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Отчет БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби тарабынан КРдагы 
Интерньюстун Медиа-К долбоорунун колдоосу менен даярдалды. Бул басылма АКШнын 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, АКШнын Өкмөтүнүн же КРдагы Интерньюстун көз карашын 
сөзсүз түрдө чагылдырбайт. 

Отчётто берилген материалды кайрадан басып чыгарууда булак шилтемеси милдеттүү түрдө 
берилиши керек. БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектебине тийиштүүлүгү 
так эмес материалдарды пайдалануу үчүн авторлордон алдын ала уруксат суроо талап кылынат. 

Баяндамадагы бир катар мисалдар кастык тилин жана жек көрүүнүн башка түрлөрүн камтыган 
булактарга шилтеме берип келтирилген. Бул мисалдар кайра жарыялоо максатын көздөбөйт жана 
изилдөө максатында келтирилген, түзүүчүлөр ал материалдардын мындан аркы жайылышына 
жоопкерчилик албайт. 

 
Бул басылмада колдонулган материалдардын, репортаждардын, макалалардын посттордун 
аталыштары, визуалдык контент баяндама түзүүчүлөрдүн көз карашын билдирбейт, ал изилдөө 
аралыгындагы талданган медиа тексттердин шилтемеси катары гана каралат. 
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Киришүү  

1-чыгарылыш Кыргызстанда 2021-жылдын парламенттик шайлоо алдындагы тема боюнча 
тандалган интернет-басылмалардагы жана социалдык тармактардагы 28-августтан 28-сентябрга 
чейинки улантылып жаткан кастык тилин, кемсинтүүчү клишелерге, стереотиптерге жана талаш 
чыгарган билдирүүлөргө (формулировкаларга) көп тилдүү медиамониторинг жана талдоонун 
жыйынтыгы болуп эсептелет.  

Медиамониторинг сандык жана сапаттык ыкмаларга – сынчыл дискурс-талдоого жана контент-
талдоого негизделген. Маалыматты топтоонун жана аны документтештирүүнүн алгачкы 
баскычында талдоонун компьютердик лингвистикалык системасы, ачык ресурстар1 менен катар 
контентти атайы индикаторлордун жана каражаттардын2 жардамында кол менен жыйноо ыкмасы 
пайдаланылды. 

Негизги талдоо ЖМКдагы жаңылыктын алдындагы, социалдык тармактардын барактарындагы 
жана группалардын колдонуучуларынын комментарийлерине, ошондой эле визуалдык контентке 
жүргүзүлдү.  

 

 

 

 

 

Ачкыч сөздөр:  кастык жана жек көрүү тили, кемсинтүүчү клише, стереотиптер, талаш-тартыш жараткан 
билдирүүлөр,  шайлоо алдындагы дискурс, ачык дискурс, сабырсыздык, комментарийлер, социалдык топтор, 
онлайн-медиа, онлайн-контент, курактык сабырсыздык, территориялык сабырсыздык, гомофобия, 
ксенофобиялык коннотациялар, интернет колдонуучулар, журналисттер, спикерлер, эксперттер, Тынчтыкты 
орнотуу мектеби, Интерньюс-Кыргызстан  

 

 

 

 

 

 

 

1 Mention, Tweet Deck, News Briefs 
2 Медиамониторингдин жана изилдөөнүн методологиясы 13-бетте. 
 

4 

Кыргызстандагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили,  1-чыгарылыш, 2021-ж,. август-сентябрь.  БА Тынчтыкты 
орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби. Интерньюс-Кыргызстандын Медиа-К долбоорунун колдоосунда 

 

                                                           



 

Кыскача баяндоолор жана корутундулар  

Бул отчеттогу жыйынтыктар аталган аралыкта 63 
онлайн-басылмадагы жана Facebookтагы, Twitter 
жана Instagram3 тармактарындагы форумдарда, 
топтордо жана персоналдык аккаунттарда 
жайгаштырылган кыргыз жана орус тилиндеги  
колдонуучу контенттен изилденип алынган 5 488 
(100% эсебинде алынды) материалга 
негизделген. 

 

1-диаграмма. Жанрлар боюнча бөлүштүрүлүп 
изилденген материалдардын саны, % 

Алгачкы автоматтык жана лингвистикалык издөө 
системалары менен аныкталган 5 488 (100%) 
материалдардын 4 581 (83%) Facebook 

тармагындагы комментарийлер болгон, 417 (8%) - жаңылыктар, 187 (3%) – Instagram тармагындагы 
комментарийлер, 172 (3%) – Twitterдеги билдирүүлөр, 75 (2%) – жарыяланган жаңылык түрмөгүнүн 
астындагы форумдардагы комментарийлер, 56 (1%)  - демотиватор, мем жана  фотожаба болгон  
креолизациялык тексттер болгон.  

Мониторингдин, документтештирүүнүн жана 
талдоонун методологиясы ушул докладдын 18-
бетинде келтирилген.  

2 -диаграмма. Изилденген аралыктагы кейстерде кастык 
тилинин динамикасы, % 

 

Медиамониторинг жүргүзүүдө изилденген контенттин 
саны интернет-колдонуучулардын кээ бир 
жаңылыктарга  реакция кылган комментарийлерине 
байланыштуу чынжырча менен өтүүдө капыстан 
көбөйүп кетиши ыктымал.   

Андан соң эксперттер алынган маалыматтын жалпы массивинен сандык талдоо методун колдонуу 
менен контентти тандап алышып, андан терс фразеологизмдерди4, кемсинтүүчү клише жана 
стереотиптерди, адамгерчиликсиз метафораларды, ошондой эле уят лексикасы бар кээ бир 
комментарийлерди камтыган талаш-тартышты пайда кылчу кастык тилин жана билдирүүлөрдү 
классификациялашкан.  

 

3 Медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын тизмесин  бул отчеттун 20-барагынан караңыз. 

 
4 Фразеологизмдер — бул бири-бири менен байланыштагы, мааниси жагынан тең келген эки же андан көп сөздөрдүн туруктуу айкашы.  Алар сөздөрдөй эле өз 
алдынча тилдик бирдик болуп эсептелет. Фразеологизмдер бир же бир нече сөздөн туруп, мааниси боюнча бирдиктүү нерсени билдирет. Аныктама орус тилинин 
лексикасы жөнүндөгү  веб-сайттан алынган жана башка тилдеги дефинициялар менен корреляцияланат, https://russkiiyazyk.ru/leksika/chto-takoe-frazeologizmy.html, 
Учи русский, 2021 
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Аныкталган материалдардын саны 197 (жалпы көлөмдөн 3,5%) түздү, жана мындан ары кастык 
тилин категорияга бөлүүдө жана талдоодо бул сан 100%  деп алынды.  Бул көрсөткүчтү биз бул 
мониторингдин биринчи айындагы кастык тилинин динамикасындагы старттык деңгээл катары 
каттадык.  

Андан кийин, эксперттер сапаттык анализдин ыкмаларын колдонуп, терс фразеологиялык 
бирдиктер, кемсинтүүчү клишелер жана стереотиптер, адамгерчиликсиз метафоралар сыяктуу жек 
көрүүчүлүк жана карама-каршылыктуу сөздөрдү камтыган мазмунду тандап, классификациялашты, 
ошондой эле жалпы маалымат массивинен уятсыз лексикасы бар кээ бир комментарийлер. 
алынган, сапаттык анализдин ыкмаларын колдонуу. 

 

Бул изилдөөнүн биринчи жыйынтыгында мониторинг аралыгында кастык тили төмөнкү деңгээлде 
болгондугун көрсөттү. Мурдагы – 2020-жылдын парламенттик  шайлоого салыштырмалуу 
мониторингдин 1-этабы 2%5 жогору болду. Кампаниянын алдындагы мындай төмөндөөнү 
эксперттер  бир нече факторлор менен байланыштырышууда: 
 

• Өлкөдөгү саясий жана конституциялык өзгөрүүлөрдүн айынан КРнын Жогорку Кеңешине 
(парламентке) шайлоонун бир жылган кечеңдетип жарыяланышы, мында референдум 
жана КРнын Конституциясына өзгөрүүлөр 2021-жылдын 26-августунда гана кирип, “Кыргыз 
Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 
депутаттарды шайлоо жөнүндө” жаңы Конституциялык мыйзам күчүнө кирген. Анда 
парламент кыскарып, депутаттарды шайлоонун6 жаңы тартиби каралган;  
 

• Мониторингдин башталышында саясатчылар жана алардын  каршылаштары алдыда келе 
жаткан парламенттик шайлоого жана мүмкүн болгон талапкерлерге карата жек көрүүчүлүк 
билдирүүлөрдү жана талаш-тартыш жаратуучу пикирлерди билдиришкен жок. Ал эми ЖМК 
жана социалдык тармактарда көбүнчөсү жаңыланган Конституцияга мыйзамдардын чоң 
топтомунун шайкештигин инвентаризациялоо, Кумтөр алтын кенин мамлекеттик 
башкарууга өткөрүлүшү, чек арадагы жаңжалдар,  электр энергиясына баанын жогорулашы 
жана Кыргызстанда баалардын жогорулашы сыяктуу коомдук көйгөйлөр талкууланган; 
 

• COVID-19 пандемиясына байланышкан  кырдаал жана вакцинация маселелери дагы 
парламенттик шайлоо темасындагы жек көрүүчү ачык  дискурстардын пайда болуусуна 
“тоскоолдук” кылды;  

 
• Интернеттеги бул этапта жек көрүү тилинин төмөнкү деңгээлинин жыйынтыгына – 

социалдык тармактардагы платформалар көзөмөлгө алган кастык тилин жана 
деформацияны активдүү өчүрө баштагандыгы да  себепчи болушу мүмкүн; Facebook 
компаниясы 2020-жылдын декабрь айында эле  Кыргызстандын сегментинде шайлоо 
маалындагы коомдук пикирди  максаттуу бурмалаган7 жүздөгөн профилди өчүрө баштаган.  

