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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-чыгарылышта Кыргызстанда 2021-жылдын парламенттик шайлоо алдындагы тема боюнча 
тандалган интернет-басылмалардагы жана социалдык тармактардагы 29-сентябрдан 15-ноябрга 
чейинки улантылып жаткан кастык тилин, кемсинтүүчү клишелерге, стереотиптерге жана талаш 
чыгарган билдирүүлөргө (формулировкаларга) көп тилдүү медиамониторинг жана талдоонун 
жыйынтыгы көрсөтүлдү.  
 
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, гендердик сабырсыздык, этникалык сабырсыздык, тилдик 
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,  2-чыгарылыш, 2021-ж,. октябрь-ноябрь.  БА Тынчтыкты орнотуу жана 
медиатехнологиялар мектеби. Интерньюс-Кыргызстандын “Медиа-К” долбоорунун колдоосунда 

 

                                                           



 

Кыскача баяндоолор жана корутундулар  

Бул медиаотчеттогу аралыкта эксперттер шайлоо алдындагы тематикада 66 онлайн-басылмадагы 
жана Facebookтагы, YouTube, Twitter жана Instagram3 тармактарындагы форумдарда, топтордо 
жана персоналдык аккаунттарда жайгаштырылган кыргыз жана орус тилиндеги  колдонуучу 

контенттен 7 039 (100% эсебинде алынды) 
материалды талдашкан.  

 Диаграмма 1. Медиамониторингдин эки аралыгында 
изилденген материалдарды жанрларга 
бөлүштүрүлгөндөгү саны, %  

Мурдагы аралыкка караганда изилденген онлайн-
ресурстардын жана аккаунттардын саны бир топ 
өстү. Бул конкреттүү медиаконтентти талдоо 
маалында комментарийлерге шилтемелер менен 
өтүүгө жана аныкталган булактарды катталган 
кейстерге кошууга байланыштуу болгон. 

Парламенттик шайлоого байланышкан аныкталган  
бардык материалдар медиа булактар жана жанрлар 

боюнча бөлүштүрүлдү. Бул докладда бардык эсептөөлөр мындан ары сандык катышта көрсөтүлдү.  

Жогорудагы диаграммада көрсөтүлгөндөй, изилденген материалдардагы комментарийлердин көп 
саны – 82%ы Facebookта, 7% -  онлайн-медиадагы жаңылыктарда, 6% - бул Instagram 
тармагындагы медиаконтентте, буга ЖМКдагы аккаунттарда, 3% - Twitter микроблогдорунда,  1%ы 
YouTube контентинде жана визуалдык контентти – мемдер, фото-жабалар, демотиваторларды 
түзгөн креализденген тексттерде (1%)  болгон.  

Эксперттер селективдик тандоо жана сапаттык талдоо ыкмасы менен кастык тили бар жана 
келишпестик чакыруучу терс фразеологизмдерди4, кемсинтүүчү клишелерди жана стереотиптерди, 
адамгерчиликсиз метафораларды, ошондой эле уят лексикалары бар контентти тандап алып  
рангга бөлүштүрүштү. Мониторингдин, документтештирүүнүн жана кастык тилин5  талдоонун 
методологиясы ушул докладдын 18-бетинде келтирилди.   

Диаграмма 2. Изилденген аралыктагы кейстерде кастык 
тилинин динамикасы, % 

Жогорудагы маркерлерге таянуу менен эксперттер 337 
материалды документтештиришти, бул мониторинг жасалган 
контенттин 5%ын түзөт. Мындан ары кастык тили бар 
бардык кейстерди тыкыр изилдөөдө, талдоодо жана 
категорияга бөлүштүрүүдө бул сан 100% деп алынды.   

Бул изилдөөнүн биринчи жыйынтыгында эксперттер 
мониторинг аралыгында ачык дискурстагы кастык тили медиамониторингдин мурдагы –  ушул 
жылдын август-сентябрындагы учурга   салыштырмалуу бир жарым пайызга  жогору болгондугун 
көрсөттү.  
 

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. 
5 Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар Мектеби, Сөз эркиндиги жана кастык тилин изилдөө методологиясы http //www ca-
mediators.net/ru/issledovaniya/5310-svoboda-vyrazheniya-v-centralnoy-azii-2019-regionalnye-trendy html   
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Кастык тилинин жогорулоосуна биринчиден журналисттик жана колдонуучулук контенттин 
көбөйүшүнө байланыштуу болду, себеби шайлоо кампаниясы активдүү фазасына кирип, шайлоо 
алдындагы агитация6 башталды. Материалдар көбөйгөнүнө байланыштуу билдирүүлөр, анын 
ичинде жек көрүүчү пикирлер да көбүрөөк каттала баштады.  

Талапкерлердин, алардын тарапташтарынын жана каршылаштарынын активдүүлүгүнө COVID-19 
оорусунун төмөндөшү да таасир берди. Бул шайлоочулар менен жолугушканга жана ар кандай иш-
чараларды7 уюштурууга да  шарт түздү;  
 

Экинчи жыйынтык журналисттердин жана кээ бир колдонуучулардын өзүн цензуралоосу бар 
экендигинен кабар берет. Мурдагы парламенттик кампанияда медиа чөйрө маалыматтарга 
каныккан эле, партиялар жөнүндөгү альтернативдик материалдар жана интернеттеги эркин 
талкуулар – форумдар бар болчу. Бул аянтча азыр тарыды, ЖМКлардын активдүүлүгү төмөн.  
 
Мисалга, көптөгөн маалыматтык ленталардагы парламенттик шайлоо жөнүндө жаңылыктардын 
астындагы комментарийлер же жарыяланбай, же ылганып, катуу модерациядан өтүүдө. 
Интернеттеги пикир лидерлери да өтө активдүү эмес жана этият болушууда – бул алардын 
контентинен байкалып жатат. Эксперттер муну сөз эркиндигин чектөөгө  багытталышы мүмкүн 
болгон өзүн цензуралоонун күчөөсү деп эсептешүүдө. Бул талапкерлер тарабынан  бийликти  
сындаганына, ошону менен катар Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин (УКМК) 
башчысы Камчыбек Ташиевдин  талапкерлерге карата “өзүнүн сөзүнө жооп берээри8”  жөнүндө 
эскертүүсүнө байланыштуудур.  
Бийлик дискуссияларда саясий каршылаштарды, диний уюмдарды, ар кандай идеологияларды 
сындоого тыюу салынбаш керек деген плюрализмдин жана сөз эркиндигинин эл аралык укуктук 
стандарттарынын алкагында бар экендигине карабастан мындай билдирүүнү жасашкан.  

Ошондой эле сентябрда Боршайком (БШК) ЖМКда9 талапкерлер оппоненттерине карата каршы 
шайлоого чакырбоо же шайлоодогу өзүнүн атаандашына карата “терс комментарий коштогон” 
маалыматтарды жайылтпоо жөнүндө эскертүү жарыялаган.   

«Терс комментарий» дегендин маңызы эмне экендиги ачыкталган эмес. Бул билдирүү өзүн 
цензуралоого түртүшү да мүмкүн. Лингвистикалык цензуранын көз карашында алсак, терс 
баалаган контент10 мыйзам бузууга жатпайт. Жек көрүүнү тутандыруунун чегин түшүнүү үчүн 
кеңири спектрди камтыган конкреттүү маркерлер, тыюу салынган билдирүүлөрдүн босогосу, 
зонттук спектрлер, дискуссиялардагы туура полемика техникалар бар.  

Ушул жогоруда көрсөтүлгөн эки фактор Кыргызстандын ЖМКсында жана Интернетинде сөз 
эркиндигин билдирүүнүн алкагын тарытты.  

Үчүнчү жыйынтык – бул шайлоо алдындагы дискурска троллдордун кайтышы. ЖМКнын пассивдүү  
үгүттөөчү кампаниясы менен бирге алардын атаандашы – социалдык тармактар бар, бул жакта 
саясий партиялар жана талапкерлер көбүрөөк чыгат. Медиамониторингдин экинчи этабы 
троллингге бай болду, бул отчётто алар ачык билдирүүнүн өзүнчө түрү катары талдоого алынды.  

