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СӨЗ БАШЫ
Акыркы жылдары зомбулук экстремизм тарабына радикалдашууга азгыруу” (же
“зомбулук радикалдашуу”) деп аталуучу феномендин жайылуусу белгиленет.
Эң негизинен, бул Интернетке, айрыкча социалдык тармактарга тийиштүү.
Биздин Интернетке гана көңүлдү бурганыбызга карабастан, оффлайн
факторлор, жеке контакттарды, курдаштар тарабынан басымды кошкондо, жана
жалган маалыматтар абдан чоң күчкө ээ жана биздин сөз эркиндигине болгон
укугубуз чектелбеши үчүн көңүл бурулбайт.
“Экстремизмге жана зомбулукка азгырууга” көңүл буруу менен бирге
Интернетте бул көрүнүштү алдын алууга болгон аракеттер сөз эркиндигине
көйгөй түздү. Алар тандалбастан блокко коюу, ашкери цензура (журналисттерге
жана блогерлерге тийиштүү) жана жеке жашоосуна да кийлигишүү –
басмырлоого же көз карандысыз ишенимге зыян келтирүү менен жалпыга
маалымдоо каражаттарын пайдаланууга чейин барып).
Ошондуктан, адам укуктары жаатындагы негизги эл аралык стандарттарды
эстешибиз керек, алар зомбулук экстремизмдин келе жаткан шарттарында
көрсөткүч болуп кызмат кылышы зарыл.
Биринчиден, биз Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактка
(ЖСУЭП) шилтеме жасасак болот, ал 19-беренесинде ой-пикирди эркин
айтууну коргоону биринчи планга коёт.
Ошондой эле, ал Пактта ой-пикирди айтуу эркиндигинин аныкталган чектери
бар. 20-беренеде “согушту пропагандалоону” жана “дискриминациялоого,
кастыкка же зомбулукка азгырган бардык улуттук, расалык же диний жек
көрүүлөрдү пропагандалоону” тыюуга чакырат. ЖСУЭПтин 19-беренесинде
зарыл болгон учурда жеке беделди, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти,
коомдук ден-соолукту же коомдук моралды коргоо максатында ой-пикирди
айтуу эркиндигине айныкталган мыйзам чегиндеги чектөөлөрдү киргизүү
мүмкүн деп айтылат. Бул бардык жоболордун зомбулук радикалдашууга
тиешеси бар. БУУнун адам укуктары боюнча комитетинин №34 жалпы
тартиптин эскерүүсүндө милдеттүү чектөөлөр жөнүндө 20-беренени 19берененин контекстинде талкуулоо керек деп белгиленет. Жалпысынан анда
эркиндик норма болуп эсептелет, жана бардык чектөөлөр артыкча мүнөзгө ээ
болушу керек жана зарыл болгон гана учурларда пайдаланышы керек жана
реалдуу кырдаалга тең салмактуу болушу керек деп баса белгиленет.
Экинчиден, “Дискриминациялоого, кастыкка же зомбулукка азгырган бардык
улуттук, расалык же диний жек көрүүлөрдү пропагандалоого тыюу салуу
боюнча Рабаттык иш аракеттер планы”1 бар. Рабаттык план 2012-жылы
БУУнун адам укуктары боюнча Жогорку комиссарынын башкармалыгы
тарабынан иштелип чыккан. Ал бизди ЖСУЭПтин стандарттарын алдын ала
ишке ашырууга негизделген мыйзамсыз сүйлөөнү чектөөлөрдөн алдын ала
1
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сактайт.
Рабаттык план, чынында эле алар зыян келтирип жатабы деген көз караш
аркылуу жек көрүүнүн болушун баалоого кылдаттык мамилени сунуштайт. Бул
мамиле чектөөлөрдү төмөнкүлөрдү баалоо көз карашы менен гана кароо
керектигин алдын ала карайт:
а) таасир этүү контекстин баалоо (ниет жана ыктымалдык);
б) сүйлөп жаткандын статусун баалоо;
в) конкреттүү маңызын баалоо;
г) сүйлөмдүн камтылышын баалоо;
д) факт жүзүндө сөзсүз боло турган зыяндын ыктымалдуулугун баалоо. Мындай
кылуу бизди зомбулук радикалдашуу көйгөйүнө болгон мамилени аныктоодо
жүрөгүбүздү эмес, башыбызды пайдаланууга чакырат.
