1
КАСТЫК ТИЛИ КРДАГЫ ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСТА , 2 Чыгарылыш, 2020, БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби

Отчет БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби тарабынан КРдагы
Интерньюстун Медиа-К долбоорунун колдоосу менен даярдалды. Бул басылма Америка Кошмо
Штаттарынын Эл аралык өнүктүрүү агенттиги (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен
ишке ашырылды. Басылманын мазмуну үчүн Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана
медиатехнологиялар мектеби жооптуу жана ал USAID-дин, Америка Кошмо Штаттарынын
Өкмөтүнүн же КРдагы Интерньюстун көз карашын сөзсүз түрдө чагылдырбайт.
Отчётто берилген материалды кайрадан басып чыгарууда булак шилтемеси милдеттүү түрдө
берилиши керек. БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебине тийиштүүлүгү
так эмес материалдарды пайдалануу үчүн авторлордон алдын ала уруксат суроо талап кылынат.
Баяндамадагы бир катар мисалдар булактарына шилтеме берүүсү менен изилдөө максатында
келтирилген. Бул мисалдар кайра жарыялоо максатын көздөбөйт, алар изилдөө максатында
келтирилди жана түзүүчүлөр ал материалдардын мындан аркы жайылышына жоопкерчилик
албайт.
Бул басылмада колдонулган репортаждардын аталыштары макалалардын, посттордун жана
материалдардын аталыштары баяндама түзүүчүлөрүнүн көз карашын чагылдырбайт, ал изилдөө
аралыгындагы талданган медиа тексттердин шилтемеси катары гана каралмакчы.
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Киришүү
Бул экинчи чыгарылыш Кыргызстанда, 2020-жылдын 16-августунан 2020-жылдын 27-августуна
чейинки убакыт аралыгындагы кыргыз жана орус тилиндеги онлайн-басылмалардагы жана
колдонуучулар контентиндеги өтүүчү парламенттик шайлоонун алдындагы дискурста тандалган
интернет-басылмалардагы жана социалдык тармактардагы кастык тилине мониторинг жүргүзүүнүн
жана талдоонун жыйынтыгы болуп эсептелет.
Медиамониторинг сынчыл дискурс-анализ жана контент-анализ делген сандык жана сапаттык
ыкмаларга негизделген. Маалыматты топтоонун жана аны документтештирүүнүн алгачкы
баскычында талдоонун компьютердик лингвистикалык системасы менен катар контентти атайы
1
индикаторлордун жардамында кол менен жыйноо ыкмасы пайдаланылды .
Негизги талдоо медианын аял талапкерлерге
жана ошондой эле ар түрдүү топтордогу,
азчылыктагы талапкерлерге болгон мамилесине, бул топтордун медиадагы сүрөтүн, ал
образдардын ар кыл онлайн аянтчалардагы талкууларда берилишин изилдөөгө бурулду.
Негизги көңүл – ЖМКдагы жаңылыктарга, социалдык тармактардын барактарындагы жана
топтордогу комментарийлерге коюлду.

Ачкыч көздөр: кастык тили, шайлоо алдындагы дискурс, басмырлоочу дискурс, ачык дискурс,
сабырсыздык, троллинг мүнөзүндөгү комментарийлер, гендердик аспектилер, азчылык,
социалдык топтор, онлайн-медиа, онлайн-контент, контенттик басынтуу,
этникалык
сабырсыздык, курактык сабырсыздык, аймактык сабырсыздык, исламофобия, гомофобия,
ксенофобиялык коннотациялар, стереотиптер, басынтуучу клише, интернет колдонуучулары,
журналисттер, спикерлер.
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Медиамониторингдин жана изилдөөнүн методологиясы 13-бетте.
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Кыскача баяндоо жана жыйынтыктар
Жыйынтыктар 58 онлайн-басылмадагы жана Facebookтагы, Instagram жана Twitter
2
форумдарда, топтордо жана персоналдык аккаунттарда жайгаштырылган
тармактарындагы
3
колдонуучу контенттен тандалып алынган 1068 документтештирилген (100% эсебинде алынды)
материалдарга негизделген.
Мурдагы талдоого алынган мезгилге салыштырмалуу изилденген контент саны колдонуучулардын
кандайдыр бир билдирүүгө карата жооп кайтаруусундагы бири-бирине байланышкан пикирлер
чынжырчасы боюнча автоматтык өтүүлөрү натыйжасында үч веб-ресурска көбөйдү.
Медиамониторинг көрсөткөндөй, аудитория саясий партиялардын өзүнөн да, блогерлерден да,
өзүнүн редакциялык саясатын жетекчиликке алган көз карандысыз онлайн-медиялардан да ар
түрдүү маалымат алган. Андыктан, айрым ЖМКлардын изилденген контенти тигил же бул
партияларга карата ачык-айкын алар тарабында же каршы болгон.
Мисалга, «Жалбырак ТВ – Сентябрь» ЖМКсынын Facebook баракчасында ар кайсы партияларга
карата түрдүү сын материалдар жарыяланып, бирок «Ата Мекен» социалисттик партиясын
колдоого алган, позитивдүү жаңылыктар чыгарылган. Бул медиа, мурдагы КР Президенти
А.Атамбаевдин бийлигинин маалында 2017-жылда соттун чечими менен жабылган «Сентябрь»
телеканалынын интернет-ресурсу болуп эсептелет. ЖМКнын билдирүүлөрүнө ылайык аталган
телеканалды ал жабылаар алдында бийликке карата оппозицияда болгон, «Ата Мекен»
4
партиясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевдин аты менен байланыштырышат .
Учурда коррупция боюнча күнөөлөнүп абакта жаткан Алмазбек Атамбаевге тийиштүү «Апрель»
телеканалынын веб-баракчасында «Биримдик» жана башка партиялар сынга алынып, ал эми
6
«Кыргызстан социал-демократтар» партиясы жөнүндө жакшы пикирин билдиришкен.
5

Биринчи жыйынтыктоо түрдүү пландагы маалыматтык агым плюрализм үчүн мейкиндик
түзгөндүгүн жана адамдар өзүнүн пикирин эркин билдире алышкандыгын көрсөттү. Ошондуктан,
аныкталган кастык тили бар эң көп контент - 89%дан ашкан комментарийлерге (84%) жана
постторго (4,8 %) тийиштүү болду. Ал эми кастык тилиндеги жаңылыктар жана иллюстрациялар
7
сегиз эсеге аз болду – тиешелүү түрдө 4,2% жана 7% .
Изилденген аралыктагы аныкталган кейстерде кастык тилинин динамикасы (+10%) өсүүнү
көрсөттү. Эксперттер муну келе жаткан шайлоо боюнча ачык талкуунун күчөшү жана агитациялык
8
кампаниянын башталышы менен түшүндүрүшүүдө .
Талдоонун
негизиндеги
экинчи
жыйынтык
–
сабырсыздыктын
түрлөрү
боюнча
классификацияланган тренддердин саны болду. Изилдөөчүлөр 2020-жылдын 16-27-август
аралыгындагы материалдарда кастык тилинин төрт түрүн аныкташты: этникалык (39%), тилдик
9
(26%) гендердик (22%) жана гомофобия (13%) . Бул классификациялоо аныкталган контентте
азчылыктарга же башка социалдык топторго карата басынткан клишени же стереотиптерди,
ксенофобдуу сөздөрдү жана жашырын маанилерди, этностор менен топтордун жекече талдоосун,
алардын терс образын түзүү аракеттерин, коомго терс таасир тийгизип жатканына айып
тагууларды эске алуу менен жүргүзүлгөн.
Медиамониторингдин мурдагы аралыкта изилдөөсүнө салыштырмалуу тренддер аз болду, себеби
мурдараак – 2020-жылдын 15-июлунан 15-августуна чейин тренддин жети түрү болгон, ага
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исламофобия, жаш-курактык жана аймактык сабырсыздык кирген .
Ушул отчеттун 18-бетиндеги изилденген медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын тизмесин кара
Баяндоо жана диаграмма 3. Жанрлар боюнча аныкталган материалдар, 4-бет.
Эмне себептен «Сентябрды» жабышты, соттук чечимди талдоо https://kloop.kg/blog/2017/08/24/za-chto-zakryli-sentyabr-razbor-sudebnogo-resheniya/, Телеканал
"Сентябрь" жана Өмүрбек Текебаев https://www.vb.kg/doc/347893_telekanal_sentiabr_i_omyrbek_tekebaev.html
5
11 жыл эркинен ажыратылды. Шаардык сот Атамбаев үчүн чечимди күчүндө калтырды, https://kloop.kg/blog/2020/08/14/11-let-lisheniya-svobody-gorsud-ostavil-v-sileprigovor-dlya-atambaeva/
6
«Кыргызстан социал-демократтар» (КСДП) партиясын мурдагы президент А.Атамбаев жетектеген. Ал бөлүнүп кетет да, анын уулдары жана тарапташтары 2019жылы кайра “Кыргызстан социал-демократтык партиясын” түзүшөт. https://rus.azattyk.org/a/30793153.html
7
3-түшүндүрмө жана диаграмма. «Жанрлар боюнча аныкталган материалдар», ушул отчеттун 8-бети.
8
4-түшүндүрмө жана диаграмма. «Медиамониторинг аралыгындагы аныкталган кастык тилинин динамикасы» ушул отчеттун 9-бети.
9
5-түшүндүрмө жана диаграмма. 2020-жылдын 16-27-август аралыгындагы медиада жана онлайн-дискурста кастык тилинин түрү боюнча тренддери. Бул отчеттун 9бетинде.
10
2020-жылдын 15-июлунан 2020-жылдын 27-август аралыгындагы медиа жана онлайн-дискуссия контентиндеги аныкталган кастык тили боюнча тренддин
салыштырма динамикасы.
2
3
4
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Изилдөөчүлөр контенттик сабырсыздыкты да аныкташкан, атап айтканда аял-депутаттарынын
жана азчылыктардын эл алдында чыгып сүйлөгөн сөздөрү жана алардын сүрөттөрү аз
чагылдырылгандыгы.
Бул изилдөөдөн алынган жыйынтыктардын негизинде эксперттер шайлоо алдындагы басмырлоону
жеңүү үчүн бир катар сунуштарды иштеп чыгышты.
Сунуштар
Сунуштардын негизги пакети 15-июлдан 10-октябрга чейинки изилдөө маалыматын камтыган
медиамониторингдин финалдык жыйынтыгы боюнча 2020-жылдын октябрь айынын акырында
иштелип чыгат.
Ал эми изилденген аралыктагы маалыматтардын негизинде ЖМКлар үчүн шайлоо алдындагы
тематиканы чагылдыруудагы төмөнкү эрежелерди сактоосун сунуштоого болот:
1. Журналисттер айрым учурларда коомдук пикирди калыптаган троллингдин маанисин
түшүнүшү зарыл. Андыктан ЖМКлар болгон көңүлүн кесиптик стандарттарга буруп, саясий
дискурстун таасирин төмөндөтүү үчүн аудиторияга агартуучулук ишти көбүрөөк алып
баруусу зарыл.
2. Аудитория жана колдонуучулар объективдүү жаңылыктарды алып, контентти сын көз
карашта баалашы үчүн ЖМКлар шайлоо алдындагы кампаниялар, саясий партиялардын
программалары жөнүндө болушунча тең салмактуу маалыматты бериши керек.
3. Журналисттер кастык тилин жана троллинг мүнөздөгү комментарийлерди камтыган
сөздөрдү келтирүүдөн алыс болуп,
өтө мажбур учурларда аудиториянын кастык
билдирүүлөрдүн жайылышы туурасында так түшүнүк алуусу үчүн контекстке фактыны
тиешелүү түшүндүрмөсү менен жайгаштырышы керек.
4. Маалыматка же айрым бир персоналарга карата троллинги бар пикирлерге тыкыр сереп
салмайын социалдык тармактарды булак кылып пайдаланбаган оң.
5. Шайлоо алдындагы репортаждарды даярдоодо гендердик аспектилерди эсепке алып,
ЖМКда аял-талапкерлерди туура чагылдырып, плюрализмге жана аял менен эркектердин,
этникалык, тилдик азчылыктардын жана башка социалдык топтордун тең салмакта
чагылдырылышына шарт түзүүсү абзел.

