРАЛ БАШҠОРТТАРЫ ПЕРМЬ КРАЙЫ 
МƏҘƏНИƏТ БАЙЛЫҒЫ КИҢЛЕГЕНДƏ”

14  ноябрь Пермь 
крайында мəҙəниəт 
һəм мəғрифəт көндəре 
үтте. Башҡортостан Ре-
спубликаһы Башлығы, 
Башҡортостан Респу-
бликаһы мəҙəниəт 
һəм мəғариф министр-
лығы, Губернатор ад-
министрацияһы, Пермь 
крайы мəҙəниəт һəм 
мəғариф министрлығы  
ярҙамында Бөтə донъя 
башҡорттары ҡорол-
тайы һəм Пермь крайы 
башҡорттары ҡорол-
тайы был сараны ойош-
торҙо.

Башҡорт мəҙəниəте һəм 
мəғрифəте көндəренең 
кульминацияһы булып 
“Урал башҡорттары Пермь 
крайы мəҙəниəт байлығы 
киңлегендə” түңəрəк 
өҫтəле булды. Унда Рəсəй 
Федерацияһының 38 төбə-
генəн вəкилдəр, шулай уҡ 
Пермь крайы йəмəғəтселе-
ге  онлайн-форматта ҡат-
нашты. 
Сарала Пермь крайы 

админситрацияһы етəк-
сеһе А.Н. Смертен, Пермь 
крайы  мəҙəниəт мини-
стры В.М. Торчинский, 

Пермь крайы мəғариф 
министры Р.А. Кассин, 
Башҡортостан Республи-
каһы мəҙəниəт министры 
Əминə Шафиҡова, БР-ның 
Дəүлəт Йыйылышы рəйесе 
урынбаҫары, Халыҡ-ара 
йəмəғəт берлəшмəлəре со-
юзы Советы “Бөтə донъя 
башҡорттары ҡоролтайы” 
рəйесе   Эльвира Айытҡо-
лова,  БР-ның мəғариф 
министры урынбаҫары Əл-
фиə Ғəлиева ҡатнашты.
Башҡортостан Республи-

каһы ғалимдары ла сығыш 
яһаны: “Пермь крайы кар-
таһында башҡорт ырыуҙа-
ры һəм ауылдары” темаһы 
менəн Юлдаш Йосопов, 
“Пермь крайы башҡорт-
тары” брошюраһы пре-
зентацияһы менəн Рəфил 
Аҫылғужин, “Ғəйнəлəрҙең 
костюм йолалары фоль-
клор сығанаҡтарҙа” те-
маһы менəн Розалия 
Солтангəрəева, Р.Г. Кузе-
евтың Пермь губернияһы 
буйынса 1959 йылғы экс-
педицияһы материалдары 
менəн Елена Нечвалода, 
“Улар үҙҙəре ғəйнəлəр, 
йəки нисек легенда эпос 
булған” доклады менəн 
Нəркəс Хөббитдинова.

Пермь крайынан Пермь 
башҡорттарының этник 
үҙенсəлектəре тураһын-
да Александр Черных, 
Пермь крайында этник 
тикшеренеүҙəр тураһында  
йəмəғəтсе Альберт Кəри-
мов һəм башҡорт костюм-
дары тураһында Радик Ға-
рипов сығыш яһаны. 
Онлайн һəм күҙгə күҙ 

ҡарашып алып барылған 
түңəрəк өҫтəлдə  Пермь 
крайы башҡорттары ҡо-
ролтайы рəйесе Рəсил 
Мөхəмəтйəнов БР-һы 
Башлығы гранты сик-
тəрендə “Ғəйнəлəр: минең 
халҡым, телем, тархым” 
проектын реализациялау 
барышы менəн һəм граж-
дандар йəмғиəтенə бу-
лышлыҡ итеү Фонды ярҙа-
мында   төньяҡ-көнбайыш 
диалекты – ғəйнə һөйлə-
шендə сыҡҡан китаптар 
менəн таныштырҙы, 14 
декабрҙə Башҡорт теле 
көнөн Пермь крайында ни-
сек үтəсəген һөйлəне.
Ошо уҡ ваҡытта Рəсəй 

Федерацияһы төбəктəре 
һəм Башҡоростан Респу-
бликаһы башҡорттары 
ҡоролтайҙары вəкил-
дəре, эшҡыуарҙар ҡат-

нашлығында ”Бизнес-Ҡо-
ролтай” форумы үтте. 
Форумдың стратегик сес-
сияһы кооператив эшҡы-
уарлыҡ, ауыл хужалығы 
һəм туристик бизнесты 
сифатлы алып барыуға 
йүнəлтелде. Форумда 
“Бөтə донъя башҡортта-
ры ҡоролтайы” эшҡыу-
арлыҡ буйынса комисси-
яһы координаторы Рəшит 
Рифҡəт улы Шайдуллин, 
Иҡтисад  Агросəнəғəт 
Кластеры Төбəк Ассоци-