Үчүнчүдөн, региондук баяндамачылар жана БУУнун баяндамачылары, сөз
“кемсинтүүчү, шок кылуучу жана ачууну келтирүүчү” болушу мүмкүн, бирок
улуттук коопсуздукка коркунуч алып келбестигин, талкалоочу мүнөзгө ээ
болгон жек көрүүнү күчөтпөстүгүн, жана согушту пропагандалоону
камтыбастыгын таанышат.
Булардын бардыгы зомбулук экстремизм кызыкчылыгы үчүн пайдаланган
сөздөрдү өз убагында таап жана туура таасир кылуу менен ой-пикирлерди
айтуу эркиндигин коргоо маселесин баалоого кылдаттык менен мамиле жасоо
керек экендигин түшүндүрөт.
Бул ой-пикирди айтуунун эки учурунун ортосундагы айырмачылыкты
жүргүзүү мүмкүнбү жана мааниси барбы жөнүндө маселени көтөрөт. Бир
жагынан, ал кээ бирөөлөрдү “кемсинтүүчү, шок кылуучу жана ачууну
келтирүүчү” болсо дагы ЖСУЭПке, Рабат планына жана баяндамачынын
тесттерине дал келген пикирди айтуулар бар, ошентип акталган чектөөлөрү
жок. Экинчи жагынан экстремизмди зыян келтирүүгө (дискриминациялоого,
кастыкка жана зомбулукка) азгыруу деңгээлине, улуттук коопсуздук
коркунучуна же согушка даярдыкка чейин жеткирген пикир айтуулар бар.
Принципте, биз ушул эки пикир айтуунун ар кандай типтеринин ортосундагы
байланыштын милдеттүү бардыгын негиз кылбай койсок деле болот, ошондой
эле “ар кандай кырдаал үчүн” же сөзсүз түрдө ал зыян келтирүүгө азгырык
менен бүтүүчү себептик чынжырдын бөлүгү экендигин божомолдоп, ойпикирди айтууга болгон мыйзамдык укугубузду бузбашыбыз керек. Мында ойпикирди айтуунун мүнөзүнүн татаалдыгын, жана ал туудурган коркунучтун
даражасын, жана, ошондуктан өзгөчө көңүл бурууну талап кылгандыгын баса
белгилеген Рабат планынын негизги мааниси жөнүндө унутпашыбыз керек.
Мындай алдын алуулар көп учурда террордук атакаларга тез таасир этүү
максатындагы саясий басымдын жыйынтыгында пайда болушат. Интернет
аркылу жаштардын радикалдашуу көйгөйүнө жөнөкөйлөшүлгөн мамиле бар,
анда бардык жоопкерчилик, социалдык тармактарга ээлик кылган
____________
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компанияларга жүктөлөт, жана ошол компанияларга социалдык тармактар
аркылуу зомбулук экстремизмге алып келген жаштардын радикалдашуусуна
тоскоол кылган чараларды күчөтүү жөнүндө чакырык таратылышы керек.
Мында, ошондой көз карашты кармангандар зомбулук радикалдашууда
Интернетти күнөөлөгөндөргө карабастан, бул факторду жөн эле жок кылуу
(мисалы, Интернетти өчүрүп коюу) радикалдашуу көйгөйүнө чекит коёт деген
ишеним жок. Ошондой эле, көрүнүктүү кооптуу болгон онлайн-ой-пикир
айтууну жок кылуу өзүнөн өзү эле көйгөйдү чечүүгө кепилдик бербейт, бул
көйгөйдүн тамыры терең экендиги анык.
