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I.	 КИРИШҮҮ	
	

2020-жылдын	 19-ноябрынан	 2021-жылдын	 9-январына	 чейинки	 мезгилде	 Кыргызстандын	 медиа	 уюму	 -	 Медиа	
өнүктүрүү	борбору	жана	Словакиянын	ЖМКларга	мониторинг	жасоо	 боюнча	 коммерциялык	 эмес	 адистештирилген	
уюму	 -	MEMO	 98	 10-январда	 боло	 турган	 президенттик	 шайлоонун	 алдында	 социалдык	 тармактарга	 мониторинг	
жүргүздү.	 Мониторинг	 Facebook	 (50)	 жана	 Instagramдагы	 (56)	 эсеп	 жазуулары	 менен	 7	 ар	 башка	 категориядагы	
(талапкерлер,	саясатчылар,	саясий	партиялар,	таасирлүү	адамдар,	медиа,	расмий	органдар	жана	ачык	топтор)	67	(67)	
катышуучуларды	(субъекттер)	камтыган1.	
	
MEMO	 98	 жана	 Медиа	 өнүктүрүү	 борбору	 4-октябрдагы	 парламенттик	 шайлоонун	 алдында	 да	 социалдык	
тармактарга	 мониторинг	 жүргүзүшкөн,	 алар	 “социалдык	 тармактарда,	 айрыкча	 Instagramда	 активдүү	 жана	
кызыкдар	 аудитория	 болду,	 бирок	 саясий	 ишмерлердин	 азы	 гана	 саясий	 өнөктүктөрүн	 социалдык	 тармактарга	
багытташты.	Азыр	бүткүл	дүйнө	жүзү	боюнча	шайлоолордо	жогорку	профессионалдуу	 санариптик	операциялар	же	
жарнактар			кадимки	көрүнүшкө	айланган	заманда	мындай	олуттуу	чыгымдар	болгон	жок.		Бирок,	“Чоң	Казат”	саясий	
партиясынын	социалдык	тармактардагы	жеңиши	шайлоонун	жыйынтыгына	таасирин	тийгизбеген	фактынын	өзү,	
социалдык	 тармактар	 азырынча	 кээ	 бир	 башка	 өлкөлөрдөгүдөй	 эле,	 Кыргызстанда	 дагы	 жеңиштин	 ачкычы	 боло	
албастыгынан	кабар	берет",	-	деген	корутундуга	келишкен.	
		
Парламенттик	 шайлоо	 учурундагы	 мониторинг	 жүргүзүү	 сыяктуу	 эле,	 бул	 мониторингдин	 негизги	 максаты	 -	
социалдык	 тармактардын	шайлоонун	 чынчылдыгына	 тийгизген	 таасирин	 аныктоо	 	 жана	 шайлоочулардын	 чечим	
кабыл	 алуусуна	 социалдык	 маалымат	 каражаттары	 	 канчалык	 деңгээлде	 маалымат	 менен	 камсыз	 кылгандыгын	
аныктоо2.	 	 Телекөрсөтүү	 өлкөнүн	 саясий	 жашоосу	 жөнүндө	 маалыматтын	 негизги	 булагы	 болуп	 саналат,	 бирок	
социалдык	 тармактардын	 актуалдуулугун	 жогорулап	 бара	жаткандыгын	моюнга	 алуу	 керек,	 ошондуктан	 биз	 буга	

                                                
1 Иштеп жаткан 67  адамдын  ичинен 58 жеке баракча жана аккаунт болгон (18 талапкер, 9 саясатчы, 5 партия, 3 мамлекеттик орган, 15 ЖМК, 8 
таасирдүү адам жана 9 ачык топ). Эки байкалган платформада тең 48 жеке аккаунт катышкан (анын ичинде 18 талапкердин бардыгы), 10 башка 
субъект алардын бирөөсүндө гана бар (Экөө  Facebookта, сегизи  Instagramда). Ачык топтор (9) Facebookта гана жеткиликтүү.  (2  Facebook, 8   
2	Чек арасыз репортерлор уюмунун 2020-жылдагы	Дүйнөлүк	басма	сөз	эркиндигинин	рейтингинде Кыргызстан “көйгөйлүү кырдаалга” ээ 
өлкөлөрдүн катарында 82-орунду ээледи (180 мамлекеттин ичинен, 2019-жылдан бери +1 жана 2015-жылдан бери +6) (эки жогору жана эки төмөн 
категориялар).	
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чейин	 Кыргызстанда	 социалдык	 тармактар	 канчалык	 деңгээлде	 колдонулуп	 келгендигин	 аныктоо	 максатында	
шайлоо	өнөктүгү	башталганга	чейин	жана	шайлоонун	учурунда	Facebook	жана	 Instagram	социалдык	тармактарына	
байкоо	жүргүзүүнү	уланта	бердик3.	
	
Мониторинг	 ошондой	 эле	 ЖМКлар	 Facebookтагы	 өз	 аккаунттарында	 талапкерлердин	 ишмердүүлүгүн	 	 кандай	
чагылдыргандыгына	жана	шайлоонун	контекстинде	ар	кайсы	субъекттер	тарабынан	кандай	темалар	жана	маселелер	
талкууланып	 жаткандыгына	 өзгөчө	 көңүл	 бурду.	 Кененирээк	 перспективадан	 алып	 караганда,	 биз	 социалдык	
тармактардын	шайлоодогу	жалпы	ролун	жана	 алардын	шайлоо	 бүтүндүгүнө	 тийгизген	 таасирин,	 айрыкча	шайлоо	
процессине	элдин	ишеним	деңгээлин	баалоону	кааладык.	
 	
Байкалган	 саясий	 субъекттер	 (талапкерлер,	 саясатчылар,	 саясий	 партиялар,	 мамлекеттик	 органдар)	 Facebookта	
жалпысынан	 1739	 пост	 (талапкерлердин	 акккаунтарында	 	 1269	 билдирүү)	 	 жана	 Instagram	 да	 1485	 пост	
(талапкерлердин	 аккаунттарында	 1131	 пост)4	 жайгаштырышты.	 Бул	 публикациялар	 	 Facebookта	 427,563	
(талапкерлердин	баракчаларында	398,153)	жана	Instagram	да	1	021	816	(талапкердин	аккаунттарында		759	538)		өз	
ара	аракеттенүүнү	түздү5.	
	
Мониторинг	 эки	 бирдей	 мезгилден	 турат	 -	 үгүт	 өнөктүгүнүн	 башталышына	 26	 күн	 калганда	 (2020-жылдын	 19-
ноябры	-	14-декабры)	жана	26	күн	-	шайлоо	процессинин	үгүт	жүргүзүү	мезгилинин	өзү	 	камтылган	(2020-жылдын	
15-декабры	 -	 9-январь,	 2021-жыл)6.	 	 Жалпысынан,	 мониторинг	 жүргүзүлгөн	 категориялардын	 көпчүлүгүндө		
активдүүлүк	 жагынан	 олуттуу	 айырмачылыктар	 болгон	 жок	 -	 расмий	 үгүт	 кампаниясында	 Facebookта	 290	 пост	
чыгарылган	 (үгүткө	 чейин	10.311	пост	 	жана	 үгүт	 учурунда	 10.602	пост),	 Instagramда	 болсо	 140	пост	жарыяланган		
(үгүткө	 чейин	 4618	 пост	 жана	 үгүт	 учурунда	 4761	 пост).	 Белгилей	 кетүүчү	 нерсе,	 үгүт	 өнөктүгүндө	 жигердүү	
активдүүлүк	 көрсөткөн	 бирден-бир	 категория	 -	 президенттикке	 талапкерлер	 болушкан	 -	 Facebookта	 алардын	

                                                
3			We	Are	Social	и	Hootsuite	тарабынан	жыл	сайын	өткөрүлгөн	Digital	2020	(Кыргызстан)	изилдөөлөрүнө	ылайык,			өлкөдө	социалдык	
тармактын	колдонуучуларын	39%	деп	эсептешкен.			



 
4 
 

Media	Development	Center	|	MEMO	98	
www.medialaw.kg,	www.facebook.com/Центр-Медиа-Развития-1995092810629708,	+996	312	663006																														

	www.memo98.sk,	memo98@memo98.sk,	www.facebook.com/memo98.sk,	+421	903	581	591	

 

постторунун	 83,9%ы	 	 (1269	 посттун	 1065и)	 жана	 Instagramда	 	 алардын	 77%	 (1131	 посттун	 871и)	 	 үгүт	 учурунда	
жарыяланган7.	
	
		Кыргызстандагы	социалдык	медиа	
		Кыргызстанда	социалдык	тармактардын	болжол	менен	2,5	миллион	колдонуучусу	бар	 -	калктын	39%	(Борбордук	
Азия	 чөлкөмүндөгү	 социалдык	 тармактарын	 колдонуучулардын	 22%на	 салыштырганда),	 алардын	 2,1	 миллиону	
Instagram	 жана	 610	 000	 Facebook	 колдонуучулары	 (жарнаманын	 жардамы	 менен	 камтууга	 боло	 турган	
колдонуучулар).	Инстаграмдын	(56	колдонуучу)	аудиториясынын	кенен	болгонуна	карабастан,	Фейсбукта	байкоого	
алынган	 50	 жеке	 субъекттин	 активдүүлүгү	 жогору	 болгон,	 мониторингдин	 бүткүл	 мезгилинде	 (52	 күн)	
инстаграмдагы	9379	постко	салыштырмалуу	Фейсбукта	20913	пост	чыккан;	айырмачылык	биринчи	кезекте	жалпыга	
маалымдоо	 каражаттарына	 байланыштуу	 келип	 чыккан	 (4-шилтемени	 караңыз)	 8.	 	 Ошентсе	 да,	 Instagramдагы	
посттордо	аталган	мезгилдин	ичинде	өз	ара	аракеттенүүнүн	тогуз	эсе	көп	болгондугу	катталган,	бул	2,83	миллион	
Facebookтагы		өз	ара	аракеттенүүгө	салыштырмалуу	арбын.9	
	