 

Экинчи жыйынтык – шайлоочулардын добушу үчүн атаандаштыкта жек көрүүнү 
жайылтуучулардын көңүлү белгилүү саясатчыларга жана ЖКнын учурдагы эмки шайлоого да 
партиялык тизме же бир мандаттуу округдардан аттанаарын билдирген депутаттарга, ошондой эле 
аял-талапкерлерге жана саясий партиялардын талапкерлерине арналган, аларды каралоо 
максатында сексисттик клише колдонулгандыгы катталды.   

5 КРДАГЫ ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСУНДА КАСТЫК ТИЛИ, 1-чыгарылыш, 15.07-15.08.2020, Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана 
медиатехнологиялар Мектеби, http://www.ca-mediators.net/engine/download.php?id=113  
6 "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 
конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу", 26.08.2021, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112284?cl=ru-ru 

 
7 Facebook Кыргызстандагы жүздөгөн фейк аккаунттарды өчүрдү, 15.01.2021, https://internews.kg/glavnye-novosti/facebook-udalil-sotni-fejkovyh-akkauntov-iz-kyrgyzstana/ 
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Изилдөөчүлөр белгилеген үчүнчү жыйынтык – бул талкуу жүргүзгөн группаларда кемсинтүүчү 
клишелерди, жаңжалдуу стереотиптерди, карама-каршылыктуу жана уят лексиканы 
пайдалангандык, ошондой эле адамгерчиликсиз метафораларды жана эмоционалдык, баа 
берүүчү, экспрессивдүү жана маданий коннотацияларды колдонгондук8. 

 

 

 

Сунуштамалар  

Сунуштамалардын негизги пакети медиа мониторингдин финалдык жыйынтыгы боюнча, ЖМКдагы 
жана интернеттеги шайлоо алдындагы талкуулардагы үч айлык медиамониторингдин, 
документтештирүүнүн жана талдоонун корутунду жыйынтыгы боюнча 2021-жылдын декабрь 
айынын башында иштелип чыгат.  

Бирок, эксперттер бул изилдөө аралыгында төмөнкү нерселерге көңүл буруу керектигин 
сунушташат: 

           1. ЖМКда жана интернеттеги кастык тили менен күрөшүү сөз эркиндигине укукту жана 
этикалык стандарттарды эске алуу менен жүргүзүлүшү керек. Шайлоо алдындагы кампания 
маалында дискуссияларда плюрализмди сактоо маанилүү, мына ошондуктан кастык тили 
ийкемдүү структурага ээ экендигин аңдоо жана сөз эркиндигин эске алганда мүмкүн болгон – терс 
бааланган, бирок укукка каршы –  мыйзам тарабынан криминалдашкан болушу мүмкүн. Мындайда 
агартуучулук кампаниялар, консультациялар жана семинарлар жардамга келет.  

           2.  ЖМКлар жаңылыктардын форумдарындагы жана социалдык тармактардагы жек көрүүчү 
комментарийлер менен иштей башташы керек. Мындай контент менен иштөө аны өчүрүү же 
талкууга тыюу салуу менен гана чектелбеши керек. Бул багыттагы иш-аракеттер 
комментарийлерди текшерүүгө гана эмес, керек болсо, жек көрүүнү таратуучулар менен байланыш 
түзүүгө да багытталат. Бул анын чыныгы максатын аныктоо, ошондой эле дискуссиянын формасын 
өзгөртүү үчүн да жасалышы мүмкүн.   

          3. Шайлоо алдындагы кампанияларды чагылдырууда ЖМКлар аудиторияга кастык тилинин 
авторлорунун чыныгы максатын бурмалабай көрсөтүү үчүн жек көрүүнүн жайылтуучуларын 
контект, иликтөө менен бетин ачышы зарыл.   

         4.  ЖМКлар маалыматты кенен бериши, плюрализмди колдошу, Кыргызстандын маданий, 
этникалык, тилдик, диний, гендердик, социалдык көп түрдүүлүгүн көргөзүшү, аудиторияны бул 
жагынан агартышы, алардын электоралдык процесстерге акыл-эстүүлүк менен катышуусуна дем 
бериши керек.  

         5.  Активдүү интернет-колдонуучулар жана омоктуу ой айтуучулар өзүнүн контенти аркылуу  
коомдогу каршылашууну курчутпай, ар түрдүү группаларга жана адамдарга карата кемсинтүүчү 
клишелер жана стереотиптер бар бөлүп-жаруучу билдирүүлөрдү колдонбой, сылык сөздөрдү 
колдонуп, талашып-тартышуунун маданиятын жогорулатышы керек.  

 

8 Сөздүн коннотациясы ал билдирген предмет тилди алып жүрүүчүлөрдүн  аң-сезиминде белгиленген объект менен туруктуу айкалышкан касиетин алып жүрөт,  
бирок ал сөздү колдонуу үчүн зарыл шарттар түзүлгөн эмес.  Коннотациялар ошол тилдик чөйрөдө кабыл алынган жана белгилүү бир коомдун маданиятында 
аныкталган бааны алган  объектти же фактты билдирет да, маданий салттарды чагылдырат. Мисалга куулук жана айлакерлик көптөгөн элдердин жаныбарлар 
жөнүндө жомоктордогу, фольклордогу персонаж катары түлкүнүн туруктуу мүнөздөмөсү болуп калган. Маданий коннотация – улуттук маданият жана конкреттүү 
тилдин алып жүрүүчүлөрүнө ошол элдин маданиятын чагылдырган  кандайдыр бир маалыматты алып жүрүүчү  компонент. 
https://studbooks.net/590178/literatura/tipy_konnotatsiy 
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Контекст 

Бул медиамониторинг башталган маалы шайлоо кампаниясынын башталышы – КР президенти 
Садыр Жапаровдун парламентке депутаттарды шайлоону 2021-жылдын 28-ноябрына белгилеп, 
2021-жылдын 29-августунда токтомго9 кол койгон күнүнө дал келип калды. Жаңы Конституцияга10, 
ылайык, келээрки парламент 90 депутаттан турат,  анын 54ү партиялык тизме боюнча, калган 36 
депутат – бир мандаттуу шайлоо округунан шайланат.   
 
3-сентябрда саясий партиялардын шайлоого катышуу тууралуу билдирүүлөрүн тапшыруу этабы 
аяктады. ЖМКлардын билдирүүлөрү боюнча КРда референдумдарды жана шайлоолорду өткөрүү 
боюнча Борбордук шайлоо комитетине (БШК) прламенттеги мандат үчүн күрөшө турган 75 
партиядан арыз түшкөн. Бирок, катталуучу партиялардын так тизмеси октябрдын аягында дайын 
болот.  

 

Шайлоо саясий күчтөрдүн өзгөргөн балансынын фонунда өткөнү турат. Акыркы жылы көптөгөн 
белгилүү саясатчыларга коррупция же мыйзамсыз баюу боюнча, же учурда мамлекеттик 
башкарууга өткөн “Кумтөр” алтын кен ишканасына байланыштуу кылмыш иштери ачылган. 
Медиамониторингдин биринчи этабында ЖМКда жана социалдык тармактарда так ушул  тематика 
басымдуулук кылды.  
 
 
Келе жаткан шайлоо аз талкууланды, журналисттер жана колдонуучулар кээ бир  персоналарга 
гана көңүл бөлүштү.  
Августтун аягында медиада жана социалдык тармактарда бир катар оппозициялык 
саясатчылардын жана активисттердин телефондорун жана мессенджерин тыңшоо боюнча жаңжал 
талкууланды. ИИМде 2020-жылдын октябрындагы өлкөнү толкундоолорго дуушар кылган саясий 
окуяларды изилдөө алкагында “тыңшоо соттун санкциясы менен ишке ашырылды” делгени менен 
социалдык тармактарда ал каршылыктарга тиешеси жок адамдар да тыңшоого алынган фактылар 
да аныкталган. 
 
Оппозициядагы саясатчы, «Реформа» партиясынын лидери Клара Соронкулова өзүнүн Facebook  
баракчасында тыңшоого кабылган көптөгөн адамдар боюнча кайрылуу жасаган – бул адамдар 
«мамлекет жүргүзгөн саясатка карата өзүнүн пикирин жана сынын батынуу менен ачык билдирген 
адамдар11» – деген.   
 
ЖМК жана интернет колдонуучулар декабрдын биринчи декадасында келе жаткан  шайлоого 
катышуу үчүн партиялардын биригүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө талкуу жүргүзүшкөн.  
Бул маселе учурдагы депутат Дастан Бекешев өзүнүн Телеграм-каналында12 анын кээ бир 
коллегалары КР президентинен партияга өтүүгө макулдук алууга умтулуп жаткандыгы жөнүндө 
жазганда курчуп кетти. Ошондой эле ал бул процессте Жапаровдун уулу Рустам дагы катышып 
жаткандыгын билдирген. Бирок президенттин администрациясы бул маалыматты четке какты.  
 