Ушуну менен бирге, ой-пикирлерди жок кылуу мамлекеттик түзүлүштөр же
интернет-компаниялар тарабынан болсун, ой-пикирди айтууга мыйзамдуу
укуктары бузулуп андан да көп көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Бул көз
карашты сөз эркиндиги жөнүндө маселелер боюнча атайын баяндамачылардын
төртөө чечкиндүү айтышты 2, ошондой эле жарандык коомдун көпчүлүк
субъекттери колдошту.
Булардын бардыгы зомбулук радикалдашуудагы Интернеттин чыныгы ролу
жөнүндө анык маалыматтарды издөөнүн маанилүүлүгүн, ошондой эле Интернет
менен байланышкан жооптуу чаралардын таасири жөнүндө анык
маалыматтарды издөөнүн бирдей маанилүүлүгүн көрсөтүп жатат.
ЮНЕСКО бул анализди илимий жана академиялык изилдөөлөрдүн
жыйынтыктарын көрсөтүү максатында буйрутма берген. Бул документ, анын
ичинде, ЮНЕСКО тарыхта биринчи жолу “Жаштар жана Интернет:
радикалдашуу жана экстремизм менен күрөшүү” эл аралык конференцияны 3
башкарганда 2015-жылы башталган Өкмөттөр аралык “Бардыгы үчүн
маалымат” программасынын катышуусу менен болгон иштин жыйынтыгы
болуп эсептелинет.
Андан кийин Канаданын өкмөтүнүн колдоосу менен ЮНЕСКО, ИФАП жана
Квебек өкмөтү менен биргелешип, 2016-жылы «Интернет жана жаштардын
радикалдашуусу: алдын алуу, аракеттер жана биргелешип жашоо» эл аралык
конференция болуп өттү. 4
Жыйынтыгында «Аракеттенүүгө Квебек чакырыгы» («Appel de Quebec») эл
аралык коомчулукту зомбулук экстремизм менен күрөшүү боюнча көп пландуу
чараларды көрүүгө чакырды. Ушул жылдын май айында ЮНЕСКО жана ИФАП
ошондой эле, Ливанда Бейрут шаарында “Жаштар жана МКТ:
кибермейкиндикте зомбулук экстремизм менен күрөшүү жолунда” эл аралык
конференцияны уюштурушту.
2013-жылы ЮНЕСКОнун Генералдык конференциясы жаңы технологиялар
жана маалыматтык коомго байланыштуу пайда болгон этикалык көйгөйлөрдү эл
2 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19915&LangID=E
3 http://en.unesco.org/youth-and-internet-fighting-radicalization-and-extremism
4 http://en.unesco.org/ConfQcUNESCO/home
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аралык жана дисциплиналар аралык чагылдыруу жана талкуулоону жактаган
Интернет менен байланыштуу маселелер боюнча резолюцияны кабыл
алгандыгын маалымат катары айтып кетсе болот.
Андан кийин 2015-жылы “Чекиттерди БИРИКТИРҮҮ” конференциясы болуп
өттү, ал Генералдык конференциянын “Чекиттерди БИРИКТИРҮҮ: болочок
аракеттердин варианттары: Интернет менен байланышкан маселелердеги
ЮНЕСКОнун ролу” 5 56 чечимин кабыл алууга алып келди, анда бир катар
варианттар жактырылды, анын ичинде адам укуктарына негизделген ойжүгүртүүлөргө, изилдөөлөргө жана жаңы жана пайда болуп келе жаткан
технологиялардын этикалык кесепеттери жана алардын потенциалдуу
социалдык таасири жөнүндө коомдук диалогго чакыруу болгон. Бул отчёт так
эле ушулардын негизинде түзүлгөн.