Контекст
Талданган аралыкта Кыргызстандын коомдук-саясий абалы шайлоо алдындагы жарыштын
даярдык баскычынын аякташына топтолгон. 4-октябрда өтүүчү парламенттик шайлоого катыша
турган саясий партиялардын съезддери бул жылдын август айынын аягында жыйынтыкталды.
Жарыяланган партиялык тизмелердин арасында жаңы адамдар пайда болуп, кээ бир белгилүү
саясий лидерлер жаш талапкерлерге ордун бошотуп беришти.
2020-жылдын 25-августунда Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы
(БШК) «Кыргызстан» партиясын алгач «кечикти» деген шылтоо менен, андан соң партиянын
катышуу жөнүндө арызы «Кыргызстандын» ыйгарым укуктуу өкүлү болбогон адам тарабынан
тапшырылгандыгы үчүн каттоодон баш тарткан.

Бул окуя жана анын артынан БШКнын чечимин жокко чыгаруу боюнча партия демилгелеген
административдик соту социалдык тармактарда кыжырданууга жана партиянын талапташтары
менен каршылаштарынын көчөлөрдө митинг өткөрүүсүнө алып келди. Башка партиядагы
атаандаштар онлайн-платформалар аркылуу бир өңчөй эмес мамилеге нааразы болушуп, БШКны
таркатып жиберүүгө чакырышты. Ошол эле учурда Интернетте партиялык дискурс күчөдү жана
персоналарга карата активдүү жайылтылган троллинг байкалды.
Отчеттук аралыкта онлайн-медиада жана социалдык тармактарда
партиянын ичинен 5 партия боюнча жаңылыктар басымдуу болду.

шайлоого катышуучу 16
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Кастык чабуулдардын түзүлгөн рейтинги боюнча 38% агрессивдүү троллингдик комментарийлер
«Кыргызстан» партиясы, аларды каттоодогу пайда болгон кырдаал жана андан кийинки
Боршайком менен соттошуусу маалыматтык агенттиктердин веб-порталында, алардын социалдык
баракчаларында табылган. Мындан тышкары, аталган партия курамындагы депутаттыкка талапкер
Ахрор Иминовдун өзбек этникасына таандуулугу ар кандай контекстте кеңири талкууланган.
11

Партиялардын ичинен «Реформа» да талкууга кабыл болуп, аны колдонуучулар көбүнчөсү терс
контекстте талкуулашты. Ал жерде негизги бутага аял-талапкерлер - Клара Сооронкулова жана
Рита Карасартова алынды. Эксперттер аларга жана «Реформанын» башка талапкерлерине карата
31% кастык инциденттерин жана гомофобиялык билдирүүлөрдү документтештиришкен.
Коомдук талкуудагы жана ЖМКдагы касташуу тилинин жарым эсе азын - 15% көлөмүн «Ата
Мекен» партиясына карата мониторинг каттаган. Адамдар учурда аракеттеги депутат болуп туруп
кайрадан партияга аттанган талапкердерди жана ошол партиянын тизмесиндеги корей улутундагы
талапкер – Ким Ин Сенди талкуулашты.
Онлайн-дискуссиядагы жана журналисттик материалдардагы 11% кастык тили «Биримдик»
партиясына карата документтештирилди. Аны ачык дискурста «бийликке таандык» деп аташты,
себеби партиянын тизмесинин №27 орунунда учурдагы КР Президенти Сооронбай Жээнбековдун
бир тууган иниси, парламентарий Асылбек Жээнбеков талапкер катары чыгууда.
Жыйынтыгында, онлайн-талкуулардагы жана ЖМКдагы кастык тилинин 5% рейтинги «Бүтүн
Кыргызстан» партиясына туура келди. Терс талкуулардын басымдуу бөлүгү парламенттин эксдепутаты өлкөнүн мурдагы акыйкатчысы Турсунбай Бакир уулу бул партия менен соттошкондугу
жөнүндө билдиргенден кийин катталган,
себеби аны «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын
шайлоого катышуучулардын тизмесинин алдыңкы ондугунан төмөн жылдырып коюшкан.
Кастык тилин жана троллингди аныктоо
Кастык (жек көрүү) тили (англ. нate speech) – бул азчылыкка жана социалдык ар кандай
белгилери боюнча бириккен топторго карата расалык, этникалык, диний ксенофобияны,
гомофобияны, трансофобияны, мигрантофобияны жана жек көрүүнүн башка түрүн жайылткан,
көкүткөн, ага дем берген же аны жактоону камтыган билдирүүнүн бардык формалары кирет. Бул
белгилерге КР Конституциясынын 16-беренесиндеги 2-пунктуна ылайык – «майыптуулугу, курагы,
саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка
жагдайлары болушу мүмкүн”.
12

Речтик конструкцияда кастык тили ийкемдүү структурага ээ жана ал эки формада кездешет –
көбүнесе коомдук дискурста жолуккан жана сөз эркиндиги көз карашында ага жол берилчү терс
баалоочу, жана мыйзамсыз, мыйзам тарабынан жоопко тартылчу.
Контенттик дискриминация – бул азчылыкты жана аялуу топторду стигмалоочу ксенофобиялуу
стереотиптери жана клишелери бар басылмалар, сөздөр, медиалык материалдар. Контенттик
дискриминация азчылыктын жана социалдык топтордун ЖМКда жана ачык дискурста жетишсиз
чагылдырылышында же такыр эле көрүнбөгөндүгүндө, же ксенофобиялык тажрыйбаларга
каршылык көрсөткөн адамдарды же топторду айыптоодо көрүнөт. Орун алып жаткан басмырлоону
(жана ага байланыштуу идеология менен аракеттерди) ачык тануу контенттик дискриминацияга
жатат.
13

КР Конституциясына ылайык ар ким өз пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине
14
укуктуу . Аракеттеги КР Мыйзамында расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы
кастыкты (араздашууну) козутууга, улуттук ар-намысты кемсинтүүгө багытталган аракеттер, ошого
тете жарандардын дини, улуту же расалык таандыктыгы боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же
начардыгын пропагандалоо, ачык же ЖМКны пайдалануу, ошондой эле Интернет тарамдарынын

