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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 кастык тили бар бир катар мисалдар булактарына шилтеме берүүсү менен 
берилген. Бул мисалдар  кайра жарыялоо үчүн арналган эмес, алар изилдөө максатында 
келтирилген жана түзүүчүлөр ал материалдардын мындан аркы жайылышына  жоопкерчилик 
албайт. 
 
Бул басылмада колдонулган репортаждардын аталыштары макалалардын, посттордун жана 
материалдардын аталыштары баяндама түзүүчүлөрүнүн көз карашын билдирбейт, ал изилдөө 
аралыгындагы талданган медиа тексттердин шилтемеси катары гана каралат.  
 
 

Редакциялык коллегия  жана аналитикалык топ: 
 
И.Сикорская 
Г. Гадельянова 
Б. Токоева 
Д. Эргешов 
М. Расулиев 
С. Наумов 
Х. Хусанов 
А. Амилаева 
 
Мукабанын тышы https://www.freepik.com 

 

 

 

 

2 
Кыргызстандагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили, 3-чыгарылыш, БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби, 
www.ca-mediators.net 
 

http://www.ca-mediators.net/
https://www.freepik.com/vectors/splats


 

 

 

 

 

Мазмуну 

Киришүү…………………………………………………………………………………………………............4 

Кыскача баяндоо жана жыйынтыктар ……………………………………………………………………....4  

Сунуштамалар……………………………………………………………………………………………..........7 

Кастык тилин жана троллингди аныктоо ..…………………………………………………………………..8  

Салыштырма талдоо  ……………………………………………………………………………………….....9 

Тренддер………………………………………………………………………………………………………....13 

Формалар жана тоналдуулук .........................................................................…………………………..18 
Саясий партияларга жана талапкерлерге карата кастык чабуулдардын рейтинги.….........…….....19 

Кастык тилинин методологиясы, талдоосу жана квалификациясы………………………………........23 

Изилденген медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын тизмеси...………………………………..24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Кыргызстандагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили, 3-чыгарылыш, БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби, 
www.ca-mediators.net 
 

http://www.ca-mediators.net/


 

 

 

 

 

Киришүү  

№ 3 чыгарылыш Кыргызстанда өтүүчү парламенттик шайлоонун алдындагы дискурста тандалган 
интернет-басылмалардагы жана социалдык тармактардагы кастык (жек көрүү) тилине улантылып 
келе жаткан мультитилдүү мониторинг жүргүзүүнүн жана талдоонун жыйынтыгы болуп эсептелет.  

Медиамониторинг сындык дискурс-анализ жана контент-анализ сыяктуу сандык жана сапаттык 
методдорго негизделген. Маалыматты топтоонун жана аны документтештирүүнүн алгачкы 
баскычында талдоонун компьютердик лингвистикалык системасы менен катар контентти атайы 
индикаторлордун1 жардамында кол менен жыйноо ыкмасы пайдаланылды. 

 
Кыскача баяндоо жана жыйынтыктар  
 

Жыйынтыктары 2020-жылдын 28-августунан 8-сентябрына чейинки убакыт аралыгындагы кыргыз 
жана орус тилиндеги онлайн-басылмалардагы жана колдонуучулар контентиндеги  
документтештирилген материалдардын анализине негизделди.  
 

Жыйынтыктар аталган аралыкта 65 онлайн-басылмадагы жана Facebookтагы, Instagram жана 
Twitter2 тармактарындагы3  форумдарда, топтордо жана персоналдык аккаунттарда 
жайгаштырылган колдонуучу контенттен тандалып алынган 1117 документтештирилген (100% 
эсебинде алынды) материалдарга негизделген.   
 

Мурдагы анализденген аралыкка караганда изилденген контенттин саны өзбек тилиндеги 
контентке кошумча мониторинг кылуу аркылуу көбөйдү.   
 

Эксперттер Кыргызстандагы ар кандай топтордун жана азчылыктардын өкүлдөрүн түзгөн саясий 
партиялардын талапкерлерин журналисттер онлайн-медиада, комментаторлор форумдарда жана 
социалдык тармактарда кантип баяндап көрсөткөндүгүн анализге алышкан. Негизги көңүл 
чордонуна аял-талапкерлерге медианын мамилесине, ар кандай платформаларда талкуулоодо 
алардын образдарын аудиторияга трансляциялоону талдоого коюлду.    

Отчеттук аралыктагы изилденген контент абдан каныккан болду, себеби үгүттөө материалдары 
башталды. Ошондой эле өткөн аралыктагыдай эле 
медиа басылмасынын редакциялык саясаттын 
жетекчилигине же тигил же бул партияга же талапкерге 
карата веб-баракчанын көз карашына ылайык ар түрдүү 
жаңылыктарды жана макалаларды жарыялап жатышты.  
 
Эксперттердин жасаган биринчи жыйынтыгы боюнча, 
өткөн айдагыдай эле кээ бир талапкерлердин этникалык 
тийиштүүлүгү терс контекстте талкууланган ал эми 
комментаторлор менен троллдор этникалык кастыкты 
түзүү менен бул теманы улашкан.      

«Кыргызстан» партиясы Кадыржан Батыровдун 
туугандарына таянабы?» деген макаланын 1-скриншоту, 
06.09.2020 

1 Медиамониторингдин жана изилдөөнүн методологиясы 13-б. 
2 11-беттеги баяндоо жана 3-диаграмма. Жанрлар боюнча алынган материалдар 
3 Ушул отчеттун 18-бетиндеги изилденген медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын тизмесин кара   
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Мисалга, Aryba.kg4 «Кыргызстан» партиясы Кадыржан Батыровдун туугандарына таянабы?» – 
деген материал жарыялаган.  Анда ошол партиядан №11 талапкер болуп Ахрор Иминов аттанган. 
Макаланын автору «2010-жылдагы, Кыргызстандын тарыхында кандуу тамгалар менен жазылган 
сепартисттердин арасында болгон   Кадыржан Батыровдун5 «жээни» деген паралеллди келтирген.    
 

2020-жылдын 4-сентябрында үгүт өнөктөштүгү жарыяланган күнү «Жалбырак ТВ – Сентябрь»6 
Facebook-баракчасында партии «Ата Мекен» партиясынын талапкери Ким Ин Сен жөнүндө  «Ким 
Ин Сен: Кыргызстан - менин үй-бүлөм, менин өлкөм, менин Ата-Мекеним» деген аталышта 
рекламалык видео-ролик чыккан. Бул видео абдан ачуулуу коммментарийлерди жараткан жана 
колдонуучулардын бири талапкердин корей улутунда экендигин баса белгилеп, зордук-зомбулукка 
чакырган,  ал эми экинчилери «башка улуттарды» парламентке келтирбеш керек, себеби «кыргыз 
эместер кыргыз элин түшүнбөйт» деп жазышкан.   
 
Экинчи жыйынтык – 2020-жылдын август айынын аягы – сентябрь айынын башында аймактык 
өзгөчөлүккө шилтеме жасалган талкуулар болгон, ал да кастыктын бир түрүнө кирет. Онлайн-
мейкиндикте буга окшогон талкуулар ага чейин деле 
болуп келген болсо дагы, «Мекеним Кыргызстан» 
партиясынын талапкери Канатбек Азиз News.kg7 
маалымат каражатына интервью бергенде күчөп 
кетти. Бул талапкер аудиторияга коррупцияга 
тийиштүү журналисттик зилдөөлөрдө белгилүү болгон 
КР Мамлекеттик Бажы инспекциясынын жетекчисинин 
мурдагы орун басары Раимбек Матраимовдун 
адвокаты болуп эсептелет.  

2-скриншот. Канатбек Азиздин News.kg порталына берген 
интервьюсунун ошол онлайн-басылманын Инстаграм-
аккаунтундагы жайгашкан видеосу. 

Интервью берүүчү өзүнүн 37 мүнөттүк интервьюсунун 37-мүнөтүндө кабарчынын суроосуна жооп 
берип жатып мындай деген:  

 «Райымбек Матраимов жана анын үй-бүлөсү Кыргызстанда аябай эле мокочо көрүнүп калганын 
түшүнүү керек. Өкүнүчтүүсү ошентип санагандардын көбү түндүктөн. Себеби аймактарда 
мындай көйгөй жок. Көбүнчөсү ошол масса аларды коррупционер деп эсептешет» (цитатанын 
орус тилиндеги оригиналы: телепроект «Слуга народа»: Канатбек Азиз: Критика должна быть 
конструктивной») - дегенде жайгаштырылган8. 

Канатбек Азиздин өз кардарын «[Кыргызстандын] түндүгүндө мокочо кылып көрсөтөт 
демонизируют на севере» деп айтканы көптөгөн колдонуучулар менен ЖМКларга кыжырына 

тийди. Жергиликтүү электораттын ичинде 
аймактык тийиштүүлүк абдан сезимтал тема 
болуп саналат, ошону үчүн бул маселеге  
байланыштуу кайсы билдирүү болбосун абдан 
түрдүү, көбүнчөсү терс пикирлер менен коштолот.    

3-скриншот. «Кыргызстан социал-демократтар» 
партиясынан депутаттык үчүн талапкери Айжан 

4  «Кыргызстан» партиясы Кадыржан Батыровдун туугандарына таянабы?», https://aryba.kg/sayasat/3785-kyrgyzstan-partijasy-kadyrzhan-batyrovdun-tuugandaryna-
tajanaby.html 
5 Кадыржан Батыров, Кыргызстандагы өзбек диаспорасынын мурдагы лидери, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, 2010-жылы өлкөнүн түштүгүндө улут аралык 
кастыкты козуткандыгы, сепаратизмге чакыргандыгы жана массалык башаламандыкты уюштургандыгы үчүн ага карата сыртынан өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмү 
чыккан.  
6 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/ 
 
8 Канатбек Азиздин интервьюсу, 4’55 мүн. News.kg Инстаграм каналы (6.09.2020). 
https://www.instagram.com/news.kg/ 
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Мырсалиеванын Facebook-аккаунтунун астында колдонуучулардын комментарийлери.  

Талапкерди колдонуучулар аймак аралык кастыкты козутуп жатат деп күнөөлөшкөн, кээ бири 
өзүнүн талкуусунда аймактык подтексттерди, клишелерди колдонушкан, «шайтандын адвокаты» 
деп атаган, ал эми журналисттер аны цитатага алышкан.   

ЖМКдагы жана соцтармактагы реакциялардан мисалдар: «Апрель» телеканалынын (07.09.2020) 
Facebook-баракчасындагы видеосьюжетте «Канатбек Азиз, Текебаевди сотто коргоп жүргөн, ал 
– Матраимовдордун кланынын кол алдындагы юристи, аны көбү шайтандын адвокаты…», – деп 
аташат деген  маанилүү жаңылыктардын9 топтомун чагылдырып жатып айтты алып баруучу 
Канат Каниметов.   