Белгилей кетсек, эксперттер бул сапар да троллингде бир жыл мурун өткөн парламенттик үгүт 
маалында жана 2021-жылдын декабрь жана январь айларында өткөн президенттик мөөнөтүнөн 

6 Кыргызстанда үгүттөө  кампаниясы 2021-жылдын 29-октябрында башталган. 
7 COVID-19. Оорулуулардын саны төмөндөөдө, бирок  жугуштуулук өсүүдө ,https://24 kg/obschestvo/209917 COV D-
19 kolichestvo bolnyih snijaetsya nozarajaemost rastet/ 
8 Глава ГКНБ Ташиев предупредил кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, 11.11.202 года, 
https://www.vb.kg/doc/409184 glava gknb tashiev predypredil kandidatov v depytaty jogorky kenesha.html,  
9 Выборы-2021. Партии получат час бесплатного эфирного времени, 
https://24.kg/vlast/208018 vyiboryi-2021 partii poluchat chas besplatnogo efirnogo vremeni/ 
10 Кастык тилинин терс-баалоочу түрү криминалдашпайт, капа кылуучу жана жагымсыз болсо да  сөз эркиндиги боюнча  караганда мүмкүн болгон түрү. 
Кыргызстандын мыйзамында кастык тилинин эки түрүнө: терс-баалоочу жана криминалдашкан түрүнө аныктама жок, бул анын структурасынын квалификациялоодо 
кыйындык туудурууда.  КР мыйзамдарында кастыкты ойготууну (тутандырууну) кеңири интерпретациялоо билдирүүлөргө келгенде бир топ татаалдыктар менен 
коштолот (БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медаитехнологиялар Мектебинин эксперттеринин белгилегени), www ca-mediators.net. 
Саясатчыларга жана башка таасирдүү инсандарга карата терс-баалоочу билдирүүлөр кооптуулук алып келип, талаш-тартыш же зордук-зомбулукка чакырбаса 
саясий процесстин бир бөлүгү болуп кала берет.  
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мурда шайлоо учурунда документтештирилген окшош нарративдерди, лингвистикалык 
конструкцияларды, тоналдуулукту жана коннотацияларды11 катташкан. 

Бул факт троллдордун мурдагы эле командасы иштеп жаткандыгынан кабар берет. Алар башка 
ник алганы менен алардын билдирүүсү көбүнчөсү мурдагы эле кептик чабуул коюп жүргөн 
персоналарга багытталган. Мисалга «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын лидери Адахан 
Мадумаровго, оппозициялык саясатчы Клара Сооронкуловага, «Ата Мекен» партиясынын лидери 
Өмүрбек Текебаевге, ошол партиянын мүчөлөрү – Тилек Токтогазиевге, Ким Ин Сенге ж.б. 
Көбүнчөсү бир документтештирилген билдирүү өзүнө кастык тилинин бир нече формасын 
камтыган. Диаграммада отчёттук аралыкта кайсы партияларга жана талапкерлерге кастык тилинин 

кайсы формалары багытталгандыгы 
көрсөтүлдү.  

Диаграмма 3. Медиамониторингдин экинчи 
аралыгында партияларга жана 
талапкерлерге карата аныкталган 
кейстерде документтештирилген кастык 
тилдеринин формалары жана деңгээлдери, % 

 

Троллдор өзүнүн провокациялык 
билдирүүлөрүндө мурдагы жылы колдонгон 
клишелерди жана стереотиптерди, жаңылыш 
аргументацияларды жана касташтыруучу 
речтерди колдонушат. Ошондой эле 
эксперттер «троллдордун бири-бири менен 

согушуна» көңүл бурушкан. Негизинен документтештирилген бардык троллингди  эки топко: 
аракеттеги президент Садыр Жапаровдун колдоочулары жана алардын оппоненти – 
оппозициядагы саясатчынын, «Бүтүн Кыргызстан»  партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун 
тарапташтары болуп бөлүнөт.   

Троллингдүү комментарийлерге, кээде троллинг жана флейминг жайылткан фейктерге да талдоо 
жүргүзүү кастык тилин изилдөөнүн ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет, себеби бул контент онлайн-
чөйрөдөгү коомдук пикирдин калыптанышына таасир этет.  

Эксперттик топ медиамониторингдин бардык изилденген аралыктардын жыйынтыгы боюнча 
сунуштамалардын негизги пакетин 2021-жылдын декабырь айында, финалдык докладда 
жарыялоону пландоодо. 
 
Кастык тилин аныктоо  

Кастык (жек көрүү) тили (англ. нate speech) 12 – 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 24-беренесиндеги 2-пунктуна13, 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.  
 
Контенттик дискриминация14 – 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 

11 Сөздүн коннотациясы бул сөздүн колдонулушунун зарыл шартын түзбөсө да, эне тилинде сүйлөгөндөрдүн аң-сезиминде белгиленген объект менен туруктуу 
айкалышкан, ал билдирген предметтин белгиленген касиетин чагылдырат. Коннотациялар сөз менен белгиленүүчү, тигил же бул лингвистикалык чөйрөдө кабыл 
алынган жана тигил же бул коомдун маданиятында бекемделген объектиге же чындыкка болгон баа берүүнү камтыйт жана маданий каада-салтты чагылдырат. 
Мисалга куулук жана митаамдык көптөгөн элдердин фольклорундагы жаныбарлар жөнүндө жомоктун каарманы түлкүнүн туруктуу мүнөздөмөсү катары аныкталган.   
Маданий коннотация – сөздүн маданиятында камтылган, улуттук маданият менен аныкталган жана белгилүү бир тилде сүйлөгөндөр үчүн анын элинин маданий 
кабыл алуусун чагылдырган ар кандай маалыматка ээ болгон компонент, https://studbooks net/590178/literatura/tipy konnotatsiy 
12 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 
13 КР Конституциясы, 05 05.2021 г., http://cbd minjust.gov kg/act/view/ru-ru/112215  
14 CONTENT DISCRIM NATION REVISITED https://www.jstor.org/stable/23124168?seq=1 
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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, интернетти15 пайдалануу менен жасалса кылмыш жазасы каралган. Бул 
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-тартышка16 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 мүмкүн17. Бул изилдөөнүн 
методологиясы кастык тили бар троллингдик комментарийлерди каттоону жана талдоону камтыйт.  

Сарказм – ирониянын эң жогорку даражасы, уулуу шылдың, ачуулуу ирония, жер-жеберине 
жеткире маскаралоо18. Сарказмдуу комментарийлер жана мемдер – сарказмга, кемсинтүүгө толгон 
ачуу шылдыңдуу билдирүүлөр. Онлайн-контентте ирония жана сарказм көбүнчөсү саясий 
ишмерлерге багытталган. Кастык тилин изилдөөлөрдө сарказм көбүнчөсү шайлоо алдындагы 
дискурста, речтик чабуулдарды, кемсинтүүчү клишелерди жана жабык коннотацияларды камтыган 
медиатексттерде катталат.   
 
Контекст 
 
Бул медиамониторингдин аралыгы 2021-жылдын 29-октябрында башталган агитациялык 
кампанияны камтыды. Анын башталышында Референдумдарды жана шайлоолорду өткөрүү 
боюнча борбордук комиссия (БШК) шайлоо алдындагы жарышка 21 саясий партияны жана бир 
мандаттуу округ боюнча 321 талапкерди каттаган.  

Парламенттеги 90 орунга талапкерлердин санынын көптүгүнө карабастан үгүт кампаниясы өтө 
начар, жигерсиз өттү.  ЖМКлар бузуулар жана талапкерлерди Улуттук коопсуздук боюнча 
мамлекеттик комитетке  сурактар жөнүндө фактыларды жарыялап жатышты. Партиялар жана 
талапкерлер жөнүндө мурдагы жылкы  шайлоодогу көптөгөн альтернативдүү маалыматтар быйыл 
жок.  

Көз карандысыз  онлайн-медиалар шайлоо жарышындагы сүймөнчүк болчууларды талдашты.   
Алардын ичинде «Ишеним» саясий партиясы да аталган, ЖМКнын маалыматы боюнча аракеттеги 
бийлик менен байланышы мүмкүн  делет.  Бул саясий партия 2011-жылы негизделген, бирок 
ашынган активдүүлүктү Садыр Жапаров бийликке келгенинде гана жүргүзө баштады. Ошондой эле 
журналисттер «Ишеним» партиясына мурдагы «Биримдик» партиясынын көптөгөн тарапташтары 
да өткөндүгүн белгилешкен. Бул партия экс-президент Сооронбай Жээнбеков жана анын үй-бүлөсү 
менен байланышта экендиги айтылат19. Эксперттер шайлоо жарышынын кийинки фаворити катары 

15 КР Кылмыш кодекси, ст. 313, 2019-ж, http //cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 
16 Urban Dictionary, URL https //www.urbandictionary.com/define.php?term=Trolling 
17 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 
18 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  
19 ПАРТИЯ "ИШЕНИМ" и ее связи С САДЫРОМ ЖАПАРОВЫМ// FactCheck 20.11 2021  https //www.youtube.com/watch?v=HHZFIk3VmMc 
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УКМКнын башчысы, аракеттеги президенттин досу Камчыбек Ташиев менен байланыштагы «Ата 
Журт Кыргызстан» партиясын аташууда. Мурда ЖМК жана башка саясий партиялардын өкүлдөрү 
«Ата Журт Кыргызстан» партиясын УКМКнын башчысы, азыркы президенттин жакын досу 
Камчыбек Ташиевдин ортосунда байланыш бар деп билдиришкен20.  Бирок УКМК муну четке 
какты. 

