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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.  
 
 
Отчетто 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 билдирбейт, ал изилдөө 
аралыгындагы талданган медиа тексттердин шилтемеси катары гана каралат.  
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Киришүү  

Бул №4 чыгарылыш Кыргызстанда өтүүчү парламенттик шайлоонун алдындагы дискурста 
тандалган интернет-басылмалардагы онлайн-контентке жана социалдык тармактардагы кастык 
тилине (жек көрүү) карата улантылып жаткан көп тилдүү медиамониторинг жүргүзүүнүн жана 
талдоонун жыйынтыгы болуп эсептелет.  

Медиамониторинг сынчыл дискурс-талдоо жана контент-талдоо сыяктуу сандык жана сапаттык 
ыкмаларга негизделген. Маалыматты топтоонун жана аны документтештирүүнүн алгачкы 
баскычында талдоонун компьютердик лингвистикалык системасы менен катар контентти атайы 
индикаторлордун1 жардамында кол менен жыйноо ыкмасы да колдонду. 

 
Кыскача баяндоо жана жыйынтыктар 

Жыйынтыктар 2020-жылдын 8-20-сентябрь аралыгындагы кыргыз, орус жана өзбек тилдериндеги 
онлайн-басылмалардагы жана колдонуучу контентинен документтештирилген материалдардын 
талдоосуна негизделген.  
 

Көрсөтүлгөн аралыкта 1132 аныкталган (жалпысынан 100% деп эсептелген) 65 онлайн-
басылмадагы жана Facebookтагы, Instagram жана Twitter тармактарындагы2 форумдарда, топтордо 
жана персоналдык аккаунттарда жайгаштырылган материал изилденди.  
 

Талдоо талапкерлердин, саясий партиялардын ЖМКдагы жана интернеттеги сүрөтүнө, ал 
персоналар талкууга алынган шайлоо маселелери боюнча талкууларга тийиштүү болду. 
Эксперттерди көңүл чордонун ошондой эле медианын аял-талапкерлерге карата болгон мамилеси, 
алардын ар кандай платформадагы онлайн-талкууда репрезентативдүүлүгү ээледи.  

Биз үгүттөөчү материалдарды караштырган жокпуз. Талдоого оригиналдуу контент, кастык тили 
бар комментарийлер, анын ичинде онлайн-чөйрөдө тигил же бул деңгээлде коомдук пикирди 
калыптандырууга таасир этүүчү троллингдер алынды. Өткөн мониторинг аралыгындай эле 
медиалар өзүнүн платформаларында редакциясынын саясатына же тигил же бул партияга карата 
веб-баракчанын көз карашына жараша ар түрдүү жаңылыктарды жана макалаларды 
жарыялагандыгы катталган.    

 
Эксперттердин мониторинг аралыгында жасаган биринчи жыйынтыгы -  ЖМКда аял-талапкерлер 
аларга карата кастык тилинин колдонулгандыгына карабастан эркек талапкерлердей эле тең 
салмакта баяндалган. Бул, мисалга, бул жылдын июль айынан август айынын ортосуна чейин аял-
талапкерлер жөнүндө дээрлик жаңылык кездешпей, кездешсе да стереотиптүү гана билдирүүлөр3 
орун алгандыгы буга чейинки мезгилдер менен салыштырууда көрүнүп турат.    

Ал эми августтун аягында – сентябрдын башында саясий партиялардын аял талапкерлери аларга 
карата кастык тили катталган күндө да, медиатармакта аял тарапкерлер көрүнүктүүрөөк болгон 
контент пайда боло баштаган.  

Бул аралыктагы тесттик ыкма4 менен атайын караган мониторингдин  561 жаңылыгында 
эксперттер атайын гендердик тең салмактуулукту изилдешкен, анда аял-талапкерлер эске 
алынган. Анда партиянын тизмесиндеги талапкерлер, алардын ээлеген кызматы жөнүндө кенен 
маалымат берилген жана анда аял-талапкерлер да бар, журналисттер алардын шайлоочулар 
менен жолугушуусунан кабар берип, алардын көз карашын, саясий/кесиптик ишмердигин сүрөттөп, 

1 Медиамониторингдин жана изилдөөнүн методологиясы 13-б. 
2 Ушул отчеттун 18-бетиндеги изилденген медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын тизмесин кара   
3 1- жана 2-отчетко шилтеме 
4 Медиаизилдөөдө кайсы бир тематиканы, деңгээлди, тенденцияны көрсөтүүчү, тигил же бул тема боюнча маалыматты тандалма (динамикалык эмес) көрсөтүүчү  
кокустук ыкмасы. 
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же жөн гана статистиканы баяндашкан. Аял-талапкерлер да шайлоо процесси жөнүндө пикирлерин 
билдирип, ЖМКлар менен божомолдору туурасында бөлүшүшкөн.   

Мисал: «Ыйман Нуру» партиясынын тизмесинен 6 талапкер чыгарылды. Govori.tv5 жаңылыктарынан. 
 
 
 
 
 
 
 
Ошол эле ЖМК эки талапкер – «Ата Мекен» партиясынан Эльвира Сурабалдиеванын6 Курсан Асановдун7 
иши боюнча аскер прокуратурасына чакырылгандыгы жөнүндө кеңири маалымат берген.  Ошондой эле 
«Реформа» партиясынын талапкери Клара Сооронкулованын аудиторияга эмне себептен «Баарына каршы»  
деп шайлоого болбой тургандыгын түшүндүрүп жаткан видеосу жайгаштырылган.  
  
Клара Сооронкулова жөнүндө  Kyrgyztoday МА дагы ал саясий партиядан жалгыз аял-лидер  экендигин жана 
аны менен бирге БӨУнун мурдагы өкүлү жана активисти Рита Карасартова кетип бара жаткандыгын жазган.  
Жаңылыктарда бул талапкерлер нейтралдуу тондо, кастык тилин колдонбой берилген8. 
 
Макаланын аталышынын мисалы: Сооронкулова: «Баарына каршы» добуш бергенде эл 
жеңбейт»1.  
 
ЖМКдагы гендердик баланстын күчтөнгөнү алардын көңүл чордонунда аял-талапкерлер орун 
алган билдирүүлөрдөн көрүндү.   
 
Turmush.kg онлайн-агенттиги жайгаштырган Кыргызстандагы Ысык-Көл облусунун Ак-Суу 
районундагы аялдар психоневрологиялык социалдык стационарындагы аял-шайлоочулар үчүн 
түзүлгөн шарт жөнүндө жаңылык аталышынын мисалы.   
 
«Шайлоо-2020: Ак-Сууда мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарга шарттар түзүлүүдө)9. 
 
Экинчи жыйынтыгы – саясий партиялардын өкүлдөрүнүн ортосундагы дебаттарды ЖМКда жана 
интернетке жарыялап баштагандан кийин ачык дискурста тилдик сабырсыздыктын өсүүсү 
катталган. Көп комментатор үчүн онлайн-талкууларда дебаттан мурун талапкерлердин кыргыз 
тилин билүү маселеси маанилүү келген. Өздөрүнүн комментарийлеринде талапкерлерди пикирин 

5 08.09.2020, https://govori.tv/yjman-nuru-partiyasynyn-tizmesinen-6-talapker-chygaryldy/ 
6 «Депутат Сурабалдиева Курсан Асановдун иши боюнча суракка барат» 
7 Курсан Асанов, мурдагы Ички иштер министринин орун басары, иштен 2019-жылы 13-августта бошотулган. Иштен бошотулушунун себеби ИИМдин «Учурда 
түрмөдө отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 7-8-августта зордук менен алып келүү маалындагы кырдаалга байланыштуу» болгон. Курсанов 
кызматынан кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы боюнча «кыргыз милициясынын кызыкчылыгын саткандыгы жана ишеничтен кеткендиги» үчүн бошотулган.  
8 Шайлоо-2020: “Реформа” саясий партиясынын тизмесинде кимдер бар? 
 https://kyrgyztoday.org/news_ky/shajloo-2020-reforma-sayasij-partiyasynyn-tizmesinde-kimder-bar/    
9 http://www.turmush.kg/news:411829  

 
««Ыйман Нуру» адилеттик жана өнүгүү саясий партиясынан Жогорку Кеңештин 
депутаты болууга талапкерлердин тизмесинен 6 талапкер чыгарылды. 
Борбордук шайлоо комиссиясы мындай чечимди Ильичбек Эргешов, Нияз Сарыев, 
Молдожаш Турдукулов, Шумкар Пазылов, Жаныбек Заирбеков, Алтынай Уранбековага 
карата 7-сентябрда кабыл алган. 
Комиссиянын маалыматы боюнча, буга “Ыйман Нуру” адилеттик жана өнүгүү саясий 
партиясынын жазуу түрүндөгү катынын, 3-сентябрдагы Алтынай Уранбекованын 
арызынын негизинде жана КР Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоодо саясий 
партиялардын документтерин кабыл алуу боюнча жумушчу топтун чечимин эске алуу 
менен кабыл алынган.  
 
Түпнускасы кыргыз тилинде, орфографиясы жана пунктуациясы авторлордуку. 
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орус тилинде билдиргендиги үчүн жемелешкен. Кээде талкуулагандар талапкерлердин эмне 
себептен жоопторду мамлекеттик тилде эмес, расмий тилде бергендигине карата этникалыгы 
жөнүндө талкууга өтө башташкан.  

