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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  

Отчетто Кыргызстандагы кезексиз президенттик шайлоо учурунда 2020-жылдын 15-
декабрынан 2021-жылдын 20-январына чейинки аралыкта  көп тилдүү жалпыга 
маалымдоо каражаттарынын улантылган мониторингинин жана онлайн-контентте 
колдонулган кастык тилин талдоонун жыйынтыктары келтирилген. Буга чейинки отчет 
2020-жылы өлкөдө өткөн парламенттик кампания учурунда кездешкен кастык тилин 
изилдөөгө арналган эле1. 
Изилдөөнүн максаты – белгилүү бир мезгилде аралыгындагы кастык тилинин деңгээлин, 
анын түрлөрүн жана сабырсыздыктын түрлөрү боюнча классификациясын, 
ксенофобиялык стереотиптерди, социалдык топторго жана азчылыктарга карата 
колдонулган кемсинтүүчү клишелерди, ушул мезгил аралыгындагы нарратив 
шаблондорду2, жек көрүүчүлүк контенттерди жайылткан каналдарды жана анын 
аудиторияга тийгизген таасирин изилдөө болуп саналат.  
Ошондой эле кастык тили менен (жек көрүүчүлүк) байланышын аныктоо үчүн кыска 
ирониялык жана шылдың комментарийлерге жана креолизацияланган тексттерге 
(иллюстрациялар) - мемдерге, демотиваторлорго талдоо жүргүздүк. 
Медиа мониторингдин, документтештирүүнүн жана кастык тилин изилдөөнүн бул 
методологиясы тастыкталган жана медиаконтентти гуманитардык экспертизасынын 
комплекстүү ыкмасын колдонот. Ал сандык жана сапаттык ыкмаларга негизделип,  
Кыргызстандын онлайн чөйрөсүндөгү жаңылыктар жана билдирүүлөр аркылуу 
эмоциялардын берилиши менен учурдагы полемика маданиятын тексттик изилдөө 
жүргүзүлүп,  аны андан ары мазмундук жактан интерпретациялоо үчүн сын дискурс-
талдоосу, медиа-тексттеринин контент-талдоосу жасалды.     
Маалыматтарды жана документтерди биринчи жолку топтоонун жүрүшүндө компьютердик 
лингвистикалык талдоо системалары, ошондой эле атайын индикаторлордун жардамы 
менен контентти изилдөө үчүн кол менен топтоо ыкмалары да колдонулду3.   
Изилдөөнүн жана мониторингдин натыйжаларын иштеп чыгуу SPSS жана Greti4 
статистикалык жана эконометрикалык моделдөө программалык пакеттерин колдонуу 
менен жүргүзүлдү. 
Контентти классификациялоодо эксперттер кемсинтүүчү клишелерди, азчылыктарга же 
башка социалдык топторго карата стереотиптерди, ушул топторду, адамдарды эске 
салуусунун,  ксенофобиялык подтексттерди, негативдүү риториканы, шылдың маанидеги 
комментарийлерди, адепсиз жана одоно лексиканын жекелештирилген талдоосун эске 
алышты. Бул белгилер боюнча креолизделген тексттер да талданган. 
2011-жылдан бери Борбордук Азиядагы Тынчтык орнотуу жана медиа технологиялар 
мектебинин жамааты ар кандай тармактардагы кастык тилине жүргүзүлгөн мониторингдин 
жана изилдөөнүн натыйжалары боюнча 24 доклад жана сунуштамалар топтомун 
чыгарышты5.    
Ачкыч сөздөр: кастык тили, онлайн-дискуссиялар, КРда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо, сабырсыздык, 
азчылык, социалдык топтор,  онлайн-медиа, онлайн-контент, этникалык сабырсыздык, тилдик  сабырсыздык, диний 
сабырсыздык, гомофобия, жаңылыштуу аргументация, шылдың маанидеги комментарий, ксенофобиялык 
коннотациялар, стереотиптер, кемсинтүүчү клише, интернет колдонуучулар, журналисттер, ЖМК, публикалык 
спикерлер, БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар Мектеби, Internews.  

1 КРда ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ЖАНА ШАЙЛООДОН КИЙИНКИ ДИСКУРСУНДА  КАСТЫК ТИЛИ.  ФИНАЛДЫК ДОКЛАД, 2020-жыл, БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана 
медиатехнологиялар мектеби, http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html 
2 Нарративдик шаблондор – бул аң-сезимдүү рефлексия кылынбаган тез, көп учурда автоматтык түрдө чечим чыгаруунун каражаты. Шаблондор бири-биринен 
айырмаланганда, «чындыгында эмне болгондугу» тууралуу чындыкка туура келбеген ойлор пайда болот. Ушундан улам, маалымат керектөөчүсү тигил же бул 
окуянын маани-маңызын ачып берген сюжетти этият жана аң-сезимдүү тандап алуунун ордуна, автоматтык түрдө окуялар ага ылайык өнүгүп жаткандыгына 
ынандырган нарративдик шаблондун таасири астында калат. Нарративдик шаблондор аудиторияны "багындырып", коомдук ойду өз максатына ылайыкташтыра 
алат.   
3 БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебинин медиа мониторинг жана изилдөө методологиясы 2011-жылы иштелип чыккан жана 2018-жылы 
өркүндөтүлгөн, 13-бет.. 
4 Баштапкы ачык коддуу эконометрикалык анализдин программалык пакеттери, http://gretl.sourceforge.net/es.html 
5 БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин изилдөөлөрү, 2011-2020, http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 
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Кастык тилин, шылдыңды жана троллингди аныктоо  
 
Кастык (жек көрүү) тили (англ. нate speech)6 – 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 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 дискриминация7 – 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. 

КРнын Конституциясы ар ким өз пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуулукту 
берет8. Аракеттеги КРнын 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 караган9. 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 КРнын Конституциясы кепилдеген саясий, социалдык жана маданий укуктарын 
турмушта ишке ашырылышына таасир берүүдө. КРнын 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. 

Сарказм – ирониянын жогорку деңгээли, чучукка жетчү шылдың, заардуу ирония, күйдүрмө, 
мыскылдоо, ызалантуу10. Сарказм камтыган комментарийлер жана и мемдер – сарказмга толгон 
келекелөө, шылдыңчыл, басынткан билдирүүлөр. Онлайн-контенттеги ирония жана шылдың 
көбүнчө саясий ишмерлерди сындаганга багытталат. 
 
Троллинг, троллингдүү комментарий (англ. trolling) Интернетке тиешелүү, окурмандардын 
эмоциялык жооп кайтартуу жана алар менен талаш-тартышка түшүү максатында ар кандай 

6 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 
7 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
8 Конституция КР, ст. 31 п. 2, редакция от 28.12.2016, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202913?cl=ru-ru 
9 Уголовный кодекс КР, ст. 313, 2019 год, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
10 С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка, https://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--
p1ai/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC 
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интернет-форумдарда кааланбаган жана / же карама-каршылыктуу комментарий жазуу, атайы 
жасалган акт (тролль)11. 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 мүмкүн12. 

 

Кыскача баяндама жана негизги корутундулар 

Ачык веб-ресурстарды жана атайын лингвистикалык тутумдарды, көп тилдүү кептик 
маркерлерди, жек көрүү лексикасын чагылдырган ачкыч сөздөрдүн айкалыштарын 
колдонуп, автоматтык издөө аркылуу медиа мониторинг жүргүзүлгөн дээрлик алты 
жуманын ичинде 66 интернет медиа жана веб-баракчалар изилденип, алардан 
Кыргызстандагы кезексиз президенттик шайлоо темасында 4,632 материалды таптык. Бул 
ретроспективдүү медиамониторинг да, реалдуу убакытта жасалган мониторинг да болду.   

Андан соң, кептин категориясы, тигил же бул объектти калыптандырган билдирүүлөр 
жана интерпретациялоолордун системасы, тилдин коммуникативдик өзгөчөлүктөрү, 
ошондой эле сапаттык маркерлер (жек көрүүчүлүктүн жанрлары, объектилери жана 
предметтери, персоналдаштыруу) сыяктуу дискурсту талдоо инструменттерин колдонуу 
менен эксперттер онлайн медиаларда жарыяланган макалалардын астындагы 
форумдарда жана Facebook жана Instagram13 социалдык тармактарындан тандалып 
алынган темадагы 1.158 материалды колдо терип-топтоштуруп алышты. 

Кастык тилин жана табылган сабырсыздык лексиконунун башка түрлөрүн гуманитардык 
экспертизадан өткөрүүдө материалдардын бул саны 100%ды түзөт деп кабыл алынды.   

 
 
Жанрлар боюнча негизги 
маалыматтар 

Баары 
 
 

Комментарийлер 86 %       (998) 

Посттор  

Визуалдык    3 %        (37) 

Жаңылыктар жана 
макалалар 

  1 %        (10) 

  
Баары 100%       

(1158) 
     

11 Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 
12 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 
13 Караңыз: диаграмма 3 жана түшүндүрмөнү. Жанрлар боюнча табылган материалдар.  
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Диаграмма 1. Медиа мониторинг жүргүзүү мезгилинде 
жанр боюнча талданган материалдар, %  

Медиатексттерди14 тандоо ыкмасын колдонуу 
менен изилдөөчүлөр материалдардын жарымынан 
көбүн кастык тилинин белгилери менен 
классификациялашты. Андан соң кастык тилинин 
түрлөрүн жана типтерин, тенденцияларын, 
ксенофобиялык коннотацияларды жана гумансыз 
метафораларды аныктоочу комплекстүү экспертиза 
жүргүзүлдү. Тандалган материалдардын 20%ы 
дыкаттык менен изилдөөнүн негизинде кастык тили 
деп табылды. Ушул отчеттун кийинки бөлүмдөрүнүн 

диаграммаларында, бул материалдар жек көрүүчүлүктүн жалпы көлөмү катары алынды. 

Комментарийлердеги, билдирүүлөрдөгү, цитаталардагы же визуалдык контенттеги 
кастык тилин талдоо президенттикке талапкерлерди, алардын жеке сапаттарын же 
алардын инсандыгын чагылдырууга багытталган. Көбүнчө комментаторлор 
талапкерлерди негативдүү контекстте сындап, алардын өткөнүн жана мурунку өкмөттөр 
менен болгон байланышын, коомдогу учурдагы ролун, башка өлкөлөр менен болгон 
байланыштарын талкуулашты жана алардын дебаттарда сүйлөгөн сөздөрүнө өз 
бааларын беришти. Талапкерлердин программалары же алар сунуш кылган идеялар 
изилденген материалдарда талкууланган эмес. 

 
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын 
мониторингинин алты жуманын ичинде катталган 
кастык тилинин жалпы деңгээли 14%ды түздү. Бул 
көрсөткүч 2020-жылдын 1-декабрында баш алган 
үгүт кампаниясынын башында салыштырмалуу 
төмөн болду.  

 

Диаграмма 2. Медиа мониторинг жүргүзүү 
мезгилинде табылган кастык тилинин 
динамикасы, % 

Биринчи жумада анын деңгээли минималдуу (5% га чейин) болуп, декабрь айынын 
аягында гана, шайлоочулар менен жолугушуулар учурунда, президенттикке 
талапкерлердин биринчи теледебаттары башталганда гана өсө баштады. Кастык тилинин 
максималдуу саны январь айынын (20%) алгачкы эки жумасында, талапкерлердин 
ортосундагы дебаттардын экинчи айлампасы эфирге чыгып, жалпы добуш берүү өтүп 

14 Селективдик тандоо методу методологияда аныкталган азчылыктардын жана топтордун персоналдаштырылышы, толеранттуулуктун типтери жана түрлөрү үчүн 
конкреттүү көрсөткүчтөрдү колдонот. Медиа-изилдөөдөгү медиа текст изилдөөдө табылган бардык материалды, анын ичинде визуалдык контентти да билдирет. 
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жатканда катталды. Медиа мониторингдин соңунда жек көрүүчүлүктүн деңгээли 17%ды 
түздү. 

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын мониторинг жүргүзүлгөн мезгилиндеги кастык 
тилинин орточо көлөмү = 14%. 

 

 

КОРУТУНДУ: 

1. Президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда жек көрүндү документтештирилген 
деңгээл 14%ды түздү. Бул Жогорку Кеңештин (парламент) шайлоо кампаниясына 
салыштырганда жогорку көрсөткүч эмес. Изилдөөчүлөр муну бир нече фактор 
менен байланыштырышат. 

Биринчиден, талапкерлердин бир кылка курамы, алсак, алардын арасында бир 
гана аял болгон. Мындан тышкары, салыштырмалуу аймактык тең салмактуулук 
болгон: президенттик жарышка катышкан 17 талапкердин ону15 түндүк 
региондордун жергиликтүү тургундары, ал эми сегизи түштүк региондорунан 
болгон. Бул ксенофобиялык талкууларды жана онлайн мейкиндигинде бир аз 
сабырсыздыкты азайтты, анткени белгилүү бир регионго таандык болуу өлкөнүн 
саясий турмушунда маанилүү ролду ойнойт жана коомдук талкууда түздөн-түз 
чагылдырылат.  

Экинчиден, кезексиз президенттик шайлоо өнөктүгү талапкерлердин пассивдүү үгүт 
иштери менен мүнөздөлдү. БШКда катталган жалпы арыз берүүчүлөрдүн ичинен 
бирөө гана – көп добуш алуу менен жеңишке жеткен С.Жапаров кеңири онлайн 
жана офлайн жарнама өнөктүгүн жүргүзгөн. Үгүт маалында көчөлөрдөгү көрнөк-
жарнактардын көпчүлүгүндө анын сүрөттөрү коюлуп, ал эми өлкөнүн ар кайсы 
аймактарындагы шайлоочулар менен жолугушуулары бир нече YouTube канал 
аркылуу түз эфирде көрсөтүлүп турду.   

Үчүнчүдөн, кезексиз президенттик шайлоодо эксперттер троллдордун 
активдүүлүгүнүн кыйла төмөндөшүн белгилешти, мисалы, алар парламенттик 
шайлоо учурунда терс пикирлерди калыптандырып, жек көрүндү мазмундагы 
маалыматтарды таркатып, ошонусу менен шайлоочуларга таасир тийгизишкен. 
Facebook тарабынан жасалма социалдык тармактардан фейк аккаунттардын 
өчүрүлүшү16 да ксенофобияны камтыган троллинг комментарийлердин азайышына 
өбөлгө түздү. 

15 КР Борбордук шайлоо комиссиясы алгач 18 талапкерди каттаган, бирок 2021-жылдын 30-декабрында талапкер Р.Тагаев кызматтан кетип, өз ыктыяры менен 
президенттик жарыштан чыгып кеткен, https://rus.azattyk.org/a/31026044.html 
16 Facebook Кыргызстандагы жүздөгөн фейк акаунттарды өчүрдү, 2021, https://internews.kg/glavnye-novosti/facebook-udalil-sotni-fejkovyh-akkauntov-iz-kyrgyzstana/ 
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2. Сөз менен жасалган чабуулдар 11 талапкерге карата жүргүзүлдү: С.Жапаров, 
А.Мадумаров, К.Асанов, А.Сегизбаев, К.Сооронкулова, Б.Толбаев, Р.Жээнбеков, 
К.Иманалиев, М.Арстанбек, К. Исаев жана А.Абдылдаев. Алынган маалыматты 
иштеп чыгуу учурунда социалдык тармактарда жана онлайн-медианын 
материалдарынын астындагы форумдарда жеке бирөөгө карата айтылган бир 
катар ирониялуу жана сарказм камтыган комментарийлер табылды. Көп учурда 
президенттикке талапкерлердин дебаттарына карата комментарийлер жана 
сүрөттөр менен бөлүшкөндө, одоно лексика, жаргон, адепсиз сөздөр жазылганы 
көрүндү. Көбүнчө шылдың сөздөрү аудиториянын белгилүү бир адам жөнүндө 
терс көз карашын күчөтүү жана кастык тилин жаап-жашыруу үчүн колдонулган. 
Бул отчетто биз бул маркировкаланган материалдарды өзүнчө кластерге бөлдүк. 

