
И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Жусуп 
Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин алдындагы докторлук 
(кандидаттык) дессертацияларды коргоо боюнча Д.07.18.578. диссертациялык 
кецеши тарабынан тузулген эксперттик комиссиянын Бийлибаев Кайнарбек 
Шеримкулович 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых 
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 
жазылгын «Кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез 
карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» деген темадагы кандидаттык 
дессертациялык иши боюнча Акылбек Джуманалиевдин

Эксперттик кортундусу

Эксперттик комиссиянын мучесу тарых илимдернин доктору, 
профессор Джуманалиев Акылбек изденуучу Бийлибаев Кайнарбек 
Шеримкулович тарабынан 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча 
тарых илймдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 
жазылгын «Кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез 
карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» аттуу диссертациясын карап чыгып, 
темендегудей чечимге келдим.

1. Диссертациялык кецешке диссертацияларды коргоого кабыл алуу 
берилген адистикке иштин дал келиши.

Изденуучу Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович тарабынан жазылган 
«Кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык 
курешу (ХУП-ХУШ кк.)» деген темадагы кандидаттык диссертациясынын 
жалпы мазмуну 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча Ведомстволор 
аралык Д.07.18.578. Диссертациялык кецешине коргоо укугу боюнча 
адистикке туура келет.

Диисертациялык иште 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистигинин 
паспортуна толугу менен жооп беруучу «Кыргыздардын ойрот-жуцгар 
баскынчыларына каршы кез карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» 
боюнча изилдеелер ата мекендик адабияттардын, тарыхый булактардын, 
архивдик материалдардын, документапдык -  публицистикалык, керкем- 
документалдуу эскеруулер маалыматтардын негизинде ар тараптан каралып, 
комплекстуу изилдеенун теориялык-методологиялык негиздерин эске алуу 
менен каралып жаткан маселени хронологиялык ырааттуулукта ХУП-ХУШ 
кылымдар аралык окумуштуулардын илимий эмгектеринин тыянактарына 
таянып анализ жургузген. Аталган доор боюнча тарыхый аспектиде 
комплекстуу изилденип, жыйынтыктар чыгарылган.

Диссертациянын шифрына изилдеенун ички мазмуну ылайык келет.
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Диссертациянын негизги максаты болуп - Борбордук Азия 
челкемунде жашаган кыргыздардын ХУП-ХУШ кылымдардагы саясий- 
экономикалык, социалдык турмушун чагылдыруу, кыргыздардын кез 
карандысыздык учун курешун комплекстуу изилдее болду.

Коюлган максаттар теменку милдеттерди аткаруу менен чечилген:

- Теманын тарыхый булактарына жана тарыхнаамсына талдоо жургузуу;
- кыргыздардын ошол доордогу саясий жана социалдык-экономикалык абалын 
чагылдыруу; - ойрот-жунгар чапкынына чейинки Кыргыз элинин ички жана 
тышкы саясый енугуусун аныктоо; жунгар чапкынында Борбордук Азия 
элдеринин жана кыргыз элинин кез карандысыздык учун курешун баяндоо; - 
Жунгар хандыгына карты  кыргыз элинин курешунун езгечулугун керсетуу;
- кыргыз баатырларынын куреште ээлеген ордун аныктоодо Кубат бий, Эр 
Солтоной Бердике, Атаке баатырлардын кыргыз жергесин бошотуудагы 
эрдиктерин тарыхый даректердин негизинде иликтее, анализ жасоо.

Изилдееге алынган теманын предмети болуп -  Кыргыздардын 
Ойрот-Жунгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык курешу. 
Борбордук Азия челкемунде жашаган элдердин Жунгар хандыгына каршы 
биргелешкен аракети жана алардын ошол доордогу абалы каралды.

Изилдеенун объктиси -  Кыргыздардын Ойрот-жунгар 
баскынчылыктарынын тушундагы жашоо турмушу, коншу этностор менен 
саясий чейредегу мамилелери жана сациалдык-экономикалык абалы.

Изилдеенун ыкмалары -  Илимий ишти жазууда тарыхыйлуулук, 
объективдуулук принциптери, илимий таанып-билуудегу жалпы илимий 
ыкмалар: анализ жана синтез, атайын тарыхый салыштырма, хронологиялык 
проблемалар, тарыхый системалык ийлимий ыкмалар колдонулду. Бул 
боюнча 07.00.02. -  Ата Мекен адистиги боюнча изилдеенун мазмунуна, аларга 
коюлган талаптарга жооп берет жана толук дал келет.

2. Диссертациянын темасынынын актуалдуулугу теменку 
аргументтер менен аныкталган:

XX к. аяк ченинде советтик мамлекеттин кулашынын натыйжасында 
эгемендуулукке жеткен Кыргызстанда еткен тарыхты объективдуу 
чагылдырууга жаныча ой жугуртууге жол ачылды. Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 2012-жылдын 27-январындагы “Кыргызстандын элинин 
тарыхый жана маданий мурастарын окуп уйренууну терецдетуу жана 
жарандык атуулдукту калыптандыруу боюнча чаралар женунде” Жарлыгында 
“Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп-уйренуу 
боюнча мамлёкеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун системалуу 
иши элдин бйримдигин чыцдоого жана мамлекеттуулукту енуктурееге
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олуттуу салым кошо алат” деп, баса белгилеген. 2015-жылдын 30-декабрында 
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен “2016-жыл тарых 
жана маданият жылы” деп жарыялаган. Бул Жарлыкта кыргыздар тарыхый 
жана маданий бай мураска ээ болуп туруп, кийинки мезгилдерде жацы 
изилдеелер колго алынбаганы айтылат. Буга Советтик идеологиянын 
заманында далай тарыхый булактардын жок болуп кетиши да себеп болгон деп 
белгиленген.

XVII -  XVIII кылымдардагы Ойрот-жуцгарлардын Борбордук жана 
Орто Азияга жасаган жортуулдарында, анын ичинде кыргыздардын эл ичинен 
чыккан баатырлардын эрдиктери менен саясий ишмердиктери изилдееге 
алынган. Бул маселе Кыргызстандын тарыхнаамасындагы актуалдуу 
маселелердин бири. Диссертациядагы жыйынтыктар кыргыздын улуттук ац- 
сезиминин жанданышына, жаштарды Ата-Мекенди суйууге, аны кездун 
карегиндей сактоодо жана тарбиялоого жардам берет деген ишенич бар.

3. Илимий жыйынтыктар.

Мен эксперттик комиссиянын мучесу катары, назарыма коюлган 
диссертациялык изилдееде Кыргызстандын тарых илиминин енугушуне бир 
катар жацы теориялык, илимий-практикалык жана тарыхнаамалык 
жыйынтыктар алынганы байкалат. Бул тарыхнаамалык жыйынтыктар кыргыз 
тарыхына белгилуу денгээлде салым кошуп, кыргыз тарых илиминин 
енугушуне да алгылыктуу таасир тийгизе алат. Алар теменку жыйынтыктар:

1-жыйынтык. Эмгекте изденуучу Кыргыздардын XVII -  XVIII кк. 
ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык курешун 
изилдеенун натыйжасында иштин жалпы мунездемесу берилип, анда 
теманын актуалдуулугу каралып, Советтик доордо далай тарыхый 
булактардын жок болуп кетишинин себеби жана эмгектин актуалдуулугу 
тастыкталган (киришуу белуму).

2-жыйынтык. Диссертацияда изилдеечу ишинин максаты менен 
милдеттерине карата теманын тарыхнаамалык маалыматтарын кароо 
негизинен эки багытта жургузген. Биринчи, XVII-XVIII кк. изилденген 
теманын тарыхый булактары жана тарыхнаамасына токтолуу менен анализ 
жасалган. Экинчи, кыргыз тарыхнаамасында инсан таануу маселеси боюнча 
кыргыз баатырларына арналган илимий эмгектер каралып изилдеенун илимий 
тарых принциптерине туура келген. (1-бап, 1, 2. белум).

3-жыйынтык. Теманы изилдееде Кыргыздардын социалдык- 
экономикалык абалы жана коцшу элдер менен саясий чейредегу 
мамилелерин, ошол доордогу тарыхый окуялар мезгил талаптарына ылайык 
каралып кыргыздардын уруучулук тузулушу, этностук байланыштары, ички
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саясий енугуусу, маданияты, экономикалык-чарбалык маданияты, коомдук 
турмушунун взгвруусу Евразиянын соода-кербен байланыщындагы «Улуу 
Жибек жолу» каралган. Тарых илиминдеги изилдеелерде кецири 
колдонулунган ыкмалардын бири -  тарыхый салыштырмалуулукту илимий 
жактан пайдаланып, изилдее ишинин алдыга коюлган максат, милдеттерин 
дурус аткарган (Н-бап, 1,2 бел ум).

4-жыйынтык. Борбордук Азия элдерининнын Ойрот жуцгар 
чапкынына каршы биргелешкен курешу жана баатырларынын ээлеген орду 
(ХУИ-ХШ кк.) деген белумунде, ошол мезгилдегй жуцгар чапкынына каршы 
курешун анализдеп, тарыхнаамалык талдоого алган учурда бир катар тарыхый 
эмгектер, булактар изилденген. Тарыхый маселелелер боюнча 
окумуштуулардын эмгектерин салыштырып кароо аркылуу ар тараптуу 
изилдеену талап кыла тургандыгын тактай алган (Ш-бап, 1,2 белум).