«Апрель» телеканалынын Facebook-баракчасындагы «ШАЙЛОО 2020 Жаштар теледебаты»  

видеосунун алдындагы жайгаштырылган  комментарийлердин мисалы10.  
Дебатта  беш партиянын өкүлдөрү катышкан: «Кыргызстан социал-демократтары», «Мекенчил», 
«Ыйман Нуру», «Республика» жана «Ордо». 
 
 
 

Мурдагы изилденген аралыкта (2020-жылдын 28-августунан 7-сентябрына чейин) материалдарда 
мындай сабырсыздык түрү документтештирилген эмес. Тилдик белги боюнча басынтуу мурдараак 
(2020-жылдын 16-28-августунда)11, «орус же киргиз балкон диалектинде»12 сүйлөгөн 
талапкерлерди сындаган колдонуучулардын комментарийлеринде катталган эле.   

Бул жылдын 8-сентябрынан 20-сентябрына чейинки табылган контенттин курамындагы кастык 
тилинин талдоосу шайлоо дискурсунда тилдик (43%), этникалык (33% ), гендердик (10%) 
гомофобия (10%), диний (4%) сыяктуу сабырсыздык түрлөрүнө киргизилген кастык тили онлайн-
медиа жана социалдык тармактарда үстөмдүк кылганын кылганын көрсөттү.  
 
 
Контентти классификациялоодо эксперттер азчылыкка же башка социалдык топторго карата 
кемсинтүүчү клишелерди, стереотиптерди, ошол топторду эскерүүдө персоналаштырылган талдоо, 
ксенофобиялуу подтексттерди, терс риториканы, басмырлаган лексиканы, анын ичинде визуалдык 
контенттеги басмырлоону эсепке алышкан. 
 
Сунуштар  

Сунуштардын негизги пакети медиа мониторингдин  финалдык жыйынтыгы боюнча 2020-жылдын 
октябрь айынын акырында, ичине бул жылдын 15-июлунан 10-октябрына чейинки изилдөө 
маалыматтардын камтылуусу менен иштелип чыгат. Аралыктагы жыйынтыктарды жана отчеттук 
аралыктагы кастык тилинин негизги тенденцияларын эсепке алуу менен журналисттерге, 
интернеттеги пикир лидерлерине жана элдик спикерлерге төмөнкү сунуштар берилет:  

10 https://www.facebook.com/april.tv.kg 
11 КР ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ КАСТЫК ТИЛИ. 2-ЧЫГАРЫЛЫШ. http://ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html 
12 «Балкондуктар» - Кыргызстанда 2019-жылы ачык дискурста, Бишкек шаарында  коррупцияга каршы #Reакция деген аталыштагы митингде шаардын 
интеллигенттеринин өкүлдөрү, жергиликтүү активисттер жана студенттер катышкан, мына ошол маалда  пайда болгон конфликтогендик стереотип жана терс клише. 
Ксенофобиялуу топтор борбордогу балкону бар үйлөрдө жашаган “шаардык” адамдарды   «балкондуктар» деп аташкан.  Айрым бир коомдук-саясий контекстте бул 
клише аймактык – кыргыз коомунда айыл жана шаардын тургундарынын ортосунда бар жек көрүүнүн тири катары аныкталган.  Булак: КР ЖМКсындагы, интернетте 
жана ачык дискурста кастык тилинин жана басынтуунун квалификациялоонун методологиясы БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар, 2019-ж,. http://ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 

Азамат Исаков 
Ордонун бул баласы кыргызбы 
Айтилек Сыдыкбекова 
Ордонун талапкери: кыргызча суроо берсе орусча жооп берет, кийинки суроого тушунбоду 
байкуш 1-класс 
Жанболот Жалилов 
Сен келсен деле жарытпайсын оз.эне тилинде суйлобогондон кийин 
 
"Афганистан согушунун ардагерлери жана башка согуштук конфликттердин 
катышуучуларынын саясий партиясынын" талапкеринин атына карата (14.09.2020) 
комментарийдин мисалы  
Мара 
“...Афганчылар партиясы үчүн россиялык олигархтар керек болсо кыргызча сүйлөгөнүн 
таппай койгон...” («…для Партия афганцев не смогли российские олигархи найти даже 
кыргызско говорящую..») 

Түпнускасы кыргыз тилинде, орфографиясы жана пунктуациясы авторлордуку. 
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1. Спикерлер ачык дискуссияда расмий тилде чыгып сүйлөөнү артык көргөндө пайда болуучу  
тилдик сабырсыздык маселелерине өзгөчө көңүл буруу керек. ЖМК кыргыз коомчулугун КР 
Конституциясында орус тилин расмий пайдаланууга тийиштүү бекитилген ченемдер, тил 
белгиси13 боюнча басмырлоого жол берилбей тургандыгын айтышы керек. 

2. Аудиторияны ачык дискуссияда жана башка кээ бир контексттерде жарандардын кайсы бир 
тилди колдонууну туура деп эсептөөсүнө таасир берүүчү тилдик [лингвистикалык] укуктары 
жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу, спикерлердин чыгып сүйлөгөн тилин өзүн 
көрсөтүүнүн формасы катары кабыл алып, тандоосун басынтпоо керек. Коомдогу ар түрдүү 
адамдар үчүн мүнөздүү өзүн билдирүү тилинин формалары алар үчүн негизги мааниге ээ 
болот.  

 
 
Контекст 
 
Медиамониторингдин аралыктагы бул отчету шайлоо кампаниясынын активдүү баскычына туш 
келди.  «Бүтүн Кыргызстан» жана «Кыргызстан» эки саясий партиясы соттон Боршайкомду жеңип, 
шайлоого катышуу укугуна ээ болушту.  Буга чейин Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү 
боюнча борбордук комиссиясы документтерди тапшырууда жана талапкерлерди тизмеге 
каттоодогу бузууларга шилтеп, аталган саясий бирикмелерди шайлоого катыштырбай койгон. 
БШКнын сотто эки партияга утулгандыгы коомчулукта Боршайкомдун ишмердиги жана анын көз 
карандысыздыгы жөнүндө талкууларды жандандырды. ЖМКлардын бири шайлоо комиссиясынын 
жеңилгендигин бийликтин таза жана адилеттүү шайлоо өткөрүп жаткандыгынын көрсөткүчү болду 
десе, экинчилери бир топ сынчыл көз карашта болуп, Боршайкомдун чечими саясий болгондугун 
белгилешип, бул мекемеге өз алдынчалык жетишпей жатат деген пикирде болушкан.  
 
2020-жылдын 14-сентябрында улуттук телеканалда саясий партиялардын ортосунда дебаттар 
башталган. Онлайн-медиа аудиторияга видео да, тексттик алып барууларды да сунуштады.  
Комментаторлор социалдык тармактарда жана форумдарда талапкердерди жана алардын көз 
караштарын активдүү талкуулашты. Саясий партиялардын өкүлдөрүнүн дебаттары жана 
шайлоочулар менен уланып жаткан жолугушуулардын маалында ЖМК, социалдык тармактар да 
аял-талапкерлерди чагылдырууга көп көңүл бура баштады, электорат мурдагы изилдөө мөөнөтүнө 
караганда  парламентке талапкерлер жөнүндө көбүрөөк маалымат ала баштады. 
   
Сентябрь айынын ичинде да медиада добуш сатып алуулар жана жарандардан шайлоо дарегин  
алмаштыруу жөнүндө арыздардын түшүп жаткандыгы тууралуу маалыматтарды жарыялоо 
улантылып жатты.   
БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова журналисттерге жарым миллион жаран өзүнүн шайлоо 
участокторун алмаштыргандыгы жөнүндө маалымат берди14. ЖМК муну «аномалдуу» деп атап, ал 
эми активисттер бир жарандын эки жолу добуш бербеши үчүн электораттын кайра катталуусуна 
иликтөө жүргүзүүнү талап кылышты15. 
 
Кастык тилин жана троллингди аныктоо 
 
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 КРнын 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 түзүмгө ээ жана ал эки формада – терс баалануучу, 
ачык дискурста такай кездешүүчү, сөз эркиндиги көз карашы боюнча жол берилчү  жана 
мыйзамсыз, мыйзам тарабынан жоопко тартылган болуп кездешет.  
 

13 КР Конституциясы, 2010-ж., 10-б. 16, http://www.president.kg/ru/konstituciya 
14 http://ktrk.kg/ru/post/46669/ru  
15https://kaktus.media/doc/421837_aktivisty_potrebovali_rassledovat_slychai_massovoy_registracii_po_forme_2.html 
16 Кастык тилин аныктоо, 3-б, «КР ЖМКдагы жана ачык дискурсундагы кастык тили» изилдөөсү, 2015-2016, БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар 
мектеби, URL http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/216-rezyume-issledovaniya-yazyk-vrazhdy-v-smi-internete-i-publichnom-diskurse-2015.html 
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Контенттик басмырлоо17 – бул азчылыкты жана аялуу топторду стигмалоочу ксенофобиялуу 
стереотиптери жана клишелери бар басылмалар, сөздөр, медиалык материалдар. Ал азчылыктын 
жана социалдык топтордун ЖМКда жана ачык дискурста жетишсиз чагылдырылышында же такыр 
эле берилбешинде, же ксенофобиялык тажрыйбаларга каршылык көрсөткөн адамдарды же 
топторду айыптоодо көрүнөт. Орун алып жаткан басмырлоону (жана ага байланыштуу идеология 
менен аракеттерди) ачык тануу контенттик басмырлоого жатат. 