3. Документтелген комментарийлердин талдоосу кастык тилин колдонуп, агрессивдүү 
сүйлөөгө түрткү берген негизги эмоциялар ачуулануу менен иренжүү болгонун 
көрсөттү. Изилденген комментарийлердин 57%га жакыны орой, сөгүнгөн сөздөр 
менен коштолгон. Мисалы, аялзатына карата жек көрүүчүлүктүн аспектилери 
стереотиптер, адепсиз сөздөр, каралоочу салыштыруулар жана адамды 
жаманатты кылган контентте камтылган. Окшош комментарийлердин саны кыргыз 
тилинде дагы, орус тилинде дагы бирдей болду.  

4. Жаңылыш аргументация, айрым талапкерлерди бирөөлөргө окшоштуруу менен 
айыптоо, каршы пикирлерди туудура турган сөздөрдү айтуу, оппоненттердин 
позициясын бурмалоо - биздин изилдөөбүздө шайлоо жана саясий талкуулар 
менен байланыштырылган кастык тилинин кошумча тиби катары 
комментарийлерде, эксперттер менен маектешүүлөрдө жана маалымат 
каражаттарында документтештирилген. Бул тип Батышка каршы риторикада, 
талапкерлердин жана түрдүү иденттүүлүктөрдүн ортосунда чындыкка туура 
келбеген параллелдерди жүргүзүүнүн, адамдарды айбанаттарга салыштыруунун 
негизинде гумансыз метафораларды түзгөн. Билдирүүнүн бул формасы 
объективдүү фактыларга эмес, үгүттөөгө негизделип, аудиториянын сезимдерине 
таасир этип, өздөрүнүн көз карашына ынандырууга багытталган.  

СУНУШТАР: 

-  ММКлар пикирлердин плюрализмин жана сөз эркиндигин эске алуу менен саясий 
жактан туура лексиканы жана стилистиканы редакциялык практикага киргизүү боюнча 
ишти улантышы керек;  

         - ЖМК өзүнүн веб-ресурстарында жана социалдык тармактарда жайгаштырылган 
макалаларына берилген комментарийлер менен иштөө боюнча редактордук 
көрсөтмөлөрдү (модерация, премодерация) жаңыртууга тийиш; материалдарды сунуштоо 
жана шайлоо тематикасына комментарий берүү стилин өзгөртүү боюнча иштеши шарт; 
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         - ЖМКлар онлайн-агрессия, кастык тилинин катаал түрлөрү жана медиадагы 
сабырсыздык маселелери боюнча коомдук диалогду жүргүзүү максатында агартуучу 
макалаларды жазып, аларды веб-баракчаларына жарыялашы керек; 

 

          - ММКлар азчылыктардын, калктын социалдык жана басмырланган топторунун үнүн 
угуп, аудиторияга алардын конституциялык укуктарын түшүндүрүп бериши керек;         

 

- медиа уюмдар аудиторияга коомдук дискурста толеранттуу технологиялардын 
натыйжалуулугун түшүндүрүүгө багытталган маалыматтык кампанияларды иштеп чыгып, 
аны жүзөгө ашырууга тийиш; 

 

             - медиа уюмдар жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдар журналисттер, коомдук 
спикерлер, коомдук пикирдин лидерлери үчүн сөз эркиндиги жана кастык тили, анын 
көтөрүмдүү чеги, азыркы коомдогу плюрализмдин маанилүүлүгү тууралуу талкууларды 
байма-бай уюштуруп, өткөрүп турушу керек;  

             - кесипкөй медиа сындын өнүгүшүн колдоо жана стимулдаштыруу зарыл; 

 

               - медиа уюмдарга жана донордук агенттиктерге коомдук мейкиндиктеги кастык 
тилине жүргүзүлүп жаткан медиа мониторингди, социалдык жооптуу журналистиканын 
моделдерин жана журналистика факультеттеринин окуу программаларын жана ЖМК 
кызматкерлери үчүн квалификациясын жогорулатуу системасын иштеп чыгууга колдоо 
көрсөтүү сунушталат.       

 

 

КОНТЕКСТ 

 

Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо боюнча үгүт өнөктүгү 2020-жылдын 15-декабрында 
башталган. Башында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 
борбордук комиссиясы (БШК) мамлекет башчысынын кызмат ордуна 18 талапкерди каттаган, 
алардын арасында бир аял - Клара Сооронкулова болгон. Өнөктүк мурдагы парламенттик шайлоо 
учурундагыдай ызы-чуу жана активдүү болгон жок. Буга президенттик жарышка катышып жаткан 
талапкерлердин санынын аздыгы жана көпчүлүк талапкерлердин үгүт чыгымдарынын аздыгы 
шартталган болушу мүмкүн. 
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БШКнын маалыматы боюнча, эң ири шайлоо фондуна Садыр Жапаров ээ болгон, анын шайлоо 
фонду өзүнүн жеке фонддорунан, ошондой эле жеке/юридикалык жактардын өз ыктыяры менен 
чыгарган каражаттарынан - 62 млнду түзгөн.  Башка талапкерлердин шайлоо фонду 1-3 миллион 
сомго чейин жеткен.  

Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүлгөндөн кийин, Садыр Жапаров шайлоочулардын аз катышуусу 
менен дээрлик 80% добуш алып, ишенимдүү жеңишке жетишти, анын алган добушу саат 18:00гө 
карай 33%дан17 бир аз ашык болду. Президенттик жарыштагы Жапаровдун бир катар 
оппоненттери анын жеңишин тааныбай, бурмалоолорду жана соттордун жыйынтыгына каршы 
чыгуу ниетин билдиришти.  
 
Жапаровдун чабыттуу саясий карьерасы социалдык тармактарда жана маалымат каражаттарында 
талкуунун өзөгүнө айланды. Ага каршы айтылган сындар негизинен анын эки кылмыш иши боюнча 
соттолгону - барымтага алуу жана бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу18, ошондой эле 
2020-жылдын октябрь айында Кыргызстанда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктары менен 
макул болбогон массалык толкундоолордун фонунда өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу 
жана премьер-министрдин кызмат ордуна дайындалышынын конституциялык эмес механизми ж.б. 
боюнча айтылып жатты.  
 
Анын кылмыш дүйнөсү жана Бакиевдердин кланы менен байланышы19 бар деген божомолдор 
дагы кастык тилинин жана күйгүлтүктүү шылдыңдын негизги булагы болгону маалымат 
каражаттарына байкоо жүргүзүү процессинде катталган. Башка талапкерлер дагы жек көрүүнүн 
бутасы болгонуна карабастан, шайлоо алдындагы жана андан кийинки дискурста ачууланган 
эмоциялар менен негативдүү сөздүн көбү Садыр Жапаровго карата айтылган. Ошентип, коомдук 
дискурс изилдөөгө алынган жогорудагы темалар боюнча түзүлдү.  
Талкууда талапкерлердин программалары, өлкөдөгү чыныгы көйгөйлөр жана аларды чечүү 
жолдору боюнча суроолор сөзгө алынган эмес. Шайлоо алдындагы баардык талкуулар 
теледебаттарга, ага катышкан адамдардын талкуусуна, талапкерлердин ар кандай 
билдирүүлөрүнө жана бири-бирине карата айтылган сын-пикирлерге багытталган. 
 

 

ТРЕНДДЕР ЖАНА САЛЫШТЫРМА АНАЛИЗ 

 

Онлайн-медиасынын 15.12.2020 - 08.01.2021 мезгил аралыгындагы контентин талдоо 
материалдардын көпчүлүгү кезексиз президенттик шайлоонун алдындагы үгүт иштерине 
байланыштуу болгонун көрсөттү.  

Үгүт материалдары талдоого алынбагандыктан, мониторинг негизинен форумдарда 
талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуулары жөнүндө сөз кылган же 
президентикке талапкерлердин теледебаттарын чагылдырган жаңылыктар же 
макалалардагы комментарийлерди документалдуу түрдө камтыды. Изилдөөдө талдоого 
алынган ар бир материалдын мазмуну жана контексти, конфликтогендик стереотиптер, 
кемсинтүүчү клишелер, адепсиз сөздөр жана башка тилдик чабуулдардын болгону эске 

17 https://rus.azattyk.org/a/31040703.html 
18 Адвокат Токтакунов: Судимость Садыра Жапарова, Таланта Мамытова и Камчыбека Ташиева до сих пор не погашена, https://knews.kg/2020/12/28/advokat-
toktakunov-sudimost-sadyra-zhaparova-talanta-mamytova-i-kamchybeka-tashieva-do-sih-por-ne-pogashena/, 28.12.2020. 
19 2010-жылдагы апрелдеги элдик толкундоодон кийин өлкөдөн качкан Кыргыз Республикасынын мурунку президенти. 
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алынды. Андан кийин тандалып алынган материалдар кылдаттык менен экспертизадан 
өткөрүлдү.  

Бул бөлүмдө ошондой эле кастык тилинин көлөмү жана сабырсыздыктын түрлөрү боюнча 
катталган тренддерди 2020-жылы20 Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун жүрүшүндө 
коомдук дискурсту талдаган мурунку медиа мониторингдин жыйынтыктары менен айрым 

салыштыруулар жасалды.   

 

Диаграмма 3. Кыргызстандагы парламенттик 
жана президенттик шайлоолордо изилденген 
контенттеги табылган кастык тилинин 
көлөмүнүн салыштырма динамикасы, % 

 

Мисалы, парламенттик шайлоо учурунда кастык тилинин 
жана троллингдин жалпы көлөмү 28%ды түздү, ал эми 
кезексиз президенттик шайлоо жөнүндө талкуу 14%ды 
түздү.  

Бирок бул салыштыруу толугу менен туура деп айтуу да кыйын, себеби мында толук 
картинаны чагылдыруу да мүмкүн эмес.  

Буга парламенттик шайлоого чейинки изилдөө жүргүзүлгөн мезгил аралыгы да, тагыраак 
айтсак, 2020-жылдын июль айынын ортосунан 10-октябрына чейин медиа мониторинг 
жүргүзүү болгону, ал эми азыркы изилдөө алты гана жуманы, тагыраагы, 2020-жылдын 
декабрь айынын ортосунан 2021-жылдын 22-январына чейинки аралыкты камтыганы да 
өз таасирин тийгизет.  

Мындан тышкары, эки изилдөө сабырсыздык тренддерин аныктоодо алардын саны ар 
түрдүүчө чыккан. Бул дагы салыштырууну кыйындатат. Мисалы, былтыркы 
медиамониторинг 11 тенденцияны21 аныктаган болсо, ал эми быйыл – 6 гана аныкталып, 
былтыркыдан дээрлик эки эсе аз болду.  

20 КРнын ШАЙЛООГО ЧЕЙИНКИ ЖАНА КИЙИНКИ ДИСКУРСУНДАГЫ КАСТЫК ТИЛИ. ФИНАЛДЫК БАЯНДАМА, http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-
vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html, 04.12.2020. 
21 КРнын ШАЙЛООГО ЧЕЙИНКИ ЖАНА КИЙИНКИ ДИСКУРСУНДАГЫ КАСТЫК ТИЛИ. ФИНАЛДЫК БАЯНДАМА, «Сабырсыздык боюнча тренддер», 28-б., 
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html, 04.12.2020. 
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Диаграмма 4. Кыргызстандагы парламенттик жана президенттик шайлоолордогу сабырсыздык 
түрү боюнча табылган жек көрүүчүлүк сөздөрдүн салыштырма динамикасы, % 

 

Табылган кастык тилинин көлөмү жана андан келип чыккан тренддер 
документтештирилген кейстердин жалпы санынын суммасы жана алардын сабырсыздык 
категориялары боюнча пропорционалдык бөлүштүрүлүшү менен эсептелет.  

Документтелген кейстер этникалык жана тилдик иденттүүлүк аралашкан кастык тилин 
камтыгандыктан, тилдик (37%) жана этникалык (22%) сабырсыздык бир кластердеги 
тренддер бөлүгүнө киргизилди.  

Изилденген материалдардын жалпы көлөмүнүн 37%ы президенттикке талапкерлерге 
карата тилдик белгиге ээ болгон асылуулар түзгөн, ал эми контенттин 22%ында 
негативдүү этникалык клишелер менен стереотиптер орун алган. Документтелген 
кейстердин көбүндө бир эле убакта жек көрүүчүлүктүн бул эки түрү тең болгон.   

Комментаторлор өз ойлорун кыргыз тилинде айтпаган талапкерлерге карата агрессивдүү 
мамиле жасап, маскаралоого барышкан, ошону менен бирге алардын этникалык 
иденттүүлүктөрү менен параллелдерди келтирүүгө аракет кылышкан. Колдонуучулар 
айрым талапкерлердин "таза эмес" кыргыз экендигин кыйытышып, алардын тилдик 
айырмачылыктарынын себебин ушундан издешкен.  

Сабырсыздыктын мындай типтеги кастык тили негизинен талапкерлердин шайлоо 
алдындагы жолугушууларын жана алардын теледебаттардагы сөздөрүн талкуулаган 
колдонуучулардын комментарийлеринде катталган. 

2020-жылдын декабрь айында президенттикке талапкер Адахан Мадумаров өлкөнүн 
түштүгүнүн жашоочулары менен болгон жолугушуулардын биринде өзбек тилдүү 
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шайлоочунун суроосуна өзбек тилинде жооп бергени социалдык тармактарда кызуу 
талкууга алынган.  

Комментаторлор талапкерди сынга алышып, анын улутун негативдүү клишелер жана 
стереотиптерди, ксенофобиялык коннотацияларды колдонуу менен талкууга алышты 
("Кыргызстанда жалаң гана кыргызча сүйлөсөңөр жакшы болмок", "түшүнбөсө, 
котормочуларды алышсын", "таза кыргыздар", " Адахамжон» (өзбекче), «Садыр-Уйгур», 
«Мадумаров - кыргыз элинин душманы», «тажик кыргыз элине пайда алып келбейт»).  

 
"Адахан Мадумаров" жабык Facebook-тобунда 2020-жылы 23-декабрда жарыяланган бир 
катар комментарийлерде Канышай Мамыркулованын посту астында этникалык жана 
лингвистикалык сабырсыздык катталган: «Мадумаров маладес... Өзбекче сүйлөсө 
өзүбүздүн тектеш тил, кошуна эл, мамлекеттин бир бөлүгүн түзгөн боордоштор...Кээде 
ашынып кетесиңер...» 
 

Скриншот 1. «Адахан Мадумаров» жабык Facebook - тобундагы22 посттун алдына жарыяланган 
комментарийлердин мисалы 

 

 

Samat Avazov-дон келген репост талапкердин өзбек тилиндеги сөзүн талкуулоону 
улантты. 15 комментатор жана 81 жактырган колдонуучу23 бул фактыга ачууланып, 
конфликтогендик стереотиптерди ("ал тажик жана кыргыздарга тамыр бербейт") жана 
расисттик коннотацияларды ("таза кандуу кыргыз президент болушу керек") колдонушту. 

 
 
 

22 https://www.facebook.com/groups/1504281456274859 
23 Лайк 
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https://www.facebook.com/groups/1504281456274859


 

Скриншот 2. "Адахан Мадумаров" жабык Facebook-тобунда жарыяланган ксенофобиялык 
комментарийдин мисалы - тобу 29.12.202124 

 

2021-жылдын 7-8-январында президенттикке талапкерлердин ортосундагы 
теледебаттардын экинчи айлампасын коштогон онлайн колдонуучулардын талкуусунда 
да тилдик белгилер боюнча сабырсыздык орун алган.  

Жек көрүүчүлүк чабуулунун бутасына өлкөдө болуп жаткан окуяларды сындаган, 
теледебаттардын эрежелерине ылайык, алып баруучулардын бир катар суроолоруна 
орус (расмий) тилде жооп берген талапкерлер К.Иманалиев, А.Сегизбаев жана 
Р.Жээнбековдор алынган.   