Үчүнчү жыйынтык болуп отчеттук аралыкта кээ бир порталдарда жана веб-барактарда саясий 
партияларга жана талапкерлерге каршы багытталган пропагандалык макалалар, видеосьюжеттер 
пайда болду, алар авторлордун пикири боюнча  «батышчыл» жана «грантка көз каранды» болуп 
эсептелет.  

Мисалга, Tezkabar өзүнүн «Аферисты под видом политических партий?» аталыштагы, оригиналы  
орус  тилиндеги10 редакциялык макаласында «Реформа», «Бир Бол», «Бүтүн Кыргызстан»   саясий 
партияларын ӨЭУларга жана криминалга байланышы бар деп күнөөлөшкөн.   
 
Мына ушундай жол менен авторлор түшүнүктөрдү аралаштыруу жана өкмөттүк эмес уюмдар 
менен кылмышкерлердин ортосунда байланышты 
бириктирүү менен маалыматты бурмалашкан.   
Материал «ӨЭУчулардын партиясы», «мамлекетке 
каршы арам ойлор», «кримчөйрө менен ӨЭУнун 
активисттери өзүлөрү сүйлөшүү жүргүзүп жатат», 
«кримчөйрө легалдашты, адалданды», «Бүтүн 
Кыргызстан» партиясы — алдамчылык иштер боюнча 
чемпион», «криминалдык — ач көздөрдүн тобу» деген 
стереотиптер менен бекемделген.  
 
4-скриншот. «Инсайдер Кыргызстан»11 Facebook-барагынын  
видео-посту  

Мына ошондой эле ачык пропагандалык видеосюжеттер 
Arena.kg жана Инсайдер Кыргызстандын Facebook-
баракчаларында жүктөлгөн.  
Алардын контенти негизинен «Реформа» саясий партиясына тийиштүү болду, алсак («Реформа»  
партиясы - Американын платформасы», «Кыргызстандагы АКШнын марионеткалары – алар 
кимдер?» - деген билдирүүлөр. 
 
Авторлор бул партияны сырттан каржыланган күч катары баяндашкан жана алардын саясий 
кыймылынын максаты – Кыргызстанда ар түрдүү каршылык акцияларын уюштуруу деп 
сүрөттөшкөн.  
Аталган видеону «Биз Американын жана гейлердин кулу болгубуз келбейт», «Америкалыктардан 
эркин мамлекетте жашагым келет», «Реформа партиясы – чириктер» деген сыяктуу кемсинтүүчү 
лексикадагы жана провокациялык билдирүүлөр камтылган жүздөгөн троллингдик комментарийлер 
коштогон, ал эми колдонуучулар аны 2020-жылдын 2-сентябрында бөлүшкөн.  
 

9 ТВ Апрель, https://www.facebook.com/watch/april.tv.ru 
10 Аферисты под видом политических партий?», http://tezkabar.org/2020/09/07/%d0%b0%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-
%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%bc-
%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82/, 7.09.2020, 
 
11 «Инсайдер Кыргызстан» Facebook-баракчасы  https://www.facebook.com/%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80-
%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-874326602915273/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBb2H-
KCnkZLWDoA6Dk9XoZjkC1ybAUoJm303hRPA4QXIKeDo3wtPYsCtByW-GtFAzqpT-PgkYyHdEp&hc_ref=ARSqwwx2zVfDLeeAH2irZHrtH2lxyxea4PUFY8t60wOdXIkAR2R-
581rCyq8LggxQTM&fref=nf&hc_location=group 
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Эң акыркысы – мониторингдин жыйынтыгы боюнча эксперттер жасалган төртүнчү жыйынтык – 
Кыргызстандын шайлоо темасындагы онлайн-талкуусунда өзбек тилдүү колдонуучулардын 
активдүүлүгүнүн төмөндүгүн көрсөткөн.  

Мисалга, «Ўшликлар! Ўш Ўзбеклар шевасида гаплашамиз»12 деген популярдуу Facebook-топто 
изилдөөгө алынган аралыкта шайлоо жөнүндө беш гана пост жана бир комментарий жарыяланган.  
Анда комментатор шайлоочуларды добушун сатпоону жана талапкерлерди алардын добушун 
сатып албоону өтүнгөн.  
 

Yntymak.kg, uzpress, kloop.kg деген сыяктуу өзбек тилдүү барактары бар  онлайн-медиалар 
негизинен эле башка тилдерден которулган кайталаган жаңылыктарды жарыялашкан.   

2020-жылдын 28-августунан 8-сентябрына чейинки аныкталган контенттеги кастык тилине 
жүргүзүлгөн анализде шайлоо алдындагы дискурстагы төмөнкү жектөөнүн түрү трансляцияланган: 
этникалык (37%), аймактык (37%), өзүнө партиянын талапкерлерине бирөөлөр менен 
ассоциациялаган билдирүүлөрдү жана күнөөлөөнү камтыган бирөөлөрдүн керт башына өткөн 
кемсинтүүнү, коркутууну жайылтууну жана оппоненттердин позициясын бурмалап көрсөткөн  
жаңылыш аргументтештирүүнү, идентификациялоону, атрибуцияны (11%) аныктаган.   
 
Контентти классификациялоодо эксперттер азчылыкка же башка социалдык топторго карата 
кемсинтүүчү клишелерди, стереотиптерди эске алышкан, ошол топторду, адамдарды эскерүүдөгү 
ксенофобиялуу подтексттерди, терс риториканы, баркын түшүргөн жана басмырлаган лексиканы 
эсепке алышкан. Креолизацияланган тексттер (визуалдык контент, демотиваторлор жана мемдер) 
ошол маркерлерди эсепке алуу менен анализделди.   

 

Сунуштамалар  

 

Сунуштамалардын негизги пакети медиа мониторингдин  финалдык жыйынтыгы боюнча 2020-
жылдын октябрь айынын акырында, ичине 2020-жылдын  15-июлунан 10-октябрына чейинки 
изилдөө маалыматтардын камтылуусу менен иштелип чыгат.  
 
Бирок, аралыктагы жыйынтыктарда катталган маалыматтар   төмөнкү факторлорго көңүл бөлүү 
керектигин  баса көрсөттү:  
 
 
1. Журналисттер талапкерлердин этникасын жазууда этият болушу керек, этникалык 

тийиштүүлүктү 2010-жылдагы этникалык зордук-зомбулук менен параллель келтирүүдөн качуу 
абзел, жөнсүз эле этникалык тийиштүүлүгүн келтире бербеген оң.  Мына ушундай эле ыкманы 
талапкерлердин жана жарандардын башка – тилине, маданиятына, гендерине, динине, 
социалдык, аймактык, территориалдык, кесиптик статусуна жана саясий көз карашына 
байланыштуу факторлорду чагылдырууда колдонуу туура.   
 

2. ЖМК коомдо, айрыкча шайлоо алдында көп түрдүүлүктү жайылтуунун үстүндө иштеши керек, 
аудиторияны Кыргызстандын бардык жарандарын – алар кандай статуска ээ болбосун бирдей  
кабыл алууга үйрөтүү зарыл.  

3. ЖМК өзүнүн макалаларында жана репортаждарында көптөгөн түрлөрдүн катарын түзүп, 
партиялардын этникалык, тилдик, маданий, гендердик, диний, социалдык жана саясий көп 
түрдүүлүгүн, алардын программасынын ошол багытындагы аспекттери жөнүндө көп маалымат 
бериши керек.  
Партиялар мульти маданияттуулукту жана сабырдуулукту кантип ишке ашыраары, КРны 
Өнүктүрүүнүн 2040-жылга чейинки Улуттук стратегиясында13 «жарандардын өзгөчөлүктөрү 

12 https://www.facebook.com/groups/1673798935998189/ 
13 «Этностук, динге болгон мамилеси, регионалдык жана урук- туугандык тиешелүүлүгү, жарандардын башка маданий түрдүүлүктөрү үстөмдүк кылуу үчүн негиз 
болбойт жана саясий процесстерге таасирин тийгизбеген коомду түзүү үчүн шарттар түзүлгөн. Жалпы улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү, аны жаңылоо жана 
өлкөнүн жарандарынын этностук, тилдик, маданий өзүнчөлүгүн сактоодо аларды жайылтуу камсыз кылынат». КР Президентинин Буйругу менен 1.11.2018-жылы 
бекитилген  “2018-2040-жылдары КР Өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы”- 27-б.  
 http://president.kg/ru/sobytiya/12774_utverghdena_nacionalnaya_strategiya_razvitiya_kirgizskoy_respubliki_na_2018_2040_godi 
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басынтуу үчүн негиз эместиги жана саясий процесстерге ал таасир этпейт» деп 
декларациялангандай коомдун калыптанышы үчүн шарт түзүшү зарыл.  

4. Элге таанымалдар, Интернеттеги пикир лидерлери, колдонуучулар кастык тилинин, айрыкча 
конфликттик сезимтал маселелердин терс таасирин түшүнүшү, аларды келтирүүдөн качышы, 
өзүнүн сөздөрүндө колдонбошу, жаңылыш идентификация бар же коомду бөлүп-жарган 
билдирүүлөр менен бөлүшпөшү керек. Журналисттер аудиторияга онлайн-тармакта кастык, 
агрессиялуу тил бар экендиги, анын таасири жөнүндө маалымат бергени жакшы, онлайн-
талкууларда тармактык этикет жөнүндө маселелерди көтөрүшү, электоратты колдонуп жаткан 
маалыматтарды сын көз менен караганга үйрөтүүсү зарыл.   

 
5. Журналисттер, эл алдында сүйлөгөндөр, Интернеттеги пикир лидерлери, колдонуучулар 

Кыргызстандагы талкуулоо маданиятын көтөрүү менен бирге кастык тилине, цензурага орун 
жок болгон плюралисттик талкууларга сөз эркиндигин колдошу зарыл.  

 

Контекст 
 
Кыргызстанда, 2020-жылдын 4-сентябрында Жогорку Кеңештин депутаттыгына үгүт кампаниясы 
башталган. Борбордук шайлоо комитети (БШК) 2020-жылдын 4-октябрында белгиленген шайлоого 
бара турган он алты партиянын талапкерлеринин тизмесин каттаган. Учурда иштеп жаткан 120 
депутаттан – 88и кайра шайлоого барат.  
Августтун башында жана сентябрдын башында медиада шайлоочуларды сатып алуу жана 
жарандардан шайлоочу даректерин өзгөртүү жөнүндө арыздарын массалык каттоо жүрүп 
жаткандыгын билдиришкен.   
 
