№51 / ИЮЛЬ, 2021

20 майҙа Пермдә «Мосолман донъяһы – 2021»
тип аталған форум үтте
Унда Кама буйындағы 20нән ашыу төбәк ҡатнашты
«Мосолман донъяһы – 2021»
форумы Пермь крайында 10-сы
тапҡыр ойошторола. Сарала
Пермь крайы губернаторы Дмитрий Махонин ҡатнашты. Ул
үҙенең ҡотлау сәләмендә форум
Пермь крайында йәшәгән
мосолмандарҙа ғына түгел,
Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә
йәшәүселәрҙә лә ҡыҙыҡһыныу уятыуын билдәләне. Йыл һайын был
сарала 15 меңдән ашыу кеше
ҡатнаша. Быйыл
Башҡортостан,Татарстан, Мордовия республикаларынан, Мәскәү,
Санкт-Петербург, Екатеринбург
һәм Силәбе ҡалалары мосолмандары ҡорға йыйылды.
– Беҙҙең край – Рәсәйҙең иң
күп милләтле һәм күп конфессиялы төбәге. Беҙҙе уртаҡ тарих
һәм дөйөм йортобоҙ берләштерә.
Шуға ла беҙ тыныслыҡта һәм
татыулыҡта йәшәйбеҙ, берберебеҙгә ихтирам менән
ҡарайбыҙ. Был дуҫлыҡ Пермь
крайының һәм беҙҙең ҙур илебеҙ
– Рәсәй Федерацияһының уңышы
нигеҙе, – тине Дмитрий Махонин
сығышын тамамлап.
Сара барышында губернатор
почетлы ҡунаҡтар менән бергә мосолмандар Диниә назараты, төрлө
халыҡтар, милли-мәҙәни автономиялар һәм Пермь крайы муниципаль берекмәләре стендтары
менән танышты. Ул шулай уҡ
Пермь крайы башҡорттарының
фольклор майҙансығын да ҡараны.
Форумда Пермь крайы
башҡорттары ҡоролтайы өс көн
дауамында халҡыбыҙҙың тарихы,
мәҙәниәте һәм көнкүреше менән
таныштырҙы. Кама буйы

башҡорттарының йәшәйешен тарихи яҡтан сағылдырыу өсөн беҙ
10 стенд әҙерләнек. «Рәсәйҙең
арҙаҡлы шәхестәре – Пермь
крайының Ғәйнә башҡорттары»
тип аталған күргәҙмә бик
күптәрҙә ҡыҙыҡһыныу уятты.
Унан тыш, Пермь районының
Ҡуян, Башҡултай, Кондратово,
Янычи ауылдары һәм Чайковский,
Барҙа райондары ойошторған

күргәҙмәләр төбәк
башҡорттарының тормошон
сағылдырҙы. Һөҙөмтәлә фольклор
майҙансыҡтар конкурсында
Р. Ғарипов етәкләгән күргәҙмә 1се дәрәжәле дипломға лайыҡ
булды. Ә Замира Ғабделбәрова
етәкләгән Ҡуян ауылы
майҙансығы «Милли фольклор»
номинацияһында 1-се урын яуланы. Ижади коллективтар кон-

курсында Чернушка районының
«Сулпан» балалар коллективы
һәм Пермь районының «Шишмә»
коллективы шулай уҡ 1-се
дәрәжәле диплом алыуға
өлгәште.
Форумда ҡатнашҡан бар
коллективтарға ла рәхмәт
белдерәм. Шулай уҡ үҙ халҡының
асылын сағылдырып сығыш
яһаған башҡа милләт мосолман-

дарына ла рәхмәт. Сара барған өс
көн эсендә беҙ бер-беребеҙҙе
тағы ла тәрәнерәк өйрәндек,
дуҫлығыбыҙ тағы ла нығынды.
Форумды ойоштороусыларға һәм
Губернатор хакимиәтенә рәхмәт.
Зәүә МАХАТОВА,
Пермь крайының Башҡорт
тарихи-мәҙәни үҙәге методисы.

2021 йыл – Башҡорт тарихы йылы
2020 йылдың 14 декабрендә
Бөтә донъя башҡорттары
ҡоролтайы тарафынан Башҡорт
тарихы йылы тип иғлан ителде.
Ошо уңайҙан,
16 марттан 21 мартҡа тиклем
Пермь крайында Башҡорт тарихы
йылына арналған Башҡорт
мәҙәниәте һәм мәғарифы көндәре
үтте.
Программа мауыҡтырғыс
булды: оҫталыҡ дәрестәре,
семинарҙар, лекциялар, ғилми
конференциялар, осрашыуҙар,
күргәҙмәләр һәм концерттар
ойошторолдо. Башҡортостандың
сәнғәт оҫталары Пермь крайында
йәшәүселәрҙе ҡурайҙа уйнарға,
йыр-моңға, милли биҙәүестәр
эшләргә өйрәтте. Дәрес барышында Пермь крайы ижади коллективтары үҙҙәренең
сығыштарын әҙерләне, аҙаҡ 19-