 

Скриншот 3. Талапкерлердин дебаттагы видеосунун астында «Апрель»25 телеканалынын 
Facebook-баракчасына жарыяланган тилдик сабырсыздыкты камтыган комментарийлердин 
мисалы26: 

 

 

 

Комментаторлор президенттикке талапкер Курсан Асановдун кезексиз президенттик 
шайлоонун жыйынтыктары менен макул болбогон билдирүүлөрүнө да агрессивдүү 

24 https://www.facebook.com/groups/1504281456274859/permalink/3741983105838005/ 
25 Кыргыз Республикасынын Президенти кызматына талапкерлердин Теледебаты / 2-тур / 07.01.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=arrOA8WH1pk&feature=emb_logo 
26 https://www.facebook.com/april.tv.kg 

15 

Кыргызстандын шайлоо алдындагы жана андан кийинки  дискурсундагы кастык тили жана шылдың, финалдык отчет/ декабрь/январь, 2021-жыл. БАдагы Тынчтыкты 
орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби. Кастык тили бар бир катар мисалдар баяндамада академиялык максатта келтирилди жана жайылтуу үчүн багытталган 
эмес.  

 

 

 

                                                           

https://www.facebook.com/groups/1504281456274859/permalink/3741983105838005/
https://www.youtube.com/watch?v=arrOA8WH1pk&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/april.tv.kg


мамиле жасашты. Асановго карата терс комментарийлер көбүнчө этникалык топтун терс 
образын түзгөн лексикалык конструкцияларды, ошондой эле негативдүү этникалык 
стереотипти, тигил же бул этностун терс образын калыптандырган жана бекемдеген 
жалган идентификацияны камтыган.  

 

Бул учурда, Адахан Мадумаровго байланыштуу документтештирилген учурлардагыдай 
эле, комментаторлор ушул эки талапкер менен тажик этникалык тобунун ортосунда 
параллелдерди жүргүзүп, жалган атрибуцияны колдонуп, алардын «кыргыз элине каршы» 
душмандык иш-аракети жана коркунучтуу ниеттери бар катары сыпатташты.  

Интернеттеги Асановдун тажик улутуна таандык катары сыпатташкан талкуулар 2020-
жылдын август-сентябрь айларында, жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары 
КРнын мурунку биринчи вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен болгон тыңчылык 
жаңжалы тууралуу жазып чыгышкан учурда башталган. 

Өткөн жылдын ортосунда Жогорку Кеңеш тажик медиасында Разаков "коңшу мамлекеттин 
атайын кызматтарынын агенти» сыңары жазган басылмалардын аныктыгын текшерүүнү 
талап кылган. 

Кийинчерээк кыргыз ЖМКлары өз басылмаларында мурдагы вице-премьер-министрге 
каршы айыптоочу далилдерди ошол кезде Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министринин27 орун басары болуп турган генерал Асанов тараткан сыңары жазышкан. 

Ошол эле учурда, социалдык тармактардагы жана онлайн медиадагы талкуу 
форумдарында макалалардын астында Асанов28  “Адахан [Мадумаров] сыяктуу тажик”29 
экендигин билдирген   комментарийлер, анын ичинде троллингдер да бар, пайда болгон.  

Бул тема кезексиз президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүндө дискуссиялык топтордо жана 
онлайн форумдарда, теле дебаттар көрсөтүлүп же жогоруда аталган талапкерлер 
жөнүндө жаңылыктар жарыяланган учурларда кайрадан жайыла баштаган.   

 

 

 

 

27 Шпионская интрига и операция «пакет», https://kyrgyztoday.org/news_ru/shpionskaya-intriga-i-operatsiya-paket/ 
28 Курсан Асанов: «Видно невмешательство власти в решение», https://www.gezitter.org/politic/91192_kursan_asanov_vidno_nevmeshatelstvo_vlasti_v_reshenie/ Пример 
комментариев, размещенных  под этой статьей: Темир 2020.09.22 13:57 «Курсан и Адахам оба этнические таджики! Скорее всего они есть агенты спецслужб 
Таджикстана! Не зря Курсан Асанов имеет награду от Президента Эмомали Рахмона!»; Reply Патриот2020.09.10 08:16 «Бакиевским псам ничего не светит, 
поэтому не кричи раньше времени! Посмотрим что получит партия, лидер которой продал кыргызские земли Таджикистану и Казахстану! Кто за Вас будет 
голосовать, такие же предатели! Что скажешь предатель Адахан!». 
29 Мадумаровдун “тажик улутуна” шилтемелери анын мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда КР Коопсуздук Кеңешинин катчысы болуп иштеген 2008-
жылга байланыштырылган. 2020-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Малайзиядагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси, экс-саясатчы жана парламенттин 
депутаты Азимбек Бекназаровго шилтеме берген ЖМКлардын айтымында, Мадумаров "жер сатуучу", анын 49 жылга ижара келишимин түзгөнү, ушул тапта кайра-
кайра чыр-чатак  чыгып  жаткан кыргыз-тажик чек арасындагы Көк-Таш айылындагы кыргыздардын жерин Тажикстандыкы деп тааныганга жатат.  
Булак: Фотофактылар: Кому Адахан Мадумаров продал кыргызские земли? 
21.01.2020.https://www.gezitter.org/politic/85338_fotofaktyi_komu_adahan_madumarov_prodal_kyirgyizskie_zemli___/  
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Скриншот 4. Govori TV30 каналынын Facebook баракчасында "Курсан Асанов шайлоонун 
жыйынтыгы менен менне макул эмесмин деди" деген посттун астында жарыяланган кастык 
тилин камтыган комментарийлердин мисалы) 

 
 
Дагы бир талапкер 
Бабыржан 
Толбаевдин улуту 
дагы жек көрүү 
чабуулунун бутасына 
алынган. «Апрель» 
телеканалынын 
Facebook-
баракчасында өткөн теледебат учурунда видеонун астындагы комментаторлор 
Толбаевдин сүйлөгөн сөзүн этникалык кемсинтүү клишелерин жана ксенофобиялык 
коннотацияларды колдонуп талкуулашты. Колдонуучулар спикердин сүйлөгөн сөзүнөн 
акцент издешип, анын этникалык жагына баа беришип, ошону менен өзбек улутунун терс 
көрүнүшүн калыптандырышты.  

 

 

 Скриншот 5. “Апрель телеканалы” 
Фейсбук баракчасында жарыяланган 
кастык тилин камтыган 
комментарийлердин мисалы31 

 
 
 

 

 

 

 

 

Супер.kg порталына жарыяланган Бабыржан Толбаевдин шайлоодон жеңип чыккан 
Садыр Жапаровго командага кесипкөйлөрдү тартууну сунуш кылган видео-маегинен 
кийин да этникалык сабырсыздык улантылды.  

30 https://www.facebook.com/govoriTV, 11.01.2021. 
31 https://www.facebook.com/april.tv.kg/, 30.12.2020. 
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https://www.facebook.com/govoriTV
https://www.facebook.com/april.tv.kg/


Комментаторлор, кыргыз этникалык тобунун артыкчылыгын талкуулап, расисттик 
подтекстти колдонуп, ар кайсы этностун өкүлдөрүн сындап, бир колдонуучу 
"Бабурлардын32 бизге кереги жок" деп жазган.  

 
Скриншот 6. "Үчүнчү орун саясаттагы жаңы адам үчүн жакшы жыйынтык" деген видео-маегинин 
астында жарыяланган ксенофобиялык комментарийдин мисалы. Бабыржан Толбаев шайлоонун 
жыйынтыгы боюнча комментарий берди (видео)33 
 
 
 

 

Тилдик жана этникалык сабырсыздык ушул медиа мониторинг жүргүзүлүп жаткан мезгилдеги 
рейтингде Кыргызстандагы парламенттик шайлоодон мурунку жана кийинки34 дискурсту изилдеген 
учурдагыдай эле орунда болду. 2020-жылдагы изилденген мезгилге салыштырмалуу бул 
тренддердин көлөмү орто эсеп менен 7%га төмөнгөнү катталды.  

Буга президенттик шайлоо өнөктүгүнө катышкан талапкерлердин санынын аздыгы, алардын бир 
өңчөй курамы дискуссиялардын жана кептик чабуулдарды азайткандыгы себеп болушу мүмкүн. 
Коомдук жана саясий окуялардын көп болуп кеткенинен, анын натыйжасында ал окуяларга болгон 
кызыгуунун төмөндөшүнөн улам, үгүт өнөктүгүнүн пассивдүүлүгүнөн, «мезгилинен эрте" өткөн 
шайлоо процесси жана журналисттердин, колдонуучулардын, спикерлердин "социалдык жактан 
түгөнүшү"35 дагы коомдук дискурска таасирин тийгизди. 

Интернеттеги комментаторлор жана пикир лидерлери мурунку өнөктүккө караганда динамикалуу 
болгон эмес. Эксперттер бул факторлор шайлоочулардын шайлоо жүрүм-турумуна дагы таасир 
этиши мүмкүн деп белгилешет.  

Сабырсыздыктын аныкталган кийинки тренди гомофобия болду (12%). 

Гомофобиялык кастык тилинин тибине кирген бир катар материалдарда кемсинтүүчү (pejorative)  
коннотациялар камтылган. Көбүнчө алар гомофобиялык клишелер, экспрессивдүү жана одоно 
лексика болгон. Мындан тышкары, гомофобиялык билдирүүлөрдүн басымдуу бөлүгү гибриддик 
типте болуп, өзүнө жалган идентификацияны, терс стереотиптерди жаратып, ЛГБТ адамдарынын 
терс образын түзүшкөн.  

ЛГБТ-күн тартиби Кыргызстандагы сезимтал тематика болуп саналат жана ЛГБТ өкүлдөрү 
"социалдык жактан жактырылбаган топко" кирет, аларды айрыкча патриархалдык баалуулуктарды 
карманган айрым кыргызстандыктар сынга алышат.  

Кыргызстандагы онлайн-талкуулар гомофобиялык клишелерди ар кандай адамдарга карата 
келтирүү катары колдонгону менен айырмаланды, алардын айтымында, "кумсаларды колдогондор" 
Батыштын тыңчылары" болушат.  

32 Бабыржандын өзбек контекстиндеги аты. 
33 https://www.super.kg/kabar/news/340973/, 11.01.2021. 
34 ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕД- И ПОСТВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. ФИНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД, http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-
postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html, 04.12.2020. 
35 burnout 
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Бул жолу гомофобиялык чабуулдардын бутасына алынгандар президенттикке талапкерлер 
Равшан Джээнбеков менен Каныбек Иманалиев болду.  

Үгүт өнөктүгү баштала электе эле, Kabarlar.kg өз 
аудиториясынын суроо-талаптарына негиздөө менен Равшан 
Жээнбековго анын инсандыгы жана "тыңчылык байланыштары" 
боюнча бир катар суроолорду берди. 

Фейсбуктун кыргыз тилиндеги талкуу топторунда Равшан 
Жээнбеков ЛГБТ адамдарын колдойт жана Батыштын агенти 
деген пикир жайылганын көрүүгө болот. Шайлоо өнөктүгү 
учурунда бул имиштер Интернетте тарап, колдонуучулардын 
агрессивдүү реакциясын жараткан.  

Скриншот 7. «Мигранттар»36 Facebook-тобундагы Равшан 
Жээнбековдун сүрөтү менен жарыяланган мем,  автору - Саясий 
ботко 

Мемдин аталышы: «Эл мүлкүн тоноп-саткан, гейлердин коргоочусу Равшан жоопко тартылсын!»  

Бул сөз Р.Жээнбековдун 2001-2005-жылдары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик мүлктү 
башкаруу боюнча мамлекеттик комитетин жетектеп тургандагы ишмердүүлүгүнө карата кыйыта 

айтылган. 

 

Скриншот 8. Талапкер менен видеомаектин аталышы: 
«Равшан Жээнбеков: «Американын шпиону», «гей» деген 
сөздөргө жооп берди37 

 

 

Талапкердин иденттүүлүгүн иликтеп жатып, “Кабарлар” онлайн медиасы аны менен видео-
маектерин жарыялап, угармандардын ксенофобиялык суроолоруна да кайрылган.   

 

2021-жылдын 5-январында Politmer.kg жаңылыктар ресурсу өзүнүн Facebook-баракчасында 
“Равшан Жээнбеков: Копкон, жондомсуз президенттерди Кыргыз эли кууп келген, мындан ары да 
кууп чыккан”38 деген визуалдык постун жайгаштырган. 

Ушул посттун астына жарыяланган 26 комментарийдин айрымдарында кастык тили орун алып, 
"гейлерди кууп чыгалы" деген чакырыктар камтылган. 

 

36 https://www.facebook.com/groups/migranttar?_rdc=1&_rdr, 21.01.2021 
37 https://kabarlar.org/news/118871-video-ravshan-zhjejenbekov-amerikanyn-shpionu-gej-degen-szdrg-zhoop-berdi.html, 08.12.2020. 
38 https://www.facebook.com/politmer.kg  05.01.2021.  

19 

Кыргызстандын шайлоо алдындагы жана андан кийинки  дискурсундагы кастык тили жана шылдың, финалдык отчет/ декабрь/январь, 2021-жыл. БАдагы Тынчтыкты 
орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби. Кастык тили бар бир катар мисалдар баяндамада академиялык максатта келтирилди жана жайылтуу үчүн багытталган 
эмес.  

 

 

 

                                                           

https://www.facebook.com/groups/migranttar?_rdc=1&_rdr
https://kabarlar.org/news/118871-video-ravshan-zhjejenbekov-amerikanyn-shpionu-gej-degen-szdrg-zhoop-berdi.html
https://www.facebook.com/politmer.kg


Скриншот 9. Politmer Facebook-баракчада 
жайгаштырылган визуалдык посттун 
астындагы комментарийдин мисалы  

 

 

Гомофобиялык комментарийлер 
саясатчынын Фейсбуктагы аккаунтунда 
талапкер Жээнбековду өлкөдөн чыгып 
кетүү чакырыктары менен дагы 
жазылган39. 

Tursunai Estebesova 

«Мите курттай сен бузуп атасын Кыргызстанды коклорду колдоп Лондондт журоберда эмне ишин бар 
Кыргызстанда чын чычалайт болбой». 

Tursunai Estebesova 

«Равшан сен эркексинби же катынсынбы сен асынып эле олчу катындан жамансын королу деген коз жок сени 

кыргызстандан чыгып кетчи былжырап келжиребей эчким суйбойт сени»  

 

Президенттикке талапкер Каныбек Иманалиев интернеттеги гомофобдордун кезектеги бутасына 
алынды. Комментаторлор ага теледебаттарда чыгып сүйлөгөнүндө жана "Жалбырак ТВ - 
Сентябрь"40 Facebook-баракчасында жайгаштырылган «Элүүнчү жаз... К.Иманалиев жөнүндө 
даректүү фильм» тасмасы көрсөтүлгөндөн кийин кастык тили менен асылышты. Колдонуучулар 
талапкерди Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте өткөн конституциялык өзгөрүүлөргө жана 
парламентаризмге каршы бир нече митингдерге катышкандыгын белгилеп, "гейлерди колдоп 
жатат" деп жемелешти. 

Видеотасманын астындагы комментарийдин мисалы:  

Бакыт Исмаилов 

«Капашовичтин ГЕЙ, ГОЛУБОЙлорду колдоп митингте жүргөнүн айта кетсеңер жарашып эле калмак экен». 

 

Президенттик шайлоо өнөктүгүндөгү гомофобиялык билдирүүлөрдүн жалпы саны (12%) 
сабырсыздыктын түрү боюнча кастык тилинин жалпы көлөмүнүн пайыздык үлүшү менен 
алганда, парламенттик шайлоо мезгилиндегидей (11,8%) эле болгон. Бирок мында ЛГБТ 
адамдарын жек көрүүгө үндөөлөр жана жек көрүү лексикасы аз катталды, муну менен 
катар демотиваторлор дагы дагы азыраак кездешти.  