Мындай арызды берүү мүмкүнчүлүгү КР мыйзамында бекитилген жана ал жарандардын кайсы 
жерде жашап жаткандыгына карабастан шайлоога катышуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү 
максатында каралган. Жаран атайын форманы толтуруп, ал кайсы жерде шайлоо ыңгайлуу болсо 
ошол жерге эле кайра катталып, шайласа болот. Бирок, бул укук менен партиянын адилетсиз 
тарапташтары колдонсо болоору билинди.   
 
Бир катар ЖМКлар шайлоочуларды бир участоктон бир участокко «которуштуруу» амалы менен 
партиялар Бишкек жана Ош шаарларында белгилүү добуш алуу менен  0,7% барьерди өтүүгө 
аракет жасап жатышкандыгын жазышкан. Kloop.kg сайтынын журналисттери бул схема кандай 
иштегендигин изилдешкен жана бир катар факттарды келтирген. Басылма Бишкек шаарындагы 
№60 мектептеги мугалимге таянуу менен анын эки шайлоо участогу жайгашкан территориясын 
келтирген. Ал корреспонденттерге партиялар «бере турган добушу үчүн акча төлөгөн»14 
адамдардын күнү бою катталган көптөгөн адамдар жөнүндө айтып берген.   
 
Бир нече күндөн кийин 24.kg маалымат агенттигинин журналисти Бишкек шаарына шаардан 20 
чакырым алыстагы Кант шаарынан Бишкек шаарынын шайлоо участокторуна кайра каттоо үчүн 
келген адамдардын массалык жыйналганын каттаган. Ошол келгендердин бири басылмага 
«партиялардын бирин колдоп, добуш бергендик үчүн төрт миң сом берем»15. дегендигин 
билдирген.  
КР Боршайкомдун төрайымы Шайлдабекова пресс-конференцияда декабрдын биринчи 
декадасынын аягына чейин шайлоо участокторун которуу жөнүндө 488 миң 873 адам арыз жазып 
кайрылгандыгын билдирген.  
Бул факт журналисттердин да, колдонуучулардын да – катталган үч жарым миллион 
шайлоочулардын жарым миллиону эмне себептен шайлоо үчүн өзүнүн каттоо жерин которгусу 
келди деген суроосун жаратты.  
Шайлоо алдындагы мындай көрүнүштүн болуп жаткандыгын президент дагы моюндады. 2020-
жылдын 1-сентябрындагы КР Коопсуздук Кеңешинин жыйынында Сооронбай Жээнбеков бул 
жөнүндө маселе көтөрүп, укук коргоо органдарынын жетекчилерин эч кандай чара көрбөй 
жаткандыгына, адамдардын «шайлоого ишенбөөчүлүгүнө» жол берип жаткандыгына кине койгон.  
 
 
Кастык тилин жана троллингди аныктоо 

14 Форма №2 и подкуп избирателей. Рассказываем, на что идут партии, чтобы пройти в парламент 
https://kloop.kg/blog/2020/09/03/forma-2-i-podkup-izbiratelej-rasskazyvaem-na-chto-idut-partii-chtoby-projti-v-parlament/ 
15 Как партии готовят сторонников: на участки в Бишкеке массово свозят сельчан 
https://24.kg/obschestvo/163254_kak_partii_gotovyat_storonnikov_nauchastki_vbishkeke_massovo_svozyat_selchan/ 
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Кастык (жек көрүү) тили (англ. нate speech)16 – 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 актоону 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». 
Речтик  конструкцияда кастык тили ийкемдүү структурага ээ жана ал эки формада – терс 
баалануучу, публикалык дискурста такай кездешүүчү, сөз эркиндиги көз карашы боюнча жол 
берилчү  жана мыйзамсыз, мыйзам тарабынан криминалдашкан болуп кездешет.  
 
Контенттик дискриминация17 – 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 жеткиликсиз 
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. 

КР Конституциясы ар ким өз пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуулукту 
берет.18 Аракеттеги КР Мыйзамы 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 
жардамы менен жасалса кылмыш жазасын караган19. Бул мыйзам кеңири түшүндүрмө берет жана 
анда «кастык тили» же «дискриминациялоочу билдирүү» деген түшүндүрмө жок.  
 
Анын үстүнө мыйзамдар басылмалардагы кастыктын айынан кылмышка түртүшү мүмкүн болгон 
терс баалануучу (мүмкүн болуучу) жана укугу жок (криминалдашкан) контент жөнүндө 
түшүнүктөрдү камтыган эмес.   
 

Бул факторлор кастыкты  жайылтууга жетишээрлик деңгээлде каршылык кылууга 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. 

Троллинг, троллингдүү 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, атайы 
жасалган акт (тролль)20. Троллингдик комментарий (ТК) аудиториянын көңүлүн бурдуруу үчүн 
талкуулоочу топтордо, онлайн-форумдарда алдын ала кыжырга тийген, кемсинткен, коркуткан же 
провокациялык билдирүүлөрдү жайгаштыруу болуп эсептелет. ТК кандайдыр бир маалыматтык 
себепке карата аудиториянын мамилесин түзүүнүн каражаты катары колдонулушу мүмкүн21. 
 

Салыштырма талдоо   

Тогуз күндүн ичинде жүргүзүлгөн мониторингдин22 ичинде эксперттер  63 онлайн медианы,  
Facebook, Instagram жана Twitter23 социалдык тармактардагы топтоду жана жеке аккаунттарды 
изилдеп чыгышкан.  

16 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 
17 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
18 КР Конституциясы, 31-беренеси,  2-параграф, 28.12 2016-ж., редакция http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru 
19 КР Жазык кодекси, 313-берене, 2019-жыл, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
20 Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 
21 Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, Методология исследований свободы выражения и языка вражды, http://www.ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy.html 
22 Мониторинг 2020-жылдын 17-августунан 27-август аралыгында жүргүзүлгөн. 
23 Изилденген медиаобъекттердин тизмеси 
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Августтун аягынан баштап биздин эксперттер өзбек тилдүү ЖМКларды жана Facebook 
соцтармактагы топторду изилдей башташты, мына ошондуктан, изилденген медиалардын жалпы 
тобуна биз медиаресурсту24 коштук.  

Бул отчет үгүттөө кампаниясынын башына туура келгендигине байланыштуу, келе жаткан шайлоо 
жөнүндөгү контенттин саны бир топ эле көбөйүп кетти. Бирок биз партиялардын онлайн-тармакта 
жана массалык таркатууга багытталып жарыяланып жаткан үгүттөөчү материалдарын, 
макалаларын жана визуалдык материалдарын талдаган жокпуз.  

Ошол эле убакытта саясий партиялардын талапкерлери өзүлөрүнүн чыгып сүйлөөлөрүндө же 
билдирүүлөрүндө кастык тили, гумандуу эмес метафоралар, жеке инсанды кордоого өтүп кетсе же 
бөлүнүүчүлүк лексикаларды колдонсо, анын артынан онлайн-аудиториянын реакцияларын 

эксперттер документтештиришкен.   

1-диаграмма. Медиамониторинг аралыгындагы кастык 
тилин билдирүүнүн динамикасы  

Медиамониторинг көбүнчөсү оригиналдуу 
журналистикалык жана колдонуучу контентке, 
жаңылыктардын контентине, форумдарга, социалдык 
тармактардагы топторго жана жеке аккаунттарга  
негизделген. Ошондой эле троллингдик 
комментарийлер кастык тилинин бир бөлүгү катары 
каралды, себеби алар да онлайн-талкууларда 
коомдук пикирдин калыптанышына таасир этет.  

Талдоо депутаттыкка талапкерлерди жана саясий 
партияларды баяндоодо жана сүрөттөөдө ар кандай 
стереотиптерди, ксенофобиялык коннотацияларды 

жана басынтуучу лексикаларды колдонгондукту каттады. Ал эми колдонуучулардын кээ бир 
персоналарга карата жооп катары реакциясы ошол терс образдарга басынтуучу, кемсинтүүчү 
билдирүүлөрдү, клишелерди жана башка стереотиптүү жана басытуучу жарлыктарды коштоо 
менен күчөгөн.    

Алар жөнүндө комментаторлор «жин тийген», «акмак» «эл душманы», «жинди катын», 
«американын тыңчысы», «балкондук диван «иксперттери», «саткындар», «американын 
марионеткалары», «таза кандуу кыргыздар», «гомосня», «чөөлөр», «сарттар», «чимкириктер», 
«иттер», «исламисттер», «экстремисттик оппозиция»25 деген лексикаларды колдонуу менен 
билдирүүлөрдү жайылтышты.  

Талкуулардагы мындай терс тон көбүнчөсү айрым бир инсандарга же партияларга карата жек 
көрүүнү пайда кылуу же элдин алдында жаман көрсөтүү үчүн жасалат. Бул аралыкта кастык 
тилинин негизги жайылтуучулары (45%) интернет-колдонуучулар болду, алар постторду 
жазышкандан бөлөк, терс маалыматтарды көп 
бөлүштү.  

2-диаграмма. Жанрлар боюнча аныкталган  материалдар, 
% 

Комментаторлор жана  троллдор 46%ды түздү, бул 
көрсөткүч мурдагы  мониторингге караганда 8%га көп. 

Троллинг комментарийлерди жасоочулардын 
арасында анонимдүү адамдар гана эмес, «бөлөк» 
талапкерлерге карата терс көз карашты ойготуу жана 
«өз» партиялардын рейтингин жогорулатуу үчүн 
конкреттүү аудиторияга эмоционалдык жана 
агрессивдүү таасир этүү үчүн онлайн-коммуникацияда 

24 Ошол эле жерде 
25 Жергиликтүү баарлашуу чөйрөдө жайылтылган терс клише жана  стереотиптер. 
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конфликтогендүү речтик формаларды – троллинг жана флеймингди26 колдонуучулар да катталды.  

Изилденген аралыкта кастык тилин жайылтуучулар – ЖМК (5%) жана саясатчылар (4%) болду.  

Кыргыз, орус, өзбек тилиндеги 1117 (100%) материал келе жаткан шайлоо темасын жана 
талапкерлерди чагылдырган онлайн-медианын платформаларынан, талкуу топторунан жана 
социалдык тармактардын аккаунттарынан лингвистикалык маркерлердин, ачкыч сөздөрдүн 
жардамы менен тандалып алынган.   

Авторлор жана аудитория партиялардын программасына жана алардын шайлоо алдындагы 
убадаларына эмес, айрым бир инсандарга көңүл коёрун белгилешкен. Бул эң биринчиден 
аудиториянын кызыкчылыгы менен түшүндүрүлөт: ал талапкер кимдердин кызыкчылыгын жактайт: 
кайсы аймактан, анын туугандары, жакындары, тааныштары ким, алар кайсы кызматта жана 
бийликтин кайсы түзүмдөрүндө иштеген, талапкердин финансылык даражасы кандай, анын мүлкү 
жана мүмкүнчүлүгү, анын криминал байланышы жана саясий көз карашы кызыктырат.  