ацияһы (РАКЭ) етəксеһе 
Ахмыд Сəхиб улы Ғилва-
нов, Рəсəй Федерацияһын-
да Иҡтисад  Агросəнəғəт 
Кластеры Төбəк Ассоци-
ацияһының БР-һындағы 
координатор Артур Марс 
улы Йəрмөхəмəтов, “Сол-
тан. Бында ауылды тер-
геҙəлəр.” проекты авторы, 
инвестор Камил Ағзам улы 
Хайруллин, “Бөтə донъя 
башҡорттары ҡоролтайы” 
Башҡарма комитеты ағ-
заһы, эшҡыуарлыҡ бу-

йынса комиссия ағзаһы 
Ринат Заһир улы Рама-
занов, “Урал легендаһы” 
этнополисы проекты етəк-
сеһе Радмир Равил улы 
Усманов, “Бөтə донъя 
башҡорттары ҡоролтайы” 
Башҡарма комитеты  ағ-
заһы, БР–һы  Башлығы 
Советнигы Рəсих Ағзам 
улы Хəмитов, ООО “Яҡут” 
генераль директоры Рə-
мил Рəжəп улы Юлбарисов 
ҡатнашты. 

Зауя Махатова

 КҮПТƏН КӨТӨЛГƏН ВАҠИҒА

Үткəнен иҫлəмəгəн ха-
лыҡтың бөгөнгөһө лə, 
килəсəге лə юҡ тиҙəр. 
Бер быуындан икенсеһенə 
күсеп килгəн изге нəмə 
– ул  хəтер. Ватаныбыҙ 
данын арттырған ке-
шелəрҙең эше һəм ижады 
тураһындағы хəтер. 
14 ноябрь Барда районы 

йылъяҙмаһында тағы ла 
бер иҫтəлекле бит өҫтəл-
де. Социаль-мəҙəни про-
ектты тормошҡа ашырыу 
сиктəрендə ПАО “ЛУКОЙЛ” 
һəм Башҡоростан Респу-
бликаһы Башлығы гранты-
на  “Туҡтамыш Ижбулатов 
бюсы” һəм уның “Шəжəрə 
– ырыу ағасы” тигəн ике 
арт-объект асылды.
Туҡтамыш Ижбулатов- 

арҙаҡлы шəхес, Уложен-
ный комиссияла беренсе 
башҡорт депутат, Оса юлы 
Ғəйнə олоҫонда 20 йыл 

буйына старшина, файҙа-
лы ҡаҙылмаларҙы сығары-
усыларҙың иң эрелəренең 
береһе, руда сығарыусы-
лар партияһы  башлығы.
Пермь төбəге Барда рай-

оны ғəйнə башҡорттары-
ның тарихи шəхесе Туҡта-
мыш Ижбулатов – беҙҙең 
Гəйнə волосында 20 йыл-
дан күберəк старшина бу-
лып эшлəгəн, полковник 
дəрəжəһенə ирешеп, XVIII 
быуатта беҙҙең төбəк-
тə бик билгеле зат бул-
ган. Бөгөнгө көндə уның 
дəрəжəһенə ирешкəн кеше 
Барза төбəгендə юҡ. Əбей 
батшаға яҙған 44 пункттан 
торған наказдары  бөгөн 
дə актуаль.
Туҡтаыш Ижблатов бик 

белемле кеше булған, 
башҡорт халҡының со-
циаль-иҡтисади, сəйəси- 
хоҡуҡи торошон төптəн 

аңлаған, уның тарихын, 
ҡыҙыҡһыныуын һəм та-
лаптарын, көнкүрешен 
һəм ғөрөф-ғəҙəттəрен 
белгəн. Ул 47 биттəн, 
35 пункттан торған Өфө 
провинцияһы башҡортта-
ры наказын төҙөгəн. Был 
документ аҫаба башҡорт-
тарҙы, уларҙың эске үҙи-
даралығын, мосолман-
дарҙың ирекле рəүештə 
дин тотоуын яҡлаған. 
Туҡтамыш Ижбулатов 

профессиональ эшмəкəр-
леге масштабы һəм уның 
ауылдаштарының аҫаба 
ерҙəренəн Шермятинский 
баҡыр иретеү заводына 
руда ташыуҙары тураһын-
да докменттар һаҡланған. 
Туҡтамыш Ижбулатов үҙе-
нең актив гражданлыҡ по-
зицияһы, ҡəлəме, аҡылы, 
тəжрибəһе, белеме менəн 
үҙенең халҡын тыуған 
ерен данланы.
Был объект – Пермь 

крайы башҡорттары ҡо-
ролтайы һəм уның рəйесе 
Рəсил Мөхəмəтйəновтың 
оҙайлы хеҙмəт һөҙөмтəһе. 
Бюстың һəм “Шəжəрəнең” 
авторы – Өлфəт Ҡобағо-
шев – Башҡортостандың 
атҡаҙанған мəҙəниəт 
хеҙмəткəре, Рəсəйҙең рəс-
самдар Союзы ағзаһы. 
Был паркта күптəн Ғаб-