 

КР Конституциясына ылайык ар ким өз пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине 
укуктуу.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, ал үчүн кылмыш жазасы каралган19. 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 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, 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, 
атайы жасалган акт (тролль)20. Троллинг мүнөзүндөгү 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 жаратуунун каражаты катары колдонулушу 
мүмкүн21. 
 

Салыштырма талдоо  

Он бир күндүн ичинде жүргүзүлгөн мониторингдин22 ичинде эксперттер  63 онлайн-медианы,  
Facebook, Instagram жана Twitter23 социалдык тармактардагы кыргыз, орус жана өзбек тилдеринеги 
топторду жана жеке аккаунттарды изилдеп чыгышкан.  

 

Партиялардын онлайн-тармактагы жана массалык таркатууга багытталып жарыяланып жаткан 
үгүттөөчү материалдары, макалалары жана визуалдык материалдар талданган жок. Бирок, саясий 
партиялардын талапкерлеринин сүйлөгөн сөздөрүндө же билдирүүлөрүндө кастык тили, гумандуу 
эмес метафоралар, жеке инсанды кордоого өтүп кетүүлөрдү же бөлүнүүчүлүк лексикаларды 
камтылган учурда, эксперттер онлайн-аудиториянын анын артынан келген жооп кайтаруусун 
документтештиришкен.   

 

Изилдөөчүлөр жаңылыктарды, журналисттик жана колдонуучу өзгөчө контенттерди,  онлайн-
медиадагы макалалар астындагы жана форумдардагы,  социалдык тармактардагы топтордогу 

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 БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби, Сөз эркиндиги жана кастык тилин изилдөөнүн методологиясы, http://www.ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy.html 
22 Мониторинг  2020-жылдын 17-августунан 27-августуна чейин жүргүзүлгөн. 
23 Изилденген медиаобъекттердин тизмеси. 
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жана жеке аккаунттардагы комментарийлерди изилдешкен. Троллинг мүнөзүндөгү комментарийлер 
кастык тилинин бир бөлүгү катары да каралды, себеби алар да онлайн-талкууларда коомдук 
пикирдин калыптанышына таасир этет.  

 

Талдоодо депутаттыкка талапкерлерди жана саясий партияларды баяндоодогу жана сүрөттөөдөгү 
тилдик, аймактык жана этникалык белгилер боюнча стереотиптүү билдирүүлөр,  ксенофобиялык 
коннотациялар, гендердик белгилер боюнча жек көрүүчүлүктү тутандыруу жана гомофобиялуу 
кемсинтүүлөр, ошондой эле  басынтуучу лексикаларды колдонгондук катталган.  

Интернет-колдонуучулар  (46%), мурдагы мониторинг аралыгындай эле (бул жылдын 15-июлунан  
7-сентябрына чейин) кастык тилин жайылтуучулардын тобунда алдыда болушкан, себеби алар 
пост жана визуалдык контентти жаратуудан тышкары, жек көрүү белгилери бар билдирүүлөрдү 

камтыган маалыматтарды бөлүшүшкөн.  

Изилдөөнүн кезектеги баскычында партия 
талапкерлерине карата колдонуучулардан чыккан 
жек көрүүчү клишелери жана жарлыктары бар 
посттор жана комментарийлер бир азга көп (+1%) 
болгондугуна байланыштуу, интернет-
колдонуучулардын рейтинги дагы 1 пайызга 
көбөйгөн.    

1-диаграмма. Медиамониторинг аралыгындагы кастык 
тилин билдирүүнүн динамикасы  

Эң көп посттор, анын ичинде троллингдик  
комментарийлер  ксенофобиялык клишени жана 
кемсинтүүчү билдирүүлөрдү, ар түрдүү ярлыктарды, 
гумандуу эмес метафораларды (адамдыкты 

тебелеген терминдерди, айбандар менен окшоштурууларды), партиянын талапкерлерине карата 
жаңылыш салыштырууларды жана  жалган идентификацияны (мисалга: «акылы жок иттер», 
«чөөлөр», «семиз чочко», «чимкириктер», «диндин душмандары», «эмнеге тизмеге дунган жана 
китайлыктарды кошту», «Батыштын оюндары») камтыган.  

 

Комментаторлор жана троллдор 49%ды түздү – бул өткөндөгү мониторингге салыштырмалуу 
көп. Изилдөөнүн башындагы аралыкка, 2020-жылдын 15-июлуна караганда алардын саны 20%га 
көбөйгөн.  

Балким, бул шайлоо алдындагы талкуулардын, 
үгүттөөчү кампаниялардын жана саясий 
партиялардын талапкерлеринин дебаттарынын 
башталышы менен байланышкан окшойт.   

2-диаграмма. Жанрлар боюнча аныкталган материалдар, 
% 

 

Эми, мониторингдин аягында кастык тилинин 
жайылтуучулары катары саясатчылар (3%) жана 
ЖМК (2%) болуп чыкты. Өткөн июль жана августка 
салыштырмалуу – бул эң төмөнкү көрсөткүчтөр 
болду. Мисалга,  саясатчылардын чыгып сүйлөгөн 
сөздөрүндө кастык тили сентябрдын ортолоруна 
салыштырмалуу төрт эсе көп болуп чыккан. Эксперттер муну көптөгөн талапкерлердин дебаттарда 
да тексттерди жаттап алып сүйлөгөндүгүнө байланыштуу деп белгилешүүдө. Бул жек көрүүчүлүк 
билдирүүлөрдүн санынын азайышына да таасирин тийгизиши мүмкүн, себеби сүйлөп чыгууларда 
интерпретациялоо аз болду.   
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Мониторингге алынган ЖМКларда да кастык тилинин азайгандыгы байкалды. Мониторингдин 
баштапкы учуруна караганда (15.07.2020)24 ал алты жолу аз катталган. Мындай азаюуга тандалган 
тематикадагы башка контентке салыштырмалуу үгүт материалдарын жарыялоо өтө көп болгондугу 
таасир берген. Буга чейин ЖМКдагы кастык тили да саясатчылардын таратылган цитаталары 
түрүндө кездешип, учурда алар азайган.  
 
Кыргыз, орус жана өзбек тилиндеги 1132 (100%) материал келе жаткан шайлоолор жана саясий 
партиялардын талапкерлери жөнүндө теманы чагылдырган онлайн-медиадагы платформаларда, 
социалдык тармактардагы талкуулаган топтордо жана аккаунттарда лингвистикалык маркерлер 
менен тандалып алынган.   

Андан соң материалдар сапаттык талдоо жолу менен төмөнкү категорияларга бөлүштүрүлгөн: 
     - 842 (74%) жаңылыктардын жана посттордун астындагы комментарийлер болду;  

     - 150 (13%) онлайн-медианын порталдарында жана соцтармактардагы жаңылыктар жана 
макалалар болду; 

     - 120 (10%) социалдык медиадагы посттор, 20 (3%) визуалдык контент болду, ага 
демотиваторлор, коллаждар жана мемдер кирди. 

Талдоонун сапаттык ыкмасы менен кастык тили жана кээ бир троллингдик комментарийлери бар  
306 (27%)25 материал тандалып алынды. Бардык документтештирилген маалыматтар 
сабырсыздыктын формасы жана түрү, ошондой эле тоналдуулугу боюнча классификацияланды.  

Буга чейинки изилдөө аралыгындай эле, аныкталган  контентте орун алган провокациялык жана 
агрессивдүү риторика жеке адамга так багытталып, ал анонимдүү авторлор катарында эле 
реалдуу адамдардан (аларда профилдер жана 
сүрөттөр камтылган) да катталган. Бул 
негизинен колдонуучулар талкууларда активдүү 
катышкан  жана өзүнүн пикирин билдирген 
социалдык тармактардагы, маалымат 
агенттиктеринин барактарындагы жалпысынан 
терс, басмырлоочу сөздөр, кемсинтүүчү 
лексикалар болду.  

Документтештирилген кейстердеги кастык 
тилинин динамикасы анын бул аралыкта бир аз 
төмөндөгөнүн (- 7%) кабарлайт. 
 
3-диаграмма  Мониторинг аралыгындагы 
катталган кастык тилинин динамикасы  
 
Иш жүзүндө тандалган материалдардагы кастык 
тилинин деңгээли август26 айынын ортосундагы көрсөткүчкө жакындаган. Балким буга ЖМКлар 
саясий партияларды сүрөмөлөө үчүн даярдалган көптөгөн жарнактык материалдарды жарыялап, 
алар карманган мүнөздө болгон үгүт кампаниясы таасир кылгандыр.   
Буга карабастан, сабырсыздык тенденциялары белгиленип, кастык клишелер жана стереотиптүү 
айтуулар кайталанып жатты. 
 