2015-жылдын октябрында ЮНЕСКОнун Аткаруу комитети зомбулук
экстремизмди алдын алуу шайманы катары билим берүүнү өнүктүрүүдөгү
ЮНЕСКОнун ролу жөнүндө чечим кабыл алган. 6 “Терроризмге өбөлгө берүүчү
зомбулук
экстремизм
жана
жалпыга
маалымдоо
каражаттарында,
коомчулуктарда жана мектептерде жаштарды зомбулук экстремизм багытына
карай вербовкалоо жана радикалдашуу дүйнөлүк көйгөй” маселеси боюнча
тынчсыздануу айтылган. Анда, ошондой эле терроризмдин жайылуусуна көмөк
кылган шарттарды жоюу боюнча чараларда негизги ролду ЮНЕСКО ойной
турган, 2006-жылы Генералдык Ассамблеянын 60/288 резолюциясы тарабынан
кабыл алынган БУУнун Глобалдык контртеррористтик стратегиясы айтылган.
Зомбулук экстремизм көйгөйүнүн стратегиялык чечилиши, айрыкча билим
берүүдө камтылганы белгилүү. Ушундай узак мөөнөттүү чечимдердин зарыл
экендигин таанып, муну менен, биз, кыска мөөнөттө зомбулук экстремизмден
качуу менен окшоштук көрүнүшүн коргой турган алдын алуу жана позитивдүү
мамиле кылуу саясатын табышыбыз керек экендигин болжолдойт. Бул жерде
ЮНЕСКО өзүнүн 2015-жылдагы чечиминде глобалдык жарандуулук жана аны
менен байланышкан иш чаралар жана программалар маселелери боюнча билим
берүүнү пропагандалоо аркылуу зомбулук экстремизмди алдын алууда
ЮНЕСКОнун жардамынын маанилүүлгүн баса белгилеген. Бул чечимдин
аткарылышынын алкагында Генералдык мүдүр бул отчёттун даярдалуусуна
шилтемеси бар иштин жүрүшү жөнүндө 2016-жылы Аткаруу кеңешке баяндама
жасаган (200 EX/9). Изилдөөнүн жыйынтыктары биздин Интернеттин ролун
жана зомбулук экстремизмдин көрүнүштөрүн түшүнүүбүздү жакшыртуу үчүн
маалыматтын жетишпестигин көрсөтүүдө. Ошентип, бул көрүнүштү алдын
алуунун жана каршылык көрсөтүүнүн илимий негизделген саясатын иштеп
чыгууну камсыз кылуучу билимибиз жок. Бул абал өткөрүлүп жаткан
академиялык изилдөөлөрдүн жана алардын жыйынтыктарын басып чыгаруунун
ортосундагы ажырым болушу мүмкүн. Бул, албетте, азыркы изилдөөлөрдүн чоң
бөлүгүн мүнөздөгөн кемчиликтерди чагылдырат. Өз кезегинде, мындай байкоо
бул көйгөлөрдү мындан ары окуп үйрөнүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилейт.
Бирок, ошондой эле бул ЖСУЭПтин, Рабаттык пландын негиз түзүүчү
5
6

38 GC/Decision 56; http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002433/243325e.pdf
Решение 46, принятое на 197-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО (197 ЕХ /Решение 46t) http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002351/235180e.pdf
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принциптеринин жана баалуулуктарынын жана баяндамачылардын билиминин
тереңдигинин маанилүүлүгүнө кайтарат.
Бул эл аралык шаймандарды толуктоочу жана биздин саясатты иштеп чыгуу
жана колдонуу үчүн негиз болуучу, акыркы болбосо дагы, шексиз жана ар
тараптуу изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын алуу үчүн бир нече убакыт керек
болушу мүмкүн. Бирок, жок дегенде, биз Интернеттеги сөз эркиндиги жана
зомбулук экстремизмге азгыруу көйгөйлөр менен байланышкан татаал
маселелерди чечүүгө такыр даяр эмеспиз деп айтпайбыз.