2020-жылы, парламенттик шайлоо өнөктүгү учурунда, Facebook талкуу топторунда 
троллдор басып алганы, фейк визуалдык сериялар байкалган, алардын авторлору өздөрү 

39 https://www.facebook.com/ravshan.djeyenbekov, 31.12.2020.  
40 https://www.facebook.com/images/video/play_72dp.png, 01.01.2021.  
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https://www.facebook.com/tursunai.estebesova.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1OTMxODE5Njg5Mjk3NV8xMDE1OTMxOTA2NTIyNzk3NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVk1TWeoEMN9gX14E561aAitpQp-TeuyXun5BAd1VV7M3o4Tcv9_W7x0kKMC9lgLiZGAmDD2xFCwBffAKliEX2u7tgXNIJpZMyWooEbUbmevSJgvADC2507l7RnqZXraYY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tursunai.estebesova.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1OTMxODE5Njg5Mjk3NV8xMDE1OTMxOTA2NTIyNzk3NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVk1TWeoEMN9gX14E561aAitpQp-TeuyXun5BAd1VV7M3o4Tcv9_W7x0kKMC9lgLiZGAmDD2xFCwBffAKliEX2u7tgXNIJpZMyWooEbUbmevSJgvADC2507l7RnqZXraYY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/tursunai.estebesova.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMDE1OTMxODE5Njg5Mjk3NV8xMDE1OTMxODc4NTQ2Mjk3NQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZVk1TWeoEMN9gX14E561aAitpQp-TeuyXun5BAd1VV7M3o4Tcv9_W7x0kKMC9lgLiZGAmDD2xFCwBffAKliEX2u7tgXNIJpZMyWooEbUbmevSJgvADC2507l7RnqZXraYY&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016507094579&comment_id=Y29tbWVudDoyODQ3MzU2ODUyMTkwMzg3XzI4NDc0MzM0NzU1MTYwNTg%3D&__cft__%5b0%5d=AZUs6ujwKuOGSYvky_1XaObx8ndf4fd-U0oF6YEBbZpgtVNwW8OKgllNkmK8d5GJBII63_shBNkpwbY_nG50qVzaNYhxNHMNlKVf1MyzhMIY603FfR1exFxUlCgiI50ehSIrIvHIh9TzEvEVA8UlFLThCKJAZ2GIHih1iVcSVW7H-w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/ravshan.djeyenbekov
https://www.facebook.com/images/video/play_72dp.png


Кыргызстандын ЛГБТ коомчулугунун өкүлдөрү деп эсептеген адамдардын иденттүүлүгү 
менен ориентациясына атайылап басым коюшкан. Мындан тышкары, бул аббревиатура 
айрым талапкерлерге карата кемсинтүүчү клише катары колдонулган.  

Учурдагы медиа мониторинг троллингдин кыйла кыскаргандыгын көрсөттү, айрым учурларда ал 
таптакыр катталган да эмес. Бул изилдөөнүн жүрүшүндө былтыркыга салыштырмалуу "түздөн-түз" 
гомофобиялык кептик чабуулдар азыраак аныкталды. 

Бирок, бул көрсөткүч ЛГБТ-күн тартибине карата коомдогу мамиле жана онлайн мейкиндигиндеги 
терс реакция өзгөрүп, сабырсыздык тренди төмөндөп баратат дегенди билдирбейт.   

Гендердик сабырсыздык (11,5%) изилденген контентте катталган тренддер рейтингинде кийинки 
орунда турат.  

Документацияланган кастык тили менен жазылган материалдардын жалпы санынын ондон бир 
бөлүгүнөн ашыгыраагында талапкер Клара Сооронкулова, анын ишенимдүү активисти Гүлкаки 
Мамасалиева жана Кыргызстандын экс-башчысы Роза Отунбаевага карата айтылган гендердик 
стереотиптер, клишелер, адепсиз сөздөр, вульгардык сленгдер камтылган.  

2020-жылдын 29-декабрында президенттикке талапкерлердин теледебаттары учурунда 
Сооронкулова өлкөдөгү сот реформасын сынга алып, "мамлекет соттордун кызыкчылыгы үчүн 
баарын жасап жатат" деп билдирген. 

Ал: "учурда Кыргызстанды башкарып жаткандар эки кылмыш иши боюнча беш мүнөттүн ичинде 
акталды, ал эми көптөгөн адамдар акыйкат чечимди көп жылдар бою күтүп келишкен" деп мисал 
келтирген.   

Ошондон кийинки эки күндө интернет мейкиндигинде Сооронкулованын позициясы негативдүү 
контекстте талкууланган билдирүүлөр жана комментарийлерди кошкондо 70тен ашык материал 
катталган.                                                       
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Бул макаланын авторлору "аял неберелерин жыттап үйдө 
отурушу керек", "аял күйөөсүнө чай куюп бериши керек", 
"аял эркектин кабыргасынан жаралган" өңдүү гендерлик 
стереотиптерди жана кастык ниетте "аны Батыштын 
күчтөрү башкарат" деген жалган атрибуцияны 
колдонушкан.  

Скриншот 10.  “Аял эркектин кабыргасынан жаралган” 
пикири. Клара Сооронкулова качан "соолугат?" Aryba.kg 
онлайн порталына жарыяланган41. 

 

Макалада талапкер дебаттардагы сүйлөгөн сөздөрү менен 
конфликтти козутуп, ошону менен акча тапканы айтылган. 

 

 

 

Скриншот 11.  Гендердик стереотиптерди 
камтыган пикирдин тексти  

 

2021-жылдын 7-8-январында өткөн президенттик 
дебаттын экинчи айлампасы дагы интернеттеги кастык тилинин чордонунда болду. Медиа 
мониторинг “Апрель» телеканалынын Facebook-баракчасындагы 500дөй комментарийди 
каттаган42.  

 

Аларды изилдөөдө эксперттер кастык тилинин көп санда колдонулганын, гумансыз 
метафораларды43, ошондой эле Сооронкуловага аялзатын жек көрүү менен асылган учурларды 
арбын санда табышкан (мисалы: "Барчы эй катын сүйлөбөчү", "Ит экенсин даро камаш керек 
миңдай акмакты". 

Клара Сооронкулованын Рита Карасартовадан алдыда боло турган "Парламентаризм үчүн"44 
акциясы жөнүндөгү постун бөлүшкөн Facebook баракчасында жана Instagram баракчасында 2021-
жылдын 15-январында ал бийликти узурпациялоого каршы күрөштү уланта берери тууралуу 
жылдын постун жарыялаганда, анын дарегине адепсиз комментарийлер айтылган45. 

 

 

 

41 https://aryba.kg/sayasat/5683-ajal-jerkektin-kabyrgasynan-zharalgan-klara-sooronkulova-kachan-soolugat.html?  ,30.12.2021, «Азия Ньюс» гезитинен редакциялык 
макаланы кайра басылышы.  
42 Президенттик дебаттар,2-тур, https://www.facebook.com/april.tv.kg, 7-8-январь 2021-жыл.  
43 Дегумандык метафоралар - бул кастык тилинин методикасында адамдарды айбанаттарга негативдүү түрдө салыштыруу. Кастык тилин комплекстүү текшерүүнүн 
автордук методологиясы. Copyright ©  Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби, 2015,  Бардык укуктар корголгон 
44 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725 , 07.01.2021. 
45 Президенттикке талапкер Клара Сооронкулованын Instagram-баракчасы, https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/ 
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https://aryba.kg/sayasat/5683-ajal-jerkektin-kabyrgasynan-zharalgan-klara-sooronkulova-kachan-soolugat.html
https://www.facebook.com/april.tv.kg
http://www.copyright.ru/
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725
https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/


Кастык тили түрүндөгү гендердик сабырсыздык Kyrgyz Azattyk Unalgysy коомдук 
бирикмесинин Facebook-баракчасында «Кыргызстанда 10-январда өткөн президенттик 
шайлоодо талапкер болгон юрист Клара Сооронкулова Борбордук шайлоо 
комиссиясынын (БШК) үстүнөн Бишкек административдик сотуна арыз жазды»46 деген 
аталыштагы макаласынын астындагы комментарийлерде да катталды.  

Скриншот 12. Аталган Facebook-баракчасында жек көрүүчүлүк комментарийлердин 
мисалы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шайлоо күнү жана шайлоодон кийинки мезгилде Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 

да жек көрүү менен асылган комментарийлерге 
кабылды. Интернетте экс-президент парламенттик 
башкаруу формасына47 добуш берди деген 
маалымат тарагандан кийин Интернетте жек 
көрүүчүлүк жана троллдорду таратуучулар күч 
алган. Документтештирилген кейстердин дээрлик 
баарында, гендердик стереотиптерден тышкары, 
"мырка", "кемпир", "жезкемпир", "канчык", 
"чыккынчы", "кыргыз элинин душманы", ошондой эле 
“шакалиха”, “эшек” деген гумансыз метафоралар 
колдонулган. 

 

Скриншот 13. TMediaRG-Телеканалынын 
Фейсбуктагы баракчасына "Отунбаева: 
Парламенттик башкаруунун тандадым"48 

макаласынын астында жарыяланган комментарийлердин мисалы  

Изилдөөгө алынган 53 комментарийдин 17синде, анын ичинде троллингде кастык тили, адепсиз 
лексика жана жеке маскаралоо түрүндөгү гендердик сабырсыздык камтылган.  

Отунбаеванын шайлоолор сыяктуу массалык иш-чаралар "коронавирустун жайылуу 
коркунучунан улам өтө кооптуу" деп кийин айткан сөзү жана шайланган мамлекет 

46 https://www.facebook.com/azattyk.org, 22.01.2021.  
47 https://www.facebook.com/TMediaKG/, 10.01.2021.  
48 Ошондо.  
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башчысын шайлоодогу жеңиши менен куттукташы да сабырсыздыкты күчөтүп, 
маскаралоо сөздөрүнүн жайылышына себеп болду. Документтелген инциденттердин 
көпчүлүгүндө жалган аргументтер жана атрибуция ачыкка чыгып, Отунбаеванын 
“нпошниктерди” колдогон “кыргыз элинин душманы” (мисалы: “«муну жыланач кылып кууп 
чырпык менен уруп ойнош керек»)49 катары образынын жаратылганы аныкталган.  

 

Комментаторлор Отунбаева менен Кыргыз Республикасынын убактылуу президенти болуп турган 
2010-жылдагы Ош окуяларынын50 ортосунда параллелдерди келтиришкен51. 

 

Скриншот 14. Kloop фейсбук баракчасына “Кыргызстандын 
экс-президенти Роза Отунбаева коронавирустун жайылып 
кетүү коркунучунан улам шайлоо сыяктуу массалык иш-
чаралар өтө кооптуу деп эсептейт” макаласынын астында 
жазылган жек көрүүчүлүк жана троллинг 
комментарийлеринин мисалы52 

Эксперттер зомбулукка чакырыктарды камтыган 
катаал типтеги кастык тилин квалификациялашты. 

Ушул жүргүзүлгөн медиа мониторинги менен буга 
чейин парламенттик шайлоодо жүргүзүлгөн 
изилдөөлөрдө аныкталган аялзатын жек көрүүгө 
багытталган документтештирилген контенттерди 
салыштырып көрсөк, ошол эле лексикалык конструкциялар, мазактоочу клишелер жана 
жаңжалдарды жаратуучу стереотиптер коомдук дискурста колдонулат.  

Кастык тилинин катаал категориясынын негизги бөлүгү патриархалдык баалуулуктарга ээ 
болгон коомдорго мүнөздүү болгон кыргыз коомчулугунда түзүлгөн баяндоо 
шаблондорунун негизинде түзүлөт. Талаш-тартыш жүргүзүү маданиятынын жоктугу, 
тармактык этиканын жоктугу жана бул жааттагы билимдин төмөндүгү кастык тилинде 
жазылган, жек көрүүнү күчөтө турган мындай сөздөрдү Интернетте башкалар да 
бөлүшкөндүгүнүн себептери болуп саналат.  

Биз Кыргызстанда болуп жаткан кызуу саясий талкуулар жана коомдук-саясий иш-
чаралар учурунда гендердик сабырсыздыктын көлөмү чындыгында өзгөрүүсүз бойдон 
калгандыгын белгиледик. Мисалы, 2020-жылдагы шайлоо алдындагы дебаттарда биз 
гендерлик сабырсыздыктын 13%ы кастык тили түрүндө документтештирдик, бул 
учурдагы медиа мониторингге караганда 2,5% га көп. Бирок кезексиз президенттик 

49 Facebook-страница Kyrgyz Azattyk Unalgysy, комментарии под статьей «Роза Отунбаева призвала Садыра Жапарова объединить все политические силы», Erkinbek 
Ernazarov Муну жыланач кылып кууп чырпык менен уруп ойнош керек, https://web.facebook.com/azattyk.org/posts/3403239146453393?_rdc=1&_rdr 
50 2010-жылдагы Ош окуялары - Ош облусунун аймагында Кыргызстандын түштүгүндөгү кыргыздар менен өзбектердин ортосундагы этникалык зомбулук, анын 
кесепетинен жүздөгөн адамдар каза болуп, жаракат алышкан, миңдеген дүкөндөр жана үйлөр өрттүн кесепетинен талкаланган.  
51 Роза Отунбаева 2010-жылдын 7-апрелинде Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүн жетектеген. 2010-жылдын июлунан 2011-жылдын декабрына чейин ал 
Кыргыз Республикасынын Президенти болгон.  
52  https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/10158019409359639, 10.01.2021.  
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шайлоого карата жүргүзүлүп жаткан кыска мөөнөттө болуп өткөн чакан өнөктүктү эске 
алганда, жек көрүү сезимдеринин деңгээли анчалык деле төмөндөгөн жок деп 
божомолдоого болот.  

 

Исламофобия (5%) президенттикке талапкер Мыктыбек Арстанбек талкууга алынган 
контентте катталды. Ал мурдагы белгилүү журналист, халал индустрия борборунун 
директору катары шарият принциптерин кыргыз мыйзамдарына киргизүү жана диний 
баалуулуктарды жайылтуу зарылдыгы жөнүндө пикирлери менен белгилүү. Социалдык 
тармактардагы макалалардын астында жазылган документтештирилген 
комментарийлерде бул сыяктуу исламофобиялык подтексттер жана клишелер учурайт: 
"арабкул", "динбаш", "тоңкойгон" (намаз учурунда саждага жыгылуу маанисинде), 
"арабдарга сыйынуу", "бедуиндерге кызмат кылуу", "диний уу", "мээсин жанчыш керек". 
Ал комментарийлер жергиликтүү коомдук дискурста кеңири таратылган. 

Мыктыбек Арстанбек өзүнүн Фейсбуктагы аккаунтунда дагы бир талапкер Садыр 
Жапаровдун53 теледебаттарга келбей калышынын себебин түшүндүрүүгө аракет кылып, 
аны "добушун тарттырып жиберүүдөн коркот" деп жазгандан кийин, исламофобдор М. 
Арстанбекке ызалантчу сөздөрдү жаадырышкан. 

 

 Жарыяланган 41 комментарийдин онунчу бөлүгү кастык тилин камтыган. 

 

Скриншот 15. Президенттикке талапкер Мыктыбек 
Арстанбектин Фейсбуктагы баракчасына 
жарыяланган исламофобиялык комментарийлердин 
мисалы54 

 

 

 

 

 

53 Талапкер С.Жапаров дебаттарга катышуудан баш тартып, муну дебатта талапкерлер "үч саат бою ушак айтышат" деп түшүндүрдү. "Бул ушакдебат." Садыр 
Жапаров оппоненттери менен теледебатка келбейт, https://kaktus.media/doc/429322_eto_yshakdebaty._sadyr_japarov_ne_pridet_na_teledebaty_s_opponentami.html 
06.01.2021.  
54 https://www.facebook.com/marstanbek, 07.01.2021.  
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Дагы башка комментарий бергендер аталган талапкерди саясатка аралашпоого үндөп, 
аны экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана анын "күнүнө беш маал намаз окуган, 
бирок өлкө үчүн эч нерсе кылбаган диний 
күйөрмандары" менен салыштырышты.  

 

Скриншот 16. Колдонуучу Гульзат Аалиеванын 
Facebook соцтармагындагы «Маалымат 
Майданы»55 тобундагы посту («Соке56 менен анын 
динчил свитасы 3 жылда өлкөнү эмне кылып 
жыргатты? Демек, намазыңды колко кылып, 
саясатка аралаштырбай эле ыймандуу боло бер, 
Мыктыбек Арстанбек!”)  

 

 

Президенттик шайлоодон кийин жалпыга маалымдоо каражаттарында исламофобиялык 
подтексттер менен негативдүү дискурс улантылды. 

2021-жылы 14-январда маалымат жыйынында Мыктыбек Арстанбек “Нур” саясий 
партиясынын түзүлгөндүгүн жарыялап, анын өзгөчөлүгү каада-салттарды, үрп-адаттарды 
жана диний баалуулуктарды сактоо болорун белгилеген57.  