дулла Туҡайға һəйкəл 
бар ине. Туҡтамыш Иж-
булатовҡа һəйкəл асыу 
– территорияны башҡорт 
мəҙəниəте үҙəгенə əй-
лəндереүенə, бюст ғəйнə 
башҡорттарына арналған 
тарихи комплекс өлөшө бу-
лыуына һəм ошо ике һəй-
кəлде тоташтырған һуҡ-
маҡта башҡорт һəм татар 
халыҡтарының дуҫлығын 
сағылдырған “Дуҫлыҡ һуҡ-
мағы” барлыҡҡа килеренə 
ышанабыҙ.
Митингта Барда райо-

нынан район башлығы 
вазифаһын ваҡытлыса 
башҡарыусы Алапонов 
Хəлил, Пермь крайы гу-
бернаторы Администра-
цияһы эске сəйəсəт де-

партанменты директоры 
урынбаҫары Анастасия 
Субботина, Башҡортостан 
Республикаһы парламен-
ты вице-спикеры, МСОО 
“Бөтə донъя башҡортта-
ры ҡоролтайы” прези-
диумы рəйесе Эльвира 
Айытҡолова, Башҡорто-
стан Республикаһы мəҙə-
ниəт министры Əмин  
Шафиҡова сығыш яһаны.
Туҡтамыш Ижбулатовҡа  

бюст асҡан тантанала 
Пермь крайы башҡортта-
ры ҡоролтайы рəйесе Рə-
сил Мөхəмəтйəнов проект-
ты тормошҡа ашырыуҙа 
ҡатнашҡан бөтəһенə лə, 
волонтерҙарға, губерна-
тор администрацияһына, 
Башҡортостан Республи-
каһы Башлығына рəхмəт  
һүҙҙəре еткерҙе.
Ошо арт-объекттар асыу

-милли ҡаҙаныш ҡына 
түгел, ə килəсəк быуын-
ды əхлəҡи тəрбиəлəүҙə, 
тыуған ер тарихы, герой- 
яҡташтар менə ғорурланы-
уҙа роле əйтеп бөткөһөҙ.

Рəсил Мөхəмəтйəнов

Ысын ирҙəр улар үлмəйҙəр!
Ике ғүмер уларға бирелə

Икенсе ғүмерҙəре батырҙарҙың
Мəңгелеккə данлыҡҡа, хөрмəткə əүерелə!
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“ҒƏЙНƏЛƏР:  МИНЕҢ  ХАЛҠЫМ, 
ТЕЛЕМ, ТАРИХЫМ” 

Əлеге көнгəсə 
Башҡортостан Рес-
публикаһынан сит-
тə, бигерəк тə Пермь 
крайына мөһим 
булған, башҡорт те-
лен үҫтереү һəм про-
пагандалау , башҡорт 
халҡының мəҙəни 
һəм тарихи мираҫын 
һаҡлау буйынса 
йүнəлештəр аҙағынса 
эшлəп бөтөлмəгəн. Тө-
ньяҡ-көнбайыш баш-
ҡорттарҙың теле та-
тар теле менəн оҡ-
шаш булыуы үҙен 
башҡорт тип һанаған 
башҡорт халҡының 
һаны кəмеүенə кил-
терə. 

2010 йылғы перепись 
буйынса Пермь край-
ында 32,7 мең башҡорт 
йəшəгəн. Һуңғы ике 
йыл переписы  буйын-
са башҡорттар һаны 
20% кəмегəн. Үҙенең 
килеп сығышын белмə-
гəн башҡорттар милли 
оҡшашлығын юғалтҡан. 
Ғəйнə башҡорттарына 
элек-электəн үҙ тарихта-
ры, мəҙəниəте тураһын-
да мəғлүмəт сит миллəт 
вəкилдəре тарафынан 
һəм үҙгəртелеп алып ба-
рып етелгəн, шуға ғəй-
нə башҡорттары милли 
үҙаңын, оҡшашлығын 
юғалтып, үҙҙəре ту-
раһында “Беҙ татар рух-
лы, башҡорт ҡанлы ха-
лыҡ” тигəн.
Ғəйнə башҡорттарынан 

һеҙ ниңə туған телегеҙҙе  
өйрəнмəйһегеҙ тип йыш 
һорайҙар. Татар теле лə, 
əҙəби башҡорт теле  лə 
ғəйнə башҡорттарына 
туған тел булып һанал-
май. Шуға ла беҙ бы-

йыл беренсе аҙым-ғəй-
нə башҡорттарының ди-
алектын һаҡлау яҡлы 
булып сығыш яһаныҡ. 
Беҙ, төньяҡ-көнбайыш 
башҡорттары, быйыл 
беренсе тапҡыр ҙү ди-
алект телебеҙҙə сығыш 
яһаныҡ, сөнки, ниһəйəт, 
Башҡортостан беҙҙең 
телде башҡорт теле диа-
лекты тип таныны.
Быйыл “Ғəйнəлəр:  ми-

нең  халҡым, телем, та-
рихым” БР Башлығы гран-
тын яуларға насип булды. 
Был проектта крайҙа 
башҡорттар тығыҙ йəшə-
гəн 7 ауыл-ҡалала һəм 
7 мəктəптə “Ғəйнəлəр:  
минең  халҡым, телем, 
тарихым”  программаһы 
һəм эш дəфтəре буйын-
са мəғлүмəти-мəҙəни ак-
циялар үткəреп, аҙаҡта 
башҡорт телен, тарихын, 
мəҙəниəтен белеүҙе тик-
шергəн олимпиада ҡа-
ралған. 
Проектты тормошҡа 