21 мартта улар отчет концертында сығыш яһаны.
«Тамыр» балалар һәм
үҫмерҙәр телеканалы һәм
«Аҡбузат» балалар журналы коллективтары Пермь крайына өс
көнгә сәфәргә сыҡты. Улар Барҙа
һәм Пермь райондары ауылдарында оҫталыҡ дәрестәре бирҙе,
йәнһүрәт күрһәтте, фотосессия,
уйындар һәм конкурстар
ойошторҙо. «Аҡбуҙат»
журналының художество
мөхәррире Майя Ҡәйүмова балалар менән бергә Ғәйнә ырыуының
ҡошо – һөҙһөтте төшөрҙө. Еңеүсе
рәсемдәр журналда баҫылып та
сыҡты инде.
Бөтә донъя башҡорттары
ҡоролтайы Башҡарма комитеты
ағзаһы, «Мәргән уҡсы» хәрәкәтенә
нигеҙ һалған Юлай Ғәлиуллин традицион башҡорт уғынан атырға

өйрәтте, ҡатнашыусылар араһында
мини-турнир ҙа ойошторҙо.

Иң ҙур сара 18 мартта
Башҡортостан Республикаһы һәм

Мәҡәләнең дауамы 2-се биттә.
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Мәҡәләнең башы 1-се биттә.

Пермь крайы рәсми вәкилдәре
ҡатнашлығында Төнгүк ауылында
үтте. Төнгүк ауылы мәҙәни-ял
итеү үҙәгендә Ғәйнә башҡорттары
конференцияһы уҙҙы.
Онлайн һәм офлайн форматта
үткән конференцияла Свердловск
өлкәһенән, Асҡын, Миәкә һәм Архангел райондарынан ғәйнә
башҡорттары ҡатнашты.
Ғәйнәләр ырыу Советын һайланы
һәм «Ғәйнә» йәмәғәт
ойошмаһының гербын раҫланы.
Мозафаров Марат Нашат улы
яңынан «Ғәйнә» төбәк йәмәғәт
ойошмаһының рәйесе итеп
һайланды. Конференцияла
ҡатнашыусыларға фойела
Башҡортостан Милли музейының
«Башҡорт халҡының
этнографияһы» исемле планшетлы күсмә күргәҙмәһе, шулай
уҡ урындағы рәссамдарҙың,
халыҡ кәсептәренең, милли ашһыу һәм балалар рәсемдәре
күргәҙмәһе ойошторолдо.
Конференция аҙағында
Башҡортостан Республикаһының
мәғариф һәм фән министры
урынбаҫары Әлфиә Ғәлиева
Пермь крайында үткән Исмәғил
Тасимов көндәренең еңеүселәрен
һәм призерҙарын бүләкләне. Был
сараны Башҡортостан
Республикаһының мәғариф һәм
фән министрлығы Пермь

крайының мәғариф һәм фән
министрлығы менән берлектә
ойошторҙо.
18 март көнөнөң икенсе
яртыһына «Бөтә донъя
башҡорттары ҡоролтайы (конгресс)» вәкилдәренең Пермь
крайы башҡорт йәмәғәт ойошмалары етәкселәре һәм активистары
менән осрашыуы булды. Аҙаҡ сарала ҡатнашыусылар режиссер
Айнур Асҡаровтың «Өфөнән
һөйөү менән» тип фильмын
ҡараны.

Сара Пермь крайының ижади
коллективтары ҡатнашлығында
ойошторолған концерт менән тамаланды.
19 мартта саралар Пермь
районының Ҡуян һәм Биксура
ауылдарында барҙы. Ҡуян ауылы
мәҙәниәт йорто алдында мәғдән
сығарыусы, Санкт-Петербургта
тау училищеһын асыуға
булышлыҡ иткән Исмәғил
Тасимовҡа тантаналы рәүештә
мемориаль таҡтаташ асылды. Саранан һуң Ҡуян ауылы

мәктәбендә Башҡортостан һәм
Пермь крайы делегацияларының
ата-әсәләр һәм башҡорт
йәмәғәтселеге менән осрашыуы
үтте.
Шул уҡ көндә Биксура ауылында «Ғәйнәләр —халҡым,
телем, тарихым» проекты
сиктәрендә акция, шулай уҡ
«Асылъяр» ансамбленең юбилейы
хөрмәтенә концерт ойошторолдо.
Бынан тыш, фойела төбәк
башҡорттары ҡоролтайының
«Пермдә тыуған арҙаҡлы

