


АСПАНДИЯР КЕНЖИН

22.12.1887 ж. – 26.02.1938 ж.



Туған жерінің азаттығы мен

тұтастығы жолында арпалыса

күресіп, сталиндік қуғынға ұшырап,

«халық жауы» атанған ағартушы

арыстарымыздың саналы өмірі

халқымыздың сана-сезімінде өшпес

із қалдырды. Олардың өнегелі өмірі

мен жарқын істері келешек ұрпақ

үшін әркез өшпес мұра және

жалынды ұран болып қала бермек



Аспандияр Кенжин 1887 жылы

22 желтоқсанда Гурьев уезі, Рәкош 

кентінде дүниеге келген



Аспандияр Кенжин 1897-1900 

жылдары Гурьев уезіне қарасты Есбол 

аулындағы мектепті, 1900-1902 

жылдары Гурьев қаласындағы екі 

кластық орыс-қазақ училищесін,  

1902-1906 жылдары Орынбордағы 

орыс-қазақ  мұғалімдер мектебінде 

оқып  бітірген



Аспандияр Кенжин оқып

жүрген кезінен бастап жаңашыл,

халықшылдық бағыт ұстанған.

1907-1917 жылдары Орал

губерниясының мектептерінде

оқытушы болып жұмыс істейді



«Оңтүстік-Шығыс республикасы»

деп аталған қазақ ұлттық

мемлекеттігін құру жоспарын жасады.

Ресейдің 1-Мемлекеттік думасына

отаршылдық саясатты айыптаған

бірнеше хат жолдады. Осындай

демократяшыл көзқарастары үшін

Аспандияр Кенжин полицияның

бақылауына алынды



1917 жылдың көктем-жаз айларында 

Торғай облысының комиссары болып 

тағайындалған Әлихан Бөкейхановтың 

орнына Бүкілресейлік земство одағының 

бұратана халықтар  бөлімін басқарды



«Қазақ» газетінің тілшісі болды. 

1917-1919 жылдары «Алаш» партиясы мен 
Алашорда үкіметі жұмысына белсене ат 
салысты. Темір  уезі земство басқармасының 
төрағасы, Алашорданың Торғайдағы әскери 
кеңесінің мүшесі болды. Бірінші Жалпықазақ 
съезі Аспандияр Кенжинді Бүкілресейлік оқу 
комиссиясына қазақ халқының өкілі, екінші 
жалпықазақ съезі  Алашорданың Ұлт кеңесіне 
кандидат етіп сайлады



Аспандияр Кенжин Орал облысы

қазақтарының Қаратөбе съезінде 1918

жылы қаңтарда «Ақ жол» партия

құрушыларының бірі болды. 1920 жылы

15 қазанда құрылған Қазақ өлкесін

зерттеу қоғамын ұйымдастыруға

қатысты. 1920 жылы РК(б)П мүшелігіне

кіріп, оның Қазақ өлкелік комитетінің

үгіт-насихат бөлімі меңгерушісінің

орынбасары болды



1921 жылдың наурыз айы мен 1921 жылдың
қазан айы аралығында Халық ағарту
комссариатының Саяси ағарту басқармасының
төрағасы және алқа мүшесі болды. 1921жылдың
қазан айы мен 1922 жылдың қараша айы
аралығында Қазақ АКСР-нің халық ағарту
комиссары. Осы кезеңде Қазақ АКСР-де
орталыққа тікелей бағынатын дербес әскери
округ құру мәселесімен айналысты және
«Еңбекші қазақ» газетінің алқа мүшесі, ҚАКСР
ОАК Балалар өмірін жақсарту жөніндегі орталық
комиссияның төрағасы болды.



1924-1928 жылдары Қазақ

АКСР Сыртқы сауда халық

комиссары және өлкелік партия

комитетінің мүшесі болды.