ашырыуҙа крайҙың 
башҡорттары ҡоролтайы 
роле əйтеп бөткөһөҙ. 
Шуға ла проектты тор-
мошҡа ашырыуҙа ҡат-
нашыусыларға рəхмəте-
беҙ ҙур: Оса ҡоролтайы, 
“Сулман моңо” ансамбле 
һəм етəкселəре Рəсимə 
Абдулова һəм Нəғирə 
Аҙнағузина, Куеда рай-
оны башҡорттары ҡо-
ролтайы командаһы һəм 
“Һандуғас” ансамбле 
етəкселəре Əлиə Сафи-
на һəм Лилиə Иванова, 
мəҙəниəт йорто дирекоры 
Римма Камалова, Пермь 
районы Ҡоян ауылы 
башҡорттары ҡоролтайы 
командаһы, “Сулпан” 
һəм “Ғилмияза” ансам-
блдəре, етəксеһе Зауя 

Махатова, Пермь районы 
Ҡоян ауылы башҡорт-
тары ҡоролтайы коман-
даһы, “Шишмə” ансам-
бле, Башҡултай ауылы 
башҡорттары ҡоролтайы 
командаһы, Ф.К. Сəйҙə-
шов, ауыл старостаһы 
Төхвəтуллин, ауыл мəҙə-
ниəт йорто директоры,  

“Сал Урал”, “Лəйлə”, 
Һылыуҡай” ансамблдəре 
етəкселəре Радик Ғари-
пов, Надежда Гарепова, 
Эвелина Хəнəпова, “Ғəй-
нə” ырыуы командаһы, 
Барда районы башҡорт-
тары ҡоролтайы коман-
даһы, Марат Мозафаров,  
Сəлия Ураҙбаева, Əнисə 
Мəүликаева, Наил Ғаб-
душев, Рушан Шəрипов, 
Рəмил Əмиров, Руфина 
Кузəева, Гүзəл Нуриха-
нова, Елпачиха һəм Түн-
дүк ауыл мəҙəниəт йорт-
тары, Барда гимназияһы 
“Алтынай” һəм башҡа-
лар.
Проект сиктəрендə 

БР-һы белгестəре тара-
фынан был сараларҙы 
əҙерлəүҙə һəм үткəреүҙə 
методик ярҙам күрһə-
телде, Тəтешле районы 
мəғариф идаралығы ҡу-

мыҙҙа һəм ҡурайҙа уйнау 
буйынса мастер-кластар 
ойошторҙо.  2020 йыл-
дың 3 октябрендə “Теле 
юҡтың иле юҡ” програм-
маһы буйынса факульта-
тивтар  алып барған уҡы-
тыусылар менəн семинар 
ойошторолдо.
Проекттың төп бурысы 

булып беҙ сығарған эш 
дəфтəрҙəре ярҙамында 
балаларҙы уҡытыу тора. 
Беҙ Чернушка, Чайков-

ский ҡалаһы, Пермь рай-
оны Ҡоян ауылы 4 уҡы-
тыусыһы, Барда районы 
7 уҡытыусыһы менəн 
мəғариф идаралығы аша 
килешеүҙəр төҙөнөк. 

Проектты тормошҡа 
ашырыуға күп көстəрен 
һалған Барда районы 
мəғариф идаралығы  
на, бигерəк тə Муҡаева 
Таңһылыуға,  буш ваҡыт-
тарында балалар менəн 
эшлəгəн бөтə уҡытыусы-
ларға рəхмəт һүҙҙəре ет-
керəбеҙ.
Уҡытыусылар фекере 

буйынса, уҡытыу һəм 
тəрбиə процессына фа-
культатаив курстар ин-
дерелеүе ҙур тəрбиəүи 
мəғəнəгə эйə. Ошо 
предмет аша системалы 
рəүештə мəктəптə рухи 
һəм əхлəҡи белем ала-
лар, ниндəйҙер ситуаци-
яла дөрөҫ  əхлəҡи уста-
новкалар менəн эш итə 

алыуы формалаша.
Пермь башҡорттары-

ның телен, мəҙəниəтен, 
тарихын өйрəнеүсе фа-
культатив курстарҙың 
тағы ла бер ыңғай яҡта-
рын əйтеп китергə була: 
уҡыусыларҙың үҙ край-
ҙарын, тарихын, үҙенең 
ғаилə тарихын өйрəнеү-
гə ҡыҙыҡһыныуы артты. 
Шның өсөн Пермь крайы 
башҡорттары ҡоролтайы 
ошо йүнəлеште үҫте-
реп, “Ғəйнəлəр:  минең  
халҡым, телем, тарихым” 
грантына заявка бирҙе.