Саясий партияларга жана талаперлерге карата кастык чабуулдун рейтингин бул отчеттон кара
Определение языка вражды, стр.3, Исследование «Язык вражды в СМИ и публичном дискурсе КР», 2015-2016, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА,
URL http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/216-rezyume-issledovaniya-yazyk-vrazhdy-v-smi-internete-i-publichnom-diskurse-2015.html
13
CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1
14
КР Конституциясы, 31-беренеси, 2-параграф, 28.12 2016-ж., редакция http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru
11
12
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жардамы менен жасалса, ал үчүн кылмыш жазасы каралган . Бул мыйзам кеңири мааниде болуп,
анда «кастык тили» же «басмырлоочу билдирүү» деген түшүнүктөр орун алган эмес.
Мындан тышкары мыйзамдар басылмалардагы кастыктын айынан кылмышка түртчү
терс
баалануучу (мүмкүндүү) жана укукка каршы келчү (криминалдашкан) контент жөнүндө
түшүнүктөрдү камтыган эмес.
Бул факторлор кастыкты
жайылтууга жетишээрлик деңгээлде каршылык көрсөтүүгө жана
азчылыктарга КР Конституциясы кепилдеген саясий, социалдык жана маданий укуктарын турмушта
ишке ашырылышына таасир берүүдө. КР Конституциясынын 16-беренесинин 2-пунктунда: «Эч ким
жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка
ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары боюнча
кодулоого алынышы мүмкүн эмес» - деп аныкталган.
15

Троллинг, троллинг мүнөзүндөгү комментарий (англ. trolling) интернетке тиешелүү,
окурмандардын эмоциялык жооп кайтартуу жана алар менен талаш-тартышка түшүү максатында
ар кандай интернет-форумдарда кааланбаган жана / же карама-каршылыктуу комментарий жазуу,
16
атайы жасалган акт (тролль) . Троллинг мүнөзүндөгү комментарий (ТК) аудиториянын көңүлүн
бурдуруу үчүн талкуулоочу топтордо, онлайнфорумдарда
алдын
ала
кыжырга
тийген,
кемсинткен,
коркуткан
же
провокациялык
билдирүүлөрдү жайгаштыруу болуп эсептелет. ТК
кандайдыр бир маалыматтык себепке карата
аудиториянын мамилесин калыптоо каражаты
17
катары колдонулушу мүмкүн .
Салыштырма анализ
11 күндүн ичинде жүргүзүлгөн бул мониторингде
19
эксперттер Facebook, Instagram жана Twitter
социалдык тармактарындагы 58 онлайн медианын,
топтордун жана жеке аккаунттардын мазмунун изилдешти. Мурунку талданган мезгилге
салыштырмалуу, мында изилденген контент санына социалдык тармактардагы жеке аккаунт
түрүндөгү үч медиа-ресурс кошулду.
18

1-диаграмма. Изилдөө мезгилиндеги кастык тилинин негизги трансляторлору (таркатуучулары)

Буга айрым билдирүүлөргө берилген комментарийлер менен кошо соцтармак колдонуучуларынын
20
реакциясы изилдөө учурунда, алар аркылуу кошумча веб-баракчаларда
кастык тилинин
табылышы себеп болду.
Изилденип жаткан мезгилде үгүт кампаниясы негизги фазага кире элек болгондуктан, онлайн
маалымат агенттиктери негизинен партиялардын Борбордук шайлоо комиссиясында каттоосу,
каттоодогу көйгөйлөр жана партия лидерлеринин буга карата реакциясы, партиянын курултайлары
жана талапкерлердин тизмелери жөнүндө жаңылыктарды жарыялап турушкан. ММКлар
партиялардын программалары жана идеологиялары жөнүндө дээрлик эч нерсе жазышкан жок.
Негизги билдирүүлөр адамдарга, алардын тарых-таржымалына, мамиле-катыштыгына жана
мүлкүнө байланыштуу гана жазылып жатты.
Ушул мезгил аралыгындагы талкуулардын көбү социалдык тармактарда өттү. Талдоо кастык тили,
ксенофобия, онлайн комментаторлордун терс мамилеси жана троллинг партиялар же талапкерлер
жөнүндө жаңылыктар чыга баштаганда күчөгөнүн көрсөттү. Колдонуучулар (45%) мурунку изилдөө
мезгилдердегидей эле, жек көрүүнү жайылтуучулардын арасында алдыңкы орунда турушкан.

КР Жазык кодекси, 313-берене, 2019-жыл, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527
Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling
Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Методология исследований свободы выражения и языка вражды, http://www.camediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy.html
18
Мониторинг 2020-жылдын 17-27-августунда жүргүзүлдү.
19
Изилденген медиаобъекттердин тизмеси
20
Изилденген медиаобъекттердин тизмеси, кошулду https://www.facebook.com/groups/1504281456274859
https://www.facebook.com/groups/687374182048063/
https://twitter.com/adil_turdukulov
15
16
17
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Негизги жек көрүүчүлүк мазмундагы социалдык тармактарда жеке баракчаларында дагы, интернет
агенттиктеринин баракчаларында да жайылтылды. Кастык тилин таркатууда комментаторлор жана
троллдор (38%) топтордо жана форумдарда активдүү талкуу жүргүзүп, айрым учурларда алардын
кемсинтүүчү жана провокациялык билдирүүлөрү башкалар аркылуу да жайылып отурганы көрүнөт.
Мындай уулуу билдирүүлөрдү таркаткандар, айрыкча шайлоо алдындагы дискурста, кырдаалды
өздөрүнүн пайдасына өзгөртүү же «өз» талапкеринин рейтингин көтөрүү үчүн же каршылашкан
талапкерлерди шылдыңдап, аларга карата жек көрүү сезимин туудурууга багытталат.
Натыйжада, сүймөнчүккө ээ соцтармак колдонуучулары, белгилүү адамдар жана журналисттер
катары чыккан троллдор өздөрүнүн жек көрүү концепциясын калыптап келишет. Демек, бул отчетто
троллинг комментарийлери кастык тилинин бир бөлүгү катары каралат. Саясатчылар (9%) жана
жалпыга маалымдоо каражаттары (8%) бул изилденген мезгил аралыгында жек көрүүчүлүктүн
кийинки таратуучулары болушканы көрүндү.
2-диаграмма. Медиамониторинг учурунда кастык тилинин
таркатуучуларынын динамикасы

Көпчүлүк учурда саясатчынын туура эмес сөзүн ЖМКлар
таап чыгып, кастык тилинин жайылышына түрткү берет.
Бул рейтингден мурунку мезгилге салыштырмалуу
өзгөрүү болбогонун, бир гана сандык катышы өзгөргөнүн
көрүүгө болот.
Биз шайлоочулар интернетте кеңири жайылган
жаңылыктарга жана билдирүүлөргө көңүл бурат деп
эсептейбиз, андыктан бул иликтөөдө колдонуучулардын
пикирлеринин мазмуну тереңирээк талданды.
Эксперттер маалымат агенттиктеринин сайттарында жарыяланган макалалардын астында
калтырылган жана ал агенттиктердин социалдык тармактардагы баракчаларында форумдардагы
комментарийлерге, ошондой эле ар кандай топтордогу жана жеке аккаунттардагы
комментарийлерге өзгөчө көңүл бурушту. Мындан тышкары, жаңылыктар, посттор жана
креолизацияланган тексттер (визуалдык контент)
изилденди.

3-диаграмма. Табылган материалдар жанрлары боюнча, %
Эксперттер ачкыч сөздөр жана темалардын негизинде
сандык анализ жүргүзүү аркылуу жалпы маалымат санынан
кыргыз жана орус тилдеринде шайлоого байланыштуу 1068
(100%) материалдарды табышты, алардын ичинен 898
(84%) комментарийлер, 75 (7%) ар кандай порталдардагы
жаңылыктар жана социалдык тармактарда 50 (4.8%) посттор жана 45 (4.2%) - визуалдык контент, анын ичинде
демотиваторлор, коллаждар жана мемдерди аныкташкан.

Сапаттык анализ аркылуу кастык тилин камтыган 336
21
(31,4%)
материал тандалып алынды, алар сабырсыздыктын ар кандай формалары жана
троллинг катары квалификацияланды. Изилдөөчүлөр троллингди кастык тилинин жана терс
комментарийлердин негизги бөлүгү катары социалдык тармактардагы топтордо жана жеке
аккаунттарда гана эмес, колдонуучулар активдүү түрдө пикирлерин калтырышкан маалымат
агенттиктеринин баракчаларында да аныкташты.
Реалдуу адамдар башкарган аккаунттарда жазылган пикирлерде да (аларда профилдер жана
сүрөттөр камтылган) провокациялык жана агрессивдүү сөздөр колдонулуп, авторлордун
Мындан соң аныкталган жек көрүү лексикаларды типтер жана түрлөр боюнча сапаттык талдоодо жана экспертизалоодо 230 материал 100% деп алынды жана
классификацияг бөлүнүп, категориялаштырылды.
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максаттары так ким бирөөгө багытталган эле.
Тармактагы баарлашуудагы мындай ыкма
троллдорду оппоненттерине карата жек көрүүгө үндөөгө, ушактарды күчөтүүгө жана башка
колдонуучуларды кызуу талкууга тартууга «жардам берет».
Эксперттер ошондой эле троллинг Кыргызстандагы шайлоо алдындагы тармактык саясий
дискурстун бир бөлүгү болуп калгандыгын белгилешти.
Өздөрүн партиялар же талапкерлер менен байланыштырган коомдук топтор жана Facebook-тагы
аккаунттар мындай риторикалык билдирүүлөрдү белгилеп, аларга жооп кайтарып, активдүү
бөлүшүшөт.
Динамикасы мониторинг жүргүзүлгөн мезгилдерде аныкталган кейстерде жек көрүүчүлүк мазмуну
дагы бир аз жогорулагандыгын көрсөтөт (+ 10%). Бул
төмөнкү себептерге байланыштуу.
4-диаграмма. Медиамониторинг учурунда табылган кастык
тилинин динамикасы