2021-жылдын 10-сентябрында «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын өкүлү Орозайым Нарматова Ош13 
шаарынын аэропортунда бийликти басып алууга ачык үндөгөн деген айыптоо менен кармалганда 
эксперттер жаңылыктардын алдындагы форумдарда жана интернеттеги дискуссиялык топтордо 
активистке жана ал жактаган саясий бирикмеге каршы жек көрүүнүн толкунун катташкан.  
 

9«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоону дайындоо жөнүндө» Жарлык, 29.08.2021, 
http://president.kg/kg/okujalar/20426_kirgiz_respublikasinin_ghogorku_keeshinin_deputattarin_shayloonu_dayindoo_ghnnd_gharlikka_kol_koyuldu  
10 «КР Конституциясы жөнүндө», КР Мыйзамы 05.05.2021, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112215 
11 К.Сооронкулованын аккаунту, https://www.facebook.com/100001543883725/posts/4455763491151736/?d=n  
12 Эл депутатынын ойлору, Д.Бекешевдин Telegram-каналы, https://t.me/dastanbekeshev/790  
13 https://24.kg/proisshestvija/206687_zaderjanie_aktivistki_vchem_obvinyaet_orozayyim_narmatovu_sledstvie/ 
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Сентябрдын ортолорунда, «Улуттар биримдиги»  жана  Кыргызстандын улуттук-демократиялык 
партиясынын (КУДП) өкүлдөрү шайлоого катышуу үчүн бир партияга биригээрин, ал эми  «Ата 
Мекен» жана «Реформа» партиялары кеңири коалиция түзөөрү жөнүндө меморандумга кол 
койгонун билдиргенде шайлоо алдындагы дискурс күчөй баштаган. Так ушул эки акыркы саясий 
бирикме жек көрүүчү контенттин авторлорунун көңүл чордонунда болду. Бул партиялардын жана 
алардын мүчөлөрүнүн дарегине көптөгөн кордоолор, адамгерчиликсиз метафоралар жана ыксыз  
окшоштуруулар катталган.  
ЖМКда Боршайкомго14 шилтеме берүү менен саясий партиялардын жана талапкерлердин үгүт 
ишине коомдук каналдарда акысыз  эфир  берүү жөнүндө билдирүү жасашты. Ошол эле маалда 
талапкерлер шайлоочуларды өзүлөрүнүн атаандаштарына каршы тукуруп, шайлабоого үндөгөн 
«терс комментарий коштолгон маалыматтарды жайылууга укугу жоктугу жөнүндө  эскертүү 
жарыяланган».  Бирок, «терс комментарий» дегендин ичине эмне камтылгандыгы жөнүндө 
түшүндүрмө берилген эмес.  
  
Ал эми Тынчтыкты орнотуу Мектебинин эксперттери мындай ыкма дебаттардагы пикир билдирүү 
алкагын тарытат жана цензураны күчөтүүгө алып келет деп кабатыр болушууда. Дискуссияларда 
саясий, диний уюмдарды, ар кандай идеологияларды сындоого чек коюлбашы зарыл, себеби ал 
сөз эркиндиги жана плюрализм чегинде жатат.  

 
Кастык тилин аныктоо 

Кастык (жек көрүү) тили (англ. нate speech) 15 – бул азчылыкка жана социалдык ар кандай 
белгилери боюнча бириккен топторго карата расалык, этникалык, диний ксенофобияны, 
гомофобияны, трансофобияны, мигрантофобияны жана жек көрүүнүн башка түрүн жайылткан, 
көкүткөн, ага дем берген же аны актоону камтыган билдирүүнүн бардык формалары кирет. Бул 
белгилерге КР Конституциясынын 25-беренесиндеги 2-пунктуна16, ылайык – “жынысы, расасы, 
тили, майыптуулугу, этностук таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, 
билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары” – болушу мүмкүн.  

 
 
Кастык  тили речтик конструкцияда ийкемдүү структурага ээ жана ал эки формада кездешет – терс 
баалануучу, публикалык дискурста такай кездешүүчү, сөз эркиндиги көз карашы боюнча жол 
берилчү  жана мыйзамсыз, мыйзам тарабынан криминалдашкан болуп. 

 
Контенттик дискриминация17 – бул азчылыкты жана аялуу топторду стигмалоочу ксенофобиялуу 
стереотиптери  жана  клишелери  бар  басылмалар,  сөздөр,  медиалык  материалдар.  
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. 
 

Конституция ар бир жаран пикирин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуулукту 
берет. Аракеттеги  Мыйзамда расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы 
кастыкты (араздашууну) козутуу, адамдардын диний, улуттук же расалык белгиси же таандыктыгы 
боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же начардыгын пропагандалоо, ошондой эле булар эл 
алдында же ЖМКны, интернетти18 пайдалануу менен жасалса кылмыш жазасы каралган. Бул 

14 Шайлоо-2021. Партиялар бир сааттык акысыз эфир убактысын алышат, 
https://24.kg/vlast/208018_vyiboryi-2021_partii_poluchat_chas_besplatnogo_efirnogo_vremeni/ 
15 Кастык тилин аныктоо, 3-б, “КРда ЖМКдагы жана ачык дискурстагы кастык тили”, 2015-2016, БА Тынчтыкты орнотуу жана  медиатехнологиялар, URL http://www.ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/216-rezyume-issledovaniya-yazyk-vrazhdy-v-smi-internete-i-publichnom-diskurse-2015.html 
16 КР Конституциясы, 05.05.2021 г., http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112215  
17 CONTENT DISCRIMINATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
18 КР Кылмыш кодекси, ст. 313, 2019-ж, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
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мыйзам кеңири түшүндүрмөгө ээ 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 укукка  каршы келген (криминалдашкан) контент 
жөнүндө түшүнүктөрдү камтыган эмес. 

 

Троллинг, троллингдүү комментарий (англ. trolling) интернетке тиешелүү, окурмандардын 
эмоциялык жооп кайтартуу жана алар менен талаш-тартышка19 түшүү максатында ар кандай 
интернет-форумдарда кааланбаган жана / же карама-каршылыктуу комментарий жазуу, атайы 
жасалган акт (тролль). 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 мүмкүн20. Бул 
изилдөөнүн методологиясы кастык тили бар троллингдик комментарийлерди каттоону жана 
талдоону камтыйт.  

 
Салыштырма талдоо 
 

3-диаграмма. Документтештирилген кастык 
тилинин жанрлар боюнча бөлүштүрүлүшү, % 

 

Отчеттук аралыкта шайлоонун алдындагы 
дискуссиялардын негизги бөлүгү социалдык 
тармактарда, көбүнчөсү Facebook-группаларда 
жана персоналдык аккаунттарда катталды. 
Кыргызстандык колдонуучулар үчүн Facebook 
башка социалдык тармактарга караганда жек 
көрүүчүлүк дискуссиялар көп болгон колдонуучу 
платформа болуп калганы көрүнүп турат.  

3-диаграмма. Документтештирилген кастык 
тилинин жанрлар боюнча бөлүштүрүлүшү, % 

 

 

Жаңылыктардын жана макалалардын алдындагы форумдар да жек көрүүнү жайылтуучулардын 
кийинки аянтчасы болуп калды, ал эми сентябрь айында мониторинг жасалган Twitter и Instagram 
аккаунттары  1%дан аз кастык контентин түзгөн.   

 

Речтеги агрессия же уят сөздөрү бар троллингдүү комментарийлер коомдук пикирди түзүүгө таасир 
этээрин эске алып, изилдөөчүлөр бул контентти да катташты.  

 

19 Urban Dictionary, URL https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 
20 БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби. Сөз эркиндигин жана кастык тилин изилдөөнүн методологиясы, http://www.ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy.html 
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4-диаграмма. Кастык тилин жайылтуучуларды топко 
бөлүү,% 

Ошондой эле талапкерлерди жана саясий 
партияларды баяндоодо жана сүрөттөөдө 
кемсинтүүчү клишелер, ан кандай белгилер боюнча 
стереотиптүү билдирүүлөр, ксенофобиялуу 
коннотациялар, гендердик жана гомофобиялуу акарат 
келтирүүлөр, аны менен катар адамгерчиликсиз 
метафоралар жана уят лексика колдонулган. Жек 
көрүүчүлүк контентти категорияларга бөлүштүрө 
келгенде жаңылыктардын астындагы жана веб-
сайттардагы троллдорду жана жашыруун 
жазгандарды кошкондо комментарий жазгандар 
басымдуулук кылат.  

Кастык  тилин жайылтуучулардын ичинен лидер катары комментаторлор (97%) чыгышты, себеби 
алар комментарий гана калтырбастан маалыматты бөлүшүп, ошону менен катар жек көрүүчү 
пикирди жана риториканы пропагандалоону күчөтүп жатышты.  

Мисалга, кыргызтилиндеги: «Ата Мекен» жана «Реформа» партиялары бирикти»21 деген 
жаңылыкта 189 комментарий  катталган.  