Оппозиция катары «Бүтүн Кыргызстан» саясий партиясы, анын тизмесиндеги биринчи бештигинде  
лидери Адахан Мадумаровдон башка «Кыргызстан Коммунисттик партиясынын» лидери Исхак 
Масалиев жана омбудсмен Токон Мамытов кирген, ошондой эле  «Реформа» менен бириккен «Ата 
Мекен» партиясы чыгууда.  Бул блоктун негизги талапкерлери – Өмүрбек Текебаев, Клара 
Сооронкулова, Айыл-чарба министрлигинин мурдагы министри Тилек Токтогазиев, иликтөөчү-
журналист  Али Токтакунов жана Жогорку Кеңештин азыркы депутаты Наталья Никитенко. Так 
ушул оппозициядагы партиялар жана саясатчылар талдоого алынган аралыкта кастык тилинин 
курмандыгы болушту.  

Изилдөөчүлөр бийликчил деп аталган «Ишеним», «Ата Журт» партияларына карата кандайдыр 
бир речтик чабуулдардын, терс билдирүүлөрдүн же жек көрүү тилинин жоктугун белгилешкен.   Бул 
контентти электен өткөрүүгө жана модерациялоого, ошону менен катар октябрь-ноябрдын 
жыйынтыгы боюнча биз көрсөткөн натыйжаларга байланыштуу болушу мүмкүн.  

 
Салыштырма анализ 
 
Талдоого алынган 2021-жылдын 29-сентябрынан 15-ноябрына чейинки аралыкта мурдагы медиа 
мониторингдегидей эле жек көрүүчү контент жана  троллинг көбүнчөсү Facebook-топтордо жана 
жеке аккаунттарда болду. Жанрдык жактан алганда Facebook  тармагында контент аз болгону 
менен башка булактарга салыштырмалуу кастык тилинин катышы басымдуулук кылган.   

Диаграмма 4. Документтештирилген 
кастык тилинин жанрлар боюнча 
бөлүштүрүлүшү, % 

Бул социалдык тармак коомдук-саясий 
темаларды козгогон колдонуучулар 
арасында бүгүнкү күнгө чейин эң популярдуу 
аянтча болуп келүүдө.  

Мындан бөлөк, бул жакта онлайн-медиалар 
өзүнүн аккаунттарын жайгаштырган жана 
жаңылыктарды жарыялашат. Аларды 
талкуулоонун жүрүшүн чынжырча менен 
өтүп талдаса болот.  Кыргызстандык 
троллдордун негизги бөлүгү Facebook 
тармагында топтолгон.  

Бул жерде кастык тили жана анын ичинде 
троллинги бар кастык тилин камтыган материалдардын 70%ы документтештирилген. Изилдөөнүн 
баштапкы маалындагы аралыкка салыштырмалуу 2%га аз болсо да бул сан кастыктын жалпы 
көлөмүнөн азайгандыгын билдирет. Кастык тилинин аныкталган башка бөлүгү башка социалдык 
тармакта катталган.  

Эксперттер  Шайлоо-2121, Акыркы маалыматтар22, Садыр Нургожоевич KG23, ЧОН КАЗАТ - Расмий 
группасы24, Ойлон! Ойгон! Курош!25, Мекенчил Кыргызстан26, Саясий ботко27, Facebook-

 
20 Тогуз партия «Ата-Журт Кыргызстанды» Ташиевге байланыштырды, https://www azattyk.org/a/toguz-partiya-ata-zhurt-kyrgyzstandy-tashievge-
baylanyshtyrdy/31213572 html  20 апрель, 2021 
21 https://www.facebook.com/groups/KYRGYZTAN.KG/?notif id=1634892387856281&notif t=group r2j approved&ref=notif    
22 https://www.facebook.com/groups/malymattar/ 
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аккаунттарында, Регион ТВ28, Жалбырак ТВ – Сентябрь29, Адахан Мадумаровду колдоочулар 
кошулгула30, Facebook-топторунда ошондой эле кээ бир персоналдык аккаунттардагы 
дискуссияларда кастык тилин документтештиришти. Бардык кейстер сабырсыздыктын жана 
троллингдин он түрү боюнча маркердин жардамы менен системага салынды.  Толугу менен талдоо 
жана мисалдар «Сабырсыздыктын түрлөрү боюнча тренддер» деген бөлүмдө келтирилди.  

Октябрь-ноябрь айларында шайлоо алдындагы дискурс кеңейди, эксперттер Instagram (3%) жана 
YouTube видео-хостингинде (4%) жек көрүүчү контентти катташты.   

Кастык тили Клара Сооронкулованын31 жана Адахан Мадумаровдун32 Instagram-аккаунтундагы 
комментарийлеринде камтылган. Кээ бир талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуусунун 
YouTube – каналындагы Эгемен ТВнин33  түз көрсөтүүлөрүндө бир катар ксенофобиялык 
комментарийлер, араздаштыруучу лексикалар жана адамгерчиликсиз метафоралар аныкталган.  

Аягында, араздаштыруучу тилдин 1%ы визуалдык контенттен аныкталган. Бул фото-жабалар 
жана демотиваторлор. Мисалга, «Мекенчил Бол» Facebook-тобунан «Адахан Мадумаров»34  жабык 
тобуна креолизацияланган тексттин кайра жайгаштыруу же  YouTube – каналдагы Эгемен ТВнын35 
фото-жабасы.   

Бул мониторинг аралыгында да мурда кимдер кастык тилин жана арыздаштыруучу лексиканы 
жасаса жана жайылтса ошолор эле жасап жана жайылтып жатты.  

Комментаторлор жана троллдор. Алар октябрь-ноябрдагы мониторингдин жалпы санынын 
97%ын түзүштү. Алар бир кластерге жайгаштырылышты, себеби көптөгөн комментаторлор өзүнүн 
постторунда троллингди жайгаштырышкан, чындыгында алар тролль болушуп, өзүлөрүнүн аты 

менен  да чыгып жатышты. Ошол эле маалда 
классикалык троллдор өзүнүн аккаунттарын 
алмаштырышып, жаңы жүзү жок никнеймдерди 
ачышат.  

Отчёттук  аралыкта кастык тилинин субъекттерин 
саноо жана салыштырууда троллдордун жана 
комментаторлордун кластери бирдей санда – 50х50 
болушу мүмкүн. Же алар өзүнүн публикацияларынын 
тонун бир нече жолу алмаштырышы мүмкүн.   

Диаграмма 5. Кастык тилин жайылтуучулар топтор 
боюнча, %  

 
ЖМКнын арасындагы кастык тилин жайылтуучулар 

2%ды түзөт. Бул өткөн аралыктагыдай эле.  Бирок бул жолу ЖМК катализатор катары гана кызмат 
кылды, негизги жек көрүүчү контент журналисттик материалдарды талкуулоодогу 
комментарийлерде жарыяланды.   

Мисалга, Govori.tv эфирге Жогорку Кеңештин депутаты Евгения Строкованын: «Строкова: Өлкөгө 
эки Жапаров көптүк кылат» деген интервьюсун36 жарыялагандан кийин. Интервьюда: «өлкө 
демократиялык жана гендердик принциптерден четтеп бара жатат, ошондуктан чындыгында 
аялдарга бийлик структураларында орун жок» деген.  Комментаторлор жана троллдор Строковага 

23 https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BDKG-306678783456873/    
24 https://www.facebook.com/groups/456498167859115/ 
25 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127271593012687&set=p.127271593012687&type=3 
26 https://www.facebook.com/groups/1818988551650373 
27 https://www.facebook.com/groups/421080422017965/ 
28 https://www.facebook.com/regiontvkg/videos/118365 
29 https://www.facebook.com/isken.afidjanov 9/videos/484282079371474 
30 https://www.facebook.com/photo/?fbid=127677846327254&set=pcb 
31 https://www.instagram.com/p/CU 7gvozLQ/ 
32 https://www.instagram.com/p/CUH7UsEK5c6/ 
33 https://www.youtube.com/watch?v=7wkDkMnFFew 
34 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2960244037579329&set=a.1437765696493845 
35 https://www.youtube.com/channel/UC1OJ2k5pkldxBVO-5ODrdJA/community?lb=UgkxsthBGUGot4maaMuDfY7NvOyIR4F8SXey 
36 «Строкова: Өлкөгө эки Жапаров көптүк кылат», 20.10 2021-жыл, https //govori.tv/strokova-lk-g-eki-zhaparov-k-pt-k-
kylat/?fbclid=IwAR10WHbZ4iMBHwa7Nb8kJzxMJoCnxHKchdjJfVe3-Iu1CAI70a-BG1LDTDg 
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ачуулуу билдирүүлөрү менен чабуул койгон. Көптөрү анын этикалуулугуна асылышкан. 
Комментарийде «сасыган чочко», «чимкирик»37, «Ак үйгө эки орус аял көптүк жана көттүк кылат»  
деген ксенофобиялык клише жана стереотиптер катталган.  