Биринчиден, 2020-жылдын 15-июлунан 30-июлуна чейин
жүргүзүлгөн медиа мониторингдин алгачкы мезгили COVID19 пандемиясынын мезгилине туш келип, Кыргызстандагы
оорулардын көбөйүшү жана адамдардын социалдык
обочолонушу коомдогу маанайга жана колдонуучулардын
активдүүлүгүнө чоң таасирин тийгизди.
Ушул мезгилде ЖМКдагы жана интернеттеги билдирүүлөр
негизинен коомдук саламаттыкты сактоо маселелерине, дартка чалдыккандардын статистикасына,
инфекцияга каршы күрөшүү чараларына жана анын кесепеттерине багытталган. Мындан тышкары,
22
2020-жылдын 15-июлунан 30-июлуна чейинки алгачкы мезгилдеги изилдөө медиа-мониторингдин
ретроспективдик режиминде жүргүзүлгөн (башкача айтканда, буга чейин жарыяланган жана
архивделген материалдар каралды) жана ушул мезгилдеги кастык тилинин деңгээли бир аз
башкача болушу мүмкүн деп божомолдоого болот. Кээ бир материалдар модерация учурунда
оңдолгон же алынып салынган болушу мүмкүн.
Экинчиден, жай мезгилинин ортосунда, жылдык эмгек өргүүлөргө туш келген учура, саясий
партиялардын жана талапкерлердин активдүүлүгү аз болгон. Демек, шайлоо алдындагы
23
темаларды талкуулоо акырындык менен август айынын башталышында гана өсө баштады жана
Кыргызстанда 2020-жылдын 4-сентябрында башталган расмий шайлоо кампаниясына жакын
айдын аягында, өзүнүн туу чокусун жетти.

Тренддер
Медиа мониторингдин ушул мезгилинде ММКларда жана онлайн-талкууларда табылган тандалган
материалдарда классификацияланган сабырсыздык түрлөрү боюнча негизги тренддер төмөнкү
төрт категорияда аныкталды:

КР шайлоо дискурсундагы кастык тили, 1-чыгарылыш, 2020-жылдын июль-август айлары, Борбордук Азиядагы Тынчтык орнотуу жана медиа технологиялар
мектеби, http://www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
Язык вражды в предвыборном дискурсе КР, выпуск 1, июль-август, 2020 год, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-mediators.net/ru/5379yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
22
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5-диаграмма. 2020-жылдын 16-27-август күндөрүндө
жүргүзүлгөн онлайн-талкууларда жана медиада көрүнгөн
сабырсыздык түрлөрү боюнча тренддер

- этникалык сабырсыздык (39%), б.а. тандалган
материалдардын үчтөн биринен көбү этностук
топторго карата кемсинтүүчү клишелерди жана
стереотиптерди, же этносторду жекелештирип атап,
ошондой эле этникалык топторго шилтемелерди
камтыган.
баракчасында Кыргызстан партиясынан
ксенофобиялык комментарийлер жазылган.

Reporter.kg
маалымат
сайтынын
Facebook
талапкер Ахрор Иминовго карата бир катар

1-скриншот.
Reporter.kg
онлайн
агенттигинин
Facebook баракчасында «Кантип 15 жашында Оштон
Ахрор Иминов Англияда окуп келгенден кийин кийин
ийгиликтүү ишкер болду» деген видеоматериал
астында жарыяланган комментарийлердин мисалы.
24

Бул билдирүүлөрдө кемсинткен клишелер жана
25
конфликтогендик стереотиптер камтылган.
Эксперттер комментарийлерге, контекстке ар тараптуу
талдоо жүргүзүп, бул билдирүүлөрдүн тизмегин, алардын
өз ара байланыштарын талдап, тексттерди төмөнкүдөй
категорияларда коомдук дискурста жек көрүүчүлүктүн
орточо жана катаал түрлөрү деп классификациялашты:
- бир этностун экинчи улутка каршы жасаган тарыхый кылмышы жөнүндө билдирүү;
- башка этникалык топтун сепаратизмге айыптоолору, аймактык жана башка дооматтар;
- расанын же өзүнүн этникалык тобунун артыкчылыгы жөнүндө ой жүгүртүү;
- белгилүү бир этникалык топтун өкүлү болгон талапкерди 1990-жылы жана 2010-жылы Кыргызстандын
26
түштүгүндө болгон этникалык зомбулукка негизсиз тиешелүү кылуу .

Башка сөз кылуу окуялары «Ата Мекен» саясий
партиясынан талапкер Ким Ин Сунга багытталган.
Партия 2020-жылы 17-августта чогулуп, тизмелер
жарыяланганда, айрым ЖМКлар талапкердин улутун
баса белгилеп, көңүл бурдурушкан.
27
2-скриншот. «KG БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН KG » тобунун

Facebookтагы
баракчасына
посттун
астында
жарыяланган комментарийлердин мисалы, кыргызча
оригиналы: «Кытайдын кытмыр ойну биздин саясатка да
кийлигише баштадыбы, же бул кытай эмеспи? Кытай кой
көрө элек элем, кандай маарайт болду экен???"

Комментатордун этникалык топторго карата
Reporter.kg онлайн-агенттигинин Фейсбук-баракчасы https://www.facebook.com/ReporterKGrus
Конфликтогендик стереотиптер: "башка улуттарга жол берилбеши керек", "Кыргыздар кыргыз жеринде кожоюн болуш керек", "Өзбек сепаратисттери", өзбек
этносуна карата кемсинткен клише - "сарт". Борбордук Азиянын отуруктуу калкынын бул тарыхый аталышы 1990 жана 2010-жылдардагы этникалык зордук-зомбулук
учурунда Кыргызстандын коомдук талкуусунда, ошондой эле өзбек улутунун өкүлдөрүнө гана эмес, кээде Кыргызстандын түштүгүнүн башка жашоочуларына карата
башка чечмелөөлөрдө терс жана кордогон мааниге ээ болду. Жергиликтүү ксенофобиялык риторикада кыргыз жана орус тилдеринде таратылган. Маалымат
булактары: Борбордук Азиядагы Тынчтык орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин жек көрүүчүлүк сөздөрүн изилдөө, 2011-2019-жж. КЫРГЫЗСТАНДЫН
КООМДУК ДИСКУРСУНДАГЫ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖАНА ТОЛУКТУРБООЧУЛУК, 2020,http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-ineterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html,Hate Speech in Media, Internet and Public Discourse of Kyrgyzstan – 2015, http://www.camediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/217-hate-speech-in-media-internet-and-public-discourse-of-kyrgyzstan-2015.html ; Latest Hate Speech Report in
Kyrgyzstan: abusive speech in public discourse and the "Charlie Hebdo effect", 2015, http://www.ca-mediators.net/en/179-latest-hate-speech-report-in-kyrgyzstan-abusivespeech-in-public-discourse-and-the-charlie-hebdo-effect.html6 Hate Speech in the Media and Internet in Kyrgyzstan-2014, http://www.ca-mediators.net/en/165-school-ofpeacemaking-and-media-technology-has-presented-its-annual-report-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-2014.html; Hate Speech in the Media and Internet in
Kyrgyzstan-2013.Annual Report, 2013, http://www.ca-mediators.net/en/reports_researches/media_monitoring_hate/86-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan2013annual-report.html, The Hate Speech and Ethnic Stereotypes in the Print Media of Southern Kyrgyzstan, 2011-2012, http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/mediamonitoring/55-the-hate-speech-and-ethnic-stereotypes-in-the-print-media-of-southern-kyrgyzstan.html
24
25

26
27

Кастык тилининин методикасы, түрлөрү жана типтери классификациясы,18.
“KG БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН KG” тобунан пост, 23.08.20. https://www.facebook.com/groups/2172330959750595
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ксенофобиялык маанини камтыган билдирүүлөрү жана этностук топторго карата жекелештирилген
шилтемелер, мазактоочу контекстте окуялардан кийин бир нече күн бою жаңылыктар
форумдарында жана социалдык тармактарда аныкталган.
Билдирүүлөрдө улутка негизделген ксенофобиялык кош маани, басмырлоого жашырын чакырыктар, аймакта
башка этностордун калыптануусуна жол бербөө чакырыктарын камтып, кастык тилинин «жарандыктан баш
тартуу» категориясына кирет.
Бул категория комментаторлор этностук топторго чабуул коюп, белгилүү улуттардын өкүлдөрү Кыргыз
Республикасынын Конституциясы тарабынан кепилденген бардык шайлоо укуктарына ээ болгон
Кыргызстандын жарандары экендигин четке каккан (же атайылап көзгө илбеген) учурда аныкталат.

Aryba.kg онлайн-агенттиги этникалык корей «Ата-Мекен» саясий партиясынын тизмесине
киргенине нааразы болгон саясатчы жана экс-депутат Жусупжан Жээнбековдун оюн жарыялады.
3-макаланын скриншоту. Aryba веб-порталы жарыялаган макала.

«Эки кызыбызды катын кылган Ким ин Сен “Ата-Мекенден”
аттанып...»

Цитата: «Мына ошол сөзүм Ким Ин Сен деген кытай,
корей... хрен его знает, эки кызыбызды бир маалда катын
кылып алып, бажыда үлкөн кызматта иштеп, эми «Ата
Мекен» партиясынан депутаттыкка аттанганы, бул биздин
элди шылдыңдап жатышканыбы?

- тилдик сабырсыздык материалдардын 26%да
катталган. Бул көбүнчө «Кыргызстан» партиясынан орус
тилинде сүйлөгөн талапкерлерге нааразы болгон
колдонуучулардын комментарийлери, бул партияны
Борбордук шайлоо комиссиясында каттоодон өткөрүү
маселеси көтөрүлүп, ошондой эле «орусча же кыргызча
28
сүйлөгөн» «Реформа» партиясынын
балкон диалектисинде
билдирилген.