шәхестәр — Ғәйнә башҡорттары»
күргәҙмәһе эшләне. Кисен тамашасылар режиссер Айнур
Асҡаровтың «Өс таған» фильмын
ҡараны.
20 мартта Пермь районының
Башҡултай ауылы халҡы һәм
ҡунаҡтар алдында Башҡортостан
Республикаһы артистары сығыш
яһаны Бер үк ваҡытта Барҙа ауылында күсмә семинарҙа
Башҡортостан һәм Пермь крайы
эшҡыуарҙары ауыл хужалығы
кооперацияһы өлкәһендә
ҡулланылған тәжрибә менән
уртаҡлашты.
Ошо уҡ көндө Барҙа районы
Елпачиха ауылы урта мәктәбе
нигеҙендә башҡорт телен өйрәнеү
буйынса йәкшәмбе мәктәбен асыу
тантанаһы булып үтте. Белем
биреү учрежденияһына мультимедиалы интерактив таҡта һәм проектор бүләк ителде. Киләсәктә
проект буйынса ҡорамалдар ( ноутбук һәм күп функциялы
ҡоролма), милли музыка
ҡоралдары һәм милли кейем,
дәрестәр үткәргән уҡытыусыға эш
хаҡын түләү, шулай уҡ башҡорт
теле, тарихы һәм мәҙәниәте кабинетын булдырыу, музыка
ҡоралдарында ( ҡумыҙ һәм ҡурай)
уйнау буйынса оҫталыҡ дәрестәре
ойоштороу ҡаралған.
Ҡунаҡтар алдында концерт
номерҙары менән Барҙа районы
мәктәбе ижади коллективы
сығыш яһаны, аҙаҡ сарала
ҡатнашыусыларға тағы ла бер
нәфис фильм — режиссер Булат
Йосоповтоң «Беренсе республика» киноһы менән танышыу
бәхете тейҙе.

Башҡорт мәҙәни коды, үҫеш перспективалары
Пермь ҡалаһы башҡорттары
ҡоролтайы бына инде бер нисә
йыл «Ҡала – ул беҙ» тип аталған
социаль әһәмиәтле проекттар
конкурсында ҡатнаша. Шәхсән
миңә бер нисә тапҡыр был
конкурстың еңеүсеһе булырға
насип булды, шул арҡала бер
нисә музыкаль видеоклип донъя
күрҙе, башҡорт милли музыка
ҡоралдары һатып алынды.
Әйтеп үтергә кәрәк:
проекттарҙы тормошҡа ашырыу
барышында Пермь ҡалаһы кон-

курсанттарынан тыш,
Башҡортостан республикаһы,
Барҙа, Красновишерск һәм Нытвенск райондары халҡы ла
ҡатнаша. Горизонталь
бәйләнештәр урынлаштырыла,
оҫталыҡ дәрестәре үткәрелә.
Төнгүк ауылы һәм Пермь ҡалаһы
башҡарыусыларына башҡорт
думбраһы һәм ҡурайы тапшырылды. Был ҙур ярҙам.
Шулай уҡ башҡорт музыка
мираҫын таратыу буйынса
эшләнгән «Сал Урал» этно-ин-

струменталь проектының да эше
һиҙелерлек булып әүҙемләште.
Хәҙерге ваҡытта Силәбе өлкәһе,
Пермь крайы һәм Башҡортостан
Республикаһы халҡы проекттың
аудио һәм видеояҙмаларын
ҡуллана. 2021 йылда видеопродукцияны социаль селтәрҙәрҙә
урынлаштырыу өсөн ҙур отчет
концертын үткәреү
планлаштырылған. Унда
ҡатнашыусылырҙы һайлап алыу
башланды инде.

Минеңсә, этномузыканттарҙың төп бурысы –
әүҙем мәғрифәтселек эшен алып
барыу. Ғәҙәти штамптарға
таянырға беҙҙең хоҡуғыбыҙ юҡ,
ваҡыт та хәҙерге заманда хаталар
эшләргә рөхсәт итмәй.
Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, байтаҡ
мәҙәни мираҫ һаҡланмаған һәм
мәғрифәтселек эшендә өлкән
быуындың хәтирәләренә генә
таянырға кәрәкмәй. Өҫтәүенә,
ғалимдар тарафынан бик ҙур материал тупланған. Үҙ-ара

