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ҠАЛА ШАРТТАРЫНДА БАШҠОРТ ТЕЛЕН ҺАҠЛАУ 
(УҠЫТЫУСЫНЫҢ ЭШ ТӘЖРИБӘҺЕНӘН)

Юғары уҡыу йортон тамамлағандан алып бөтә 
эшмәкәрлегем башҡорт телен пропагандалау һәм һаҡлау 
менән бәйле. Ошо үткән эш һөҙөмтәләре менән таныштырыу, 
тәжрибә уртаҡлашыу -  был мәҡәләнең маҡсаты. Мәҡәл 
күберәк практик йүнәлешле булыр.

Ни өсөн туған телдәрҙе һаҡлап алып ҡалыу кәрәк? Был 
һорауға яуапты ил инәһе Мәрйәм Бураҡаеваның “Арғымаҡ” 
китабынан алдым: “Туған тел - ул тойғо теле, моң теле. Туған 
телдә һөйләшеп, беҙ туғанлыҡ тойғоһон яҡынайтабыҙ, туған 
телдә йырлап, беҙ шатлыҡ күбәйтәбеҙ, ҡайғы таратабыҙ, 
күңелде таҙартабыҙ. Ә күңел таҙалығының физик һаулыҡҡа 
тәьҫире баһалап бөткөһөҙ” [Бураҡаева, 2013, с. 140]. Тәрән 
аҡыллы ағинәйҙең туған тел хаҡында әйткән һүҙҙәре -  иң 
мөһим һүҙҙәр, сөнки туған телдең кеше аҡылын, фекерләү 
ҡеүәһен үҫтереүгә йоғонтоһо бик ҙур. Был хәҡиҡәтте 
белгәндәр һәм үҙ маҡсатында ҡулланғандар. Илде яулап 
алыу өсөн бары тик шул илдә туған телде өйрәнеүҙе 
тыйғандар. Ә туған теленән яҙған милләт юҡҡа сыға, сөнки 
тел аралашыу сараһы ғына түгел, ә милләттең рухи 
донъяһының асҡысы ла. Шуның өсөн дә туған телде өйрәнеү 
һәм һаҡлау проблемаһы бик актуаль.

Был проблеманың мөһимлеген миңә тәү башлап әсәйем 
асты. Дүртенсе класта уҡығанда, бер сарала Рәми 
Ғариповтың “Туған тел” шиғырын һөйләтте. Шул шиғырҙан 
һуң минең яҙмышым мәңгелеккә туған тел менән бәйләнде. 
Шул ваҡыттан бөгөнгө көнгә тиклем башҡорт телен, 
әҙәбиәтен, мәҙәниәтен пропагандалау һәм таратыу -  минең 
йәшәү мәғәнәһенә әйләнде. Минең педагогик инициативам 
төрлө йүнәлештәрҙән тора: педагогик әүҙемлек, йәмәғәт 
эшмәкәрлеге, тел һәм әҙәбиәт өлкәһендәге тикшеренеүҙәр. 
Телде һаҡлау, уны пропагандалау -  башҡорт теле һәм 
әҙәбиәте уҡытыусыһының төп бурысы булып ҡала килә. 
Яҙмыш елдәре мине Нефтекама яҡтарына ташлағас,
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ғүмеремдең был ҡыя боролошон мин башҡорт әҙәби телен 
ошо яҡтарҙа таратыу һәм пропагандалау тип аңланым. Туған 
телдең мөһимлеген аңлатыу -  минең төп эшем, сөнки туған 
тел аша кеше донъяны танып-белә, халыҡтың үҙенсәлеге, 
мәҙәниәте, йолалары менән таныша. Башҡорт теленә, 
мәҙәниәтенә иғтибарҙы тәрбиәләүҙе кескәй йәштән башлау 
яҡшыраҡ тигән уй мине балалар баҡсаһына илтте. 
Нефтекама балалар баҡсаларына барып, башҡорт теле,
йырҙары, кейеме, музыка ҡоралдары, орнаменты,
биҙәүестәре, бейеүе менән кескәйҙәрҙе таныштырҙым.