Бул жаңылык дагы исламофобдордун терс реакциясын жаратып, Aryba.kg онлайн-
медиасы Кыргызстан менен диний Афганистандын ортосунда параллелдерди түзүп, 
негативдүү коннотацияларды айтып, "Дааватчылар парламентке келүүнү самашып, акыры 
Кыргызстанды жок кылышпайбы?" 58 деген суроолорду коюшкан.  

Журналисттер тарабынан берилген суроо боюнча талкуу социалдык тармактарда 
алдыдагы парламенттик шайлоодо [2021] динчилдер парламенттен орун алып, өлкөнүн 
келечегине таасирин тийгизет деген агрессивдүү комментарийлер менен улантылды.  

Мындай месседждер биздин 2020-жылы парламенттик өнөктүк учурунда шайлоо 
дискурсуна талдоо жүргүзгөн медиамониторинг учурунда жазылган ушул сыяктуу 
комментарийлер менен тыгыз байланышып турат. 

Андан кийин медиаисламофобиянын деңгээли 5,6%ды түзүп, бир аз жогору болгон, жек 
көрүүчүлүк контент креолизацияланган тексттер (визуалдык), бир нече талапкерлерге 
жана саясий партияларга каршы асылган сөздөр менен коштогон. Бирок, парламенттик 

55 https://www.facebook.com/groups/mmaidan, 10.01.2021. 
56 "Сооронбай" атынын кыскартылганы, Кыргызстандын мурунку президенти Сооронбай Жээнбековду билдирет, ал 2020-жылдын октябрь айындагы парламенттик 
шайлоонун жыйынтыктары менен макул болбогон массалык нааразычылыктардын натыйжасында өз ыктыяры менен кызматтан кеткен.  
57 «Народ религиозен». В Кыргызстане создали партию с акцентом на религиозные ценности, https://rus.azattyk.org/a/31047616.html 
58 Даватчи (араб тилинен: ةوعد) - "дааватчы / даватчы" термининин чечмелениши, "ислам дааватчылары", миссионерлер. Көбүнчө мазактоочу контекстте же 
сатиралык тексттерде колдонулат. Айрым Борбор Азия медиаларында бул термин түздөн-түз “Таблиги Жамаат” кыймылынын колдоочуларына карата колдонулат, 
булак: Кастык тилин камтыган цитаталарды, клишелерди жана стереотиптерди чагылдырууга көмөктөшкөн Аналитикалык глоссарий, “КР ШАЙЛООГО ЧЕЙИНКИ 
ЖАНА КИЙИНКИ ДИСКУРСУНДАГЫ КАСТЫК ТИЛИ” финалдык  баяндамасынын 56-бети, http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-
postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html, 04.12.2020. 

26 

Кыргызстандын шайлоо алдындагы жана андан кийинки  дискурсундагы кастык тили жана шылдың, финалдык отчет/ декабрь/январь, 2021-жыл. БАдагы Тынчтыкты 
орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби. Кастык тили бар бир катар мисалдар баяндамада академиялык максатта келтирилди жана жайылтуу үчүн багытталган 
эмес.  

 

 

 

                                                           

https://www.facebook.com/groups/mmaidan
https://rus.azattyk.org/a/31047616.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-finalnyy-doklad.html


өнөктүк маалында исламофобиялык билдирүүлөр кастык тилинин катаал түрлөрүндө 
айтылып, исламды радикалдык топтор менен аралаштырып, интернет 
колдонуучуларынын агрессивдүү реакциясын жаратты. 

Бул изилдөөбүздү жүргүзгөн учурда мындай нерсе дээрлик катталган жок.  

 

 

Скриншот 17. Aryba.kg онлайн-медиасында жарыяланган 
Мыктыбек Арстанбек «Нур» партиясын түздү, экинчи 
Афганистанга айланабызбы?»59 аттуу макаланын 
мисалы  

 

 Скриншот 18. Бул макаладан исламофобиялык 
подтексттерди камтыган үзүндү  

 

Жаңылыш аргументация, бурмаланган идентификация жана жалган атрибуция, бирөөнү 
башка менен салыштыруу менен айыптоо 2,5% түздү.  

Жек көрүү лексикасынын бул тиби негизинен саясий же шайлоо алдындагы талкууларда 
классификацияланат. Ошондой эле ал көбүнчө жеке адамдарга асылган кеп түрүндө чагылат же 
болбосо кайсы бир окуялар боюнча жаңылыш божомолдорду жаратат. 

Түшүнүктөрдү алмаштыруу, ар кандай типтеги көйгөйлөрдү аралаштыруу, дискриминациялык 
лексиканы киргизүү жана белгилүү бир топтун терс образын түзүү, ошондой эле троллинг жана 
фейк билдирүүлөр дагы негативдүү коммуникациянын ушул түрүнө кириши мүмкүн.  

Учурда биз жүргүзгөн медиамониторингде жаңылыш аргументация аралаш түрүндө көп катталган. 
Бул баяндамада тилдик, этникалык, гендердик сабырсыздык жана гомофобияга тиешелүү бир 
катар сөздөр жалган атрибуцияны камтыган.  

Мисалы, талапкерлерди жана алардын жактоочуларын "кумсаларды колдогон" же "Батыштын 
тыңчылыгында" деп айыпташканда, аларды "Батыштын грант жегичтери", "бок-нпошниктер" деп 
аташкан. 

Интернеттеги мейкиндикте тараган бир катар жаңылыш аргументтер жана кастык тилинин ушул 
түрүнө ылайык классификацияланган Батышка каршы риторика талапкерлерге гана эмес, шайлоо 
темаларында материалдарды жарыялаган айрым ЖМКларга да каршы багытталды.   

59 https://aryba.kg/koom/5952-myktybek-arstanbek-nur-partijasyn-tzd-jekinchi-afganistanga-
ajlanabyzby.html?fbclid=IwAR28mf2IHJlX_nZ11GoXiPdGkVVeQQRJU41KpEclqRptkFEeP-M4OE_uDPw, 14.01.2021.  
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Фейсбуктагы Kloop баракчасына “Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева коронавирустун 
жайылуу коркунучунан улам шайлоо сыяктуу массалык иш-чаралар өтө кооптуу деп эсептейт” 
деген макаланын астындагы комментарийдин мисалы60:  

Дуйшонбек Султанов 

«Бир нерсени билгиле бул роза абдил теке нпошниктер  

Азаттык клоп эч качан кыргызстандын тынчтыгын каалабайт» 

Жаңылыш аргументтер саясат таануучу Марс Сариевдин атынан анын Delo.kg жана Vesti.kg 
интернет ресурстарына жарыяланган эки маегинде 
камтылган.  

 

Скриншот 19. Delo.kg61 онлайн-порталында 

Кыргызстандын Мамлекеттик бажы кызматынын 
төрагасынын экс-орун басары, АКШда Магнитскийдин62 
глобалдык тизмесине киргизилген Райымбек 
Матраимовдун айланасындагы кырдаалды талкуулап 
келип, саясат таануучу бул санкциялар менен "АКШ 
жергиликтүү оппозицияга белги берди” жана “жаңы 
түстүү революцияны” прогноз берди деген. Сариев 
ошондой эле, Кыргызстанда Батыштын колдоосунда 
“түндүк-түштүк” регионалдык картасы ойнотулат деп 
белгилеген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 https://www.facebook.com/kloop.kg/posts/10158019409359639, 10.01.2021.  
61 «США берут реванш за неудачную цветную революцию в Кыргызстане», https://delo.kg/?p=76542 https://delo.kg/?p=76542, 14.01.2021.  
62 Treasury Sanctions Corrupt Actors in Africa and Asia, Press Release, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1206 ,09.12.2020. 
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https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1206


Vesti.kg онлайн-басылмасы ушул эле жаңылыш аргументацияны колдонуп, бул саясат таануучунун 
"узак мөөнөттүү" болжолдоосун жарыялаган. Бирок, бул жолу ал "Евробиримдик парламенттик 

шайлоого реванш үчүн даярданат" деп билдирген.  

 

Скриншот 20. Vesti.kg63 онлайн-порталында 
жайгаштырылган саясатчынын пикиринин 
мисалы 

 

 

Медиамониторинг жүргүзүлүп жаткан бул 
мезгилде Батышка жана Америкага каршы сөздөр 
аз болду. 

Эксперттер муну парламенттик өнөктүк учурунда жалган аргументтерди жайылтып, туура эмес 
болжолдоолорду жасап, түшүнүктөрдү бурмалап эфирге чыгарып, ошону менен Интернеттеги 
коомдук пикирди манипуляция кылган троллдордун жана онлайн-үгүтчүлөрдүн активдүүлүгүнүн 
төмөндөшү менен байланыштырышат. 

Мисалы, Жогорку Кеңешке шайлоо учурунда агрессивдүү түрдө ушундай мазмундагы 
материалдарды жайылткан Arena.kg64 Фейсбук-баракчасы бул жолу кыйла токтоолук менен иш 
алып барган 21.10.2020 же «Инсайдер Кыргызстан» 
публикацияларын токтоткон.  

Сөз булуту 1, изилденген контентте 
документтештирилген гумансыз метафора жана 
клишелер  

Гумансыз клишелер жана метафоралар дагы ушул 
сабырсыздык трендине өткөн. Бул метафораларда 
адамдар айбанатка салыштырылган, ызалантуу 
контентине таандык одоно сөздөрдү колдонулган. 
Муну менен, авторлор айбанаттарга интолеранттуу 
салыштырууларды колдонуп, адамдын же 
адамдардын тобунун терс образын жаратышат.  

 

 

 

Ушул медиамониторинг жүргүзүлүп жаткан мезгилде гумансыз метаформалар жана 
клишелер көбүнчө президенттикке талапкер болгон Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, 
Каныбек Иманалиев, Курсан Асанов, Клара Сооронкулова, Бабыржан Төлбаев жана 

63 Эксперт: Запад готовится к нашим парламентским выборам для реванша 
https://vesti.kg/politika/item/80793-ekspert-zapad-gotovitsya-k-nashim-parlamentskim-vyboram-dlya-revansha.html, 13.01.2021.  
64 https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0KG-114670406850120 
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Абдиль Сегизбаевге карата жазылган комментарийлерде айтылган. Экс-президент Роза 
Отунбаева дагы гумансыз билдирүүлөрдүн бутасына алынган.   

 

Эми мөөнөтүнөн эрте президенттик шайлоо учурунда кастык тилин изилдегенде тизмеге 
киргизген сарказмга (10%) келели.  

 

Ирония жана сарказм (ачуу шылдың) - талдоого алынган контентте кастык тилинин бар 
экендигин аныктоого өбөлгө түзгөн лингвистикалык маркерлер. Адатта, ирония жана 
сарказм саясатчыларды сынга алууга багытталат. Демек, шайлоо кампаниясы - мындай 
контентти документтештирип, изилдей турган талаа.  

 

Эксперттер материалдардын жалпы санынын 10%ын онлайн комментаторлор коомдук 
дискурста талкуулаган персоналарга карата ирониялуу жана 
сарказмдык мамилени камтыгандыгын аныкташты. Ал кыскача 
билдирүүлөр көбүнчө айрым учурларда оозеки, адепсиз 
лексика же түрмө сленги менен коштолгон креолизацияланган 
тексттер (мемдер, коллаждар же демотиваторлор) болгон.  

 
Изилдөө жүргүзүлгөн мезгилде сарказм көпчүлүктүн сынына 
кабылган талапкерлерге карата колдонулган. 

Медиамониторинг президенттикке талапкер Садыр Жапаровго 
карата айтылган сарказмдык маанай алдыңкы орунда 
болгондугун аныктады. 

Скриншот 21. “Маалымат майданы” фейсбук-аккаунтунда Садыр Жапаровдун (солдо), Райымбек 
Матраимовдун (ортодо) жана Адыл Жунус уулунун (оң жакта - депутат жана Жапаровдун 
партиялашы) сүрөтү жайгаштырылган мем)65 

 

Теледебаттарда президенттикке талапкер Арстанбек Абдылдаев (Арстан Алай) Кыргыз 
Республикасынын мурунку лидери Сооронбай Жээнбековду жана талапкер Садыр 
Жапаровду дебатка катышуудан баш тартканын сынга алды. 

 
 

 

65 https://www.facebook.com/photo?fbid=225092432529603&set=g.1749896368659559, 07.01.2021 
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Арстан Алайдын сөзү “уурунун калпагы күйүп жатат”, “ кыргыз элин [Жээнбековдон] 
өткөн караңгы адам жетектей алмак беле”, “коркок 
хан элин сатат” деген сыяктуу ирониялуу макал-
лакаптар жана стереотиптик сөздөр менен коштолду, 
“[Жапаров] кытайдын изи” деген сөзү менен Кытай Элдик 
Республикасы менен байланышта деп айыптады66. 

Скриншот 22. Facebook-топтордо «Кыргыз-Казак исламсыз 
Таза Эл!!!» жана DIESEL.ELAT.KG жарыяланган мем.  

Астындагы жазуу:  «Жетим Тообуз сатылсын, уулдарыбыз 
атылсын десеңер ушуну шайлайлы»  

Садыр Жапаровду президенттин милдетин аткарган 
кезинде тышкы карызды төлөө үчүн Нарын облусундагы 
Жетим-Тоо темир руда кенин которуу мүмкүнчүлүгү 
жөнүндө билдирген пикири үчүн айыптаган жана 
талкууга алган контекстте жарыяланган мем. 

Ушул эле темада фейсбуктагы "Кыргыз-Казак Исламсыз Таза Эл !!!" топторуна жана 
DIESEL.ELAT.KG67 да башка ирониялык мем жарыяланды. 

Скриншот 23. Фейсбуктагы Arena.kg.нин баракчасында жарыяланган мем.  

Сүрөттө: президенттикке талапкер Садыр Жапаров жана 2010-жылы 
элдик толкундоолордун жана революциянын фонунда өлкөдөн качып 
кеткен мурунку президент Курманбек Бакиев68 

Буга чейин дагы бир президенттикке талапкер Канат Исаев 
теледебатта Садыр Жапаров Кытай менен партиялаш өнөктөшү, 
кытай жарандары, компаниялары менен жакын болгон Адыл 
Жунус уулу аркылуу байланышта деп теледебаттарда билдирген.  

 

Президенттикке дагы бир талапкер, УКМКнын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев 
шайлоо алдындагы дебаттарда Жапаровду КЭР жана мурдагы Бакиев режими69  менен 
коррупциялык байланышта деп айыптады.  

 

66Теледебаттын экинчи күнү: Арстан Алай гана дебатка келбей койгон Жапаровду сындаган, 
https://kloop.kg/blog/2020/12/29/live-debaty-kandidatov-v-prezidenty-sadyr-zhaparov-i-rashid-tagaev-ne-prishli/, 29.12.2020. 
67 https://www.facebook.com/groups/420486925437227?, 05.01.2021.  
68 С.Жапаров Курманбек Бакиевдин тушунда ар кандай жетекчилик кызматтарда иштеген. Мисалы, 2006-жылы Сыйлыктар боюнча мамлекеттик комиссиянын 
мүчөсү, 2007-жылы - Президенттин мунапыс комиссиясынын төрагасынын орун басары болгон. 2008-2010-жылдары Кыргыз Республикасынын Коррупциянын алдын 
алуу боюнча Улуттук агенттигинин Комиссары болуп иштеген. 2010-жылдагы Апрель ыңкылабынан кийин "Ата Журт" партиясынын тизмеси боюнча Жогорку 
Кеңештин депутаты (Кыргыз Республикасынын Парламенти) болгон. 
69 Бакиев – 2010-жылга чейин Кыргызстандын мурдагы президенти болгон. Апрель революциясы учурунда бийликтен кулатылган, эл аны коррупцияга жана 
кландыкка айыптаган. Өлкөдөн качып кеткен. 
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Бул билдирүүлөр Интернеттеги сын-пикирлердин жана сарказмдын темасы болуп калды, 
анда колдонуучулар демотитиваторлорду жана фотожекелерди түзүп, талкуу топторуна 
тез тарады.  