Отчеттук аралыкта ЖМКлар мурдагыдай эле партиялардын тизмесин жана персоналарды 
талдашты, шайлоо процессиндеги шайлоочуларды добушун сатып алуусу жана алардын шайлоо 
жерин өзгөртүү үчүн массалык түрдө кайра катталуусу жөнүндө маалыматтарды билдирип 
жатышты. Журналисттер муну тиги же бул партиянын керектүү талапкердери үчүн аймактардагы 
керектүү добуштардын чегин алуу үчүн электораттын зарыл болгон санын «жыйнап алуу» менен 
байланыштырышты.   
 

24 Кыргызстандын шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили, 1-чыгарылыш, http://ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-
analiz.html Кыргызстандын шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили, 2-чыгарылыш, http://ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-
vypusk-2.html 
25 Мындан ары аныкталган кастык тили бар лексиканын тиби жана түрү боюнча сапаттык талдоодо жана экспертизалоодогу  379 материал 100% деп алынды,   
классифицияланды жана категорияларга бөлүндү. 
26 Кыргызстандын шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили, 2-чыгарылыш, 2020-жылдын август айы, http://ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-
diskurse-kr-vypusk-2.html 
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Тренддер 

 
Медиада жана онлайн-талкууларда аныкталган материалдардагы классификацияланган 
сабырсыздык түрлөрү боюнча бул мониторинг аралыгындагы негизги тренддер төмөнкү 
категорияларда аныкталды:  
 

 
4-диаграмма. 2020-жылдын 8-сентябрынан 20-
сентярына  чейин медиа жана онлайн-талкуулардагы 
сабырсыздыктын түрү боюнча тренддер   

 
- тилдик сабырсыздык документтештирилген 
материалдын жалпы санынын 43%ында 
катталган. Бул көбүнчөсү талапкерлердин дебатта 
кыргыз тилиндеги суроолорго орусча (расмий 
тилде) чыгып сүйлөөсүнө колдонуучулар менен ар 
кайсы комментаторлордун жооп кайтаруусу болду.  
Мисалга, Афганистан согушунун ардагерлеринин 
жана башка согуштук конфликттердин 
катышуучуларынын саясий партиясынын, 
“Мекенчил” жана “Кыргызстан” партиясынын 
ортосундагы дебатта. Курманкул Зулушев 

("Мекенчил"), парламентарий болгон талапкерлерге мыйзамдар башка тилде жазылгандыгы үчүн 
кине койгон. – «Мыйзамдарды кыргыз тилинде жазуу керек, ошондо гана бир нерсе өзгөрөт»,- деди 
ал27. 
Ошондой эле комментаторлор теледебатка катышкан саясий партиялардын арасындагы жаштар 
канатынын катышуучуларын суроолорго  орус тилинде жооп бергендиги үчүн клише жана 
стереотиптерди колдонуу менен сындаган («Манкурттар», «биринчи кыргызча сүйлөгөндү үйрөнүп 
алгыла», «кыргыз тилинде сүйлөгөндөр – алга», «Эне 
тилинде сүйлөй албаган элин ойлобойт», «кыргыз тилинде 
сүйлөй албагандар кыргыздардын көйгөйүн кантип чечет», 
«биринчи кыргызча сүйлөгөндү үйрөнүп алгыла, анан 
депутат болгула», «киргиздер». 
  
 
1-скриншот Vesti.kg28 онлайн-басылмасынын макаласы 
 
 
«Ордо» саясий партиясынын талапкери алып баруучунун 
суроолоруна орус тилинде жооп бергендиги үчүн тилдик 
белги боюнча чабуул ксенофобиялык риториканы жана 
«киргиздер» деген  клишени камтыган (орус тилиндеги жазылышы жана «кыргыз» этносунун 
айтылышы, мында бул сөз урбанизацияланышкан, көбүнчөсү орус тилдүү чөйрөдө өсүп билим 
алган этностун өкүлдөрүнө карата айтылган.   
Катталган дээрлик бардык комментарийлер терс баадагы контекстте болгон. 
    
«Ата Мекен» партиясынын талапкери Эльвира Сурабалдиева, социал-демократтардын 
партиясынан чыккан Айжан Мырсалиеваны кыргыз тилин билбегендиги үчүн ачык жемелеген.  
Vesti.kg онлайн-агенттиги Мырсалиева кээ бир аял-талапкерлерди, анын ичинде Эльвира 
Сурабалдиеваны расмий эмес дебатка чакыргандыгын жана Сурабалдиеванын айткандарын 
жарыялаган.  Сурабалдиева шайлоо алдындагы үгүт кампаниясына байланыштуу иши көптүгүн 
айтып келип, «Социал-демократтар» да жакында КТРКдагы дебатка катышкан. Чагымда, Айжан ага 
катышкан эмес ко, себеби кыргыз тилин билбейт» деп кошумчалаган. 
 
Дагы башка комментаторлор өзүнүн шайлоочулары менен жолугушууларында талапкер Рыскелди 
Момбековду түштүк диалектин пайдалангандыгы үчүн сындашкан.   
 

27 Дебаттардын тексттик берүүсү, 15.09.2020 https://kaktus.media/doc/420947_debaty_mejdy_partiey_veteranov_afganistana_mekenchil_i_kyrgyzstan._transliaciia.html 
 
28 Макаланын аты: Эльвира Сурабалдиева: Советую Айжане Мырсан не хайповать, а ездить по регионам, 
https://vesti.kg/politika/item/75492-elvira-surabaldieva-sovetuyu-ajzhane-myrsan-ne-khajpovat-a-ezdit-po-regionam.html  
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Жалбырак ТВ – Сентябрь»29 Facebook-баракчасынын постундагы жайгаштырылган  комментарийдин 
мисалы  
 
Р.Момбеков:  «Добушуңду сатпа "Ата Мекенди" сакта»  
 
Ысмаилова Зууракан 
 
Ака ука деп болбой суйлосон жакшы болмок ука 
 
Бул посттун алдындагы комментарий калтыруучулары: «чал», «ака-ука», «твари», «иттер», 
«чимкириктер», «эшектер», «клоун», «шестёрка» деген кемсинтүүчү лексиканы жана гумандуу эмес 
метафораларды колдонушкан.  
Буга чейинки эки отчеттук30  аралыкта тилдик сабырсыздык аныкталган эмес. Эксперттер бул 
трендди бир гана жолу – 2020-жылдын 16-27-августунда катташкан. Анда кастык тили 26% болуп, 
азыркыга – сентябрдын ортосундагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 17% аз катталган. 

Этникалык сабырсыздык  кийинки категория болуп, 33%ды түзгөн.   
Мурдагы, 2020-жылдын 15-августунан 7-сентябрына чейинки талданган аралыкка салыштырмалуу 

этноско карата кастык тили бир аз төмөндөдү (-4%)31, бирок, медиамониторинг башталган июлдун 
ортосуна салыштырып караганда бул көрсөткүч 10%га көбөйгөн. Адамдардын, айрыкча 
парламентке аттанып жаткан талапкерлердин этникалык тийиштүүлүгү мурдагыдай эле курч 
талкуулардын предмети бойдон кала берүүдө.   
Талдоо электорат талапкерлердин этникалык бирдейлигине назар буруп жаткандыгын көрсөтүүдө. 
Адамдын этникалык тийиштүүлүгү жөнүндө айтылган жаңылыктар же посттор пайда болоору 
менен бул теманы көргөндөрдүн, бөлүшкөндөрдүн жана пикир калтыргандардын саны көбөйүп 
кетет.   
 
Мисалга, 2020-жылдын 15-30-июль мөөнөтүндө эксперттер аныкталган кейстердин32 23-%ында 
адамдын этникасына каршы риториканы документтештирген. «Ата Мекен» партиясынын талапкери 
Жанар Акаев бул жылдын 20-сентябрында шайлоочулар менен жолугушуп жатып ««Ата-
Мекендин» арасында ууру-коррупционерлер жок» деген сөзүнө онлайн-талкууларда  
комментаторлор: «бирок «Ата-Мекендин» катарында «кытай-дунгандар» бар» дешип, аталган 
партиянын талапкери, корей улутундагы Ким Ин Сенге жана Тилек Токтогазиевге ишара кылышкан.   

29 https://www.facebook.com/jalbyrak.tv  
30 Кыргызстандын шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили, 2,3-чыгарылыш, 28.08.20-07.09.20, http://ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-
diskurse-kr-vypusk-2.html  
31 Ошол эле жерде 
32 Кыргызстандын шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили, 1-чыгарылыш, 28.08.20-07.09.20, http://ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-
diskurse-monitoring-i-analiz.html    

«Апрель» телеканалынын  Facebook-баракчасынын алдында жайгаштырылган  «ШАЙЛОО 2020 
Жаштар теледебаты» видеосуна колдонуучулардын реакциясы1. 
 