Был инициативамды тормош иптәшем менән улым 
күтәреп алдылар. Тәрбиәләнеүселәр алдындағы
сығыштарыбыҙ менән беҙ уларҙы тел мөхитенә ылыҡтырып, 
һөйләү телмәренең беренсел оҫталыҡтарын һәм
күнекмәләрен формалаштырҙыҡ. Тәрбиәләнеүселәр беҙҙең 
сығыштарҙы ҙур ҡыҙыҡһыныу менән ҡараны, уларға 
айырыуса ҡумыҙ, ҡурай, өзләү оҡшай ине, башҡорт халыҡ 
йырҙарын да тып-тын ҡалып тыңланы улар. Балалар 
баҡсаһына барып сығыш яһау ғаиләбеҙҙең традицияһына 
әйләнде. Уҡытыу барышында иһә үҙемдең йырлай белеү 
һәләтемде башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен өйрәтеүгә 
йүнәлттем. Уҡыусылар башҡорт теленең үҙенсәлекле 
өндәрен йырлап әйтһәләр, уларҙы үҙләштереүе еңелерәк 
була. Бындай эштәр уларҙың тын алышын нормаға һала, 
фекерләү ҡеүәһен арттыра, мейе эшмәкәрлеген яҡшырта, 
уҡыусыларҙың концентрацияһы, фекер туплау һәләтен 
арттыра. Музыка балаларға айырыуса ныҡ тәьҫир итә. 
Уларҙың интеллекты тиҙерәк үҫешә, тотлоғоуҙан тулыһынса 
ҡотолған, хәтере лә яҡшырған осраҡтар күп. Әйтәйек, 
башҡорт алфавитын, һандарҙы, төҫтәрҙе, ҡәрҙәшлек 
терминдарын һ.б. темаларҙы үткәндә уҡыусыларҙы йырлатам 
(интернетта әҙер йырҙар бар, уларҙағы хаталарҙы 
балаларҙан төҙәттерәм).

Башҡорт теленә өйрәткән ваҡытта ата-әсәләр менән 
бәйләнеш булдырыу мөһим. Быны мин гәзит аша эшләнем. 
Ул ваҡытта Нефтекамала сыҡҡан “Кама тулҡындары” гәзите 
биттәрендә системалы рәүештә “Башҡорт телен өйрәнәм” 
рубрикаһын алып барҙым, рус телендә сыҡҡан һәм бөтә ҡала 
халҡы алдырған “Красное знамя” гәзите биттәрендә
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мәҡәләләрем даими донъя күрҙе, әйтәйек, патриоттар 
тәрбиәләү, балалар баҡсаһы, “Урал батыр” флеш-мобына 
саҡырып яҙған мәҡәләләрем.

“Урал батыр” -  башҡорт халҡының ғына түгел, ә бөтә 
кешелектең рухи конституцияһы ул. Ундағы яҡшылыҡ 
хаҡындағы төп идеяларҙы йәш быуындарға еткереү -  беҙҙең 
оло бурысыбыҙ. 2014 йылда минең инициативам буйынса 
Нефтекамала бөйөк эпосыбыҙ “Урал батыр”ҙы яттан һөйләү 
буйынса флеш-моб үтте. Шул рәүешле ҡалабыҙ Бөтә донъя 
кимәлендә уҙғарылған сарала ҡатнашты. Был хаҡта 
Башҡортостан юлдаш телевидениеһы рус һәм башҡорт 
телдәрендә һөйләне. Башҡорт телен, мәҙәниәтен, 
традицияларын киң массаға таратыу өсөн, БДУ-ның 
Нефтекама филиалында уҡып йөрөгән студенттар менән 
ойоштороп, “Башҡорт туйы” йолаларын урамда күрһәттек. 
Бының менән беҙ ҡала сиктәрендә башҡорт милли 
традицияларын пропагандаланыҡ. Бындай сара студенттар 
өсөн дә бик файҙалы булды. Уларҙың күңелендә 
халҡыбыҙҙың матур йолалары мәңгелеккә уйылып ҡалды. 
Улар менән хеҙмәттәшлек әле лә дауам итә. Элекке 
студенттарым, хәҙерге уҡытыусылар был алымды үҙ 
эшмәкәрлектәрендә әле лә ҡулланалар. Башҡорт теленә 
өйрәтеү, таратыу йәһәтенән Бөтә Рәсәй, республика 
конференцияларында докладтар менән, Нефтекама ҡалаһы 
ҡоролтайы ултырыштарында башҡорт телен һаҡларға һәм 
өйрәнергә саҡырып яһаған сығыштарым эҙһеҙ үтмәне. Ул 
сығыштарҙан һуң кешеләр миңә килеп башҡорт телен 
өйрәнеү теләге барлыҡҡа килеүе хаҡында әйтеүҙәре минең 
дөрөҫ юлдан барыуым хаҡында һөйләй ине.