5-жыйынтык. Каралып жаткан теманы изилдееде бир катар Жуцгар 
хандыгына, кыргыз баатырларына байланышкан архивдик материалдар, 
адабияттар, илимий монографиялар, илимий макалалар, электрондук 
ресурстар, кол жазмалар баалуу тарыхый булак катары колдонууга боло 
тургандыгын керсете алган. Мындай булактык базаны илимий иштерге 
киргизуу ыкмалары туура пайдаланылган (1У-бап, 1-4 белум).

4. Диссертациядагы ар бир жыйынтык-кортундунун (илимий 
жоболорун) негиздуулугунун жана ынанымдуулугун децгээли.

Изденуучу диссертацияда ар бир жаны алынган жыйынтыктарды, 
корутунду пикирлерди негиздуу жана ынанымдуу далилдей алган. Бул 
далилдер кыргыз тарыхнаамасында олуттуу мааниге ээ. Илимий ишке 
киргизилген материалдарды изилдееде, колдонулган ыкмалар 
диссертациялык иштин максатын жана милдеттерин ишке ашырууда жакшы 
жыйынтыктарды бергени алардын негизиндеги автордук кортундуларды 
ырастаган.

1-жыйынтык. «Кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы 
кез карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» аттуу илимий ишти талдоого 
алуу принцибине таянуу менен проблемалык-мезгилдик методун пайдалануу 
аркылуу ХУП-ХУШ кылымдардагы кыргыздардын кез карандысыздык 
курешу жана эл ичинен чыккан баатырлардын эрдиктери менен саясий 
ишмердиктери Кыргызстандын тарыхнаамасындагы актуалдуу маселелердин 
бири. Диссертациядагы тыянактар улуттук ац-сезимдин есушуне, жаштарды 
Ата-Мекенди суйуу жана аны кездун карегиндей сактоо сезимине тарбиялоого 
жардам берет деген ишенич аркылуу талдаган (киришуу белугу).



2-жыйынтык. Изилдеенун теориялык-методологиялык негиздеринин 
объектиси, предмети жана ыкмаларында, кыргыздардын кез карандысыздык 
курешу комплекстуу изилдееге алынып тарыхый окуялардын байланышы, 
мезгилдештируу ыкмасы кыргыздардардын ойрот-жуцгар баскынчыларынын 
тушундагы жашоо турмушу, коцшу этностор менен саясий чейредвгу 
мамилелери -  тарыхый диалектикалык биримдик жана системалык 
структуралык принциптери каралды (1-бап, 1,2-белум).

3-жыйынтык. Кыргыздардын ойрот-жуцгар чапкынына каршы 
курешуусу изилденген теманын тарыхый булактарына таянып Перс-турк, 
Чыгыш Туркстан, Кытай тилиндеги, жергиликтуу булактарга, тарыхнаамада -  
Ревоюцияга чейинки тарыхнаама, орус тарыхнаамасы, советтик доордогу, 
постсоветтик доордогу жана Инсан таануулар аныкталып, ошол мезгилдеги 
кыргыз баатырларынын коз карандысыздык учун курошундо тийгизген 
таасирлерин тарыхый булактарга таянып талдоого алган (2-бап, 1, 2-болум).

4-жыйынтык. Кыргыздардын социалдык-экономикалык абалы жана 
коцшу этностор менен саясий чейредегу мамилелери Евразиянын сода-кербен 
байланышындагы «Улуу Жибек жолу» каралып, изилдоелердо кенири 
колдонгон (3-бап, 1,2- белум).

5-жыйынтык. Изилдоодо кыргыз, казак жерлерин басып алган ойрот- 
жунгар хандарынын ич ара келишпеочулук чыр-чатактары ырбаган мезгилде 
кыргыз, казак, озбек, кыпчак, каракалпактардын биргелешкен курешун, анын 
ичинде элдик баатырлардын даназалуу эрдиктерин далилдеп, жыйынтыгында 
аты аталган элдер азатыкка чыкканын корсото алган (1У-бап, 1-4-белум).

5. Диссертациялык иштеги ар бир илимий жыйынтыктын (жобонун), 
корутундунун жанычылдыгынын децгээли.

Каралып жаткан теманын илимий жыйынтыктарынын жацычылдык 
децгээли жогоруда айтылган эксперттик корутундун беренелеринде 
чагылдырылган. Ошол эле учурда принципиалдуу жацычылдык катары 
томонкулорду белгилеп кетууго болот:

1-жацы жыйынтык. Каралган теманын тарыхын иликтоодо, теманын 
булактары, тарыхнаамасына талдоо жургузуп, коцшу этностор менен саясий 
чейредвгу мамилелерине, социалдык-экономикалык абалына жана 
кыргыздардын Ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык 
курешунун саясый тарыхы комплекстуу ез алдынча тема катары иликтееге 
алынды.

2-жацы жыйынтык. Оозеки айтымдардагы, кенже эпостордогу 
каармандардын эрдиктери, оозеки санжыраларда гана айтылып келген болсо, 
изилдееде • кыргыз баатырларынын эр журектуулугу, ишмердиги ошол

5



мезгилдегй болгон окуялардын тарых чындыгы катары далилдегенге аракет 
жасалды.

3-жацы жыйынтык. Ар турдуу мезгилде жазылган тарыхый эмгектер, 
ар кандай булактардагы маалыматтар тыкыр талданып, бири-бири менен 
кылдат салыштырылып чындыктарды далилдееге аракет жасалды.

4-жацы жыйынтык. Эмгекте тарыхый окуялар, тарыхый инсандардын 
емур таржымалы, саясий ишмердиктери жацы кез караш менен терецделип 
изилденди.

6. Диссертациянын илимий жана практикалык маанисин ачууда, 
изилдввге алынган актуалдуу маселелерди чечуудо илимий 
жыйынтыктардын ички биримдигин жана багыттуулугун баалоо.

Диссерттанттын даярдаган иши жаны тарыхый булактарды илимий 
айлампагакиргизууну жана изилдоонун жыйынтыктары Ата Мекен тарыхын 
окутууда жана ХУП-ХУШ кылымдымдардагы кыргыздардын ойрот- 
жунгарларга каршы кез карандысыздык курешундегу окуяларды атайын 
курстарды ачууда орто жана жогорку окуу жайлардын студенттери учун 
лекцияларды даярдоодо, окуу китептерин ж.б. жазууда, жаштарга 
мекенчилдик жана руханий -  нравалык таалим -  тарбия берууде, маданий- 
массалык иштерди уюштурууда илимий-теориялык, практикалык жактан 
кемек керсетет. бткен доордун ХУП-ХУШ кылымдарындагы тарыхый 
окуяларды илимий негизде дагы кенейтип, теренирээк изилдеену талап кылат;

ХУН-ХУШ кылымдардагы Борбордук жана Орто Азиядагы элдердин 
Жуцгар чапкынына каршы курешун мындан ары да толуктап, объективдуу 
иликтвбге басым жасоо максатка ылайык;

Жуцгар хандыгына каршы кыргыз элинин курешу, анын ичиндеги 
кыргыздын кол башчы баатырлары Эр Солтоной, Кубат бий, Бердике, Атаке, 
Эр Эшим, Кокум бий, Тейиш хан Аккочкор, Кацкы, Манан, Бишкек ж.б. ар 
тараптан иликтеп, алардын изилденбей калган жактарын дагы теренирээк 
иликтоо бул улуттук тарых илиминин алдында турган маанилуу милдеттердин 
бири десе болот;

Аталган ©цутт© жургузулуучу илимий изилдоолордун 
жыйынтыктарынын негизинде окуу-усулдук колдонмо куралдарды, 
лекциялык курстарды иштеп чыгуу, практикалык сабактар учун 
материалдарды даярдоо жана аларды окуу китептери, колдонмолор катары 
басмадан чыгарып, окуу процессине колдонуу учун сунуштоо талапка 
ылайык;

Кыргыздардын- ХУП-ХУШ кылымдардагы ойрот-жунгар
баскынчыларына каршы курешуно байланыштуу архивдик документтер
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менен мезгилдуу басма сез беттеринде жарыяланган материалдарды ж.б. 
тарыхый булактарды атайын жыйнак турунде басып чыгаруу;

Кыргызстандын тарыхынын академиялык басылыштарындагы 
тиешелуу белумдврдв, жогорку окуу жайлар менен орто мектептердин окуу 
китептеринде ХУН-ХУШ кылымдардагы ойрот-жуцгар чапкынына 
байланышкан тарыхый окуяларды дагы кенири чагылдыруу мезгилдин 
талабына дал келет;

Мезгилдуу басма сез каражаттарына ХУП-ХУШ кылымдардагы 
кыргыздардын кез карандысыздык учун курешу ете оор доор экени каралуусу 
зарыл. Бул мезгил Борбор Азияда жашап турган ксщшу элдердин азаттык 
курештеру учун журушу ©те етелгелуу, нары тарыхый тилектештикте, 
душманына каршы ынтымактын союзу езунен-езу уланып, улут аралык 
ынтымакка ундеген саясий маселе бол гону н байма-бай жарыялап туруу абзел; 
Бул боюнча мезгил-мезгили менен тематикалык теле корсотуулерду, радио 
беруулерду етквруп туруу зарыл. Мындай иш-чаралар еспурумдерго руханий 
жактан мекенчилдик Таалим-тарбия берип, баа жеткис от© таасирдуу каражат 
катары кызмат кылары анык.

Диссертант маселелерди ар тараптуу карап, комплекстуу иликтвеге 
алганы байкалды жана бир катар практикалык сунуштарды айта алды.

Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович «Кыргыздардын ойрот-жуцгар 
баскынчыларына каршы кез карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» аттуу 
07.00.002. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин 
кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун даярдалган 
диссертациясы аталган кейгейлердун езгечулуктерун комплекстуу изилдеген 
илимий эмгек болуп саналат.