 

Алардын бир катары саясий партияларга жана ошол бирикмелердин талапкерлеринин дарегине 
гомофобиялуу жана этникалык жактан кемсинтүүчү клишелерди (адамдыкты кордогон 
терминдерди, айбандар менен салыштырууну) жана  ыксыз 
ассоциацияларды жана араздаштыруучу тилди камтыган.   

Сөздөрдүн 1-булуту. Изилдөө аралыгында аныкталган 
кемсинтүүчү, араздаштыруучу сөздөр жана адамгерчиликсиз 
метафоралар. 

 

Эгерде 2020-жылдагы шайлоо алдындагы өткөрүлгөн 
медиамониторинг менен салыштырып көрсөк, изилдөөнүн 
алгачкы маалындагы кастык тилинин ретрансляторлору үч 
эсе аз болчу. Бирок буга 2020-жылы башка факторлор 
таасир кылды – жай мезгили, COVID-пандемиясынын күчөшү, эс алуу маалы.  

Экинчи орунда комментаторлордон бир топ азыраак кастык тилдүү ЖМКлар турат.  
Буларда кемсинтүүчү клишелер жана стереотиптер, ошондой эле жаңылыктардын алдындагы 
дискуссияларда ажырымды курчуткан келишпестиктер контенттин  2%ын түзгөн.  Бул сан 2020-
жылдагы парламенттик шайлоо алдындагы алгачкы медиамониторинг аралыгындагы санга 
салыштырмалуу орточо эсеп менен беш эсеге аз22.  
 
Бирок бул цифралар ЖМКдагы кастык тилинин деңгээлинин азайганынан кабар бере бербейт.  
  
 
 

21 Жалбырак ТВ  Сентябрь Facebook-баракчасы,  11.09.2021-ж. https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/videos/1250007432115000 
22 КРда ШАЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ЖАНА ШАЙЛОДОН КИЙИНКИ ДИСКУРСТАГЫ КАСТЫК ТИЛИ. ФИНАЛДЫК ДОКЛАД, 2020-ж., 23-б., «Медиамониторингдин бардык  
аралыгындагы кастык тилинин  трансляторлорунун динамикасы», http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/5390-yazyk-vrazhdy-v-pred-i-postvybornom-diskurse-kr-
finalnyy-doklad.html 
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Биринчиден, изилдөөнүн башында шайлоо кампаниясынын активдүү фазасы али баштала элек, 
экинчиден, келе жаткан шайлоо жаңы Конституцияга  ылайык саясий баланстын жана келечектеги 
парламенттин өзгөрүү  маалына туш келип отурат. Жаңы саясий партиялардын конфигурациясы 
партиялардын съезди болмоюнча, алар өзүнүн тизмесин бермейинче такталбайт. Демек, бул 
себептер жалпы маалымат каражаттарындагы жана 
социалдык тармактардагы шайлоо тематикасын 
талкуулоону басаңдатууда, анда  КР Жогорку Кеңешке 
шайлоо жөнүндөгү дискуссияга колдонуучулардын 
тартылуусу али төмөн.  
 
Сөздөрдүн 2-булуту. Изилдөө учурундагы аныкталган 
кордоочу жана араздаштыруучу лексика.  
 
 
«Апрель телеканалынын» #НеЖаңылык рубрикасындагы 
«Шайлоого 70тен ашык партия катышабы?» деген 
видеоматериалда араздаштыруучу тон 50-секундада эле 
башталган. Журналисттер видеоматериалдарды ажыраткан 
жерлерине  Россиянын «Ленинград» деген группасынын  
«Выборы! Выборы! Кандидаты – пидоры!»23 деген аталыштагы ырынын үзүндүсүн коюшкан.   

 
Анын артынан кемсинтүүчү клишелери бар ачуулуу, гомофобиялуу комментарийлер, кордогон 
шылдың, адамдардын адамдык касиетин тебелеген метафоралар (мисалга – «булар 
проститукалардан кем емес шакалы» «пидораздар»24,  «эшектер» деген сөздөр жазылган. 

 
Үчүнчү группа – бул (1%) контент, анын ичинде визуалдык 
контент түзүүчүлөр, алар ой-пикир лидерлери да, чоң 
посттордун жана анатиликалык комментарийлердин 
авторлору болушу мүмкүн. Алардын ичинен кээси өзүнүн 
пикирин сүрөт коюп билдириши, аны шылдың, шакаба, 
кээде кастык тили менен коштотушу мүмкүн.  Мисалга, 112 
колдонуучу башына кой чапталган, койдун маараган үнү 
коштолгон аудиовизуалдык пост менен бөлүшүшкөн25.  

 

 

1-скриншот. САДЫР НУРГОЖОЕВИЧ🇰🇰🇬🇬 Facebook-группасында 
жарыяланган аудиовизуалдык пост. 

 

 

Комментарийлердеги адамдык касиетти тебелөө, депутаттарды жана боло турган шайлоодо 
депутаттыкка талапкерлерди кой менен салыштыруу колдонуучулардын кастык риторикасын 
күчөткөн, бул башка визуалдык посттордо да уланган.  

23 “Ленинград” группасынын ыры, 2007-ж.,https://www.youtube.com/watch?v=1CLBANCVHTw 
24 Пидор (орус.) - кемсинтүүчү клише, ЛГБТ өкүлдөрүнүн тобуна карата кордоочу эпитет, адабий «педераст» деген сөздүн кыскартылган варианты  (кыргызстандык 
ачык дискурста ««пидараздар» деген клише катары колдонулат). Бул клише кластерге гомофобиялык түрдөгү кастык тилине киргизилген. Ачык дискуссияларда бул 
клише ЛГБТ группага гана тийиштүү эмес, кордогусу келген адамдарга жана персоналарга да колдонулат.  БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар 
мектебинин глоссарийинен, 2017-ж, http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/ 
25 Садыр Нургожоевичkg Facebook-группасы, 19.09.2021-ж., https://www.facebook.com/groups/1842887042553478/ 
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Ушул эле Facebook-группадагы башка, кыргызстандыктарды 
“Барандардын шайлоосу” күтүп жаткандыгын жана 
татыктууларды тандаш керектиги жөнүндөгү постко 56 
комментарий жазылган жана 245 лайк басылган. 

 

2-скриншот. «САДЫР НУРГОЖОЕВИЧ🇰🇰🇬🇬» 26 Facebook-группасында 
жарыяланган визуалдык пост. 

 

Кастыктын түрлөрү боюнча тренддер  

Тандалган материалдардагы кастык тилинин аныкталган 
инциденттери контент катары ЖМКнын, аккаунттун же 
колдонуучунун кадыр-барктуулугу, жек көрүүчү контент  же билдирүү каерде жарыялангандыгы 
боюнча тыкыр изилденди. Дискурс-талдоо, семантикалык талдоо жана категорияга бөлүштүрүү 
аркылуу эксперттер катталган маалыматтарды сабырсыздыктын сегиз түрү боюнча рангга 
бөлүштүрдү27.  

Пайыздык катышты көрсөткөн бул диаграммада катталган контент кайсы түргө кирээри 
бөлүштүрүлгөн.  

 

5-диаграмма. Талданган материалдардагы кастык 
тилинин түрлөрү боюнча тренддер, % 

 

 

Материалдардын басымдуу бөлүгү - 39% - 
кордоочу жана дискуссияны курчуткан жана 
келишпестикти, ырксыздыкты чакыруучу кастык 
тилге тийиштүү. 

 

Сабырсыздыктын бул категориясына жергиликтүү 
чөйрөдө калыптанган жана кыргыз, орус тилинде 

бирдей эмоционалдык жана маанилик боёкко ээ кээ бир клишелер жана стереотиптер, агрессивдүү 
риториканы жана кемсинтүүчү сөздөрдү камтыган сарказм менен шылдың  да кирет.  

 

 

 

 

 

26 Садыр Нургожоевичkg? Facebook-группасы  20.09.2021 г., https://www.facebook.com/groups/1842887042553478/ 
27 Кастык тилинин түрлөрү – бул мониторинг, документтештирүү жана лексиканы анализдөө методологиясы боюнча кастык тилинин типологиясы. 
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3-сөз булуту. Ажырымды пайда кылган пикирлер, 
каршылаштырган талкуулар, капа кылуучу жана кемсинтүүчү 
клишелер жана стереотиптер   

Бул жерге ар кандай топторго карата жаңылыш  
аргументация, троллинг жана пропаганда, клише жана 
стереотиптерди аралаштыруу, аларга эч кандай фактылар 
менен далилденбеген, ойлонуп табылган ар түрдүү 
сапаттарды же таандыктыкты таңуулоо, коомго жана 
мамлекетке зыян келтирүү максатында бирөөлөр менен 
кызматташууда – деп күнөө коюу кирет. 

Жек көрүүчү контенттин бул түрү шайлоо алдындагы ачык дискурстарда кеңири жайылган лексика 
болуп эсептелет. Саясатчыларга жана башка таасирдүү инсандарга карата терс баа берүүчү 
билдирүүлөр28 коркунучту, жек көрүүчүлүктү козутууну же зордук-зомбулукка үндөөнү алып 
жүрбөсө саясий процесстин бир бөлүгү болуп кала берет.  