бәйләнеш булдырыу мөһим. Шуға
ла «Ҡала – ул беҙ» проекты үҙ
йөҙөн табып, күптәрҙә
ҡыҙыҡһыныу уята. Фәнни материалдар нигеҙендә эшмәкәрлекте
бөтөнләй икенсе, бейегерәк
кимәлгә күтәрер өсөн айыҡ фекерле һәм әүҙем кешеләрҙе бергә
туплау ваҡыты етте.
Радик ҒАРИПОВ.
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«Ғәйнәләр: халҡым, телем, тарихым –
ата-бабаларҙан ҡалған алтын китап биттәрендә»
2021 йылда Башҡортостан
Республикаһы сиктәрендә
башҡорт телен һаҡлап ҡалыу һәм
үҫтереүгә йүнәлтелгән
Башҡортостан Башлығы грантын
Пермь крайы башҡорттары
ҡоролтайы яуланы. Проекттың
маҡсаты булып төньяҡ-көнбайыш
диалекты нигеҙендә башҡорт
телен өйрәнеүҙе пропагандалау,
милли рух һәм аңды, милләт өсөн
ғорурлыҡ тойғоһон үҫтереү, туған
телде тап ғәйнәләр һөйләше
ярҙамында өйрәнеү тора.
Проект «Ғәйнә башҡорттары
аштары» исемле китапты
сығарыуҙы ла күҙаллай, сөнки
милли аш-һыуҙың барлыҡҡа
килеүенә бөтә нәмә – сәйәсәт,
дин, йәшәү рәүеше тәъҫир итә.
Милли аш-һыу мәҙәниәттең
айырылғыһыҙ өлөштәренең
береһе булып тора. Күп быуаттар
дауамында ул рецептарҙы ғына
түгел, шулай уҡ халыҡ йолаларын
үҙ эсенә алған. Төньяҡ-көнбайыш
диалектында яҙылған боронғо
рецептарҙан торған «Ғәйнә аштары» китабы һәр бер ғаиләгә
кәрәк, сөнки уны көндәлек тормошта ҡулланып,
замандаштарыбыҙ милли ашһыуыбыҙ тураһында күберәк
беләсәк.
Уҡыу йылы башланғас,
башҡорттар күпләп йәшәгән
урындағы мәктәптәрҙә мәҙәнимәғлүмәти акциялар ойоштороу
күҙаллана. Ололар һәм кескәйҙәр
башҡорт теленең, халыҡ
көйҙәренең, милли
кейемдәребеҙҙең, халыҡ
кәсептәренең бөтә матурлығы
менән танышасаҡ; ғәйнә
башҡорттарының үҫеш
баҫҡыстары, тарихи шәхестәре
һәм туған телде өйрәнеү
кәрәклеге тураһында мәғлүмәт
аласаҡ.
Был проектты тормошҡа ашырыу Пермь крайы башҡорттарына
рухи ихтыяждарын
ҡәнәғәтләндерергә мөмкинселек
бирәсәк. «Пермдә тыуған арҙаҡлы
шәхестәр – Ғәйнә башҡорттары»
арт-объекттары аллеяһы
халыҡтың ғибәҙәт ҡылыу урынына әйләнер һәм,
башҡорттарҙың ғорурлығы булып,
башҡорт этносы файҙаһына
эшләр. Мәктәптәрҙә
ойошторолған мәҙәни-мәғариф
акциялары милли рухты уятыуға

ҙур этәргес көс булыр. Ауыл һәм
мәктәп китапханаларында
төньяҡ-көнбайыш башҡорттары
даиалекты материалдарын арттырыу, этномәҙәни сараларҙы һәм
сараларҙа ҡатнашыусыларҙың
һанын үҫтереүгә мөмкинселек
бирер. Төньяҡ-көнбайыш диалектында төҙөлгән «Ғәйнә аштары»
китабы ла шулай уҡ аш-һыу
бүлмәһендә үҙенең идеологик
эшен алып барасаҡ. Ошо йылдың
февраленән үк беҙ Ҡуян ауылы
мәктәбендә һәм китапханаһында,
Чернушка балалар сәнғәт
мәктәбендә факультатив
дәрестәр үткәрә башланыҡ,
мәҙәни-мәғлүмәти акциялар
уҙғарыу графигын билдәләнек.
Мәҫәлән: 2021 йылдың 23
февралендә Чернушка районы
Сүлмәш ауылында «Ғәйнәләр:
минең халҡым, телем, тарихым
ата-бабаларҙан ҡалған алтын
китап биттәрендә» проекты
сиктәрендә мәҙәни-мәғлүмәти
акция үтте. Тамашасылар алдында Пермь крайы башҡорттары
ҡоролтайы рәйесе Рәсил
Мөхәмәтйәнов
һәм Пермь
крайындағы
Башҡорт тарихи-мәҙәни
үҙәге методисы,
Чернушка районы
башҡорттары
ҡоролтайы
рәйесе Зәүә Махатова
проекттың
ғәмәлгә ашырылыуы
тураһында
сығыш яһаны.
Улар
Башҡортостан
һәм Пермь
крайы губернаторы хакимиәте
Граждандар
йәмғиәтенә
ярҙам итеү
фонды
ярҙамында
баҫма итеп
сығарылған
китаптарҙы тамашасы
иғтибарына
тәҡдим итте:
башҡорт

мәҙәниәтен, тарихын һәм телен
өйрәнеү буйынса эш дәфтәрҙәре,
«Язларымда калсамый» шиғырҙар
йыйынтығы, Ғәйнә башҡорттары
һүҙлеге, «Нурлы Барҙа» гәзитенә
ҡушымта һәм Исмәғил Тасимов
тураһындағы этнографик отчет.
Был китаптар ауыл
китапханаһына тапшырылды. Зал
бүлмәһендә һәм фойела Ғәйнә
башҡорттарының иҫтәлекле дата
һәм ваҡиғаларына арналған
стендтар ҡуйылғайны.
Ватанды һаҡлаусылар көнөнә
арналған концерт өлгөлө «Сулпан» башҡорт балалар фольклор
ансамбле, «Сүлмәш»,
«Ғилмияза» һәм «Алтынай» ауыл
мәҙәниәт йорто ансамблдәре
көстәре менән ойошторолдо.
Проектты ғәмәлгә ашырыу
ваҡытында Пермь крайының
башҡорт халҡы күпләп йәшәгән
район һәм ҡалаларында шундай
уҡ мәҙәни-мәғлүмәти акциялар
ойошторолдо. Ололар һәм
кескәйҙәрҙе башҡорт теленең,
халыҡ көйҙәренең, милли
кейемдәрҙең, халыҡ кәсептәренең