Франк Ла Рю
Генералдык мүдүрдүн коммуникациялар
жана маалымат боюнча жардамчысы
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КЫСКА ОБЗОР
Социалдык тармактар жеңилерлик адамдарды зомбулукка алып келеби? Адамдардын
көпчүлүгү буга ишенет. Жана алар мындай мүмкүнчүлүккө цензураны киргизүү,
аңдуу жана контрпропагандалоо жүргүзүү менен жооп кайтарышат. Бирок, себеп
катары Интернет жөнүндө жана ал реакциялардын таасири жөнүндө чындыгында
эмне билебиз? Бүткүл дүйнө жүзүндө өкмөттөр жана интернет-компаниялар
зомбулук кол салуудан коргонуу себептери жана каражаттары жөнүндө
божомолдордун негизинде чечим кабыл алышат. Маселе өткөрүлүп жаткан анализдер
жана жооп катары көрүлүп жаткан чаралар үчүн ишенимдүү негиз камсыз кылууда
турат. Божомолдо негизделген же паника жана коркунучтун негизинде болгон саясат
эмес, факттардын жана далилдердин негизинде түзүлгөн саясат керек.
Так эле ушул контекстте ЮНЕСКО «Жаштар жана зомбулук экстремизм социалдык
тармактарда – изилдөөлөрдү салыштыруу» атуу изилдөөгө буйрутма берди. Бул
иште зомбулук радикалдашуу процесстеринде, өзгөчө, жаштарды жана аялдарды
тийип өткөндө, социалдык тармактардын ролун окуп үйрөнүүгө арналган
изилдөөлөрдү (өзгөчө 2012-2016-жж. мезгилинде өткөрүлгөн) глобалдуу салыштыруу
көрсөтүлгөн. Изилдөөлөр Интернет негизинен зомбулук радикалдашуунун активдүү
таркатуучусу жана зомбулук экстремисттик идеологиялардын жайылышына көмөк
түзөт деген көз карашка байланыштуу жүргүзүлгөн. Чындыгында эле, мындай
идеялардын жактоочулары Интернетте кеңири жайылган экендигин изилдөөлөрдүн
көпчүлүгү көрсөттү. Террористтер кибермейкиндикти кантип пайдаланып
жаткандыгы жөнүндө билим өсүп жатат, бирок, ошол пайдалануунун таасирдүүлүгү
анча анык эмес, андан дагы, контрчаралардын тынчтык альтернативаларды
жылдырууга жардам берип жаткандыгынын даражасы да тунук эмес. Интернетти
пайдалануу идеяларды жайылтуу процесстерин жеңилдеткендигине карабастан, анын
жана экстремизмге багытталган радикалдашуу, зомбулук радикалдашуу же
экстремисттик зомбулуктун факт жүзүндөгү акттыларынын ортосунда байланыш бар
экендиги белгиленген эмес.
1-бөлүмдө Отчёттун кыска сүрөттөлүшү, анын максаттары жана анын түзүлүшү
көрсөтүлгөн. Отчётто пайдаланган аныктамалар 2-бөлүмдө талкууланат.
3, 4, жана 5-бөлүмдөр. Отчётто социалдык тармактарды пайдалануу жана
радикалдашуу көрүнүштөрүнүн ортосундагы байланышка арналган
Европада,
Түндүк Америкада, Латин Америкасында, Кариб бассейнинде, араб дүйнөсүндө,
Африканын жана Азиянын кээ бир бөлүктөрүндө өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн
библиометрикалык жана илимий анализинин негизинде илимий адабияттарда жана
«боз адабиятта» жарыяланган англис (260), француз (196) жана араб (96)
тилдериндеги материалдарды камтыган 550дөн ашык изилдөөлөр анализденет. Бул
зомбулук радикалдашууда социалдык тармактарды пайдалануу ролунун
натыйжалуулугуна абдан аз изилдөөлөр ыклас койгондугун көрсөтөт. Көп
макалалардын тарапташтарды тартуу максатында электрондук стратегияларга жана
Интернетти пайдаланууга арналгандыгына карабастан, бул стратегиялардын
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жаштарга болгон реалдуу таасири сүрөттөлгөн жана изилденген эмпириялык
изилдөөлөр абдан аз, жана гендердик аспекттерди чанда изилдешет.