Пермь крайы 
башҡорттары ҡорол-

тайы башҡармы ко-
митеты рəйесе Рəсил 

Мөхəмəтйəнов

ҮҘ ТЕЛЕБЕҘҘЕ 
ҺАҠЛАЙЫҠ

2020 йылда Пермь 
крайы Барда райо-
ны мəктəптəрендə, 
китапханаларында, 
мəктəпкəсə балалар 
мəҙəни учреждение-
ларында башҡорт 
факультативтары эш 
башланы. 

“Ғəйнəлəр: минең хал-
ҡым, телем, тарихым” 
проекты сиктəрендə 
баҫтырып сығарылған 
программаны, эш дəфəт-р-
ҙəрен, китаптарҙы ҡулла-
нып башҡорт халҡы үҙ те-

лен, мəҙəниəтен, тарихын 
өйрəнə. Зауя Фəннил 
ҡыҙы Махаова (МБУ  ДО 
Чернушка балалар сəнғəт 
мəктəбе), Юлия Фаил 
ҡыҙы Артемьева  (МБУ 
ДО Чайковский музы-
каль мəктəп), Лилиə Ил-
сур ҡыҙы Мусина (МБОУ 
“2–се һанлы Барда урта 
белем биреү мəктəбе”), 
Физалия Рəфхəт ҡыҙы 
Нурмөхəмəтова (МАОУ 
“Советтар Союзы Геройы  
Казанбаев исемендəге 
Сарашев урта белем би-
реү мəктəбе”), Əлфиə Са-

миғулла ҡыҙы Ҡодирова 
(МАОУ “Түндүк урта  бе-
лем биреү мəктəбе”), Ай-
гөл Рəмил ҡыҙы Ибраһи-
мова (МАОУ “Елпачихино 
урта белем биреү мəк-
тəбе”), Анфиса Савид 
ҡыҙы Маматова (МАОУ 
“Күҙемъяр дөйөм белем 
биреү мəктəбе”), Пермь 
районы ауыл мəҙəниəте 
йорто Ҡоян китапханаһы 
менəн килешеү төҙөлдө. 
Быйыл факульта-

тивтарҙы  волонтер-уҡы-
тыусылар алып барһа, 
килəһе йыл, был эште 
дауам итеп, уҡытыусы-
ларға яңы гранттан эш 
хаҡы түлəргə иҫəп бар. 
Эште дəртлəндереү маҡ-
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Мəҡəлəлəрҙə килтерелгəн
факттарҙың дөрөслөге өсөн
уларҙың авторҙары яуаллы.
Редакция автор фекерен
уртаклашмаһа ла, уның
мəҡəлəһен баҫа ала.

1. Мин халҡымдың сəскə күңеленəн
Бал ҡортондай ынйы йыямын,
Йыямын да - йəнле ынйыларҙан
Хуш еҫле бер кəрəҙ ҡоямын.
2. Шуға ла мин белəм тел ҡəҙерен:
Бер телдəн дə телем кəм түгел-
Көслө лə ул, бай ҙа, яғымлы ла,
Кəм күрер уны тик кəм күңел.
3. Халҡым теле миңə-хаҡлыҡ теле,
Унан башҡа минең илем юҡ;
Илен hөймəҫ кенə телен hөймəҫ,
Иле юҡтың ғына теле юҡ!
4. Əсəм теле миңə - сəсəн теле,
Унан башҡа минең халҡым юҡ,
Йөрəгендə халҡы булмағандың
Кеше булырға ла хаҡы юҡ!

1. Я, как пчела в саду цветущем, в поле,
Как жемчуга искатель в глубине,
Тружусь, веду свой поиск, и все боле
Родной язык волнует душу мне.
2. Сэсэна сказ и матери напевы
Для жизни он вобрал, а не для лжи.
В нем колосятся праотцов посевы,
В нем жив мой предок, правнук будет жив.
3. К народам-братьям с ним прийти я вправе,
Чтоб он звучал средь языков других.
Кто низким вздумал бы язык наш ставить,
Сам не высок тот в помыслах своих.
4. Чьим сыном без него назваться мне бы,
Чтоб общий подвиг с братьями вершить?
Есть у меня с ним и земля, и небо,
Я без него — безвестный, без души.

Рəмиғ Ғариков

14 декабря – День 
башкирского языка

сатында грант аҡсаһына 
һəм губернатор админи-

страцияһы субсидияһына 
Барда гимназяһына 12 

комплект костюм бүлəк 
ителде. 
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“ҒƏЙНƏЛƏР:  МИНЕҢ  ХАЛҠЫМ, 
ТЕЛЕМ, ТАРИХЫМ” 
ПРОЕКТЫ СИКТƏРЕНДƏ МƏҒЛҮМƏТИ 
АКЦИЯЛАР

Елпачиха
МБУ “Елпачиха край-

мəҙəниəт йортонда” 
һəм “Елпачиха китап-
ханаһында” “Ғəйнəлəр:  
минең  халҡым, телем, 
тарихым” проектын ре-

ализациялау маҡсатын-
да БР-да граждандар 
йəмғиəтенə булышлыҡ 
итеү Фонды ярҙамында 
тормошҡа ашырылған 
мəғлүмəти акциялар һəм 
китаптар презентаци-
ялау өсөн башҡорттар 
ҡоролтайы активистары 

йəлеп ителде. Урын-
да Марат Мозафаров 
эшлəне. Ул “Барда рай-
оны ғəйнə башкортла-
ры сүлəшеүенең диа-
лектологик сүзлеген”, 
башҡорттарҙың ғəйнə 

дилектындағы “Ғəй-
нəлəр:  минең  халҡым, 
телем, тарихым” эш 
дəфтəрен, Н. Ғабдушев-
тың “Язларымда калса-
мый” шиғырҙар йыйын-
тығын тапшырҙы. 