Медиа	чөйрө	
ДИАУБдун	Шайлоону	 Байкоо	 боюнча	 Чектелген	 Миссиясы	 (LEOM)	 билдиргендей,	 “жандуу	медиа	 чөйрөнү	 COVID-19	
пандемиясынын	кесепетинен	улам	азайып	бара	жаткан	чакан	жарнама	рыногу	чектеп	жатат.	Мыйзамда	жарандык	
кадыр-баркка	 шек	 келтирүү	 боюнча	 доо	 арыздарда	 материалдык	 чыгымдын	 минималдуу	 өлчөмү	
көрсөтүлбөгөндүктөн,	 ордун	 толтуруу	 боюнча	 олуттуу	 доолор	 калыс,	 аналитикалык	 жана	 иликтөө	
журналистикасына	тоскоол	болуп,	тиешелүү	маалымат	каражатынын	жабылышына	алып	келиши	мүмкүн.	Жакында	
эле	журналисттерге,	анын	ичинде	социалдык	тармактарда	физикалык	жана	оозеки	чабуулдар,	кээде	президенттикке	
талапкердин	түздөн-түз	тукуруусу	дагы	өзүн-өзү	цензуралоого	өбөлгө	түзөт.	ДИАУБ	LEOM	туш	болгон	жеке	менчик	
ЖМКлардын	 көпчүлүгү	 мамлекеттик	 органдардан	 маалымат	 алууда	 кыйынчылыктарды	 белгилешип,	 мамлекет	
тарабынан	 аффилирленген	 маалымат	 каражаттарына	 көбүрөөк	 	 артыкчылык	 бериле	 тургандыгын	 баса	
белгилешти.	 	 	Анын	үстүнө,	Кылмыш	кодексиндеги	расалык,	диний	же	аймактар	аралык	кастыкты	козутууга	тыюу	
салган	беренелерди	кеңири	чечмелөө	бир	катар	веб-сайттардын,	анын	ичинде	change.org	сайттын	жабылышына	жана	
акыркы	жылдардын	ичинде	блогерлердин	кармалышына	алып	келди”.10		
	
Саясий	контекст		
	



     

Media	Development	Center	|	MEMO	98	
www.medialaw.kg,	www.facebook.com/Центр-Медиа-Развития-1995092810629708,	+996	312	663006																														

	www.memo98.sk,	memo98@memo98.sk,	www.facebook.com/memo98.sk,	+421	903	581	591																																																																																																																																																					

 

Кыргызстанда	 болуп	 өткөн	 мөөнөтүнөн	 мурда	 президенттик	 шайлоо	 парламенттик	 шайлоолордон	 кийин	 келип	
чыккан	саясий	кризистин	фонунда	жарыяланды.	Жаңы	парламентте	жалаң		президенттик	партиялар	үстөмдүк	кыла	
тургандыгын	 күбөлөндүрүп	 турган	 добуш	 берүүнүн	 алдын	 ала	 жыйынтыктары	 эл	 тарабынан	 зор	 нааразылыкты	
жаратты.	 	 Натыйжада,	 КР	Шайлоо	жана	 референдум	 өткөрүү	 боюнча	 борбордук	 комиссиясы	 (БШК)	 2020-жылы	 6-
октябрда	 парламенттик	шайлоону	жараксыз	 деп	 тапты.	 Өлкө	 туруксуз	 абалга	 кептелип,	 саясий	 кризис	 олку-солку	
абалга	келтирди,	ар	кандай	күчтөрдүн	кеңири	айлампасында	бийлик	үчүн	күрөш	жүрө	баштады.			
	
Белгилей	кетүү	керек,	Кыргызстанда	өкүм	сүргөн	2020-жылдагы	шайлоодон	кийинки	кырдаал	2005-жылдагы	жана	
2010-жылдагы	окуялардан	айырмаланып	турат.		Бийлик	үчүн	күрөш	укуктук	эмес	ыкмаларды	колдонуу		менен	катуу	
айыгышкан	 салгылаш	 менен	 жүрүп	 жатты.	 Бул	 учурда	 бардык	 мамлекеттик	 институттар	 эч	 кандай	 аракеттерди	
көрүшкөн	жок,	бул	бийликтин	таптакыр	жок	болушуна		алып	келди.		Бийлик		нааразылык	акциясына	чыккандардын	
колуна	өттү,	бирок	оппозиция	тынчтык	жолу	менен	 укуктук	талаада	бир	пикирге	келип,	макулдаша	алышкан	жок.	
Ошого	байланыштуу	күрөш	кара	күчтү	жана	коркутууларды	колдонуу	менен	уланды.	Оппозиция	эки	негизги	топко	
бөлүндү,	 алардын	бири	премьер-министрдик	кызматка	Садыр	Жапаровдун	талапкерлигин	көргөзүү	сунушун	айтып	
чыкты11	(	парламенттин	мурдагы	мүчөсү),	ал	эми	экинчи	тарабы	Ө.	Бабановдун	талапкерлигин	жактырышты	(2011-
2012-жж.	премьер-министр	).		
	
	
6-октябрда	 түнүндө	 парламенттин	 мүчөлөрү	 С.	 Жапаровдун	 талапкерлигин	 премьер-министрдин	 милдетин	
аткаруучу	 кызматына	 көрсөтүүгө	 макул	 болушту.	 9-октябрда	 	 Ала-Тоо	 аянтында	 	 С.	Жапаров,	 А.	 Атамбаев	жана	 Ө.	
Бабановдун	жактоочуларынын	ортосунда	кагылышуу	болуп	өттү.	13-октябрда		экс-президент	Сооронбай	Жээнбеков		
ишеним	 кат	 боюнча	 добуш	 берилгендиктен,	 С.	Жапаровдун	 премьер-министрлик	 кызматка	 дайындалышын	жокко	
чыгарды	жана	парламенттин	кайрадан	чогулуусун	суранып,	регламентке	ылайык	добуш	берүү	сунушун	берди.12.	14-
октябрда	 	С.	Жээнбеков	С.	Жапаровду	премьер-министрлик	кызматка	коюу	жана	Кыргыз	Республикасынын	 	 өкмөт	
мүчөлөрүн	дайындоо	тууралуу		указга	кол	койду13.			С.	Жапаровдун	жактоочулары	президенттин	отставкасын		талап	
кылуусун	токтотушкан	жок,	15-октярбда			президент	С.	Жээнбеков		отставкага	кетти.	
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Президенттин	 ыйгарым	 укуктары	 	 	 премьер-министр	 	 С.	 Жапаровго	 өттү.	 Андан	 кийин	 кадрдык	 алмаштыруулар	
башталды,	 министрлер	 кабинети	 дээрлик	 бүт	 алмашты,	 укук	 коргоо	 органдарынын	 башчылары	 алмаштырылды.			
Ошондой	эле		С.	Жапаров	парламенттик	шайлоону	кечирээк	мөөнөткө	жылдыруу	зарылдыгы	туурасында	билдирди,	
ал	 эми	 президенттик	 шайлоону	 жана	 конституциялык	 реформаны	 өткөрүүнү	 биринчи	 орунга	 жылдырды,	
президенттик	башкаруу	формасына		өтүү	бул	реформанын	башкы		максаты	болуп	калды.	Негизинен,			референдумда	
жарандарга	башкаруу	формасын	тандоо	сунушталат	–	алар	же	президенттик,	же	парламенттик	башкаруу	формасын	
тандашы	керек	–	же	болбосо	үчүнчү	вариантты	“баарына	каршыны”	тандоо	керек.				
	
Бул	билдирүү	коомчулукта	ар	кандай	пикирлерди	жаратты,	көптөгөн	эксперттер	жана	юридикалык	коомчулук		сын	
пикирлерин	 айтып	 чыгышты,	 жана	 бийлик	 тарабынан	 кабыл	 алынган	 чечимдерде	 бир	 катар	 конституциялык	
ченемдердин	 бузулгандыгын	 айтып	 чыгышты.	 10-декабрда	 Кыргыз	 Республикасынын	 Жогорку	 Кеңешинин	
депутаттары	 мамлекеттик	 түзүлүш	 боюнча	 референдум	 өткөрүү	 боюнча	 мыйзам	 долбоорун	 экинчи	 жана	 үчүнчү	
окууда	кабыл	алышты.	Албетте,	кыска	убакыттын	ичинде	мындай	маанилүү	мыйзам	долбоорунун	кабыл	алынышы	
сын-пикирлердин	 толкунун	 жаратпай	 койбойт.	 Ага	 карабай,	 мөөнөтүнөн	 мурда	 президенттик	 шайлоо	 жана	
референдум	2021-жылдын	10-январына	белгиленип,	Садыр	Жапаров	ошол	шайлоодо	президенттикке	талапкерлигин	
көрсөтүү	үчүн	14-ноябрда	кызматтан	кеткен.				
	
Шайлоонун	алдында	парламенттик	шайлоо	учурунда	кызуу	талкуулардан	өткөн	шайлоо	мыйзамдарына	түзөтүүлөр	
киргизилген	жана	депутаттардын	пикири	боюнча,	бул	бүтүндөй	шайлоо	процессине	түздөн-түз	таасирин	тийгизет.	
Кыргызстандын	шайлоо	мыйзамдарына	киргизилген	өзгөрүүлөр	саясий	партиялардын	жана	талапкерлердин	өтүүсү	
үчүн	 шайлоо	 босогосунун	 төмөндөшүнө	 (жетиден	 үч	 пайызга	 чейин),	 шайлоо	 күрөөсүнүн	 (5	 миллион	 сомдон	 1	
миллион	сомго	чейин,	болжол	менен	49200	евродон	9800	еврого	чейин)	төмөндөшүнө	таасирин	тийгизди,	ошондой	
эле	 шайлоочулар	 шайлоо	 убагында	 шайлоо	 даректерин	 өзгөртүү	 мүмкүнчүлүгүн	 жокко	 чыгарды.	 Ошондой	 эле,	
парламент	бир	эле	адамды	президенттикке	эки	жолу	шайлоо	мүмкүнчүлүгүн	жокко	чыгарган	ченемди	кабыл	алды.	
Президенттикке	 талапкерлерди	 каттоо	 2020-жылдын	 14-декабрында	 аяктады.	 Шайлоо	 жана	 референдум	 өткөрүү	
боюнча	 борбордук	 комиссиясы	 Кыргызстандын	 Президентинин	 кызмат	 ордуна	 18	 талапкерди	 каттады.	 Шайлоо	
өнөктүгү	2020-жылдын	15-декабрында	башталып,	2021-жылдын	9-январында	эртең	мененки	саат	8:	00дө	аяктаган.	
Президент	тикелей	жалпы	шайлоо	укугу	менен	алты	жылдык	мөөнөткө	шайланат.	Эгерде	талапкерлердин	бири	дагы	
биринчи	 турда	 добуштардын	жарымынан	 көбүн	 ала	 албаса,	 экинчи	 тур	20	 күндүн	ичинде	 эң	 көп	 добуш	 алган	 эки	
талапкердин	ортосунда	өткөрүлөт.			
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II.	 КОРУТУНДУЛАР	