 

Скриншот 24.  Фейсбуктагы аккаунтка 
жарыяланган сарказмдык интернет мемдин 
мисалы70 

 

Сүрөттө: солдо – президентикке талапкер 
Арстанбек Абдылдаев, ал 2011-жылы “Зима не 
будет” жана “Адамзатты теңирчилик сактап 
калат” деген сөздөрү менен белгилүү болгон71. 
Оңдо – Садыр Жапаровдун «Даканса» деген жазуу 
менен коштолгон сүрөтү72.  

 

Президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун криминалдык өтмүшү интернет чөйрөсүндө 
ага каршы агрессиянын пайда болушунда, сарказм жана ачууну камтыган жек көрүүчү 
контентти жаратууда ошол мезгилде жарылуучу фактор болгон73. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 
президенттин креслосун бөлүшө албаган камакта жаткан үч адамды көрсөткөн сценасы 
үчүн «Онолмок беле биз качан, ордодо турса үч пахан» сатиралык интермедиясынан 
шайлоо алдындагы өнөктүктү бузуу эрежелерин көрүп, анын көрсөтүлүшүнө тыюу 
салганына социалдык тармактар мем жана ачууланган комментарийлери менен реакция 
кылышкан.  

 

70 https://www.facebook.com/photo/?fbid=287046249513925&set=g.1749896368659559, 29.12.2020.     
71 https://rus.azattyk.org/a/27485327.html 13.01.2016.  
72 "Даканса" - жергиликтүү диалектте "аягына чейин" деген сүйлөмдүн айтылышы, ал 2020-жылдын 5-6-октябрында парламенттик шайлоонун жыйынтыктары менен 
макул эместиктен улам Бишкекте болгон массалык башаламандыктан кийин коомдук мейкиндикте жана Интернетте ирониялуу жана жалпы клише атка айланган. 
Андан кийин Садыр Жапаровдун жактоочулары Эски аянтта аны бийликке алып келүүнү талап кылып митинг өткөрүп, "алар дакансага барабыз" ("аягына чейин") деп 
кыйкырышты. Бул сөз айкашы бир катар мемдердин, Фейсбуктагы аккаунттардын жана медиа аталыштарынын аталышы болуп калды. 
73 Кезексиз президенттик шайлоого 3,5 ай калганда Жапаров жазасын колонияда өтөп жаткан - сот аны 2013-жылы Ысык-Көл облусунун губернатору Эмилбек 
Каптагаевди барымтага алгандыгы үчүн күнөөлүү деп тапкан. Дал ушул кылмыш ишинин аркасынан Жапаров 2013-жылдан бери чет жакта жүргөн, 2017-жылы 
Кыргызстанга кайтып келгенде, саясатчы дароо УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалып соттолгон. Бишкектеги Ак үйдү басып алгандан кийин, 2020-жылдын 
6-октябрына караган түнү Жапаровдун тарапташтары аны түрмөдөн бошотушту. 2021-жылдагы президенттик шайлоого бир нече күн калганда, 2013-жылы барымтага 
алгандыгы үчүн Садыр Жапаровго козголгон кылмыш иши токтотулган. https://kloop.kg/blog/2021/01/08/byvshij-zaklyuchennyj-bankir-neskolko-deputatov-i-chekist-kto-
idet-na-vybory-prezidenta/  
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Интермедиянын өзүндө бир дагы 
талапкердин аты түз же кыйыр аталбаган 
болсо да, көпчүлүк муну Садыр 
Жапаровдун жана анын айрым 
өнөктөштөрүнүн криминалдык өтмүшүнө 
кыйытуу катары түшүнүштү. 

 

Азиза Береналиева аттуу колдонуучу 
«Онолмок беле биз качан, ордодо турса үч 
пахан» сатиралык интермедиясынын 
афишасынын негизинде бул тууралуу пост 
жана мем жарыялаган.  

 

Скриншот 25. Саясатчылардын жүздөрү менен 
сарказм менен берилген интернет - мем 
(жогоруда). Төмөндө – Facebook-аккаунтта 
сатиралык интермедиянын аткаруучулары 
болгон юмористтердин жүздөрү менен афиша74 

 

Сарказм коллажынын авторлору талапкер Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев (КР 
УКМКнын башчысы, Жапаровдун "Мекенчил" партиясындагы өнөктөшү) жана Талант 
Мамытовду (кезексиз президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда президенттин милдетин 
аткаруучу) чагылдырышкан75. 

 

2021-жылдын 10-январында, кезексиз президенттик шайлоо күнү, Facebook социалдык 
тармагындагы «Маалымат майданы»76 тобунун колдонуучулары жалпыга маалымдоо 
каражаттарына77 шилтеме жасап, Ысык-Көл облусунда жана Ош шаарында элдер добуш 
берүүгө массалык түрдө алып келинген деген маалымат таркатышты. 

 

74 https://www.facebook.com/photo?fbid=558485558441851&set=g.1749896368659559,  4.01.2021. 
75 Үчөө тең 2013-жылы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып, 2020-жылы соттор тарабынан акталы, "Кыргызстандын соттору кандайча 
шашылыш түрдө төрт саясатчыны актаган", «Как суды Кыргызстана спешно оправдывали четырех политиков», https://rus.azattyk.org/a/30904483.html 
76 https://www.facebook.com/groups/mmaidan, 10.01.2021.  
77 Ошто жана Ысык-Көлдө адамдар массалык түрдө ташылып жатат, http://ua.kg/oshto-zhana-ysyk-k%d3%a9ld%d3%a9-adamdar-massalyk-t%d2%afrd%d3%a9-tashylyp-
zhatat/  10.01.2021.  
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Колдонуучулар муну талкуулаган учурда комментарийлеринде түрмө жаргондорун 
колдонуп, аны "ыплас зектин ыкмалары иштеп жатат", "качып кеткен урка", "чаканын 
жанына отургузуш керек." деп мыскылдашкан.    

 

Сөз булуту 2, изилденген контентте 
документтештирилген сарказмдык клишелерди жана 
түрмө жаргондорун өзүнө камтыйт.   

 
 
2021-жылдын 23-январында, Qyrgyz Mekenchili 
Facebook-баракчасы Садыр Жапаровдун 
сүрөтүнө коюлган Гитлердин визуалдык 
образын, ошондой эле тыюу салынган контентти - фашисттик свастика менен костюмунун 
жакасына коюлган Кыргызстандын желегинин бир четин жасалгалап, аватарын 
жаңылаган. 

Муну менен, авторлор ал тууралуу Интернетте көп жазылган авторитардык башкарууга 
жакын болгонун көрсөткүлөрү келген окшойт. 

 

Скриншот 26. Qyrgyz Mekenchili, Facebook-
баракчасындагы нацистсттик символика болгон  

Фашисттик свастика кызыл жебе менен көрсөтүлгөн 
жерде турат. Тыюу салынган символика бул 
баяндаманы редакциялап жаткан учурда кара боек 
менен чийилди78 

 

 

Бул мем Гитлердин образын көрсөтүү менен коркуу сезимин ойготкондой, чындыкты 
сарказм менен кабыл алгандай көрүнгөнү менен, эксперттер анын визуалдык контентин 
кастык тилинин катаал түрү, тыюу салынган символиканы жайылтуу жана персонаны 
нацизмге негизсиз айыптоо катары баалашты. 

 

Документтелген учурлардын 90%ында сарказмдык билдирүүлөр позитивдүү же 
нейтралдуу ой жорууларды экспрессивдүү комментарийлердин негизинде карама-каршы 
коюуга негизделген.  

Медиасарказмдын таасири адепсиз лексика, сленгдер жана адамга карата терс баа берүү 
менен күчөп турган.  

78 https://www.facebook.com/photo?fbid=3161046913995239&set=a.104105076356120  23.01.2021.  
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Айрым материалдар сарказмдын негизги компоненти болгон жана автордун баалоо 
объектисине мамилесин көрсөткөн жабык мүнөздү жана подтексттерди (чыныгы мааниси) 
камтыйт. 

Мисалы, үч кыргыз саясатчысынын дарегине багытталган ушул коллаж сыяктуу.  

 

 

 

Скриншот 27. Нурбек Нурбек деген лакап ат 
менен колдонуучунун Фейсбуктагы 
баракчасынан алынган мемде: Жогорку 
Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаевдин 
(солдон оңго) "Бул порнографиябы?" деген 
суроо берген катары, КРнын 
президенттигине талапкер Клара 
Сооронкулова жана “Жок, бул искусство" деп жооп берип жаткан Кыргыз Республикасынын экс-
президенти Роза Отунбаева 79  

 

Бул жерде катылган каймана маани көрүүчүлөрдү 2019-жылы Бишкектеги Гапар Айтиев 
атындагы Көркөм сүрөт музейинде уюштурулган Feminnale феминисттик көргөзмөсүнүн 
айланасындагы талкууларга багытталган. 

 

Бул иш-чарада перформанстардын бири жылаңач аял тарабынан аткарылган. Ал элдин 
көзүнчө кийинүү актысы аркылуу секс-кызматчылардын укугун коргоо маселесин көтөргүсү 
келген. Бирок, бул терс реакцияны жаратып, музейдин жанында оңчул радикал топтордун 
митинги өткөн.  

Андагы жаңжалга экс-президент Роза Отунбаева комментарий берип, бул "терең көргөзмө 
жана бул искусство"80 деп түшүндүрүп өткөн. Ошондон бери, ал социалдык медиада 
ирония жана сарказмдын предметине айланып, көбүнчө патриархалдык баалуулуктарды 
кармангандар тарабынан жайылтылган.  

 

Кастык тилинин контентиндеги сарказмдын талдоосу: сарказм чындыкты сынчыл 
кабылдоонун каражаты, болуп жаткан окуялар тууралуу маалыматка реакция кылуунун 
натыйжасы жана автор менен контентти кабыл алуучунун маалыматты 
интерпретациялоосу болгонун көрсөттү. Сарказмдын ирониялык катаалдыгы адамдарга 
урмат көрсөтпөгөндүктү жана аларды тымызын кордогондукту билдириши мүмкүн. Муну 

79 https://www.facebook.com/photo?fbid=475904210476935&set=g.1749896368659559  04.01.2021.  
80 «Что за мужики у нас?!» Роза Отунбаева прокомментировала скандал с феминнале в Музее ИЗО, 
https://kaktus.media/doc/401998_chto_za_myjiki_y_nas_roza_otynbaeva_prokommentirovala_skandal_s_feminnale_v_myzee_izo.html, 02.12.2019 
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менен анын дээрлик бардык сарказм мемдерден жана комментарийлерден табылганы 
эмоционалдык компоненти көрүнөт.  

Мында бардык сарказмдык мемдерде жана комментарийлерде аныкталган эмоционалдык 
контент белгиленген. 

Медиа мониторингдин жыйынтыгын изилдөөдө, эксперттер Кыргызстандын онлайн 
мейкиндигинде бул тренд плюрализм менен сөз эркиндиги тарабынан колдоого алынат 
деп белгилешти.  
 
Мемдин авторлору адамдардын реакциясын жаратуу үчүн креативдүү жана баалоочу 
эмес мейкиндикти түзүшөт, ал эми ирониялуу жана сарказмдуу подтекст аудиторияга 
таасир этүү стратегиясынын бир бөлүгү болуп саналат. Бирок, бул сатиралык 
чыгармаларда мыйзамсыз же кастык тилинин катаал түрүнө кире турган айрым 
элементтердин болушу кошумча изилдөөнү жана академиялык талкууну талап кылат. 
 

 

Формалары жана тоналдуулугу 

Эксперттер кошумча лингвистикалык 
маркерлерди колдонуп, табылган бардык 
мазмунду формасы жана тону боюнча 
классификациялашты. Бул отчетто сандык талдоо 
ыкмасы менен төмөнкү формалар (типтер) 
аныкталды: жумшак, ага материалдардын 53%ы 
таандык, мээлүүн - 39%ы жана материалдардын 
8%ы кастык тилинин катаал түрүнө таандык. 

Диаграмма 5. Табылган контентке карата кастык 
тилинин талданган түрлөрүнүн классификациясы,% 

 

Кастык тилинин катаал түрүндө көбүнчө басмырлоого же зордук-зомбулукка түздөн-түз 
жана кыйыр чакырыктар камтылат, кээде гипотетикалык чакырыктар тигил же бул топтун 
өлкөдө жайылып кетишине жол бербеш керек деген чакырыктар кездешет. Буга 
сүрөттөрдө, мисалы, фашисттик свастика сыяктуу мыйзамсыз белгилерди колдонуу 
менен түзүлгөн мыйзамсыз контентти да киргизүүгө болот. 

 

Методологияга81 ылайык мээлүүн түргө тигил же бул топтун/азчылыктын коомдук-саясий 
турмушка жана мамлекетке терс таасирин айыптаган, бул топту/азчылыкты бийликти 

81 Изилдөөнүн методологиясы, стр. 30. 
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басып алууга же сепаратизмге аракет кылган деп айыптап, жарандыктан баш тартуу ж.б. 
тууралуу материалдар кирет.  

 

Кастык тилинин жумшак түрү - бул топтун/азчылыктын терс образын түзүп, 
ксенофобиялык комментарийлер келтирилген учурлар.  

Диаграмма 6. Талданган контенттин тону, % 

 

Төмөнкү диаграммада изилденген 
материалдардын тоналдуулугу көрсөтүлгөн.  

 

Сан жагынан алганда, бул мындайча көрүнөт: 
изилденген контентте эң көп сынчыл (61%) 
посттор, комментарийлер, визуалдык контент 
аныкталды, 35% - стереотиптик жана эң аз 
сандагы контент нейтралдуу (4%) тон менен 
жазылган деп табылды. 

 

 

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); 
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- 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, жакшыртылды82. 

 
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. 

 

82 Дискриминация и нетерпимость в публичном дискурсе КР, исследование, 2020 г., Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА, стр. 35, 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. 

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, 2020-жылдын 15-декабрынан 15-
январга чейин, реалдуу убакыт режиминде жүргүзүлгөн. Алынган барактар83 күнүнө үч 
жолунан кем эмес каралган. 

                                                                                         

ЖМКга, контент жаратуучуларга, пикир лидерлерине жана элдик спикерлерге конфликттүү-
сезимтал маселелерди, кастык тилин чагылдырууда жана комментарий берүүдө коомдо дискуссия 
маданиятын жогорулатуу максатында жардам берүүчү терминдердин 

ГЛОССАРИЙИ 

 

Гендердик (өзүн) көрсөтүү — “маскулдук” жана/же “феминдик”, “эркектик” жана/же “аялдык” 
аркылуу билинген гендердик иденттүүлүктүн тышкы көрүнүшү. Гендердик (өзүн) көрсөтүү жүрүм-
турум, кийим, чач жасалгасы, үн, сүйлөө манерасы, кыймылы жана башка мүнөздөмөлөрдү 
камтыйт. 
 

83 Изилденген медиаларга шилтеме ушул отчеттун 10-бетинде келтирилген. 
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Гендердик сезимталдык (англ. gender sensitivity) – аялдар жана эркектер жашаган социалдык, 
маданий, экономикалык жана саясий контексттерди эске алган мамилени билдирет. 
 

Гендердик иденттүүлүк – бул адамга мүнөздүү болгон тереңден сезген ички жана жеке гендердик 
тажрыйба, ал төрөлгөндөн жыныстык таандыгына туура келиши же келбеши мүмкүн. Бул термин 
денени жеке сезүүнү камтыйт, эркин тандоо болгондо анын сырткы келбети же функциясы, 
ошондой эле жынысы, кийими, сүйлөөсү жана жүрүм-туруму сыяктуу башка мүнөздөмөлөр 
медициналык, хирургиялык же башка каражаттар менен өзгөртүлүшү мүмкүн. 
 

Гендердик теңчилик — же эркектер менен аялдардын ортосундагы теңдик – бул бардык 
адамдардын, эркектердин дагы, аялдардын дагы жеке жөндөмдүүлүгүн эркин өркүндөтүү, 
белгиленген стереотиптер, катаал гендердик ролдор жана терс ынанымдар менен чектелбей, 
тандоо жасоо концепциясы менен байланышкан таанылган адам укугу. Гендердик теңчилик 
аялдардын жана эркектердин жүрүм-турумунун ар кыл ченемдери, умтулуусу жана муктаждыктары 
бирдей эске алынуусу, бааланышы жана колдоого алынышы дегенди билдирет. Ал ресурстарды 
бөлүштүрүүдө же жеңилдиктерге же болбосо кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүктү камсыз 
кылууда адамдын генинин негизинде басмырлоонун жоктугунун белгиси болуп саналат. Гендердик 
теңчиликти мүмкүнчүлүктөрдүн теңчилиги же натыйжалардын теңчилиги орун алганынан баалоого 
болот84. 
 