өкүлдөрүнө

нааразычылык

- бул отчетто гендердик сабырсыздыкка документтештирилген медиатексттин 22% кирген, анда
29
аял-депутаттарга жана БШКнын
төрайымына карата терс клишелер жана стереотиптер
аныкталган, ошондой эле гендердик дисбаланс – ЖМКда аялдардын жетишсиз чагылдырылышы
катталган.
Мониторинг кылынган медиаларда аял-талапкерлердин аудиторияга саясий партиядагы өзүнүн
ролу, шайлоодо жеңип чыккан учурундагы мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтып берген окуялар жок.
Отчёттук аралыктагы тандалган тематика боюнча тесттик сандык мониторингдеги 25 жаңылыкта
аялдар депутаттыкка талапкерлердин тизмегинде 6 жолу гана нейтралдык же сын тоналдуулукта
же макаланын аталыштарында гана эске алынган;
Аял-талапкерлер эске алынган кээ бир макалалардын аталыштарынан мисалдар:
«Башкача да болмок беле? Аида Исмаилова маянасынан баш тартты, себеби иштебейт»
«Эльвира Сурабалдиева "Ата-Мекенден" депутаттыкка талапкер болот»
«Ширин Айтматова партиянын тизмегине кирбегендигин билдирди»
«Депутат Касымалиеваны мектептин
33
«Биримдик» партиясы жооп берди» .

директоруна басым

30

31

32

жасады

деп

күнөөлөшүүдө,

Кыргызстанда 2019-жылы ачык дискурста пайда болгон конфликтогендик жана терс клише, Бишкектеги коррупцияга каршы #Rеакция аталыштагы митинг болгон,
ага шаардык интеллигенция, жергиликтүү активисттер жана студенттер катышкан.
Ксенофобиялуу топтор аны Кыргызстандын борборундагы балкондуу үйлөрдө жашаган «шаардык» экендигин белгилеп аларды «балкондуктар» дешкен. Бул клише
белгилүү бир коомдук-саясий контекстте Кыргызстандын коомунда шаарда жана айылда жашоочулардын ортосундагы аймактык кастык тилге кирет. Булак:
Методология квалификации языка вражды и дискриминации в СМИ, Интернете и публичном дискурсе КР, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2019,
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html
29
Ушул докладдын «Саясий партияларга жана талапкерлерге карата кастык чабуулунун рейтинги» бөлүмүн кара.13.
30
25.08.2020 жаңылык, https://kaktus.media/doc/419522_a_moglo_byt_inache_aida_ismailova_otkazalas_ot_zarplaty_poskolky_ne_rabotaet.html
31
16.08.2020 жаңылык, https://24.kg/obschestvo/162655_vyiboryi-2020_elvira_surabaldieva_budet_ballotirovatsya_otnbsppartii_laquoata_mekenraquo/
32
21.08.2020 жаңылык,https://limon.kg/news:72958
28

12

КАСТЫК ТИЛИ КРДАГЫ ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСТА , 2 Чыгарылыш, 2020, БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби

- гомофобия изилденген материалдардын 13%ында
катталган
жана
ЛГБТ-адамдар
менен
жанында
жүргөндөргө карата визуалдык контентте, одоно жана
экспрессивдүү лексикада билдирилген.
Бул
колдонуучулардын
жана
журналисттердин
«Реформа» партиясынын талапкерлерин терс маанайда
көрсөтүп, алардын катарында ЛГБТнын тарапташтары
жана «гейлердин жактоочулары» бар деп риторикалуу
көрсөткөндө документтештирилди.
4-скриншот. Kadam.mediaдагы «Турсийин башына
кийгендер парламентке барууну көздөшүүдө, ойлонолу…»
редакциялык макаланын мисалы.
34

Цитата: «Реформа» партиясын түзүүчүлөрдүн дагы
биринин өзүнүн гей экенин жашырбай, маалымат
каражаттарына чыгышы мунун ачык эле далили болду».

Гомофобиялык билдирүүлөр бул жерде ЛГБТ-адамдарынын терс образын түзүүгө, алардын өксү
экендигин ынандырууга же топту кемсинтүүчү контекстте эске алууга багытталган. Бир катар
троллинг мүнөзүндөгү комментарийлер кордоочу сөздөрдү камтыган, ал эми колдонуучунун
35
жанында жайылтылган жана кайра жарыяланган визуалдык фейк контент бул топко карата
коомдук
терс
пикирди
жаратуу
максатында
түшүнүктөрдү алмаштырууга аракет жасаган.
Эгерде медиадагы жана колдонуучу контенттеги
изилденген сабырсыздык түрлөрү боюнча өткөн
36
отчеттогу
жана
бул
отчеттогу
тренддерди
салыштырып көрсөк, анда эки гана тенденция –
этникалык жана гендердик – дайыма катталып турган.
4-диаграмма. 2020-жылдын 15-августунан 27-август
аралыгындагы медиада жана онлайн-дискуссияларда
аныкталган кастык тилинин түрлөрү боюнча тренддердин
салыштырма динамикасы

Диаграммада көрүнүп тургандай, 2020-жылдын 16-августунан 27-августка чейин этносторго каршы
кастык тили буга чейинкиге салыштырмалуу 16%га көп документтештирилген. Ошондой эле
гендердик принцип боюнча кастык тилинин саны көбөйгөн – 4%га көп катталган.
Бул аралыкта сабырсыздык жана гомофобия катталды, ал эми исламофобия, жаш-курактык жана
аймактык сабырсыздык августтун ортосуна чейин орун алып жатканы менен катталган жок.

Формалар жана тоналдуулук

22.08.2020 жаңылык, https://rus.azattyk.org/a/30796941.html
Статья «Турсийин башына кийгендер парламентке барууну көздөшүүдө, ойлонолу…», 24.09.20 https://kadam-media.kg/75227/
№2-скриншотту жана ага ушул отчеттогу «Саясий партияларга жана талапкерлерге карата кастык чабуулунун рейтинги» бөлүмүн кара
36
ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР, выпуск 1, 2020, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, http://www.ca-mediators.net/ru/5379-yazykvrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
33
34
35
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Изилденген аралыктагы бардык талданган контент тандалып алынган материалдардагы кастык
тилинин формалары жана лексикасынын тоналдуулугу боюнча категорияларга бөлүштүрүлдү. Бул
отчетто сандык талдоо методу менен анын кийинки формалары (түрлөрү) аныкталды: жумшак –
буга материалдардын 52%ы, мээлүүн – 39%ы киргизилип, материалдардын 9%ы кастык тилинин
катаал формасы катары катталды.
Кастык тилинин катаал формасы көбүнчөсү ачык же ачык эмес, көмүскө басынтуу чакырыктарын,
кээде тигил же бул топтун өкүлдөрүн өлкөдө жашоосуна жол бербөөгө ой жоруган чакырыктарды
камтып келет.
5-диаграмма.
Аныкталган
контенттеги
касташуу
тилинин талданган формаларын классификациялоо

Методология
боюнча мээлүүн (же орточо) түргө
тигил же бул топтун/азчылыктын коомдук-саясий
жашоосуна жана мамлекетке терс таасир тийгизип
жатат деп айыптаган, ошол топтордун/азчылыктын
бийликти басып алганга же бөлүп-жарганга аракет
кылып жатат, жарандыгынан баштартып жатат деп
күнөөлөгөн
материалдар кирет. Кастык тилинин
жумшак түрү деп топтун/азчылыктын терс образы
түзүлгөнүн
же
ксенофобиялуу
комментарийлер
37

цитаталанган учурун атоого болот.

Төмөндөгү диаграммада изилденген материалдардын тоналдуулугу көрсөтүлдү.
Сандык катышта бул кийинки көрүнүшкө ээ: изилденген контентте эң көп сынчыл (55%)
макалалар, посттор жана комментарийлер, бир аз азыраак - 39% - стереотиптүү жана эң азы
нейтралдуу (6%) тондо болду.

6-диаграмма.
тоналдуулугу

Талданган

контенттин

Саясий партияларга жана талапкерлерге карата кастык чабуулдардын рейтинги
Интернеттеги саясий партияларга карата терс дискурс жана кастык чабуулдар талдоосуна ылайык
кол салуулар көбүнчөсү «Кыргызстан», «Реформа», «Ата Мекен», «Бүтүн Кыргызстан жана
«Биримдик» партияларына багытталгандыгын көрсөттү.