Тандалган материалдар төмөнкүдөй ктегорияларга бөлүштүрүлгөн: 

    -808 (72%) жаңылыктарга жана постторго комментарийлер;  

     -171 (15%) онлайн-медиадагы жаңылыктар жана макалалар, алардын порталындагы жана 
социалдык тармактарында болгон; 

      -89 (8%) посттор жана социалдык медиа жана 64үн (6%) визуалдык контент, анын ичинде  
демотиваторлор, коллаждар жана мемдер түздү. 

Сапаттык анализ аркылуу кастык тилин жана ар кандай жек көрүү жана троллинг комментарийди 
камтыган 336 (31,4%)27 материал тандалып алынды. Бардык документтештирилген маалыматтар 
кастык тилинин формалары жана түрлөрү, ошондой эле тоналдуулугу боюнча 
классификацияланды. 

Аныкталган  контентте мурдагы аралыктай эле провокациялык жана агрессивдүү риторика так 
персоналаштырылган, алар анонимдүү авторлордон да реалдуу адамдардан (аларда профилдер 
жана сүрөттөр камтылган) да катталган. Бул негизинен колдонуучулар талкууларда активдүү 
катышкан  жана өзүнүн пикирин билдирген социалдык тармактардагы, маалымат агенттиктеринин 
барактарындагы терс, басмырлоочу көздөр, кемсинтүүчү лексикалар болду.  

Азыркы лингвистикадагы нормативдик контрастта 
жана тилдик форманы чанууда төмөндөтүлгөн речь 
зыян көрүнүш болуп эсептелбесе да, айрым бир 
комдук-саясий жана конфликттик-сезимтал 
контексттерде ал кастык тилинин ар кандай 
формаларына айланышы мүмкүн.  Медиамониторинг 
мына ушуну көрсөттү. Шайлоо алдындагы жана 
шайлоодон кийинки, ошондой эле шайлоо 
маалындагы кырдаалдарда төмөндөтүлгөн речь өтө 
курч кабыл алынат жана жек көрүү менен 
корреляцияланат. 

Документтештирилген кастык тилинин динамикасы 
мониторинг жасалган убакыт аралыгынын бир аз 
өскөндүгүнөн (+3,6%) кабарлайт.  

3-диаграмма. Мониторинг аралыгындагы катталган кастык тилинин динамикасы  
 

26 Флейминг (англ. flaming) – талаш үчүн талаш, сөз согушу. Мындай «жалындуу троллингдин» тиби  социалдык тармакта уруш-талашты жандыргысы, уюмга зыян 
келтирүүнү же бирөөнүн бизнесин зыянга учуратууну каалагандар үчүн кадыресе көрүнүш; бирөөнүн топтук жарыясына же электрондук катына душмандык реакция, 
бирөөнү элдин көзүнчө тилдөө.  Флейминг бирөөнүн туура эмес тармактык маркетингине жооп, бирөөнүн комментарийине же публикациясына кыжырдануу же 
социалдык же эмоционалдык курч темага эскалация  катары пайда болушу  мүмкүн.   2019, https://websitebuilders.com/how-to/glossary/flame/ 
  
27 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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Бул агитациялык кампаниянын башталгандыгы жана саясий партиялардын активдүүлүгүнүн өсүшү, 
алардын шайлоочулар менен жолугушуусу жана ал жөнүндө ЖМКлардагы маалыматтардын 
көбөйүшү менен байланышкан. 
 
Журналисттер партиялардын тизмесин, алардын түзүмүн талдоону улантышкан, медиада 
партиялардын «шайлоочуларды сатып алып», алар шайлай турган жерин массалык түрдө өзгөртүү 
максатында кайра катталып жаткандыгы  жөнүндө күндө маалыматтар берилип жатты.  
Репортерлор күндө факттарды, мисалдарды, элдердин билдирүүлөрүн келтирип жатты. Кээ бир 
онлайн-медиаларда жана веб-баракчаларда «кутумдук акциялар жана келе жаткан парламенттик 

шайлоого америкалык терс  таасир» жөнүндө 
месседждери бар пропагандалык материалдар 
пайда болду.  
Демек, бул жаңылыктарга көп реакция болду, 
ошондой эле социалдык тармактарда 
оппоненттерге карата речтик агрессия дагы  
көбөйдү.  
 
5-скриншот. «Институт атпайдын кыйыр түрдөгү 
диверсиясы»28 макаласы. 

Мисалга, 2020-жылдын 4-сентябрында Center for Insights in Survey Research 29 буюртмасы менен 
келе жаткан шайлоо жана калктын саясатчыларга болгон ишеними жөнүндө SIAR Research and 
Consulting жасаган коомдук сурамжылоонун жарыяланган жыйынтыктары ЖМКда да интернетте да 
сынга алынган.   
Бул сурамжылоону журналисттер жана комментаторлор кастык тилин, жаатташтыруучу сөздөрдү  
колдонуу жана жаңылыш аргументациялоо менен терс контекстте сүрөттөгөн. 
 
Sayasat.kg онлайн-басылмасынын 08.09.2020 жарыяланган «Майдан» гезитиндеги «Институт 
атпайдын кыйыр түрдөгү диверсиясы» деген аталыштагы макаланын мисалы.  
 
 
А.Белеков деген автор чет өлкөлүк геосаясий өнөктөштөр «өзүнүн көйгөйлөрүн ӨЭУлар аркылуу 
чечкенге аракет кылат» жана грант үчүн каалаган буюртманы аткарат деп жазат. Ал ошондой эле 
мындай социологиялык сурамжылоолордун жыйынтыгы «кээ бир өлкөлөрдүн атайын 
кызматтарынынын деструктивдик бөлүмдөрүндө даярдалат», а бул изилдөө «АКШнын 
Мамдепортаменти аркылуу даярдалган» деп көрсөткөн.  
 
Мындай шайлоо алдындагы дискурста «жалган атрибуцияны» пайдалануу кенен жайылтылган, бул 
кайсы бир топко душмандык аракеттерди жана 
коркунучтуу ниетти таңуулоо, бурмалоолор жана 
бөлө турган билдирүүлөрдү колдонгондук менен 
аныкталып, речтик кастыктын түрүнө кирет.  
 
Документтештирилген мындай кастык тили 
негизинен адамдарга, ӨЭУларга, саясий 
партияларга, докладдарга багытталган жана  бул 
жек көрүүчү контентти түзүүчүлөрдүн пикири 
боюнча бул  АКШ менен корреляцияланат. 
 
6-скриншот.  Arena.kg сайтынын Facebook-
баракчасынын  видео-посту.  
Arena.kg сайтынын Facebook-баракчасында 
2.09.202030 жарыяланган «Марионетки США в 
Кыргызстане. Кто они?» деген видео-постунун мисалы.   
 

28 «Институт атпайдын кыйыр түрдөгү диверсиясы», http://www.sayasat.kg/kg/mmkda-emne-skipper/86411-institute-of-atpaydin-ryyr-
%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%B4%D3%A9%D0%B3%D2%AF-sabotage.html 
 
29 Кыргызстандын жашоочуларына 2020-жылдын 6-15-август мөөнөтүндөгү жасалган сурамжылоонун презентациясы, 
https://www.iri.org/sites/default/files/russian_version_kyrgyzstan_august_2020_slides_public_release.pdf 
 
30 Фейсбук-баракча, https://www.facebook.com/114670406850120/videos/788674665227751/?__cft__[0]=AZW6XQGCp1fihU43yKHIXzL4d377k-
SY2rj_p8ebz1EoATNpGWObdp70-IS5EOB3jiOLDMxnB67oE7lZUJJ__zp16hTa8Qe-DtFhPTwQCMwWaugTjWNhLkIzKW_VBl8yuFhXlKEmwwvXIkm6p1RQJXPcBQPDHxSLz-
FnhzRZpy7DeQbyvhJEaPVp9F1XZDh1P1Q&__tn__=-UC%2CP-y-R 
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Бул материалдагы негизги месседж – өлкөдө «саясий кырдаалдын туруксуздугу жөнүндө 
иллюзияны түзүү» максатында «Реформа» партиясы мөөнөтсүз митингдерди уюштуруу ниети бар 
дегендик.  
 
 
Пост пропагандалык элементтерди камтыган, анын видеотүзүмү жана кадрдан тышкы тексти 
аудиторияны чаташтыруу максатында түшүнүктөрдү аралаштыруу, жалган аргументация менен 
түзүлгөн.   
«Реформа» партиясынын мүчөсү эмес, башка саясий бирикмелерден депутаттыкка талапкер 
болуп кетип жаткан фамилиялар келтирилген, «[Кыргызстандагы] бийликти көз каранды объекттер 
тарабынан бийликти дискредитациялоо» жөнүндө клишелер жана стереотиптер колдонулган. 
Ошондой эле, партиянын максаты – «дестабилизация үчүн коомдо нааразылык маанайды күчөтүү» 
деп баса белгиленген.  
 

Тренддер 

 
Медиа мониторингдин ушул аралыгында ЖМКда жана онлайн-талкууларда аныкталган 
материалдардагы классификацияланган жек көрүүчүлүктүн түрлөрү боюнча негизги тренддер 

төмөнкү категорияларда аныкталды:  
 
4-диаграмма. 2020-жылдын 28-августунан 
8-сентябрына чейин медиа жана онлайн-
талкуулардагы кастык тилинин түрү 
боюнча тренддер   

 
- этникалык сабырсыздык 37%, б. а. 
документтештирилген материалдын 
ичинен кээ бир талапкерлердин 
этникалык тийиштүүлүгү терс  контекстте 
талкууланган, жалпысынан булар 
мурдагы мониторинг аралыгындагы эле 
персоналар болгон. Өзбек этникасында 
болгондугуна карата ксенофобиялык 
билдирүүлөр «Кыргызстан» 
партиясынын талапкери Ахрор Иминовго 
карата болду. Комментарийлердин 
жарымынан көбү ушул талапкерге 
карата кастык тилин камтыган.  

 
 
Данияр Дурусбеков деген колдонуучу өзүнүн 
Facebook-аккаунтунда бул талапкер Кадыржан  
Батыровдун31 жээни болот деген постун жазган 
соң, бул билдирүүгө тез эле элүүдөн ашык 
комментаторлор пикир жазган. 
 
  
7-скриншот. Д. Дурусбеков деген колдонуучунун 
Facebook-баракчасынын комментарийиндеги мисал.    
 
 
Этникалык жек көрүүнүн башка мисалдары «Ата 
Мекен» партиясынын талапкери Ким Ин Сендин 
корей  улутунан болгондугуна карата кастык тили 
катталган. Мындан бөлөк, эксперттер кээ бир 
талапкерлердин «таза кандуулук» маселеси көтөрүлгөндөгү ксенофобиялык комментарийлерди 
аныкташкан.  