Башҡултай 
һəм Ҡоян 
2020 йылдың 15 октя-

брендə Пермь районы 
Башҡултай һəм Ҡоян ауыл-
дарында Пермь районы 
ҡоролтайы активтары ҡат-
нашлығында йыйылыштар  
үтте. Информацион акция 
БР-да граждандар йəмғиə-
тенə булышлыҡ итеү Фон-
ды ярҙамында тормошҡа 
ашырылған “Ғəйнəлəр:  
минең  халҡым, телем, та-
рихым” проекты китабын 
презентацияһын үҙ эсенə 
алды. Проекты реализа-
циялау барышы менəн 
проекттың етəксеһе Рəсил 
Мөхəмəтйəнов танышты-
рып үтте һə активсит-во-
лонтерҙар менəн проект 
өҫтөндə эш алып барыу ту-
раһында килешеү төҙөнө.

Чайковский 
и Чернушка
2020 йылдың 20 октяб-

рендə Чайковский ҡалаһы 
музыкаль мəктəбендə һəм 
Чернушка ҡалаһы музы-
каль мəктəбендə башҡорт 
ҡоролтайы ҡатнашлығын-
да, “Йондоҙҙар” һəм “Сул-
пан” башҡорт өлгөлө 
ансамбле балалары ҡатна-
шлығында мəғлүмəти акци-
ялары үтте. 

Сарала Пермь крайы 
башҡорттары ҡоролтайы 
рəйесе Рəсил  Мөхəмəтйə-
нов БР–һы Башлығы Гран-

ты буйынса  “Ғəйнəлəр:  
минең  халҡым, минең 
телем, минең тарихым” 
проектын реализациялау 
тураһында һөйлəне , БР-
да граждандар йəмғиəтенə 
булышлыҡ итеү Фонды 

ярҙамында сыҡҡан китап-
тар менəн таныштырҙы: 
төньяҡ-көнбайыш диа-
лектында баҫтырылған 
“Язларымда калсамый” 
шиғырҙар йыйынтығы, ғəй-
нə башҡорттары һүҙлеге, 

“Нурлы Барда” газетаһы 
ҡушымтаһы, “Ғəйнəлəр:  
минең  халҡым, телем, та-
рихым” эш дəфтəре. Халыҡ 
менəн эш алып барыу өсөн  
волотерҙар  һəм мобиль 
төркөмдəр менəн килешеү 
төҙөлдө.

Сарала сығыш яһанылар: 
Чернушка районы  Балалар 
сəнғəт мəктəбе “Сулпан” 
үҙешмəкəр өлгөлө фоль-
клор коллективы етəксеһе, 
“Йондоҙҙар” өлгөлө бала-
лар коллектвы етəксеһе 
Юлия Артемьева, Чайков-
ский ҡалаһы башҡорт ҡо-
ролтайы башҡарма коми-
теты урынбаҫары Коробова 
Гөлүсə.

Чайковский ҡалаһы 
башҡорт ҡоролтайы 
башҡарма комитеты 

рəйесе 
Юлия Артемьева

Куеда
Ошо уҡ көндə Куеда 

ҡасабаһында башҡорт 
ҡоролтайы активы 
менəн  осрашыу булды. 
2021 йылға башҡорт ҡо-
ролтайы планы проек-

тын раҫланылар. Тағы 
ла   “Ғəйнəлəр:  минең  
халҡым, телем, тарихым” 
проектын реализация-
лау маҡсатында  халыҡ 
менəн эшлəү өсөн во-
лонтерҙар менəн ки-

лешеү төҙөлдө. Куеда 
районы мəктəптəренə 
һəм китапханаларына 

грант сиктəрендə  баҫты-
рылған китаптар тап-
шырылды. 

Усть-Ашап, 
Солтанай, 
Танып
2020  йылдың 21 ок-

тябрендə  Барда районы 
Усть-Ашап, Солтанай, 
Танып ауылдарында 
Пермь крайы башҡорт-
тары ҡоролтайы спорт 
буйынса  башҡарма коми-
теты рəйесе урынбаҫары 
Р.Р. Шəрипов һəм Бар-
да районы башҡортта-
ры ҡоролтайы башҡар-
ма комитеты ағзалары 
С.Ш. Ураҙбаева, А.С. Мəү-
ликаева  “Ғəйнəлəр:  ми-
нең  халҡым, телем, та-
рихым” проектын тормо-
шҡа ашыра сиктəрендə 
мəҙəни-мəғлүмəти акция 
үткəрҙелəр. 
Был осрашыуҙар йылы 

һəм итəғəтле рəүеш-
тə диалог формаһында 

барҙы. Сара аҙағында сəй 
эсеү ойошторолдо. Ха-
лыҡ был осрашыу менəн 
бик ҡəнəғəт ҡалды һəм 
осрашыуҙарҙың йышыраҡ 
ҡабатланыуын һораны. 
Сарала  Пермь крайы Гу-

бернаторы Администра-
цияһы һəм Башҡортостан 
Республикаһы ярҙамы 

менəн ойошторолдо.
Рушан Шəрипов

18 сентябрь район мəҙəниəт йор-
тонда Əнисə Мəүлиҡаева һəм Сəриə 
Ураҙбаева Барда районы ветеранда-
ры менəн мəҙəни ағартыу акцияһы үт-
кəрҙелəр.  “Яу медале лə, хеҙмəт өсөн 
медəль дə бер металдан”- май айында 
Əнисə Мəүлиҡаева һəм Сəриə Ураҙба-
ева  ошо уҡ атамалы стенд эшлəнелəр 
һəм Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығына 
арналған бер нисə сара үткəрҙелəр. 
Ə был сарала тыл хеҙмəтсəндəре ту-
раһында һөйлəнелəр, “Ғəйнəлəр: ми-
нең халҡым, телем, тарихым” проек-
ты менəн, Губернатор адмистрацияһы 

“Яу медале лə, хеҙмəт 
өсөн медаль дə бер 
металдан”

һəм булышлыҡ итеү Фонды ярҙамында 
сыҡҡан китаптар менəн таныштырҙы-
лар. 

Əнисə Мəүлиҡаева

2020 йылдың 25 ноябрендə Түн-
дүктə  ауыл халҡы менəн осрашыу  
үтте осрашыуҙа мəғариф идаралығы 
начальнигы Таңһылыу Муҡаева һəм 
Пермь крайы БИКЦ төп белгесе Рə-
фис Муҡаев сығыш яһаны, улар 
əсəлəрҙе байрам менəн ҡотланы, ə 
ауыл мəҙəниəт йорто коллективтары 
ҡотлауҙарҙы ижади номерҙар менəн 
биҙəне. 
Шулай уҡ Əнисə Мəүликаева килəсəк 

халыҡ иҫəбен алыу тураһында һөйлə-
не, ə Рəсил Мөхəмəтйəнов, “Ғəйнəлəр: 
минең халҡым, телем, тарихым” 
проекты авторы, ҡоролтай тарафынан 
тормошҡа ашырылған проектҡа ярҙам 
итеүселəргə рəхмəт хаттары тапшыр-

Түндүк ауылында 
Əсəлəр көнө

ҙы. Бынан тыш, Р. Мөхəмəтйəнов гу-
бернатор админстрацияһы ярҙамы 
менəн проект сиктəрендə баҫтырылған 
китаптар менəн таныштырҙы һəм ауыл 
халҡын үҙ тарихын, туған телен, мəҙə-
ниəтен онотмаҫҡа саҡырҙы.  
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В предыдущем но-
мере газеты была 
опубликована статья 
председателя курул-
тая башкир Куедин-
ского района Алии 
Сафиной “Событие, 
которое не случи-
лось”. Так вот все же 
20-летие Курултая 
башкир Куединско-
го района, 120-лети-
ем д. Маныш мы все 
же отметили. Види-
мо, было суждено 
это провести в день 
30-летия Республики 
Башкортостан.

В День Республики 
Башкортостан 11 октя-
бря 2020 года жители 
д. Маныш и башкиры 
Пермского края собра-
лись на юбилей башкир-
ской деревни Маныш. В 
связи с эпидемией ме-
роприятие провели на 
поляне с ограничениями 
для участников.
Праздник удался. 

Участники мероприятия 
познакомились с инфор-
мацией о происхожде-
нии д. Маныш, о при-
надлежности коренных 
жителей к башкирскому 
роду “Танып” (об этом 

рассказал руководитель 
Татышлинского краевед-
ческого музея). Поздра-
вить селян и активистов 
курултая башкир прие-
хали депутаты и руко-
водство Куединского по-
селения.
Культурно -просве -

тительскую часть ме-
роприятия провели: 
председатель краевого 
Курултая башкир Перм-
ского края Расиль Муха-
матьянов, методист ИЦК 
в Пермском крае Зауя 
Махатова, представите-
ли коллективов художе-
ственной самодеятель-
ности соседних районов 
Бардымского Татышлин-
ского, Чайковского, 
фольклорные ансамбли 
“Сулпан” Чернушинско-
го района и ансамбль 
“Сандугас” Куединского 
района.
Перед населением пре-

зентовали книги, издан-
ные в рамках проекта 
“Гайнинцы: мой народ, 
мой язык и моя исто-
рия” – сборник стихов 
местного поэта Наиля 
Габдушева “Язларымда 
калсамый”, словарь гай-
нинских башкир, рабо-
чие тетради “Гайнинцы: 

мой народ, мой язык 
и моя история”. Была 
проведена беседа о не-
обходимости сохране-
ния языка, традиций 
башкирского народа. В 
конце праздника всем 

С 20-ЛЕТИЕМ КУРУЛТАЙ БАШКИР КУЕДИНСКОГО 
РАЙОНА! С 120-ЛЕТИЕМ ДЕРЕВНЯ МАНЫШ!
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Через платформу 
ZOOM на конферен-
ции в торжественной 
праздничной обста-
новке были оглаше-
ны результаты кон-
к у р с а - ф е с т и в а л я . 
Организатором меро-
приятия выступили 
башкирский истори-
ко-культурный центр 
в Пермском крае, 
филиал ГБУ Дома 
дружбы народов РБ и 
региональная обще-
ственная организация 
башкир Пермского 
края “Курултай” при 
поддержке ГБУ Дом 
дружбы народов РБ, 
Министерства культу-
ры Республики Баш-
кортостан и Админи-
страции губернатора 
Пермского края.

Целью и задачами кон-
курса-фестиваля явля-
лись, в первую очередь,  
сохранение родного язы-
ка и самобытной куль-
туры башкир Пермского 
края, способствование 
распространению зна-
ний о культуре и исто-
рии башкирского этноса, 
формирование уважи-
тельного отношения к 
культурному многооб-

разию Пермского края и 
патриотическому отно-
шению, основанному на 
общечеловеческих нрав-
ственных ценностях, 
реализация творческих 
возможностей населения 
и выявление наиболее 
эффективных техноло-
гий представления ин-

формации об истории и 
культурных традициях 
Пермского края посред-
ством творческих работ.
Конкурс -фестиваль 

“Кочевник” проводится в 
Пермском крае один раз 
в три года. В этом году 
он проводился в третий 
раз с года его основания, 
а в таком онлайн фор-
мате – впервые. Потому 
организаторам хотелось 

участникам был приго-
товлен на костре празд-
ничный обед. Участники 
выбрали делегатов на 
предстоящую конферен-
цию Курултая башкир, 
ими стали Римма Кама-

лова, Алия Сафина, Ли-
лия Иванова.
Мероприятие жителям 

деревни Маныш и го-
стям понравилось. Все 
друг другу выразили 
слова благодарности. 

Участники мероприятия 
выразили благодарность 
руководству Пермского 
края и Республики Баш-
кортостан.

Зауя Махатова

это мероприятие прове-
сти, по возможности, на 
высоком уровне. 
В конкурсе-фестивале 

приняли участие твор-
ческие коллективы, ан-
самбли, солисты, пред-
ставляющие различные 
МБУ КДК, СДК, ЦКД, 
учебные заведения, лю-

бительские коллективы, 
мастера прикладного 
творчества и башкир-
ской кухни.
“Кочевник” проводился 

по следующим номина-
циям: башкирский та-
нец (традиционно – на-
родный; стилизованный 
народный; современ-
ный); башкирская песня 
(народная; эстрадная; 
авторская); игра на на-

циональных народных 
инструментах (солисты; 
ансамбли); фольклор-
ные коллективы; выстав-
ка “Шежере – родовое 
древо”; прикладное ис-
кусство; башкирские на-
циональные блюда.
По сравнению с пре-

дыдущими конкурс-фе-
стивалями, несмотря на 
сложную эпидемиче-
скую обстановку, в этом 
году желающих поуча-
ствовать было намного 
больше – 170 человек, 
а также около 20 наци-
ональных коллективов. 
Общее число участни-
ков, получивших звание 
Лауреата конкурса-фе-
стиваля, 40 человек. Два 
человека, по количеству 
“лайков” зрителей, полу-
чили Призы зрительских 
симпатий.
Желая создать празд-

ничную, торжественную 
атмосферу во время на-
граждения, как бы это 
происходило на очной 
встрече, на сцене при 
зрителях, организаторы 
решили провести цере-
монию награждения на 
платформе ZOOM. Всего 
подключений к конфе-
ренции было 17 – это и 
участники, и руководи-

тели творческих коллек-
тивов, и гости, и орга-
низаторы. Конференцию 
вели методисты БИКЦ в 
Пермском крае Махатова 
Зауя Фанниловна и Куза-
ева Руфина Назифовна. 
Участников попривет-
ствовали и поздрави-
ли главный специалист 
БИКЦ Мукаев Рафис Ра-
мисович и председатель 
курултая башкир Перм-
ского края Мухаматьянов 

Расиль Тимергазиевич. 
Конференция длилась 
больше часа и прошла 
в теплой, дружеской ат-
мосфере. Были озвуче-
ны имена победителей, 
участников и руководи-
телей, каждый высту-
пающий был награжден 
ценными подарками и 
дипломами об участии в 
мероприятии.

Руфина Кузаева

В селе Кояново Перм-
ского района в ноябре 
прошла культурно-ин-
формационная акция в 
рамках проекта “Гай-
нинцы: мой народ, мой 
язык, моя история”. С 
презентацией книг на 
северо-западном ди-
алекте башкирского 
языка выступил Расиль 
Мухаматьянов, предсе-
датель курултая башкир 
Пермского края. Всего 
собралось 30 зрителей.
В продолжении меро-

приятия выступили кол-
лективы дома культуры 
села Кояново и башкир-
ские коллективы города 
Перми “Седой Урал” и 
“Лейла”.