Бактыгул Бекташова 
Ээй кыргызсча суйлосонор болбойбу 
Жанболот Жалилов 
Сен келсен деле жарытпайсын оз.эне тилинде суйлобогондон кийин 
Бактыгул Бекташова 
Кыргызча дейм булар кыйратпайт 
Жанболот Жалилов 
Булар киргизде турбайбы адашып келбалышкангооо 
Бактыгул Бекташова ·  
Ботом кыргыздарды коруп жатамбы тилдерин унутуп калыптыр 
Жанболот Жалилов 
Биринчи эне тилинде жакшы суйлогонду уйронгулочу анан чыксанар жакшы болот 
Gulperi Janyshbekkyzy 
Адабий тилде сүйлөгүлө орус тилин аралаштырбай 
Рысбек Орозалиев 
Оз тилинде суйлобогон, эне тилин кордогон Адам, элин эч качан ойлобойт. Орусча суйлогондор добуш 
кутпой эле койгула. 
Алай Кыргыстан 
Биринчи кыргызчаны так таза суйлогонду уйронгуло анан патриот депутат болгула манкуртар. 
Mirlan Abdikadirof 
Кыргызча так суйлобогон тупой экенсин 
 
Оригиналдар кыргыз тилинде, орфографиясы жана пунктуациясы авторлордуку. 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100027508653583&comment_id=Y29tbWVudDoyNzQ5NDc0MDgxOTc4NjY1XzI3NDk5Njg5Njg1OTU4NDM%3D&__cft__%5b0%5d=AZUzCrooPf1Lvx4HSUvfMAZ-nKGmOoPFBEMcezk6Miz2mL0FrOjW1yhE80kjRipkeUZ5avPLTWO1-eZoymTGhAkXY4R-a6brUqG7YkKaRGieIUOb6ha04uIQLli7XZtmXpRIT-HONgZ-g8y8efK3NG5BozeKdf1j2zlbPd8K9jvRuHYd7KPgUcL3RN74iGOaHek&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
http://ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html
http://ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-2.html
http://ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
http://ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024564644524&comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4MTMxNzQzMjc2NTk%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042794499465&comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4MTUwOTc2NjA4MDA%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024564644524&comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4MTU3ODQzMjczOTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042794499465&comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4MTcwMDA5OTM5NDM%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024564644524&comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4MjQ0NDc2NTk4NjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100042794499465&comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4MjYwNjA5OTMwMzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/gulperi.janyshbekkyzy?comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4NjQ0MDc2NTU4Njk%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037964553962&comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4ODUyMzc2NTM3ODY%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049807063115&comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ4OTczNTc2NTI1NzQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/mirlan.abdikadirof?comment_id=Y29tbWVudDoxODI0NzcxMzE0MzMxODQ1XzE4MjQ5MzYwODA5ODIwMzU%3D&__cft__%5b0%5d=AZVT_S83Sqo99Zzt3f_ZgdfvGEqC5lKh4gKiNbi2o8xIC2Ql33gCg_FRnGZFZ9TvDzoHbFWsrt7i88StGr48Q93LR959Q97Y44l2syfFzSi7MLFdkPSB3wGpchxkqY2kEOrsiy21qPRw1e1DJmCcY4gqh7z0ZyxWl8v5slAl7rDYbXhKU7XAKCgoV6UAP-8hycU&__tn__=R%5d-R


 
Жалбырак ТВ - Сентябрь медиасынын Facebook-баракчасындагы «Жанар Акаев: "Ата Мекендин 
арасында ууру көпөстөр жок» деген макаласынын астындагы комментарийден келтирилген 
мисал.  
 
Нуржамал. Касмалиева 
АТА МЕКЕН КЫТАЙ ДУНГАНДАРДЫ ЭМНЕ КОШУП АЛДЫНАР АРАНАРГА???ОШОН УЧУН СИЛЕРГЕ ДОБУШ 
БЕРЕ АЛБАЙБЫЗ. 
СУРАБАЛДИЕВАГА ЖАЛЬ.МЫКТЫ КЫЗ33. 
 
Мына ушуга окшогон ксенофобиялуу комментарийлер ошол эле партиянын талапкери Тилек 
Токтогазиевдин атына карата катталган. Адамдар фактыларды көрсөтүп, анын улутуна шилтеме 
жасашкан жана аны кебетесинен кытай жана дунган этносундагы өкүлдөргө окшоштурушкан. 
 

Facebook-баракчасындагы Маалымат майданы тобуна 
жайгаштырылган комментарийдин жана визуалдык 
контенттин мисалы.  
 
«Тилек эмне эле кытайларга жан тартып калды десек, корсо 
озунун атасы кытай турбайбы. (Уй-булоосун жакындан 
тааныган адамдан уктум)»  

 
 2-скриншот. Маалымат майданы барагындагы 
жайгаштырылган комментарий.  

  

 
- Отчеттук аралыкта гендердик сабырсыздыкка документтештирилген кейстердин буга чейинки 
мөөнөттөгүдөй эле 10%ы кирди. Буга чейин июлда жана августтун ортосунда аял-депутаттарга, 
талапкерлерге жана БШКнын жетекчисине карата кемсинтүүчү клишелер жана стереотиптер 
бүгүнкүгө караганда эки эсе көп катталган эле.  
 
Изилдөөчүлөр бул көрүнүштү шайлоо жакындаган сайын ачык дискурста эркек-талапкерлерге 
көбүрөөк көңүл бурула баштагандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Алар онлайн-талкуунун борборунда 
болгон партиялардын негизги лидерлери же оппоненттер болушкан. Ага карабастан, гендердик 
белги боюнча жектөө жергиликтүү комментаторлордун арасында кеңири жайылган көрүнүш болуп 
эсептелет. Талапкер аялдарга карата:  «сойку», «көкмээ канчык», «мээси жок ит» деген 
кемсинтүүчү терминдер катталган комментарийдин ар бир бешинчисинде жолуккан.   
«Ата Мекен» партиясынын талапкери Эльвира Сурабалдиева өлкөнүн түндүгүндөгү Чүй облусунун 
Кегети айлында шайлоочулардын алдында программасы жөнүндө айтып чыкканда 
комментаторлор жана троллдор партияны да, өзүн да гендердик стереотиптерди жана кордоочу 
көздөрдү колдонуу менен сындап чыгышкан.   
 
«Жалбырак ТВ – Сентябрь»34 Facebook-баракчасындагы жайгаштырылган   комментарийдин 
мисалы.  
 
Таксыр Байке 
Ургаачы заты уйдо бала тарбиялап уй жумушчу менен алек болуш!!! 
Ал Эми жогорку кызматка эркек тер барыш керек... Эээх кайран манкурт элим 
Janydek Ilimov 
Баарынар бирдейсинер бири биринерди мактап кылган ишинер жок чимкириктер, иттер акылы кем 
кемчонтойлор. Ененерди ешек итерсин силерди  озунорду. 
Janydek Ilimov 

33 12.09.2020, https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 
34 12.09.2020-жыл https://www.facebook.com/jalbyrak.tv  
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https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZWGGHCWGxWV8cPVFZy3GoZFr1VfVQB_VrL6pIjZksrhTBbgDExVbCv9hIG6AeRAjw6VHBaAgSxzADBBcnPO80_txms95ib0CZEHr4O9uXNLPaok8dU1O_PZJ1v9jPuwxiNjxvX4pLLV-NRBdiqXDxRjbMuAO6nSMPCbLkAFcPxWsVgaaXnklfOVdC4kFVzBAhg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031388761211&comment_id=Y29tbWVudDoyNzUwMDExMTYxOTI0OTU3XzI3NTA3ODc1NzE4NDczMTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZWGGHCWGxWV8cPVFZy3GoZFr1VfVQB_VrL6pIjZksrhTBbgDExVbCv9hIG6AeRAjw6VHBaAgSxzADBBcnPO80_txms95ib0CZEHr4O9uXNLPaok8dU1O_PZJ1v9jPuwxiNjxvX4pLLV-NRBdiqXDxRjbMuAO6nSMPCbLkAFcPxWsVgaaXnklfOVdC4kFVzBAhg&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100033304712755&comment_id=Y29tbWVudDoyNzUwMDIyMzcxOTIzODM2XzI3NTA2Nzk2NDUxOTE0NDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZVA7O79bygstUUOLeVl_I8p-jtjPB6kn50pWum5LRJv1wpopzUhm5MQPg5cbEmopkZck22NwKmZLOM-MixoB9h0V6ogm-fCPSuB99BjJajLLiJGIKqN1l1AjkcNItdm1gYPhYw4NaESX1zmCkujX7cHL9vVTmszbLf6CCKXPjp5cb9BToog_0VFUOkRR1ispec&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/janydek.ilimov?comment_id=Y29tbWVudDoyNzUwMDIyMzcxOTIzODM2XzI3NTEyNTcxODE4MDAzNTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZVA7O79bygstUUOLeVl_I8p-jtjPB6kn50pWum5LRJv1wpopzUhm5MQPg5cbEmopkZck22NwKmZLOM-MixoB9h0V6ogm-fCPSuB99BjJajLLiJGIKqN1l1AjkcNItdm1gYPhYw4NaESX1zmCkujX7cHL9vVTmszbLf6CCKXPjp5cb9BToog_0VFUOkRR1ispec&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/janydek.ilimov?comment_id=Y29tbWVudDoyNzUwMDIyMzcxOTIzODM2XzI3NTEyNTYxODE4MDA0NTU%3D&__cft__%5b0%5d=AZVA7O79bygstUUOLeVl_I8p-jtjPB6kn50pWum5LRJv1wpopzUhm5MQPg5cbEmopkZck22NwKmZLOM-MixoB9h0V6ogm-fCPSuB99BjJajLLiJGIKqN1l1AjkcNItdm1gYPhYw4NaESX1zmCkujX7cHL9vVTmszbLf6CCKXPjp5cb9BToog_0VFUOkRR1ispec&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv


Деги красиво суйлогонду любой билет делайте на деле бул жолу егер убада берсенер кылышынар керек 
болот. А иштесенер геп жок данк. Так что дурочка байка. А то уже достали тупицы. 
 
