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Абдалиева Гульзада Кошоевна 

 
Просим Вас ответить следующие вопросы (Необходимо строго соблюдать указанный 

лимит слов. Превышение лимита слов приведет к автоматическому отклонению заявки): 

 

1. Дайте ваше определение Восстания 1916 года? 50 слов. 

 

  1916-жылдагы орус империясынын колониялык саясатына каршы көтөрүлүшкө чыгып, 

жеӊилип калган кыргыздар Кытайга качууга аргасыз болушкан. Кытайлык кыргыздарда 

үркүндү чоң качкын (үркүн), орто качкын (үркүн) жана кичи качкын (үркүн) деп шарттуу 

түрдө бөлүп баяндашат.  

2. Какие “белые пятна” вы видите в изучении Восстания 1916 года? 80 слов. 

  1916-жылдагы көтөрүлүштүн көмүскөдө калган маселеринин бири жазалоочу 

экспедициянын Кытайдын аймагындагы мыкаачылык аракеттери,  Кытай жергесинде 

кыргыз кыздарынын сатылышы, айрымдарынын сойкуналардагы оор тагдыры, Кытайдан 

кайтып келе жаткан жолдогу арарчылык, жол азабы жана Убактылуу өкмөт  менен келгин 

орустардын кошундарынын кыргыны, кулчулуктан улам,  же өз эрки  менен биротоло 

Кытайда калып калышы; 1917-жылы болгон ачарчылыктын, жуттун эң алсыз курмандыгы 

болуп, ач жылаңач  качкындан келгендердин кырылышы; алгачкы убактарда келгин 

орустардан түзүлгөн кызыл армиянын  курмандыгы болушу жана бүгүнкү күндө Кытай 

Эл Республикасында калып калган кыргыздардын тагдыры. 

 

3. Укажите работу (книги, статьи, сайты, фильмы, дискуссии и т.д.) о Восстании 

1916 года, которая вызвала ваш интерес. Обьясните почему? 80 слов. 

   Астанадагы Н.А.Назарбаев атындагы университеттинин профессору А.Моррисондун 

"Беженцы, реабилитация и революционные насилие между восстанием 1916г. и 

Октябрьской революцией" макаласында 1916-жылдагы көтөрүлүш Борбордук Азиядагы 

совет мезгилиндеги эркиндикке умтулууга жол ачкан, кыймылдарды белгилейт. Анткени,  

1916-жылдагы көтөрүлүш падышачылык бийлик кулагандан кийин токтоп калбастан 

совет бийлиги орногондон кийин улантылганын тастыктайт.  

   

4. Назовите точку зрения на Восстание 1916 года, выраженную в научных 

исследованиях, с которой вы несогласны. 80 слов. 



  Улуу көтөрүлүштүн жыйынтыгында, Кытайга качпай эле коюшса болмок деген айрым 

ой-пикирлерге кошула албайм. Анткени, Пржевальск, Пишпек уездеринен кыргыздарды 

Нарын уездине көчүрүп, ал эми Сарыбагыш жана Атаке болушундагы кыргыздарды 

алыскы аймактардагы болуштуктарга же айылдарга чачыратып, же Балхашка көчүрүү 

боюнча токтом кабыл алышкандыгын архивдик булактар тастыктап жатат. Падышачылык 

бийлик кыргыздарды жерлеринен суруп чыгаруу максаты болгон. 

5. Если бы вы были человеком искусства (художником, режиссером, поэтом, 

архитектором), как бы вы выразили свое отношение к Восстанию 1916 года? 80 

слов. 

Эгерде мен жазуучу же художник болсом бул трагедиялуу окуянын экинчи бетин б.а. 

"адамгерчилик жана суйуу" маселесине кайрылмакмын. Эскеруулорду жыйнап олтуруп, 

эки жаштын ыйык сезими жана баш кошкон жаштардын тарыхы кездешет. Айрымдардын 

тагдыры эки айрылыш жолго кабылып, бири Кытайда, бири Кыргызстандын аймагында 

калып калышкан оор тагдырлар баянын чагылдырмакмын. 

6. Е с ли бы был магический всезнающий источник по Восстанию 1916 года, 

какой вопрос бы ему задали? 30 слов. 

Тарыхчылардын так маалыматты жок болгондуктан, бул көтөрүлүштүн негизинде 

канчалаган кыргыздын мерт болгонунун билгим келет.  

Пикирлер боюнча: 

1. 100 мин 

2. 12о мин 

3. 150 мин 

 

 