7. Диссертациядагы жетишилген илимий жыйынтыктардыи 
практикалык мааниси.

Изилдеенун жыйынтыктары Ата Мекен тарыхын окутууда жана 
«Кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык 
курешу (ХУН-ХУШ кк.)» тарыхын орто жана жогорку окуу жайлары учун 
лекцияларды даярдоодо, окуу китептерин жазууда есуп келаткан жаштар учун 
мекенчилдик жана руханий жактан таалим-тарбия берууде маданий жана 
илимий-теориялык жактан таасир бермек.

8. Диссертациянын негизги жоболорунун, жыйынтыктарынын 
жана натыйжалармнмн жарыялангандыгын тастыктоо:

Диссертациянын мазмуну теменку басылмаларда чагылдырылган:
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1. Бердике баатырдын Кыргыз жергесин жуцгар баскынчыларынан 
бощотуудагы коомдук саясий ишмердуулугу. Журнал «Известия вузов». Б.: 
2014. № 3, 153-157-6.

2. Кыргыз элинин калыптанышы жана коомдун саясий внугуусу. 
Журнал «Известия вузов». Б.: 2014. № 11. С. 139-142.

3. Кыргыздардын саясий жана соци алдык-экономикалык абалы (XVI- 
XVIII кк.) Журнал Наука, новые технологии и инновации. Б.: 2015. № 3. С. 
140-147.

4. Кубат бий жана Эр Солтоной коз карандысыздык учун курештун 
уюштуруучулары (XVIII к.). Журнал «Наука, новые технологии и инновации 
Кыргызстана». Б.: 2015. № 4. С. 181-188.

5. Атаке баатырдын Кыргыз жергесин бошотуудагы кошкон салымы 
(XVIII к.) Журнал «Известия вузов Кыргызстана». Б.: 2016. № 2. С. 105-109.

6. Борьба народов Центральной Азии против джунгарского ханства 
(XVII в.) Научно-методичский журнал «Проблемы современной науки и 
образования». РФ, г. Иваново. 2016 № 4 (46). С. 52-59.

7. Борьба кыргызов против джунгарских завоевателей (XVII-XVIII вв.). 
Научно-теоретический журнал «Вестник ТГУПБП». Серия гуманитарных 
наук. 2019 № 3 (80), 2019. Хучанд -  Куцуапс!. Республика Таджикистан.

9. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна туура келиши

Автореферат толугу менен диссертациянын мазмунуна, коюлган 
изилдеенун максаттарына жана милеттерине дал келет. Бирок кыргыз жана 
орус тииндеги авторефераттын котормосу кээ бир тактоолорду, 
редакциялоону талап кылат. Автореферат кыргыз, орус жана англис тилинде 
окшош, бири-бирине шайкеш резюмелер менен жабдылганы анык.

10. Диссертациянын мазмунундагы жана аны жабдуудагы кемчшшктер 
жана изденуучуге сунуштар. Диссертант Бийлибаев Кайнарбек 
Шеримкулович илимий изилдоесунун жогоруда корсотулгон 
жетиишкендиктери менен катар эле айрым кээ бир мучулуштерге. Алар 
теменкулер:

1. Стилистикалык, грамматикалык, толук эмес айтылып калган суйломдер 
кездешет.

2. Кээ бир кайталоолорго жол берилген, бул жагын карап чыгуу керек.

3. Изденуучу тарабынан Кичи Бухарадагы болуп откен диний окуялар 
кобуроок баяндалы'п калган, кыскартуу сунушталат.



4. Жыйынтык, корутундуларды карап чыгып, редакциялоо жагы сунуш 
кылынат.

11. Диссертациялык коргоого жетектеечу мекемени, расмий 
оппоненттерди дайындоо женунде сунуштун негиздуулугу.

Бийлибаев Кайнарбек Шеримкуловичтин «Кыргыздардын ойрот-жуцгар 
баскынчыларына каршы кез карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» аттуу 
07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин 
кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун даярдалган 
дессертациясын ачык коргоосун сунуш кылам.

Жетектеечу илимий мекеме катары К.Карасаев атындагы Бишкек 
мамлекеттик университетин дайындоону сунуш кылат. Анткени аты аталган 
окуу жайда Ата Мекен тарыхы боюнча бараандуу изилдеелерду жургузген, 
бир катар илимий эмгектерди жарыкка чыгарып келе жаткан окумуштуулар 
жамааты эмгектенет. Тарых кафедрасында 07.00.02. -  Ата Мекен тарых 
адистиги боюнча кандидаттык дессертациясын коргогон жана аталган адистик 
боюнча профессордук наамдарды алган окумуштуу-педагогдор иштешет.

Биринчи расмий опонент катары 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы 
адистиги боюнча тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев 
Ташманбет сунушталат. Аталган окумуштуунун эгемендуу Кыргыз 
мамлекетинин тарыхы боюнча бир катар олуттуу эмгектери жана илимий 
макал ал ары бар.

Экинчи оппонент катары 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги 
боюнча тарых илимдеринин кандидаты, профессор Бедельбаев Аскарбек 
сунушталат. Бул окумуштуунун да эгемендуу Кыргыз мамлекетинин тарыхы 
боюнча бир катар эмгектери бар.

Мен эксперттик комиссиянын мучесу катары Бийлибаев Кайнарбек 
Шеримкуловичтин «Кыргыздардын ойрот-жунгар баскынчыларына каршы 
кез карандысыздык курешу (ХУН-ХУШ кк.)» аттуу 07.00.02. -  Ата Мекен 
тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук 
даражасын изденип алуу учун даярдалган дессертациясынын кол жазмасын, 
корутундудагы белгиленген мучулуштуктерду жоюу сунуштарды эске алуу 
шарты менен И.Арабаев атындагы Университенин жана Жусуп Баласагын 
атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы тарых илимдеринин 
доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын коргоо боюнча Д.07.18.578 
диссертациялык кецешке коргоого кабыл алып, ачык коргоо учун сунуштайм.



Эксперттик комиссиянын мучесу, 

т.и.д., профессор А. Джуманалиев

Комиссиянын мучесу ну н колун тастыктайм:

Диссертациялык кецештиа 

окумуштуу катчысы, т.и.д., проф. м.а. А. Карыева
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И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университета жана 

Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 

алдындагы докторлук (кандидаттык) дессертацияларды коргоо боюнча 

Д.07.18.578 диссертациялык кецеши тарабынан гузулгон эксперттик 

комиссиянын Бийлибаев Кайнарбек Шеримкуловичтин 07.00.02 -  Ата 

Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылгын 

«Кыргыздардын ойрот-жунгар баскынчыларына карты  квз 

карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» деген темадагы кандидаттык 

дессертациялык иши боюнча

Эксперттик корутундусу 

Эксперттик комиссиянын мучесу тарых илимдеринин доктору, 

профессор Абдырахманов Тол ©бек Абылович изденуучу Бийлибаев 

Кайнарбек Шеримкулович тарабынан 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы 

адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын 

изденип алуу учун жазылгын «Кыргыздардын ойрот-жунгар 

баскынчыларына каршы коз карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» аттуу 

диссертациясын карап чыгып, томондогудей чечимге келдим.

1. Диссертациялык кенешке коргоого кабыл алуу берилген 

адистикке иштин дал келиши.

Изденуучу Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович тарабынан жазылган 

«Кыргыздардын ойрот-жунгар баскынчыларына каршы коз карандысыздык 

курешу (ХУП-ХУШ кк.)» деген темадагы кандидаттык диссертациясынын 

жалпы мазмуну 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча 

Ведомостволор аралык Д.07.18.578. Диссертациялык кецешине коргоо укугу 

боюнча адистикке туура келет.

Диссертациялык иште 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистигинин 

паспортуна толугу менен жооп беруучу «Кыргыздардын ойрот-жуцгар 

баскынчыларына каршы коз карандысыздык курешу (ХУП-ХУШ кк.)» 

боюнча изйлдеелер ата мекендик адабияттардын, колдо бар тарыхый



булактардын, архивдик материалдардын, документалдык 

публицистикалык, керкем-документалдуу эскеруулер маалыматтардын 

негизинде ар тараптан каралып, комплекстуу изилдоенун теориялык- 

методологиялык негиздерин эске алуу менен каралып жаткан маселени 

хронологиялык ырааттуулукта ХУН-ХУШ кылымдар аралык 

окумуштуулардын илимий эмгектеринин тыянактарына таянып анализ 

жургузген. Аталган доор боюнча тарыхый аспектиде комплекстуу 

изилденип, жыйынтыктар чыгарылган.

Диссертациянын адистигине изилдеенун ички мазмуну ылайык келет.

Диссертациянын максаты болуп - Борбордук Азия челкемунде 

жашаган кыргыздардын ХУН-ХУШ кылымдардагы саясий-экономикалык, 

социалдык турмушун чагылдыруу, кыргыздардын кез карандысыздык учун 

курешун комплекстуу изилдее болду.

Коюлган максаттар теменку милдеттерди аткаруу менен чечилген:

- Теманын тарыхый булактарына жана тарыхнаамсына талдоо жургузуу;

- кыргыздардын ошол доордогу саясий жана социалдык-экономикалык 

абалын чагылдыруу;

- ойрот-жунгар чапкынына чейинки Кыргыз элинин ички жана тышкы 

саясый енугуусун аныктоо;

- жуцгар чапкынында Борбордук Азия элдеринин жана кыргыз элинин 

кез карандысыздык учун курешун баяндоо;

- Жуцгар хандыгына карты кыргыз элинин курешунун езгечулугун 

керсетуу;

- кыргыз баатырларынын куреште ээлеген ордун аныктоодо Кубат бий, 

Эр Солтоной Бердике, Атаке баатырлардын кыргыз жергесин бошотуудагы 

эрдиктерин тарыхый даректердин негизинде иликтое, анализ жасоо.