		● Болжол	 менен	 Кыргызстандын	 ар	 бир	 экинчи	 жараны	 Интернетке	 жетүү	 мүмкүнчүлүгүнө	 ээ	 жана	
жарандардын	39%	ы	социалдык	тармактардын	колдонуучулары	болуп	саналат	
	
● Мониторинг	2020-жылдын	19-ноябрынан	2021-жылдын	9-январына	чейин	 (добуш	берүүгө	бир	күн	калганга	
чейин)	 жүргүзүлүп,	 анда	 саясий	 субъекттердин	 (талапкерлер,	 саясий	 партиялар,	 саясатчылар,	 расмий	 органдар),	
маалымат	каражаттарынын	жана	Facebook	жана	Instagramдагы	таасирдүү	адамдардын	58	жеке	аккаунтуна,	ошондой	
эле	Facebook	социалдык	тармагындагы	9	топко	басым	жасалды.				Президенттикке	талапкерлерди	кошкондо,	бардык	
48	автордун	тең	эки	платформада	тең	аккаунттары	бар.	
	
● Мониторинг	 жүргүзүлгөн	 Facebook	 аккаунттар	 (50	 жеке	 баракча	 жана	 9	 ачык	 топ)	 бардыгы	 бирге	 134	 900	
билдирүү	 жайгаштырган,	 анын	 ичинен	 20913	 билдирүү	 (15,5	 пайыз)	 жеке	 баракчаларда	 жана	 жалпы	 113	 987	
билдирүү	 (84,5	 пайыз)	 Facebook	 топторундагы	 коомдук	 баракчаларда	 жайгаштырылган.	 1,739	 билдирүү	 саясий	
темага	арналган,	анын	73%	(1269	билдирүү)	талапкерлер	жөнүндө.	Бардык	Facebookтагы	посттор	6,	942,	969	өз	
ара	 аракеттенүүнү	 жараткан,	 ал	 эми	 ачык	 топтор	 жалпы	 өз	 ара	 мамилелердин	 59,2%,	 ЖМК	 –	 34,6%	 жана	 саясий	
субъекттер	6,2%	алышкан	(байкалган	таасирлер	бардык	өз	ара	мамилелердин	0,1%	ын	гана	түзүшкөн).	Эгерде	саясий	
субъекттерди	гана	эсептесек	(427,563	өз	ара),	президенттикке	талапкерлер	бул	өз	ара	мамилелердин	93,1%	түзүштү	
(398,153).	
	
● Ушул	эле	субъекттердин	Instagramдагы	аккаунттарда	(56	аккаунт)	9,379	пост	жарыяланган,	 алардын	ичинен	
саясий	 субъекттер	 1485	 пост	 жаратышкан	 (15,8%,	 Facebook	 тагы	 посттор	 үчүн	 бул	 үлүш	 8,3%).	Талапкерлердин	
активдүүлүгүн	 эске	 алуу	менен	алар	 1131	 пост	жазышты	 (саясий	 субъекттердин	 76,2%	посттору).	 Instagram	



 
8 
 

Media	Development	Center	|	MEMO	98	
www.medialaw.kg,	www.facebook.com/Центр-Медиа-Развития-1995092810629708,	+996	312	663006																														

	www.memo98.sk,	memo98@memo98.sk,	www.facebook.com/memo98.sk,	+421	903	581	591	

 

дагы	бардык	посттор	биригип	24	346	857	өз	ара	мамилени	түздү,	алардын	70,8%	жалпыга	маалымдоо	каражаттары,	
25%	таасир	эткендер	жана	4,2%	саясий	субъекттер	түздү.	Эгерде	саясий	субъекттерди	гана	эске	алсак	(1	021	816	өз	
ара	мамиле),	анда	бул	өз	ара	мамилелердин	74,3%	(759	538)	президенттикке	талапкерлерге	таандык.		
	
● 		1131	пост	жазылды	(саясий	субъекттердин	76,2%	посттору).	Instagram	дагы	бардык	посттор	биригип	24	
346	857	өз	ара	мамилени	түздү,	 алардын	70,8%	жалпыга	маалымдоо	каражаттары,	25%	таасир	эткендер	жана	4,2%	
саясий	 актерлор	 түздү.	 Эгерде	 саясий	 темаларды	 гана	 эске	 алсак	 (1	 021	 816	 өз	 ара	 аракеттенүү),	 анда	 бул	 өз	 ара	
аракеттенүүлөрдүн	74,3%	(759	538)	президенттикке	талапкерлерге	таандык.	
● Instagramга	өз	ара	аракеттенүүнүн	көрсөткүчтөрү	өтө	жогору	болгон,	айрыкча	ЖМК	менен	болгон	учурда	
(17,23	миллион),	таасирдүү	адамдар	(6,09	миллион)	жана	талапкерлердин	посттору	(759	500	-	Facebookтагы	398	000	
постуна	салыштырмалуу	болжол	менен	эки	эсе	көп).	Instagram	посттору	Facebook	постторуна	караганда	тогуз	эсе	көп	
өз	ара	аракеттенүүнү	түздү.			
● Шайлоого	 катышуу	 үчүн	 катталган	 18	 талапкердин	 баарынын	 Facebook	 же	 Instagram	 социалдык	
баракчалары	болгон.	Кызыгы,	үгүт	жүргүзүү	өнөктүгүндө	талапкерлердин	активдүүлүгү	кыйла	жогорулады	
(15-декабрдан	бери),	ушул	мезгил	аралыгында	алардын	постторунун	83,9%	(1269	посттун	1065и)	түздү.		Эң	жигердүү	
активдүүлүктү	талапкерлер	шайлоого	чейинки	бир	жумада	көрсөтүштү	(297	пост).		Ушундай	эле	тенденция	Instagram	
да	байкалган,	анда	шайлоо	өнөктүгүнүн	мезгилинде	77%	пост	(1131	посттун	871и)	жарыяланган,	эң	көп	саны	-	237	
билдирүү	-	шайлоого	бир	жума	калганда	жарыяланган.							
● 	
● Фейсбуктагы	эң	активдүү	талапкер	Абдил	Сегизбаев	(233	пост),	андан	кийин	Аймен	Касенов	(145	пост)	
жана	 Клара	 Сооронкулова	 (123	 пост)	 болду.	 Эки	талапкер	талапкерлигин	 	кеминде	100	посттон	 (Абакиров	жана	
Иманалиев	 мырзалар)	 кийин	 койгон	 болсо,	 лидер	 Садыр	 Жапаров	 анча	 активдүү	 болгон	 жок	 (10-орун),	 жалпы	
мониторинг	жүргүзүү	 мезгилинде	 55	 гана	 пост	 топтоду.	 Instagram	 дагы	мониторинг	 салыштырмалуу	 натыйжаны	
көрсөттү	жана	кайрадан	активдүүлүгү	жагынан	 	Абдил	Сегизбаев	(165	пост)	жана	Аймен	Касенов	(162	пост),	андан	
кийин	Эльдар	Абакиров	(105	пост)	алдыда	болду.	Алар	100дөн	ашуун	посттору	бар	үч	талапкер	эле.	Садыр	Жапаров	
да	бул	платформада	активдүүлүгүн	көрсөткөн	жок	(7-орун),	мониторинг	мезгилинде	66	постко	ээ	болду.	
	
● Абдил	Сегизбаевдин	посттору	баарынан	көп	өз	ара	аракеттенүүгө	ээ	болду		(болжол	менен	66700),	андан	кийин	
Садыр	Жапаров	59.500	өз	ара	аракеттенүү	менен,	ошондой	эле	Кочкоров		(52.700)	жана	Касенов	(52.500)	мырзалар.  		
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● Саясий	 партиялардын	 ичинен	 “Бүтүн	 Кыргызстан”	 Facebook	 социалдык	 тармагында	 эң	 көп	 пост	
жарыялаган	-	23.	Андан	кийин	“Реформа”	(21	пост)	жана	“Чоң	Казат”	(19	пост).	Партиялар		Instagramга		постторду	
азыраак	жарыялашты	(Facebookта	54	жана	73),	алардын	ичинен	“Чоң	 	Казат”	 (34)	жана	 “Реформа”	 (17)	гана	
абдан	 активдүү	 болушту.	 Бардык	 мезгилге	 бир	 пост	 "Мекенчил"	 партиясы	 тарабынан	 даярдалды	 (партиянын	
Facebook	баракчасы	гана	бар).							
	
● Посттордун	аздыгына	карабастан,	“Чоң	Казат	“	парламенттик	шайлоодогудай	эле	Facebookта	эң	көп	өз	ара	
аракеттешүүнү	 жараткан	 (5432),	 андан	 кийин	 “Реформа”	 партиясы	 (2389)	 жана	 “Бүтүн	 Кыргызстан”	 партиясы	
(1285).	 Instagramда	 бул	 байкалып	 турду,	 анда	 "Чоң	 Казаттын"	 постторуна	 25917	 жооп	 келген,	 ал	 эми	 "Реформа"	
"Бүтүн	Кыргызстан"	экөө	биргеликте	9000дей	жооп	алышты. 		
	
● Мониторинг	 ошондой	 эле	 салттуу	 маалымат	 каражаттарынын	 15	 расмий	 баракчасына	 жана	 аккаунттарына	
басым	 жасады,	 алардын	 13ү	 эки	 платформада	 тең	 бар.	 Facebookта	 Kyrgyz	 Today	 онлайн-басылмасы	 баарынан	
активдүүлүгүн	көргөздү	(4044	пост),	андан	кийин	24.kg	 (1875	пост)	жана	Жетинчи	канал	 (1824	пост).	Instagram	да	
Next	TVнын	расмий	эсеби	эң	активдүү	болгон	(1364	пост),	ал	эми	дагы	төрт	жалпыга	маалымдоо	каражаттары	820дан	
930га	 чейин	 пост	 чыгарышкан	 (Kaktus	 Media,	 News.kg,	 Azattyk,	 Азаттык	 үналгысы,	 RFE/RL	 кыргыз	 кеңсеси	жана	
Sputnik	 Россиянын	 мамлекеттик	 басылмасынын	 кыргыз	 тилиндеги	 версиясы).	 Белгилей	 кетүү	 керек,	 ЖМК	
аккаунттарындагы	бир	катар	посттор		шайлоого	байланыштуу	болгон	эмес.			
	
● Facebookтагы	 сегиз	 ЖМКнын	 аккаунттары	 (байкоого	 алынган	 15	 тин	 ичинен)	 өздөрүнүн	 онлайн	
аудиториясына	президенттикке	талапкерлер	жөнүндө	бир	аз	маалымат	берди.	Жетинчи	канал	талапкерлер	жөнүндө	
бардык	басылмаларды	бириктиргендей	(113)	көп	публикацияларды	топтогон	(106),	ал	эми	Next	TV	жана	Azattyk	дагы	
активдүү	 иш	 алып	 барышкан.	 Шайлоо	 өнөктүгүнүн	 лидери	 Жапаров	 мырза	 бардык	 сегиз	 жалпыга	 маалымдоо	
каражаттарынын		социалдык	тармактарында	лидерлик	позицияны	берген	жок	(219	посттун	ичинен	бардыгы	болуп	
163	 жарыяланды	 -	 болжол	 менен	 75%).	 Facebookтагы	 медиа	 баракчалар	 аны	 көбүнчө	 сындаган	 же	 бейтарап	
мүнөздө	 көрсөтүп	 жатышты,	 бирок	 	 Жетинчи	 каналдын	 баракчасы	 биринчи	 кезекте	 позитивдүү	 маанайда	
көрсөтүштү.										
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● Instagram	 дагы	 тогуз	 ЖМКнын	 аккаунтунда	 (14түн	 ичинен)	 президенттикке	 талапкерлер	 чагылдырылды,	
алардын	 эң	 активдүүсү	News.kg,	Next	 TV	жана	 Azattyk	 (талапкерлер	жөнүндө	72	медиа	посттун	51ин	 сунушташты)	
баарынан	 активдүүлүгүн	 көргөздү.	 	 Садыр	Жапаров	 Instagramдагы	 алты	жалпыга	 маалымдоо	 каражаттарында	 эң	
көп	тааныштырылган	талапкер	болгон	(72	посттун	ичинен	43	пост	-	60%	га	жакын).	Кабарлар	Ньюс	муну	басымдуу	
учурда	позитивдүү	маанайда	көрсөттү,	 ал	эми	News.kg	 Instagramдагы	окурмандарга	Жапаров	мырза	жөнүндө	катуу	
сындаган	маанайдагы	материалдарды	сунуштап	жатты.		
	
● Кыргызстандагы	эң	маанилүү	үч	мамлекеттик	институтту	карасак,	Шайлоо	жана	референдум	өткөрүү	боюнча	
борбордук	комиссиясы	(КР	БШК)	эң	активдүү	болгон,	өзгөчө	Facebookта	(207	пост),	андан	кийин	өкмөт	(96	пост)	бара	
жатты.	Тескерисинче,	расмий	 	жактар	 Instagramды	 көп	 колдонушкан	 жок	 –	 алар	 тарабынан	 Facebook	 социалдык	
тармагындагы	320	постко	салыштырмалуу	66	пост	(КР	БШК	жана	өкмөт	тарабынан	бирдей)	жарыяланган.			
	
● Covid-19	 пандемиясынын	 фонунда	 болуп	 өткөн	 4-октябрдагы	 парламенттик	 шайлоого	 окшоп,	 бул	 тема	
президенттик	шайлоонун	алдында	да	дайыма	көтөрүлүп	келген.	Бирок,	үгүт	өнөктүгүндө	саясий	маселелер	(шайлоо	
жана	референдум)	үстөмдүк	кылып,	талапкерлердин	жеке	кайрылуулары	жана	айрымдары	экономика,	билим	жана	
маданият	жаатына	басым	жасашты. 		
	
● Президенттикке	 талапкерлердин	 көпчүлүгү	 Facebookка	 таандык	 платформаларда	 жарнаманы	 колдонуп	
жатышканда	 (	13төн	кем	эмес),	 алардын	үчөө	гана	көбүрөөк	акча	коротушкан	 -	Бабыржан	Толбаев,	Аймен	Касенов	
жана	Курсан	Асанов	(бардыгы	2000	АКШ	долларынын	тегерегинде).	Бул	учурда,	Элдар	Абакиров,	каражаттын	жалпы	
көлөмүн	 азыраак	 (950	 долларга	 жакын)	 жумшоо	 менен,	 талапкерлердин	 арасында	 эң	 көп	 жарнамалык	 постторду	
жайылтты	 (74).	 Жеңишке	 жеткен	 талапкер	 Садыр	 Жапаров	 акы	 төлөнүүчү	 кызматты	 таптакыр	 колдонгон	 жок.	
Президенттик	 шайлоого	 чейин	 ар	 кандай	 катышуучулар	 тарабынан	 сарпталган	 жалпы	 сумма	 16000	 доллардын	
тегерегинде	 болгон	 (болжол	 менен	 1740	 жарнама	 постуна	 сарпталган)	 -	 2020-жылдын	 октябрь	 айындагы	
парламенттик	шайлоого	чейинки	онлайн	жарнамалардан	кыйла	аз	(62	700	АКШ	доллары).						
	
● Социалдык	 тармактарда	 дезинформацияны	 же	 кастык	 мамилени	 жөнгө	 салган	 мыйзамдардын	 жоктугунан,	
мындай	 контент	 	 онлайн	 чөйрөдө	 көбүрөөк	 орун	 алган.	 Көйгөйлүү	 контент	 атап	 айтканда,	 Садыр	 Жапаровду	
колдогон	 Facebook	 топторунда	 басымдуурак	 белгиленди.	 Ошентип,	 Интернетте	 натыйжалуу	 өзүн-өзү	 жөнгө	 салуу	
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механизмин	 ишке	 ашыруу	 жана	 медиа	 жана	 санариптик	 сабаттуулукту	 өркүндөтүү	 зарылдыгы	 2021-жылдагы	
шайлоо	өнөктүгүнөн	кийин	дагы	актуалдуу	болуп	турат.		
	
	
	
III.	 ДИАГРАММАЛАР	
	
Facebook	
	
1-2	диаграммалар:		Посттордун	саны	(шайлоо		өнөктүгү,	бүт	мезгил)	|	Талапкерлер	
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	3-диаграмма:	Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	саны		(кампания,	бүт	мезгил)	|	Талапкерлер	

	

4-5	-диаграммалар:	Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	типтери	|	Талапкерлер	
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6-диаграмма:		Посттордун	саны	|	ЖМК	талапкерлер	туурасында	(Тон)	
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7-диаграмма:	Посттордун	саны	|	Саясий	партиялар			
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8-диаграмма:	Посттордун	саны	|	Расмий	органдар			
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9-10-диаграммалар:		Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	саны14|	Мониторингдин	бардык		субъекттери		(Топтор	менен,	топтору	
жок)		
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11-диаграмма:	Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	саны	|	Саясий	партиялар		
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12-диаграмма:	Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	саны|	Саясатчылар	
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13-диаграмма	:	Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	саны	|	ЖМК	
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14-15-диаграммалар:		Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	жана	посттордун	саны	/	Ачык	топтор			
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INSTAGRAM		
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		16-17-диаграммалар:	Посттордун	саны	(кампания,	бүт	мезгил)	|	Талапкерлер	
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18-диаграмма:		Посттордун	саны		|	ЖМК	талапкерлер	тууралуу		(тон)					
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19-диаграмма:	Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	саны	|	Талапкерлер	
	

	

	
	
20-диаграмма:	Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	саны	|	Саясатчылар	
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21-диаграмма:	Посттордун	саны	|	Саясий	партиялар		

	

	
	
	
	
	
	
	
22-диаграмма:	Посттордун	саны	|		Расмий	органдар	
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23-24-диаграммалар:	Өз	ара	аракеттенүүлөрдүн	саны	15	|	Таасирдүү	адамдар,	ЖМК	
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IV.	 ТОП	ПОСТТОР		
	
Facebook	|	Талапкерлер	
	
Талапкерлердин	Facebookтагы	эң	популярдуу	посттору	(өз	ара	аракеттенүү	көз	карашынан	алып	караганда)	талапкер	
Садыр	Жапаров	тарабынан	берилген	(5	эң	мыкты	посттун	ичинен	3).	Биринчиси	–	анын	жаштар	форумунда	чыгып	
сүйлөгөн	сөзүн	түз	алып	берүү.	Бул	пост	920дан	ашык	реакцияны,	5600	комментарий	жазылды,	1200гө	жакын	адам	
бул	постту		бөлүштү	(болжол	менен	7	710	өз	ара	аракеттенүү)	жана	жалпы	23900	көрүүгө	ээ	болду.                      

 

	
«САДЫР	ЖАПАРОВ:	ЖАШТАРГА	ШАРТ	ТҮЗҮҮ	–	МАМЛЕКЕТТИН	БАШКЫ	МИЛДЕТИ!»			
	
	
Талапкерлердин	 Facebookтагы	 популярдуу	 постторунун	 катарында	 Бактыбек	 Калмаматовдун	 (№3)	 жаштардын	
биримдиги	 жана	 Бабур	 Төлбаевдин	 (№4)	 Жаңы	 жылдык	 куттуктоосу	 менен	 жазган	 посттору	 бар.	 Бул	 посттор	
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жалпысынан	болжол	менен	6	030	жана	5	640	өз	ара	аракеттенүүгө	ээ	болушкан,	ошого	ылайык,	эки	видео	тең	абдан	
популярдуу	болгон	(жалпы	көрүүлөрдүн	саны	125000	жана	106000).	Бул	Садыр	Жапаровдун	эң	популярдуу	пост	деп	
эсептелген	ролдиктерине	караганда	көп	(анын	эки	видеосу	чогулуп,	35,500	гө	жакын	жолу	көрүлдү).		
	                                        
	
					 	

	
	
FACEBOOK	|	Саясатчылар	
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Мониторинг	жүргүзүлгөн	саясатчылардын	ичинен	эң	популярдуусу	Өмүрбек	Текебаевдин	посттору	болду	(алдыңкы	
4	 пост).	 Анын	 Садыр	 Жапаров	 менен	 жолугушуусу,	 Мегаком,	 Жетим-Тоо	 иштери	 жана	 башка	 маселелер	 жөнүндө	
маектешүүлөрү	камтылган	эки	пост	эң	популярдуу	болуп,	жалпысынан	1,420	жана	910	өз	ара	аракеттенүүгө	ээ	болуп,	
видео	21,1	миңге	жакын	жолу	көрүлдү.			
	
       

	
“КОРКПОЙМ.	КАЧПАЙМ.	ЫРАЙЫМ	СУРАБАЙМ!”				
	
FACEBOOK	|	Саясий	партиялар		
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Саясий	партиялардын	арасында	эң	популярдуусу	“Чоң	Казат”	партиясынын	посттору	болгон	(бардыгы	болуп	5	 	топ	
пост).	 Эң	 көп	 өз	 ара	 аракеттенүүнү	 жараткан	 пост	 партиянын	 лидери	 Сыймык	 Жапыкеевге,	 тагыраак	 айтканда,	
тезирээк	сакайып	кетишин	каалаган	видеотасмага	жолдонгон.	Президенттик	шайлоого	эч	кандай	тишееси	жок	бул	
пост	жалпысынан	1,440ка	жакын	өз	ара	аракеттенүүгө	жана	33,	800	көрүүгө	ээ	болду.		
	 
 
	
FACEBOOK	|	Расмий	органдар		
 
		Instagram	менен	 салыштырганда,	 Расмий	бийликтегилер	 Facebookтагы	 аккаунтун	 көбүрөөк	 пайдаланышты.	 Анын	
натыйжасында,	өз	аракеттенүү	жогору	болгону	байкалды.	КР	Жогорку	Кеңешинин		спикери	Талант	Мамытовдун	(ал	
кезде	президенттин	милдетин	аткаруучу)	парламенттин	имаратындагы	оңдоо	иштерин	контролдоо	үчүн	барган	иш	
сапары	 туурасында	Жогорку	 Кеңештин	 (парламенттин)	 посту	 баарынан	 көп	 көңүл	 бурууга	 ээ	 болду,	 жалпысынан			
1,600гө	жакын	өз	ара	аракеттенүү	жана	бардыгы	болуп		76,400	көрүүгө	ээ	болду.	
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FACEBOOK	|	ЖМК	
	
Жалпыга	 маалымдоо	 каражаттарынын	 посттордун	 ичинен	 эң	 популярдуусу	 Sputnik	 (Россиянын	 мамлекеттик	
басылмасынын	жергиликтүү	 кеңсеси)	 жана	 Azattyk	Mediaнын	 (RFE/RL	 радиосунун	жергиликтүү	 кеңсеси)	 посттору	
болгон,	 бирок	 алардын	 бири	 дагы	шайлоого	 байланыштуу	 болгон	 эмес.	 Sputnik	 Диего	 Марадона	 менен	 коштошуу	
эскерүү	 иш-чарасынын	 түз	 эфирин	 көргөзүп,	 	 	 таштанды	 чогултуп	 жүргөн	 адамдын	 мышыкты	 	 куткарганы	
туурасында	пост	жарыялаган.	
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  Azattyk Mediaнын бул посттору өзүнүн кызы үчүн арабаны өз колу менен жасаган камкор ата туурасында болгон, ал эми 
экинчи посту – темирден оюнчук унааларды жасаган, Кочкор районундагы ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген 
жашоочусу туурасында.   
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FACEBOOK	|	Влиятельные	лица	
 
	Кадыр	Маликовдун	постунда	имамдар	тарабынан	калк	арасындагы	руханий	жана	идеологиялык	агартууга	чакыруу	
жөнүндө	 сөз	болду,	 анткени	саясий	мүнөзгө	жана	тышкы	таасирге	ээ	адамдар	арасында	 "жаман	процесстер"	жүрүп	
жатат.				
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FACEBOOK	|	Ачык		топтор		
	
Ачык	 топтордун	 арасынан	 баарынан	 популярдуу	 жана	 активдүү	 болуп,	 Садыр	 Жапаровду	 колдоого	 алган	 топтор	
суурулуп	чыгышты.	Изилденип	жаткан	мезгилдин	ичинде	Садыр	Жапаровго		ар	кайсы	тараптардан	колдоо	көргөзгөн	
посттор	өтө	чоң	популярдуулукка	ээ	болду	–	баарынан	популярдуу		пост	12,030	өз	ара	аракеттенүүгө	ээ	болду.				

 

 
(#1)	“Кыргызстандыктар	Учурда	70%	көбү	Садыр	Жапаровду	колдоп	жатышат,	Сизд	а	колдойсузбу?”	
		
	
(#2)	“Мекенин	сатпаган,	сатылбаган	Садыр	Жапаров	гана	президенттике	татыктуу	инсан.		
Садыр	Жапаров	Президент	болот	дегендер	барсыздарбы?”	
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(#3)	“Көрөлүчү	Садыр	Жапаровко	канча	адам	лайк	басат”	
		
	
	
INSTAGRAM	|	Талапкерлер	
	
Instagramда	 эң	 популярдуу	 талапкерлер	 	 	Мыктыбек	Арстанбек	 (талапкерлердин	 арасынан	 алдыңкы	беш	 	 посттун	
төртөө)	жана	Бактыбек	Калмаматов	эң	көп	реакция	алышкан.		
	
Эң	 популярдуу	 пост	 президенттикке	 талапкер	 Мыктыбек	 Арстанбек	 тарабынан	 жарыяланган,	 анда	 ал	 теледебат	
учурунда	сүйлөгөн	сөзүнөн	үзүндү	менен	бөлүштү:	“Элибиз	бактылуу	болууга	укуктуу.	Бул	үчүн	5	нерсе	зарыл”.			
		
Өз	 сөзүндө	М.	Арстанбек	 улуттук	 баалуулуктар	жөнүндө,	 ар	 бир	 адам	бактылуу	 болууга	 укуктуу	 экендигин,	 диний	
контекстте	 бактылуулуктун	 нравалык	 түзүүчүлөрү	 жөнүндө	 өзүнүн	 көз-карашын	 айтып	 берди.	 	 	 Биринчи	 видео	
191,000ден	 ашуун	 жолу	 көрүлүп,	 10,200ден	 ашуун	 лайк	 жана	 500дөн	 ашуун	 комментарий	 алган	 (жалпы	 10	 730га	
жакын	өз	ара	аракеттенүү	ээ	болгон),	ал	эми	башка	видео	42,000ден	ашуун	жолу	көрүлүп,	жалпысынан	9,130га	жакын	
өз	 ара	 аракеттенүүлөр	 болгон).	 Комментарийлер	 негизинен	 позитивдүү	 маанайда	 болду,	 бирок	 Садыр	Жапаровду	
колдогон	комментарийлер	да	болбой	койгон	жок.		
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Дагы	 бир	 популярдуу	 пост	 Бактыбек	 Калмаматовдун	 "Өлкө	 кайрадан	 революцияга	 баратат"	 	 видео	 посту	 болгон	 -	
"Маңдай-тескей	маек"	шоусу	 154	 000ден	 ашык	жолу	 көрүлүп,	 7500	жолу	 өз	 ара	 аракеттенүүгө	 	 ээ	 болгон)	Посттун	
сүрөттөмөсүндө:	 "Мен	 Садыр	 Жапаровду	 	 калпты	 аныктаган	 детектордон	 (детектор	 лжи)	 өтүүгө	 чакырам!"	 деп	
жазылган.	 	 	 Видеодо	 Бактыбек	 Калмаматов	 шайлоо,	 бийлик,	 бийликти	 узурпациялоо,	 коррупция	жана	 олигархтар	
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жөнүндө	 айтып	 берди.	 Белгилей	 кетүүчү	 жагдай,	 көпчүлүк	 комментарийлер	 Б.	 Калмаматовдун	 өзүнө	 карата	
негативдүү	болгон,	ошондой	эле	видеодо	сынга	алынган	С.Жапаровду	колдогон	комментарийлер	да	болгон.			
	
	
	
INSTAGRAM	|	Саясатчылар			
	
Сыймык	Жапыкеев	Instagramда	абдан	популярдуу	саясатчы	болгон	жана	анын	5	посту		тең	ушул	категорияга	кирген.	
Ал	 Кыргыз	 Республикасынын	 Өкмөтүнө	 караштуу	 Экономикалык	 кылмыштарга	 каршы	 күрөшүү	 боюнча	
мамлекеттик	кызматынын	(Финансы	полициясы)	төрагасы	кызматын	ээлейт	жана	аны	ушул	кызматка	көтөргөн	пост		
эң	популярдуу	болуп	калды	(бардыгы	10	160	өз	ара	аракеттенүү).	Шайлоо	алдындагы	өнөктүктүн	жүрүшүндө	ал	"Биз	
чындык	үчүн"	постун	жарыялады,	аны	президенттик	шайлоонун	лидери	Садыр	Жапаров	менен	бирге	тааныштырды.	
Бул	билдирүү	негизинен	позитивдүү	маанайда	8,550ден	ашуун	лайк	жана	700	комментарий	алды			
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INSTAGRAM	|	Саясий	партиялар		
	
Парламенттик	шайлоодогудай	эле	саясий	партиялардын	арасында	“Чоң	Казат”	социалдык	тармактарда,	анын	ичинде	
Instagramда	 баарынан	 көп	 өз	 ара	 аракеттенишкен	 эң	 популярдуу	 партия	 болду.	 Эң	 популярдуу	 пост	 партиянын	
лидери	 Сыймык	 Жапыкеев	 менен	 болгон	 маектешүүсү	 бар	 видео	 болуп,	 анда	 ал	 кылмыш	 иштери,	 айрыкча	
Сарпашевдин	иши	жөнүндө	 айтып	берди.	 Бул	 видео	 болжол	менен	69,600	жолу	 көрүлүп,	 болжол	менен	2.750	 лайк	
алды	жана	200дөн	ашык	комментарийлер	келип	түштү	(жалпы	2953	өз	ара	аракеттенүү	болду).			
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INSTAGRAM	|	Расмий	органдар	
	
		Instagramдагы	үч	расмий	органдын	активдүүлүгү	салыштырмалуу	жупуну	болду.	Өкмөттүн	посттору	айрым	өз	ара	
аракеттенүүгө	 ээ	 болду,	 бирок,	 өтө	 аз	 санда.	 Постто	 премьер-министрдин	 милдетин	 аткаруучу	 Артем	 Новиковдун	
Нарын	облусуна	барган	иш	сапары	чагылдырылган.				
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INSTAGRAM	|	ЖМК	
	
		News.kg	 нин	посттору	 (ЖМКнын	5	мыкты	постунун	4ү)	ЖМК	аккаунттарынын	ичинен	 эң	 популярдуусу	 болду.	 Эң	
популярдуу	 постто	 Эски	 аянтта	 тартылып	 алынган	 	 Бишкек	 шаарынын	 ШИИБ	 кызматкерлеринин	 куттуктаган	
ролиги	 жарыяланган.	 Видео	 	 	 	 300,000	 ден	 ашык	 көрүлүп,	 	 	 51,000	 ге	 жакын	 лайк	 алды	 жана	 	 1,800ден	 ашык	
комментарийлер	жазылды	(бардыгы	болуп		52,660	гө	жакын	өз	ара	аракеттенүү).	
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INSTAGRAM	|	Таасирдүү	адамдар		
Ырчы	 Анжелика	 таасирдүү	 адамдардын	 арасында	 анчалык	 популярдуулукка	 ээ	 болгон	 эмес,	 бирок	 анын	
Instagramдагы	посттору	өз	ара	аракеттенүүлөрдү		эң	көп	каттаган.	Анын	эң	популярдуу	посту	болжол	менен	116,620	
өз	ара	аракеттенүүнү	каттаган,	анын	бешинчи	популярдуу	посту		635,000	жолу	көрүлүп,	60,400	өз	ара	аракеттенүүнү	
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алган.	Бул	пост		келе	жаткан	жаңы	жылга	арналган	жана	алдыдагы	шайлоого	эч	кандай	тиешеси	жок	(башка	баардык	
посттору	сыяктуу,	көптөгөн	өз	ара	аракеттенүүгө	ээ	болгон).	

	

	
V.		 AD	LIBRARY	(онлайн	жарнама)	
	

Facebook	 платформаларына	 таандык	 болгон	 (Facebook,	 Instagram,	 Audience	 Network	 жана	 Messenger),	 Facebookтун	
жарнама	 китепканасы,	 жарнама	 тууралуу	 маалыматтарды	 сунуштайт	 жана	 Кыргызстанда	 2020-жылдын	 август	
айынан	бери	иштейт.			
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Ad	Libraryнин	маалыматы	боюнча,	акыркы	үч	айда	(2020-жылдын	19-октябрынан	2021-жылдын	16-январына	чейин)	
ар	 кандай	 катышуучулар	 социалдык,	 шайлоо	 жана	 саясий	 темалардагы	 1740ка	 жакын	 жарнамаларды	
жарнамалашты16.				Жарнамага		сарпталган	жалпы	сумма	болжол	менен	16000	АКШ	долларын	түзгөн.	
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Facebookка	 таандык	 платформаларда	 жалпысынан	 300гө	 жакын	 авторлор	 жарнаманы	 колдонушса,	 анын	 ичинде	
кеминде	13	президенттикке	талапкерлер	бар	(жеңишке	жеткен	Садыр	Жапаров	өзүнүн	талапкерлигин	акы	төлөнүүчү	
жарнама	 аркылуу	жылдырган	жок),	 алардын	 бир	 азы	 гана	 бул	 функцияга	 олуттуу	 өлчөмдө	 каражат	 бөлгөн.	 2020-
жылдын	 4-октябрындагы	шайлоого	 салыштырмалуу	 сарпталган	 каражат	 бир	 кыйла	 аз	 болгон	 (октябрь	 айындагы	
шайлоого	чейин,	үч	айга	жетпеген	убакыт	ичинде	3555	жарнама	үчүн	жалпы	сумма	62	700	АКШ	долларын	түзгөн).		

Ушул	 мезгилде	 акы	 төлөнүүчү	 жарнакка	 сарпталган	 каражаттардын	 жалпы	 көлөмү	 боюнча	 эң	 активдүү	
колдонуучулары	төмөнкүлөр	болгон:		

		

● Бабыржан	Толбаев	(президенттикке	талапкер)	–			2,170			АКШ	долларына	жакын	(38	жарыя),		
● Аймен	Касенов	(президенттикке	талапкер)	–			2,000				АКШ	долларынан	азыраак	(52	жарыя),		
● Курсан	Асанов	(президенттикке	талапкер)	–	1,800	АКШ	долларына	жакын	(68	жарыя),	
● Эльдар	Абакиров	(президенттикке	талапкер)	–			950	АКШ	долларына	жакын	(74	жарыя),	
● Улукбек	Кочкоров	(президенттикке	талапкер)	–	900	АКШ	долларына	жакын	(16	жарыя),		
● Женишбек	Назаралиев	(талапкер	эмес)	–			890	АКШ	долларына	жакын	(5	жарыя),	
● Бактыбек	Калмаматов17	(президенттикке	талапкер)	-	650	АКШ	долларына	жакын	(11	жарыя),		
● Politmer.kg	–	590	АКШ	долларына	жакын	(142	жарыя),	
● Зилалиев	Дуйшенбек	Текшербекович18	–	4	80	АКШ	долларына	жакын	(38	жарыя),		
● Дуйшенбек	Зилалиев	–			390	АКШ	долларына	жакын	(35	жарыя).		
	
Калган	 16	 субъект	 	 	 100	 дөн	 350	 АКШ	 долларына	 чейин	 короткон.	 Мындан	 тышкары,	 акы	 төлөнүүчү	 онлайн-
платформаны	колдонгон	калган	авторлор,	бул	үч	айлык	мөөнөттүн	ичинде	1	ден	100	долларга	чейин	коротушкан.			
	
Президенттикке	талапкерлер	Facebook	жана/же	 Instagram	платформалары	аркылуу	алга	жылдырылган	посттордун	
саны	боюнча	төмөнкүдөй	орун	алышты:	
● Эльдар	Абакиров	–	74	жарыя;	
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● Курсан	Асанов,	Асанов	үчүн,		№13	үчүн	–	73	(68+5)	жарыя,	
● Аймен	Касенов	–	52	жарыя,	
● Бабыржан	Толбаев	–	38	жарыя,	
● Абдиль	Сегизбаев	–	24	жарыя		
● Улукбек	Кочкоров	–	16	жарыя,	
● Канатбек	Исаев	-	14	(10+4)	жарыя,	
● Равшан	Джээнбеков	-	13	жарыя,	
● Рашид	Тагаев	–	13	жарыя,	
● Бактыбек	Калмаматов	–	11	жарыя,	
● Женишбек	Байгуттиев	-	11	(7+4)	жарыя		
● Клара	Сооронкулова	–	3	жарыя,	
● Адахан	Мадумаров	–	1	жарыя.	
	
	
	
	
VI.	 ДЕЗИНФОРМАЦИЯ	(туура	эмес	маалымат)	
	

Башка	 өлкөлөрдөгүдөй	 эле	 Кыргызстан	 дагы	 дүйнөлүк	 глобалдуу	 маалымат	 мейкиндигинин	 бир	 бөлүгү	
болгондуктан,	 социалдык	 тармактардын	 таасири	 күчөп	 баратат,	 ошого	 жараша	 дезинформация	 (туура	 эмес	
маалымат)	 көйгөйү	 көп	жаралат.	 Телекөрсөтүүлөр	 көпчүлүк	 кыргызстандыктар	 үчүн,	 айрыкча	 аймактардагы	 калк	
үчүн	негизги	маалымат	булагы	бойдон	калууда.	Бирок,	социалдык	тармактардын	популярдуулугунун	өсүшү	коомдук	
пикирдин	 калыптанышына	 жана	 андан	 кийин	 өлкөдөгү	 коомдук-саясий	 кырдаалга	 жогорку	 деңгээлде	 таасир	 эте	
баштады.		
		
Социалдык	 тармактардагы	 кыргыз	 сегментинде	 шайлоо	 процесстеринин	 жүрүшүндө	 сенсация,	 атайын	
маалыматтарды	чыгаруу	же	фейк	маалымат	катары	берилген	текшерилбеген	жаңылыктар	көбөйүүдө.	2021-жылдагы	
президенттик	 шайлоо	 да	 мындайлардан	 куру	 калган	 жок.	 Белгилүү	 болгондой,	 Садыр	 Жапаров	 президенттик	
жарышта	 фаворит	 болуп	 саналат,	 ошого	 жараша	 көпчүлүк	 жалган	 маалыматтар	 жана	 фейктер	 ушул	 талапкердин	
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айланасында	топтолгон.	Белгилей	кетүүчү	жагдай,	жалган	маалымат	жана	фейк	маалыматтар	ага	карата	гана	болгон	
жок,	С.	Жапаровду	колдогон	адамдар	дагы	туура	эмес	маалыматтарды	таратышкан.		
		
Дагы	көңүл	бура	турган	жагдай,	Садыр	Жапаровду	колдогон	ачык	топтор	эң	активдүү	болушкан,	ал	эми	Facebookтагы	
мындай	топтордун	аудиториясы	кээде	200	миңден	ашуун	жазылуучуларга	жетип,	анын	талапкерлигин	активдүү	
үгүттөшкөн.	Жапаровду	колдогон	мындай	топтор	көбүнчө	өз	лидерин	даңазалоо	же	оппоненттерин	жаманатты	
кылуу	үчүн	айрым	манипуляциялардын	жана	дезинформациялардын	ыкмаларын	колдонушкан.	Социалдык	
тармактарда	Жапаровду	колдогондор	Кыргызстандын	бүт	калкы	аны	колдойт	деген	маалыматты	жалпылаштырып,	
ошол	эле	учурда	көпчүлүк	учурда	ар	кандай	сөздөрдү	сүйлөп,	оппоненттерин	коркутуп-үркүтүп	жатышты.	Анын	
үстүнө	популярдуу	Kaktus	Media			агенттиги	Матраимовдор	менен	Жээнбековдордун	"Тролл	фабрикасы"	Садыр	
Жапаровго	иштей	баштады	деген	макала	жарыялаган.	
						
Төмөндө	буга	ачык	мисалдар	келтирилген:		
	
Садыр	Жапаровду	колдогон	топтун	мүчөсү	“кара	пиарларды”	колдонгон,	тактап	айтканда,	алар	дагы	бир	
президенттикке	талапкер	Абдил	Сегизбаевдин	темир	тор	артында	чагылдырылган	пост-коллажын	жарыялашкан.		
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«Түшүмдө	президенттике	өтпөй	түрмөдө	отуруптурмун»		
		
	
	
		Facebookтагы	 Садыр	 Жапаров	 тобунун	 көпчүлүк	 мүчөлөрү	 өз	 талапкери	 С.	 Жапаровду	 даңктап	 жана	 колдоп	
жатышты,	анда	көнүмүш	PR-ыкмаларды	колдонуу	менен	ишке	ашырышты	–	ашыра	мактоо,	жалпылоо	жана	кайталоо			
(мисалы,	 дайыма	 тынбай	 	 	 «100%	 колдоо»	 деген	 сөздү	 колдонуу),	 муну	 менен	 алар	 жалпы	 эл	 	 Садыр	 Жапаровду	
колдоп	жатат	деген	таасир	калтыргылары	келишти.			
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«Нарын	шаарына	бир	жолу	Мадумаров	басып	келген	жок.	Нарын	эли	100%	Садыр	Жапаровду	колдойт!»		
		
	
«Кыргызстандын	тарыхында	биринчи	жолу	ушул	шайлоодо,	Садыр	Жапаровту	жалпы	кыргыз	элим	100%	колдоп	
берет	деп	ишенем!»		
		
	
	
		С.	Жапаровдун	тарапташтары	ошондой	эле	башка	классикалык	пиар-тактиканы	колдонушту,	аны	падыша,	улутттун	
лидери	 катары	 тааныштырышып,	 өз	 талапкерин	 таптакыр	 башка	 деңгээлде,	 башкаларга	 салыштырууга	 болбой	
тургандай	кылып	көргөзүүгө	аракет	кылышты.			
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«Мен	Садыр	Жапаровдун	жүзүн	арстандын	жүзүнө	окшоштурам.	Сабырдуу	инсан.	Арстан	ойгонду	деп	ойлойм.	
Кыргызстан	өнүксүн!	Биздин	президент	–	Садыр	Жапаров!»		
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		С.	Жапаровду	колдогон	видео	пост	эл	тарабынан	100	%	колдоого	алынганын	айтат:		
“Өзгөндүк	элибизге	Кара	Кулжалык	элибизге	чоң	рахмат	Садыр	Нургожоевич	Жапаровду	100%	колдоорун	айтышты.			
	
Бүт	өлкө	боюнча	Садыр	Жапаровго	көргөзүлгөн	теңдешсиз	колдоо	тууралуу	пост:		
“Эч	качан	30	жыл	ичинде	эч	кайсы	президентти	жана	эч	кайсы	депутатты	7	областтын	эли	мынчалык	колдогон	эмес.	
100%	менен	 президенттике	 өтөт	Кудай	 буюрса.	 Эртең	 көрө	 албастар	 дагы	таза	 эмес	шайлоо	 болду	 деп	 чыгышат	
аларга	сөз	жок,	иттер	үрө	берсин	бүркүт	уча	берсин!»		
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«САДЫР	ЖАПАРОВ	Кыргыз	элине	президент	болуусун	колдойсузбу»	
		
	
Көз	 карандысыз	 онлайн-ресурстун	 алдын	 ала	 жүргүзгөн	 анализине19	 ылайык,	 С.	 Жапаровду	 колдогон	 активдүү	
колдонуучулардын	 үчтөн	 бири	 фейк	 аккаунттар	 болуп	 саналат.	 Мындай	 аккаунттардын	 посттору	 жана	
комментарийлери,	 негизинен	 оппоненттердин	 беделин	 түшүрүүгө	 багытталган,	 каршылаштарга	 кол	 салуу,	
кемсинтүү	 жана	 кара	 санатайлык	 кылып	 кине	 тагуу	 менен	 коштолот.	 С.	 Жапаровду	 колдогон	 көптөгөн	 посттор	
"бүткүл	 элдин	 атынан"	 жазылып,	 сунушталган,	 бул	 манипуляциянын	 айкын	 мисалы.	 Ошентип,	 С.	 Жапаровду	
колдогон	 социалдык	 тармактардагы	 топтор	 жана	 аккаунттар	 бир	 адамдын	 мүмкүнчүлүктөрүн	 апыртып,	 “акыркы	
үмүт”	катары	талапкердин	позитивдүү			образын	жаратууга	умтулушту.		
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			Социалдык	 тармактартын	 колдонуучулары	 талапкерлердин	 үгүт	 иштерин	 колдоого	 канча	 акча	 жана	 кимден	
келгенин	 тыкыр	 көзөмөлдөп	 турушту.	 Мисалы,	 социалдык	 тармактарда	 Садыр	 Жапаровду	 колдоп,	 жергиликтүү	
кыргыз	 компаниясы	Хуа-Эр	ЖЧКдан	1	миллион	 сом	 (болжол	менен	9	 850	 евро)	 которуу	жүргүзүлгөндүгү	жөнүндө	
маалымат	пайда	болду.		
		
	
	

	

	
Алгач,	 тармакта	 аталган	 компаниянын	 директору	 катары	 Кытайдын	 жараны	 Хуан	 Цзяньхонг	 деп	 көргөзүлгөн.	
Белгилей	 кетсек,	 Кыргызстандын	 мыйзамдарына	 ылайык,	 президенттикке	 талапкерлерге	 чет	 мамлекеттердин	
жарандарынан	 демөөрчүлүк	 жардам	 жана	 кайрымдуулук	 көрсөтүүгө	 тыюу	 салынат.	 Ошондуктан,	 бул	 маалымат	
социалдык	тармактарда	терс	реакцияны	жаратты.	Бирок	кийинчерээк	Хуанг	Цзяньхун	Кыргызстандын	жараны	экени	
аныкталып,	анын	кыргыз	паспортунун	көчүрмөсү	Интернетке	жарыяланган.		
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Президенттикке	 талапкер	 Абдиль	 Сегизбаев	 өз	 баракчасында,	 ошондой	 эле	 коомдук	 телекөрсөтүүлөрдө	 талапкер	
Садыр	Жапаровдун	качып	жүргөн	мурдагы	президент	К.	Бакиев	менен	байланышы	боюнча	маалымат	берди.  		
	

	

	
	
Социалдык	тармактарда	теледебаттардын	темасы	активдүү	талкууланып	жатты,	айрыкча	С.	Жапаров	дебаттардын	
бирине	да	катышпагандыгына	байланыштуу	көп	сөздөр	болду.	Көпчүлүк	оппоненттер	талапкерлерди	теле	
дебаттарга	катышууга	мыйзамдуу	түрдө	милдеттендирүү	зарылдыгы	жөнүндө	маселени	көтөрүп	чыгышты,	анткени	
бул	жарандардын	эркинин	акыркы	билдирүүсүнө	таасир	этиши	мүмкүн.	Ал	эми	Жапаровдун	тарапташтары,	
тескерисинче,		дебатты	жаманатты	кыла	башташты,	алардын	актуалдуулугун	минимумга	чейин	түшүрүштү.			
	
«Дебаты	жок	эле	кимдин	ким	экенин	эл	дагы	жакшы	билет!	Дебатты	туу	туткандар	алар	оозу	менен		
орок	оргон,	калпычы	ушакчылар!»				
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Референдумга	каршы	чыккан,	жарандык	коомдун	өкүлү	жана	талапкерлердин	бирин	каралоонун	мисалы.			
	

	

	
«ТАЖАТТЫНАР.	 Өлкөнүн	 тынчтыгын	 бузганга	 ушулар	 себепкер	 болуп,	 Садыр	 Жапаровду	 иштетпей	 жатышат.	
Кошуласызбы?»		
		
	
Оппоненттер	–	Бактыбек	Калмаматов	жана	Адахан	Мадумаровго	карата	“кара	пиар”	(«ушактарга	негизделген	
программа»):	
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«Күчтүү	адамдар	идеяны	талкуулайт,	Жөнөкөй	адамдар	окуяларды	талкуулайт!	Майда	адамдар	ушак	менен	жашайт	
экен!	Бул	эки	Мырзанын	ушактан	башка	Программасы	жок»		
		
	

	

	
	
	
Аутентикалык	эмес	жүрүм-турум	
Facebookтун	 2020-жылдын	 декабрь	 айындагы	 координацияланган	 аутентикалык	 эмес	 (анык	 эмес)	 жүрүм-турум	
жөнүндө	отчетуна	ылайык,	Кыргызстан	2017-жылдан	бери	 	баракчалардын	жана	топтордун	мындай	жүрүм-туруму	
бир	нече	жолу	байкалды20.	 	Жакында	эле,	Facebook	 	Кыргызстанда	түзүлгөн	жана	ички	аудиторияны	камтыган	121	
Facebook	 эсеп	 жазуусун	 (аккаунтун),	 46	 баракчаны,	 7	 топту	 жана	 41	 Instagram	 аккаунтун	 өчүрдү21.	 Facebookтагы	
иликтөөнүн	 жүрүшүндө	 Кыргызстандагы	 ЖМК	 жана	 өкмөттөгү	 тажрыйбасы	 бар	 айрым	 адамдарга	 болгон	
шилтемени	 аныктады,	 ошондой	 эле	 Медиа	 Борбор	 деп	 аталган	 медиа	 компания	 менен	 байланышы	 бар	 экени	
аныкталды.	
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«Бул	иш-чараны	жүзөгө	ашырган	адамдар	жасалма	эсеп	жазууларын	(фейк	аккаунттар)	колдонуп,	адамдарды	башка	
тараптын	 	 домендерине	 багыттоо,	 өздөрүн	 жаңылык	 объектилери	 катары	 көргөзүп,	 ага	 окшош	 баракчаларды	
башкаруу,	топторго	жарыялоо	жана	башка	адамдардын	контенттерин	комментарийлөө	үчүн	колдонушкан.	 Айрым	
баракчалар	аныкталган	бир	саясатчыларды	колдойбуз	дешсе,	башка	баракчалар		ошол	эле	саясий	фигуралардын	сын-
пикирлерин	чагылдырган.	Бул	ишмердүүлүк		негизинен	2020-жылдагы	парламенттик	шайлоонун	жана	2021-жылдагы		
мөөнөтүнөн	 мурда	 	 президенттик	 шайлоонун	 айланасында	 болуп,	 ошол	 эле	 учурда	 саясий	 дебаттардын	 бир	 нече	
тарабында	ойноп	жатты.		Бул	тармак	негизинен	кыргыз	тилинде,	ошондой	эле	орус	тилинде,	Кыргызстандагы	болуп	
жаткан	саясий	жаңылыктар	жана	учурдагы	окуялар,	анын	ичинде	2020-жылдын	октябрь	айындагы	шайлоолор,	анын	
ичинде	 экс-президенттер	 Жээнбеков	 жана	 Атамбаев	 жөнүндө	 саясий	 жаңылыктарды,	 аларды	 	 колдогон	
комментарийлер,	ошондой	эле	эки	саясатчынын	тең	сын-пикирлери	жөнүндө	постторду	жайгаштырды.	"		
		
	
	
МЕТОДОЛОГИЯ	
	
Колдонулган	методология	тандалган	социалдык	тармактардын	контентин	сандык	жана	сапаттык	талдоодон	турат.		
	
Сандык	 талдоо	 саясий	 субъекттер	 (талапкерлер,	 партиялар,	 CCrowdTangle22	 	 колдонгон	 саясатчылар)	 же	 башка	
мониторинг	жүргүзгөн	субъекттер	тарабынан	жарыяланган	посттордун	санына,	ошондой	эле	чагылдыруунун	тонуна		
(ЖМКдагы	 посттордо)	 багытталды.	 Эгер	 аталган	 субьекттер	 аларды	 жайылтышса,	 биз	 аны	 позитивдүү	 (оң)	 	 деп	
баалайбыз;	 эгер	 алар	 тигилерди	 сындаса,	 биз	 аны	 терс	 деп	 баалап	 жатабыз.	 Эгерде	 өздөрүнүн	 	 позициясын	
билдирбестен	 маалымат	 берген	 учурда,	 биз	 аны	 бейтарап	 деп	 эсептейбиз.	 Мониторинг	 ошондой	 эле	 посттордун	
тематикалык	структурасына	көңүл	бурду.				
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	Социалдык	 тармактардагы	посттор	 	 маалымат	 бирдиги	 жана	 көзөмөлдөө	 бирдиги	 катары	 кызмат	 кылып,	 кийин	
байкоочулар	 тарабынан	 талданган.	ЖМК	категориялар	 үчүн,	 таасирдүү	 адамдар	жана	 ачык	 топтор	 үчүн	 эң	мыкты	
200	пост		гана	анализденген	(алардын	өз	ара	аракеттенүү	деңгээли	боюнча).		
		
	
Мониторинг		субъекттеринин	тизмеси				
	
Саясий		субъекттер		
	
Талапкерлер	(18)23	
Абакиров	Эльдар		
Абдылдаев	Арстанбек		
Мыктыбек	Арстанбек	
Асанов	Курсан	
Байгуттиев	Женишбек		
Джээнбеков	Равшан		
Иманалиев	Каныбек		
Исаев	Канатбек	
Жапаров	Садыр	
Калмаматов	Бактыбек		
Касенов	Аймен		
Кочкоров	Улукбек		
Мадумаров	Адахан		
Сегизбаев	Абдиль		
Сооронкулова	Клара		
Тагаев	Рашид	
Ташов	Имамидин		
Толбаев	Бабыржан		
	
Саясий	партиялар	(5)	
Ата	Мекен	
Бүтүн	Кыргызстан		
Чоң	Казат		
Мекенчил	(Facebook)	
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Реформа	
	
Саясатчылар	(9)	
Акаев	Жанар		
Бекешев	Дастан	(Instagram)	
Жапаров	Акылбек	
Жапыкеев	Сыймык	
Мамытов	Талант		
Никитенко	Наталья	
Новиков	Артем	(Instagram)	
Ташиев	Камчыбек		
Текебаев	Өмүрбек		
	
Таасирдүү	адамдар	(8)	
Айтбекова	Назира	
Бекболиева	Анжелика		
	
Борубаев	Эрнис	(Instagram)	
Каримова	Самара	(Instagram)	
Карыпбеков	Илим	(Instagram)	
Маликов	Кадыр		
Темиров	Болот	(Instagram)	
Токтакунов	Али	(Instagram)	
	
	
ЖМК		(15)	
AKIpress	
Биринчи	Радио	
Апрель	ТВ	
Жетинчи	канал	(Facebook)	
Kabar	News	Agency	
Kabarlar	News	
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Kaktus	Media	
Kloop	News	
Kyrgyz	Azattyk	
Kyrgyz	Today	
News.kg	(Instagram)	
Next	TV	
Sputnik	Kyrgyzstan	
Super	Info	
24.kg	
	
Расмий	органдар	(3)	
Шайлоо	жана	референдум	өткөрүү	боюнча	борбордук	комиссия	(БШК)		
Өкмөт		
Парламент	(Жогорку	Кеңеш)		
	
Facebookтагы	ачык	топтор	(9)	
	Бийлик		
Жапаров	Садыр		
Калмаматов	Бактыбек	–	Биздин	президент!		
Kompromat	KG	
Акыркы	жаңылыктар		
Мадумаров	Адахан		
Кыргызстандын	жаңылыктары	
Президент	2021	–	Равшан	Джээнбеков		
Шайлоо	–	2021	
	
	
Темалар		 	
Айыл	чарбасы	(Agriculture)	
Армия	(Army/military)	
Бизнес,	экономика	(Business,	economy)	
Маданият	(Culture)	
Алааматтар,	кырсыктар,	авариялар	(Catastrophes,	incidents,	accidents)	
Кайрымдуулук		(Charity)	
Коррупция	(Corruption)	
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Криминал	(Crime)	
Коом,	анын	ичинде	жарандык	коом		(Society	(incl.	civil	society))	
Билим	берүү,	илим	(Education,	science)	
Айлана	чөйрө	(Environment)	
Беларуссияга	тиешеси	жок	эл	аралык	мамилелер	(Foreign	Affairs	(no	relevance	to	Belarus)	
Беларуссияга	тиешеси	бар		эл	аралык	мамилелер			(Foreign	Affairs	(related	to	Belarus)	
Саламаттыкты	сактоо	(Health	care)	
Санариптештирүү	(IT,	digitalization)	
Сот	бийлиги		(Judiciary)	
Медиа/ЖМК	(Media)	
Азчылык		(Minorities)	
Саясат		(Politics)	
Дин		(Religion)	
Социалдык	проблемалар	(Social	issues)	
Спорт	(Sport)	
Транспорт,	инфраструктуралар	(Transport,	infrastructure)	
Шайлоолор		(Elections)	
Референдум	(Referendum)	
Ковид-19	(Covid-19)	
Башкасы		(Others)	
	
	
Биз	туурасында	
	
	Медиа	өнүктүрүү	борбору	
"Медиа	өнүктүрүү	борбору"	коомдук	фонду	2002-жылы	негизделген,	Кыргызстанда	сөз	жана	пикирин	билдирүү	эркиндигин	жайылтуу,	ошондой	
эле	 журналистиканын	 алдыңкы	 тажрыйбаларын	 стимулдаштыруу,	 жалпыга	 маалымдоо	 каражаттарынын	 жана	 журналисттердин	
потенциалын	 көтөрүүгө	 көмөктөшүү,	 кесиптик	 этика,	 мамлекеттин,	 жалпыга	 маалымдоо	 каражаттарынын	 жана	 жарандык	 коомдун	
диалогун	 институтташтыруу,	 ошондой	 эле	 Кыргызстандагы	 медиа	тармактарды	жайылтуу	 максатында	түзүлгөн	 коммерциялык	 эмес	
уюм.	 2010-жылдан	 бери	 	ЖМК	өнүктүрүү	 борбору	Кыргыз	Республикасынын	парламенттик	жана	президенттик	шайлоолорунун	жүрүшүндө	
жалпыга	маалымдоо	каражаттарына	байкоо	жүргүзүп	келет.	Медиа	өнүктүрүү	борбору			-	Кыргыз	Республикасындагы	биринчилерден		болуп		
шайлоо	учурунда	социалдык	тармактарды	көзөмөлдөй	баштаган	уюм.	
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MEMO	98	
Эл	 аралык	 деңгээлде	 таанылган,	 көз	 карандысыз	 жана	 коммерциялык	 эмес	 адистештирилген	 медиа	 институт,	 ЖМКларга	 мониторинг	
жүргүзүү,	 изилдөө	 жана	 жарандык	 коомдун	 топторуна	 жардам	 көрсөтүү	 боюнча	 22	 жылдык	 тажрыйбасы	 бар.	 Далилденген	 жана	
текшерилген	 методологияларды	жана	шаймандарды	 колдонуу	 менен,	 Биз	 	ЖМКга	талдоону	жана	ЖМКга	мониторингди	 айрыкча	шайлоо	
мезгилинде	 байкаларлык	 	 натыйжалар	 менен	жүргүзөбүз.	 Шайлоого	 байкоо	 	 жүргүзүү	 боюнча	 	 120дан	 ашуун	 миссияларга,	 	 ЖМКга	 	 жана	
шайлоого	 байланыштуу	 150гө	 жакын	 долбоорлорго	 катышты,	 ошондой	 эле	 55тен	 ашуун	 өлкөлөрдө	 (Көзкарандысыз	 Мамлекеттер	
Шериктештиги	жана	Балкан	өлкөлөрүндө,		Африка,	Азия,	Түштүк	Америка	жана	Борбордук	Азияда),	биздин	эксперттер		медиаларга,		шайлоо			
процесстерине	жана	башка	демократиялык	процесстерге	жардам	көрсөтүшөт.			
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