Был юлымдың дөрөҫлөгөн Башҡортостан 
Республикаһының 2018 йылдың 17 авгусында сыҡҡан 
Постановлениеһы билдәләй. “Башҡортостан Республикаһы 
халыҡтарының телдәрен һаҡлау һәм Башҡортостан 
Республикаһы ҡарарҙарына индерелгән ҡайһы бер 
үҙгәрештәр” дәүләт программаһында Башҡортостанда 
йәшәүсе халыҡтарҙы башҡорт телен төрлө сфераларҙа 
популярлаштырыу, мәктәптә һәм мәктәпкәсә йәштәге 
балалар араһында телмәр грамоталылығын һәм башҡорт 
телен белеү кимәлен, телмәр культураһын күтәреү маҡсат
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итеп алына. Шул маҡсатҡа ярашлы минең эшмәкәрлегем 
дөрөҫ юлдан бара.

Был юлымда яңғыҙ түгелмен, фекерҙәштәрем бар. 
“Красное знамя” гәзитендә беренсе гимназиялағы коллегам, 
рус әҙәбиәте уҡытыусыһы Ольга Николаевна Феофанованың 
һәм минең бер үк проблемаға -  туған телдәрҙе яҡлау һәм 
һаҡлауға бағышланған мәҡәләләребеҙ донъя күрҙе. БДУ-ның 
Нефтекама, Бөрө, Стәрлетамаҡ, Сибай филиалдарындағы 
коллегаларым менән хеҙмәттәшлек итәбеҙ.

Әйтәйек, БДУ профессоры Гөлфирә Гәрәева, филология 
фәндәре кандидаттары Муллағолова Әнисә Муса ҡыҙы, 
Зиннәтуллина Лилиә Рәғит ҡыҙы менән авторҙашлыҡта 
сыҡҡан уҡыу әсбаптары хәҙер уҡыусыларым, студенттарым 
тарафынан фәнни-ғәмәли конференцияларға әҙерләнгән 
ваҡытта, сығарылыш квалификацион эштәр яҙған ваҡытта 
ҡулланыла.

Шулай уҡ РФА ӨҒҮ Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында 
эшләгән ғалимдар, республика журналистары менән менән 
бәйләнештә эшләйбеҙ.