Изнлдееге алынган теманын предметн болуп -  Кыргыздардын 

Ойрот-Жунгар баскынчыларына карты кез карандысыздык курешу. 

Борбордук. Азия челкемунде жашаган элдердин Жуцгар хандыгына карты



курешунун биргелешкен аракети жана алардын ошол доордогу абалы 

карал ды.

Изилдеенун объктиси: Кыргыздардын Ойрот-Жуцгар 

баскынчыларынын тушундагы жашоо турмушу, коцшу этностор менен 

саясий чвйредегу мамилелери жана сациалдык-экономикалык абалы.

Изилдеенун ыкмалары: илимий ишти жазууда тарыхыйлуулук, 

объективдуулук принциптери; илимий таанып-билуудегу жалпы илимий 

ыкмалар: анализ жана синтез, атайын тарыхый-салыштырма, хронологиялык 

проблемалар, тарыхый-системалык ийлимий ыкмалар колдонулду. Булар 

07.00.02. -  Ата Мекен адистиги боюнча изилдеенун мазмунуна, аларга 

коюлган талаптарга жооп берет жана толук дал келет.

2. Диссертациянын темасынынын актуалдуулугу теменку 

аргументтер менен аныкталган:

XX к. аяк ченинде Советтик зор мамлекеттин кулашынын 

натыйжасында эгемендуулукке жеткен Кыргызсатанда еткен тарыхты 

объективдуу чагылдырууга жаныча ой жугуртууге жол ачылды. Кыргыз 

Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 27-январындагы 

“Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын окуп уйренууну 

терецдетуу жана жарандык атуулдукту калыптандыруу боюнча чаралар 

женунде” Жарлыгында “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий 

мурастарын окуп-уйренуу боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен 

жарандык коомдун системалуу иши элдин биримдигин чьщдоого жана 

мамлекеттуулукту енуктурееге олуттуу салым кошо алат” -  деп, баса 

белгилеген. 2015-жылдын 30-декабрында Кыргыз Республикасынын 

Президента Жарлыгы менен “2016-жыл тарых жана маданият жылы” деп 

жарыялаган. Бул Жарлыкта, кыргыздар тарыхый жана маданий бай мураска 

ээ болуп туруп, кийинки мезгилдерде жаны изилдеелер колго алынбаганы 

айтылат. Буга Советтик идеологиянын заманында далай тарыхый 

булактардын жок болуп кетиши да себеп болгон.



XVII -  XVIII кылымдардагы Ойрот-жуцгарлардын Борбордук жана 

Орто Азияга жасаган чапкынында, казак, кыргыз, езбек, кыпчак, каракалпак, 

тажик элдери жана алардын ичинен чыккан баатырлардын эрдиктери, саясий 

ишмердиктери изилдеег© алынды. Бул жагын алып Караганда, 

Кыргызстандын тарых наамасындагы актуалдуу маселелердин бири. 

Диссертациядагы тыянактар улуттук ан-сезимдин жанданышына жаштарды 

Ата-Мекенди суйуу жана аны кездун карегиндей сактоо сезиминде 

тарбиялоого жардам берет деген ишеничте керсетет.

3. Илимий жыйынтыктар.

Эксперттик комнссиянын мучесунун назарына коюлган 

диссертацнялык изилдееде Кыргызстандын тарых илиминин енугушуне бир 

катар жацы теореялык, илимий-практикалык жана тарыхнаамалык 

жыйынтыктар алынган. Ал жетишкендиктер кыргыз тарыхнаамасына 

белгилуу децгээлде салым кошуп, кыргыз тарых илиминин енугушуне да 

алгылыктуу таасир тийгизе алат. Алар теменкулер:

1-жыйынтык. Эмгекте изденуучу Кыргыздардын XVII -  XVIII кк. 

ойрот-жунгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык курешун 

изилдеенун натыйжасында, иштин жалпы мунездемесу берилип, анда 

теманын актуалдуулугу каралып, Советтик доордо далай тарыхый 

булактардын жок болуп кетишинин себеби жана эмгектин актуалдуулугу 

тастыкталган (киришуу белу му).

2-жыйынтык. Диссертацияда изилдеечу ишинин максаты менен 

милдетгерине карата теманын тарыхнаамалык маалыматтарын кароо 

негизинен эки багытта жургузген. Биринчи, XVII-XVIII кк. изилденген 

теманын тарыхый булактары жана тарыхнаамасына токтолуу менен, анализ 

жасалган. Экинчи, кыргыз тарыхнаамасында инсан таануу маселеси боюнча 

кыргыз баатырларына арналган илимий эмгектер каралып изилдеенун 

илимий тарых принциптерине туура келген. (1-бап, 1, 2. белум).

3-жыйынтык. ; Теманы изилдееде, Кыргыздардын социалдык- 

экономикалык абалы жана коцшу этностор менен саясий чейредегу



мамилелерин, ошол доордогу тарыхый окуялар мезгил талаптарына ылайык 

каралып кыргыздардын уруучулук тузулушу, этностук байланыштары ички 

саясий енугуусу, тарыхый маданияты, экономикалык-чарбалык маданияты, 

коомдук турмушунун озгоруусу Евроазиянын сода-кербен байланышындагы 

«Улуу Жибек-Жолу» каралган. Тарых илиминдеги изилдоолордо кецири 

колдонулунган ыкмалардын бири тарыхый салыштырмалуулукту илимий 

жактан пайдаланып, изилдоо ишинин алдыга коюлган максат, милдеттерин 

жакшы аткарган (П-бап, 1,2 белум).

4-жыйынтык. Борбордук Азия элдерининнын Ойрот-Жуцгар 

чапкынына карты  биргелешкен курешу жана баатырларынын ээлеген орду 

(ХУИ-ХШ кк.) деген белумунде, ошол мезгилдеги Жуцгар чапкынына карты 

курешун анализдеп, тарыхнаамалык талдоого алган учурда бир катар 

тарыхый эмгектер, булактар изилденген. Тарыхый маселелелер боюнча, 

окумуштуулардын эмгектерин салыштырып кароо аркылуу ар тараптуу 

изилдеену талап кыла тургандыгын тактай алган (Ш-бап, 1,2 болум).

5-жыйынтык. Каралып жаткан теманы изилдоодо бир катар Жунгар 

хандыгына, Кыргыз баатырларына байланышкан архивдик материалдар, 

адабияттар, илимий монографиялар, илимий макалалар, электрондук 

ресурстар, кол жазмалар баалуу тарыхый булак катары колдонууга боло 

тургандыгын корсет© алган. Мындай булактык базаны илимий иштерге 

киргизуу ыкмалары туура пайдаланылган (1У-бап, 1-4 белум).

4. Диссертациядагы ар бир жыйынтык-корутундунун (илимий 

жоболоруи) негиздуулугуиун жана ынанымдуулугун денгээли.

Изденуучу диссертацияда ар бир жаны алынган жыйынтыктарды, 

кортунду пикирлерди негиздуу жана ынанымдуу далилдей алган. Бул 

далилдер кыргыз тарыхнаамасында олуттуу мааниге ээ. Илимий ишке 

киргизилген материалдарды изилдоодо, колдонулган ыкмалар 

диссертациялык иштин максатын жана милдеттерин ишке ашырууда жакшы 

жыйынтыктарды, алардын негизиндеги автордук кортундуларды ырастаган.



1-жыйынтык. «Кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы 

кез карандысыздык курешу (ХУН-ХУШ кк.)» аттуу илимий ишти талдоого 

алуу принцибине таянуу менен проблемалык-мезгилдик методун пайдалануу 

аркылуу, ХУП-ХУШ кылымдардагы кыргыздардын кез карандысыздык 

курешу жана эл ичинен чыккан баатырлардын эрдиктери менен саясий 

ишмердиктери Кыргызстандын тарыхнаамасындагы актуалдуу маселелердин 

бири. Диссертациядагы тыянактар улуттук ан-сезимдин жанданышына 

жаштарды Ата-Мекенди суйуу жана аны кездун карегиндей сактоо 

сезиминде гарбиялоого жардам деген ишенич аркылуу талдаган (киришуу 

белугу).

2-жыйынтык. Изилдеенун теориялык-методологиялык негиздеринин 

объектиси, предмета жана ыкмаларында, кыргыздардын кез карандысыздык 

курешу комплекстуу изилдееге алынып тарыхый окуялардын байланышы, 

мезгилдештируу ыкмасы -  кыргыздардардын ойрот-жуцгар 

баскынчыларынын тушундагы жашоо турмушу, коцшу этностор менен 

саясий чейредегу мамилелери -  тарыхый диалектикалык биримдик жана 

системалык структуралык принциптери каралды (1-бап, 1,2-белум).

3-жыйынтык. Кыргыздардын ойрот-жуцгар чапкынына каршы 

курешуусу изнлденген теманын тарыхый булактарына таянып: Перс-турк, 

Чыгыш Туркстан, Кытай тнлиндеги, жергиликтуу булактарга, тарыхнаамада 

-  Ревоюцияга чейинки тарыхнаама, орус тарыхнаамасы, Советтик доордогу, 

Постсоветтик доордогу жана Инсан таануулар аныкталып, ошол мезгилдеги 

кыргыз баатырларынын кез карандысыздык курешунде тийгизген 

тааснрлерин, тарыхый булактарга таянып талдоого алган (2-бап, 1, 2-белум).