- гомофобия изилденген материалдардын 10%ында катталган, бул мурдагы изилдөө мөөнөтүнө 
караганда 3%га аз. Бул түрдөгү сабырсыздык кээ бир талапкерлерди ЛГБТ-адамдар менен 
визуалдуу салыштырган кастык коллаждар аркылуу чагылдырылып, одоно жана экспрессивдүү 
лексика колдонулган, ошондой эле жалган окшоштуруунун элементтери келтирилген.  

Бул категориядагы кастык тили көбүнчөсү «Реформа» партиясынын талапкерлерине каршы 
багытталып, бул саясий бирикменин мүчөлөрүн ЛГБТ-жамаат менен аралаштырышкан. 
Талапкерлердин терс образын түзүү үчүн колдонуучулар жана троллдор «гейлердин 
коргоочулары», «ЛГБТ – адамзатка коркунуч» деген стереотиптерди колдонушкан, психикалык 
оорукчан адамдарды басынтуу менен «психикалык жактан бузулган коом», «зомби болгондор» 

дешкен.    

3-скриншот. Facebook-баракчасындагы  
«Реформа» партиясынын талапкерлери 
талкууланган колдонуучунун комментарийи  

 

 

 

 

ЖМКда ЛГБТ-платформасынын бир да саясий 
партия менен кызматташпагандыгы жана «бийлик өкүлдөрү ЛГБТ темасын саясатташтырып, 
бурмалоо максатында үзгүлтүксүз түрдө ЛГБТ-адамдарынын терс образын түзүп жаткандыгы» 
жөнүндө билдирүү жарыялангандан кийин авторлордун дарегине бир катар каардуу 
комментаторлор жана троллдор чабуул 
коюшкан.   

 
4-скриншот. Vesti.kg сайтында (15.09.2020-ж.)35 
жарыяланган «ЛГБТ-платформа Кыргызстана, 
заявляет, что не сотрудничает ни с одной 
партией» (“Кыргызстандын ЛГБТ-платформасы 
бир дагы партия менен кызматташпагандыгы 
туурасында билдирет”) макаласынын астындагы 
троллинг комментарийинин мисалы 

 
 
 
Эксперттер «Ата Мекен» саясий партиясынын өкүлдөрүнүн шайлоочулары менен жолугушкандан 
кийин онлайн-талкууларда катташкан кастык тилинин дагы бир тренди – бул  диний сабырсыздык. 
Жаңылыктардын астындагы комментарийлерге талдоо жүргүзүү маалында мусулман эместерге 
карата ксенофобиялуу коннотациясы жана стереотиптери бар 4% билдирүүнү катташкан, алсак 
буга талапкерлер Жанар Акаевге, Эльвира Сурабалдивага жана  Рыскелди Момбековго карата  
«дин душманы», «динге ишенбегендер бийликке умтулууда» деген айтуулар кирет.   
Бул тренд биринчи жолу атайын категорияга бөлүнүүдө, себеби диний сабырсыздык  буга чейин 
исламофобиялык билдирүүлөрдө гана катталчу. Бул мөөнөттөгү дискурсту талдоодо 
альтернативдүү клише жана стереотиптердин бар экендигин көрсөттү.  
 
Жалбырак ТВ – Сентябрь36 медиасындагы Facebook-баракчанын постунун астында 
жарыяланган «Ата Мекен» саясий партиясынын жолугушуулары жөнүндө комментарийлердин 
мисалы.  
Тынаев Кубатбек 
булар диндин душмандары 
Изатбек Жумабаев 
Исламдын душмандары чогулуптур, булар динибизге зыян алып келишет, динге зыян алып келген коомго 
Аллах назарын салбайт, Эгер Эльвира кичинекей намазкананы жаптырса, демек бул алыска барбайт, 

35 https://vesti.kg/politika/item/75174-lgbt-platforma-kyrgyzstana-zayavlyaet-chto-ne-sotrudnichaet-ni-s-odnoj-partiej.html 
 
36 12.09.2020-жыл, https://www.facebook.com/jalbyrak.tv  
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https://www.facebook.com/kuba.tinaev?comment_id=Y29tbWVudDoyNzUwMDIyMzcxOTIzODM2XzI3NTA1ODA4MDE4Njc5OTM%3D&__cft__%5b0%5d=AZVA7O79bygstUUOLeVl_I8p-jtjPB6kn50pWum5LRJv1wpopzUhm5MQPg5cbEmopkZck22NwKmZLOM-MixoB9h0V6ogm-fCPSuB99BjJajLLiJGIKqN1l1AjkcNItdm1gYPhYw4NaESX1zmCkujX7cHL9vVTmszbLf6CCKXPjp5cb9BToog_0VFUOkRR1ispec&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100039033379689&comment_id=Y29tbWVudDoyNzUwMDIyMzcxOTIzODM2XzI3NTExOTY2MTE4MDY0MTI%3D&__cft__%5b0%5d=AZVA7O79bygstUUOLeVl_I8p-jtjPB6kn50pWum5LRJv1wpopzUhm5MQPg5cbEmopkZck22NwKmZLOM-MixoB9h0V6ogm-fCPSuB99BjJajLLiJGIKqN1l1AjkcNItdm1gYPhYw4NaESX1zmCkujX7cHL9vVTmszbLf6CCKXPjp5cb9BToog_0VFUOkRR1ispec&__tn__=R%5d-R
https://vesti.kg/politika/item/75174-lgbt-platforma-kyrgyzstana-zayavlyaet-chto-ne-sotrudnichaet-ni-s-odnoj-partiej.html
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv


окунучтуусу, булардын Рыскелди, Жанардын кесепети элге тиет! Азанга тыю салам деген 
Суваналиев,дааватка тыю салам деген Масалиев кафырлар кайта бийликке жулунуп жатышат, булар отсо, Эл 
кафырлардын кол алдында калат, мечиттерге азан айтылбай, дааватка тыю салынат, Аллахтын балээси 
келет. Эл кош колдоп которуп Кетти. 

 
 
 5-диаграмма. 2020-жылдын 15-июлунан 8-
сентябрына чейинки мөөнөттөгү медиа жана 
онлайн-баракчаларда сабырсыздыктын түрлөрү 
боюнча аныкталган контенттеги  тренддердин 
салыштырма динамикасы   
 
 
 
Бул мониторинг изилденген материалдарда 
курактык, аймактык кастыкты жана 
исламофобияны каттаган жок, салыштыра 
келгенде мурдагы изилдөө раундунда булар 
катталган болчу. Жаңылыш аргументация, 
жалган окшоштуруу жана атрибуция дагы бул 
жылдын 28-августу менен 7-сентябрь 
аралыгындагыдай бөлүп көрсөтө турган тренд 

катары документтештирилген жок. Жалган окшоштуруу бир гана гомофобия боюнча кейстеги 
кастык тили менен аралаш түрүндө агрессивдүү лексикада аныкталган37.   

Формалар жана тоналдуулук 

 
6-диаграмма. Аныкталган контенттеги талданган 
кастык тилинин формаларын классификациялоо 

 
Бардык катталган материалдар кастык тилинин 
формасы жана тоналдуулугу боюнча 
категорияларга бөлүндү. Документтештирилген 
кейстер кастык тилинин түрлөрү боюнча сандык 
талдоо менен төмөнкүдөй бөлүштүрүлдү:   

- материалдардын 42%ы жумшак, анын ичинде мээлүүнү   49% жана 9%ы кастык тилинин 
катаалына киргизилди.  

Кастык тилинин катаал формасы көбүнчөсү тикелей жана кыйыр түрүндөгү басынтууга чакырат, 
ал кээде тиги же бул топтун өлкөдө жашабасына чакырык таштап божомолдуу болуп, же болбосо 
тикелей ксенофобиялуу коннотацияларды билдирет. Ошого карабастан, бул кастык тилинин 
формасын мыйзамга каршы катары каралышы керек дегенди билдирбейт.     

Ар бир кейс үчүн өзүнүн бир лингвистикалык тесттик маркерлери жана айтылган сөздүн 
аудиторияга мүмкүндүү таасирин изилдөө үчүн комплекстүү ыкмалар колдонулат. Мындан 
тышкары, кастык тилинин катаал түрү ар бир контекстте өзүнүн формасын, тоналдуулугун 
өзгөртүп, мындан улам маалыматтын колдонуучусуна да таасирин өзгөртүшү мүмкүн. 

Методологияга38 ылайык мээлүүн (же орточо) түрүнө коомдук-саясий жашоого жана мамлекетке 
терс таасир кылып жатат деп тиги же бул топту/азчылыкты күнөөлөө, бул топту/азчылыкты 
бийликти басып алууга аракеттенүүгө, же сепаратизмге, жарандыгын тангандыгына айыптоо кирет.  

37 Жогоруда –  ушул отчеттун «Гомофобия» деген трендин сүрөттөөдө берилген. 
38 Изилдөөнүн методологиясы  17-б. 
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Кастык тилинин  жумшак түрүнө – топтун/азчылыктын терс образы түзүлгөндүгү жана 
ксенофобиялык комментарийлер цитата кылынгандыгы  тийиштүү. 

