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Қызыларайдағы кіші ферма 

Жалпыга Ортақ Қогамына карай 20 кадам 
идеясы халыктың элеуметтік жагдайын көтеруге 
багытталған. 

Еңбек ету табиги емес, элеуметтік 
кажеттілік. Жаңа когамда еңбек күнкөрістің 
көзінен адам өмірінің мэніне, максатына айналды. 
Еңбек пен мамандык адамның күнкөрісін, 
мэртебесін, өмір сүру салтын, адамдар мен 
адамдардың катынасын айкындайтын негізге 
айналды. Еңбек түрлері өте көп. Еңбек түрлеріне 
бос уакытты мазмүнды өткізу, білімді, жүйелі 
істермен айналысу, қоғамдық жүмыс атқару, 
отбасындағы еңбек, отбасы мүшелеріне 
түтынатын игіліктер өндіру, бала тэрбиелеу, 
үздіксіз білім алу т.б. Білім алу аса ауыр еңбектің 
түрі, адам өзін-өзі таниды, рухани жетіледі. 
Осындай еңбек түрлерінің беделін көтеру 
маңызды болып отыр. 

Ал тэрбиенің үлкен кеңістігі - туған ел, 
туған үй, ата-ана. «Үл өсіргенің үрпак өсіргенің, 
кыз өсіргенің - үлт өсіргенің» деген халкымыздыц 
ежелден келе жаткан касиетті тағылымы бар. 

Оған аудан өмірінде болған өзіміз катыскан 
еңбекке үйрету бастамасы туралы кысқаша 
айтсам: Қызыларай ауылында күрылған «Кіші 
ферма» (ірі кара мал бригадасы) жетекшісі болган 
Метай агамызбен эңгімелескенде: 
«Еңбек жолымды ерте бастадым. 6-7 жасымда 
козы бактым, ал тоғыз жаска келгенде жалаң аяк, 
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жалаң бас төрт өгіздің басын жетектеп жылда 
қайталана беретін ауыр еңбекке араластым. 
Сондай жагдайда жүргенде 1950 жылдың күзінде 
сабак басталып кеткеннен бір айдан кейін үйден 
кашып кетіп, он жасымда мектеп кабыргасына 
келдім. Әке согыстан кайтпады, ал арка сүйер 
анама да айтпай кеттім. Мектепте 1937-38 жылы 
туган кыз-бозбалалар болды. Ауылга алгаш 1951 
жылы полуторка деген машинаны көрдік, баска 
техника деген жок. 1955 жылы комсомол 
катарына өттім. Комсомолдык белгіні зорга 
дегенде тауып, омырауымызга тагып 
куанганымыз сонша Ленин орденін алгандай 
болдык. Оку окып, комсомол үйымының кез 
келген тапсырмасын орындап, кол жүмыстарга 
катысып еңбектендік. Комсомол үйымымен катар 
партия ұйымының хатшысы сол кездегі 
мектептегі карт ұстаз екі «Қызыл жұлдыз» 
орденінің иегері Әзімбек Қүрманбеков көп көмек 
қолын созды. Мектеп комсомол үйымын 
баскаруга тэрбиеледі, окуыма көмектесті. Оку мен 
бірге когамдык жұмыс аткара жүріп, комсомол 
пленумдарына катысып есейдім. Аудандык 
комсомол комитетін баскарган Елжас 
Мұхамедияров еді. Талапшыл, жұмыс 
ұйымдастыра білді. 1958 жылдың күз айында 
Қызыларай, Қаратал колхоздарының 

мектептерінің арасынан тэжірибе участогы ашылу 
керек, оны сол мектептің комсомол ұйымы 
баскару керек және кай мектептің тэжірибесі мол 
болса сол мектеп онжылдык мектеп болады деген 
сөз шыкты. 
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Мені мектеи директоры мен партком секретары 
шакырып жатыр дегенге келсем директор 
кабинетінде барлык ұстаздар жиналыпты. Мекгеп 
директоры Айыпхан Жакытаев сөз бастады. 
Ұстаздар акылдаса келіп мектеп жанынан «Кіші 
ферма» ұйымдастырайык деп шешіп отырмыз, 
осы кіші ферманы баскаруды саган тапсырайык 
деп отырмыз деді. Қолымнан келмейді деп 
коркактадым, бірак эке-шешемдей болган 
ұстаздар пікірі мені келіспеске амал калдырмады. 

