




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”



2014 жыл  С.Мұратбеков

«Жусан иісі»

2015 жыл  І.Есенберлин

«Көшпенділер»

2016 жыл  Д.Бабатайұлы

«Шығармалары»





Сұлтанмахмұт 

Торайғыровтың сан 

қырлы және әртүрлі 

жанрлы бай мұрасы –

XX ғасыр басындағы 

қазақ   әдебиетінің 

ерекше құбылысы, қазақ 

халқының рухани 

мәдениетінің маңызды 

бөлшегі



Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармалары:

1908-1911 жылдары "Дін", "Сарыбас", "Соқыр сопы", 

"Кезек қашан келеді", "Оқу", "Зарландым"

1912 жылы"Оқудағы мақсат не?", "Анау-мынау", 

"Қандай?", "Зарлау"

1913-1914 жылдары «Өлең һәм айтушылар», «Ауырмай 

есімнен жаңылғаным», «Қазақ тіліндегі өлең 

кітаптары жайынан», «Қазақ ішінде оқу, оқыту жолы 

қалай?», «Қазақтың өлең жинақтары жайлы», «Әндер 

мен оны орындаушылар», «Қазақтарды оқыту жүйесі»

1914 жылы "Қамар"

1918 жылы “Адасқан өмір”



Қараңғы қазақ көгіне,

Өрмелеп шығып күн болам

Қараңғылықтың көгіне,

Күн болмағанда кім болам



Адасқан өмір

МЕН БАЛА

Мен сәби мейірімді ана құшағында

Ақ мамасын сүйемін, құшамын да:

Атын ана жек көрер шамасы жоқ

Былғанам ба, мейлі құсамын ба.

Мен – ұжмақ періштесі, көңілім таза,

Қандай нәрсе білмеймін бәле, қаза.

Еркімнің ұйғарғанын істеуіме,

Ұғынбаймын ешкімнен бар деп жаза....



МЕН ЖІГІТ

Мен жігіт, он бес-отыз арасында,

Бұл жаста көп бересі-аласым да.

Алдымда толған мақсат, толған таңдау,

Алайын мынасын ба, анасын ба?

Жазғы гүлдей түрленіп толған түсім,

Көзім нұрлы, ақ меруерт – бүтін тісім.

Шашым қара сүмбілдей, бойым түзу,

Сәуле шашып тұрады жастық пішін....



МЕН ТОҚТАДЫМ

Адамда өмір бар ма қуанатын,

Жазғы шөп күз түскенше қуаратын,

Құрт тұсіп кейбіріне көк кезінде,

Мезгілсіз гүл шаша алмай суалатын.

Жар сүю, жұрт мақтарлық 

атақ табы –

Аз күннің аз ермегі уанатын.

Екеуінің бірі жоқ әлі менде

Кәрілік келсе, шамам не қуалатын?....



МЕН КӘРІ

Мен кәрі халім кеміп, 

тәнім тозған,

Алдымда қараңғы көр 

қолым созған.

Аяқ бассам, алдымда көр 

тұрған соң,

Күндерді сағынамын

бастан озған.

Ол күндердің келмеске 

кеткені рас,

Дегендей аппақ болған 

сақал мен шаш.

Буын босап, қалтылдап, 

бел бүгіліп,

Жерге аз-ақ тимей отыр 

селкілдеп бас....



МЕН ӨЛІК

Мен өлік, мен суық тән, менде жан жоқ,

Жүрегімде өмір жоқ, ыстық қан жоқ.

Үміт жоқ, жек көру жоқ, махаббат жоқ.

Сезім жоқ, кірпігіміді қозғар хал жоқ....



Қазақстанның халық ақыны 

Дихан Әбілевтің үйінде сақталған С.Торайғыровтың

қолтаңбасы







Қазаққа ілгерілеу керек болса, мұны аз

қалыпта  қалдырмай,  көбірек  тұрсын, бәріне  

таныс  жетілген   жұрттардың қатарына қосу 

керек; олармен бірге  адам  баласының   жеңіл  

күн  көруіне, тегіс бақытты болуына жол табу 

керек, іздесіп ат салысу керек... 

Бізге керегі қайткенде солардың білімін тез 

үйреніп, қайткенде  сол  қатарға тез  қосылу 

қамын қылу керек. 

(Сұлтанмахмұт)