4-жыйынтык. Кыргыздардын социалдык-экономикалык абалы жана 

коцшу этностор). менен саясий чейредегу мамилелери Евроазиянын сода- 

кербен байланышындагы «Улуу Жибек-Жолу» каралып, изилдеелерде 

кецири колдонгон (3-бап, 1,2- белум).

5-жыйынтык. Изилдееде кыргыз, казак жерлерин басып алган ойрот- 

жуцгар хандарынын ич ара келишпеечулук чыр-чатактары ырбаган мезгилде



кыргыз, казак, езбек, кыпчак, каракалпак ж.б биргелешкен курошун, анын 

ичнде элдик баатырлардын дацазалуу эрдиктерин далилдеп, жыйынтыгында 

аты аталган элдер азатыкка чыкканын корсото алган (1У-бап, 1-4-белум).

5. Диссертациялык иштеги ар бир илимий жыйынтыктын (жобонун), 

корутундунун жацычылдыгынын денгээли.

Каралып жагкан теманын илимий жыйынтыктарынын жанычылдык 

децгээли жогоруда айтылган эксперттик корутундунун беренелеринде 

чагылдырылган. Ошол эле учурда принципиалдуу жацычылдык катары 

теменкулерду белгилеп кетууге болот:

1-жыйынтык жацы. Каралган теманын гарыхын иликтеодо, теманын 

булактары, тарыхнаамасына талдоо жургузуп, коншу этностор менен саясий 

чейредегу мамилелерине, социалдык-экономикалык абалына жана 

Кыргыздардын Ойрот-Жунгар баскынчыларына каршы коз карандысыздык 

курешунун саясый тарыхы комплекстуу ез алдынча тема катары иликтеего 

алынган.

2-жыйынты жацы. Оозеки айтымдардагы, кенже эпостордогу 

каармандардын эрдиктери оозеки санжыраларда гана айтылып келген болео, 

изилдоодо кыргыз баатырларынын эр журоктуулугу, ишмердиги ошол 

мезгилдеги болгон окуялардын гарых чындыгы катары далилдегенге аракет 

жасалган.

3-жыйынтык жацы. Ар турдуу мезгилде жазылган тарыхый 

эмгектер, ар кандай булактардагы маалыматтар тыкыр талданып, бири-бири 

менен кылдат салыштырылып чындыктарды далилдоего аракет жасалган.

4-жыйынтык жацы. Эмгекте тарыхый окуялар, тарыхый 

инсандардын емур таржымалы, саясий ишмердиги жаны коз караш менен 

терецделип изилденди.

6. Диссертациянын илимий жана пракгикалык маанисин ачууда, 

изилдовг в алынган актуалдуу маселелерди чечуудо илимий 

жыйынтыктардын ички биримдигин жана багыттуулугун баалоо.



Диссерттантын даярдаган иши жацы тарыхый булактарды илимий 

айлампага киргизуунун жана изилдеенун жыйынтыктары Ата Мекен тарыхын 

окутууда жана XVI 1-Х VIII кылымдымдардагы кыргыздардын ойрот- 

жуцгарларга каршы кез карандысыздык курвшу боюнча атайын курстарды, 

орто жана жогорку окуу жайлардын студенттери учун лекцияларды даярдоодо, 

окуу китептерин ж.б. жазууда, жаштарга мекенчилдик жана руханий -  

нравалык таалим -  тарбия берууде, маданий-массалык иштерди уюштурууда 

илимий-теориялык жактан кемек корсотот. вткон доордун XVII-XVIII 

кылымдарындагы тарыхый окуялар катары илимий негизде дагы кенейтип, 

терецирээк изилдеену талап кылат;

XVIIчXVIII кылымдардагы Борбордук жана Орго Азиядагы элдердин 

Жунгар чапкынына каршы курешун мындан арыда толуктап, объективдуу 

иликтееге басым жасоо максатка ылайык;

Жунгар хандыгына каршы кыргыз элинин курвшу, анын ичиндеги 

кыргыздын кол башчы болгон Эр Солтоной, Кубат бий, Бердике, Атаке, Эр 

Эшим, Кокум бий, Тейиш хан Аккочкор, Канкы, Манап ж.б. баатырларды ар 

тараптан иликтеп, алардын изилденбей калган жактарын дагы терецирээк 

иликтео бул улуттук тарых илиминин алдында турган маанилуу милдеттердин 

бири десе болот;

Аталган енуттв жургузулуучу илимий изилдоолордун жыйынтыктарынын 

негизинде окуу-усулдук колдонмо куралдарды, лекциялык курстарды иштеп 

чыгуу, практикалык сабактар учун магериалдарды даярдоо жана аларды окуу 

китептери, колдонмолор катары басмадан чыгарып, окуу процессине колдонуу 

учун сунуштоо талапка ылайык;

Кыргыздардын XVII-XVIII кылымдардагы ойрот-жунгар баскынчыларына 

каршы курешунв байланыштуу архивдик документтер менен мезгилдуу басма 

сез беттеринде жарыяланган материалдарды ж.б. тарыхый булактарды атайын 

жыйнак турунде басып чыгаруу керек;

Кыргызстандын тарыхынын академиялык басылыштарындагы тиешелуу 

белумдердо, ■ жогорку окуу жайлар менен орто мектептердин окуу



китептеринде ХУП-ХУШ кылымдардагы ойрот-жуцгар чапкынына 

байланышкан тарыхый окуяларды дагы кецири чагылдыруу мезгилдин 

талабына дал келет;

Мезгилдуу басма сез каражаттарына ХУП-ХУШ кылымдардагы 

кыргыздардын коз карандысыздык учун курешу ©те оор доор экени каралуусу 

зарыл. Бул мезгил, Борборазияда жашап турган коцшу элдердин азаттык 

курештердун журушу ©т© етелгелуу, нары тарыхый тилектештикте 

душманына каршы ынтымактын союзу езунен-езу уланып, улут аралык 

ынтымакка ундеген саясий маселе болгонун байма-бай жарыялап туруу абзел; 

Бул боюнча мезгил-мезгили менен тематикалык теле керсетуулерду, радио 

беруулерду откоруп туруу зарыл. Мындай иш-чаралар ©спурумдерг© руханий 

жактан мекенчилдик таалим-тарбия берип, баа жеткис ©те таасирдуу каражат 

катары кызмат кылары амык.

Диссертант маселелерди ар тараптуу карап, комплекстуу иликтеегв алганы 

байкалды жана бир катар практикалык сунуштарды айта алды.

Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович «Кыргыздардын ойрот-жунгар 

баскынчыларына каршы коз карандысыздык курошу (ХУП-ХУШ кк.)» аттуу 

07.00.002. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун даярдалган 

диссертациясы аталган кейгейлердун ©згечулуктерун комплекстуу 

изилденген илимий эмгек болуп саналаг.

7. Диссертациядагы жетишилгеи илимий жыйынтыктардыи 

практикалык мааииси.

Изилдеенун жыйынтыкгары Ага Мекен тарыхын окутууда жана 

«Кыргыздардын ойрот-жунгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык 

курешу (ХУП-ХУШ кк.)» тарыхын орто жана жогорку окуу жайлары учун 

лекцияларды даярдоодо, окуу китептерин жазууда ©суп келаткан жаштар 

учун мекенчилдик жана руханий жактан таалим-тарбия берууд©, маданий 

жана илимий-теориялык жактан таасир бермек.



8. Диссертациянын негизги жоболорунун, жыйынтыктарынын 

жана натыйжаларынын жарыялангандыгын тастыктоо:

Диссертациянын мазмуну темвнку басылмаларда чагылдырылган:

1. Бердике баатырдын Кыргыз жергесин жунгар баскынчыларынан 

бошотуудагы коомдук саясий ишмердуулугу. Журнал «Известия вузов». Б.: 

2014. № з, 153-157-6.

2. Кыргыз элинин калыптанышы жана коомдун саясий енугуусу. Журнал 

«Известия вузов». Б.: 2014. № 11. С. 139-142.

3. Кыргыздардын Саясий жана соци алдык-экономикалык абалы (ХУ1-ХУШ 

кк.) «Журнал наука, новые технологии и инновации Кыргызстана». Б.: 2015. 

№ 3. С. 140-147.

4. Кубат бий жана Эр Солтоной коз карандысыздык учун курештун 

уюштуруучулары (XVIII к.). «Журнал наука, новые технологии и инновации 

Кыргызстана». Б.: 2015. № 4. С. 181-188.

5. Атаке баатырдын Кыргыз жергесин бошотуудагы кошкон салымы (XVIII 

к.) Журнал «Известия вузов Кыргызстана». Б.: 2016. № 2. С. 105-109.

6. Борьба народов Центральной Азии против джунгарского ханства (XVII в.) 

Научно-методический журнал. «Проблемы современной науки и 

образования». РФ, г. Иванова. 2016 № 4 (46). С. 52-59.

7. Борьба кыргызов против джунгарских завоевателей (ХУН-ХУШ вв.). 

Научно-теоретический журнал «Вестник ТГУПБП» Хучанд -  Куцуапё. 

Республика Таджикистан. 2019 № 3 (80). С. 27-36.

9. Авторефераты*! диссертациянын мазмунуна туура келиши. 

Автореферат толугу менен диссертациянын мазмунуна, коюлган изилдоонун 

максагтарына жана милдеттерине дал келет. Бирок кыргыз жана орус 

тилиндеги авторефераттын котормосу кээ бир тактоолорду, редакциялоону 

талап кылат. Автореферат кыргыз, орус жана англис тилинде окшош, бири- 

бирине шайкеш резюмелер менен жабдылганы анык.

10. Диссертациянын мазмунундагы жана аны жабдуудагы 

кемчиликтер жана изденуучуге сунуштар.