Қызыларай колхозының орталыгыпда 
өзеннің аргы бетіндегі жаңа баз кораны дайындап, 
бұзаулайтын сиырларды күтетіндей толык жагдай 
жасалган. Осы кораны алып, бірінші бұзаулайтын 
60 кұнажын сиыр алдык. Әзекең екеуіміз 
кабылдап алган соң, екі жеті ішінде үйрене 
бастадык. Ал аудан орталыгындагы мектеп-тауык, 
бізбен бэсекеге түскен «Қаратал» колхозы коян 
асырады. Ал біздің бастамамыз аудан, облыска 
таныс бола бастаганда «Лениншіл жас» газетінің 
тілшісі Шерхан Мұртаза әдейі іздеп келіп көрін, 
риза болып, газеттің бетіне арнаулы очерк жазды. 
Орталык Комитетінің март пленумында 
Н.С.Хрущевтің баяндамасында айтылды. Бұл біз 
үшін жетістік, мактаныш болды. Жыл аягында 
мал басын толык аман сактап, төл алдык. Әр 
бұзаудан 890-105 кг-нан колхозга өткіздік. Ал 
жазда кластасым Амантай Тохметов екеуіміз 
жем-шөп дайындадык. Інім жэне баска балалар 
жаздай малга ие болды. 

1959 жылы Совет Армиясы катарына 
шакырылдым. 
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Военком Хасеновке мен онжылдықты бітіріп 
кетейін, онжылдық мектеп ашамыз деп еңбек етіп 
жатқанымызды айттым, келіспеді. Мектеп 
басшылары да айтып көндіре алмады. Әскер 
қатарына кете бардым, орныма кластасым 
Амантай Тохметов калды. Ферма ашқан соң, 
мектебіміз аудан бойынша №2 орта мектеп болып 
1959 жылы ашылды. 

Елімізде аулымызда азаматтар қолдауымен 
жақсы бастамалар өркендеп дамып келеді. Біздің 
бастамамыз да келешек жас ұрпактар біле жүрсе 
деп айтып отырмын. Келешек ұрпак аман 
болсын» - деп аяқтады эңгімесін. 

Бұл бастамага барлық ұстаздар мен мектеп 
окушылары тегіс катыстық. Окушылар топтарға 
бөлініп, мал күту, суару, баздан мал қиын шыгару, 
шөп шашу, багу, байлау, күзет т.б. жұмыстарды 
жогаргы сынып окушылары мен ұстаздар 
басшылыгымен аткарылды. Бұл еңбек 
ұжымшылдыққа, жауапкершілікке, үлкен 
адамның айтканын екі етпей орындауға баулыды. 

Ата-ана, ұстаз, окушы арасындагы байланыс 
ныгайды. 

Міне содан бері де 54 жылдан асты. Ал 
Метай Елеусізов ағамыз болса кейінгі ұрпакка 
азаматтардың өмірінде ұстаздардың алатын орны 
ерекше екенін, тек аянбай еңбек еткен адам ғана 
кұрмет иесі екенін мактанышпен айтып отырады. 
Бір кыстакта 35 жыл отырып, мал өсіріп, фермер 
атанып, еңбегін еселеп арттырып, тізгінін ұрпағы 
Нұртай баласына тапсырып, Қозы ана екеуі 
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алаңсыз балалар бакытына бөленіп отырған үлгілі 
еңбек ардагерлері. 