Мындай кастыктын түрүнө тийиштүү материалдарды 
эксперттер медиамониторингдин биринчи жумасында 
эле каттай башташкан. ЖМКда атактуулардын 
Жогорку Кеңештин29 жаңы чакырылышына белгилүү 
депутаттардын барышы жөнүндө болжолдоолор 
экспресс-интервью катары басылганда жаңылыктын 
форумдарында бир катар комментарийлер, анын 
ичинде араздаштыруучу билдирүүлөрү бар 
троллингдер, кемсинтүүчү клишелер жана терс 
стереотиптер катталган.    

4-сөз булуту. Адамгерчиликсиз метафоралар, адамдарды 
айбанаттар менен салыштыруу, ыксыз окшоштуруулар, 
Батышка каршы риторика.  

 

Андан соң мындай «эпитеттер» башка жаңылыктарда аныкталды. Бул бир мандаттуу округ боюнча 
депутаттыкка биринчи  талапкерлигин койгон Боршайкомдун экс-төрагасы Акылбек Сариевдин30 
аты аталганда аныкталган жана бул кастык сөздөр башка талапкерлердин аты аталганда да 
катталган31.  

Адамгерчиликсиз метафораларды колдонуу жана адамдарды айбанаттарга салыштыруу, 
ыксыз салыштыруулар жана батышка каршы риторика (32%) колдонулган («шакалы», «койлор», 

28 Кастык тилинин терс баа берүүчү түрү криминалдаштырылбайт, капа кылуучу жана жагымсыз болсо да сөз эркиндигинин көз карашы боюнча мүмкүн  деп 
эсептелет. Кыргызстандын мыйзамдарында кастык тилинин эки түрүнүн аныктамасы жок – терс баа берүүчүнүкүн жана криминалдык деп эсептелгендикинин. Бул 
анын структурасын квалификациялоону татаалдаштырат. Билдирүүлөрдөгү араздашууну (ыйкы-тыйкыны) кеңири интерпретациялоо КР мыйзамында татаал болуп 
эсептелет (БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин эксперттеринин билдирүүсү), www.ca-medistors.net 
29 Кого из известных депутатов мы можем увидеть в новом созыве Жогорку Кенеша? (видео), 10.09.2021 г., 
https://kaktus.media/doc/445604_kogo_iz_izvestnyh_depytatov_my_mojem_yvidet_v_novom_sozyve_jogorky_kenesha_video.htm     
30 Стал известен первый кандидат в депутаты по одномандатным округам, 13.09.2021 г., 
https://kaktus.media/doc/445886_stal_izvesten_pervyy_kandidat_v_depytaty_po_odnomandatnym_okrygam.html  
31 Арсланбек Малиев также решил баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша, 13.09.2021 г., 
https://kaktus.media/doc/445798_arslanbek_maliev_takje_reshil_ballotirovatsia_v_depytaty_jogorky_kenesha.html , Тазабек Икрамов выдвинулся как кандидат-
одномандатник на выборы в Жогорку Кенеш, 28.998.2021 г., 
https://kaktus.media/doc/446719_tazabek_ikramov_vydvinylsia_kak_kandidat_odnomandatnik_na_vybory_v_jogorky_kenesh.html, Рыскелди Момбеков менен маек: 
ШАЙЛОО, АТАМБАЕВ, ЭКИ ДОСТУН ТИРЕШИ, КУМТӨР жана башкалар  
- «Апрель» телеканалынын Facebook-баракчасы,15.09.2021-б.,  
https://www.facebook.com/watch/?v=603047694027834 
 
 

 

 
14 

Кыргызстандагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили,  1-чыгарылыш, 2021-ж,. август-сентябрь.  БА Тынчтыкты 
орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби. Интерньюс-Кыргызстандын Медиа-К долбоорунун колдоосунда 

 

                                                           

http://www.ca-medistors.net/
https://kaktus.media/doc/445604_kogo_iz_izvestnyh_depytatov_my_mojem_yvidet_v_novom_sozyve_jogorky_kenesha_video.htm
https://kaktus.media/doc/446719_tazabek_ikramov_vydvinylsia_kak_kandidat_odnomandatnik_na_vybory_v_jogorky_kenesh.html
https://www.facebook.com/watch/?v=603047694027834


«чочколор», «иттер», «эшектер», «куу түлкү» («ит катары атып өлтүрүү керек» - деген сыяктуу 
«Батыштын чөөлөрү» ж.б.) деген сөздөр шайлоого аттанган саясий партиялар жана белгилүү бир 
партиялык персоналар жөнүндөгү комментарийлерде басымдуу  болгон.  

 

Адамга айбанат катары же адамдардын тобуна айбан катары мүнөздөмө берүүсү – аларга 
интеллект, сезим жана өзүн кармануу жетишпей жаткандыгын, ошону үчүн алардын укугу жоктугун 
туюндурат.  

Мындай лексика көбүнчөсү адамдык ченемдерден кайт кылууну, кастык тилинин бул түрү боюнча 
курмандык болгон адамдарга же топторго карата жек көрүүнү же эл алдында душманга айлантууну 
максат кылганда пайдаланылат. Бул тип көбүнчөсү өзүнө жектөөгө алынган адамдар тарабынан 
аудитория олуттуу коркунучка кабылаары жөнүндө коннотацияны алып жүрөт.   
  

Гомофобия (9%) жана гендердик жек көрүүчүлүк (9%) талданган материалдарда бирдей санда 
аныкталган. Гомофобиялык чабуулдар «Ата Мекен» жана «Реформа» саясий партияларынын 
биригүүсү жана ал партиянын атынан чыккан потенциалдуу талапкерлер жөнүндө жаңылык 
чыкканда коштогон32. 

Гомофобиялык типтеги сабырсыздык мурдагы медиамониторинг аралыктагыдай эле орой жана 
экспрессивдүү лексиканы, кээ бир талапкерлерди атайын ЛГБТ-адамдар менен окшоштуруп 
жалган идентификациялоо элементтери менен коштолгон.   Кыргызстанда ЛГБТ темасы өтө 
сезимтал келип,  «социалдык жактырылбайт», коомчулукта патриархалдык баалуулуктарды 
кармангандар тарабынан сындалып кетет.   

Ачык талкууларда бул маселе көбүнчөсү терс контекстте көтөрүлөт, «ЛГБТ» аббревиатурасы, 
гомофобиялык клише жана стереотиптер бир гана бул топторду кемсинтүү үчүн гана 
колдонулбастан, кайсы бир  адамдын же уюмдун терс образын түзүп, кемсинтүү жана коомдук 
пикирди манипуляциялоо максатында пайдаланылат.  

Шайлоо алдындагы тематиканын контекстинде гендердик жек көрүүчүлүктүн толкуну 2021-
жылдын 10-сентябрында, Ош шаарынын аэропортунда «Бүтүн Кыргызстан» саясий бирикмесинин 
өкүлү Орозайым Нарматова бийликти зордук менен басып алууга элди үндөдү деген жалаа менен 
кармалганда көтөрүлгөндүгү катталган.  

Веб-сайттардагы жана социалдык тармактардагы жаңылыктарды көптөгөн сексисттик 
комментарийлер жана өлтүрүүгө33 чакырыктар коштогон.  «Кыз болсо да элдин душманы»,  
«камагыла эл бузарды», «политической проститутка деп коет мындайды», «эл бузар канчыктарды 
атып салса да болот» деген сөздөр көп айтылды.  

Гендердик жек көрүүнүн башка бутасы – шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча 
Борбордук шайлоо комиссиясынын (БШК) жетекчиси Нуржан Шайлдабекова болду (мисалы: 
«Баба-Яга», «шайтанка», «бул катынды ыргытып салыш керек»).  
 
Боршайком, БШКда байкоочулар менен жолугушуу же шайлоочулардын тизмесин чогултуу 
жөнүндө жаүылык же пост болсо эле комментаторлор терс тондо пикир калтырып жатышты.  
 
БШКнын төрайымы Апрель телеканалынын #НеЖаңылык деген маалыматтык чыгарылышындагы 
«ПАРТИЯДАГЫ ОРУНДАР "НАЛИЧКА" МЕНЕН ТӨЛӨГӨНДӨРГӨ ГАНА САТЫЛЫП ЖАТАБЫ?” 

32 Жалбырак ТВ Facebook-баракчасы – Сентябрь, «Ата Мекен» жана «Реформа» партиялары бирикти,11.09.2021 г., 
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/videos/1250007432115000  
33 Instagram-страница  turmush.kg, «Ош» эл аралык аэропортунда активист Орозайым Нарматованы укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кетти, 
10.09.2021 г, https://www.instagram.com/p/CToGpFvowtp/  
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деген видеоматериалы  2021-жылдын 23-сентябрында34 Facebook-баракчага жарыяланган 
комментарийлерде чабуулга туш болгон.  

Чыгарылышта Жогорку Кеңештин депутаты  Жанар Акаевге шилтеме кылуу менен келе жаткан 
шайлоого эки ири партия түзүлөөрү жөнүндө жаңылык чыккан.  Бул партияга таасирдүү кишилер 
акчалуу адамдарды гана кошоору, бул орундар акчага сатылаары айтылган. Демек, ошол эле 
мурдагы каталар кайра кайталанып жатыптыр деп маалымдалган ЖМКда.  