31 Кадыржан Батыров, бывший лидер узбекской диаспоры Кыргызстана, экс-депутат Жогорку Кенеша, был заочно осужден на пожизненный срок лишения свободы за 
возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков в 2010 году на юге страны.  
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Комментарийлерге, контексттерге, билдирүүлөрдүн чынжырчасына жасалган талдоо бул кастык 
топтун тексттери өзбек жана корей этносторуна карата терс образ түзгөндүгүн каттаган, ошондой 
эле этникалык топтун артыкчылыгы жөнүндө пикирлер катталган («Ак үйдө таза кыргыздар гана 
отурушу керек»), методология боюнча бул – дискриминацияны жайылтуу, колдоо, мамлекетте 
башка этностордун жашоосун каалабоо катары квалификацияланат.   
 
Ошондой эле материалдардын бул топтомунда эксперттер комментарий жасагандардын 
этносторго чабуулун жана КР Конституциясында бардык кепилдендирилген шайлоо укуктарына ээ, 
Кыргызстандын жараны болгон түрдүү жарандарды эске алышпайт (же атайын байкагысы 
келбейт), булар «жарандыкты тануу» кастык тилине киргизилген. Бир катар бөлүп-жарган 
билдирүүлөр катталган.  
 
Мындай кастык тили  аныкталган контентти  (37%) эксперттер аймактык кастык деп 
квалификациялашкан. 
 
Алгач, «Мекеним Кыргызстан» саясий партиясынын талапкери Канатбек Азиздин News.kg сайтына 
Мамлекеттик Бажы инспекциясынын төрагасынын мурдагы орун басары Р. Матраимов [эскер. 
аудиторияга коррупция жөнүндө журналисттик изилдөөлөр боюнча таанымал],  жана анын үй-
бүлөсү «[Кыргызстандын] түндүгүндө мокочо болуп көрсөтүлгөн» деген билдирүүсүндө болгон.  
Анын бир айтуусу терс реакцияны туудурду.  
 

Бир катар ЖМКлар анын интервьюсунан 
үзүндүлөрдү жана социалдык тармактардагы 
аймактык кастыкты жайылтып бөлүп-жарган 
лексиканы, дискриминациялык билдирүүлөрдү 
жана стереотиптерди кошуп жарыялашкан.   
 
8-скриншот. 31.08.202032 «ЖалбаракТВ – Сентябрь» 
каналынын Фейсбук-баракчасынын астында 
жайгаштырылган  комментарийлердин мисалы. 
Kaktus.media сайтындагы «Талапкер 
Матраимовдор түндүктө мокочо көрүнүп жатат 
деди. Аны аймактык бөлүп-жаруучулук кылды деп 
айыпташууда» (орусча «Кандидат заявил, что 

Матраимовы демонизированы на севере. Его упрекнули в регионализме») деген макаланын 
астындагы комментарийлерде анын ичинде троллингдик комментарийлерде эксперттер 
стереотиптүү билдирүүлөрдү жана түштүк аймактын өкүлдөрү боюнча «экс-Кокон хандыгы»33, «экс-
Кокон хандыгынын букаралары», «кокондун өткөн тарыхы», «түштүктө башкы багыт – бул жөн гана 
жердешчилик», «түштүктүн бир айылынан чыга калды» деген сыяктуу коннотациялуу клишелерди 
катташкан.  
  
Аймактык артыкчылыкка шилтемелер 2020-
жылдын 31-августундагы КРнын Эгемендүүлүк 
күнүнө арналган салтанаттуу концертте 
президент Сооронбай Жээнбековдун, атка 
минерлердин жана коноктордун алдында төкмө 
акын Аалы Туткучевдин ырдаган ырында дагы 
катталган.  Акын төгүп жатып, депутаттарды 
эске алып, келе жаткан парламенттик шайлоо  
жөнүндө өзүнүн пикирин билдирген.  
 
9-скриншот. 30.08.2020-жылы34 Камчыбек 
Ташиевдин Фейсбук-аккаунтунун постсунда 
жайгаштырылган комментарийлердин мисалы.   
Анын ырдаганы резонанс жараткан жана 
комментаторлор социалдык тармакта бул 
маселени катуу талкуулашкан. Алардын көптөрү акындын таластык экендигин позитивдүү 

32 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 
33 Кыргызстандын түштүк бөлүгүнө карата тарыхый шилтемеси бар, азыркы кыргыз жана орус тилиндеги стереотиптүү билдирүү. Түштүк жак 19-кылымдын башында 
Кокон хандыгына кирчү (Кыргызстандын бардык түштүк бөлүгү Фергана өрөөнүндөй эле географиялык жактан ошол жакта жайгашкан), ал эми аны 1876-жылы 
жойгондугуна байланыштуу азыркы Кыргызстандын аймагы бүтүн Россия империясына кирген эле.  
34 https://www.facebook.com/kamchybek 
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контекстте белгилешкен жана өзүлөрүн көтөрмөлөө менен эле бирге башка аймактын 
жашоочуларын кемсинтишкен.  
 
 
Талкуулардагы мындай речтик мамиле кастык тилинин «тигил же бул топтун аймактык 
артыкчылыктары жөнүндө ой-пикир деген жумшак форма катары квалифицияланат. Бирок, мындай 
формадагы кастыкты берүүнүн жана жайылтуунун кесепети офлайн чөйрөдө  адамдардын 
ортосундагы мамиле урууда терс таасир тийгизиши мүмкүн.  
 
 
 
Аймактык подтекст жана стереотиптери бар талкуулар зафиксированы «Мекенчил»35 саясий 
партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин Фейсбук-аккаунтунда катталган.  
2020-жылдын 30-августунда саясатчы КР артисти Саламат Садыкованы колдоп, анын Нарын 
облусундагы Ат-Башы районунда жашаган кыргыздар «таза кандуу эмес» деген билдирүүсү үчүн 
колдонуучулардан кечирим сураган.  
 
  
Анын сөзү боюнча чыныгы кыргыздар «Ош облусунун  Алай, Алай-Куу жана Кара-Кулжа 
райондорунда» гана жашайт. «Ат-Башылыктар жана Нарындыктар кытайлашып кеткен. Мен 
Баткендин кызы катары айтайын, биз тарс, в лоб айтып коебуз», - деген ырчы36.  
 
Ырчынын кечирим суроосу жөнүндө өтүнүчүн жана депутаттыкка талапкердин аны коргогондугун 
кээ бирлер шайлоо алдындагы амал катары кабыл алышты. Көбү аларды колдошту, ал эми 
башкалары полемикага түшүштү.  
 

Кастык тили бар 11% материалды эксперттер «жаңылыш аргументация, идентицификация, жана 
атрибуция» деген категрияга бөлүштү. Кастыктын бул формасына кирген билдирүүлөр өзүнө 
гумандуу эмес метафораларды, салыштырууларды, кемсинтүүчү жана араздаштырууну чакыруучу 
ойду камтыйт.  

Билдирүүнүн бул формалары объективдүү факттарга негизделген эмес, алар ошону менен катар 
маалыматты колдонуучулардын сезимдерине жана алдын ала жаңылыш пикирине эсептелген. 
Жаңылыш аргументацияга пропаганданын кээ бир түрлөрү, инсандарга жөнү жок айыптоолор, 
адамдарды бирөөлөргө окшоштуруп күнөөлөө жана оппоненттин позициясын бурмалоо кирет.  

Бир топту же персонаны жалган 
идентификациялоо, кайсы бир топко же 
азчылыкка душмандашуу аракеттерди жана 
коркунучтуу ниетти таңууланган терс стереотип 
же/жана жалган атрибуция дагы бул 
категориядагы кастык тилинин категориясына 
киретурган медиа речь болуп эсептелет.   

Изилдөөчү аралыкта мындай кастык тили 
жалпысынан «Реформа» партиясынын 
талапкерлерине багытталган, айрыкча КРдагы37 
келе жаткан парламенттик шайлоодо ошол 
партияны сүрөмөлөө үчүн ошол саясий 
кыймылдын жана  партиянын  «америкалык 
кураторлорунун» ортосунда  Тутумундагы мындай 
кастык элементтер өзүнө жалпылаштыруу менен 
түзүлгөн речтик агрессияны жана «Реформанын» талапкерлерин ар кандай белгилери аркылуу 
жалган идентификациялону камтыган.   

11-скриншот. 28.09.2020, Азия ньюс гезитинин онлайн-медиасындагы кайра басылган макаланын мисалы 

 

35 https://www.facebook.com/kamchybek 
36 https://ok.ru/novostikg/topic/152019868498791 
37 Бир катар мисалдар ушул отчеттун «Салыштырма анализ» деген бөлүмүндө келтирилген. 
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Мисалга,  188 троллинг комментарийлер 02.09.2020-жылы Arena.kg38 сайтынын Facebook-
баракчасында «Планы прозападников и «Реформы»: бессрочные митинги какими бы ни были 
исходы выборов» деген макала жайгаштырылган жана жайылтылган.   
  
Тилдик агрессия терс стереотиптер аркылуу билдирилди, («Ушул ЛГБТлар кайсы реформаларды 
сунуштамак эле?», «кыгыз коомунун денесиндеги жаңы ичип-жээрлер»), ошондой эле, зомбулукка 

үндөө аркылуу («аларды сабаш керек», «партияны жок 
кылуу керек, ошондо америкалыктардын кыргыз улутун 
жок кылуу боюнча планы жексен болот», «НПОшниктер 
жана гей кетсин КРдан».  
 
Башка саясий партиялар дагы ушул категориядагы кастык 
тилине кириптер болушту. 28.08.2020-жылы Argument.kg, 
Aryba.kg oнлайн-медиалары Азия ньюс гезитинин  «Ата 
Мекен», «Реформа», «Чоң казат», «Бирбол» партиялары 
дестабилизацияга алып барышабы39? – деген макаласын 
сайтына жайгаштырышкан. 
 

12-скиншот. Arena.kg 2020-жылдын 5-сентябрындагы40 
Фейсбук-баракчасында жайгаштырылган  пикирдин мисалы.  

Макалада «кээ бир партиялар парламентке өтпөй 
калаарын билишет, андан кийин истерика болушуп, өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештиришет» 
деп билдиришкен.  
 
Цитатага алынган мисал: «Жакында Батыш тараптан “чырбаштарга” миллиондор бөлүнгөнү 
жатканы ыраспы?»   
Мына ушул эле тип боюнча саясат таануучунун «Республика» саясий партиясынын шайлоо 
алдындагы программасы жөнүндө «эстремисттик мүнөздөгү» документ катары айтканы 
квалификацияланган.  