1% - бул саясатчылар, анын ичинде талапкерлер. 
Буга «Эл Үмүтү» партиясынын  лидери Алмаз уулу 
Аскардын билдирүүсү кирген. Ал Бишкектеги, 
борбордогу «Адинай»  паркында шайлоочулар менен 
жолугушууда өзүнүн сөзүндө «чимкириктер»38 деген 
клишени киргизүү менен араздашуу тилин 
пайдаланган.   

Скриншот 1. Бишкек шаарында жайгаштырылган  
«Эл Үмүтү» саясий партиясынын агитациялык 
баннери. 

Бул речтик штамп, («чимкирик») ачык дискурста араздаштыруучу касиетке ээ болду.  Терс жана 
билгилүү  клишеге айланды. 2019-жылы июнь айында, КР экс-президенти Алмазбек Атамбаев 
митингде сүйлөп жатып парламентти «чимкирик парламент» деп атап,  сындайт. Азыр бул клише 
кыргыз тилинде да орус тилинде да кеңири колдонулат, Жогорку Кеңештин бул чакырылышындагы 
депутаттарга карата дискуссияларда жана троллингдик комментарийлерде да пайдаланылат.   

Бир мандаттуу №14 округ боюнча ЖКнын депутаттыгына талапкер,  УКМКнын башчысы Камчыбек 
Ташиевдин иниси Шаирбек Ташиев өзүнүн сөзүндө сагызгандай сайрайт – деген адамгерчиликсиз 
метафораны жана ыксыз ассоциацияны пайдаланган.  Араздаштыруучу тилдин бул тиби кыргыз 
онлайн чөйрөсүндө кеңири жайылган. YouTube – ЭгеменТВ каналына  интервью  берип жатып 
Шайырбек Ташиев: 

«Сагызгандай сайраган саясатчылар барда. Эч кандай пайдасы жок. Канча жылдан бери сайрап, сайрап 
жүрүшөт, кээ бирлери аксакал болуп калышты»39 - деген.  

Талапкер кимга карата айтып жаткандыгын ачык билдирбесе да журналисттер бул ыкысты  
макаланын атына чыгарышкан: «ШАИРБЕК ТАШИЕВ: АДАХАН МАДУМАРОВ ЖӨНҮНДӨ 
УШУНДАЙ ДЕДИ».  

Кыргыз интернет айдыңында  сагызгандай сайрайт деген тролль менен колдонуучулар  «Бүтүн 
Кыргызстан» партиясынын лидери Адахан Мадумаровду аташат. Ошондуктан онлайн-аудитория 
кимге багытталып жаткандыгын түшүндү. 

Жогруда аталган эки кейсти бир нече ЖКМ кайра жарыялашкан, бул ачык дискурста клишенин 
жана адамгерчиликсиз метафоранын жайылышына шарт түзүп, оппоненттердин жийиркеничтүү 
образын жаратты. Ал эми комментаторлор жана троллдор бул билдирүүлөрдү өзүнүн 
билдирүүлөрүндө пайдаланышып, кайталашты жана терс дискурсту көбөйтүштү.  

 

 

 

 

37 «Чимкирик» – терс жана белгилүү болуп калган клише, 2019-жылы июнь айында, КР экс-президенти Алмазбек Атамбаев митингде сүйлөп жатып парламентти 
«чимкирик парламент» деп атап,  сындайт. Азыр бул клише кыргыз тилинде да орус тилинде да ачык дискурста жана троллингдик комментарийлерде  кеңири 
колдонулат. 
38 Заявление председателя партии "Эл Үмүтү": Чимкирики! Ваше время закончилось!, 30.10.2021. 
https://kaktus.media/doc/448621 zaiavlenie predsedatelia partii el ymyty: chimkiriki vashe vremia zakonchilos.html 
39 ШАИРБЕК ТАШИЕВ: АДАХАН МАДУМАРОВ ЖӨНҮНДӨ УШУНДАЙ ДЕДИ, 9.10 2021-ж., https://www.youtube com/watch?v=7wkDkMnFFew 
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Кастыктын түрлөрү боюнча тренддер  

 

 Тандалган материалдардагы, аныкталган медиа жана  
онлайн-дискуссиядагы сабырсыздыктын түрү боюнча 
башкы тренддер дискурс жана семантикалык 
талдоонун каражаттарын колдонуу менен талданган.  
Ошондой эле кастык тилин жайылткан ЖМКнын, 
аккаунттун жана колдонуучунун  контексти жана 
атактуулугу эске алынды.  

Диаграмма 6. Медиамониторингдин эки аралыгындагы 
талдоого алынган материалдын түрү боюнча тренддер, % 

Пайыздык катыштагы диаграммада ошондой эле 
документтештирилген кейстер кайсы түргө туура 
келээри да көрсөтүлгөн.  

Медиамониторингдин бул аралыгында тренддер он категорияга бөлүштүрүлдү: 

Кастык тили жана араздаштыруучу билдирүүсү аныкталган материалдардын 41%ы троллингдүү 
комментарийге жана араздашуу тилине бөлүштүрүлгөн.  

Мурдагы аралыкта биз араздашуу тилин жана 
кемсинтүүлөрдү гана каттаган элек. Ал эми бул жолу 
аралаш формаларды да байкадык. Ошону үчүн биз 
баарын жалпылап талдаш үчүн бириктирип койдук. 
Аларды аралаш риторикасы, интонациясы жана 
эмоционалдык түстүү болгондугу үчүн бөлүштүрүү өтө 
кыйын, ошондуктан мындан кийин отчёттордо алар бир 
кластерде чагылдырылат.  

1-сөз булуту. Троллингдин, түрдүү түшүндүрмө берген, 
дискуссияны курчуткан араздаштыруучу тилдин, ошондой 
эле капа кылуучу жана кемсинтүүчү клише жана 
стереотиптердин мисалдары.  

Бул тренд өткөн жылдан бери алдыңкы позицияны ээлеп келет. Анда  Тынчтыкты орнотуу 
Мектебинин  эксперттери троллинг Кыргызстандагы шайлоо алдындагы тармактык саясий  
дискурстун бир бөлүгү болуп калгандыгын белгилешкен.  Бул жыйынтык бүгүнкү күнү деле 
маанилүү. Троллингдүү комментарийлерди жаратуучулар анонимдүү инсандар эле эмес, алардын 
ичинде дискуссиялык топтордо ар кандай себептер менен тролль кылган белгилүү 
комментаторлор бар.  

Бирок булардын баарын оппоненттин аудиториясына эмоционалдык жана агрессивдик таасир 
кылуу максатында конфликтогендүү речтик конструкция болвуп эсептелеген флеймингди40 
пайдалануусу  бириктирет. Мындайча айтканда алар «өзүнүн» талапкеринин кадырын көтөрүп, 
«башкаларды» желмогуз көрсөтүп жаткандай ойлошот.  

Талдоого алынган аралыкта 11 талапкер троллдордун курмандыгы болду. Баарынан да эң көп 
речтик чабуул «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын лидери Адахан Мадумаровго, ошол эле саясий 
бирикменин мүчөсү Орозайым Нарматовага, башка речтик чабуулга «Ата Мекен» партиясы жана 
анын лидери Өмүрбек Текебаевге, ошондой эле ошол партиянын мүчөлөрү  Клара Сооронкулова, 
Тилек Токтогазиев, Бектур Асанов, Ким Ин Сен, Наталья Никитенкого карата катталды (12%). 

40 Флейминг (англ. flaming) – талаш үчүн талашуу, сөздөрдүн согушу.  Мындай "оттуу троллингдин" түрү социалдык тармактарда  кеңири таралышы мүмкүн, анда 
адамдар уюмга зыян келтирүү же алардын бизнесин үзгүлтүккө учуратуу үчүн талаш-тартыш жараткысы келет; кимдир-бирөөнүн топтук  билдирүүсүнө же 
электрондук почтасына душмандык реакциясы, ал адамды элдин көзүнчө сөгөт;  флейминг туура эмес этикетке жооп катары, кимдир-бирөөнүн комментарийине же 
постуна кыжырдануу, же социалдык же эмоционалдык жактан сезимтал темадагы талкуунун күчөшүнөн келип чыгышы мүмкүн. 2019, https://websitebuilders.com/how-
to/glossary/flame/ 
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«Азаттык» партиясынын өкүлү Бактыбек Калмаматов (2%), «Эл үмүтү» партиясынын талапкери  
Шерзод Сабиров (2%) жана Бишкек шаарындагы Октябрь районунун бир мандаттуу округу боюнча 
талапкери  Дастан Бекешев (1%) да троллдук соккуга кабылды. 

Троллдор ардантуучу кыска фразаларды, сарказм аралашкан кемсинтүүчү клишелерди, 
агрессивдүү риториканы жана нарративдик шаблондорду пайдаланышты41. Жергиликтүү мульти 
тилдүү чөйрөгө тийиштүү болгон кээ бир речтик штамптар кыргыз жана орус тилинде бирдей 
маанилик түскө ээ жана аудиторияга түшүнүктүү. Буга туруктуу болуп калган «чимкириктер»,  
кыргыз жана орус тилиндеги оозеки сөздө кеңири колдонгон «дакансалар»42,   «эл душманы», 
«американский шакалдар» деген речтик штамптарды айтса болот. Акыркы фраза троллдор 
тарабынан да, комментаторлор тарабынан да коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнө, 
түшүнүктөрдү алмаштыруу колдонулганда, батыштагы демөөрчүлөрдү грант алуусуна шилтеме 
кылуу боюнча ассоциациялоодо айтылып келет.  Троллингдик  комментарийдин бир бөлүгү «Ата 
Мекен» партиясынын мүчөлөрүнө жана талапкер Клара Сооронкуловага тийиштүү болгон, ал эми 

«Ата Журт»43 партиясынын кээ бир өкүлүн «чимкириктер» 
деп кемсинтишкен.  

Талданган контентте 11% адамгерчиликсиз метафоралар, 
адамдарды айбанаттар менен салыштыруу, «аларды иттер 
жана чөөлөрдү аткандай атып салуу», ыксыз окшоштуруулар 
катталган.  

Кастык тилинин бул түрү троллинг менен абдан окшош. 
Мурдагы аралыкта колдонуучулар шайлоого бара жаткан 
саясий партиялар, партиянын кээ бир инсандары жөнүндө 
комментарийлерде адамгерчиликсиз метафоралар басымдуу 
болуп жаткан.  

2-сөз булуту. Адамгерчиликсиз метафоралардын, адамдарды 
айбанаттар менен салыштыруу, ыксыз окшоштуруулардын 

мисалы, Батышка каршы риторика. 

2021-жылдын октябрь-ноябрь айында бул метафоралардын саны аз катталган, себеби үгүт 
кампаниясынын активдүү фазасында башка позициялар боюнча кастык тили  көп боло баштады. 
Адамгерчиликсиз метафоралар мисалга, талапкерлерге карата этникалык, гендердик жана 
курактык коннотациялар менен биргеликте жайылтыла баштады.  
Чабуулдардын негизги бутасы –  «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын лидери Адахан Мадумаров, 
ошол саясий бирикменин мүчөсү Орозайым Нарматова, «Ата Мекен» партиясынын лидери 
Өмүрбек Текебаев, ошол саясий бирикменин мүчөлөрү, жалпысынан алганда онлайн-мейкиндикте 
троллдор чабуул кылгандардын бардыгы. 
Риториканын мазмуну буларды камтыган: «шакалдар», «шакалиха», «сары мышык», бул 
көбүнчөсү орус улутундагыларга пайдаланылат, «айбандар», «иттер», «чымчык», «сасык чочко», 
«эшектер», «куу түлкү». Мындан бөлөк медиамониторингдин биринчи аралыгында бул кастык сөзү 
Боршайкомдун жетекчиси Нуржан Шайлдабековага карата айтылганы катталган.  
 
Кийинки категориядагы этникалык сабырсыздыкка изилденген материалдын 10%ы 
документтештирилди. Мурдагы, 2021-жылдын  28-августунан 28-сентябрына чейинки аралыкка 
салыштырмалуу этноско карата кастык тили көбөйдү. Этникалык стереотиптери жана клишелери  
бар материалдар он эсе көбөйгөн. Онлайн-мейкиндиктеги этникалык медиаксенофобия үгүт 

41 Нарративдик шаблондор - бул, адатта, аң-сезимдүү ой жүгүртүлбөгөн, тез, дээрлик автоматтык түрдө пикир түзүүнүн көнүмүш каражаттары. Шаблондор  
өзгөчөлөнгөндө, "чынында эмне болду эле" деген келишпес  ишенимдер пайда болот. Ошондуктан тигил же бул окуяга маани берүүгө жөндөмдүү болгон ылайыктуу 
сюжетти акыл калчап жана эстүүлүк менен тандагандын ордуна маалыматты колдонуучу  окуялар анын алдын ала жазылганындай жол менен өнүгүп жатат деген 
ишенимге автоматтык түрдө ынанат.  Нарративдик шаблондор аудиторияны «баш ийдириши», өзүнүн максатына ылайык коомдук пикирди  түзүшү мүмкүн.  
42 Дакансалар   –  КРда азыркы президент Садыр Жапаровго карата сарказмдуу клише, бул орус жана кыргыз тилдүү чөйрөгө бирдей түшүнүктүү. Бул 2020-жылдын 
октябрында, Кыргызстандын борбору  Ала-Тоо аянтында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык акциясынын фонунда пайда болгон, ал шайлоонун 
жыйынтыгы акырында адилетсиз деп табылды. Ошол маалда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан түрмөдөн  бошонуп чыккан Садыр Жапаровдун тарапташтары колдоруна 
фонариги жанган мобилдик телефондорун алып: “До конца! До конца!” – деп  кыйкырышкан. Жергиликтүү диалектте бул: “Даканса” – деп угулат.  Алардын лозунгу 
алар  «бийликке “өзүнүн” президенти С.Жапаровду алып келиши үчүн аягына чейин барышында. Ошондон бери интернетте  «Дакансалар» деген көптөгөн 
демотиваторлор  пайда болду,  троллдор жана комментаторлор Жапаровдун тарапташтарын “дакансалар” деп аташат.  
43 https://www.super kg/kabar/news/385811/  
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кампаниясы башталганда эле жогорулап кетти. Мурдагы шайлоо процесстегилердей эле 
талапкерлердин этникалык тийиштүүлүгү курч талаш-тартыштын предмети болуп келет.   
 
Эгерде август-сентябрь айында онлайн-ксенофобдордун бутасы «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын 
лидери Адахан Мадумаров жана «Ата Мекен»  партиясынын өкүлдөрү Тилек Токтогазиев жана Ким 
Ин Сен болсо, октябрь-ноябрь айларында речтик чабуулдардын курмандыгы катары «Эл үмүтү» 
партиясынын талапкери  Шерзод Сабиров  кошулду.  Бул талапкерге карата этникалык жана 
тилдик сабырсыздыкка журналист,  Жалал-Абаддагы «Акипресс» маалыматтык агенттигинин өкүлү 
Жумагуль Шайыкованын Facebookтагы посту  шыкак болгон44.  
 

 
 
 
 
Скриншот 2. Жалал-Абаддагы «Акипресс» маалыматтык 
агенттигинин өкүлү Жумагуль Шайыкованын аккаунтундагы 
посту жана комментарийлер.        

 
Журналист өзүнүн аккаунтунда Шерзод Сабировдун өзбек 

тилиндеги агитациялык баннеринин сүрөтүн коюп: «Не дей аласыңар?» деп аудиторияга суроо 
салган. Заматта реакция болду. 45 комментарий, анын 20 – этникалык жана тилдик белгилер 
боюнча кастык тилин камтышкан. 
 
 
Талапкерлердин этникалык тийиштүүлүгүнө чабуул койгон 
троллдор жана башка, кастык тилин жайылтуучулар 
өзүлөрүнүн комментарийлеринде маалыматы жок 
колдонуучуларды  чаташтыруу үчүн түшүнүктөрдү 
алмаштырууну, пропагандалык ыкманы пайдаланышкан. 
Талапкерлердин этникалык тийиштүүлүгү талкууланган 
дискуссиялык онлайн-топтордо этникалык жана 
ксенофобиялык клише жана стереотиптер көбүнчөсү 
кемсинтүү катары колдонулат. Бул жергиликтүү тилдик 
чөйрөнүн өзгөчөлүгү.  
 
Скриншот 3. «Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула»45  
Facebook-тобунда жайгаштырылган визуалдык посттун 
мисалы.  
 
Мисалга, жек көрүүнү жайылтуучулар тигил же бул 
талапкердин мүмкүн болгон тукумунун жана кайсы бир 
этноско тийиштүүлүгүн, анын атын, ал кыргызга тийиштүүбү – «иликтешет».   Же расисттик ыкмада 
анын сырткы келбетин, акцентин талкуулашат.  
Бул отчёттук аралыкта да мурдагы медиамониторингдегидей эле ксенофобиялык троллингдик 
комментарийлер «Бүтүн Кыргызстан» партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун персонасын 
талкуулоо менен коштолгон.  
 
Жек көргөндөр анын атын тажик же өзбекчелеп «Адахомжон» деп аташкан, аны тажик, өзбек, 
«сарт»46 дешкен. Мадумаровдун «тажик этникалуулугу» анын Курманбек Бакиев  президент болуп 

44 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1083561185783149&set=a.147720846033859 
45 https://www.facebook.com/groups/800347176811457/ 
46 Сарт – Борбор Азиядагы отурукташкан элдин тарыхый аталышы, бул аталыш 1990-ж. жана 2010-жылдары этникалык зордук-зомбулуктун айынан терс аталышка  
ээ болгон. Бул бир гана өзбек этносуна гана эмес, Кыргызстандын түштүгүндө жашагандарына да айтылып калат. Жергиликтүү ксенофобиялык риторикада орус 
тилинде да кыргыз тилинде да аталат.  Булактар :  Исследования языка вражды Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, 2011-2019 гг. ДИСКРИМИНАЦИЯ 
И НЕТЕРПИМОСТЬ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРCЕ КЫРГЫЗСТАНА, 2020,http://ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-monitoring/5369-diskriminaciya-i-neterpimost-v-
publichnom-diskusre-kyrgyzstana.html Hate Speech in Media, Internet and Public Discourse of Kyrgyzstan – 2015, http://www ca-
mediators.net/en/reports researches/media monitoring hate/217-hate-speech-in-media-internet-and-public-discourse-of-kyrgyzstan-2015 html  Latest Hate Speech Report in 
Kyrgyzstan: abusive speech in public discourse and the "Charlie Hebdo effect", 2015, http://www.ca-mediators net/en/179-latest-hate-speech-report-in-kyrgyzstan-abusive-
speech-in-public-discourse-and-the-charlie-hebdo-effect.html6 Hate Speech in the Media and Internet in Kyrgyzstan-2014, http://www.ca-mediators net/en/165-school-of-
peacemaking-and-media-technology-has-presented-its-annual-report-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-2014.html  Hate Speech in the Media and Internet in 
Kyrgyzstan-2013.Annual Report, 2013, http://www.ca-mediators net/en/reports researches/media monitoring hate/86-hate-speech-in-the-media-and-internet-in-kyrgyzstan-
2013annual-report.html  The Hate Speech and Ethnic Stereotypes in the Print Media of Southern Kyrgyzstan, 2011-2012, http://www ca-mediators.net/ru/issledovaniya/media-
monitoring/55-the-hate-speech-and-ethnic-stereotypes-in-the-print-media-of-southern-kyrgyzstan.html 
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турган маалында, 2008-жылы КР Коопсуздук Советинин катчысы кызматын ээлеп тургандыгы 
болду.   
 
ЖМКнын мурдагы саясатчы жана парламенттин депутаты, 2020-жылдан бери КРнын Малазиядагы 
ыйгарым жана Толук укуктуу элчиси Азимбек Бекназаровго шилтеме кылган билдирүүсү боюнча 
Мадумаров - «жер саткыч», себеби ал кыргыз-тажик чек арасындагы Көк-Таш    айылындагы жерди 
укугу жок болуп туруп [ал кезде КР Совбезинин катчысы], 49 жылга ижарага алуу жөнүндө 
документке кол коюп берүү менен ал кыргыздын  жерин тажиктики деп тааныган, ал жерде бүгүнкү 
күнү үзгүлтүксүз жаңжал болуп келүүдө47.  
 
Бул Кыргызстандын аудиториясы үчүн абдан сезимтал тема. ЖМКнын ачык дискурсунда жана 
Интернетте көпчүлүк учурда «күнөөлүүлөрдү издөө», Тажикстанга этникалык тийиштүүлүктүн 
параллелдери келтирилет.   

 
 Скриншот 3. «Адахан Мадумаровду 
колдоочулар кошулгула»48 Facebook-
группасындагы постунун астындагы 
комментарийлер  
 
Жогорудагы пост 253 комментарий 
алган, анын ичинде бир бөлүгүн жек 
көрүү лексикасы ээлеген. 
Комментарийлерди талдоодо алардын 
басымдуу бөлүгү – азыркы бийликтин 
таламын талашкандар менен  «Бүтүн 
Кыргызстан» партиясынын лидеринин 
тарапташтарынын – троллдордун 
ортосундагы речтик чабуулу экендигин 
көрсөттү.   
 
  
 
 

 
Башка речтик чабуулда Кыргызстандын түштүгүнөн чыккан талапкерлерге карата «сарт»  деген 
конфликтогендик клише катталган.  
Бул мисалда клише регионалдык сабырсыздык түстө пайдаланылган, бул дагы жергиликтүү тилдик 
чөйрөгө мүнөздүү. Кээде түштүк региондогу өкүлдөрдү өзбек этносу менен ассоциациялашат, бул 
тарыхый жакындыгына жана Фергана өрөөнүндө географиялык жайгашышына байланыштуу.   
Ошону менен катар мониторинг 2010-жылдан49 баштап ачык дискурска кеңири жайылган «өзбек 
сепаратисттери» деген конфликтогендик этникалык стереотиптин колдонулгандыгын каттады.   
Ачык дискурста «өзбек сепаратисттери» деген фразеологизмди  2010-жылдагы Оштогу окуялар 
менен байланыштырышат. Бул билдирүү конфликтогендүү болуп эсептелет жана ксенофобтор 
тарабынан речтик талаш-тартышта колдонулат. Кээ бир саясатчыларды же бийлик өкүлдөрүн 
бүгүнкү күнгө чейин алардын улутуна карабастан «өзбек сепаратисттери» деп аташат.   
 
Комментаторлор жана троллдор саясатчылардын оштогу окуяларга тигил же бул тараптан 
тийиштүүлүгүнө карата мамиле жасашат.  2021-жылдын  2-ноябрында Жалбырак ТВ – Сентябрь 
Facebook-аккаунтунда «Ата Мекен» саясий партиясынын өкүлү Искендер Афиджановдун 
аккаунтундагы маалыматты кайра жарыялап: «Текебаев колуңдан келгенин кыл деп 
бийликтегилерди сындады!» - деген ат койгон.  

 
47 Булак: Фотофакты: Кому Адахан Мадумаров продал кыргызские земли? 
21 01.2020.https://www gezitter.org/politic/85338 fotofaktyi komu adahan madumarov prodal kyirgyizskie zemli / 
48 https://www.facebook.com/groups/800347176811457/ 
49 «Өзбек сепаратисттери» - бул стереотип 2010-жылдагы, өлкөнүн түштүгүндөгү  июнь айындагы кырыгз менен өзбектердин ортосундагы этникалык кагылышка 
тийиштүү.  Анын жыйынтыгында жүздөгөн адамдар курман болуп, миңдеген кишилер жарадар болуп, үйлөр өрттөнгөн эле.   Анын себептеринин бири катары өзбек 
улутундагылардын укугун күчтөндүрүү болгон деп аталууда. Кыргызстандагы өзбектердин диаспорасынын лидери, Жогорку Кеңештин экс-депутаты  Кадыржан 
Батыров улут аралык жаңжалга чакырык кылгандыгы, сепаратизмге жана 2010-жылы өлкөнүн түштүгүндө массалык башаламандыкты уюштургандыгы үчүн сыртынан 
өмүр бою абакка камоо чечими чыгарылган.  2010-жылы ал Кыргызстандан качып кеткен. Ачык дискуссияда  «өзбек сепаратисттери» деген фразеологизмди 2010-
жыл менен байланыштырышат. Бул конфликтогендүү стереотип болуп эсептелет жана речтик ыйкы-тыйкыда колдонулат. Кээ бир ошол учурдагы саясатчыларды 
алардын улутуна карабай эле комментарийлерде алиге чейин «өзбек сепаратисттери» деп аташат.   Комментаторлор жана  троллдор алардын  ошол окуяларга 
тигил же бул түрүндө катыштыгынан кепке алышат. 
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Ошондой эле ошол саясий бирикменин өкүлү Бектур Асановдун дарегине тийиштүү посттун 
астындагы комментарийде кастык тили аныкталган. Комментарийде «өзбек сепаратисти», «өзбек 
сепаратисттерин колдогон» деген стереотиптер жарыяланган.   

Башка кейстер ксенофобиялык комментарийде кастык тилинин кандай интерпретацияланышын 
көрсөтүүдө, мисалга,  «Ата Мекен» партиясынын талапкери, этникалык корей Ким Ин Сендин.  
Троллдор аны кытай этносу менен окшоштуруп: «бизге парламентте кытайлар кереги жок» дешкен 
жана  «Кытайда силердин мүмкүнчүлүгүңөр көп болмок» деп көрсөтмө беришкен.  

Гендердик сабырсыздык изилденген медиаконтенттин 
10%ында катталган. Изилдөөнүн мурдагы аралыгындай эле 
кастык тилинин курмандыгы «Бүтүн Кыргызстан» саясий 
партиясынын өкүлү Орозайым Нарматова болду. Эң көп жек 
көрүүчү комментарийлердин саны ушул талапкерге 
тийиштүү болду. YouTubeдагы TVkg каналында партиянын 
өкүлдөрүнүн шайлоочулар менен жолугушуусунун  
трансляциясы өтүп, анда Нарматова чыгып сүйлөп, аны «ал 
аял» экендигин,  ошону үчүн шайлоо өнөктүгүнөн чыгып 
кетүүсүн «эскертүү беришти» деп айткандан кийин бир катар 
жек көрүүчү комментарийлер50 жайылган.  

3-сөз булуту. Отчёттук аралыкта документтештирилген гендердик кемсинтүүчү клишелер жана аял-
талапкерлерге карата мазактоолор  

Гендердик кемсинтүүлөр түз трансляция51 жүргүзүлгөн ЧОН КАЗАТ Facebook дискуссиялык 
тобунда катталган. 

«Ата Мекенден»  Клара Сооронкулова жана Наталья Никитенко, ошондой эле Боршайкомдун 
жетекчиси  Нуржан Шайлдабекова мурдагы парламенттик шайлоодон бери  речтик чабуулдарга 
калып келет, анан да буларга карата жек көрүүчү риторика өзгөрүүсүз болууда.  

Онлайн-мейкиндигиндеги сексисттик комментарийлер кемсинтүүчү 
клишелерди жана гендердик  стереотиптерди («катындын орду уктоочу 
бөлмөдө», «кудай аткыр жез кемпир», «Баба-яга кыргыздардын 
душманы»), жана башка уятсыз сөздөрдү камтыйт. 

Курактык (7%), тилдик сабырсыздык (7%) жана араздашуу менен 
кемсинтүү тили (7%)  - сабырсыздыктын бул түрлөрү изилденген 
контентте  бирдей санда катталган. Курактык сабырсыздык көбүнчөсү 
«Бүтүн Кыргызстан» партиясынын лидери Адахан Мадумаровго, «Ата 
Мекен» партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевге жана  главе БШКнын 
жетекчиси Нуржан Шайлдабековага карата болду. Булар көбүнчөсү 
жаш-куракка байланышкан жана уят лексика. Визуалдык контент да 
жогоруда аталган инсандардын «картайтырылган» фото-жабаларын 
жана сарказм бар постторду камтыган.  

Скриншот 4. «Мекенчил Бол» Facebook-топто 2021-жылдын 22-октябрында 
жарыяланган, Адахан Мадумаровго карата курактык сабырсыздыкты52 

трансляциялаган сарказмдуу фото-жабанын мисалы. Сүрөттүн астында: «Ушул абышканы 
тааныйсыңарбы омур бою президенттике талапкер» - деп жазылган.  

 

50 https://www.youtube.com/watch?v=8UTVOGRNZ2I    
51 https://www.facebook.com/groups/456498167859115/  
52 https://www.facebook.com/photo/?fbid=2960244037579329&set=a.143776569649384  
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Тилдик сабырсыздык Жалал-Абаддагы Акипресс маалыматтык агенттигинин өкүлү  Жумагуль 
Шайыкованын  Facebook-постуна 
колдонуучулардын реакциясына 
байланыштуу. Анда  Шерзод Сабировдун  
үгүт баннеринин өзбек тилиндеги тексти 
бар сүрөтүн жайгаштырган. Ал аудиторияга 
өзбек тилдүү үгүт баннерине шилтеме 
жасап аудиторияга суроо берген жана 
комментарийинде кастык тили бар 
жоопторду алган.  

Скриншот 5. Жалал-Абаддагы53 
«Акипресстин» өкүлү Жумагуль Шайыкованын 
Facebook-аккаунтунда жайгаштырылган 
комментарийлердин мисалы.  

Ушул  эле өзбек тилиндеги баннерди «Адахан Мадумаровду колдоочулар кошулгула»54 деген 
Facebook-группага Жаныш Бахтияров деген колдонуучу жайгаштырылган.  Ал аны тролль жана 
фейктердин душмандашкан комментарийлери жазылган пост менен коштогон.  

 

 

Скриншот 5. «Адахан Мадумаровду колдоочулар 
кошулгула» Facebook-группасында 
жайгаштырылган посттун мисалы.  

 

Башка документтештирилген кейстер «Ата 
Мекен»  партиясынын өкүлү Клара Сооронкуловага тийиштүү. Мисалга, ал өзүнүн Instagram - 
аккаунтунда55 «улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси саясий процесстерге такыр киришпеши 
керек» деп жазганда троллдор заматта реакция кылышкан. Троллингдик комментарий «чала 
сартсын го» деген тилдик сабырсыздык түрүндөгү кемсинтүүнү камтыган, мында анын речиндеги 
кыргыз тилине басым жасалган кыйытма коннотация 
болгон.   

 

Скриншот 6. Клара Сооронкулованын Instagram-
аккаунтундагы кастык тилин камтыган комментарийдин 
мисалы  

 

Бул изилдөөдө араздашуу тили жана мазактоо 
категориясына жергиликтүү тилдик чөйрөдө калыптанган, кыргыз жана орус тилде бирдей 
эмоционалдык жана маанилик түскө ээ, ошондой эле агрессивдүү риторикасы бар клише жана 
стереотиптер киргизилген.  Бир катар мисалдарда документтештирилген билдирүүлөр жек 
көрүүнүн бир нече түрүн камтыган жана инсандардын намысын кордогон, кемсинткен 
араздаштыруучу билдирүүлөр менен коштолгон. Бул кластерге: «качанкыга чейин жунбаштар56 
кыргыздарды тебелешет», «динчил иттер», «өз үйүбүздө коногубуз бийлейт», «аларды ташбараңга 

53 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1083561185783149&set=a.147720846033859 
54 https://www.facebook.com/photo/?fbid=127677846327254&set=pcb.1909087849270712 
55 https://www.instagram.com/p/CU-W8UEoR6w/ 
56 Этникалык орустарга карата речтик клише. 
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алып, жоготуш керек», «эл журт чогулуп барып терисин тескери сыйрыйбыз», «жугунду ичкен 
канчык»,  деген агрессивдүү  фразеологизмдер киргизилген.  

Гомофобия изилденген материалдын 6%ында камтылган. Гомофобиялык дискурс ксенофобиялык 
комментаторлордун ортосунда кеңири жайылтылган. Шайлоо алдындагы дискуссияларда бул 
кастык тилинин түрү көбүнчөсү ЛГБТ деген аббревиатурада, мазактоочу түрдө жолугуп, саясий 
партиянын талапкерин же саясий партияны кемсинтүү максатында терс белгилүү клише катары 
колдонулат. Бул типтеги экспрессивдүү лексиканы жана кастык тилин камтыган комментарийлер 
көбүнчөсү «Ата Мекен» партиясынын өкүлдөрүнө багытталган, мындайча айтканда талапкерлерди 
аудиториянын көзүнчө мокочо кылып жек көргөзгөнгө багытталган.   
Мисалга, комментарийлерде «көк мээлер ЛГБТ, лесби, гомосектер жок кылат мамлекетти»57 деген 
риторика катталган.  
 
Сабырсыздыктын башка тренди: «Жаңылыш аргументация, бузулган идентификация жана 
атрибуция, кимдир бирөөнү башка бирөө менен окшоштуруу» аралаш түргө кирет.  

Бул отчёттук аралыкта эксперттер материалдардын 5%ын киргизишти. Аталган тренд өзүнө ар 
кандай типтеги кастык тилин жана ошондой эле араздаштыруучу сөздөрдү, топторго карата 
клишелерди жана стереотиптерди аралаштырууну, аларга кандайдыр бир касиеттер же 
таандыктарды чаптоону, ойдон чыгарылган жана факт менен тастыкталбаган фейктерди, 
адамдарды коомго же мамлекетке зыян келтирүү максатында башка бирөөлөр менен 
кызматташууда деп күнөөлөөнү камтыйт.  

Билдирүүнүн мындай формасы көбүнчөсү объективдүү факттарга таянбастан маалыматты 
колдонуучунун алдын ала ишенүүсүнө эсептелген. Жаңылыш аргументацияга ошондой эле 
сарказмды колдонгон пропаганданын кээ бир түрү, окшоштуруу жана оппоненттин позициясын 
бузуу боюнча  адамдарды күнөөлөө да кирет.  

Кыргызстандын интернет чөйрөсүндө саясатчыларды бейөкмөт уюмдар менен  жабыштырган, ага 
батышка каршы риторикаларды киргизип, гомофобиялык коннотациялар аралаштырган 
билдирүүлөр комментаторлор тарабынан кеңири таратылган. Мына ушинтип, душмандын образы 
жаралып, аудитория манипуляцияланат.  

Медиамониторингдин экинчи аралыгы жаңылыш аргументация, анын ичинде троллинг да 
колдонулгандыгын аныктады.   

Мисал катары Kloop Кыргызча58 Facebook-аккаунтунда жайгаштырылган: «Ыйман Нурун», Бакир 
уулун, Арстанбекти шайлоодон четтетүү талап кылынды деген жаңылыктын астындагы бир катар 
комментарийлерди караса болот. 

Макаланын темасы боюнча талкуу жүргүзүп жатып комментаторлор акырындап ассоциация 
боюнча күнөөлөө жана араздаштыруучу сөздү колдонуу менен жаңылыш аргументациялоого өтүп 
кетишкен. Алар «Нполордун жасаганыбы дейм», «сен деле американецтердин этегине намаз окуп 
атыпсын го»,  «Зектерди, ууруларды, арам тамак жегендерди, жана Гейлерди Кыргызстандан 
тазалаңыз. Элдин талабы!»)59, «американын чөөлөрү», «бүт батышчылдар», «НПОлор эч качан 
Кыргызстанга жакшылык кылбаган»60 деген речтик конструкциялар пайдаланылган.  

 

 

 

 

57 https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/posts/4447749921981208 
58 https://www.facebook.com/KloopKyrgyz/posts/4447749921981208 
59 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=127271593012687&set=p.127271593012687&type=3 
60 https://www.instagram.com/p/CVucTC9InD6/ 
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Эми, акырында  регионалдык 2% жана территориториалдык (1%) сабырсыздык тигил же бул 
регионго, областка же тигил же бул жердин территориалдык 
мүнөздөмө принцибине тийиштүүлүгүн көрсөтүү аркылуу 
персоналаштырылган речтик клишени колдонуу менен 
чагылдырылган.  

Сөз булуту  4. Медиамониторингдин бул аралыгында аныкталган 
регионалдык жана территориалдык белгилер боюнча кемсинтүүчү 
клишелер  

Мындай түрдөгү билдирүүлөрдүн саны өтө аз болгон. Эгерде 
мырдагы жылкы парламенттик шайлоого салыштырганда,  

регионалдык сабырсыздык анда үч, ал эми территориалдык он эсе көп катталган болчу. 
 

Формалар жана тоналдуулук 
 
Методологияга ылайык, бардык аныкталган материалдар кастык тилинин формасына жана 

тоналдуулугуна карата системага салынды: 

Диаграмма  7. Мониторингдин экинчи аралыгындагы катталган 
кастык тилинин формалары, % 
 
 
жумшак, буга  материалдардын 69%ы тийиштүү болду, 
мээлүүн – 27%, жана 4%ы  катуу кастык тилине киргизилди. 

Кастык тилинин катуу 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 укуктуулукка 

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 катуу тили ар кайсы контекстте өзүнүн формасын, тоналдуулугун, 
ага жараша маалыматты пайдалануучуга таасирин өзгөртүшү мүмкүн.  

Мээлүүн (же орточо) түргө методология61 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.  

Кастык тилинин жумшак түрү – бул группанын/азчылыктын терс образы түзүлүп, чакырыгы жок 
ксенофобиялык комментарий жазылганы. Мемдер, визуалдык сарказмы бар контент да группага 
кошулушу мүмкүн. Ошондуктан жек көрүүчү чабуулдун объекттерине карата бул формаларды 
системага салууда  бир катар белгилерди эсепке алуу керек. 

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 

61 Изилдөөнүн методологиясы, 17-б,. 
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объекттери (курмандыктары) болушту. Жек көрүүчүлүк чабуулга кээ бир учурда Боршайкомдун 
жетекчиси Н. Шайлдабекова кабылды. 

 

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.  

 

Диаграмма 8. Талданган контенттеги тоналдуулук  

Сандык жана сапаттык катышта диаграмма төмөнкүдөй 
болуп көрсөтүлөт: изилденген контентте эң көбү тигил же 
бул партияга карата сынчыл тоналдуулукта максаттуу 
чабуул койгон макалалар, посттор жана комментарийлер 
(70%), анын ичинде 27%ы терс тондогу стереотиптери бары жана эң азы (3%ы) нейтралдуу 
тоналдуулукта катталды.   

 
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. 
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Бул методология Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин эксперттик тобу 
тарабынан дискриминациялык дискурстун уланып жаткан медиа изилдөөсү жана 
мониторинги үчүн иштелип чыгып, жакшыртылды62. 

 
 
Сандык компоненти мониторинг үчүн тандалган ЖМКларды, социалдык тармактарды 
(Facebookтагы Instagram жана Twitterдеги группаларды жана персоналдык аккаунттарды), 
ошондой эле колдонуучулардын кээ бир маалыматтык агенттиктердин сайтындагы 
жаңылыктарды талкуусун камтыйт. 

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

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

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

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

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

 
Мониторингдин сапаттык компоненти жергиликтүү ЖМКнын медиалык тексттеринде 

такай кездешүүчү айрым негизги сөздөрдүн жана билдирүүлөрдүн негизиндеги табылган кастык 
тилинин тибин (жумшак, мээлүүн, катаал) жана түрүн талдоосун камтыйт. 
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. 
 

62 КР ачык дискурсундагы 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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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?) 

 
 
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 29-сентябрынан 15-
ноябрына чейин реалдуу убакыт режиминде жүргүзүлгөн. Алынган барактар63 күнүнө үч жолудан 
кем эмес каралган. 

 

Кол менен талдоодогу изилденген медиаобъекттердин жана веб-баракчалардын64 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/ 

63 Изилденген медиаларга шилтеме бул отчеттун 10-барагында келтирилген. 
64 Тизме мониторингдин жүрүшүндө өзгөрүшү мүмкүн, кастык контенти катталганда машина же кол менен веб-баракчалар кошулушу мүмкүн. Мына ошондой эле сыяктуу 
медиаобъекттердин кээ бири кайсы бир учурга чейин кастык тили чыкпаса мониторингден түшүп калышы ыктымал. 

22 

Кыргызстандагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили,  2-чыгарылыш, 2021-ж,. октябрь-ноябрь.  БА Тынчтыкты орнотуу жана 
медиатехнологиялар мектеби. Интерньюс-Кыргызстандын “Медиа-К” долбоорунун колдоосунда 

 

                                                           



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 Facebook-страница «МААЛЫМАТ 

ИНФО» 
https://www.facebook.com/groups/416152426322818 

26 Facebook-страница «Элдик пикир» 
 

https://www.facebook.com/Eldikpikirkg   

27 Facebook-страница «Жалбырак ТВ – 
Сентябрь»  
 

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

28 Facebook-страница «Регион ТВ» 
 

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

29 Facebook-группа «Садыр 
Нургожоевич kg» 

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

30 Facebook-группа «Эркин маалымат 
.kg» 

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 Facebook-группа «Маалымат 

Майданы»  
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 (закрытая 

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
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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  
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/  
64 Instagram / Кадам медиа https://www.instagram.com/p/CVnxktnLBFY/  
65 YouTube/ TVkg https://www.youtube.com/watch?v=8UTVOGRNZ2I  
66 YouTube/AvtorTV https://www.youtube.com/watch?v=ayKOGr9Y53Y  
 

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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