 

Троллингдик комментарийлер алардын мазмунуна жана андан чыккан жооп кайтарууга жараша 
жогоруда келтирилген кастык тилинин түрлөрүнө кириши мүмкүн.  

 
 
 7-диаграмма. Талданган контенттин тону 

Бул диаграммада изилденген материалдардын 
тоналдуулугу көрсөтүлгөн. Тоналдуулук – бул 
медиатексттердеги эмоционалдуу түс берилген 
лексиканы жана  талкууланган объекттер жөнүндө 
пикирди автоматтык түрдө аныктоочу контент-талдоо 
ыкмасынын классы. Тоналдуулукту талдоо алардын 
жалпы санын эсептөө үчүн мониторингделген 
материалдардын катышынын жыйынтыгын көрсөтөт. 
Бул маркер башталгыч документтештирүүдө 
жардамчы ыкма деп эсептелет жана материалдарды 
экспертизалоодо аларда кастык тили барбы, ошол 
эсепке алынат.  
 

Сандык катышта диаграмма мындай көрүнөт: изилденген контентте тигил же бул партияларга 
карата максаттуу чабуулда сынчыл макалалар, посттор жана комментарийлер эң көп (53%) болду, 
41%ы стереотиптер коштолгон терс тондо жана эң аз нейтралдуу (6%) тондо катталды.   
 
 

Саясий партияларга жана талапкерлерге карата кастык чабуулдардын рейтинги 

 

Саясий партияларга карата интернеттеги 2020-жылдын 8-20-сентябрь мөөнөтүндөгү кастык тилине 
талдоо жүргүзүү чабуулдун көбүнүн  «Мекеним Кыргызстан», «Реформа», «Ата Мекен», «Бүтүн 
Кыргызстан», «Биримдик» партияларына 
болгондугун каттады.  

Изилдөөчүлөр жогоруда аталган партиялар көп 
эске алынган жана талкууланган 276  (бул 
бөлүмдө 276 саны 100% деп алынган) ар түрдүү 
медиатексттерди жана визуалдык контентти 
категорияларга бөлүштүрүп чыгышкан. 
Ошондуктан, бул рейтинг кастык тилинин ошол 
саясий бирикмелерге бөлүштүрүлгөн катышын 
көрсөттү.  
8-диаграмма. Кастык тилинин партиялар боюнча 
чабуулунун рейтинги  

                                                 

 
Кастык тилинин эң көп чабуулу «Бүтүн Кыргызстан» партиясына жана анын лидери Адахан 
Мадумаровго карата катталган. Аныкталган контенттин 33%ы ошол партиянын курамында 
тургандарга багытталган.  
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5-скриншот. Facebook-баракчадагы Мурас Элтуйбасов39 деген 
ник менен чыккан колдонуучунун демотиваторунун мисалы.  
Демотиватордун астында: «Бүттү Кыргызстан» – аты жаман 
партия экен» - деп жазылган.  

 
Кыргызстанда саясий жашоо активдешкен жана биз 
изилдөөнүн алкагында ушул рейтингди түзө баштаган август 
айына салыштырмалуу партиялардын дарегине жасалган 
чабуулдун саны беш40 эсеге көбөйгөн. Мурдагы 

мөөнөттөгүдөй эле 
колдонуучулар саясий бирикмелердин лидерлерин тизмедеги 
орундарды «акча төлөй ала турган атаандаштарга»41 берип 
салгандыгын, «кыргыздарды саткандыгын»42 айтып, күнөөлөшкөн, ал 
эми кээ бири көп жылдар бою саясий активдүү болгондугуна 
байланыштуу шылдыңдашкан жана «люстрация кылуу» (бул 
партиянын талапкерлери  көбүнчө мурдагы саясий элитанын 
өкүлдөрү)43  керек дешкен.  
 

 
6-скриншот. Facebook-баракчада  Лейла Кураловна44 деген  ник менен 
жайгаштырылган демотиватордун мисалы. Демотиватордо партиянын 

лидери  А.Мадумаровдун  сүрөтү турат, астында «Шайлоочулар иттен айырмаңар жок экен» деген 
адамгерчиликсиз метафора колдонулган жазуу келтирилген.  
 

«Мекеним Кыргызстан» Facebook-тобундагы Мирлан Кадыралиев деген ниги бар колдонуучу «Чоң 
Казат» партиясынын лидери Сыймык Жапыкеевдин «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын лидерин 
кууп салууга чакырган видео-пост45 менен бөлүшкөн.    
 
«Мадумаровду выкиньте, кыргыздын чыккынчысы! Каркыраны ким 
сатты эле? Ким ратификация кылды эле Мен кылдым беле? 46».   
7-скриншот. Элита Сатирасы47 Facebook-баракчасындагы  
демотиватордун мисалы 

Партиянын лидери Мирлан Бакировдун сүрөтүнүн астында:  «Биз  
депутат болуп калсак өкмөт башчы менен төраганы өмүр бою 
мамлекеттин эсебинен багуу мыйзамын кабыл алабыз!» деген 
жазуу бар. 

 

Бул рейтингдеги кийинки катарда «Мекеним Кыргызстан» саясий 
партиясы турду. Ага онлайн-талкуулардагы  кастык тилинин 24%ы туура келди.  Өткөн мөөнөткө - 
августтун аягы сентябрдын башына салыштырмалуу кастык агрессиянын саны 10%га көбөйгөн. 
Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча «Мекеним Кыргызстан» партиясына карата кастык тилинин 
көбөйгөнүнүн себеби – таасири күчтүү Матраимовдорго байланыштуу дешүүдө. Партиянын бир топ 
таасирдүү тарапташтары – аракеттеги депутат Искендер Матраимов жана анын  иниси Раимбек, 
Бажы кызматынын мурдагы кызматкери, анын аты 2019-жылдагы коррупцияга байланышкан 
журналисттик чуулгандуу иликтөөдө аталган48. 

39 https://www.facebook.com/profile.php?id=100053856398292  
40 КР шайлоо алдындагы дискурста кастык тили. 2-чыгарылыш, август, 2020-жыл, http://ca-mediators.net/ru/5382-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-kr-vypusk-
2.html 
41 Arena.kg Фейсбук-баракчасындагы  «Махинации Мадумарова со списками тянут на уголовное дело» деген пост  
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
42 https://www.facebook.com/groups/1391918271068883/ ссылка на видео: https://www.facebook.com/106459180904254/posts/176312803918891/ 
43 «КР шайлоо алдындагы дискурста кастык тили» 1-чыгарылышта эксперттер ушул партияга карата контентте курактык сабырсыздык катталгандыгын билдиришти, 
7-б,   http://www.ca-mediators.net/ru/5379-yazyk-vrazhdy-v-perdvybornom-diskurse-monitoring-i-analiz.html 
44 https://www.facebook.com/leila.kuralovna.9 
45 https://www.facebook.com/groups/1391918271068883/ видеого шилтеме: https://www.facebook.com/106459180904254/posts/176312803918891/ 
46 Кеп кыргыз-казак чек арасы жөнүндөгү КР Жогорку Кеңеши (Парламент) 2008-жылы ратификациялаган документ жөнүндө болууда. Эки мамлекеттин талаштуу 
территориясына Казакстандын түндүк-батыш бөлүгү жана Кыргызстандын түндүк-чыгыш бөлүгү (Ысык-Көл облусунун Карыра суусуна кирчүү жер) кирет.  Доументти 
ратификациялоодон кийин гранит чыккан жер жана Каркыранын жанындагы жерлердин бөлүгү  Казакстанга өтүп кеткен. Кыргызстан анын ордуна айдоо  жерин 
алган. 2008-жылы Адахан Мадумаров парламенттин спикери эле. https://kloop.kg/blog/2008/04/14/ratificirovan-dokument-o-kyrgyzsko-kazaxskoj-granice/ 
47 https://www.facebook.com/elitakg/ 
48 Кландар, коррупция жана контробанда Жибек жолунда (Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути) 
 https://kloop.kg/blog/2019/11/21/klany-korruptsiya-i-kontrabanda-na-shelkovom-puti/ 
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https://kloop.kg/blog/2008/04/14/ratificirovan-dokument-o-kyrgyzsko-kazaxskoj-granice/
https://www.facebook.com/elitakg/
https://kloop.kg/blog/2019/11/21/klany-korruptsiya-i-kontrabanda-na-shelkovom-puti/


 

Бул билдирүү жарыялангандан кийин комментаторлор ал талапкерге да, анын партиясына да 
чабуул жасашкан. Колдонуучулар мындай мыйзамга ачуусу келишкен, алар «талапкер-депутаттар 
бай-манапчасынан элди кулга айланткысы келет» - деп жазышкан.  

Буга Гулнара Алиева деген ник менен чыккан адамдын демотиваторундагы «Кокон хандыгынын 
соодагерлери»49 деген стереотиптүү аймактык подтекст мисал болот. 

«Кокон хандын көпөстөрүнө каршы туралы, булар бийликке келип калса, баш 
ийбегендерди Памирге жөнөтүп салат».  