6-бөлүм. Отчётто Интернеттеги профилактикалык чаралар боюнча демилгелердин
өзгөчөлүктөрү каралат: контр/альтернативдик пропагандалоо жана медиалык жана
маалыматтык сабаттуулук (ММС). Дүйнөдө ММСти камсыз кылуу боюнча бир нече
формалдуу жана формалдуу эмес демилгелер ишке ашкан, аларда ММС каарданууга
жана өч алууга үгүттөөлөргө адекваттуу таасирденүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү өзгөчө
көндүмдөрдүн шаймандарын өнүктүрүү боюнча педагогикалык тажрыйба катары
колдонулган. Бул демилгелер, ошондой эле, өзгөчө, адилетсиздүүлүккө,
дискриминациялоого, паракорчулукка жана коопсуздук күчтөрү тарабынан болгон
кыянаттык колдонууларга каршы күрөшүү көз караштан жаштардын өзүлөрү жана
башкалар жөнүндө түшүнүктөрүн чагылдырган санариптик контраргументтерди
түзүүгө багытталган. Башка программалар түздөн-түз жаштарга, ММСтин зомбулук
экстремизмди маргинализациялоого, керек болсо, аны кармап турууга туура таасир
кыла алгандыгынан чыгып, биринчиден, алардын жеке мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү
үчүн багытталган.
7-бөлүм. Бүгүнкү күндөгү Интернет, социалдык тармактар жана зомбулук
радикалдашуунун ортосундагы байланыштын далилинин саны чектелген жана ушу
күнгө чейин жеткиликтүү ишендирмелиги жок, өзгөчө башка дисциплиналарга
караганда (тарых, социология, психология) маалыматтык жана коммуникациялык
илимдер жаатында. Каралган изилдөөлөрдүн көпчүлүгү, негизинен сүрөттөөчү болуп
калууда, ал эми эмпириялык маалыматтарды алуу боюнча изилдөөлөрдүн көбүнүн
методологиялык сапаты төмөн, масштабдары чоң эмес жана чектелген
маалыматтарда негизделген. Жыйынтыгында, алар экстремисттик сайттарга тартуучу
факторлор жөнүндө, ушул маселелерде социалдык тармактардын катышуусу
жөнүндө, контенттин, тышкы жана ички өзара байланыш факторлорунун себептери
жөнүндө, ошондой эле жаштарды зомбулук аракеттерди кылууга алып келген жолдор
жөнүндө маалыматтарды бере алышпайт. Ошондой эле, кээ бир маалыматтар
Интернет жана социалдык тармактар, эң негизинен, маалыматтарды жана
пропагандалоону жайылтуу, ошондой эле радикалдык жана таш боордук каттарга
кызыккан тандалган аудиторияны күчөтүү, идентификациялоо жана тартуу аркылуу
зомбулук радикалдашуу процессинде роль ойношот деп күбөлөндүрөт.
8-бөлүм. Бул бөлүмдө социалдык тармактардын зомбулук радикалдашууга тийген
таасиринин анализи көрсөтүлгөн, анда, Интернетти коопсуз пайдалануу жаатында
жаштардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жөнүндө адабияттарга
караганда, азыркы убакта, бул маселе боюнча сапаттуу маалыматтардын көлөмү
чектелгендигин көрсөтөт. «Боз» адабияттын насиби көбөйгөн убакта, академиялык
чөйрө анын андан ары изилденүүсүнө жана теоретикалык негизделишине муктаж.
Мындан тышкары, кээ бир изилдөөлөрдө тематикалык изилдөөлөр, маалыматтардын
чоң эмес шаймандары (көлөмү чектелген жана кыска мөөнөттүү анализ) сыяктуу
маанилүү методологиялык чаралар жок. Интернеттин жана социалдык тармактардын
радикалдашуу процессине көмөктөшкөн анык ролдорду жана процесстерди окуп
изилдөө алдыда турат. Бирок, социалдык тармактардагы экстремисттик
пропагандалоо же вербовкалоо жана жаштардын зомбулук радикалдашуусунун
ортосундагы байланыш бар экендигине чечим чыгаруу үчүн жетиштүү далилдер жок.