Диссертант Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович илимий 

йзилдоосунун жогоруда корсотулгон жетиишкендиктери менен катар эле 

айрым бир мучулушторге да ээ экендигин белгилейт. Алар томонкулор:

1. Изилдоенун объектисинде Кыргыздардын ойрот-жуцгар 

баскынчылары тушундагы жашоо турмушу, коцшу этностор менен саясий 

чойродегу мамилелери жана социалдык-экономикалык абалы деген теманы 

езгертуп - Кыргыздардын ойрот-жунгар баскынчыларына каршы коз 

карандысыздык курошу (ХУП-ХУШ кк.) деп озгортууну сунушталат.

2. Диссертациянын негизги илимий жацылыгы деген жерине, 

диссертациялык иште ар турдуу мезгилде жазылган тарыхый эмгектер, ар 

кандай булактардагы архивдик жана жергиликтуу талаа материалдарынын 

илимий айлампалардагы маалыматгар тыкыр талданын, бири-бири менен 

кылдат салыштырылып чындыктарды далилдее аракети жасалды дегенди 

кошуу сунушталат. Автор дун илимий салымы деген жердеги бешинчи деген 

жеринин аяк жагына - тийиштуу кол жазмалар менен толукталып, такталып 

жаны илимий маалыматтар катары тарых илимине киргизилди деген 

сунушталат.

3. Диссертациянын келому 185 беттен турат, бул жагын дагы бир сыйра 

каран чыгын, 21 бетке кыскартууну сунуштайм.

4. Кортунун кээ бир жерлеринде адабий корком сездор орун алган, 

мисалы -  билги-мыктылар, бир муштумга туйулушуп, азап-тозок дегендер, 

аларды алып салууну сунуштайм.

5. Сунуштамалар унут калып кеткен, аларды кийрип коюу сунушталат.

11. Диссертациялык коргоого жетектеечу мекемени, расмий

оппоненгтерди дайындоо женунде сунуштун негиздуулугу.

Бийлибаев Кайнарбек Шеримкуловичтин «Кыргыздардын ойрот- 

жунгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык курошу (ХУН-ХУШ 

кк.)» аттуу 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых 

илимДеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 

даярдалган дессертациясын ачык коргоосун сунуш кылам.



Ж етектеечу илимий мекеме катары К.Карасаев атындагы Бишкек 

мамлекеттик университетин дайындоону сунуш кылат. Анткени аты аталган 

окуу жайда Ата Мекен тарыхы боюнча бараандуу изилдоелерду жургузгон, 

бир катар илимий эмгектерди жарыкка чыгарып келе жаткан окумуштуулар 

жамааты эмгектенет. Тарых кафедрасында 07.00.02. -  Ата Мекен тарых 

адистиги боюнча кандидаттык дессертациясын коргогон жана аталган 

адистик боюнча профессордук наамдарды алган окумуштуу-педагогдор 

иштешет.

Биринчи расмий опоненг катары 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы 

адистиги боюнча тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев 

Ташмамбет сунушталат. Аталган окумуштуунун эгемендуу Кыргыз 

мамлекетинин тарыхы боюнча бир катар олуттуу эмгектери жана илимий 

макалалары бар.

Экинчи оппонент катары 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги 

боюнча тарых илимдеринин кандидаты, профессор Беделбаев Аскарбек 

сунуш кылынат. Бул окумуштуунун да эгемендуу Кыргыз мамлекетинин 

тарыхы боюнча бир катар эмгектери бар.

Мен эксперттик комиссиянын мучосу катары Бийлибаев Кайнарбек 

Шеримкуловичтин «Кыргыздардын ойрот-жунгар баскынчыларына 

карты  кез карандысыздык курешу (ХУИ-ХУШ кк.)» аттуу 07.00.02. -  

Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты 

окумуштуулук даражасын изденип алуу учун даярдалган дессертациясынын 

кол жазмасын, кортундудагы белгиленген мучулуштукторду жоюу 

сунуштарды эске алуу шарты менен И.Арабаев атындагы Университенин 

жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 

алдындагы тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук 

даражасын коргоо боюнча Д .07.18.578 Диссертациялык кенештин кароосуна 

ачык коргоо учун кабыл алууну сунуштайм.



Абдырахманов 

Комиссиянын мучесунун колун тастыктайм:

Диссертациялык к е ц е ш т и н

окумуштуу катчысы,т.и.д., проф.м.а. ч 'Р %  Карыева

Эксперттик комиссиянын мучосу, 

т.и.д., профессор



И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Жусуп 
Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин алдындагы докторлук 
(кандидаттык) дессертацияларды коргоо боюнча Д.07.18.578 диссертациялык 
кецеши тарабынан тузулген эксперттик комиссиянын терагасы тарых 
илимдеринин доктору, профессор Кененсариев Ташманбеттин изденуучу 
Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович тарабынан 07.00.02 -  Ата Мекен 
тарыхы адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук 
даражасын изденип алуу учун жазылган «Кыргыздардын о й р о т - ж у ц г а р  

баскынчыларына каршы кез карандысыздык курешу (ХУИ-ХУШ кк.)» 
деген темадагы кандидаттык дессертациЯлык иши боюнча

ЭКСПЕРТТИК КОРУТУНДУСУ

Эксперттик комиссиянын терагасы катары мен Бийлибаев Кайнарбек 
Шеримкуловичтин 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча тарых 
илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу учун 
жазылгын «Кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез 
карандысыздык курешу (ХУН-ХУШ кк.)» аттуу диссертациясынын кол 
жазмасын карап чыгып, темендегудей корутундуга келдим.

1. Диссертациялык кецешке диссертацияларды коргоого кабыл 
алуу берилген адистикке иштин дал келишн

Изденуучу Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович тарабынан жазылган 
«Кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык 
курешу (ХУП-ХУШ кк.)» деген темадагы кандидаттык диссертациясынын 
жалпы мазмуну 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча 
Ведомосгволор аралык Д .07.18.578. Диссертациялык кецешине коргоо укугу 
боюнча адистикке туура келет. Ошондой эле диссертациялык иш 07.00.02. — 
Ата Мекен тарыхы адистигинин паспортуна толугу менен жооп берет. 
Изилдее кецири адабияттын, тарыхый булактардын, архивдик 
материалдардын, документалдык -  публицистикалык, керкем-документалдуу 
эскеруулердун негизинде даярдалган. Теориялык-методологиялык негизде 
каралган изилденуучу маселе хронологиялык ырааттуулукта анализделип, 
мындан мурун бул тема менен шугурленуп келишкен окумуштуулардын 
илимий эмгектеринин тыянактарына таянуу менен жыйынтыктарды чыгарган.

Диссертациянын макса ты жана милдеттери так коюлган. Демек, 
диссертациялык иш кыргыздардын ХУН-ХУШ кылымдардагы саясий- 
экономикалык, социалдык турмушу, алардын кез карандысыздык учун 
курешу комплекстуу изилдее экендиги керунуп турат.

Изилдвенун объктиси -  Кыргыздардын ойрот-жуцгар 
баскынчыларынын тушундагы жашоо турмушу, коцшу этностор менен саясий 
чейредегу мамилелери жана сациалдык-экономикалык абалы каралса, 
предметы катары кыргыздардын ойрот-жуцгар баскынчыларына каршы кез
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карандысыздык курвшу, Борбордук Азия челкемундв жашаган элдердин 
Жуцгар хандыгына каршы курешунун биргелешкен аракети каралган.

Изилдее методологиялык принциптери жана ыкмалары катары 
тарыхыйлуулук, объективдуулук принциптери, илимий таанып-билуудегу 
жалпы илимий ыкмалар, анализ жана синтез, атайын тарыхый-салыштырма, 
хронологиялык проблемалар, тарыхый-системалык ыкмалар колдонулган.

2. Диссертациянын темасынын актуалдуулугу автор тарабынан 
теменкулер менен тастыкталган:

Биринчиден, Кыргызстандын эгемендик доорундагы тарыхты 
объективдуу чагылдырууга, изилдеечулердун тарыхый аспеттер женунде 
жацыча ой жугуртууго жол ачылгандыгы;

экинчиден, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 27- 
январындагы “Кыргызстандын элинин тарыхый жана маданий мурастарын 
окуп уйренууну терецдетуу жана жарандык атуулдукту калыптандыруу 
боюнча чаралар женундо” Жарлыгы, 2015-жылдын 30-декабрында Кыргыз 
Республикасынын Президента “2016-жыл тарых жана маданият жылы” деп 
жарыялаган Жарлыгы кыргыз элинин азаттык курештерун терецдеп 
уйренууге багыттагандыгы;

учунчуден, XVII -  XVIII кылымдардагы ойрот-жунгар 
баскынчылыгынын, анын натыйжасында кыргыздардын эл ичинен чыккан 
баатырлардын эрдиктери менен саясий ишмердиктерин талдап чыгуу менен эл 
досутугун, мекенчилдикти енуктурууге демилге болгондугу эсепке алынган.

Демек, маселе Кыргызстандын тарыхнаамасындагы актуалдуу 
темалардын бири экендиги ушуну менен негизделип турат.

3. Диссертациялык иштеги илимий жыйынтыктар

Диссертациялык иштеги илимий жетишкендиктер томенку параметрлер 
менен сыпаатталат:

1-жыйынтык. Эмгекте теманын актуалдуулугу туура аныкталган. 
Диссертациянын максат-милдеттеринин коюлушу, анын булактык базасынын 
абалы, маселен Советтик доордо далай тарыхый булактардын жок болуп 
кетиши жана башка пикирлер эмгектин илимий баалуугугун корсетот 
(киришуу).

