


Кәмен Оразалин



Кәмен Оразалиннің өмірі.
Оразалин Кәмен 16 маусымда Семей 

облысы, Абай ауданы, Құндызды 

ауылының Қылышбек жайлауында туған.

1939 жылы орта мектепті бітірген соң, 

Қызыл Армия қатарына алынып, кіші 

командирлер мектебін бітіреді. Ұлы Отан 

соғысына қатысқан. 



1947 жылы мұғалімдер 
институтын бітірген соң, 
туған ауылындағы орта 
мектепте мұғалім болып 
қызмет атқарды. 

Бала оқытумен қатар 
жазушылықты та қатар 
алып жүрді. 



 Жасы 20-ға жеткен өрімдей жас жігіт елім мен 
өмір арпалысқан қан майданның қақ
ортасында жүрді. Сол кездің өзінде-ақ Абай, 
Шәкәрім, Көкбай, Шәкірлер сияқты өлең
жазып, Мұхтардай зерделі сөздің зергері 
болсам деп армандайтын жас жігіт қалам мен 
қаруды қатар ұстап жүрді. Соғыстан аман 
оралған жазушы өзінің болашақ
шығармаларына қыруар материалды туған жер 
төсінен жинады.



Абай – Мұхтар әлемінде Кәмен Оразалиннің дербес
орны болуы заңды, ұлы дәстүрге адалдық, ал 
дәстүрді жалғастыру парыз. 1972 жылы жазушы
Мұхтар Әуезов туралы төрт томдық роман жазды. 
Бұл романды жазуға 20 жыл ізденіп, 35 жыл табан
аудармай жазды. 

«Абайдан соң» – жазушының ең кесек, ең негізгі
туындысы, мұнда қазақ дүниетанымының негізгі
қағидаларынан, сахаралық қалыбынан айрылмаған
мұрат бар. Өзінің жарты ғасыр ғұмырын  Абай 
атындағы орта мектепте жас жеткіншектерді білім
нәрімен сусындатып, зейнеткерлікке шықса да 
шығармашылықпен шұғылданды.



Шығармалары
“Жексен” повесі, «Кектем салқыны», «Кәмен», 

«Ақжазық», «Абайдан соң» романдарының авторы. 
Оразалиннің Абай шығармашылығына, абайтану
мәселелеріне қатысты «Данышпан ақын» 
(«Екпінді», 1939, 30- маусым), «Абай аулында» 
(«Совхоз туы», 1964, 11- 28 қараша), 
«Абайтуралы»(«Қазақ әдебиеті», 1963, 6-
қыркүйек), «Абай» қолжазба журналы туралы» 
(«Қазақстан мектебі», 1961, №9)т. б. мақалалары 
мен «Абай аулына саяхат» (1976) деген очерктер
жинағы жарық көрді.



“Жексен” атты повесіне
ақын-жазушылардың пікірі.

«Сенің «Жексен» атты повесің маған негізінде
ұнайды. Бірінші рет қалам тартқан бұл тырнақ
алды шығармаң да мен жазушыға тән бірнеше
белгілеріңді көрсеткенсің», -деді Сәбит Мұқанов.

«Повесттің құрылысында адамдарды, өмірді суреттеу
тәсілдерінде қазақ әдебиетіне әлі енбеген
жаңалық ұшқындары бар», деп Ғабиден Мұстафин 
ерекше атап көрсетті.

«Жас автордың әдебиетімізге елеулі шығарма 
әкелгендігі сүйсінерлік іс. Жазушылар Одағы 
көмектесіп, баспаға ұсынғаны жөн»,-деп  Қалижан 
Бекхожин да ағалық көңілін білдірген».



Кәмен Оразалин медальдармен

марапатталған.

« Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген 

мұғалімі», Октябрь революциясы, 

ІІІ дәрежелі «Даңқ» ордендерінің, 

«Парасат» орденінің және көптеген 

медальдардың иегері.



Кәмен Оразалин ұлымен



Кәмен Оразалиннің ұлы 
Елдар Оразалин.



Кәмен Оразалиннің кітаптары.



Майдангер жазушы, қазақ әдебиетінің 

қадірменді ақсақалы Кәмен Оразалин 

2008 жылы наурыз айында дүниеден 

өтті. Ел іші алтын бесік, даналардан 

дарыған өнер өлшемі иісі қазақта тарыл-

майды.



Шығысымның алтыны,қаламгері,

Ұстаз әрі соғыстың ардагері.

Жазушысы қазағымның Кәмен аға,

Жасаған еңбегіңді халқың көрді.

Сондықтан елің сені ұлықтайды,

Мерейлі мерекеңмен құттықтайды.

Рухани ұстаз болған ұлы атаны,

Ұрпағың ешқашан да ұмытпайды.

Кәмен Оразалинге арнау