Суретте: Ең алгаш бұзау «Дүйсен», дүйсенбі күні, 
кыс айында туган. Бір бұзауды күзде өлшегенде 
95 кг. шыгарды. (Солдан оңга карай) - Махаева 
Марал, Құлпейісова Бэкия, Ибраева Тиышкен, 
Айтмаганбетова Секер, Блялов Бакыт, Түсіпханов 
Әтейхан т.б. 
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Суретге: Лхметчин Казкен веіврач. мүгалім 
Обдразаков Сейітказы. Кү.шейіеова Ьокия. Мусин 
Кэкен, Жакыпбекова ІІІарбан. т.б. окушы.тар 
фермадан жұмыстан қайтып келе жаікан кезі, 

Міне. бұл мектепте болган бұл үлкен 
бастамага біздің кластың балалары катысты. 
Малга іпоп салу. суару, киын іпыгару т.б. 
жүмыстар ретімен іо.іык мекіеп окушылары 
аткарды. 

«Тоқырауын тынысы» газеті. Т.Акпанбаева 
21.02.2014ж., 8 бетте баспадан шыкты. 
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50 жылдан кейіні і кездес) 

Өмір жолы сан тарау. Мсктеп 
кабыргасынлагы бала кездегі адамдар саналы 
омірімізде сыйлас. кадірлсс аламларга айналды. 
13-14 маусым 2015 жылы Қызыларай ауылындагы 
№ 2 орта мекіепіі 1965 жылы бітірген окушылар 
50 жылдан кейін кездесті. 

Лостыкты күрмет туікаи. кісілік пен кішілікті 
бойына дарыта білген ауылдастардың бұл 
кездесуі ерекше болды. 

Туган жерге, өскен ортага. кіндік кесіп, кір 
жуган жерге, ондагы енбек ардагсрі. ел ағасы, нар 
ңлгалы сыныптасымыз Текен Қасымбеков пен 
келініміз Орал Ахметованың от басына ат басын 
тіредік. Валкаш. Қараганды қалаларынан. Нүра. 
Абай ауылдарынан. Актогай сслосынан келіп 
жиналдык. Әрине 1965 жылы бітіргеннен кейін 
көрмеген окушы.іарымызда. ганымайтын келін, 
күйеу балалар да болды. Ак дастархан басында 
танысыи, ауылды аралап. ашылганына бір жыл 
болган «ІІІәжен ата» балалар саябагына барын. 
ксшкс Төкен ашкаіі ка(|)сде жа.н асіырдық. 

Сыныптасымыз Токен гоііхана мен бірге 
дүкен, наубайхана ашып халыкка кызмет жасап, 
ел алгысын алып оіырган азамат. Кешті Гокен 
баскарып, осы уакытка дейін омірден өткен 17 
сыныптасгарымызга күран багышталып, 
денсаулыктарына және жеке жагдайларына 
байланысты катыса алмай отырған 10 шакты 
сыныпіасіарымыздың сэлемін жеі кіздік. 
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Сабак берген ұстаздарымыз туралы еске 
алулар, тілектер, мектеп кабыргасында жүрген 
кездегі суреттерді көріп, балалык кылыктарды 
жарыса айтып, эн айтылып, би биленді. 
Немерелерімізге апаратын базарлықты да 
дайындалды. Көңілді демалыс болсын деп 
Актоғайдан эншілер де алдырдык. Төкен мен 
Байгазының балалары, немерелері, келіндері, 
бауырлары, ата-ана достарын күтті. 

Екінші күні таңертең Байғазы мен Шолпан 
шаңырағында кең дастархан жайылып, эңгіме, 
естеліктер эрі карай жалғасты. Одан кейін 
табиғатты тамашалауға барып, таза ауа, салкын 
самал ескен кең далада кешті жалғастырдык. Әр 
сыныптас сөздерінде ұрпақ тәрбиесі, ауылды 
өркендетуге үлес косу, жастарға бағыт-бағдар 
бере отырып тэрбиелеу мақсаты түрды. 
Сыныптасымыз Төкен елден кетпей екі кабатты 
үй салып, тойхана, дүкен, наубайхана ашса, мен 
былтыр балалық шағым өткен үй орнына 
бауырларыма басшылык жасап, ауыл балаларына 
арнап «Шәжен ата» балалар саябағын пайдалануға 
берсем, биыл сыныптасым Бейбіт Нұржанов та 
Карағандыдан елге келіп өз үйінің орнына халык 
пайдаланатындай игілікті іс бастады. Міне, 
азаматтык! Ал басқа да ауыл азаматтары ауылды 
көркейтуге бұрынгы жақсы істерін 
жалғастыратын жоспарлар бар екеніне куандык. 
«Тау баласы тауға карап өседі» деп халык 
айтқандай ауылдан шыға ауыл азаматы 
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Әсет Найманбаев ескерткішіне барып, 
ауылымыздан шыккан ұлыларды, бэрімізде ата-
анамызды еске алып кұран бағыштадык. 

Бұл кездесуді мектеп бітіргеннен кейінгі бар 
ғұмырын басқа ортада өтсе де, сол бала кездегідей 
сезініп, сыр шертісіп, еңбектегі жеткен 
жетістіктері мен ұрпақ өсірудегі, отбасындағы, ел 
ішіндегі тұрмыс тіршілігі туралы эңгімелесіп, 
келешек жастарға айтар ой түйгендерін, балалары 
ер жетіп, алаңсыз карттық кезенді өткізіп жаткан 
ардагерлер кездесуі десе де болады. 

Жаз айындағы жылы ак жаңбыр жауып 
тұрса да, шығарып салушылар легі толастамады. 
Ауылды, ондағы сыныптастарымызды, балалары 
мен немерелерін, ауыл экімі Шекер бастаған 
азаматтарға батамызды беріп, қимай коштасып, 
аттанып кеттік. Бұл кездесу әсері ұзақ уакыт есте 
сакталады, жақсы демалып кайттык. 

Т.Акпанбаева 16.06.2015ж. 
«Тоқырауын тынысы» газеті 
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Бала.іык еске гүскеиде: 

Кездесуде азамат абыройын аскактатар 
жылы лебіздерді ести отырып, өрелі ісімен 
өзгелерге үлгі-өнеге болып жүрген азаматтар іс-
эрекетіне, келбетіне сырттай сүйсінесін. 

Бойында касиеті терең біліммен, толыскан 
тэжірибесімен, азаматтык үстанымымен үйлесім 
тапкан сыныптастарыма риза болдым. 

Өмір - күрес. Келешек үрпак оларга карап 
бой түзейді, ой түзейді. 
Адалдык жолы өмір асуында адастырмасы анык. 
Іскер, белсенді, бір іске кұлшына кіріседі, кімнің 
болса да тілін табады, когамдык, әлеуметтік, 
мэдени шаралардан калыс калмайды. Өзіндік 
ұстанымы бар. 

- Кездесуден кайтар уакытта елдеріңе, 
отбастарыңа аман-есен барыңдар, енді 
бірі иістерің сіңген орындарыңа 
барыңдар десе, баска біреу «иіс тиген» 
деп, бірі шала естіп күлкіге баттык 

- Ал мен болсам эр кимылын суретке 
түсірсем, Шолпан келін видеога түсіре 
берді. Оларга кызмет көрсеттік. 

- Барлык окушылар өздерінде бар балалык 
шактагы суреттерін ала келіпті. Мектеп 
бітірген кезде ауылда фотограф 
болмайтын, сырттан келіп түсіретін. Ал 
Карагандыдан келген Марал Махабаева 
бала кезіндегі суреттерін жинактап, 
бетплакат жасап экеліпті. 
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- Кездесуде эркім өз өнерін көрсетіп, эн 
айтыи, би биледі. Сыныбымыздің күйеу 
балалары Оралбек, Сэду, Алпысбай, 
келіндер Зэбира мен Рымбаланы ерекше 
күттік. Ал Күмісжан, Сэду шыркаған эн 
мен Бейбіт аккардионда сүйемелдеген 
эндер отырыстың шырайын кіргізді. 
Байгазы мен Төкеннің балалары мен 
немерелері Дәурен-ІИекер, Гүлназ, 
Наргиз, т.б. туыстары Сэулегүл мен 
Кокенай, ауыл азаматы Сагат 
Бейсенбеков, сыныбымыздың келіндері 
Орал мен Шолпан жас келіндей кызмет 
жасады, жұмысты өздері ұйымдастырды. 