2-жыйынтык. Диссертацияда изилдоечу тарыхнаамалык серепти эки 
багытта жургузген. Биринчиси - ХУП-ХУШ кк. изилденген теманын тарыхый 
булактары жана тарыхнаамасына токтолгон. Экинчи - кыргыз 
тарыхнаамасында инсан таануу маселеси боюнча кыргыз баатырларына 
арналган илимий эмгектер каралып, негизинен туура ацдалган. (1-бап, 1, 2. 
болум).

3-жыйынтык. ; Изилдоонун методологиялык принциптери, изилдоо 
ыкмалары туура тандалып, алардын ичинен маселен тарыхый

2



салыштырмалуулук ыкмасы илимий жактан туура пайдаланылып, изилдее 
ишинин милдеттерин ачууда жакшы ебелге тузген (П-бап, 1,2 белум).

4-жыйынтык. Борбордук Азия элдерининнын Ойрот-Жуцгар 
чапкынына карты  биргелешкен курешу жана баатырларынын ээлеген орду 
(ХУН-ХШ кк.) деген белумунде, ошол мезгилдеги Жуцгар чапкынына каршы 
курешун анализденип, Жунгар чапкынына каршы Борбордук Азия элдеринин 
курешунун куч алышы, казак, кыргыз, кытай, озбек, кыпчак, каракалпак, 
тажик элдеринин боштондук учун биргелешкен курошу, калмактарга каршы 
Аштархан, Бухара, Хорезм, Кашгар, Жаркен, Кокон хандыктарынын салымы 
ар тараптуу изилденген (Ш-бап, 1,2 белум).

5-жыйынтык. Коз карандысыздыктын куреште башка элдер менен 
бирдикте баскынчы-душмандарына каршы турган уюштуруучу кол башчы- 
баатырлар: Эр Эшим, Жалацтош, Жацгир, Абдыкерим, Кокум бий, Тейиш хан, 
Ак Кочкор, Кацкы, Манап, Эр Солтоной, Кубат бий, Бердике, Атаке, Бишкек 
ж.б. тарыхый инсандар эн мыкты эрдиктердин улгулерун керсетушкондугу, 
алардын мисалдарында азыркы жаштарды мекенчилдикке, эл достугуна 
тарбиялоого зор маалыматтарды берери тастыкталган. (1У-бап, 1-4 белум).

4. Диссергациядагы ар бир жыйын гык-кортундунун (илимий 
жоболорун) негиздуулугу жана ынанымдуулугу

Изденуучу дисеертацияда ар бир жацы алынган жыйынтыктарды, 
корутунду пикирлерди негиздуу жана ынанымдуу далилдей алган. Бул 
далилдер кыргыз тарыхнаамасында олуттуу мааниге ээ. Илимий ишке 
киргизилген материалдарды изилдееде, колдонулган ыкмалар 
диссертациялык иштин максатын жана милдеттерин ишке ашырууда жакшы 
жыйынтыктарды, алардын негизиндеги автордук корутундуларды ырастаган.

Биринчиден. дисеертацияда проблемалык-мезгилдик ыкманы 
пайдалануу аркылуу, ХУН-ХУШ кылымдардагы кыргыздардын кез 
карандысыздык курешу жана эл ичинен чыккан баатырлардын эрдиктери 
менен саясий ишмердиктери менен тастыкталган илимий тыянактар улуттук 
ац-сезимдин жанданышына алып келип, жаштарды Ата-Мекенди суйуу жана 
аны кездун карегиндей сактоо сезиминде тарбиялоого жардам берет деген 
жыйынтык иштин материалдары менен негизделип турат.

Экинчиден. Изилдеонун теориялык-методологиялык негиздеринин 
объектиси, предмета жана ыкмалары, иштеги колдонулган илимий 
материалдар кыргыздардардын ойрот-жунгар баскынчыларынын тушундагы 
жашоо турмушун, коцшу этностор менен саясий чейредегу мамилелерин -  
тарыхый диалектикалык биримдик жана системалык структуралык 
принциптер менен кароого шарт тузгондугу ынанымдуу.

Учунчудвн. Кыргыздардын ойрот-жунгар чапкынына каршы курешуусу 
изилденген теманын тарыхый булактарына таянып: Перс-турк, Чыгыш 
Туркстан, Кытай тилиндеги, жергиликтуу булактарга, тарыхнаамада -  
ревоюцияга чейинки тарыхнаама, орус тарыхнаамасы, Совет доорундагы жана
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постсоветтик доордогу тарыхнаама, изилденип жаткан мезгилдеги кыргыз 
баатырларынын кез карандысыздык курвшун тактоого колдонулган тарыхый 
булактардын талдоого алынышы диссертациянын жыйынтыктарын далилдуу 
жана негиздуу тастыктай алат.

Твртунчудвн. Кыргыздардын социалдык-экономикалык абалы жана 
коцшу этностор менен саясий чейредегу мамилелери Евразиянын сода-кербен 
байланышындагы «Улуу Жибек-Жолунун» таасиринде каралып, изилдееде 
ынанымдуу жыйынтыктарды чыгарууга жардам берген.

Бешинчиден. Изилдееде кыргыз, казак жерлерин басып алган ойрог- 
жуцгар хандарынын ич ара келишпеечулук чыр-чатактары ырбаган мезгилде 
кыргыз, казак, езбек, кыпчак, каракалпак ж.б биргелешкен курешун, анын 
ичинде элдик баатырлардын дацазалуу эрдиктери далилдуу фактылар менен 
коштолгон. Изилдеенун жыйынтыгында Орто Азия элдеринин азаттык 
курешу далилдуу негизде керсетулген.

5. Диссертациялык иштеги илимий жыйынтыктын (жобонун), 
корутундунун жанычылдыгынын денгээли

Каралып жаткан илимий иштин жанычылдык денгээли катары 
теменкулерду белгилеп кетууге болот:

Толук эмес жацы. Талданып жаткан теманын булактарына, 
тарыхнаамасына кецири серей жургузулген. Бирок, бул толук кандуу 
жанычлдык эмес, анткени мындан мурунку изилдеелерде ушундай таризде 
жасалган серептер болуп келген. Ошону менен катар автор теманын ички 
мазмунун ачууда мурунтан кемускеде калып келген булактарды илимий 
айлампага киргизип, айрым тарыхнаамалык эмгектер боюнча ой-пикирин 
билдирип, анын негизинде болочок изилдее тарыхнаамасынын енугушуне 
карата багыттарды бере алган. Демек, бул белгилгенгендер толук эмес жацы 
деп аталган жыйынтыкка туура келет

Толук жацы. Оозеки санжыраларда, кенже эпостордогу каармандардын 
емуру жана жасаган иштери, эрдиктери изилдееде тарыхый чындык менен 
айкалыштырылып, кыргыз баатырларынын ишмердиги ошол мезгилдеги 
болгон окуялардын тарых чындыгы катары далилденгенге мумкуун болду. Бул 
теманын толук кандуу жацычылдыгын билдире алат.

Толук эмес жацы. Ар турдуу мезгилде жазылган тарыхый эмгектердин, 
ар кандай булактардагы маалыматтардын негизинде кыргыздардын ойрот- 
жунгар баскынчылыгына каршы курешу тыкыр талданган, окуялар бири-бири 
менен салыштырылган. Ошону менен бирге бул багыттагы талдоолор мурунку 
кыргыз окумуштуулары тарабынан изилденген чыгармаларда, 
монографияларда жана китептерде да кенири берилип келгендиктен толук 
эмес жацы деп аныктоого мумкундук берет.

Толук жацы. Эмгекте кыргыз элинин ХУП-ХУШ кылымдардагы ойрот- 
жунгар баскынчылыгына каршы курешу, андагы тарыхый окуялар, тарыхый 
инсандардын емур таржымалы, саясий ишмердиги жацы кез караш менен
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географиялык ксцири аймакта каралып, коцшу бир тууган элдердин жалпы 
курешу катары терен, жана комплекстуу палитрада изилденгендиги кыргыз 
тарыхнаамасындагы олуттуу илимий жацылык катары кабыл алынышы абзел. 
Демек, ушул жагынан алганда толук жацы жыйынтыгы бар диссертациялык 
иш деп саноого негиз бар.

6. Диссергациянын илимий жана практикалык маанисин ачууда, 
изилдевгв алынып чыгылгаи актуалдуу маселелерди чечууде иштии 
илимий жыйынтыктарынын ички биримдигин жана багыттуулугун 
баалоо

Автордун жекече салымы илимий изилдеенун журушунде каралган 
маселелердин бардык аспектилери боюнча изилдввчу тарабынан чогултулган 
материалдардын системага келтирилишинен, ез алдынча олуттуу илимий 
бутумдерунун ички биримдигин таасын айгинелеп турат.

Диссертациядагы каралган масел ел ер боюнча алынган илимий 
жыйынтыктар Кыргыз Республикасында, Борбор-Азиядагы жашаган боордош 
калктарда биримдикти, жмаатташтыкты жана достукту чындоочу, ошол эле 
учурда кыргыз калкынын жаштарында мекенчилдикти естуруучу зарыл 
фактор боло алат.

Диссертант маселелерди ар тараптуу, комплекстуу иликтев менен бирге 
бир катар практикалык сунуштарды айта алган.

Демек, К.Бийлибаевдин кыргыз элинин ХУП-ХУШ кылымдардагы 
ойрот-жунгар баскынчылыгына карты  курошу жонундегу диссертациясынын 
кол жазмасы Орто Азиялык коп этностуу элдердин откен кылымдардагы 
азаттык курошторуно байланыыштуу этностук-саясий жана социалдык- 
маданий алакаларын тарыхый аспектиде талдоого алуудагы болочок 
изилдеелерге негиз боло алат деген пикирдебиз.

