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Халқымыздың тарихы мен өмірінде өзіндік

із қалдырған, күш жігері мен білімін

халқының болашағы үшін сарп еткен, кезінде

құрбаны болған, белгілі мемлекет және қоғам

қайраткері, ағартушы-педагог, әдебиетші,

ғалым, журналист, аудармашы Манаев

Нұғыман Сәрсенұлы 1894 жылы 17

қыркүйекте бұрынғы ішкі Бөкей Ордасына

қарасты Екінші Теңіз бойы округінде қазіргі

Құрманғазы ауданы Атырау облысы Жанбай

деп аталатын жерде (кей мәліметтерде

Үшшеркеш селосы) дүниеге келген.



Жастайынан тұрмыс ауыртпашылығын

басынан кешiрген. Алғашқы сауатын ауыл

молдасынан ашқан ол Уфада мұсылман

училищесiнде оқыған. «Шығыс баспасөзi»

баспаханасында әрiп терушi, корректор және

мұғалiм болған. 1916 жылы «Ғалия»

медресесiн үздiк бiтiрген ол, туған ауылына

келiп ұстаздық еңбегiн бастайды. 1917 жылы

сәуiр айында Орда қаласында өткен Бөкейлiк

қазақтардың губерниялық съезiне Нұғыман

Манаев Екiншi теңiз бойы округi бойынша

делегат болып қатысады.





Нұғыман Манаев Қазан социалистiк

революциясынан кейiн Бөкей губерниясында

кедейлер комитетiнiң төрағасы, 1920-1924 жылдары

уезд комитетiнiң төрағасы, Бөкей губерниясының

халық ағарту бөлiмiнiң меңгерушiсi, 1924-1926

жылдары Бөкей губерниясының партия комитетi үгiт-

насихат бөлiмiнiң меңгерушiсi, 1926-1929 жж. БК

(б)П Жетiсу губкомының және Ақтөбе округтық

комитетiнiң жауапты хатшысы, 1929 жылы Өлкелiк

партия комитетiнiң бюро мүшесi болып сайланды.

1929-1930 жылдары Қазақ АКСР Халық ағарту

комиссары қызметін атқарды. Ол кезде халық ағарту

комиссариатының жұмысы сан арналы болатын.



Жоғарғы қатардағы үшінші тұрған Нұғыман Манаев



Сондықтан Нұғыман Манаев мектеп пен оқу

орындары жұмыстарымен қоса мәдениет, өнер,

әдебиет, баспа мәселелерiмен де шұғылданды,

жаңа бiлiм беру жүйесi мен жаңа өнердi

қалыптастыру iсiнде қабiлетiн танытты.

Әсіресе 1930 жылдардың бас кезінде ерекше

мән берілген мәселе Қазақстанда жалпыға

бірдей бастауыш білім беру туралы заңды

орындау, мектептер ашу, ауыл мектептері үшін

мұғалім кадрларын даярлау, сол мақсатта

жоғары оқу орындарын ашу жұмыстарымен

шұғылданады.



Нұғыман Манаев Қазақ АКСР халық ағарту

комиссары қызметiн атқара жүрiп қала мен ауыл

балалары арасындағы оқу-тәрбие, тұрмыстық

алшақтық туралы, жаңа әлiптi екi жыл, қазақ тiлiнде

жүзеге асырудың шаралары мен әдiстерi, кеңсе iсiн

жаңа әлiпке көшiру, оқулықтар мен оқу құралдарын

шығару туралы ойларын, ұстаздар қауымының

жанашыр насихатшысы болған «Жаңа мектеп»

журналының бетiнде жариялады. Мәселен,

«Мәдениет аттанысында шабандық бар», «Ағарту

жұмыстарымыз жайында бiрнеше сөз» (1929, №6

санда), «Бес жоспар туралы ағарту жұмыстарымыз

(1929, №8), «Кешегi екпiн бүгiнгiге жарамайды»

(1930, №2 т.б. мақалалары - соның айғағы.





Сонымен қатар, бiрнеше оқулықтардың авторы.
Оның екi кітабының «Тiл жайында» «Иман ислам»
бүгiнгi таңда мәнi орасан зор. Ол сондай-ақ
көрнектi ақын Т.Жароковпен бiрiгiп «Ұлан дауасы»
кiтабын жазған. Н.Манаевтың «Жастар арасында»,
«Азамат» атты шағын пъессалары ауыл, мектеп
сахналарында қойылған. Бұлар қазақ жастарын
оқуға, бiлiмге шақыратын, жаңашылдықты, жарқын
болашақты көздейтiн тәлiм-тәрбиелiк ойлары бар
туындылар. «Ұлан асуы» кiтабы әдеби шығарма.
Леонид Соболевтiң «Кiшкентай Төлегеннiң бақыты»
аудармасы Қазақстанның ұлан - асыр даласының
байлығын игерудегi жастардың күш-жiгерiн
айқындап, осындай байлығы бар даланың
ұрпақтары бақытты ғұмыр кешетiнiн көрсеткен.