- Кездескен сэттерде айтылган сөздерді, 
толгаган ойларды актарган эңгімелердің 
орны бөлек болды. 

Бала кез еске түскенде: 
гай: Уакыт Бектұрсын мұгалімнің үйінде 

жатып окыды. Бірде физика пэнінен 
бакылау жұмысын жазганда есепті толык 
орындап үлгермедік, бірак дэптерлерді 
мұгалім жинап экетті. Үйге барган соң 
есепті асыкпай шыгарып, мұғалім 
жұмыска кеткенде дэптерімізді алып 
(Уакыт аркылы) есепті толык жазып, 
кайта орнына коятынбыз. 

газы: - Ал мектептегі есте калган ерекше 
айтарым: 

- Менің, үйіме кластасым Марал көрші 
тұрлы. Маралмен мектепке бірге барып, 
бірге кайтамын. 



Кейде ойын көтере алмай «төбелесіп» 
каламыз. Ал Маралға балалардың жазған 
хаттарын әкеліп, келіп тұрган балаларға 
Маралды шакырып беріп, «достык» 
танытатынмын. Бірде ренжісіп калсам 
дос болған кездегі бар кұпиямызды 
айтып қойатынмын.. 
Менің көп тиісетінімді биология 
мұғалімі Бизада (маркұмға) айтып 
койыпты. Маралды шакырып, 
мұғалім болған жайды маған 
мойындатқан соң, екінші тиіспеймін деп 
Маралдан кешірім сұра деді. Кешірім 
сұрадым, бірнеше рет кайталатып 
кешірім сұратты. Сонымен бірге 
тұрғызып қойғаны элі есімде. 
Шіркін, балалық ай .... 

Мэрфу: Трактор сабағынан Шынарбек мұғалім 
сабақ береді. Бірде Бэтима екеуіміз эңгі-
мелесіп отыр едік, мұғалім байқан қолын, 
сұрак койды. Бэтима естімей калып, жа -
нында отырған менен қандай сұрак кой -
ды деді. Мұғалім «ауыл шаруашылық ма-
шиналарын ата» деген еді, оны мен кал-
жыңдап «ірі кара» малды ата деді» дедім. 
Құрбым Бэтима сиыр, түйе, жылкы т.б. 
атай бастады, класс оқушылары ду 
күлді 

Бейбіт: 4-сыныпты «Кеңасу» ауылынан бітіріп 
келіп «Қызыларай» сиякты үлкен шаһар-
ға 5-сыныпқа келдім. 
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Бірге оқитын қыз балалар көз тарта бастады. 
Балалық, бала махаббат... ауызбен айтпай 
тек хат жазатынбыз. Барлық ұлдарға тэн 
касиет еді. Бірде сабакка үзілісте кешігіп 
келдік. Класс жетекші түсінік сүрады. 
Қалтамызды карады. Біреуден темекі, 
біреуден карта, ал менің калтамнан, қызга 
жазган хат шықты. Қатты сынға үшырадық, 
ата-анамызды шақырды. Мені ата-анам 
Актоғайға оқуға ағам үйіне жіберді. Сол 
кездегі тэртіп солай еді. 
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Немерелерден тілек 
Бізге деген махаббатын, 

Жүрегінде сактаған. 
Дөл осындай ата - еженіц, 

Барлығына мактанам. 

Ата - еже үшін немерелер, 
Жаралғандай күн - айдан. 

Жаксы тідеу сіэдерге, 

С ы н ы п т а с т а р д ы ң неыерелер і . 



Лтамы збен апамызды сыилаймыз, 
Айткан кенес - акылларын тыңлаймш. 
І-ркелейміз асыр салыи ойнаймыз, 
Олар үшін шекер менен баллаймы з. 