7. Диссертациядагы жетишилген илимий жыйынтыктардын 
практикалык мааниси

Изилдеенун жыйынтыктарынын Кыргызстандын тарыхын окутууда 
жана кыргыз элинин ХУП-ХУШ кк чет элдик баскынчыларга карты  кез 
карандысыздык курошун боюнча лекцияларды даярдоодо, окуу китептерин 
жазууда есуп келаткан жаштар учун мекенчилдик жана руханий жактан 
таалим-тарбия берууде, маданий жана илимий-теориялык жана практикалык 
жактан зор мааниси бар.

8. Диссертациянын жыйынтыктарынын жана корутундусунун 
автордун тематика боюнча жарыялаган эмгекгеринде тастыкталышы

К.Бийлибаев изилдое ишинин маселелерине ылайык 7 илимий макала 
жарыялаган. Анын экеесу чет элдик басылмаларда чыккан. Жарык керген
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эмгектердин баллы жеткиликтуу келемде болуп, диссертациянын мазмунуна 
теп келет жана КР ЖАКы койгон талаптарга толук жооп берет.

9. Авторефераты»! диссертациянын мазмунуна гуура келиши

Диссертациянын авторефератынын мазмуну толугу менен 
диссертациянын структурасына, коюлган изилдеенун максаттарына жана 
милдеттерине негизинен дал келет. Автореферат кыргыз, орус жана англис 
тилинде идентивдуу, бири-бирине шайкеш резюмелер менен жабдылган.

10. Диссертациянын мазмунундагы жана аны жабдуудагы 
кемчиликтер жана изденуучуго сунуштар

Диссертант Бийлибаев Кайнарбек Шеримкулович илимий изилдоесунун 
жогоруда корсотулгон жетишкендиктери менен катар эле айрым бир 
мучулушторге жол бергенин белгилейт. Алар темонкулер:

1. КР ЖАКынын Президиумунун 2018-жылдын 28-июнундагы № 112- 
Токтомунда Биринчи бап “Адабияттарга сереп - ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ” деп 
гана аталган. Ошондуктан автор диссертациянын биринчи бабын 
тарыхнаамага гана арнаса болмок. Тарыхнааманы мейкиндик жана 
хронологиялык белгилери боюнча эки параграфка болуп, кецири сереп жасоо 
керек. Демек, муну диссертацияны расмий коргоого чейин оцдоо зарыл.

2. 1.-баптагы “ 1.1. Кыргыз тарыхын чагылдырган тарыхый булактар” 
деген параграфты экинчи баптын биринчи параграфы катары беруу зарыл. 
Жогорку аталган Инструкцияда Экинчи бап “Изилдеенун материалдары жана 
ыкмалары” - ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ” деп 
аталган. Демек. “материалы” деген термин изилдеенун булактык базасын 
тушундуруп турат. Ошондуктан бул бапты эки параграфтан куроо зарыл. 
Маселен: 2.1. “Изилдееде колдонулган булактар”; 2.2. Изилдеенун 
методологиялык негиздери жана ыкмалары” деп. Экинчи параграфта 
диссертациялык иштин методологиялык принциптери, теманын объектиси 
жана предмети, географиялык жана хронологиялык чектери, изилдееде 
колдонулган конкреттуу ыкмалар жана аларды колдонуунун суреттемесу 
менен берсе дурус болмок. Автор экинчи байта “2.1. Илимий изилдеенун 
материалдык базасы” (39-40-66. - 2 гана бет.) деп берген. Бирок, ал 
материалдар биринчи баптын “ 1.1. Кыргыз тарыхын чагылдырган булактар” 
(6 бет) деген параграфы менен ундеш болуп, негизинен материалдар 
кайталанып калган. Бул эки параграфты бириктирип, экинчи баптын 1- 
параграфы катары жайгаштыруу керек. Ошондо 7-8 бет диссертациялык текст 
болот.

3. Экинчи баптын 2.2. параграфында “...изилдеенун объектиси, 
изилдеенун предмети, хронологиялык чеги, методологиялык принциптери 
жана изилдее ыкмалары каралды”, деп жазылыптыр (40-6). Ошол жерге
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каралган тарыхый окуялардын мейкиндик чектери да карала тургандыгын 
белгилеп кетуу зарыл. Иш жузунде ал бар, бирок атайын белгиленген эмес.

4. Тертунчу бап “Борбордук Азия элдеринин ойрот-жуцгар чапкынына 
каршы биргелешкен курешу жана кыргыз баатырларынын ээлеген орду (XVII-

XVIII кк.)” деп аталып, ал теменку терт параграфтан турат: “4.1. 
Борбордук Азия элдеринин Жуцгар чапкынына каршы курешу”; 4.2. Жунгар 
хандыгына каршы кыргыз элинин курешу” ; 4.3. Кубат бий, Эр Солтоной кез 
карандысыздык курештун уюштуруучулары (XVIII к)”; 4.4. Бердике, Атаке 
баатырлардын кыргыз жергесйн бошотууга кошкон салымдары (XVIII к.)”. 
Негизинен туура эле. Бирок, бир караган кишиге аталган 4 инсандан 
башкалар азаттык курештеруне катышпай калгандай керунет экен. 
Ошондуктан, XVII-XVIII кылымдар ичиндеги азаттык курештерду баптын 
ичинде эки чоц этапка белуп, теменку ирээтте берилишин сунуштаар элем. 
4.1. Жунгар хандыгынын Борбордук Азияга карата чабуулдары жана аларга 
каршы боордош элдердин курештеру (XVII кылым); 4.2. XVII кылымдын 
экинчи жарымында кыргыз элинин жана кыргыз баатырларынын калмактарга 
каршы курештеру; 4.3. XVIII кылымдын биринчи жарымында кыргыз чыгаан 
инсандарынын жана Кокон хандыгынын антижунгардык аракеттери; 4.4. 
Кыргыз жергесинин жана Чыгыш Туркетандын калмактардын устемдугунен 
кутулуусу жана андагы кыргыз баатырларынын орду (XVIII к.50-жылдары). 
Диссертацияда материал жетиштуу. Болгону ушундай таризде гана 
жайгаштырып коюу керек.

1. Бир катар мучулуштерду ондоо сунушталаг:
a. Изилдее объектисин жана предметен так жана конкреттуу 

аныктоо керек.
b . Иштин мейкиндик чегин аныктоо зарыл.
c. Ар бир баптын аягына жакшылап ойлонулган, терен теориялык 

маанидеги, нрактикалык жактан да мааниси болгон 
жыйынтыктар менен жабдылышы зарыл.

ё. Иштин мазмуну, коюлган милдеттер, сунуш кылынуучу 
жоболор, ар бир баптын аягындагы жыйынтыктар жана жалпы 
Жыйынтык (Корутунду) бир ыргакта, идентивдуу болуусун 
камсыздоо зарыл. Так ушул сунуштар эки тилдеги 
авторефераттар учун да тийешелуу.

е. Стилистикалык жана грамматикалык кагаларды ондоп, 
опечаткаларды жок кылып, текстти илимий стилде даярдоо 
зарыл.

11. Диссертациялык коргоого жетектеечу мекемени, расмий 
оппоненттерди дайындоо женунде сунуштун негиздуулугу.

Мен, Кененсариев Ташманбет, Эксперттик комиссиянын герагасы 
катары сунуш кылынып жаткан Бийлибаев Кайнарбек Шеримкуловичтин 
«Кыргыздардын ойрот-жунгар баскынчыларына каршы кез карандысыздык
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курешу (ХУН-ХУШ кк.)» аттуу 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги 
боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип 
алуу учун даярдалган дессертациясын КР ЖАКынын эрежелерине ылайык 
белгиленген тартипте ачык коргоого сунуш кылам.

Жетектеечу илимнй мекеме катары К.Карасаев атындагы Бишкек 
мамлекеттик университетинин Тарых кафедрасы сунуш кылынат. Анткени, 
аталган окуу жайында Ата Мекен тарыхы боюнча бараандуу изилдеелерду 
жургузгвн, бир катар илимий, эмгектерди жарыкка чыгарып келе жаткан 
окумуштуулар жамааты эмгектенет. Ал жамаагта тарых адистиги боюнча 
кандидаттык дессертациясын коргогон жана аталган адистик боюнча 
профессордук наамдарды алган окумуштуу-педагогдор иштешет.

Биринчи расмий опонент катары 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы 
адистиги боюнча тарых илимдеринин доктору, профессор Кененсариев 
Ташманбет сунушталат. Аталган окумуштуунун эгемендуу Кыргыз 
мамлекетинин тарыхы боюнча бир катар олуттуу изилдоолору жана эмгектери 
бар. Эксперттик комиссиянын башка мучолору тарабынан биринчи расмий 
оппоненттикке жарактуу талапкер сунушталса, мен каршы эмесмин.

Экинчи оппонент катары 07.00.02. -  Ата Мекен тарыхы адистиги 
боюнча тарых илимдеринин кандидаты, КУУнун тарых жана чолкем таануу 
факульгетинин профессору Беделбаев Аскарбек сунуш кылынат. Бул 
окумуштуунун да эгемендуу Кыргыз мамлекетинин тарыхы боюнча бир катар 
эмгектери бар.

Т. Кененсариев

Диссертациялык кенештин 
окумуштуу катчысы, т.и.д., проф.м.а. А.К. Карыева

Эксперттик комиссиянын терагасы, 
т.и.д., профессор

Комиссиянын тврагасынын кол тамгасын тастыктайм:


