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Башҡортостан республикаһы Өфө ҡалаһы ҡала округының 

“Советтар Союзы Геройы Наталья Венедиктовна Ковшова 

исемендәге 155-се лицей” Муниципаль Автономиялы дөйөм 

биреү уреждениеһы 

 
 
 
 
 
 
 
 

Хилалов Айгиз Рөстәм улы  
7В класс уҡыусыһы 

“Өфө тураһында” әкиәт 
(үҙе ижад иткән) 

 
 
 

 

 

Етәксеһе:  

башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы 

Мирхәйҙәрова Гөлнара Рифҡәт ҡыҙы 



Өфө тураһында әкиәт.

 
 

Борон-борон заманда, ҡара йылға янында урынлашҡан бер бәләкәй 

генә ауылда, йәшәгән, ти, бер һылыу ҡыҙ. Ҡыҙ ғаиләлә берҙән-бер бала 

булға.  Шөның өсөн ата-әсәһе ҡыҙын “өф!” итеп кенә иркә үҫтергән. 

Исемен дә шуға Өфө тип ҡушҡандар. Уның һылыулығын әйтеп 

бөтөрөрлөк  тә түгел. 

 

 

 

Ошо уҡ ауылда йәшәгән, ти, ике  бер туған ағалы ҡустылы Ҡариҙел 

менән Ағиҙел тигән егет.Улар икеһе лә  ғашиҡ икән был ҡыҙға. Егеттәр 

ҡыҙҙы бер-береһенән бик  көнләшкәндәр икән. Ҡыҙ был  хәлде белеп 



ҡалған. Ул егеттәрҙең үҙе  өсөн әрләшеүҙәрен теләмәгән. Бер ваҡыт 

улар икеһе лә ошондай фекергә килгәндәр:  беҙ икебеҙҙә бер ҡыҙҙы 

яратабыҙ икән, әйҙә һуң һынау ойошорайыҡ. Кем беренсе Өфөгә алтын 

балдаҡ  бүләк итә, ул шуныҡы буласаҡ.Икенсе көндө улар Өфө менән 

һаубуллашып, йөҙөк һатып алыр өсөн эш эҙләп,  юлға сығып та  

киткәндәр. Киткән саҡта бер һүҙ генә әйтәләр ҡыҙға: “Көт!  

Бер йыл үтә, егеттәрҙән бер хәбәр ишетелмәй. Ағаһы Ҡариҙел бик байып 

китә, ҡыҙҙың барлығында онота башлай. Бик һылыу бер бай ҡыҙға 

өйләнә. Ә Ҡустыһы Ағиҙел бик ярлы йәшәгән, шуға хатта һаманда 

балдаҡ һатып ала алмай байҙарға ялланып эшләп  тик йөрөй икән, ти. 

 Тағы ярты йыл үткән. Бына бер ваҡыт уға ла уңыш йылмайған. Юлда 

китеп барғанда алтын  тулы янсыҡ табып алған. Уны ҡулына алғас, 

әгәрҙә уны минең һымаҡ берәй ярлы юғалтһа, юҡ алмайым,  тип 

янсыҡты  кире урынына һалған. Шул саҡ янсыҡтан төтөнсыға башлаған. 

Ағиҙел әйләнеп ҡараһа,  бер ап-аҡ һаҡаллы ҡарт килеп сыҡҡан. Афарин, 

егет. Күңелең таҙа һинең, шуға мин һиңә ҙур бер ҡала,  ә кәләшең өсөн 

алтын балдаҡ бүләк итәм.Мин һинән яҡшы  батша сыҡҡанын күреп 

торам. Ярлы халыҡ өсөн ҙур терәк буласаҡһың һин – тигән аҡ һаҡаллы 

ҡарт. 

-Мин бит һиңә бер нимә лә эшләмәнем, ниңә ундай бәхет бүләк итәһең?  

-Мин һинең һылыу кәләшең менән яҡшы киләсәгеңде күреп торам.  

-Мин бик рәхмәтлемен һеҙгә.Тик һиңә тыуған ауылыңдан минең ҡалаға 

барып етер өсөн өс көн, өс төн барырға кәрәк буласаҡ. Ә һеҙ минең 

ауылдың ҡайҙа урынлашҡанын ҡайҙан беләһегеҙ? – тип һорағас, был 

мөһим түгел, хуш бул тип  ҡарт юҡҡа сыҡҡан. 

 Ауылына ҡайтҡаста киләсәк кәләше янына юллана.  Өфө уны бик йылы 

ҡаршы ала. Хәлде һөйләп биргәс, улар Ағиҙелдең атына ултырып ҡалаға 

китә. Өс көн, өс төн барғандан һуң бер ҡалаға барып етәләр. Ҡала 

шундай матур тәбиғәт ҡосағында урынлашҡан. Ҡала янында ғына бер 

матур йылға тулҡынланып аға, ти. Ә ҡала үҙе тау башында янып, әллә 

ҡайҙан күренеп  тора. Тора-бара ҡалаға  ситтән кешеләр күсеп килеп 

ултыра башлаған. Ҡала ҙурайған, матурланған. Ҡалаға исем ҡушырға 

кәрәк булғас, күптә уйламай, Ағиҙел  һылыу кәләше хөрмәтенә ҡалаға 

“Өфө” тип исем биргән. Ә кәләше ире хөрмәтенә ҡала янындан ғына 

аҡҡан  йылғаны Ағиҙел тип йөрөтә башлаған. 



 
 

Күпмелер ваҡыт үткәс, улар янына Ҡариҙел дә үҙенең ғаиләһе менән  

күсеп ултырған. Ағалы ҡустылы бик татыу йәшәгәндәр. Ағалары 

хөрмәтенә  Ағиҙел йылғаһына ҡушылған икенсе йылғаны  Ҡариҙел тип 

атағандар. 

Әле лә улар, бик татыу донъя ҡороп Өфө ҡалаһында  йәшәп яталар, ти. 

 