Гендердик тоскоолдуктар – бул термин кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүккө, социалдык 
шартталган гендердик ролдордун негизинде айрым адамдардын же топтордун алдына коюлушу 
мүмкүн болгон мүмкүнчүлүктөргө катышууга жана/же алууга укуктук, социалдык, маданий же 
экономикалык жактан тоскоолдуктарды билдирет85. 
 
Гомофобия – аларга карата болгон ар кыл терс көз караштардан улам чыныгы же болушу мүмкүн 
гейлерден, би жана лесбиянкалардан коркуу, жек көрүү, жийиркенүү жана жактырбоо. 
 

Гомофобия  көп  учурда  стигматизациялоо  жана  басмырлоо  түрүндө  кабылданат,  ар  кандай 
коомдун турмушунун көптөгөн аспекттеринде орун алган жана көбүнчө мектептен эле байкала 
баштайт86. 

Мамлекеттик-конфессионалдык мамиле – мамлекеттик органдардын диний бирикмелер жана 
уюмдар менен мамилесинин жыйындысы87. 

Мамлекеттик диний саясат – мамлекеттик-конфессионалдык мамилелер чөйрөсүндө 
мамлекеттин иш-аракеттеринин тутуму, коомдо болгон диндердин ар түрдүүлүгүн эске алуу менен 
абийир жана дин тутуу эркиндигин ишке ашыруу88. 
 
Мамлекетти түзгөн этнос (мурда “титулдук улут” деп аталган) – келип чыгуусу, тили, маданияты, 
чогуу жашагандыгы, карым-катнашынын биримдигинин негизинде өлкө анын атынан аталып, 
мамлекетти негиздеген адамдардын туруктуу жамааты89. 
 
Деструктивдүү диний уюм – бул ишмердүүлүгү диний мотивдер боюнча ишке ашырылып, 
адамдын жана жарандын негизги укуктарына жана эркиндигине, коомдо калыптанган жаратман 
каада-салттарына жана ченемдерине жана анын бүтүндүгүнө коркунуч келтирген уюм. 

84 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
85 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
86 https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_ru.pdf 
87 Ошол эле жерде. 
88 Ошол эле жерде. 
89 Ушаков. Толковый словарь русского языка. 2012-ж. 
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Улуттук, расалык, диний кастыкты же башка социалдык кастыкты козутууга багытталган 
аракет – белгилүү бир улутка же расага, же болбосо диний ишенимге ишенимди жана сый-
урматты кетирген ар кыл идеяларды жана көз караштарды жайылтууда, ошондой эле бул улуттун 
же расанын ж.б. жарандардын жашоо турмушун, маданиятын, каада-салтын, диний жөрөлгөлөрүн 
жактырбоо жана жек көрүү сезимин туудурууда көрүнөт. Жогорудагы идеялар жана көз караштар 
үгүттөө жана пропрагандалоо ыкмасы, оозеки же көрсөтмөлүү – демонстрациялык түрдө 
таратылышы мүмкүн. Муну менен бирге идеялар жана көз караштар жалпы мүнөзгө ээ жана 
конкреттүү адамга багытталбайт. Квалификация үчүн тигил же бул улутка же расага таандык 
өзгөчөлүктөрдүн, белгилердин чын же туура эмеси мааниге ээ болбойт. Мындай аракеттин негизги 
мааниси – ар кыл улуттардын, расалардын, диний конфессиялардын ортосунда өз ара 
ишенбөөчүлүктү жаратуу, туруктуу касташууга алып келген тенденциялуу, шылдыңдоо же жалаа 
жабуунун негизинде өз ара обочолонууну, шектенүүчүлүктү өнүктүрүү.   
 
Басмырлоо – белгилүү бир белгилеринен улам адам укугун чектөө/бузуу: расасы, этникалык, 
диний таандыгы, жынысы, чыныгы же болжолдонгон/сексуалдык ориентациясы, гендердик 
иденттүүлүгү, ВИЧ статусу, жынысы, курагы, социалдык статусу, саясий ынанымы ж.б. боюнча. 

 
Коомдук дискурстагы басынтуу – бул коомдон ар кайсы категориядагы адамдарды алардын 
расасы, этникасы, дини, гендердик тийиштүүлүгү, сексуалдык ориентациясы, социалдык статусу, 
жарандыгы, жаш-курагы ж.б. абалын карап речте, аудио жана видео контентте кемсинтип, акарат 
кылып, жалаа жаап, араздаштырганга үндөгөн тилди, терминдерди колдонуу. Ошентип, кастык 
тили (англ. нate speech) расисизмдин, ксенофобиянын, улуттар аралык кастыктын көрүнүшү катары 
зордук-зомбулукту, жек көрүүнү же басмырлоону козутушу мүмкүн90. 

Контенттик басмырлоо – бул азчылыкты жана аялуу топту басынткан ксенофобдук стереотиптер 
жана клише камтылган басылмалардын, сөздөрдүн, медиа материалдардын мазмуну. Контенттик 
басмырлоо ЖМКда жана коомдук дискурста азчылыктардын жана социалдык топтордун 
өкүлчүлүгүнүн аз санда болушу же көрүнбөөсү, же болбосо ксенофобдук практикага каршы 
чакырык таштаган адамдарды жана топторду айыптоо түрүндө көрүнүшү ыктымал. Басмырлоонун 
учурдагы болуп жаткан көрүнүштөрүн эл алдында тануу (жана аны менен байланышкан 
идеологияны жана аракеттерди да) контенттик басмырлоо болуп саналат91. 
 
Коомдук жерлерде басмырлоо ар кыл этникалык таандыгы, социалдык ориентациясы, гендердик 
иденттүүлүгү, майыптыгы, социалдык-экономикалык кырдаалы (үй-жайсыз) ж.б. себептерден улам 
адамдарга көчөлөрдө, парктарда, барларда, коомдук транспортто (буга онлайн чөйрө да кириши 
мүмкүн) жасалган шылдыңдоо, коркутуу жана кол салуу ж.б92. 
 
Ирония (греч. eironeia) – бул объектилерди метафорадагыдай же белгилердин окшоштугу боюнча 
эмес, метонимиядагыдай окшоштугу боюнча эмес, карама-каршылык боюнча идентификациялоого 
негизделген сөздүн образдуу экспрессивдүүлүгүн түзүүнүн көркөм ыкмасы. Ирония – бул сөздөрдү 
карама-каршы мааниде колдонуу93. 
 
Иденттүүлүк – бул кайсы бир белгинин негизинде, мисалы, сексуалдык ориентация же гендердик 
иденттүүлүк сыяктуу өзүн белгилүү социалдык топ менен таануу/идентификация кылуу. 
Маалыматтык экстремизм – бул кайсы бир этникалык, расалык, диний, гендердик же социалдык 
топтун өкүлдөрүнө – жалпы аялуу аудиторияны табуу көздөлгөн маалыматтык агрессиянын 
объектисине ачык байкалган ачык эле моралдык-адеп-ахлактык коомдук залал тийгизүү жолу 
менен адамдардын аң-сезимине сөздүк, тексттик, аудиовизуалдык таасир тийгизүүнүн түрү. 
 

90 Coliver, S. 1992. Striking a balance: Hate Speech, Freedom of Expression,  and Non-Discrimination. Viewed 15 November 2011, www.wcl.american.edu   
91 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
92 92 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
93 Лексика, примеры иронии в русской литературе, https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-ironiya.html 
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Исламофобия – бул ксенофобиянын бир түрү, исламга терс реакциянын ар кыл түрү үчүн 
топтоштурулган аныктама, ошондой эле аны менен байланышкан коомдук көрүнүш. 
 
Каминг аут – өзүн, өзүнүн сексуалдык ориентациясын жана гендердик иденттүүлүгүн кабыл 
алуунун узак процесси, ал бүт өмүр бою созулушу мүмкүн. Адамдар адегенде өзүнүн сексуалдык 
ориентациясын жана/же гендердик иденттүүлүгүн өзүнүн ажырагыс жана позитивдүү бөлүгү катары 
таанып, кабыл алышат, андан кийин башка адамдарга ачылып, алар менен өз ара мамиле түзүшү 
мүмкүн. 
Квир – бул рефлексия болгон, иденттүүлүктү гетеронормативдик категоризация кылуудан, 
сексуалдуулуктан, гендерден жана/же жынысынан шекшиген жана/же баш тарткан адам. 

Сүйлөө клишелери – сөздү колдонуунун стандарттуу үлгүсү, сөз айкашынын жана синтаксисттик 
түзүлүштүн типтүү схемасы, ошондой эле конкреттүү кырдаалдарда сүйлөө турумунун жалпы 
модели. Идеологиялык клише (кайсы бир топторго карата саясий, пропагандисттик, кемсинткен 
клише) – публицистикада, журналисткада, саясий жана мамлекеттик ишмерлердин эл алдында 
сүйлөгөн сөздөрүндө колдонулган шаблон94. 
 
Кроссдрессер – карама-каршы башка жыныстагылардын салттуу кийими менен байланышкан 
кийимдерди кийип жана/же кээде кийип жүргөн адам, бул алар үчүн жеке инсандыгынын жана 
жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Кроссдрессерлер эреже катары өздөрүн төрөлгөндө 
катталган жынысы менен таанышат жана транзишн (өтүү) жасагысы келишпейт. Алар өздөрүн 
трансгендер деп эсептеши да, эсептебеши да мүмкүн. Кроссдрессинг – бул барынан мурда 
болгону гендердик көрүнүштүн бир түрү жана сексуалдык жана/же эротикалык активдүүлүк менен  
сөзсүз байланыштуу эмес. Кроссдрессерлер ошондой эле ар кандай ориентацияда болушу мүмкүн: 
гомосексуалдык, бисесексуалдык же гетеросексуалдык. 
Ксенофобия (xenophobia) — (xenophobia) ксенофобдодогудан айырмаланып, бардыгына 
сабырсыз болуу, жактырбоо жана жек көрүү. Көбүнчө этникалык жана диний ксенофобияны 
айырмалашат.  
Кибер-жек көрүүчүлүк – онлайн чөйрөдө кастык тили, басмырлоо лексикасы. 
 
ЛГБТИК — кыскартып айтканда лесбиянкалар, гейлер, бисесексуалдар(калар), трансгендерлер, 
интерсексуалдар(калар), квирлер. 
 
Лесбиянка – бул башка аялдарга кыйла же аздыр-көптүр туруктуу физикалык, сексуалдык, 
эмоционалдык жана/же романтикалык кызыгууну сезген жана өзүн лесбиянка деп тааныган/кабыл 
алган аял. Эгерде адам өзүн лесбиянка деп тааныса, бул анын башка аялдар менен сексуалдык 
тажрыйбасы же дегеле кандайдыр бир сексуалдык тажрыйбасы бар дегенди билдирбейт. 

Көп түрдүүлүк95 (англ. diversity) – коомдо адамдардын этникалык, маданий жана тил белгилери, 
терисинин түсү, дини, гендери, курагы, социалдык-экономикалык статусу боюнча ар кыл топтору 
бар экендигин билдирет. Ошондой эле акыркы топко ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү 
адамдар, жаштар, улгайгандар, мигранттар, качкындар, ички жер которгон адамдар да кирет. 
 
Медиа-манипуляция – (анг. media manipulation) – мындай контентти жаратуучунун өзгөчө 
кызыкчылыгын алдыга жылдыруу максатында образ же аргумент түзүү ыкмасы. Медиа-
манипуляция башка адамдардын жүйөлөрүн чектеп же алардын көңүлүн башка окуялардан буруп, 
карама-каршы маалыматты же көз карашты басуу максатында тексттерде, сөздөрдө жана 
аудиовизуалдык продукттарда логикалык каталарды жана пропаганда методдорун атайылап 
колдонууну камтыйт. Мындан сырткары жалпыга маалымдоо каражаттарын манипуляциялоо 
(коомдо цензураланган) аудиторияга “керектүү” көз карашты таңуулоо менен жаңылыктарда 

94 Википедия. Эркин энциклопедия. URL https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5 
95 http://www.dictionary.com  
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адамдардын программаланган сөздөрүн колдонууну болжолдойт. Пропаганда дагы аудиторияны 
медиа-манипуляциялоонун бир түрү болуп саналат96. 
 
Улут – 1) адамдын же адамдардын тобунун тигил же бул мамлекетке жарандуулугунун 
юридикалык таандыгы. Терминди минтип колдонуу эл аралык практикада колдонулат; 2) этникалык 
таандыктын синоними. Терминди мындай колдонуу айрым постсоветтик өлкөлөр үчүн мүнөздүү97. 
 
Адамкерчиликсиз метафоралар (адамгерчиликсиз метафорлар) (англ. dehumanizing 
metaphors) – кандайдыр бир субъективдүү белгилердин негизинде топторду же адамдарды кайсы 
бир жаныбарлар, сойлоп жүрүүчүлөр, жин жана башкалар менен негизсиз кемсинтип салыштыруу 
камтылган өтмө мааниде колдонулган сөз же сүрөттөө98.   
 
Полимаданияттуулук – бардык этникалык коомчулук бирдей тең укукка жана мүмкүнчүлүккө ээ, 
алардын маданияты өз алдынча, ошондой эле өз ара байланышта өнүккөн саясат жана коомдук 
практика99. 

Полиэтникалык (көп этникалык) коом – бирден көп этникалык топтон турган коом100. 
 
Жек көрүүдөн болгон кылмыш – адамга белгилүү бир белгилери үчүн жек көрүү мотиви боюнча 
жасалган кылмыш: расасы, этникалык таандыгы, жынысы, чыныгы же болжолдонгон/элестетилген 
сексуалдык ориентациясы, гендердик иденттүүлүгү, ВИЧ статусу ж.б. Жек көрүүдөн болгон 
кылмыш оор кылмыш катары каралышы керек. 

Чакырыктар – бул адамдардын аң-сезимине, эркине, жүрүм-турумуна таасир тийгизүүнүн 
формасы, анда аларга түздөн-түз кайрылуу жолу менен белгилүү бир ишмердиктин түрүнө тартуу 
калыптандырылат. Мындай учурда субъекттин чакырыктары конкреттүү максатты көздөйт – 
жарандарды бириктирүү, алардын эркин активдештирүү жана жүрүм-турумун конституциялык 
түзүлүштү зомбулук менен басып алууга, кармап калууга же өзгөртүүгө багыттоо. Мында 
субъекттин чакырыктары жалпы мүнөзгө ээ, башкача айтканда кимдир-бирөөгө жеке 
кайрылбайт, анда кылмыш жасоонун жери, убактысы жана ыкмасы жөнүндө конкреттүү мазмун 
камтылбайт. Муну менен алар конкреттүү кылмышка тукуруудан айырмаланып турушат. 
Жарандарга карата зордук-зомбулукка чакыруу – адамдын топтун катышуучуларына чыгып 
кайрылуусу алар жогорудагы аракетти жасашы үчүн аң-сезимине жана эркине таасир тийгизүүсү 
дегенди билдирет. 

Публикалуулук – ачык, түшүнүү үчүн жеткиликтүү жана адамдардын кеңири чөйрөсүнө 
багытталгандыкты билдирет. Публичностту таанууну (же тааныбоону) баалоого арифметикалык 
ыкма жарабайт. Ар бир конкреттүү учурда маселе иштин бардык шарттарын эсепке алуу менен 
чечилет: жери, убактысы, кырдаал чакырыкты коомчулук кабыл алганын айгинелеши керек. 
 

Диний иденттүүлүк белгилүү бир динге өзүнүн таандыгын аңдап билүүгө негизделген жана 
тийиштүү диний догмалар аркылуу өзү жана дүйнө жөнүндө түшүнүктөрдү калыптандырган 
жамааттык жана жеке аң-сезимдин түрүн билдирет. 