Минең уйымса, башҡорт телен пропагандалауҙың бер 
ҙур өлөшө итеп аһәңле башҡорт халыҡ йырҙарын ҡулланырға 
була. Йырлай белгән уҡытыусының был юҫыҡта роле бигерәк 
тә ҙур, сөнки йыр кеше күңеленә нығыраҡ тәьҫир итә. һүҙ 
менән әйтеп бөтөрә алмағанды йыр аша еткереүе тиҙерәк. 
Башҡорт халыҡ йырҙары яңғыҙ йырлауға, һулыштың 
иркенлегенә, көйҙө ярымтон бөгөлдәре менән "семәрләй" 
белеүгә, илаһи аһәң тулҡынында башҡарыуға иҫәп тота. 
Кеше күңеленең донъяны ҡабул итмеш мөмкинлектәре киң. 
Яҡшыны ла, яманды ла күтәрә алырлыҡ шул күңелдең 
аңлатып булмаған йәнә бер үҙенсәлеге лә бар: ҡайһылыр бер 
ваҡыт аң контроленән ысҡынып, күңел түгелеп илап ебәрә. 
Әллә йыһан менән ерҙең эфир тулҡындары, йырсы 
күкрәгенән сыҡҡан моң тыңлаусы күкрәгендә тоташа ла, 
кешеләр ана шул илаһи гармонияға олғашыуҙан мөлдөрәмә 
булып илап ебәрә микән? Шуның менән кешенең эсенә 
йыйылған ауыр энергия тышҡа сыға, ул таҙарына. Бындай 
осраҡтар минең практикала ла бер нисә тапҡыр булды. 
Арҡайымда "Урал" башҡорт халыҡ йырын йырлағанда, бер 
апайҙың күңеле тулышып, күҙҙәренән бер туҡтауһыҙ
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субырлап йәш аҡты. Аҙаҡ килеп миңә рәхмәт әйтте. Мин 
таҙарындым, тине ул. Бөрйәндә "Зөлхизә"не йырлағанда 
өлкән йәштәге олатай-инәйҙәр күҙ йәштәрен тыя алманы. 
Сәхнәлә йырлағанымда күп рус милләтле кешеләре килеп, 
һинең оҙон көйҙәрең күңелде тетрәндерә, “уларҙан тән 
зымбырлап китә” тип әйтеп китәләр. Башҡорт халыҡ 
йырҙарын сәхнәнән йырлау һәм халыҡҡа еткереү -  башҡорт 
йырын, моңон, телен пропагандалау ул. Нефтекамала 
үткәрелгән “Ижади ғәилә” тигән бөтә ҡала ғаиләләре 
араһында үткәрелгән конкурста беҙҙең ғаиләнең тап башҡорт 
халыҡ йыры “Сыбай ҡашҡа” йыры менән Гран-при алыуы, 
ҡала исеменән республика конкурстарына сығыуҙар ҙа 
башҡорт телен, мәҙәниәтен, йырын пропагандалау һәм 
һаҡлау сараһы ул. Әлеге ваҡытта ла минең төп 
эшмәкәрлегем башҡорт телен һаҡлауға йүнәлтелгән: М. 
Аҡмулла исемендәге БДПУ-ның башҡорт филологияһы 
факультетында студенттарға белем бирәм. Маҡсатым -  
патриотик рухлы, телен, мәҙәниәтен белгән, яратҡан һәм 
киләсәктә уҡыусыларында ошо тойғоларҙы тәрбиәләйәсәк 
уҡытыусылар әҙерләү. Шулай итеп, минең педагогик 
инициативам -  дәрес сиктәрендә генә туҡталып ҡалмай 
башҡорт телен, моңон, мәҙәниәтен, ғөрөф-ғәҙәтен һәр төрлө 
юлдар аша ла пропагандалау. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте 
уҡытыусыһы -  ул ғәҙәти уҡытыусы ғына түгел, уның иңенә 
ҙурыраҡ бурыс төшә. Ул -  баланың күңелен үҫтереү, рухын 
байытыу, шәхес итеп күтәреү менән бер рәттән ата-әсәләргә, 
ҡалабыҙҙа йәшәүселәргә башҡорт теленә һәм туған телдәргә 
ҡарата иғтибар һәм ихтирам тәрбиәләүсе лә ул. Башҡорт 
теле уҡытыусыһы үҙенең һөйләшеүе, үҙен башҡорт 
менталитетына хас тотоуы, милли стилдә кейенеүе, 
үҙебеҙҙең биҙәүестәрҙе тағыуы, хатта сәсен башҡорт ҡатын- 
ҡыҙҙарына хас итеп, икенән үреп, сулпы тағып йөрөүе; 
башҡорт милли кейемен кейеп, ҡалабыҙҙа үткәрелгән 
байрамдарҙа ҡатнашыуы,сәхнәгә сығып, башҡорт халыҡ 
йырҙарын йырлауы аша ла башҡорт телен пропагандалай. 
Ошолар барыһы ла уҡытыусы башҡарған ҙур, мөһим эш 
булып тора.
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