Корген сайын готті беріп аллайіын, 
Ата - апамның лостарын да сыйлаймыз. 

Бізге аіігкан үлагапы создерін, 
Үгынамыз еанамызга жинаймы *. 

Ата - ожелер үзак омір сүріңдер, 
Жы.і іа іой.іаіі а.іпыс. жеіиіс. еекеенді. 
БіздІ ертіп думандатыи жүріңдер. 
Жаксы тілек сіздерге: 
Нүрлан, Нүрсая, Айша, Нүрайдан: 

Бейсентай мен Уакыгтың немерелері. 



НЕМЕРЕМ АИЫМ 

Сөзін ж а з і ан: әжесі 
Ақпанбаева I ор\ ай 
Әніп жазған: ИмашевОлібек 

Айым менің - жұлдызым, 
Айым менің к\ ндызым. 
Айым менің ак ұлпам, 
Айым менің таң шолпан, 
жан балам. 

Қайырмасы: 

Лііым мспің - суйкімді бол. 
Аііым менің - икемді бол. 
Амап болсын - ата-анаң, 
Қулпыра бер жан баламі 

Лііым менің - ботакан, 
Айым менің қошақан. 
ЛПым менің- б о . і а ш а к . 

Айым менін кұлыншақ, жан балам. 

л і і і . і м менін 
Айым менің 
Айым менің 
Айым менің 

Қайырмасы: 

к а и а і ЫМ, 

талабым. 
бұлаі ым, 
ш \ а і ы м . ж а н балам. 

Қайырмасы: 
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Кьімбатты достарым! Онді эркайсың өз 
немерслсрінс арнап айтуға болады. Немереннің 
атын ата да айта бер. Бәрімізге ортақ эн болады. 

Бұл эн негмерем Айым 3 жаска келгенде 
(2011ж.) Тэуелсіздік 20 жылдык тойында алгаш 
рет аудандык концерт багдарламасына еніп, 
шырқалды. Орындаган Қызыларайлық Олібек 
Имашевтің баласы Рымхан Молдір (5 сынып 
окушысы) 

Суретте: Алиысбай немерелері: Айым мен 
Ералы. 
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Сөз соны 

Әр ата-ананың ошпес ізі - артында калган 
ұрпактары. «Агаш жапырагымен, адам ұрпағымен 
корікті» дегендей әке-піешені асқақтата атын 
атап, даңкка болеуші балалары болмак. 

«Тектідсн тскті г\ар. ісктілікті куар, 
гсктілікті кугандар эркашанда биік түрар» 
дегендей осы сыныптас достарымыздың 
үриактары өз орнын тауып. білімді, беделді 
түлгалар болсын! 

Канша айтсакта алам омірі аламмсн кызык. 
адамды досына каран багала дсгендей, біздің 
достар айналасы абзал азаматіарга. бауырларға, 
туган-туыстарга толы. Сыйлай да біледі, сыйлы да 
болуда. Сыныптас юстардын огбасгары орныкгы. 
тірлігі гамаша. бір.ііп берік. Қызыларай елінің 
ерен үриакгары боллы. Бэрі дс караиайым, адал 
енбек етті. Еңбскгсрі ср атандырды. 

* * * 

Достар. достар жүрсің кайда, 
Біргс еді юіі жанымыз. 

Еске алысып осындайда, 
Ән шыркайык бэріміз! 
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\ІЛІ\І\ мы 

1. а . і г ы 009 

2. Достарга ариа\ 

3. Ьі.іім бсргси үетаиар 

4. Віргс окыган сыііыімасгарымыз 

5. Сыныіггаеіар гуралы молімст 

6. КаГггыс болган сыііымгасіар 

7. Мәңгілік сагымыіп 

8 Суреттер сыры (балалык ксэсң) 

9. 50 жы.ілаи кеиімі і кетлес\ 

I О.Кездесу сурсттері 

11.Балдлыкескс іүскенле 

12.1 Іемерслерлен ті.іек 

13. Соңгы СӨЭ 
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