 

Кийинки категорияга жаш-курактык жек көрүүчүлүк кирип, ага аныкталган кейстердин жалпы 
санынан 7%ы кирген. «Чатакчы абышкалар», «тажатма чалдар», «пенсионерлер бийликке 
умтулушат» деген клише жана стереотиптер «Бүтүн Кыргызстан» жана «Кыргызстандын 
коммунисттер партиясы» саясий бирикмелеринин лидерлерине арналган материалдарда 
катталган.   

Bayandama.media веб-сайтында жарыяланган макалада авторлор аудиторияга курактык 
сабырсыздыкка басым койгон: “Тажрыйбалуу, тажаан чалдар бийликке умтулду. Сиз аларды 
колдойсузбу?” деген суроо менен кайрылып, андан ары: жаңы муундун ачуусун келтиргени: 
“чалдар жаштарга жол бошотпогондугу” жөнүндө маалымдайт.   

 

 

 

3-скриншот. Макаласынын мисалы: «Тажрыйбалуу, тажаан 
чалдар бийликке умтулду. Сиз аларды колдойсузбу?»  

 Сүрөттүн астында: «Жаш келсе ишке, кары келсе ашка деген 
кепти учурунда барктачубуз, азырчы, азыр барк-баасы кетип 
калганбы?!» деген сөздөр жазылган35.   

 

 
Жаш-куракка сабырсыздык талкуусу социалдык тармактарда улантылып, анда комментаторлор 
бул партиянын  лидерлерин жазып жатып, кемсинтүүчү клише менен стереотиптерди колдонушкан. 
(мисалдар: «картаң аферисттер», «осурактар», «өчкөн гвардия»). 
 
Территориалдык сабырсыздыкка (2%) «шаар-айыл» түрүндөгү эки жаатка бөлгөн билдирүүлөр 
жана “айылдык өксүктүккө” шилтеме жасаган материалдар киргизилген. Мындай билдирүүлөр 
Facebook-топтордогу талкууларда болгон.  
 
Жаңы шайлоого катыша турган, учурдагы парламенттин депутаттарын «мырк»36 дешип, бул 
кемсинтүүчү клише менен потенциалдуу талапкерлердин маданиятынын жана билиминин 
төмөндүгүнө басым жасашкан.     
Депутат Дастан Бекешев, өзүнүн Telegram-каналында37 президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам 
депутаттыкка потенциалдуу талапкерлер менен жолугушуп жаткандыгын жазган, ЖМКлар бул 

34 Апрель телеканалынын Facebook-баракчасы, 23.09.2021 г.,https://www.facebook.com/april.tv.kg/videos/412539930276896 
35 Тажрыйбалуу, тажаан чалдар бийликке умтулду. Сиз аларды колдойсузбу? 26.09.2021-ж., 
https://bayandama.org/2021/09/26/%d1%82%d0%b0%d0%b6%d1%80%d1%8b%d0%b9%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%83-
%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%b0%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%80-
%d0%b1%d0%b8%d0%b9%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%ba%d0%b5-%d1%83/ 
36 Мырк – билингвисттик тексттерде жана Кыргызстандагы кыргыз жана орус тилиндеги речтик айкалыштарда  айылдык региондорго, урбанизацияланбаган 
адамдарга карата кемсинтүүчү клише. 
37 Элдик депутаттын ой-толгоолору, Д.Бекешевдин Telegram-каналы, 28.08.2021-ж., https://t.me/dastanbekeshev/790 
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жөнүндө жаңылык чыгарып жиберишкен38,  ал эми комментаторлор жаңы бийликтин дарегине 
акарат айта башташкан.  Бул окуяны Фейсбук колдонуучулар: «мыркотский вариант башталды» 
дешкен. Мында алар шайлоого баягы эле эски схема боюнча даярдык жүрүп жатканын, чала сабат 
жана заманбап эмес адамдарга  тийиштүү түркөй механизмдер пайдаланылганын, аны 
жергиликтүү тил чөйрөсүндөгү “мырктарча” деген оозеки сөз менен белгилешкен.   
 
Окуялардын минималдуу саны регионалдык (1%) жана этникалык (1%) сабырсыздыктын түрүнө 
туура келген.  

Шилтеменин биринчи окуясында регионалдык таандыкты («нарындык»)  эксперттер бир 
мандаттуу округ  боюнча катышкысы келгендигин билдирген Акылбек Сариев жөнүндөгү 
жаңылыктын астындагы талкуулардан аныкташкан.  
Экинчи жолу бул ксенофобиялык мааниси бар коннотация «Ата Мекен» партиясынын өкүлү Тилек 
Токтогазиевдин дарегине арналды.  Анын тийиштүүлүгүнө жана анын кытай этносуна окшоштугун 
баса белгилеп, комментаторлор терс контекстте «шаолинь», «кытай», «хуйлунь»39 деп 
мазакташкан.   
 
Терс маанидеги этникалык коннотациялар «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын лидеринин дарегине 
да катталды. Колдонуучулар сын жана кемсинтүүчү контенттерде аны тажикчесинен: 
«Адахамчон»40 деп аташкан, бул жергиликтүү түшүнүктө анын    этникалык тийиштүүлүгүн гана 
билдирбестен, бул группа менен байланышта болгон этнос менен персонанын терс образын 
жаратуу болуп эсептелет.  
 
Бул учурда колдонуучулар саясатчыга 2009-жылы Мамлекеттик катчы болуп турганда Тажикстан 
менен протоколго41 кол коёт,  ошондуктан алардын ою  боюнча кыргыз-тажик чек арасында бүгүнкү 
күнгө чейин талаш-тартыштар болуп келе жатат (комментарийден мисал: «Мындайларды 
политической проститутка деп коет, кайсы чоң жакшы акча төлөсө ошонун ырын ырдаган, 
таджик Адахамчонду сый урматтан кечкен инсандардын катарындамын42. 
 
 
Формалар жана тоналдуулук 
 
Методологияга ылайык, бардык аныкталган материалдар кастык тилинин формасына жана 
тоналдуулугуна карата системага салынды. Сандык анализдин методу боюнча 
документтештирилген кейстердин саны кастык тилинин түрүн эске алуу менен төмөнкүдөй 
бөлүштүрүлдү:   

жумшак, буга  материалдардын 73%ы тийиштүү болду, мээлүүн – 25%, жана 2%ы  каардуу кастык 
тилине киргизилди. 

Кастык тилинин каардуу формасына басмырлоого тикелей же кыйыр чакырык таштоо, кээде 
өлкөдө, региондо тигил же бул топтун отурукташына каршы гипотетикалык чакырыктар, тикелей 
ксенофобиялык коннотациялар   кирет. Бирок кастык тилинин бул формасы укуктуулуккка каршы 
деп каралбашы керек.  Ар бир кейс үчүн өзүнчө тесттик лингвистикалык маркерлер жана 
билдирүүнүн аудиторияга тийгизчү таасирин изилдөө үчүн комплекстүү ыкма пайдаланылат. 
Мындан бөлөк, кастык тилинин каардуу тили ар кайсы контекстте өзүнүн формасын, тналдуулугун, 
ага жараша маалыматты пайдалануучуга таасирин өзгөртүшү мүмкүн.  

38 Сын Садыра Жапарова Рустам собирается стать депутатом Жогорку Кенеша?, 208.2021 
г.,https://kaktus.media/doc/445554_syn_sadyra_japarova_rystam_sobiraetsia_stat_depytatom_jogorky_kenesha.html   
39 Жалбырак ТВ – Сентябрдын Facebook-баракчасы, «Ата Мекен" жана "Реформа" партиялары бирикти» жаңылыгы,11.09.2021-ж., жаңылыктан астындагы 
комментарийлер, https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/videos/1250007432115000   
40 Адахан дген атты тажикче Адахамчон/ Адахамжон деп атоо. 
41 Мадумаров Что говорилось в протоколе по кыргызско-таджикской границе, который подписал, 19.09.2021-ж., 
https://kaktus.media/doc/398080_chto_govorilos_v_protokole_po_kyrgyzsko_tadjikskoy_granice_kotoryy_podpisal_madymarov.html  
42 turmush.kg Instagram-баракчасы,https://www.instagram.com/p/CToGpFvowtp/,10.09.2021-ж., 
коментарии под новостью - «Ош» эл аралык аэропортунда активист Орозайым Нарматованы укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кетти. 
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Мээлүүн (же орточо) түргө методология43 боюнча тигил же бул группанын/азчылыктын коомдук-
саясий жашоосуна жана мамлекетке терс таасир тийгизип жаткандыгы, ал группанын/азчылыктын 
бийликти басып алганга аракет кылгандыгы же бөлүнүү алып келгендиги, жарандыгын тануу ж.б. 
кирет. Бул бөлүштүрүүгө шайлоо алдындагы дискуссиядагы адамгерчиликсиз метафоралар, 
араздашуу тили жана бирөөлөр менен же бир нерсе менен ыксыз ассоциациялоо да кирет.  

 
6-диаграмма. Медиамониторингдин биринчи аралыгында 
катталган кастык тилинин формалары, % 

 

Кастык тилинин жумшак түрү – бул 
группанын/азчылыктын терс образы түзүлүп, чакырыгы 
жок ксенофобиялык кмментарий жазылганы. Мемдер, 
визуалдык сарказмы бар контент да бур түрдөгү 
группага кошулушу мүмкүн.  