Андан кийинки рейтингде «Ата Мекен» партиясы болду. Эксперттер бул 
саясий партиянын талапкерлерине карата кастык комментарийлери бар 19% 
контентти катташкан. Бул 2020-жылдын август айынан сентярь айынын 
башына чейин документтештирилгенге караганда орточо эсеп менен 6%га 
көбөйгөн. Посттордогу агрессивдүү айтуулар жана кастык тилин колдоо ошол 
партиянын катарында «кытай-дунгандын» болгондугуна байланыштуу, 
этникалык сабырсыздыкка байланыштуу болгон.   

Ошондой эле гендердик кемсинтүүлөр Эльвира Сурабалдиевага карата  
болду, себеби «ургаачы үйдө отурушу керек, депутат болбой» делет, 
ошондой эле бул талапкер менен бирге «Ата Мекен» партиясынын дагы 
башка талапкери – Жанар Акаевге карата диний сабырсыздык катталган. 
Комментаторлор жана колдонуучулар талапкерлерди аларды азанга 
(исламда намазга чакыруу) жана  Бишкектин бир базарында намазкананы 
ачууга тыюу салуу сунушун демилге кылгандыгы үчүн «дин душманы» деп 
аташкан.  Бул документтештирилген кейстер жөнүндө ушул отчеттун «Тренддер» деген бөлүмүндө 
кенен чагылдырылган50.  

 
8-скриншот. Facebook-акаунтта Канышай Мамырова Назира Туратова деген ник менен чыгарган постту 
кайра бөлүшкөнүн мисалы. Сүрөттө «Ата Мекен» партиясынын өкүлдөрү жана:  «Уркуя51 болом деп 
шуркуя болгондо»- деген пост.  

«Ата Мекен» партиясына каршы троллингдүү 
визуалдык контент эркек-талапкерлерди аялдын 
кебетесинде берип, жалган гендердик окшоштукту 
жана түрмө сленгин пайдаланган, бул аудиториянын 
терс реакциясын, экспрессивдүү комментарийлерди 
пайда кылган.  

 
9-скриншот. «Мекеним Кыргызстан» Facebook-тобундагы 
демотиватордун жана посттун мисалы. «Ата мекенди 
колдогондор көтсүңөр бетиңерге айтканда». Визуалдык 
контентте «Жанар [Акаев] менен Алтынбек Сулайманов 
ЖЫЛДЫН МЫКТЫ ТЕРПИЛАСЫ»52. 
 

 «Реформа» саясий партиясы материалдын 15%ында кастык тили менен чабуулга кабылган. Бул 
август айынын ортосуна салыштырмалуу эки эсе аз. Саясий бирикмеге каршы комментарийлердин 
көпчүлүгү аялзатына жек көрүүчүлүктү же адамдардын сексуалдык өзгөчөлүгү боюнча басынтууну 
камтыган. Түшүнүктөрдү чаташтыруу, «ажаан катындар» деген стереотиптер, партияны 
«батыштын акчалары» менен окшоштуруу пайдаланылган.  

Фейсбуктагы Сахара53 тобунун гомофобиялуу постун бөлүшкөнүнөн мисал  

49 Кыргызстандын түштүк бөлүгүнө карата тарыхый шилтемеси бар, азыркы кыргыз жана орус тилиндеги стереотиптүү билдирүү. Түштүк жак 19-жкылымдын 
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.  
50«Тренддер» деген бөлүктү кара 
51 Бул жерде кеп саясий активист, кыргыз аялдарынын укугу үчүн күрөшкөн  Уркуя Салиева жөнүндө болууда, ал Кыгызстан мурдгы СССРдин түзүмүнө кирип турган 
мезгилде биринчи жолу 1929-жылы колхозду уюштурган. 
52 16.09.2020, https://www.facebook.com/groups/1391918271068883/,.  
“Терпила”  клишеси түрмө (кылмышкерлердин) сленгине тийиштүү. Түрмө сленги – бул социалдык диалект, речке кирген инти тилдин формасы. Ал терминдердин 
көбү кылмыштуу жүрүм-турумга, абактагылардын жашоосуна, соттук иштерге, көчөдөгү жашоого жана абактагылардын ар кандай түрүнө тийиштүү. 
53 4.09.2020, https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0-576219086372146  
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«Реформа партиясындакылар бир аз кызыктай немелер дегин. 
Гей активист Улан Үсөйн, ГАИ мн видеого тартып жол 
эрежесин бузгандардан акча сындырган Азиат Жекшейев, АКШ 
тыңчысы Клара Сооронкулов иий кимдер кана жок дегин.  
Кызыл тазыл, жашыл көк көгүш, талтайганы түз жатканы 
бүтүн ушу партияда топтолгон.  
 
10-скриншот. Facebook-баракчадагы  Сахара тобунун 54 посту. 
 

«Реформа» партиясынын өкүлдөрү шайлоочулар менен 
жолугушуу үчүн жолдо такси токтоткон видеонун астында автор: 
«Сооронкулова Карасартовалардын батыштан алган 
акчалары жок дейсинби? Анан да шайлоого катышууга беш 
млн сомду элден жалдырап чогултумуш этишти. Эл деле акча 
берген жок ал просто элден алып элдин атынан баратабыз 
деген соз болду. Ажылдаган бул катындар дагы кандай 
фокустарын корсотоор болду экен....» - деп жазган. 
 

«Ата Мекен» партиясына карата троллингдүү визуалдык 
контентте жана ошого окшогон демотиваторлордо гендердик 
жек көрүүчүлүк стереотиптер жана салыштыруулар 

колдонулган.   

 
11-скриншот. Турат Садырбеков55 деген ник менен чыккан колдонуучунун 
Facebook-баракчасындагы  «Реформа» партиясынын мүчөлөрүнө карата 
демотиваторунун мисалы  

Эми, аягында «Биримдик» партиясы, ачык дискурста КР президенти 
Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси депутат Асылбек 
Жээнбеков партиянын тизмесинде кетип жаткандыгына 
байланыштуу «бийликтики» деп аталып, 9% кастык тилине ээ болгон, 
бул журналисттик билдирүүлөрдө жана колдонуучулардын 
комментарийлеринде катталган.    
 
12-скриншот. Альфия Абдулаева56 деген ник менен чыккан колдонуучунун Facebook-баракчасында 
жайгаштырылган демотиватордун мисалы.  

 
Бул мурдагы мониторинг мөөнөтүнө салыштырмалуу аз 
болгондугуна карабастан, сентябрдын ортосунан тартып бул саясий 
бирикмеге карата комментарийлер менен демотиваторлордун 
формалары жана терс окшоштуруулар катаал болду. 
Партиянын талапкерлерин жана анын программасын жазууда 
журналисттер аларды «чимкириктер»57 деп атаганды улантышты, ал 
эми колдонуучулар демотиваторлор жана уят сөздүү метафоралар 
менен коштолгон комментарийлерди жайылтышып, «Биримдик» 
партиясын кемсинтүүчү контекстте терс салыштыруу менен 
эскеришкен.   
 
  

13-скриншот. «Мекеним Кыргызстан» Facebook-тобунда жайгаштылырган  демотиватордун мисалы.   
«Биримдикби же ириңдикби?» деген визуалдык контенттин алдындагы пост. 
 
 

 

 

54 14.09.2020, https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0-576219086372146  
55 09.09.2020https://www.facebook.com/profile.php?id=100053490229159 
5609.2020г. https://www.facebook.com/dasha.osmnlva 
57 «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.       
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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 адамдарга, 
кары адамдарга, 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. 
 
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 басмырлоочу дискурстун уланып жаткан медиа изилдөөсү жана мониторинги  үчүн 
иштелип чыгып, жакшыртылды58. 
 
Сандык компоненти  мониторинг үчүн тандалган ЖМКларды, социалдык тармактарды 
(Facebookтагы Instagram жана  Twitterдеги топторду жана персоналдык аккаунттарды), ошондой 
эле колдонуучулардын кээ бир маалыматтык агенттиктердин сайтындагы жаңылыктарды талкуу 
камтылат.  
 
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, талкуулардын 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.  
 

58 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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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 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 жооп кайтаруусу кандай?)  
 
Креолизацияланган тексттер (визуалдык контент) – алар камтыган сүрөттүн жана андагы 
сөздөрдүн негизинде визуалдуу түрдө талданды. Сапаттык ыкманын негизинде кастык тилинин 
учурдагы тренди аныкталып, сабырсыздыктын түрлөрү боюнча квалификацияланды.  
 
Сандык талдоонун жыйынтыктары диаграммаларда пайыздык катышта көрсөтүлдү. 100% деп, 
отчеттун 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 чейин реалдуу убакыт режиминде 
жүргүзүлгөн. Алынган барактар59 күнүнө үч жолудан кем эмес каралган.  
 
Изилденген медиаобъекттердин жана и веб-баракчалардын тизмеси60: 
 
 
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 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – Сентябрь» https://www.facebook.com/jalbyrak.tv 

59 Изилденген медиаларга шилтеме ушул отчеттун 10-беттинде келтирилген. 
60 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-тобу https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.17498963

68659559&type=1&theater&ifg=1 
 «Сахара» Facebook-тобу https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0-

576219086372146  
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 Чыныбаева, 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 Бутун 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 Facebook-страница Uzpress на узбекском языке https://www.facebook.com/UzPress-

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

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

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 
басмырлоо менен күрөшүүнү максат кылган уюм. Медиа-изилдөөлөргө жана онлайн-контентти 
экспертизалоого, ЖМКда, интернетте жана ачык 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 
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