37

Изилдөөнүн методологиясы, 17-б.
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Бул бөлүмдө бааланып жаткан партиялардын чакан саны (шайлоого катышууга катталган 15
партиянын ичинен) ЖМКдагы кайсы жаңылыктардын же социалдык медиадагы кандай резонанстуу
билдирүүлөрдүн айланасында талкуу жүргөнүн көрсөттү.
Изилдөөчүлөр жогоруда аталган партиялар көбүнчө эске алынган жана талкууланган 306 (бул
бөлүмдө 100% болуп алынды) медиатексттерди жана визуалдык контентти, троллингдик
комментарийлерди категорияларга бөлүп чыкты.
Ошондуктан, бул рейтинг ушул саясий
бирикмелер боюнча бөлүштүрүлгөн кастык
тилинин катышын көрсөтүп турат.
7-диаграмма.
Партиялар
чабуулдардын рейтинги

боюнча

кастык

2020-жылдын
август
айынын
экинчи
жарымында касташуу чабуулунун борборунда
«Кыргызстан» партиясы калды, бул анын
Боршайкомго
(БШКга)
документтерди
тапшырууда пайда болгон көйгөйлөр ЖМКда
38
чагылдырылгандыгына байланыштуу болду.
Онлайн-аудитория бул маселе боюнча көйгөйдү пайда кылган ар түрдүү маалыматтар түшө
баштаганда кунт коё баштады: документтерди белгиленген
убакытта каттоого бербей, кечигүүсүнөн тартып, ыйгарым
укукка ээ эмес адамдын документтерди тапшырып
жаткандыгына чейин.
118 (38%) агрессивдүү троллингдик комментарийлер
маалыматтык агенттиктердин веб-порталдарында, алардын
социалдык медиадагы баракчаларында ошондой эле
колдонуучулар пикирлери менен бөлүшүп жана ошол
маселени талкуулаган ачык топтордо жана жеке
39
аккаунттарда аныкталган.
5-скриншот. Vesti.kg онлайн-агенттигинин тасмасында 27.08.20
мисалы

40

жарыяланган макала аталышынын

Онлайн-аянтчаларда ондогон комментаторлор жана троллдор «эң начар партия», «бакиевдин
41
жана ошого окшогон базаркомдор»,
каракчылары», «сабатсыз Маяне жана Гомосексуалю
42
43
44
«келечектеги «чимкириктер» , «түштүктүн арзан тактикалары» , «жемкорлордун шайкасы»
сыяктуу экспрессивдүү одоно лексиканы, жекече кайрылууну, клишени жана стереотиптерди
колдонуу аркылуу кол салышкан.

Скандал с регистрацией партии "Кыргызстан". Что говорят члены ЦИК
https://kaktus.media/doc/419468_skandal_s_registraciey_partii_kyrgyzstan._chto_govoriat_chleny_cik.html, 25.08.2020
39
Список исследованных медиаобъектов стр.
40
«Кетсин гомосексалю». Как проходит судебный процесс по партии «Кыргызстан»
https://vesti.kg/politika/item/74576-ketsin-gomoseksalyu-kak-prokhodit-sudebnyj-protsess-po-partii-kyrgyzstan.html
38

41
Кыргызстанда 2019-жылы учурдагы КР ЖКнын спикери Дастан Жумабековго жана КР ЖКнын депутаты Тазабек Икрамовго карата ирониялык клише, депутаттар эл
алдында сүйлөгөндө кээ бир сөздөрдү туура айта албагандыктан ачык дискурста жалпы ат болуп калган. Журналисттер жана колдонуучулар аларды бул үчүн
шылдыңга алышып, тамашалашкан.
42
«Чимкирик» - клише, бул КРнын мурдагы президенти А.Атамбаев 2019-жылы митингде чыгып сүйлөп жатып КР парламенти “чимкирик парламент” деп атаган. Бул
клише кыргыз тилинде да, орус тилинде да ачык талкууда жана троллингдик комментарийде да колдонулат. Троллингдик комментарийде бул отчеттогу макалада
орус тилинде көрсөтүлгөн мисалы алынган. https://kaktus.media/doc/419468_skandal_s_registraciey_partii_kyrgyzstan._chto_govoriat_chleny_cik.html,24.08.20
43
turmush.kg сайтынын ınstagram-каналынын комментарийндеги стереотип https://www.instagram.com/p/CEZQ8SIJe8K/, 27.08.20
44
Мисал Азаттык веб-сайтындагы комментарийинен алынган мисал «БШК “Кыргызстандын” документтерин артка кайтарды»
https://www.azattyk.org/a/30800644.html, 25.08.20
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Кээ бир журналисттер бул маселелерди чагылдырып жатып, өз тексттеринде кастык тилин
кошумча билдирип жатышты, ал эми Vesti.kg онлайн-медиасы клишени макаланын аталышына
коалып чыккан.
Партиянын айрым өзүнчө өкүлдөрүнө карата троллинг тилдик сабырсыздыкка өсүп кетти. Ар
тараптуу талдоонун негизинде эксперттер бир катар лексикалык конструкцияларда ксенофобиялуу
коннотациянын жана тилдик белгилер боюнча басынтуунун бар экендигин аныкташкан.
6-скриншот. «Жалбырак ТВ – Сентябрдын»
Фейсбук-баракчасындагы
«Кыргызстан»
партиясынын
талапкерлери
менен
жарандык
45
деген
активисттер
кайым
айтышты»
видеоматериалынын
астында
жарыяланган
троллингдик комментарийлердин мисалдары.

Комментаторлор 2020-жылдын 25-августунда
«Жалбырак ТВ – Сентябрдын» Фейсбукбаракчасындагы
«Кыргызстан» партиясынын
талапкерлери менен жарандык активисттер
46
кайым айтышты» , деген видео постту талкуулап жатышып, ошол партиянын кыргыз тилинде
сүйлөбөгөн өкүлдөрүн кемсинтишти жана КР Борбордук шайлоо комиссиясынын (БШКнын)
жетекчиси Нуржан Шайлдабекованын орус тилинде сүйлөгөнүнө троллинг кылышты.
Ошондой эле КРнын Борбордук шайлоо комиссиясында өтүүчү отурумга катышууга жана
жыйынтыктоочу чечимди угууга башка партиянын талапкерлери менен бирге келген
активисттердин жана БӨУнун өкүлдөрүнүн атына даректелген кастык тили документтештирилген.
Активисттер жарандык коомду жана саясий партияларды көз карандысыз комиссияны түзүүгө жана
«Кыргызстан» партиясынын каттоосуна байланыштуу кырдаалды иликтөөгө, түзүлгөн жагдайга
тиешелүү кызмат адамдарын жоопко тартууга чакырды.
Мындай чараларга каршылар активисттерди «НПО булар Эл бузар адамдарбы ошондо», «Саткын
47
БӨУлар», «америкостор » деген троллингдер жана шаблондуу клишелер жана стереотиптер
менен чабуул кылышты, булар негизинен «Реформа» партиясынын тарапташтарына жана
талапкерлерине багытталган эле.

7-скриншот.
Arena.kg
фейсбук-баракчасындагы
макалаларда, жогорку сол бурчунда Улан Үсөйүндүн бети
«батыштагы
жана
активисттин
дарегине
анын
кожоюндары» жөнүндө сынчыл пост жарыяланган. Диагональ
боюнча төмөндөгү оң жак тарапта Reuters агенттигинин 2016жылы 29-майда, Сан-Паулодо (Бразилия) жылыга өткөн гейпарадда тартылган сүрөттүн түпнускасы (Түпнуска менен
Facebook-тагы жарыяны БА Тынчтыкты куруу жана
медиатехнологиялар
мектебинин
эксперттери
бул
мониторингдин алкагында аткарышты)

«Улан Үсөйүндүн посту (эскертүү - «Реформа» партиясынын тарапташы, жогоруда аталган
чараларды кабыл алууну демилгелеген жарандык активист) анын артында турган батыштын
күчтөрүнө сот органдарынын мыйзамдуу чечимдери маанилүү эместигин көрсөттү» – деп анын
48
деген
аракетин Arena.kg
«Улан Үсөйүн мөөнөтсүз митингди уюштурууга шашылууда»
макаласында сындады.

Ошол эле
«Жалбырак ТВ – Сентябрь» Фейсбук-баракчасы жарыялаган: "Кыргызстан" партиясынын талапкерлери менен жарандык активисттер кайым айтышты» - деген
видео-посттогу троллингдүү комментарийлердин мисалы https://www.facebook.com/jalbyrak.tv, 25.08.20
47
Ошол эле
48
Arena.kg Фейсбук-баракчасынан мисал, https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG114670406850120/?__cft__[0]=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8QeDtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R
45
46
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Макала жалган, активисттин сүрөтү жайгаштырылган фотомонтажды колдонгон визуалдык контент
менен жасалгаланган. Манипулятивдүү элементи ЛГБТ-адамдарга карата терс коомдук пикирди
калыптандыруу жана ошону менен катар гей-парад менен партиялык митинг өткөрүү түшүнүгүн
жалгаштырууда байкалып турат.
«Реформа» партиясына карата ар кайсы комментаторлор тарабынан кастык тили жана
кемсинтүүчү риторика партиянын веб-сайтында жана
ЖМКда 2020-жылы 19-августта талапкерлердин тизмеси
жарыяланганда күч алды. Троллдордун жана фейктердин
негизги максаты – аял-талапкерлер Клара Сооронкулова
жана Рита Карасартова болду. Эксперттер 94 (31%)
кастык инцидентин документтештиришти.
2020-жылдын 21-августундагы фейктик визуалдык контент
талапкерлердин
терс
образын
түзүү
жана
дискредитациялоо максатында социалдык тармактарда
«Реформа» партиясынын хештеги менен жайылтылган.
Жогорудагы
айым
талапкерлерге,
ошондой
эле
партиянын
идеологиясы
менен
ураанына
карата
экспрессивдүү жана одоно лексика катталган.
8-скриншот.
Гулиза Алымованын Фейсбук-баракчасы
жана Маалымат Майданы-Новостной Майдан. «Реформа» партиясынын хештеги менен
фотоколлажда партиянын лидери Клара Сооронкулова жана Жогорку Кеңештин аракеттеги
депутаты Дастан Бекешев турат. Астында: «Сойкулукту мыйзамдаштырабыз» – деген жазуу
бар. Коллаж колдонуучунун: «ТООБА КЫЛДЫМ! ЭМИ СОЙКУЛАРДЫН ДА ДОБУШУ КЕРЕК БОЛУП
49
КАЛЫПТЫР ДА» деген, колдонуучунун нааразычылыгы менен коштолгон» .
Изилденген билдирүүлөр гендердик топтун терс образын түзүү жана топтун өксүк, жана моралдык
жактан кемчил деп аныктаган, аялдарды жана ЛГБТ-адамдарды кемсинткен контекстте, БӨУ, ЛГБТ
жана улутчулдарды жалгаштыруу менен кошо жазалоого чакырыктары бар ксенофобиялык
комментарийлер кастык тилинин жумшак, мээлүүн жана катаал формаларын камтыган.
Бир катар клишелер активист жана мурдагы аткаминер Рита Карасартовага даректелген.
Комментаторлор аны «гейлердин жансакчысы» жана «америкалык чалгынчы» деп аташкан.
«Реформа» реформаларды сунуштабайт: алардын жеткен чеги – плакаттар менен барабан
коштогон көчө» аталышындагы макалада партияны батыш өнөктөштөр каржылайт жана митингдер
50
менен акциялардын үзгүлтүксүз катышуучулары «БААУнун студенттери жана окутуучулары»
деген билдирүү кеткен.