 

 

 

Документтештирилген окуя көбүнчөсү өзүнө кастык тилинин бир нече түрүн камтыйт. Ошондуктан, 
жек көрүүчү чабуулга кабылган объекттерге карата бул формаларды системага салууда бир катар 
белгилер коюлат. Төмөндөгү 7-диаграммада отчеттук аралыкта кандай формадагы кастык тили 
партияларга жана талапкерлерге карата багытталгандыгы көрсөтүлгөн.  

 

 

  

 

7-диаграмма. Партияларга жана 
талапкерлерге карата 
документтештирилген кастык тилинин 
формалары, % 

 

 

 

 

 

 

43 Методология исследования, стр. 17. 
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Бардык аныкталган контент кастык тилинин объекттери боюнча бөлүштүрүлдү. Бул изилдөөдө  
комментаторлор сындаган жалпы саясий партиялар, бул партиялардын өкүлдөрү же лидерлери, 
же бир мандаттуу округдар боюнча шайлоого катышуусун билдирген талапкерлер кастык тилинин 
объекттери (курмандыктары) болушту. Жек көрүүчүлүк чабуулга кээ бир учурда Боршайкомдун 
жетекчиси Н. Шайлдабекова кабылды. 

1-таблица. Аныкталган  кейстердин партия жана талапкерлерге карата кастык тилинин формалары, % 

№№ Кастык тилинин 
объекти 

Жумшак Мээлүүн Катуу  

1. «Ата Мекен» партиясы 22% 55% 23% 

2. «Реформа» партиясы  35%  46% 19% 

3.  «Бүтүн Кыргызстан» 
партиясы 

29%  47% 24% 

4. Коммунисттер 
партиясы 

86%   14% - 

5. Адахан Мадумаров 3% 68% 29% 

6. Клара Сооронкулова 32% 58% 10% 

7. Акылбек Сариев 20% 80% - 

8. Исхак Масалиев 11% 89%  

9. Тазабек Икрамов 10% 75% 15% 

10. Алтынбек Сулайманов 7% 76% 17% 

11. Арсланбек Малиев 20% 80% - 

12. Тилек Токтогазиев 30% 58% 12% 

13. Орозайым Нарматова 2% 67% 31% 

14. Нуржан 
Шайлдабекова  

4% 69% 27% 

 

Төмөнкү диаграммада изилденген  материалдардын тоналдуулугу көрсөтүлгөн. Бул контент-
талдоонун методунун классы медиатексттердеги эмоционалдуу боёгу бар лексиканы жана 
объекттерди талкуулоодогу пикирди автоматтык түрдө аныктайт. Тоналдуулукка талдоо жүргүзүү 
жалпы санды эсепке алуу максатындагы мониторинг жасалган материалдардын катышын 
көрсөтөт.  

 

 

Бул маркер алгачкы документтештирүүдө жардамчы элемент болуп эсептелет жана кээде кастык 
тилинин бары-жогун аныктоодо эсепке алынат. Бирок, тоналдуулук медиатексттердеги кастык 
тилинин негизги билгиси боло бербейт, себеби кастык контентин аныктоо үчүн так изилдөөчү 
маалыматтарды бере бербейт.  
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8-диаграмма. Талданган контенттин тону  

Сандык катышка караганда диаграмма мындай 
көрүнөт: изилденген контентте тигил же бул партияга 
сынчыл макалалар, пропагандалык посттор жана 
комментарийлер көп (72%), 25%ы терс тондогу 
стереотипте, эң аз санда нейтралдуу (3%) тоналда 
болгон.  

       

 

 

 

Кастык тилинин методологиясы, талдоосу жана квалификациясы 

Шайлоо алдындагы көп тилдүү медиамониторинг сандык жана сапаттык ыкмаларга 
негизделген. Маалыматты топтоонун жана аны документтештирүүнүн алгачкы баскычында 
талдоонун компьютердик лингвистикалык системасы менен катар контентти атайы 
индикаторлордун жардамында кол менен жыйноо ыкмасы пайдаланылды: 

 
- этникалык, диний, гендердик азчылыкка жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, 
кары адамдар, жаштар сыяктуу социалдык топторго, географиялык ар кайсы аймактардын 
өкүлдөрүнө, ар түрдүү социалдык тектүү жана статустагы адамдарга, ВИЧ оорусу менен жашаган 
адамдарга, түрдүү саясий көз караштагы адамдарга, диссиденттерге карата негизги сөздөр, 
клишелер жана стереотиптер. Экспертизалоодо социалдык топтордун санына чектөө жок, ал 
аялуулугуна жараша өзгөрүп турушу мүмкүн. Мындан бөлөк, бөлүп-жарган сөздөр, 
адамгерчиликсиз метафоралар, жек көрүүчүлүк конструкциядагы  контексте ирония жана сарказм 
да аныкталды, алар  сынчыл дискурс-анализ методу менен изилденди. 
 
 

Ошондой эле: 

- онлайн-басылмаларда жана соцтармактарда макалалардын жана посттордун саны; 
- жарыялардын жыштыгы;  

- материалдардын жанрлары: пост, жаңылыктар, аналитика, мультимедиа (онлайн үчүн, бардык 
компоненттерди камтыйт: текст, фото, видео же аудио), фоторепортаж, интервью, 
сурамжылоо, комментарий/пикир (редакциялык же автордук); 

- макаланын/репортаждын темасы; 
- цитаталар – жөнөкөй жана берүүдөгү; 
- аялдарды, азчылыкты жана башка социалдык топторду эске алуудагы жекече талдоо 

эсепке алынды. 
 
 
Бул методология Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин эксперттик тобу 
тарабынан дискриминациялык дискурстун уланып жаткан медиа изилдөөсү жана 
мониторинги үчүн иштелип чыгып, жакшыртылды44. 

44 КР ачык дескурсундагы басынтуу жана сабырсыздык, изилдөө, 2020-ж., БА Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби,  35-б, Методология, URL 
http://www.ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html 
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Сандык компоненти мониторинг үчүн тандалган ЖМКларды, социалдык тармактарды 
(Facebookтагы Instagram жана Twitterдеги группаларды жана персоналдык аккаунттарды), 
ошондой эле колдонуучулардын кээ бир маалыматтык агенттиктердин сайтындагы 
жаңылыктарды талкуусун камтыйт. 

 
Бул баскычта эксперттер медиа мейкиндигиндеги гендердик, аймактык, территориялык, этникалык, 
расалык, диний жана кары адамдар, географиялык ар кайсы аймактын өкүлдөрү, ар түрдүү 
социалдык тектеги жана статустагы адамдар, түрдүү саясий көз караштагы адамдар жана тигил же 
бул саясий партияларга жан тартуусу сыяктуу башка белгилери жана мүнөздөмөлөрү боюнча жек 
көрүү чабуулдарынын жыштыгын, ошондой эле шайлоо алдындагы маселелерди чагылдырууда 
каралган макалалардын, репортаждардын, посттордун, дискуссиялардын тоналдуулугун 
катташкан. 

 
 
Материалдар атайын аналитикалык таблицаларга документтештирилген, ага кастык тилин 
алып жүргөн макалалардын, репортаждардын, посттордун, комментарийлердин же визуалдык 
контенттин скриншоттору тиркелген. 

Материалдын тоналдуулугу бир нече категориялар менен бааланган, алсак, мамлекеттик 
пропаганда, сын-пикир (эмоциялык түс берилген лексика жана авторлордун объектке карата 
пикири, кээде тигил же бул топту каралаган гумандуу эмес метафоралар), стереотиптүү, ортозаар, 
оң, илимий тон болуп. 

Топторду ар кандай контекстте жекече эскерүү жана бирдейлигине шилтеме жасоо изилденген 
медиаларда кастык тилинин деңгээлин аныктоого жол берген көрсөткүч болуп эсептелет.  

Адамдардын тобу гендердик, аймактык, территориялык, этникалык, расалык, диний жана башка 
социалдык белгилери жана мүнөздөмөлөрү боюнча конфликтогендик стереотиптер, клишелер, 
басмырлоочу лексикалар менен бир жолу эскерилсе дагы бардык макала, репортаж, пост, 
визуалдык контент аналитикалык блок болуп каралат. 

 
Мониторингдин сапаттык компоненти жергиликтүү ЖМКнын медиалык тексттеринде 

такай кездешүүчү айрым негизги сөздөрдүн жана билдирүүлөрдүн негизиндеги табылган кастык 
тилинин тибин (жумшак, мээлүүн, катаал) жана түрүн талдоосун камтыйт. 
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-баракчаларындагы, комментарийлердеги жана социалдык 
тармактардагы троллинг жана троллингдик комментарийлер дагы кастык тилинин 
категорияларынын бири катары каралды. Негизги индикатор – дискуссиялык топтордо, онлайн-
форумдарда аудиториянын көңүлүн бурдуруу максатында алдын ала кемсинтүүчү, коркутуучу же 
провокациялоочу билдирүүлөрдү жайгаштыруу. Троллинг аракети эки аспектте каралат: а) ниет 
(автордун максаты эмне?), б) ниетти же максатты билдирүү (автор өзүнүн анык ниетин (кара 
ниетин) байкатпоо максатында окурмандарды алдаганы жатабы?) 
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Троллингге карата жооп (тикелей жооп) боюнча дагы эки көрсөткүч аныкталат: а) 
интерпретация (троллингдин ниетин респондент кантип кабыл алып жатат?) жана б) жооптун 
стратегиясы (респонденттин реакциясы кандай?) 

