




2007 жыл – Абай “Қара сөз” 

2008 жыл – М.Әуезов “Қилы заман”

2009 жыл –

М.Жұмабаев 

“Махаббат 

жырлары”

Қазақстандағы “Бір ел – Бір кітап” акциясы



2010 жыл – Ж.Молдағалиев “Мен қазақпын”

2011 жыл – Ж.Аймауытов “Ақ білек” 

2012 жыл О. Бөкей 

«Қайдасың, қасқа құлыным!»

2013 жыл. 

Ф.Оңғарсынова

“Дауа”





Сайын біздің ұлттық

құндылығымыз, оның шығарма-

сының ғұмыры ұзақ. Бүгін

болмаса ертең, ұлтына

қарамай-ақ өз оқырманымен

ажырамастай табысатыны

кәміл.
Шерхан Мұртаза



1957–1963 жж. ҚазМУ-де сырттай оқыған, 
1971 жылы Мәскеудегі Жоғары әдеби курсты бітірген. 
1954–1962 жж. мұғалім, аудандық, облыстық     

газеттердің әдеби қызметкері,
1962–1972 жж. «Жұлдыз» журналында, «Қазақ әдебиеті»   

газетінде бөлім меңгерушісі, Қазақстан             
Жазушылар  одағында кеңесші, Көркем әдебиетті                          
насихаттау   бюросының директоры, 

1972–1977 жж. Қазақстан КП Орталық Комитетінде               
жауапты  қызметкер, 

1977–1980 жж. «Қазақ әдебиеті» газетінің бас редакторы,
1980–1984 жж. Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы,
1984–1986 жж. «Жазушы» баспасының директоры, 
1988–1991 жж. ҚЖО-ның екінші хатшысы болған. XІ       

сайланған  Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 
депутаты.

Сайын Мұратбековтың өмір жолы











Көп  ұлтты  әдебиетіміздің гүлдеп тұрған 

мәуелі бағында Сайын Мұрат-бековтің  жас  талдай  

желкілдеп  бой көтерген тамаша прозасы бітік 

шығып, алыстан көзге түсіп, көз тартары сөзсіз

Ғ. Мүсірепов



Сайын Мұратбековтың шығармалары ғаламторда



KITAP.KZ сайтында орналасқан электронды кітаптар





Әдебиет порталында орналасқан Сайын Мұратбековтың
электронды кітаптары



Сайын қазақ ауылының қиын 

кезеңiн шынайы  бейнелеп, 

полотнолық ғажап шығармалар 

жазған бақытты жазушы.
Төлен Қаупынбайұлы





Аянның прототипі-Науқан Керімов 

бүгінде Ескелді ауданының Ақын Сара  

ауылында тұрады.1937 жылы туған. 



Аян әжесі екеуі біздің ауылға 

қырық екінші жылдың 

жазында көшіп келген...



...Ойынды тастай сала,  бәріміз бірдей топырлап Аянның қасына 

келдік. Үстіміздегі киімнің кімдікі қара, кімдікі ақ екенін біліп 

болмайды, баттасқан шаң-топырақ. Шетімізден ит 

талағандай алым-жұлым, алқа-салқамыз.



– Жүріңдер, бүгін мен 

кешегіден де қызық 

ертегі айтамын, – деді. 

– Ертеде бір жетім 

бала бопты... – деп

Аян  ертегісін 

бастады.



…Өзі жетім болған соң ба, кім білсін, 

Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы                 

болушы еді.



Аян қарлы топырақ араласқан жас қабірге 

жаутаңдап біраз қарап тұрды да, бір уыс 

топырақты іліп ап: «Топырағың жеңіл болсын,                 

әже!» деп шашып жіберді.



…Жазға салым Жусандытөбе жақтан қоңыр 

салқын самал еседі. Ашқылтым иіс аңқиды. 

Жусанның иісі. Сондайда есіме тағы Аян келеді.





Әсет пойыздан таң алдында кеп түскен. Шағын

станцияда мұнан өзге сыртқа шыққан адам 

болған жоқ....



-Мен осы жолмен станциядан ауылға жаяу қайтқам, 

- деді Әсет.

Осы бұлақтың басына келіп отырушы едім. 

Туу, рақаты-ай, тамаша жер-ау!...



...Әпкесі хат жазған сайын ауылдың өскендігін, 

жаңа мектеп, жаңа клуб, жаңа үйлер 

салынғанын айтатын...



Алақай, таудың үсті қандай жақсы! Төменде, 

әлгінде өздері шыққан жақта өркеш-өркеш болып 

қалың тұман жатыр шөгіп, жыбыр-жыбыр 

қозғалады, толқиды...



...Анау жетіқарақшы Алматыдан қарасаң да осы тұста, 

Москвадан қарасаң да осы тұста, 

Жер-Ананың күйкілігін ойласаң зәрең ұшады.



“Менің әдеби кредом – аз болса 

да,  саз  жазу.  Сол   арқылы 

сапалы да шебер орындалған 

толыққанды шығармаларға 

қол жеткізу”                                                                                                                 

С. Мұратбеков