Партиянын программасын экстремизмге күнөөлөө электораттын коркуу сезимин калыптандырат 
жана ырайымсыз душмандын образын түздүрөт, себеби Кыргызстандын мыйзамы боюнча 
экстремисттик ишмердикке конституциялык түзүлүштү өзгөртүүдөн баштап терроризмге чейинки 
аракеттер аныкталган41. 

 
- Бул отчетто гендердик жек көрүүгө 10% документтештирилген кейс кирген, анда аял-
депутаттарга, аял талапкерлерге, БШКнын жетекчисине аялдарга карата обсценттик лексика жана 
түрмө сленги42 пайдаланылган. Мурдагы мониторинг аралыгына салыштырмалуу бул жолу кастык 
тилинин бул түрүнүн төмөндөшүнө (-2%) ЖМК жана колдонуучулар партиянын тизмеси, андагы 
конкреттүү инсандар, анын ичинде саясий партиялардан чыгып жаткан аялдар жөнүндө 
маалыматтарды жайгаштыра башташкандыгына байланыштуу болду.    
Социалдык тармактарда кээ бир аялдарга карата «эл душманы» деген кемсинтүүчү клише 
колдонулган, бул азыркы кыргыз жана орус лексикасына сталиндик замандын саясий 

риторикасынан, Кыргызстан мурдагы 
СССРдин43 түзүмүнө кирип жаткан мезгилде 
кирген. 
 
 
 
 
 
10-скриншот. «Маалымат майданы» 
Фейсбук-баракчасынын (28.08.2020 жана 
01.09.2020)  эки демотиваторунан мисал.  

 

38 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
39 https://argument.kg/?p=61658   
https://aryba.kg/sayasat/3610-zhasalma-zhzdg-zhashtardy-aldyga-tizgen-partijalarga-kpchlk-naarazy.html    
40 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120 
41 «Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө» КР Мыйзамы (17.08.2005), 1-берене, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1748   
42 Обсценддик лексика (лат. тили Obscenus) - «уятсыз, бузукулукка тийиштүү, адеп-ахлаксыз», урушуу, цензурага кирбеген сөздөр, ченемден тыш лексика. 
43 «Эл душманы» клишеси (лат. hostis publicus «коомдун душманы») – СССР маалында, 1917-жылдан бери  класстык душмандарды жана контрреволюционерлерди 
белгилөө үчүн колдонулган.  
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Биринчи (солдо) демотиватордо: «Эл душманы» атанган Гүльшат «Биримдик»  менен кайрадан 
депутаттыкка аттанды.   
Экинчи демотиватордо: «Эл душманы Рита Карасартова #РЕФОРМА менен шайлоого 
аттанды»44 - деп жазылган.  
Ал эми колдонуучулардын андан кийинки реакциясы стереотиптүү билдирүүлөрүндө көрсөтүлгөн.  
 
Демотиватордун астында жайгаштырылган 
комментарийлердин мисалы: 
Иман Иманалиев (талапкер Рита Карасартовага 
карата): «Койчеей жинди катынды». 
Айпери Осмоналиева (Гульшат Асылбаевага 
карата): «Аларды «жылуу ордунан» козгоо оңой-
олтоң иш эмес. Балкондо чоңойгондордун табияты 
ошондой»)45. 
 
11-скриншот. Gzitter.ogr  онлайн-басылмасы жарыялаган 
03.09.2020-жылкы макаланын мисалы  
Исламофобия (4%) интернеттеги пикир лидерлеринин 
«Ыйман Нуру» саясий партиясына жана андан чыккан 
талапкерлерге карата кээ бир коннотацияда жана 
айтуусунда  болду. Бул туура эмес салыштырууларда, «исламисттер» деген сөздү колдонуу жана 
«диний радикализмдин күчөшү» деген стереотиптер болду. 
 
Gezitter.org онлайн-басылмасы Азия ньюс гезитинин макаласын орус тилине которуп кайра басып, 
партиянын лидери Нуржигит Кадырбековдун жанында «жолукчан аялдар жана скалчан эркектер 
жүрүшөт»46 - деп жазган.  
 
Цитата: «Ушундай образ менен биздин светтик өлкөдө радикализмди курчутуп жатышкан 
жокпу? Эгерде ал даваат менен аликтенип жатса, эгерде анын даваатчылык шыгы болсо 
мечитте эле иштебейби?». 
Жарандык активист Адиль Турдукулов Twitterге "Ыйман Нуру" партиясы  «сюрприз кылаары» 
жөнүндө  «исламисттер» деген клишени колдонуп пикир жазган.   

 
 
12-скриншот. Адил Турдукуловдун Twitter-аккаунтуна 
(03.09.2020)  жазган пикири 
 
Twitterдеги цитатанын мисалы: «Артында исламисттер 
тургандыгын эсепке алганда, алардын катары тез өсүп 
жатат, алар [партия] Жогорку Кеңешке өтүп кетиши да 
мүмкүн». 
 
 
Жана эң акыркысы аймактык сабырсыздык, мында 
комментаторлор «шаардык» талапкерлерди 
салыштырышкан жана «айылдан чыккандарды» 
эскеришкен, бул аралыкта «мырктар», «колхоздор» жана 
«балкондуктар» деген клишелер 1%ды түзүшкөн.   

 
 
Мурдагы эки изилдөөнүн аралыгына салыштырмалуу кастык тили боюнча тенденцияда  
этникалык жана гендердик тренддер өзгөрүүсүз калагынан көрсөткөн.   

 

44 https://www.facebook.com/groups/mmaidan/ 
45  «Бул балкондо өскөндөрдүн өзгөчөлүгү» -  деген сөз жергиликтүү талкууларда  «балкон» - кемсинтүүчү клишеге кирип, тиби боюнча  подтекстинде аймактык  
сабырсыздык болуп квалификацияланат, пир персонанын шаарга, балкону бар үйгө  тийиштүүлүгүн елгилеп, айыл аймагында жашаган жашоочуларга каршы коюлат. 
https://www.facebook.com/groups/mmaidan. 28.08.2020, 01.09.2020-ж. 
46 https://www.gezitter.org/ushaktar/91027_a_ne_vyistavit_li_nashu_stranu_v_durnom_svete_pered_rossiey_pritsepivshiysya_k_yiyman_nuru_kadyirbekov/ 
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Төмөндөгү диаграммада 2020-жылдын 28-августунан 8-сентябрь аралыгында этноско карата жек 
көрүү мурдагы августтун орто ченине караганда  (-2%) аз болгондугун көрсөттү, бирок, бул типтеги 
кастык тили июлга салыштырып караганда 14%га көбүрөөк болгон.  

 
 
 
5-диаграмма. 2020-жылдын 28-августунан 8-
сентябрына чейинки аралыктагы медиа жана 
онлайн-талкуулардагы контентте аныкталган 
кастык тилинин түрлөрү боюнча тренддердин 
салыштырма динамикасы   

Отчеттук аралыктагы гендердик жек көрүү  
буга чейинкиге караганда 12%га аз болду. 
бул негизинен үгүт кампаниясынын 
башталышы, талапкерлер, анын ичинде аял 
талапкерлер жөнүндө материалдардын 
санынын көбөйүшү менен байланышкан. 
Бул мониторингдеги изилденген 
материалдарда курактык жана тилдик 
касташууну каттаган жок, ал эми аймактык 

тип боюнча кастык тилин туюнткан талкуулар – 1% гана болуп, июль жана августтун башына 
караганда 17% гана болгон. 

Шайлоо өнөктүгүнүн улам күчөшү менен ачык дискурста дагы бир тренд – аймактык жек 
көрүүчүлүк келип чыкты. Комментаторлор жана спикерлер өзүнүн билдирүүлөрүндө көп 
карманышкан жок жана аймактык подтексттер менен клишелер өтө көп каттала баштады.   

Макалаларда жана посттордогу клише түрүндөгү исламофобиялык билдирүүлөр  мурдагы отчёттук 
аралыкка салыштырмалуу эки эсе аз аныкталды. Балким бул жалпы шайлоо алдындагы 
дискурстун өсүүсүнө жана диний факторлор көп байкалбаган альтернативдүү партиялардын 
санынын көптүгүнө байланыштуу болгондур. 

Гомофобия бул аралыкта өзүнчө блок болуп бөлүнүп алынган жок, себеби жек көрүү 
категориясындагы «Жаңылыш аргументация, идентификация, атрибуция» катары агрессивдүү 
речтик конструкцияларда ЛГБТ-адамдарга бир нече шилтеме берилгени менен  тенденция катары 
катталган жок.  

 

 

 

Формалар жана тоналдуулук 
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Бардык изилденген материалдар кастык тилинин формалары жана тоналдуулугуна карата 
бөлүштүрүлдү. Документтештирилген кейстердин саны сандык талдоонун методу касташуу 
тилинин түрлөрүн эсепке алуу менен төмөнкүдөй ыраатта бөлүштүрүлдү:   

- жумшак, буга материалдардын 41%ы кирди, мээлүүн – 48% жана 11%ы кастык тилинин катаал 
түрүнө тийиштүү болду.  

6-диаграмма. Аныкталган контенттеги талданган кастык тилинин формаларын классификациялоо  

Кастык тилинин катаал формасы көбүнчөсү тикелей же кыйыр түрүндөгү басынтууга чакырат, ал 
кээде гипотетикалык болуп, тигил же бул топтун өлкөдө жашабасына чакырык кылышат.    

Методология47 боюнча мээлүүн (же орточо) түрү болуп коомдук-саясий жашоого жана мамлекетке 
тигил же бул топту/азчылыкты терс таасир кылып жатат деп күнөөлөө, бийликти басып алганга же 
сепаратизмге аракеттенүүдө дегендик, жарандыгын тангандык ж.б. кирет. Кастык тилинин  жумшак 
түрүнө – топтун/азчылыктын терс образы түзүлгөнү жана ксенофобиялык комментарийлер 
цитаталанганы  кирет. 

 
Төмөндөгү диаграммада изилденген 
материалдардын тоналдуулугу көрсөтүлгөн.  
 
 
 7-диаграмма. Талданган контенттин тоналдуулугу  

 
Сандык катышта бул мындай көрүнөт: изилденген 
контентте көбүнчөсү (52%) тигил же бул партияга 
максаттуу түрдө чабуул койгон   сынчыл макалалар, 
пропагандисттик посттор жана комментарийлер 
аныкталган, 37%ы стереотиптери бар терс 
тондогу контент болду, эң азы – нейтралдуу 
(11%) тондо катталды.    
 
 

 

Саясий партияларга жана талапкерлерге карата кастык чабуулдардын рейтинги 

 

Интернеттеги саясий партияларга карата талдоодо терс дискурс жана кастык тилдер шайлоого 
катышууга укугу бар он алты  партиянын тогузуна карата катталган. Алар -  «Бүтүн Кыргызстан», 
«Кыргызстан», «Реформа», «Ата Мекен», жана «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» жана «Чоң 
Казат» партиялары.   