Нұғыман Манаев өмiрiнiң соңғы

жылдары таза ғылыми-шығармашылық

және аудармашылық жұмыспен айналысты.

Ол бұрынғы марксизм институтының

Алматы бөлiмшесiнде (бұрынғы партия

тарихы институты) Ленин шығармаларын

қазақ тiлiне аударуда елеулi еңбек еттi. Осы

институттың директорының орынбасары

және классиктердiң еңбегiн аудару бөлiмiне

жетекшiлiк еттi.





Нұғыман Манаев РК(б)П –БК(б)П ХІІІ-

ХҮ съездерінің (1923,1925,1927), БК(б)П

Бүкілодақтық ХІҮ-ХҮІ конференцияларының

(1925), 1926, 1929), РК(б)П-БК(б)П

Қазақстандық ІҮ-ҮІ (1924,1925,1927),ҮІІІ

(1934) облыстық-өлкелік

конференцияларының делегаты болды.



Нұғыман Манаев қуғындалып 1938 жылы
7 наурызда ату жазасына кесіліп, репрессия
құрбаны болды.

1958 жылдың 10-шы мамырында
ақталды.



Нұғыман Манаевтың есімін есте

қалдыру мақсатында туған жері Атырау

облысы, Құрманғазы ауданында көшеге, ал

Орлы аулындағы мектепке Нұғыман Манаев

есімі беріліп, Мәдениет үйінде Мұражай

ашылған.



Қазіргі кезде халқымыздың тарихи

мәдени өмiрiнде iз қалдырған, репрессия

құрбаны болған майталман ағартушы-

педагог, белгiлi қоғам қайраткерi, әдебиетшi,

ғалым Нұғыман Манаевтың ғылыми-

педагогикалық, ұстаздық мұрасын жан-

жақты зерттеу қажеттiлiгi арта түсуде.





Түркістан-Сібір темір жолын салып,

жақсы аяқтау мақсатында шет елдерден

бізде жоқ мамандарды ғана шақыру керек,

қалған қызметкерлерді жергілікті

адамдардан алу абзал

Н.Манаев  



ХХ ғасырдың басы қазақ үшін қоғамдық

дамудың өзгеріске толы уақыты болды. Осы

кезеңде өмір сүріп, еліне адал еңбек етіп,

соңына ұрпақ тәрбиелеудегі ұлағатты

ойларын қалдырған асыл

азаматтарымыздың бірі – ағартушы,

педагог, қоғам қайраткері Нұғыман Манаев

Ғ.Қабекенов



Нұғыман Манаев Қазақстан жоғары оқу

орындарын ашуда еңбек етті. Әсіресе

Халық ағарту комиссары қызметін атқарған

кезінде жоғары мектептің өзекті

проблемаларына ерекше мән берді

Қ.Сейталиев



Қазақ мәдениетінің болашақта дамуы

үшін маңызды еңбектер қалдырған, ұрпақ

тәрбиесіне аса зор көңіл бөлген Нұғыман

Манаев халқымыздың рухани-әлеуметтік

жағынан жетілуіне өзіндік үлес қосқан ірі

тұлғаның бірі

Ғ.Қабекенов



...басқа ұлттардан шыққан ғылыми

қайраткерлеріміз қазақ тілін үйренуге

шындап кіріссе, олардың бұл жұмыстары

мықты, жемісті болуында сөз жоқ

Н.Манаев   



Нұғыман Манаев жоғары мектептің

аяғынан тік тұрып қалыптасуына, ғылыми-

педагогикалық кадрларды даярлауға, оның

материалдық-техникалық базасын

жақсартуға үлкен үлес қосты

С. Муталафханқызы



Нұғыман Манаев - қарапайым ауылдық

мұғалімнен көрнекті мемлекет қайраткеріне

дейін көтерілген, республика мәдениетінің

өсуіне, халқының рухани дамуына

атсалысып, оқу-білімге, халық ағарту

жұмыстарына белсене араласып, үлес

қосқан ұстаз

Қ.Сейталиев



НҰҒЫМАН  МАНАЕВ  -

КӨРНЕКТІ  АҒАРТУШЫ-

ПЕДАГОГ















Нұғыман Манаев туралы газет 

беттерінде жарияланған 

мақалалар


