Каардуу троллдор кастык тилинин катаал
формаларын колдонуу менен бул саясий
бирикменин мүчөлөрүн басынтууну жана зордукзомбулукка чакырышкан.

барабан коштогон көчө» аталышындагы
51
комментарийлер мисалдары .

9-скриншот. Arena.kg фейсбук-баракчасындагы
«Реформа»
реформаларды
сунуштабайт:
алардын жеткен чеги – плакаттар менен
макаланын астындагы троллинг мүнөзүндөгү

49
Маалымат майданы Фейсбук-баракчасынан мисал, 21.09.20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
50
Arena.kg, Фейсбук-баракчасы 27/08/20, https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
51
Ошол эле жерде
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Мисал: «Тиги Рита Карасартова деген шпионду кошуп алыптыр ушул партияны даана так сырттан
колдойт АКШ колдойт ушул партияны. Карап турасынар ушул партия парламентке келет себеп
52
Рита Карасартова бар бул айымды сырттан колдойт ».
Кастык чабуулунун саны боюнча биздин рейтингде кийинки орунда «Ата Мекен» партиясы турат.
Анын атына – талапкерлер тизмесиндеги Ким Ин Сендин этникалык тийиштүүлүгүнө карата 45
инцидент (15%) катталган. Кастык тили камтылган ксенофобиялуу комментарийлер, анын ичинде
троллинги бар билдирүүлөр «кг БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН кг» фейсбук-тобунда жайылтылды, анын
мисалдары бул отчеттун мурдагы бөлүгүндө келтирилген.
Жогоруда аталган партиянын талапкери Бажы инспекциясында иштегендиги онлайн-талкууну
курчутту. Бул 2020-жылы 19-августта, Factcheck.kg редактору Болот Темиров «Ата Мекен»
партиясынын так ошол талапкери (Ким Ин Сен) – журналисттик иликтөөлөрдөн таанымал болгон
Мамлекеттик бажы инспекциясынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун
иниси Исламбек Матраимовдун жакын досу экендигин билдирген видеону жарыялагандан кийин
башталды.
Журналисттик тексттердин, посттордун жана комментарийлерди кошо алганда 33 материал (11%)
«Биримдик» партиясына карата талкууларды камтыган. «Апрель» телеканалынын алып баруучусу
Канат Каниметов партиялык тизме жөнүндө ой бөлүшүп жана талапкерлер жөнүндө айтып жатып,
терс риториканы, клишени жана
«ар кошкондор”,
53
«Строкова
–
шайтандын
депутаты»
деген
стереотиптерди колдонгон.
10-скриншот. «Биримдиктин» талапкерлеринин тизмеси:
54
жийиркеничтүү он беш» Апрель
телеканалынын Фейсбукбаракчасындагы жайгаштырылган видео сюжеттин мисалы

Мисал: «Ишенип койгула, тизмеде жийиреничтүү
адамдардан
депутаттыкка
талапкер
МЫНЧА!
(кекиртегин колу менен кесе көрсөтүү ишараты бир
нерсенин же бирөөнүн өтө эле көптүгүнөн кабар берет)
Ошол эле Аида Касымалиева катардагы чимкирикке, чөнтөк кнопка баскычка айланды... »-деген
алып баруучу К.Каниметовдун текстинен цитата.
Материалдардын 16сы (5%) эксперттер отчёттук аралыкта аныктаган троллингди комментарийлер
жана терс риторикалуу сын пикирге ээ демотиваторлор болду.
«Бүтүн Кыргызстан» партиясына карата кастык чабуулунун басымдуу бөлүгү парламенттин эксдепутаты жана өлкөнүн акыйкатчысы Турсунбай Бакир бул партияны сотко берээрин билдиргенде
багытталды, себеби аны 2020-жылдын 19-августундагы партиянын жыйыны өткөндө бекитилген
шайлануучулардын тизмесинин алдыңкы 10 орунунан төмөн жылдырып коюшкан.
Кээ бир колдонуучулар партиянын лидери Адахан Мадумаровду «тизме менен алдамчылык»
55
кылды жана орундарды «капчыктуу атаандаштарга»
берди дешсе, башкалары аны
«картаңдардын партиясы» деп шылдыңдап жатышты (талапкерлердин жоон тобу мурдагы саясий
56
элитанын өкүлдөрү) , ошондой эле аны жана партияны дискредитациялоого умтулушуп, он жыл
мурдагы жаңылып айткан билдирүүлөрүн эскерип жатышты.
Азаттык 19-август
https://www.azattyk.org/a/30792163.htm l
«Реформа» саясий партиясынын талапкерлери аныкталды
53
Список кандидатов «Биримдика»: омерзительная пятнадцатка, Апрель телеканалынын Фейсбук-баракчасы, 21.08.2020,
https://www.facebook.com/april.tv.ru/videos/592748211363845
54
Ошол эле жерде
55
Arena.kg Фейсбук-баракчасындагы пост: Махинации Мадумарова со списками тянут на уголовное дело
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
56
“Кыргызстандагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили” отчетунун 1-чыгарылышында эксперттер жаш-курактык жектөө ушул партияга карата багытталган контентте
көрсөтүлгөндүгүн бегилешкен, http://www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
52
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11-скриншот.
Пост-карикатура
кайнабагандарды
шайлоонун
57
бириктиргенде!»

«Кайнаса
каны
шайтан
оюндары

«Маалымат майданы» Фейсбук-баракчасында жарыяланган.
Автор Чолпон Батыркулова
постунда Жогорку Кеңештин
депутаттыгына кандидат Адахан Мадумаровдун 2010-жылы 7апрелден кийинки билдирүүсүн
эске салат: «Апрель
баатырлары – баатыр эмес, алар куралдуу каракчылар,
бомждор, наркомандар».

Кастык тилинин методологиясы, талдоосу жана квалификациясы
Шайлоо алдындагы көп тилдүү медиамониторинг сандык жана сапаттык ыкмаларга негизделген.
Маалыматты топтоонун жана аны документтештирүүнүн алгачкы баскычында талдоонун
компьютердик лингвистикалык системасы менен катар контентти атайы индикаторлордун
жардамында кол менен жыйноо ыкмасы пайдаланылды:
- этникалык, диний, гендердик азчылыкка жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар,
кары адамдар, жаштар сыяктуу социалдык топторго, географиялык ар кайсы аймактардын
өкүлдөрүнө, ар түрдүү социалдык тектүү жана статустагы адамдарга, ВИЧ оорусу менен жашаган
адамдарга, түрдүү саясий көз караштагы адамдарга, диссиденттерге карата негизги сөздөр,
клишелер жана стереотиптер. Экспертизалоодо социалдык топтордун санына чектөө жок, ал
аялуулугуна жараша өзгөрүп турушу мүмкүн.
Ошондой эле:
- онлайн-басылмаларда жана соцтармактарда макалалардын жана посттордун саны;
- жарыялардын жыштыгы;
- материалдардын жанрлары: пост, жаңылыктар, аналитика, мультимедиа (онлайн үчүн, бардык
компоненттерди камтыйт: текст, фото, видео же аудио), фоторепортаж, интервью, сурамжылоо,
комментарий/пикир (редакциялык же автордук);
- макаланын/репортаждын темасы;
- цитаталар – жөнөкөй жана берүүдөгү;
- аялдарды, азчылыкты жана башка социалдык топторду эске алуудагы жекече талдоо эсепке
алынды.