бөтә матурлығы менән
таныштырҙылар, ғәйнә
башҡорттарының үҫеш
баҫҡыстары, тарихи шәхестәр
тураһында һөйләнеләр һәм
«Пермдә тыуған арҙаҡлы
шәхестәр — ғәйнә башҡорттары»
тип аталған күсмә 10 стендты
күрһәтеп, туған телде өйрәнеү
кәрәклеген белдерҙеләр.
Проект сиктәрендә
«Күренекле ғәйнә башҡорттары»
тип аталған дүрт китаптан («Атабабаларыбыҙҙан ҡалған алтын китаптар» – ғәйнә башҡорттарының
үҫеш баҫҡыстары һәм тарихи
шәхестәр тураһындағы мәғлүмәт
менән) торған арт-объектлы
аллея асыу ҡаралған, шулай уҡ
«Пермдә тыуған арҙаҡлы
шәхестәр – ғәйнә башҡорттары»
тип исемләнгән түңәрәк өҫтәл
ойоштороласаҡ. Өҫтәүенә аллея
биләмәһендә урындағы
үҙешмәкәр сәнғәт коллективтары
концерты буласаҡ һәм ике
тирмәнән торған башҡорт фольклор майҙансығы ҡуйыла. Беренсе
тирмәлә халыҡ башҡорттарҙың

традицион торлағы менән
танышһа, икенсеһендә «Ғәйнә
аштары» йыйынтығы рецептары
буйынса бешерелгән милли ашһыу конкурс-күргәҙмәһе менән
тәҡдим ителәсәк.
Хәҙерге ваҡытта проект буйынса бөтә нәмә лә әҙер –
сығарылған китаптар милли
мәктәп һәм китапханаларға таратыла. Барҙа районы төҙөүселәре
скверҙы реконструкциялай.
Алдан уҡ осрашыу ваҡытында
Барҙа муниципаль округы
башлығы урынбаҫары Татьяна
Балтаева арт-объекттарҙың урынлашыу координаталарын
билдәләне һәм тантаналы
рәүештә сквер асыу датаһы 2021
йылдың 8 авгусына ҡуйылды.
Сарабыҙға Башҡортостан
Башлығы Радий Фәрит улы
Хәбировты саҡырабыҙ.
Рәсил МӨХӘМӘТЙӘНОВ, Пермь
крайы башҡорттары ҡоролтайы
Башҡарма комитеты рәйесе.

Башҡортостан республикаһы делегацияһы
Пермь крайында булып ҡайтты
2021 йылдың июнь башында
Башҡортостан Республикаһы
делегацияһы Пермь крайына
сәфәр ҡылды. Сәфәрҙең маҡсаты
булып этономәҙәниәт, мәғариф,
Пермь крайы һәм Башҡортостан
Республикаһының хеҙмәттәшлек
итеү перспективаларына
ҡағылған һорауҙар буйынса
фекер алышыу торҙо.
Делегация составында
Башҡортостан Республикаһынан
мәғариф министрлығының милли
мәғариф һәм фәндәр идаралығы
етәксеһе Булат Зиннуров,
МСОО «Бөтә донъя башҡорттары
ҡоролтайы (конгресы)» аппараты
етәксеһе Рөстәм Баянов, Рәми
Ғарипов исемендәге 1-се башҡорт
республика гимназия-интернаты

директоры урынбаҫары Фәнил
Бүләков килде. Улар Пермь
крайының Ҡуян ауылы
мәктәбендә булды. Унда Пермь
крайы Мәғариф һәм фәндәр
министрлығы вәкилдәре, Пермь
крайы йәмәғәтселәре, педагогтар
һәм ата-әсәләр менән осрашыу
ойошторолдо. Ҡатнашыусылар
Башҡортостан Республикаһы
мәғариф һәм фәндәр
министрлығы ярҙамында
тормошҡа ашырылған милли һәм
этномәҙәни проекттар менән танышты, Рәми Ғарипов исемендәге
1-се башҡорт республика гимназия- интернатына уҡыусыларҙы
ҡабул итеү буйынса мәғлүмәт
алды. Сарала башҡорт теленең
диалекттарына, Башҡортостан