Бул рейтинг талданган аралыктагы саясий партиялар жана анын персоналары жөнүндө ЖМКдагы 
кайсы жаңылыктардын же социалдык медиада кандай резонанстуу негизги билдирүүлөрдүн 

айланасында болоорун көрсөттү.   
8-диаграмма. Партиялар боюнча кастык чабуулдардын 
рейтинги 

 

Эксперттер 431 (бөлүмдөгү көрсөтүлгөн сан 100% 
деп 

эсептелет) 
контент, 

анын ичинде 

47 Изилдөөнүн методологиясы  17-б. 
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жогоруда көп эске алынган жана талкууланган  партиялар жөнүндө демотиваторлорду жана 
троллингдик комментарийлерди тандап алышкан. Ошондуктан, бул рейтинг кастык тилинин 
аталган партиялык бирикмелерге карата бөлүштүрүлгөн катышын  көрсөткөн. 

 

 

 

2020-жылдын августунун аягында жана сентябрдын биринчи жумасында кастык тилинин 
борборунда БШК шайлоого катыштырбай коюу боюнча иш козгонгон себебине карай «Бүтүн 
Кыргызстан»  саясий партиясы болду.  

13-скриншот. Маалымат майданы Facebook-баракчасындагы  демотиватордун мисалы (28.08.2020) 

Астында: «Адахан Мадумаров: Бизде ар бир мандат 200 миң доллардан сатылат» 48- деген жазуу бар.  

Анда баш тартуунун негизги себебин партиянын тизмесин каттоодо Боршайком «талапкерлердин 
тизмеси көрсөтүлчү партиянын съездин өткөрүүдөгү мыйзам бузуулар» жана талапкерлерди 
көрсөтүүдөгү тартипти карманбоо деп аташкан. Буга чейин БШКга партиянын мурдагы мүчөсү 
Турсунбай Бакир партиянын атынан БШКга берилген талапкерлердин тизмесинен өзүнүн атын 
таппай калгандыгы үчүн кайрылган эле. Буга  чейин саясатчы пресс-конференция өткөрүп, ага 
«Адахан Мадумаров [партиянын лидери] партиянын тизмесинин үстүнө 200 миң доллар49 төлөп 

койгон «чимкириктерди» коюп койду»- деп 
билдирген.  

Онлайн-комментаторлор бул суроону аталган 
персоналарга карата сынчыл жана агрессивдүү 
тондо талкуулашкан.  Эң катаал комментарийлер 
партиянын лидери Адахан Мадумаровдун 
«партиянын тизмесиндеги орундарды $200 000 
сатуусу боюнча» болду. «Бүтүн Кыргызстан» 
партиясы өткөн мониторинг аралыгында акыркы 
болсо, бул сапар медиадагы кастык тили менен 
комментарийлөө жана эскерүү рейтининде биринчи -
35% ээледи.  

13-скриншот. Aryba.kg50 онлайн-медиасындагы Айзада 
Жамгырчиева жөнүндөгү макаланын аталышынын жана 
цитатасынын мисалы «Айзада Жамгырчиева 
“Макаленун ... ой, Дастандын эмнесин билип 
калды?» 

Рейтингдин кийинки сабында талапкерлерге карата улантылган сын пикирлер менен 
«Кыргызстан» (22%) партиясы жайгашкан. 1-сентябрда партияны шайлоого катышууга уруксат 
беришти, ал эми андан мурда – август айынын аягында партия документтерди тапшыруудагы кээ 
бир эреже бузуулар үчүн каттоодон четтетилген болчу.   
Комментаторлор партиянын мүчөсү Дастан Жумабековго карата «макале», «Сексалю»51 деген 
экспрессивдүү копол лексиканы, персонификацияны, клишелерди жана стереотиптерди 
пайдаланып, анын партиялаштарын чимкириктер»52 деп талапкерлерге чабуулду улантышкан, ал 
эми журналисттер бул клишелерди макаланын аталыштарына чыгарышкан.   
 
«Ошол эле «Макале», «Сексалю» сыяктуу терс каармандар тетири кетишпеди беле?  
 
Кастык тилинин чабуулунун бутасы – партиянын лидери Канат Исаев болду. «Апрель» телеканалы 
«КАНАТ ИСАЕВ ЭЛГЕ ФАК Ю КӨРСӨТТҮБҮ?, [Фак ю анг. – башка манжалар бүктөлүп, ортоң колу 
жогору көтөрүлүп турганы; уят-сыйытсыз жорук, терс эмоцияларды билдирүү болуп эсептелет]  

48 https://www.facebook.com/groups/mmaidan/ 
49 Адахан Мадумаровдун жана Турсунбай Бакир уулунун талаш-тартышы. Турсунбай Бакир уулу БШКга кайрылган, 
https://kaktus.media/doc/419797_konflikt_adahana_madymarova_i_tyrsynbaia_bakir_yyly._posledniy_obratilsia_v_cik.html 
50 https://aryba.kg/madaniayt/3822-ajzada-zhamgyrchieva-makalenun-oj-dastandyn-jemnesin-bilip-kaldy.html 
51 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.   
52 «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, 
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"КЫРГЫЗСТАН" ПАРТИЯСЫ ИЧИНЕН ЫДЫРАЙ БАШТАДЫ»53  – деген видеосюжет чыгарган. 
Сюжет жүрүп бара жаткан машинеден ортончу манжасын өйдө көтөргөн кишинин видео менен 
коштолгон. Кийин ал киши партиянын лидери эмес, анын партиясынын өкүлү болгондугу билинген. 
Ага карабастан, талапкерлерге карата жек көрүү азайган жок.   
 
Руслан Толкунбаев деген колдонуучунун видеосюжеттин астындагы комментарийдин 
цитатасы мисал келтирилди:   
 
«Депуттарга кыргыздын жазасын киргизиш керек айткан ишин кыла албадыбы жон еле акча 
жегени келдиби деп Таш баран кылыш керек. 
 
Бул партиянын чабуулга калган кийинки персонасы – Ахрор Иминов болду. Журналисттер анын 
Кыргызстандагы өзбек диаспорасынын мурдагы лидери,  Жогорку Кеңештин экс-депутаты, 2010-
жылы өлкөнүн түштүгүндөгү сепаратизмге чакыргандыгы жана массалык башаламандыкты 
уюштургандыгы, улут аралык кастыкты козуткандыгы үчүн деген айып менен сыртынан өмүр бою 
эркинен ажыратуу боюнча чечим чыгарылган К.Батыров менен байланыштыгы жөнүндө маселе 
көтөрүшкөн. Ал эми социалдык тармактагы комментаторлор бул персонаны талкуулап жатып, 
этникалык топтун терс образын түзүшүп копол лексиканы, ксенофобиялык клишени колдонушкан54.   
 
Салыштырмалуу азыраак чабуул 21% «Реформа» саясий партиясынын дарегине  катталды. 
Мурдагы аралыкта «Реформага» каршы мындай инциденттер көп болчу, себеби саясий уюм менен  
ЛГБТ-кыймылына жалган параллелдер жүргүзүлгөн. Мунусунда кастыкты жайылтуучулар 
пропаганда жана жалган аргументацияга басым жасашкан. Алардын басымдуу бөлүгү – 

«батыштын демөөрчүлөрү» менен 
байланышта жана шайлоодон кийинки 
туруксуздук орнотуу пландары боюнча 
күнөөлөнгөн  аял-талапкерлер Клара 
Сооронкуловага жана Рита Карасартовага 
тийиштүү болгон.    
 
 
14-скриншот. Маалымат Майданы55 Facebook-

тобундагы  демотиватордун жана уят-сыйыты жок лексикалуу комментарийдин мисалы 
 
Мындан бөлөк, партиянын атына «америкалык кураторлор» менен бирге ассоциацияда турган 
деген күнөө менен душман образын56 жараткан бир катар пропагандисттик мүнөздөгү, жалган 
аргументацияны камтыган материалдар катталган. Соцтармактардагы комментаторлор жана 
троллдор дагы бул партиянын мүчөлөрү «русофобдор жана улутчулдар» деп жазышкан.  
«Мекеним Кыргызстан» отчеттук аралыкта катсык тилинин чабуулуна калган төртүнчү партия 
болду. Ага андай билдирүүлөрдүн 15%ы аларга тийиштүү. Бирок, алардын жарымынан көбү 
депутаттыкка талапкер, өзүнүн сөзүндө конфликттик-сезтимтал контексттеги рацоналдуулукка 
шилтеме жасаган Канатбек Азиздин  интервюьсуна жооп болду.  

Маалымат Майданы Facebook-баракчасында «Мекеним Кыргызстан» - дегендин ордуна «Жегеним 
Кыргызстан» деген визуалдык  контент жайгаштырылган жана ал талапкерлердин дарегине 
кемсинтүүчү комментарийлер менен коштолгон.  
 
Кастык тилине мониторинг жүргүзүлгөн материалдын жалпы санынан 11%ы «Ата Мекен» саясий 
партиясынын дарегине багытталган. Негизинен бул партиянын атынан чыккан талапкери Ким Ин 
Сенге багытталып, анын этникалык тийиштүүлүгү эске алынган, кээ бир колдонуучулар анын эки 
аял менен жашагандыгын күнөөлөшкөн, башкалары болсо зордук-зомбулукка чакырышып, анын 
«кытайлык»57 экендигин баса белгилешкен.   

«Жалбырак ТВ - Сентябрь» (04.09.2020)   Facebook-баракчасындагы макланын аталышынын 
мисалы «Эки кыргыз аял алды. Кытайлык миллиардер» - деп ушак тараган инсан тууралуу»58. 

53 «Апрель» телеканалынын Facebook-баракчасы https://www.facebook.com/april.tv.kg  
54 «Тренддер» бөлүмүндөгү талдону караңыз  
55 https://www.facebook.com/groups/mmaidan/   
56 Салыштырма талдоо бөлүмүн караңыз. 
57 «Жалбырак ТВ – Сентябрь» Facebook-баракчасында жайгаштырылган постуна комментарий жазгандар https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/  
58https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/  
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Ачык дискурста иштеп жаткан КР президенти  Сооронбай Жээнбековдун иниси, депутат  Асылбек 
Жээнбеков №27-болуп шайлоого атышкан, “бийликчил” делген «Биримдик» саясий партиясы 
анын талапкерлеринин тизмесин бирден талкуулаганда кастык тилинен (11%) өз үлүшүн алган.     
Саясий мотив боюнча күчөтүлгөн кастык тили «бийлик 
менен коюн-колтукташкан» катары талапкерлер Аида 
Касымаливага, Евгения Строковага, Гульшат 
Асылбаевага, ошондой эле Каныбек Туманбаевге 
карата багытталган.  
 