Бул методология Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин эксперттик тобу
тарабынан дискриминациялык дискурстун уланып жаткан медиа изилдөөсү жана мониторинги
58
үчүн иштелип чыгып, жакшыртылды .
Сандык компоненти
мониторинг үчүн тандалган ЖМКларды, социалдык тармактарды
(Facebookтагы Instagram жана
Twitterдеги группаларды жана персоналдык аккаунттарды),
ошондой эле колдонуучулардын кээ бир маалыматтык агенттиктердин сайтындагы жаңылыктарды
талкуусун камтыйт.
Бул баскычта эксперттер медиа мейкиндигиндеги гендердик, аймактык, территориялык, этникалык,
расалык, диний жана кары адамдар, географиялык ар кайсы аймактын өкүлдөрү, ар түрдүү
социалдык тектеги жана статустагы адамдар, түрдүү саясий көз караштагы адамдар жана тигил же
57
Фейсбук-баракча, пост-карикатура «Кайнаса каны кайнабагандарды шайлоонун шайтан оюндары бириктиргенде!», 23.08.20
https://www.facebook.com/groups/mmaidan
58
КРдагы ачык дискурстагы басмырлоо жана кастык тили, изилдөө, 2020, БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнология мектеби, 35-б., Методология, URL http://www.camediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html
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бул саясий партияларга жан тартуусу сыяктуу башка белгилери жана мүнөздөмөлөрү боюнча жек
көрүү чабуулдарынын жыштыгын, ошондой эле шайлоо алдындагы маселелерди чагылдырууда
каралган макалалардын, репортаждардын, посттордун, дискуссиялардын тоналдуулугун
катташкан.
Материалдар атайын аналитикалык таблицаларга документтештирилген, ага кастык тилин алып
жүргөн макалалардын, репортаждардын, посттордун, комментарийлердин же визуалдык
контенттин скриншоттору тиркелген.
Материалдын тоналдуулугу бир нече категориялар менен бааланган, алсак, мамлекеттик
пропаганда, сын-пикир (эмоциялык түс берилген лексика жана авторлордун объектке карата
пикири, кээде тигил же бул топту каралаган гумандуу эмес метафоралар), стереотиптүү, ортозаар,
оң, илимий тон болуп.
Топторду ар кандай контекстте жекече эскерүү жана бирдейлигине шилтеме жасоо изилденген
медиаларда кастык тилинин деңгээлин аныктоого жол берген көрсөткүч болуп эсептелет.
Адамдардын тобу гендердик, аймактык, территориялык, этникалык, расалык, диний жана башка
социалдык белгилери жана мүнөздөмөлөрү боюнча конфликтогендик стереотиптер, клишелер,
басмырлоочу лексикалар менен бир жолу эскерилсе дагы бардык макала, репортаж, пост,
визуалдык контент аналитикалык блок болуп каралат.
Мониторингдин сапаттык компоненти жергиликтүү ЖМКнын медиалык тексттеринде такай
кездешүүчү айрым негизги сөздөрдүн жана билдирүүлөрдүн негизиндеги табылган кастык тилинин
тибин (жумшак, мээлүүн, катаал) жана түрүн талдоосун камтыйт.
Методологияга ылайык, жек көрүүнүн тили 31 жана андан ашык категорияга бөлүнүшү мүмкүн –
тигил же бул топтун терс образын жаратуудан баштап ага зордук-зомбулук көрсөтүүгө чейин.
Ошондой эле сапаттык талдоого кандайдыр бир топту / азчылыкты жөнү жок эскерүү, бир
белгилерине басым жасоо, анын бирдейлигин актуалдаштыруу, бир территорияга жана аймакка
байланыштуулугун (тийиштүүлүгүн) айтуу, индивиддерди топ менен унификациялоо жана
жалпылаштыруу, түшүнүктөрдүн ордун алмаштыруу, топторду жек көрүүчүлүк таризде бири-бири
менен салыштыруу кирет.
Маалыматтык агенттиктердин веб-баракчаларында,
комментарийлерде жана социалдык
тармактардагы троллинг жана троллинг мүнөзүндөгү комментарийлер дагы кастык тилинин
категорияларынын бири катары каралды.
Негизги индикатор – дискуссиялык топтордо, онлайн-форумдарда аудиториянын көңүлүн бурдуруу
максатында алдын ала кемсинтүүчү, коркутуучу же провокациялоочу билдирүүлөрдү жайгаштыруу.
Троллинг аракети эки аспектте каралат: а) ниет (автордун максаты эмне?), б) ниетти же максатты
ачуу (автор өзүнүн анык ниетин (кара ниетин) байкатпоо максатында окурмандарды алдаганы
жатабы?)
Троллингге карата жооп (тикелей жооп) боюнча дагы эки көрсөткүч аныкталат: а) интерпретация
(троллингдин ниетин респондент кантип кабыл алып жатат?) жана б) жооптун стратегиясы
(респонденттин реакциясы кандай?)
Креолизацияланган тексттер (визуалдык контент) – алар камтыган сүрөттүн жана андагы
сөздөрдүн негизинде визуалдуу түрдө талданды. Сапаттык ыкманын негизинде кастык тилинин
учурдагы тренди аныкталып, ырайымсыздыктын түрлөрү боюнча квалификацияланды.
Сандык талдоонун жыйынтыктары диаграммаларда пайыздык катышта көрсөтүлдү. 100% деп,
отчёттун ар бир чыгарылышында көрсөтүлгөн, шарттуу аралыкта мониторинг жүргүзүлгөн
тутумунда кастык тили бар, документтешкен материалдардын жалпы саны туюнтулат.
Мониторинг кыргыз жана орус тилинде жумасына 5 жолу, 2020-жылдын 17-августунан 27-августуна
59
чейин реалдуу убакыт режиминде жүргүзүлгөн. Алынган барактар күнүнө үч жолудан кем эмес
каралган.
Изилденген медиаобъекттердин жана и веб-баракчалардын тизмеси :
60

1.

Элдик медиа

https://eldik.media/

Изилденген медиага шилтемелер ушул отчеттун 10-бетинде келтирилген.
Тизме мониторингдин жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүн, кастык контенти машина же кол ыкмасы менен катталган веб-баракчалар кошулушу мүмкүн. Ошондой эле
кайсы бир учурга чейин кастык тили аныкталбаган медиаобъекттердин кээ бири мониторингден түшүп калышы ыктымал.
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2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Арыба
Кыргызстан бүгүн
ИА 24
Суперинфо
ИА 24
Sayasat.kg
Багыт.кг
Кадам.медиа
Политклиника
Акипресс
Турмуш
Sputnik
Vesti.kg
Yntymak.kg
Kloop.kg
T-Media
Barometr.kg
Инстаграм-канал «Барометр.kg»
Govori.tv
Апрель
Кабарлар
Саясат
Тезкабар
ФБ-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь»

https://aryba.kg/
https://kyrgyztoday.org/
https://24.kg/
https://www.super.kg/
https://24.kg/
http://www.sayasat.kg/kg/
https://bagyt.kg/
https://kadam-media.kg/
https://pk.kg
http://akipress.org/
http://www.turmush.kg/
https://ru.sputnik.kg/
https://vesti.kg/
http://yntymak.kg/uz/
https://kloop.kg/
http://t-media.kg
https://barometr.kg
https://www.instagram.com/p/CEZPAjPjxU-/
https://govori.tv
https://april.kg/
https://kabarlar.org
http://www.sayasat.kg
http://tezkabar.org
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv

26.
27.

Азаттык
Uzpress

https://www.azattyk.org/
http://www.uzpress.kg/

28.
29.

ЧОН КАЗАТ - Расмий группасы

https://www.facebook.com/groups/456498167859115/
https://facebook.com/groups/migranttar

30.
31.
32.

Мигранттар
Партия Реформа
Инстаграм – канал Турмуш
Маалымат Майданы ФБ группа

33.
34.

Клара Сооронкулова
Айжан Чыныбаева

35.

Arena.kg

36.
37.

Reporter.kg
Элим үчүн

38.
39.

КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПАТРИОТТОР кыймылы
Асаба-Кыргыз Туусу.kg

40.
41.
42.

Независимый Кыргызстан/ Эгемендүү Кыргызстан.
(КпТС).
БеспределKG
Айжан Чыныбаевва

43.
44.

Ошол эле
Ахрор Иминов

45.

Гульнур Торалиева

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Зарина Черкибаева
Рита Карасартова
Адиль Турдукулов
Аида Касымалиева
Жанылыктар Кыргызстан
Кыргызстан против Таможенного союза
Kg Бутун Кыргызстан
Ата Мекен
Кыргызстан партиясы
Биримдик партиясы
Бир Бол партиясы
КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/zarina.chekirbaeva
https://www.facebook.com/rita.karasartova
https://twitter.com/adil_turdukulov
https://www.facebook.com/aida.kasymalieva
https://www.facebook.com/groups/271478863515240
https://www.facebook.com/groups/KGvsTS
https://www.facebook.com/groups/2172330959750595
https://www.facebook.com/atameken.kg
https://www.facebook.com/kyrgyzstan2010
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055391377066
https://www.facebook.com/groups/3295561543840860
https://www.facebook.com/groups/687374182048063/

58.

Адахан Мадумаров (закрытая группа)

https://www.facebook.com/groups/1504281456274859

https://www.facebook.com/reformakerek
https://www.instagram.com/p/CEZQ8SIJe8K/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.17498963
68659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%A7%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%
D0%B0-271389356696785/
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG114670406850120/
https://www.facebook.com/ReporterKGrus
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_group
s_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/32750868325
07845/
https://www.facebook.com/groups/540883016366024/
https://www.facebook.com/bespredelKG/
https://www.facebook.com/%D0%90%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%A7%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%
D0%B0-271389356696785/
https://www.instagram.com/aijan.chynybaeva/?hl=en
https://www.facebook.com/ahror.iminov

Уюм жөнүндө. Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби –
медианы өнүктүрүүнү, коом менен байланышууну, сөз эркиндигин жайылтууну, медиадагы кастык
тили жана дискриминация менен күрөшүүнү максат кылган уюм. Медиа-изилдөөлөргө жана
онлайн-контентти экспертизалоого, ЖМКда, интернетте жана ачык дискурста кастык тилин
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иликтөөгө, сезимтал тематикага кампанияларды уюштурууга, журналисттерге жана онлайн
контентти уюштуруучуларга, укук коргоочуларга, анын ичинде талаш-тартыш бар аймактарда
тренингдерди уюштурууга адистешкен.
www.ca-mediators.net;
https://www.facebook.com/peacemakingS/;
peacemakingschool@gmail.com
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