Республикаһы Башлығы грантына
эйә булыу мөмкинлегенә
ҡағылған һорауҙарға айырым
иғтибар бирелде.
Урындағы ижади
төркөмдәҙең, башҡорт йәмәғәт
ойошмаларының, Пермь крайы
Башҡорт тарихи-мәҙәни үҙәгенең,
мәктәп педагогтары һәм Пермь
ҡалаһының, Пермь районында
урынлашҡан Ҡуян һәм Башҡултай
ауылдарының башҡорт клуб учреждениялары хеҙмәткәрҙәренең
потенциалын берләштереп, край
башҡорттары ҡоролтайының
Исмәғил Тасимов исемендәге
башҡорт теле һәм мәҙәниәте
үҙәген асыу буйынса тәҡдимдәр
ҡаралды. Пермь крайы
башҡорттары ҡоролтайы был

тәҡдимдәрҙе проект рәүешендә
Башҡортостан Башлығы Грантына
әҙерләйәсәк.
Икенсе көндө эш сәфәре
программаһына ярашлы, делегация Пермь ҡалаһының «Сулпан»
балалар баҡсаһында, башҡорт
телен өйрәнеү буйынса
йәмәғәтселек менән осрашыу
ойошторған Пермь районының
Башҡултай төп дөйөм белем
биреү мәктәбендә ҡунаҡта булды.
Әлеге мәлдә балалар баҡсаһына
егермеләгән башҡорт балаһы
йөрөй. Осрашыу йомғаҡтары буйынса Башҡортостан
Республикаһы һәм Пермь крайы,
атап әйткәндә, Пермь районы
араһындағы милли мәғариф
өлкәһендәге хеҙмәттәшлекте

киңәйтеү тураһында килешеү
төҙөлдө.
Быға тиклем Башҡортостан
Республикаһы Мәғариф һәм фән
министрлығы һәм Пермь крайы
мәғариф һәм фән министрлығы
араһында,
Башҡортостан Республикаһы
Хөкүмәте һәм Пермь крайы
Хөкүмәте араһында сауҙаиҡтисади, фәнни-техник, социаль
һәм мәҙәни хеҙмәттәшлекте
тормошҡа ашырыу маҡсаты менән
2014 йылдың 23 майында 20202022 йылдарҙа милли мәғариф
өлкәһендә хеҙмәттәшлекте
үҫтереү буйынса Килешеүгә ҡул
ҡуйылғайны.
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Пермские башкиры
Пермские (Бардымские) башкиры — этническая группа башкир, проживающая на территории
Пермского края. Являются одним
из автохтонных народов региона.
Язык представителей данной
этнической группы относится к
гайнинскому говору северо-западного диалекта башкирского
языка.

История
По имеющимся данным антропологии можно сделать вывод,
что самодийские племена играли
большую роль в формировании
физического типа гайнинских
башкир. Топонимика Тулвинского
поречья имеет параллели с северо-западом Башкортостана. В
IV—V веках харинскими племенами здесь был заложен угро-самодийский субстрат, затем
усиленный за счёт кушнаренковцев и чииликцев. Данный процесс
прослеживается в гидронимах региона. Например, самодийское
слово «бу» («вода») и название
реки Буй, а также гидронимы, сохранившиеся в документах XVIII—
XIX веков — Елан-буй, Урман-буй,
Ланги-буй, Рыж-буй и другие.
По предположению некоторых учёных, тюркские племена
проникли в эти края не раньше IX
века. Соседями гайнинцев являлись башкирские племена Уран и
Танып.
В эпоху существования Золотой Орды земли всего Прикамья
входили в состав улуса Джучи. С
XV века — часть земель Прикамья, в том числе и часть владений гайнинцев на правобережье
Камы и узкая полоса по её левобережью, были включены в состав Арской дороги Казанского
ханства. В то же время часть земель башкирских родов находились в составе Ногайской Орды.
В 1557 году северные башкиры направили своё представительство во главе с Айзуак-бием в
Казань и попросили русского подданства. Царской администрацией
были вручены башкирам жалованные грамоты на вотчинное
владение землёй, при этом новые
подданные были обложены ясаком.
В 1596 году гайнинцы вновь
обратились к другому русскому
царю — Фёдору Ивановичу — с
просьбой подтвердить старую
грамоту, что и было им сделано.
В 1597 году Строгановы получили

от царского правительства приуральские земли, включая и башкирские, по реке Каме до устья
Ошапа. Этим было положено начало их спора с гайнинцами; последние нередко отстаивали свои
вотчины от посягательств со стороны русских и участвовали
почти во всех башкирских восстаниях XVII—XVIII вв. В 1616 году
башкиры-повстанцы осадили г.
Осу, а на помощь жителям города
пришли Строгановы. Во время
Башкирского восстания в 1662—
1664 гг. повстанцы уничтожили г.
Кунгур и окрестные русские селения, но в январе 1664 года царские войска смогли разгромить
осинских башкир.
Вотчина башкир Гайнинской
волости Осинского и Пермского
уездов занимала огромную территорию, которая вследствие захватов казной, Строгановыми,
заводами, продаж и аренды постепенно сокращалась. После подавления восстаний силой либо
уступками царская администрация продолжала колонизаторскую
политику в регионе. А в 1672 году
Теребирде Алиев — представитель тайнинских башкир — добился подтверждения
жалованной грамоты и вотчинных
прав на землю у царя Алексея
Михайловича.
Согласно дозорным книгам
1630—1631 годов, в Тулвинском
поречье существовали башкирские деревни Барда, Елпачиха,
Красный Яр, а по данным кунгурского бургомистра Юхнёва, в
1725—1726 годах в Гайнинской
волости насчитывалось 600 дворов.
Во время восстания 1681—
1684 годов башкиры осадили
город Кунгур и Кишерский острожек Строгановых. Башкиры Осинской дороги подверглись агрессии
со стороны калмыков, участвовавших в подавлении восстания. В
восстаниях 1735—1740 годов
башкиры сожгли село Крылово,
которое принадлежало Строгановым. Повстанцами Осинской дороги руководили Адзимас
Абдалов (башк.) русск. и Аракгул
Чурюсин. Они обратились за помощью к башкирам Сибирской дороги и вместе с ними, в числе
1300 человек, разорили русские
селения под Осой и Кунгуром.
Во время очередного Башкирского восстания в 1755—1756
годов мулла Чурагул Минлибаев