Расизм – аларды толук кандуу эмес деп элестетүүдөн улам адамдарга карата басмырлоо же 
кордоо менен байланышкан аракет жана идеология. Адамдардын арасында физикалык 
айырмачылыктын негизинде айырмалана турган расалар бар деген ишеним кеңири тараган. Бирок 

96 Современные медиавойны и проблемы информационной безопасности Кыргызстана, аналитическое исследование, Школа миротворчества и медиатехнологий в 
ЦА: http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/195-sovremennye-mediavoyny-i-problemy-informacionnoy-bezopasnosti-kyrgyzstana.html. Media Manipulation Law & Legal 
Definition: http://definitions.uslegal.com/m/media-manipulation/ 
97 Словарь социолингвистических терминов. М., 2006-ж. 
98 Медиамониторинг языка вражды в СМИ, интернете и публичном дискурсе. Глоссарий. Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. URL: http://www.ca-
mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html 
99http://static.akipress.org/127/.storage/news/files/d0adfa48d0fad48114f7e27dfe95e45b.doc 
   Глоссарий 
100 Энциклопедический словарь, 2009 год. 
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илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, “адамзат өзүнчө, так аныкталган, биологиялык ар түрдүү 
топтордон турбайт»4 жана раса элестелген категория же социалдык түзүлүш болуп саналат. 
Бардык адамдар бир жана ошол эле адамга таандык, ошондуктан “расалар” жөнүндө айтуунун 
мааниси жок101. 
 
Радикалдашуу – процесс (же процесстер), ал аркылуу саясий максатта зордук-зомбулукту 
колдонууну колдогон жана катышкан айрым адамдар же топ. Айрым авторлор зордук-зомбулуктун 
чыгышын белгилөө жана бул процессти “радикалдык” ой жүгүртүүнүн зордук-зомбулукчул түрүнөн 
айырмалоо үчүн “зордук-зомбулук радикалдаштыруусуна” шилтеме кылышат. 

Сарказм – 1. Заардуу шылдың, жаалдуу ирония. 2. Чучукка жеткен, шылдыңчыл сындоо102. 
 
Эркин билдирүү — бул адамдын мамлекеттик чек араларга карабастан маалыматты эркин издөө, 
алуу жана жайылтуу укугу. 

Абийир эркиндиги – адамдын алардын башка жарандык укугуна жана эркиндигине чектөө алып 
келбеген эркин диний жана башка көз караштарды тандоо укугу.  

Экстремисттик уюмдардын белгилери, атрибутикалары – экстремисттик иш-аракеттерди ишке 
ашыруу менен байланышкан иш-аракеттерди жоюу же тыюу салуу жөнүндө ушул Мыйзамда 
каралган, мыйзамдуу күчүнө киргендиги тууралуу чечим сот тарабынан кабыл алынган уюмдун 
атрибутикалары жана белгилери. Экстремисттик уюмдардын атрибутикаларын жана белгилерин 
илимий максатта колдонууга гана жол берилет.   
 
Сексуалдык ориентация – башка адамдарга кыйла же аз туруктуу физикалык, сексуалдык, 
эмоционалдык жана/же романтикалык тартылууну билдирет. Сексуалдык ориентация адам ким 
менен мамиле, үй-бүлөлүк турмуш курууну, сүйүүнү, жыныстык катнашта болууну аныктайт. 
 
СОГИ – кыскача сексуалдык ориентация жана гендердик иденттүүлүк. 
Социалдык стереотип – кандайдыр бир социалдык объект жөнүндө жөнөкөйлөштүрүлгөн, 
схемалаштырылган, күнүмдүк аң-сезим чөйрөсү үчүн мүнөздүү түшүнүк, туруктуу образ же 
кабылдоонун белгилүү бир шарттарынын таасири астында же айрым социалдык топтордун 
өкүлдөрүнүн таасири астында калыптанган көрүнүштөр же адамдар жөнүндө түшүнүк. 
 
Стигматизация – бул мындай байланыш жок болсо же далилденбесе да, кандайдыр бир терс 
сапатты белгилүү бир адамдардын тобуна же жамаатка жармаштыруу. Башкача айтканда 
стигматизация – бул белгилүү топторго жана жамаатка карата терс көз карашты түзүү жана 
бекемдөө процесси. 
 
Аны колдонуунун оордугу боюнча кастык тилинин радикалдуулугунун-кастык тилинин 
классификациясынын деңгээлинин даражасы. Кастык тилинин даражасын жумшак, орто жана 
катаал деп айырмалашат103. 
 
Стереотиптер – социалдык топтордун, адамдын, окуялардын жана көрүнүштөрдун 
салыштырмалуу туруктуу жана жөнөкөйлөтүлгөн образы104. 
 
Тыюу салуу лексикасы – коомдо же анын кайсы бир катмарында, же болбосо кээ бир учурларда 
диний, мистикалык, моралдык, саясий, жакшы табитти сактоо себептери боюнча тыюу салган 
тилдеги лексика катмарлары. Баркы жок лексика тыюу салынган лексиканын бир түрү 

101 Дискриминация и нетерпимость, Совет Европы, https://www.coe.int/ru/web/compass/discrimination-and-intolerance  
102 С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка, https://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--
p1ai/%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC 
103 Методология исследований языка вражды, Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА. URL: http://www.ca-mediators.net/ru/163-
ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html и информационно-аналитический центр «Сова» www.sova-
center.ru 
104 Глоссарий. Психологический словарь. URL:  http://www.psychologies.ru/glossary/17/stereotip/ 
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болуп саналат. Алардын арасында: сакралдык тыюу салуу, иудаизмде Кудайдын атын 
айтуу ж.б. 

Кастык тилинин түрлөрү – изилденип жаткан тексттерде, сөздөрдө же аудиовизуалдык продуктта 
табылган кастык тилинин/сабырсыздык лексикасынын классификациясынын даражасы. 17 негизги 
түрдү түзөт105.  
 
Трансфобия – аларга болгон ар кыл жаман көз караштардан улам чыныгы же 
көрүнгөн/болжолдонгон трансгендерлерден коркуу, жек көрүү, жийиркенүү же жактырбоо.  
 
Каада-салт (лат. traditio - берүү) – узак мезгил бою белгилүү бир коомдо жана социалдык топтордо 
муундан муунга берилип, сакталып келаткан социалдык жана маданий мурастын элементи. 
 
Троллинг – виртуалдуу коомдоштуктун катышуучуларынын жаргонунда пайда болуп, бекип калган 
термин. Жалпысынын бул көрүнүштү интернет-өз ара аракеттенүүнүн этикалык кодексинин 
эрежелерин бузуу аркылуу конфликттерди курчутуу максатында виртуалдык коммуникативдик 
ресурстарда чагымчыл билдирүүлөрдү жайгаштыруу процесси катары мүнөздөөгө болот. Эреже 
боюнча жашыруун иш алып барган чагымчы тролл — белгиленген маркерин алат106. 
 
Толеранттуулук (cабырдуулук) (лат. tolerantia) – бай ар түрдүү маданиятты сыйлоо, кабыл алуу, 
оң кабылдоо, башка бирөөнүн жашоосуна, тилине, жүрүм-турумуна, каада-салтына, ой-
пикирлерине, ишенимине жана башка социалдык айырмачылыктарына сабырдуулук. 
 
Көп түрдүүлүктү башкаруу – адамдардын ортосундагы айырмачылыктар (жынысынын белгисине, 
этникалык таандыгына, жаш курагына, социалдык статусуна ж.б.) алардын биргелешип жашоосуна 
жана иштөөсүнө тоскоол болбошу керек деген принципке негизделген башкаруу ыкмасы. 
Биргелешкен ишмердикти уюштуруу бул ишмердикке бардык кызыкдар топторду кошууга 
негизделип, коомдук саясаттын технологияларын колдонуу жана чечимдерди макулдашып кабыл 
алуу менен түзүлүшү керек107.  
 
Ашынган оңчул, өтө оңчул, радикалдык оңчул — саясий талаанын оң спектринде жайгашкан 
топтордун же адамдардын позициясын белгилөө үчүн пайдаланылган терминдер. Ашынган оңчул 
идеология адатта өзүнө авторитаризмди, улутчулдукту, расизмди, нацизмди жана ксенофобияны 
камтыйт. 
 
Айтуунун формасы – кастык тилин изилдөөдө айтылган сөздүн “интенсивдүүлүгү” же анын 
радикалдуулугунун даражасы маанилүү компоненттердин бири. 
 
Феминизм — (лат. femina, «аял») — максаты аялдарга толук жарандык укуктарды берүү болуп 
саналган коомдук-саясий кыймыл. Кең маанисинде айтканда коомдун бардык чөйрөсүндө аялдар 
менен эркектердин тең укуктуулугуна умтулуу. Тар маанисинде – максаты аялдарды басмырлоону 
жоюу жана алардын укуктарын эркектер менен тең кылуу болуп саналган аялдар кыймылы108. 
Этникалык азчылык – этникалык, диний же тилдик өзгөчөлүккө ээ жана калктын калган бөлүгүнө 
караганда саны аз адамдардын тобу109. 

Этникалык иденттүүлүк – этникалык таандыгын, өзүнүн этносунун өкүлдөрү менен окшоштугун 
аңдап билүү жана башка этностордон обочолонуу процессинин натыйжасы. Этникалык 

105 См. подраздел «Язык вражды/Лексика нетерпимости» в Комплексной психолого-лингвистической экспертизе. 
106 Внебрачных Р. А. Троллинг как форма социальной агрессии в виртуальных сообществах // Вестник Удмуртского университета. Философия. Социология. 
Психология. Педагогика. – Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2012. Вып. 1. С. 48-51. ISSN 1810–5505. URL: 
http://ru.vestnik.udsu.ru/files/originsl_articles/vuu_12_031_08.pdf – 13.08.16. 
107 Аналитический отчет «Политика управления этнокультурным  многообразием в Кыргызстане: прошлое, настоящее,  
будущее», Бишкек, 2008, стр. 58 http://soros.kg/wp-content/uploads/2012/02/analiticalreport_policeasia1.pdf 
108ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ФЕМИНИЗМА http://www.gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism.htm 
109http://www.ohchr.org/RU/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx 
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идентификациянын негизги критерийлери тил, келип чыгышынын жалпылыгы, маданияты, каада-
салты, жалпы өтмүшү, туулган жерине тартылуу сезими болушу мүмкүн110. 
 
Кастык тили (сабырсыздыктын лексикасы, жек көрүүнүн риторикасы) – диний, улуттук, 
маданий же кыйла өзүнчө өзгөчөлүү, субмаданий баалуулуктардын башка тутумун алып 
жүрүүчүлөргө карата кескин терс мамилени билдирүүчү тил каражаттарынын жалпыланган 
белгиси. Бул бир катар терс дискурстардын катарына кирген жана ар кандай раса, диний, 
этникалык, гендердик же социалдык топтор үчүн кемсинтинүүнү билдирген термин. Жек көрүү сөзү 
атайылап же байкабай коомдук басмырлоочу жана/же жалаа жабуу билдирүүсү болушу ыктымал: 
атайылап жек көрүүчүлүктү тутантуу жана /же зордук-зомбулук жана/же адамдын же топтун 
чыныгы же болжолдонгон расасынын белгиси боюнча сегрегация, этникалык таандыгы, тили, 
улуту, терисинин түсү, диний ынанмы же алардын жоктугу, гендердик иденттүүлүгү, жынысы, 
сексуалдык ориентациясы, саясий ынанымы, социалдык статусу, менчиги, төрөлүшү, курагы, 
психикалык саламаттыгы, майыптыгы, оорусу. К. т.- расисизмдин, ксенобиянын, улуттар аралык 
кастыктын жана сабырсыздыктын көрүнүшү катары зордук-зомбулукка, жек көрүүчүлүккө жана 
басмырлоого шыкак бериши мүмкүн111. 
 
Тил инсаны – курчап турган чөйрөдөгү чындыкты (дүйнөнүн сүрөтүн) көрүүсүн чагылдыруу үчүн 
аларда бул тилди ырааттуу каражат катары колдонуу көз карашынан алып караганда алардын 
тексттерине жүргүзүлгөн анализдин негизинде мүнөздөлгөн тигил же бул тилдин алып жүрүүчүсү. 

Бул сөздүк Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар жана КР Теңчилик үчүн 
коалициясынын дайыма толукталып турган глоссарийлеринин негизинде түзүлдү112. 

Изилденген медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын тизмеси113: 

 
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.kg», 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 Politmer.kg http://politmer.kg/ 
16 Kloop.kg https://kloop.kg/ 
17 T-Media  http://t-media.kg? https://www.facebook.com/TMediaKG/   
18 Govori.tv https://govori.tv  
19 «Апрель» https://april.kg/ 
20 «Кабарлар» https://kabarlar.org 
21 «Саясат» http://www.sayasat.kg 
22 «Тезкабар» http://tezkabar.org 

110 БА Тынчтыкты куруу жана медиатехнологиялар мектебинин “Көп түрдүүлүктү чагылдыруу” курсунун глоссарийи, http://www.ca-mediators.net/ru/178-onlayn-kurs-
osveschenie-mnogoobraziya-dostupen-dlya-polzovateley.html 
111 БА Тынчтыкты куруу жана медиатехнологиялар мектебинин  кастык тилин изилдөө методологиясы. URL: http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-
yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html 
112 КР публикалык дискурсунда басынтуу,  37-б, Глоссарий, 2019-ж, БА Тынчтыкты куруу жана медиатехнологиялар мектебинин  жана КРда теңдик үчүн Коалиция 
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 
113 Тизме мониторингдин жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүн,  кастык контенти катталганда машина же кол менен веб-баракчалар кошулушу мүмкүн. Ошону менен катар  
медиаобъекттердин кээ бири кайсы бир учурга чейин кастык тили чыкпаса  мониторинг кылынбашы мүмкүн. 
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http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html
http://www.ca-mediators.net/ru/163-ezhegodnyy-doklad-yazyk-vrazhdy-v-smi-i-internete-kyrgyzskoy-respubliki-2014.html
http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html


23 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – 
Сентябрь»  
 

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

24 «Азаттык» https://www.azattyk.org/ 
25 «ЧОН КАЗАТ» – Расмий группасы» https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
26 «Мигранттар» https://facebook.com/groups/migranttar 
27 Facebook-группа «Маалымат Майданы»  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269

&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1 
28 Клара Сооронкулова https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725 

https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/ 
29 Arena.kg https://www.facebook.com/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%

BD%D0%B0KG-114670406850120/ 
30 Reporter.kg  https://www.facebook.com/ReporterKGrus 
31 «Элим үчүн» https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pa

ges_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971 
32  «КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПАТРИОТТОР 

кыймылы» 
https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/ 

33 «Асаба-Кыргыз Туусу.kg» https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permali
nk/3275086832507845/ 

34 «Независимый Кыргызстан/ Эгемендүү 
Кыргызстан» (КпТС) 

https://www.facebook.com/groups/540883016366024/ 

35 «БеспределKG» https://www.facebook.com/bespredelKG/ 
36 Рита Карасартова https://www.facebook.com/rita.karasartova 
37 Адиль Турдукулов https://twitter.com/adil_turdukulov 
38 «Жанылыктар Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/271478863515240 
39 «Кыргызстан против Таможенного 

союза» 
https://www.facebook.com/groups/KGvsTS 

40 КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ 
 

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

41 Адахан Мадумаров (закрытая группа) 
 

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

42 Адахан Мадумаров https://www.instagram.com/p/CJ3SS-lnDcL/ 
43 ОТРК https://www.youtube.com/watch?v=jbPEJLD79SI 
44 «Мародер Кыргызстан» https://www.facebook.com/profile.php?id=100036026138767 
45 Qyrgyz Mekenchili https://www.facebook.com/photo?fbid=3161046913995239&s

et=a.104105076356120 
46 Равшан Джеенбеков https://www.facebook.com/ravshan.djeyenbekov 
47 «Аргумент» https://www.facebook.com/argument.kg/posts/2755179818065

502 
48 Мыктыбек Арстанбек https://www.facebook.com/marstanbek 
49 Бабыржан Тольбаев https://www.instagram.com/p/CKI1KfOjQgA/ 
 

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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