 
Креолизацияланган тексттер (визуалдык контент) – алар камтыган сүрөттүн жана андагы 
сөздөрдүн негизинде визуалдуу түрдө талданды. Сапаттык ыкманын негизинде кастык 
тилинин учурдагы тренди аныкталып, ырайымсыздыктын түрлөрү боюнча 
квалификацияланды. 

 
Сандык талдоонун жыйынтыктары диаграммаларда пайыздык катышта көрсөтүлдү. 100% 
деп, отчёттун ар бир чыгарылышындагы шарттуу аралыгы  көрсөтүлүп, мониторинг 
жүргүзүлгөн тутумунда кастык тили бар, документтешкен материалдардын жалпы саны 
туюнтулат. 

Мониторинг кыргыз жана орус тилинде жумасына 5 жолу, 2021-жылдын 28-августунан 28-
сентябрына чейин реалдуу убакыт режиминде жүргүзүлгөн. Алынган барактар45 күнүнө үч 
жолудан кем эмес каралган. 

Кол менен талдоодогу изилденген медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын46  тизмеси: 

 
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 
23 «Баяндама.Медиа» https://bayandama.org/ 
24 «Назарньюс» https://nazarnews.org/ 
25  «МААЛЫМАТ ИНФО» Facebook-

баракчасы 
https://www.facebook.com/groups/416152426322818 

26 «Элдик пикир» Facebook-баракчасы 
 

https://www.facebook.com/Eldikpikirkg   

45 Изилденген медиаларга шилтеме бул отчеттун 10-барагында келтирилген. 
46 Тизме мониторингдин жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүн, кастык контенти катталганда машина же кол менен веб-баракчалар кошулушу мүмкүн. Мына ошондой эле сыяктуу 
медиаобъекттердин кээ бири кайсы бир учурга чейин кастык тили чыкпаса мониторингден түшүп калышы ыктымал. 
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https://eldik.media/
https://aryba.kg/
https://kyrgyztoday.org/
https://24.kg/
https://www.super.kg/
https://24.kg/
http://www.sayasat.kg/kg/
https://bagyt.kg/
https://kadam-media.kg/
https://pk.kg/
http://akipress.org/
http://www.turmush.kg/
https://ru.sputnik.kg/
http://t-media.kg/
https://www.facebook.com/TMediaKG/
https://govori.tv/
https://april.kg/
https://kabarlar.org/
http://www.sayasat.kg/
http://tezkabar.org/
https://www.facebook.com/groups/416152426322818


27  «Жалбырак ТВ – Сентябрь» 
Facebook-баракчасы 
 

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

28 «Регион ТВ» Facebook-баракчасы  
 

https://www.facebook.com/regiontvkg/videos/17527098
98271249 

29 Садыр Нургожоевич kg Facebook-
группасы 

https://www.facebook.com/groups/1842887042553478/ 

30  «Эркин маалымат.kg» Facebook-
группасы 

https://www.facebook.com/groups/638423246328486 

31 Facebook-группа «АТА-ЖУРТУМ 
КЫРГЫЗСТАН» 

https://www.facebook.com/groups/953824894650629 
 

32 «Азаттык» https://www.azattyk.org/ 
33 «ЧОН КАЗАТ» – Расмий группасы» https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
34 «Мигранттар» https://facebook.com/groups/migranttar 
35  «Маалымат Майданы» Facebook-

группасы 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599750190
51269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=
1 

36 Клара Сооронкулова https://www.facebook.com/profile.php?id=10000154388
3725 
https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/ 

37 Facebook-страница  «Апрель» 
телеканалы 

https://www.facebook.com/april.tv.kg/ 

38 Reporter.kg  https://www.facebook.com/ReporterKGrus 
39 «Элим үчүн» https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?r

ef=pages_profile_groups_tab&source_id=15456255057
47971 

40  «КЫРГЫЗ УЛУТТУК ПАТРИОТТОР 
кыймылы» 

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

41 «Асаба-Кыргыз Туусу.kg» https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/
permalink/3275086832507845/ 

42 «Независимый Кыргызстан/ 
Эгемендүү Кыргызстан» (КпТС) 

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

43 «БеспределKG» https://www.facebook.com/bespredelKG/ 
44 Рита Карасартова https://www.facebook.com/rita.karasartova 
45 Адиль Турдукулов https://twitter.com/adil_turdukulov 
46 «Жанылыктар Кыргызстан» https://www.facebook.com/groups/271478863515240 
47 «Кыргызстан против Таможенного 

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

48 КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ https://www.facebook.com/groups/687374182048063/ 
49 Адахан Мадумаров (жабык группа) https://www.facebook.com/groups/1504281456274859 
50 Адахан Мадумаров https://www.instagram.com/p/CJ3SS-lnDcL/ 
51 ОТРК https://www.youtube.com/watch?v=jbPEJLD79SI 
52 «Мародер Кыргызстан» https://www.facebook.com/profile.php?id=10003602613

8767 
53 Qyrgyz Mekenchili https://www.facebook.com/photo?fbid=3161046913995

239&set=a.104105076356120 
54 Равшан Джеенбеков https://www.facebook.com/ravshan.djeyenbekov 
55 «Аргумент» https://www.facebook.com/argument.kg/posts/27551798

18065502 
56 Мыктыбек Арстанбек https://www.facebook.com/marstanbek 
57 Нура Нури (Исакулова) https://www.facebook.com/profile.php?id=10006502582

4043  
58 Дастан Бекешев https://www.instagram.com/dastan_bekeshev/  
59  Айдар Халиков https://www.facebook.com/profile.php?id=10001337931

7354  
60  Аматов Жоомарт https://www.facebook.com/zhoma.boy  
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https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZXBZNBWCMHGlC4_UbzOzG_JN9jbK9Rjslv8p1G_59iDMFOIpQgcWG0v1DfiZxwcEwA5tDDCIqypyordhXYoLbg6zlBzIu6NLZV4OBMNoR0y85z93j63n2Mho-BtB8O8Qn1DH05Q0N5pVeDXl-_Bk5RKEgwGXAiSS5V-kQBxINQX5odGSxC1_aeM1ojGMvyIDqQ&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv/?__cft__%5b0%5d=AZXBZNBWCMHGlC4_UbzOzG_JN9jbK9Rjslv8p1G_59iDMFOIpQgcWG0v1DfiZxwcEwA5tDDCIqypyordhXYoLbg6zlBzIu6NLZV4OBMNoR0y85z93j63n2Mho-BtB8O8Qn1DH05Q0N5pVeDXl-_Bk5RKEgwGXAiSS5V-kQBxINQX5odGSxC1_aeM1ojGMvyIDqQ&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/jalbyrak.tv
https://www.azattyk.org/
https://www.facebook.com/groups/456498167859115/
https://facebook.com/groups/migranttar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=159975019051269&set=g.1749896368659559&type=1&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001543883725
https://www.instagram.com/p/CJywUbOnIjo/
https://www.facebook.com/ReporterKGrus
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/541386569352399/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=1545625505747971
https://www.facebook.com/groups/1782596268690189/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/
https://www.facebook.com/groups/1897168236966385/permalink/3275086832507845/
https://www.facebook.com/groups/540883016366024/
https://www.facebook.com/bespredelKG/
https://www.facebook.com/rita.karasartova
https://twitter.com/adil_turdukulov
https://www.facebook.com/groups/271478863515240
https://www.facebook.com/groups/KGvsTS
https://www.facebook.com/groups/687374182048063/
https://www.facebook.com/groups/1504281456274859
https://www.instagram.com/p/CJ3SS-lnDcL/
https://www.youtube.com/watch?v=jbPEJLD79SI
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036026138767
https://www.facebook.com/profile.php?id=100036026138767
https://www.facebook.com/photo?fbid=3161046913995239&set=a.104105076356120
https://www.facebook.com/photo?fbid=3161046913995239&set=a.104105076356120
https://www.facebook.com/ravshan.djeyenbekov
https://www.facebook.com/argument.kg/posts/2755179818065502
https://www.facebook.com/argument.kg/posts/2755179818065502
https://www.facebook.com/marstanbek
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065025824043
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065025824043
https://www.instagram.com/dastan_bekeshev/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013379317354
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013379317354
https://www.facebook.com/zhoma.boy


61 Instagram, Kyrgyz Bloknot https://www.instagram.com/kyrgyz_bloknot/)  
62 Instagram, Maalymat.kg https://www.instagram.com/maalymat.kg/  
63 Instagram, News.kg https://www.instagram.com/news.kg/  
 

Уюм жөнүндө. Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби – 
медианы өнүктүрүүнү, коом менен байланышууну, сөз эркиндигин жайылтууну, медиадагы 
кастык тили жана дискриминация менен күрөшүүнү максат кылган уюм. Медиа-
изилдөөлөргө жана онлайн-контентти экспертизалоого, ЖМКда, интернетте жана 
публикалык дискурста кастык тилин иликтөөгө, сезимтал тематикага кампанияларды 
уюштурууга, журналисттерге жана онлайн контентти уюштуруучуларга, укук коргоочуларга, 
анын ичинде талаш-тартыш бар аймактарда тренингдерди уюштурууга адистешкен. 

 
 
www.ca-mediators.net; 
https://www.facebook.com/peacemakingS/; 
peacemakingandmediaca@gmail.com 
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