618163, Пермский край, Бардымский район
деревня Тюндюк
Шарипову Р.Р.

Уважаемый Рушан Рафисович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 50-летним юбилеем!
Своим честным и добросовестным отношением к делу, активной и плодотворной деятельностью в культурной, спортивной и общественной сферах Вы
по праву заслужили уважение и авторитет.
В этот знаменательный день разрешите выразить благодарность и признательность за Ваш труд, за преданность своему народу.
От всей души желаю больших успехов, благополучия, крепкого здоровья,
счастья и всего самого доброго Вам, Вашим родным и близким!
С уважением,
заместитель Председателя
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан,
Председатель Президиума МСОО ВКБ
Э. Аиткулова
450008, г. Уфа, ул. Заки Валиди, 46, Госсобрание РБ, ___ _________ 2021 г.

Пермь башҡорттары
Пермь крайы башҡорттары
ҡоролтайының ижтимағи-сәйәси гәзите
Ойоштороусылар: Пермь крайы
башҡорттары ҡоролтайы
Гәзит 2008 йылдың 7 мартынан
башҡорт һәм рус телдәрендә нәшер ителә

һәм бушлай таратыла
Газета издается в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»
государственной программы Пермского
края «Общество и власть»
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сформировал отряд повстанцев
из гайнинских башкир сёл Тюндюк, Барда, Ашап, Сараши, Султанай, Аклуши и других. В то же
время подняли восстание башкиры села Кызылярово (Краснояр) Акбаш Андрюшев и Мустай
Теребердин. 27 августа 1755 года
Чурагул Минлибаев со своим
отрядом прибыл в село Кызылярово. Собрав все силы повстанцы
планировали направиться к Батырше в село Карыш Сибирской
даруги. Но после перехода Туктамыша Ижбулатова на сторону
правительства движение на Осинской дороге было разобщено, а
идеолог восстания Батырша не
решился на открытое восстание,
что в конечном счете привело к
срыву начавшегося движения
башкир Осинской и Сибирской
дорог. Позднее предводители повстанцев были схвачены и выданы властям.
Северные башкиры приняли
участие и в Крестьянской войне
1773—1775 годов, благодаря
этому была взята повстанцами
Оса и разорён Шермяитский
завод. Со второй половины декабря 1773 года отряды Аделя
Ашменева, Абдея Абдуллова, Батыркая Иткинина и Сайфуллы
Сайдашева заняли пригород Осы,
дворцовые села Сарапул и Каракулино, Юговские казённые, Аннинский, Рождественский,
Ашапский, Шермяитский и другие
заводы. В конце декабря 1773
года отряды восставших сконцентрировались в пригороде Осы.
В январе 1774 года вместе с Салаватом Юлаевым, Батыркаем Иткининым и другими участвовал в
штурме и осаде Кунгура. Всего в
восстании приняло участие более
1 тысячи гайнинских башкир, некоторые из них (Батыркай Иткинин, Карабай Ашменев, Абдей
Абдуллов, Туктамыш Ижбулатов,
Джиян Коштиянов, Муксин Медияров, Адигут Тимясев, Конапай
Юнин, Манглет Аитов и др.) получили от Е. И. Пугачёва звание
полковника.
С конца XVII века территория
гайнинцев вошла в состав Уфимского уезда, охватившего весь Исторический Башкортостан, с 1708
года — Уфимской провинции, с
1744 года — Оренбургской губернии, а с 1781 года входит в состав Пермской губернии.

