
 

 

Йәш хәбәрсе. 

  

                                                                    “Мәңге йәшә, эй, һөйөклө башҡорт теле, 

                                                                          Атам теле, әсәм теле – минең телем”.  

                                                                                                                        З.Биишева. 

                                                                                                  

                                                                               № 1, 10 сентябрь 2015 йыл. 
                             

 

 

 

 

 

 



Бөйөк Еңеү. 
Пекин ҡалаһында Икенсе Донья һуғышы тамамланыуҙың 70- 

йыллығына ҡарата оло парад үтте.17 илдең хәрбиҙәре парадта ҡатнашты. 

       1945 йылдың 9 майы илебеҙгә ҙур шатлыҡ алып килде. Бөтә Рәсәй халҡы 

Бөйөк Еңеү көнөн байрам итте. Эшелондарға тейәлгән һалдаттар тыуған 

яҡтарына ашыҡтылар. Һәр станцияла уларҙы йыр-бейеү менән ҡаршылап 

оҙаттылар. Алда тыуған өй, ғаилә, дуҫтар... 

 Әммә, күптәр өсөн һуғыш тамамланмаған ине. Германияның үҙенән, 

бөтә Советтар Союзы  аша, орден-миҙалдарын зыңғырҙатып, Бөйөк Ватан 

һуғышы ветерандары Алыҫ Көнсығышҡа табан юл алдылар. Уларҙың 

күбеһе,ҡыҙғанысҡа ҡаршы, Хинган тауҙарында һәм Гоби ҡомлоғонда 

баштарын һалды.  Ә, иҫән ҡалғандары,  үҙҙәре өсөн дә, һәләк булған 

иптәштәре өсөн дә, йән-көстәрен аямай, япон фашистарына ҡаршы һуғыш 

алып барҙылар. 

           Һәм, ниһәйәт, 1945 йылдың сентябрь айы илебеҙгә икенсегә Еңеү алып 

килде. Совет һалдаттарының  ҡатнашлығы  арҡаһында, 24 көн эсендә һуғыш 

тамамланды. 2 сентябрҙа ике ил араһында килешеүгә ҡул ҡуйылды. Был көн 

Икенсе Донъя һуғышы тамамланған көн тип иғлан ителде. 

 

 

 

 
Чанчун ҡалаһында совет һалдаттары- 

на ҡуйылған һәйкәл 
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          Шатлыҡлы иртә. 
 

Бөгөн тәүге көҙ айы, 

Ниндәй шатлыҡлы иртә! 

Ҡояш,ихлас йылмайып, 

Беҙҙе бит тәбрик итә. 

Хуш киләһең,сентябрь- 

Уҡыу йылының башы! 

Дәрестәргә саҡырып 

Сыңлай ҡыңғырау тауышы. 

Ҡанатланып, күңелдәр 

Ҡош кеүек оса ғына. 

Һаумы, һөйөклө мәктәп, 

Ал беҙҙе ҡосағыңа! 

                        Сөләймән Муллабаев. 

 

 

 
 

Беренсе сентябрь – Белем һәм Тыныслыҡ көнө 

 
              Мәктәптәрҙә һәр бала көтөп алған, ҡыҙыҡлы ваҡиғаларға  

бай булған яңы уҡыу йылы башланды. Һәр беребеҙҙең күңелендә 

бөтмәҫ ҡыуаныс, йөҙҙәрҙә шатлыҡ  йылмайыуы балҡый. 

              Мәктәп – һәр кемдең тормошонда иң мөһим осор. Ошонда 

балалар белем нигеҙҙәренә эйә булалар, кешелеклелек, яуаплылыҡ, 

изгелек кеүек сифаттар тәрбиәләнә. 

    Байрам менән һеҙҙе, ҡәҙерле коллегалар, ҡәҙерле уҡыусылар! Яңы 

уҡыу йылында уңыштар,  яҡшы билгеләр, һаулыҡ-сәләмәтлек, 

тырышлыҡ, бәхет теләйбеҙ! 

    Яңы уҡыу йылы яңы идеяларға, уңыштарға бай булһын, 

уҡыусыларыбыҙ беҙҙе тәрән белемдәре, яҡшы тәрбиә сифаттары 

менән һөйөндөрһөн!  



Был көндәрҙе оноторлоҡ түгел... 

 

 
 

       Йыл һайын Төнъяҡ Осетияның Беслан ҡалаһында теракт 

ҡорбандарын  иҫкә алыу көндәре үткәрелә. Сара өс көн  дауам итә. Иҫкә 

алырға килеүселәр, стеналарға элеп ҡуйылған фотоһүрәттәр алдына 

сәскәләр, йомшаҡ уйынсыҡтар һалалар,һыу менән тултырылған 

һауыттар тора.(Бандиттар ҡулында ҡалған балалар бер йотом һыуһыҙ 

интегә) Мәктәптә матәм йыры яңғырай, ҡатын-ҡыҙҙар түгелеп илай... 

 

        11 йыл элек, 2004 йылдың 1 сентябрендә, тантаналы линейка ваҡытында 

Бесландың 1-се һанлы мәктәбе ҡораллы террорсылар  тарафынан баҫып алына. 

Ут өйөрмәһе яуҙырып, бандиттар барыһын да мәктәп бинаһына ҡыҫырыҡлап 

керетәләр. Олораҡтар ҡасып өлгөрә. Бәләкәй класс уҡыусылары, ата - әсәләр, 

уҡытыусылар  - барыһы бер мең ике йөҙҙән ашыу кеше , террорсылар ҡулында 

ҡала.Террорсылар  үҙҙәрен йыртҡыстарса тота. Өс көн дауамында балаларҙы 

ашатмай-эсермәй, шартлатҡыс тултырылған спортзалда ҡурҡытып 

тоталар.Террор һөҙөмтәһендә 334 кеше үлә (шуларҙың 180-дән күберәге 

балалар),783 кеше яралана. Был террорҙы ойоштороусылар – Шамил Басаев, 

Магамет Хашиев була. 

     Беслан фажиғәһе – Бөтә Рәсәй фажиғәһе ул. Был “ҡара көндәрҙе”, Беслан 

ҡорбандарын, Беслан кешеләрен ҡотҡарыусы геройҙарыбыҙҙы оноторлоҡ 

түгел. Улар балаларға үҙҙәренең ғүмерҙәрен бүләк иттеләр. 

     Тыныс булһын илебеҙ.Һәр килгән көнгә шатланып йәшәйек,тырышып 

белем алайыҡ.  

 

 



 
 

Өҫтән һулға: Емерек мәктәп бинаһы, 2008 йыл;  спорт залында ҡуйылған тәре; 

“Хәтер ағасы”;  террористар ҡулынан һәләк булған уҡыусылар фотоһүрәттәре. 

 

 

 
“Фәрештәләр ҡалаһы”  Бесландағы мемориаль ҡәберлек.             

(Мемориальное кладбище Беслана «Город ангелов». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD)