1925-1926 жылдары Қазақстан

ХКК астананы Қызылордаға

көшіру комиссиясын басқарды



Қазақстан Халық шаруашылығы

кеңесінің төрағасы, Семей ет комбинаты

құрылысының бастығы, КСРО

Халкомиссарлары кеңесі жанындағы

Дайындау комитетінің (Комзаг)

Түрікменстандағы уәкілі, Орынбор

«Облтерідайындау» мекемесі

директорының орынбасары және тағы

басқа көптеген қызметтер атқарған



Аспандияр Кенжин саяси

қуғын-сүргінге ұшырап 1921,

1932, 1936 жылдары партия

қатарынан шығарылған



Ал 1936 жылы Орынборда

НКВД облыстық басқармасы

тарапынан ұсталып, 1938 жылы 26

ақпанда Алматы қаласында

атылған



Аяулы азамат Аспандияр Кенжин 1990 

жылы 30 қаңтарда  КСРО Жоғарғы соты 

пленумының №114-90 қаулысының шешімі 

бойынша өзі дүние салғаннан  кейін 52 жыл 

өткенде толық  ақталды



Астана қаласының 

Сарыарқа  ауданындағы 

бір көшеге Аспандияр 

Кенжин есімі берілген



Аспандияр Кенжиннің отбасы. Солдан оңға 

қарай, отырғандар: Аспандияр Кенжин, [ұлы 

Баязит], қызы Софья, тұрған: әйелі Жаннета 

Рамазановна. [Орынбор қ., 1924 ж.]

Асфендияр Кенжин. Сборник документов 

и материалов. – Архив Президента 

Республики Казахстан – Алматы: 

Издательство «Елтаным», 2014. – 348 с.





Кәсіп, ауыл шарушылығы, жол,

сауда - осының бәрі қосылып халық

шарушылығы аталады. Халық

шаруашылығында көрнекті және

жетекші орынды алып отырған –

өнерлі кәсіп шаруашылығы

А. Кенжин



...еңбек мектептері өз бетінше 

жұмыс істеуге ғана емес, еңбекке 

ұйымдастыру икемділігінің ұжымдық, 

ортақшыл дағдыларына үйретуі тиіс

А.Кенжин  



Қазақтың ескеретін ісі –

оқу. Оқу – тұрмыстың  зор 

тіреуі. Оқусыз адам уықсыз 

тігілген үй секілді

С. Сәдуақасов



Біз қанша айтсақ та, қанша жоспарласақ

та, қазақ мектептерін жеткілікті

оқулықтармен қамтамасыз етпей, ұлттық

қазақ мектептерін құрамыз деген

тірлігімізден ештеме шықпайды

С. Сәдуақасов



Оқытудағы мақсат - жалғыз 

құрғақ білім үйрету емес, біліммен 

бірге жақсы тәрбиені қоса беру

М. Дулатұлы



Аспандияр Кенжиннің
бұқаралық ақпарат құралдарында
жарияланған мақалалары негізінен
елді сауаттандыру, халық арасында
саяси ағарту жұмыстарын жүргізу
мәселелерін қамтыды

Ә.Сүлейменова



2-қатар. Солдан оңға қарай: 3. А. Кенжин. Орынбор қ. 22 мамыр1924 ж. 

896-қ. 1-т. 1072-іс. Позитив.



АҚ  ЖОЛДЫ  

АҢСАҒАН  АЗАМАТ



А. Кенжиннің балалары: София, Махмуд, Баязит, Шаміл

Қызыл-Орда. 1928 ж.



Жаннета және Софья

1933 ж.
Жаннета және Юлия

1934 ж.



ТӘУЕЛСІЗДІК  ҮШІН  

КҮРЕСКЕН  ТҰЛҒА



Баязиттің ұлы –Александр 

Кенжин. Медицина 

институтының студенті. 

1960 ж.

Юлияның қызы – Жаннета 

1970 ж.



Жаннета Рамазанқызы

қызы  Юлиямен

1940 ж.

Юлия Александрқызы

қызы Жаннетамен

1950 ж.



ҚОҒАМ  ҚАЙРАТКЕРІ. 

АҒАРТУШЫ



Кенжина Жаннета Рамазановна

1950 ж.

Кенжин Баязит Аспандиярович

1940 ж.