Печать 1-го башкирского
кантона
10 (21) апреля 1798 года правительство создало Башкиро-мещерякское войско и кантонную
систему управления. На территории Прикамья был образован 1-й
кантон Башкирского войска, центром которой стала деревня Елпачиха. Долгое время данным
кантоном руководили Адутовы. В
1855—1863 годах эти земли находились в составе 12-го кантона, а
в 1863—1865 годах — 5-го башкирского кантона.
С началом Отечественной
войны 1812 года из башкир 1-го
кантона в селе Кояново был
сформирован 20-й башкирский
полк (командир майор Руднев,
Лариса Абдуллина
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полковой командир есаул Райман
Кагарманов). Среди награждённых серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812
года» были Ибниамин Габтыкаев
(д. Елпачиха), Мухаметрахим Якшеев (д. Уймуж), Султанбек Габдуллин (д. Федорково),
зауряд-хорунжий Кагарман Аширов (д. Усть-Тунтор), Сейфульмулюк Махмутов (д. Барда),
Тахавый Сакаев (д. Мостовая), зауряд-сотник Амкай Муракаев (д.
Березниково), Габдулвали Ильмакаев (д. Новобичурино), Хабибулла Акбашев (д. Акбашево),
Габдулла Савин (д. Аклушево),
Губайдулла Канчурин (д. Тюндюково), Гадильша Азменев (д. Сарашево), Хабибулла Адилев (д.
Сарашево).
15 ноября (28 ноября) 1917
года Башкирское центральное
шуро (совет) провозгласило автономию Башкурдистана, которая в
декабре того же года была утверждена на III Всебашкирском учредительном съезде (курултае).
Согласно постановлению Учредительного курултая на башкирской
территории Оренбургской губернии, восточной части Уфимской
губернии, Шадринского, Екатеринбургского и Красноуфимского
уездов Пермской губернии и Бузулукского уезда Самарской губернии — Правительство
Башкурдистана учреждает кантональное управление. В контролируемых большевиками западных
частях Уфимской, Самарской и
Пермской губерний, должны быть
созваны там не позже января
1918 года уездные съезды, на которых мусульмане западного Башкортостана «должны
организовать кантональные
управления и тем взять бразды
правления в свои руки». В селе
Елпачиха Осинского уезда Пермской губернии был образован
башкирский совет, однако большевики «напали на Елпачиху,
разгромили ее и убили членов
башкирского совета».
В советский период истории в
20-е—30-е гг. XX века в рамках
Уральской области был осуществлен официальный «перевод»
башкир в татары, которое относилось не только к жителям как этнически смешанных, так и к
жителям однородно башкирских
селений.

Хозяйство
Основным видом хозяйства у
северных башкир являлось скотоводство, кроме этого, они занимались охотой, рыболовством,
бортничеством, земледелием и
торговлей.
С возникновением на их
земле горных мануфактур башкиры начинали работать на рудниках и металлургических
заводах. Всего в 1773 году в Гайнинской волости было зарегистрировано 360
башкир-рудопромышленников,
среди них наиболее известными
являются Туктамыш Ижбулатов,
С. Тайбеков, И. Клянчев, И. Бактинов, Исмагил Тасимов. При
этом последний известен также
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как инициатор создания Горного
училища в Санкт-Петербурге, а
Ижбулатов Туктамыш являлся
первым депутатом Уложенной комиссии от башкир. При Юговских
казённых заводах башкиры владели 234 рудниками из 310 имевшихся.

Демография
В 1739 году северные башкиры проживали в 5 волостях,
расположенных в бассейне Тулвы
и по верховьям Буя:
• Гайнинская волость — здесь
башкиры имели 214 дворов;
• Ирехтинская волость — 183
двора;
• Уранская волость — 572
двора;
• Уванышская волость — 106
дворов;
• Тазларская волость — 52
двора;
Итого — 1127 дворов на 4489
человек мужского пола.
Согласно П. И. Рычкову, в
1740 году в Гайнинской волости
находилось 562 двора, Ирехтинской — 148, Уранской — 218,
итого по всем трём волостям —
928 дворов.
По данным ревизии 1745—
1747 гг., на территории современного Пермского края численность
башкир достигла 11 200 человек,
а уже по V ревизии 1795 года —
26 000 человек. В 1869 году в
Осинском уезде проживало 19
814, а в Пермском уезде — 2 169
башкир.
По данным первой всеобщей
переписи населения Российской
империи 1897 года, на территории современного Пермского края
башкиры проживали: в Пермском
уезде — 3 677 чел., в Кунгурском
уезде — 312 чел., в Осинском
уезде — 24 407 чел., в Оханском
уезде — 60 чел., в Соликамском
уезде — 348 чел., в г. Чердыни —
2 чел; всего 28 806 башкир[10].
По данным той же переписи, по
Пермской губернии всего насчитывалось 85 395 башкир.

Численность башкир
региона по годам
1959 – 39 577
1970 – 47 812
1979 – 48 752
1989 – 52 326
2002 – 40 740
2010 – 32 730
В 1989 году большая часть
башкир проживала в Бардымском
районе — 24 952 чел. Где они
проживают в таких населённых
пунктах как Акбаш, Аклуши, Елпачиха, Краснояр 1, Куземьярово,
Султанай, Танып, Усть-Тунтор,
Тюндюк и т. д.
Далее по численности башкир
следовали Пермь — 11 200 человек, Чернушинский район — 3 280
человек, Куединский район — 1
954 человек, Пермский район — 1
430 человек, Осинский район — 1
363 человек. Также башкиры проживают во всех других административных районах Пермской
области.
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