Аны ЖМКда учурда коррупция жана башка кызматтык 
кылмышка айыпталуу боюнча түрмөдө жаткан 
мурдагы КРнин президенти А.Атамбаевдин жеке 
айдоочусу болуп көп жылдар иштеген жана  Икрам 
Ильяминовдун айдоочусу болгон деп жазышкан.  
 
15-скриншот. Икрамдын шоопуру, сабатсыз Туманбаевдин 
кедергиси тийип калбайбы59? – макаласы. 
 
 
Журналисттер макалада жайылтылган клишени 
пайдалануу менен тикелей эле: 
«Сабатсыз Каныбек Туманбаев аттуу Икрам 
Илмияновдун мурдагы шопуру шайлоого баратат. 
Орой айтканда, бул “чимкириктерден» да деңгээли  
пас болуп чыкпайбы?» - деп суроо беришкен 
 
«Чоң Казат» партиясынын талапкерине карата кептик чабуулдар  (8%) терс риторика жана 
психиклык оорулууларды басмырлоо түрүндө билдирилген.   Комментаторлор жана журналисттер 
аны «соо эместикке», шекшип, позициясын чын дилден эмес жана конъюнктурага ылайыкташкан, 
пикирин тез-тезден алмаштырып турган «саясий сойкулук» катары күнөөлөшкөн. Мисал катары  

анын «эки беттүү позициясы» келтирилген.  
 
16-скриншот. «Жапыкеев психикалык саламаттыгын 
текшерип, соо экенин далилдей алабы?»60! – деген 
макаланын аталышы    
 
 
«Мадумаров Каркыраны сатуу боюнча 
ратификацияны жаза койгон, ал саткын жана мыйзам 
алдында жооп бериши керек! Ошол мезгилде 
Жапыкеев өзүнүн ютуб-каналында Мадумаровду 
кагазды бүктөгөндөй таштандыга ыргытыш керек  деп 
эмоционалдуу айтып жаткан»,- деп жазылган 
Arena.kg61 Facebook-баракчасындагы постто. Ал эми  

сентябрь айында эле Жапыкеев Мадумаровду колдоп калды, - деп жазышты колдонуучулар. Бул 
маалымат социалдык тармактарда тез таркаган, комментаторлор «Чоң Казат» партиясына карата 
кемсинтүүчү риториканы пайдалануу менен талапкерге терс мүнөздөмө беришкен.  
 
 
 
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: 
 

59 https://aryba.kg/sayasat/3774-ikramdyn-shopuru-sabatsyz-tumanbaevdin-kedergisi-tijip-kalbajby.html 
60 https://aryba.kg/sayasat/3819-zhapykeev-psihikalyk-salamattygyn-tekshertip-soo-jekenin-dalildej-alaby.html 
61 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
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-  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  
үчүн иштелип чыгып, жакшыртылды62. 
 
 
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 
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. 

62 КРдагы ачык дискурстагы басмырлоо жана кастык тили, изилдөө, 2020, БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнология мектеби, 35-б., Методология,  URL http://www.ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 
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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 троллингдик 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 28-августунан 8-
сентябрына  чейин реалдуу убакыт режиминде жүргүзүлгөн. Алынган барактар63 күнүнө үч жолудан 
кем эмес каралган.  
 
Изилденген медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын тизмеси64: 
 
1 «Элдик медиа» https://eldik.media/ 
2 «Арыба» https://aryba.kg/ 
3 «Кыргызстан бүгүн» https://kyrgyztoday.org/ 
4 ИА «24.kg» https://24.kg/ 
5 «Суперинфо» https://www.super.kg/ 
6 ИА 24 кырг. версия https://24.kg/kyr 
7 Sayasat.kg http://www.sayasat.kg/kg/ 
8 «Багыт» https://bagyt.kg/ 
9 «Кадам.медиа» https://kadam-media.kg/ 
10 «ПолитКлиника» https://pk.kg 
11 «АкиПресс» http://akipress.org/ 
12 «Турмуш» http://www.turmush.kg/ 
13 Sputnik https://ru.sputnik.kg/ 
14 Vesti.kg https://vesti.kg/ 
15 Yntymak.kg http://yntymak.kg/uz/ 
16 Kloop.kg https://kloop.kg/ 
17 T-Media  http://t-media.kg 
18 Barometr.kg  https://barometr.kg 
19 Instagram-канал «Барометр.kg»  https://www.instagram.com/p/CEZPAjPjxU-/ 
20 Govori.tv https://govori.tv  
21 «Апрель» https://april.kg/ 
22 «Кабарлар» https://kabarlar.org 
23 «Саясат» http://www.sayasat.kg 
24 «Тезкабар» http://tezkabar.org 
25  «Жалбырак ТВ – Сентябрь» Facebook-баракчасы 

 
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 

63 Изилденген медиаларга шилтемелер ушул отчеттун 10-бетинде берилген. 
64 Тизме мониторингдин жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүн, кастык контенти катталганда машина же кол менен  веб-баракчалар кошулушу  мүмкүн. Мына ошондой эле 
сыяктуу медиаобъекттердин кээ бири  кайсы бир учурга чейин кастык тили чыкпаса  мониторингден түшүп калышы ыктымал. 
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26 «Азаттык» https://www.azattyk.org/ 
27 Uzpress http://www.uzpress.kg/ 
28 «ЧОН КАЗАТ – Расмий группасы» https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
29  

«Мигранттар» 
https://facebook.com/groups/migranttar 

30 Партия «Реформа» https://www.facebook.com/reformakerek 
31 Instagram-канал «Турмуш» https://www.instagram.com/p/CEZQ8SIJe8K/ 
32 «Маалымат Майданы» Facebook-топ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.17498963

68659559&type=1&theater&ifg=1 
33 Клара Сооронкулова https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725 
34 Айжан Чыныбаева  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/     

35 Arena.kg https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-
114670406850120/ 

36 Reporter.kg  https://www.facebook.com/ReporterKGrus 
37 «Элим үчүн» https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_group

s_tab&source_id=1545625505747971 
38  «КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПАТРИОТТОР кыймылы» https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/ 
39 «Асаба-Кыргыз Туусу.kg» https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/32750868325

07845/ 
40 «Независимый Кыргызстан/ Эгемендүү Кыргызстан» 

(КпТС) 
https://www.facebook.com/groups/540883016366024/ 

41 «БеспределKG» https://www.facebook.com/bespredelKG/ 
42 Айжан Чыныбаевва, Instagram https://www.instagram.com/aijan.chynybaeva/?hl=en  
43 Ахрор Иминов https://www.instagram.com/ahror_iminov_official/ 

 
44 Ахрор Иминов https://www.facebook.com/ahror.iminov 

 
45 Гульнур Торалиева  

 
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  

46 Зарина Черкибаева https://www.facebook.com/zarina.chekirbaeva 
47 Рита Карасартова https://www.facebook.com/rita.karasartova 
48 Адиль Турдукулов https://twitter.com/adil_turdukulov 
49 Аида Касымалиева https://www.facebook.com/aida.kasymalieva 
50 «Жанылыктар Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/271478863515240 
51 «Кыргызстан против Таможенного союза» https://www.facebook.com/groups/KGvsTS 
52 «Kg Бүтүн Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/2172330959750595 
53 «Ата Мекен» https://www.facebook.com/atameken.kg 
54 «Кыргызстан» партиясы https://www.facebook.com/kyrgyzstan2010 
55 «Биримдик» партиясы https://www.facebook.com/profile.php?id=100055391377066 
56 «Бир Бол» партиясы https://www.facebook.com/groups/3295561543840860 
57 КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ 

 
https://www.facebook.com/groups/687374182048063/ 

58 Адахан Мадумаров (жабык топ) 
 

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

59 Uzpress www.uzpress.kg 
60 Uzpress өзбек тилдеги Facebook-барак  https://www.facebook.com/UzPress-

101825308174019/?pageid=101825308174019&ftentidentifier=150231866666696&padding=
0 

61 Yntymak.kg  өзбек тилиндеги Facebook-баракчасы https://www.facebook.com/YntymakMedia/  
62 Kloop өзбек тилинде Facebook-баракчасы https://www.facebook.com/kloop.kg/  
63 Ўшликлар! Ўш Ўзбеклар шевасида гаплашамиз Fаcebook-

баракча 
https://www.facebook.com/groups/1673798935998189/ 

 
 
 

 

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 публикалык дискурста  кастык тилин 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/; 
peacemakingandmediaca@gmail.com 
 

25 
Кыргызстандагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили, 3-чыгарылыш, БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби, 
www.ca-mediators.net 
 

http://www.ca-mediators.net/
https://www.azattyk.org/
http://www.uzpress.kg/
https://www.facebook.com/groups/456498167859115/
https://facebook.com/groups/migranttar
https://www.facebook.com/reformakerek
https://www.instagram.com/p/CEZQ8SIJe8K/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&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%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%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%B0KG-114670406850120/
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/
https://www.facebook.com/ReporterKGrus
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/
https://www.facebook.com/groups/540883016366024/
https://www.facebook.com/bespredelKG/
https://www.instagram.com/aijan.chynybaeva/?hl=en
https://www.instagram.com/ahror_iminov_official/
https://www.facebook.com/ahror.iminov
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%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/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%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/search/top/?q=%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%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/
https://www.facebook.com/groups/1504281456274859
http://www.uzpress.kg/
https://www.facebook.com/UzPress-101825308174019/?pageid=101825308174019&ftentidentifier=150231866666696&padding=0
https://www.facebook.com/UzPress-101825308174019/?pageid=101825308174019&ftentidentifier=150231866666696&padding=0
https://www.facebook.com/UzPress-101825308174019/?pageid=101825308174019&ftentidentifier=150231866666696&padding=0
https://www.facebook.com/YntymakMedia/
https://www.facebook.com/kloop.kg/
https://www.facebook.com/groups/1673798935998189/
http://www.ca-mediators.net/
https://www.facebook.com/peacemakingS/
mailto:peacemakingandmediaca@gmail.com

	Мындай кастык тили  аныкталган контентти  (37%) эксперттер аймактык кастык деп квалификациялашкан.
	Алгач, «Мекеним Кыргызстан» саясий партиясынын талапкери Канатбек Азиздин News.kg сайтына Мамлекеттик Бажы инспекциясынын төрагасынын мурдагы орун басары Р. Матраимов [эскер. аудиторияга коррупция жөнүндө журналисттик изилдөөлөр боюнча таанымал],  жан...
	Бир катар ЖМКлар анын интервьюсунан үзүндүлөрдү жана социалдык тармактардагы аймактык кастыкты жайылтып бөлүп-жарган лексиканы, дискриминациялык билдирүүлөрдү жана стереотиптерди кошуп жарыялашкан.