Факт жүзүндөгү маалыматтарды жалпылаганда, жакшы дегенде, социалдык
тармактар – бул зомбулук радикалдашууну жүргүзбөгөн, бирок ага көмөктөшкөн
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чөйрө деп көрсөтүлөт.
9-бөлүм. Бөлүмдө ар кандай кызыкдар тараптар үчүн пайдалуу болушу мүмкүн
болгон көрсөтмөлөр сунушталат. Жаштардын зомбулук радикалдашуусун социалдык
тармактардын башка коммуникциялык платформалардан жана ар кандай офлайндык
факторлордон ажырабаган татаал процесс катары кабыл алыш керек. Онлайнрадикалдашуунун ыкмалары жетиштүү изилдене электе, террористтерге социалдык
тармактардын иш аракеттери жана алар менен пайдалануу белгилүү. Изилдөөлөр
аныктагандай, бул ыкмалардын көпчүлүгү Интернет пайдалануучулардын арасында
коркунуч туудурууга багытталган, мындан тышкары, алардын максаты, ошондой эле
адамдарды кыймылга кошуу жана зомбулукка катышуу үчүн тартуу максатында
аларды вербовкалоого азгыруу болуп эсептелинет. Жаштардын зомбулук
радикалдашуусунун интернет-аспекттери менен күрөшүү аракеттери өзүнүн
натыйжалуулугун далилдеген жок, бирок, башка жагынан, Интернеттеги эркиндикке
зыян келтириши мүмкүн, өзгөчө сөз эркиндигине, маалымат эркиндигине, биригүүгө
болгон конфиденциалдуулукка жана укукка. Теоретикалык негизделген жана факт
жүзүндөгү маалыматтарга негизделген, Интернеттеги радикалдашуу процесстерине,
ошондой
эле
онлайн-профилактикалоонун
жана
саясий
чаралардын
жыйынтыктарына тийиштүү чечимдерге муктаждык бар.
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КИРИШ СӨЗ

1

1.1 Отчёттун предмети
Интернет 2030-жылга чейинки мезгилге туруктуу өнүктүрүү жаатындагы Күн
тартибинин аткарылышын колдоо үчүн жана маалыматка жеткиликтүүлүгүн, сөз
эркиндигин жана конфиденциалдуулукту кошуп, адамдардын бардык укуктарын
жылдыруу үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Интернетти пайдалануунун
аныкталган формалары жана Интернет менен байланышкан кесепеттер, ошондой
эле ошол укуктардын бузулуусуна алып келиши мүмкүн. Ушуга байланыштуу,
ЮНЕСКО бардык кызыкдар тараптар арасында кабардардыкты жогорулатууга,
дискуссияларга түрткү берүүгө, жагымсыз кесепеттерди жеңилдетүү жана бар
болгон артыкчылыктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү абдан кеңири жайылтууга
багытталган чечимдерди табууга умтулат. Аракеттердин тизмесине социалдык
тармактардын дүйнөнүн бардык региондорундагы радикалдашуу процесстеринде
болжолдонгон ролун изилдөөлөрдү глобалдуу салыштырууну камсыз кылуу үчүн
чакырылган “Жаштар жана зомбулук экстремизм социалдык тармактарда”
аттуу ушул изилдөөнү өткөрүү кирет.
Бүткүл дүйнөдөгү террористтик акттар биздин радикалдашуу көрүнүшүн түшүнүү
жөндөмүбүзгө, жана, эң негизгиси, мындай аракеттерди түшүнүү жана аларды
алдын алуу үчүн зарыл болгон билимди пайдаланууга шек келтирди. Изилдөөлөр
радикалдашууну түшүнүү, жаамааттык интеллектти куруу жана ушул тема боюнча
тажрыйба менен алмашууга мүмкүнчүлүк берген практикалык чараларды кабыл
алуу үчүн ишенимдүү шайман болушту. Ушундай билим чогулган жааттын бири
болуп, зомбулук радикалдашуу жана терроризм процесстериндеги Интернеттин,
айрыкча, социалдык тармактардын ролун изилдөө эсептелинет.
Акыркы 10 жылда технология, билим берүү, политология, психология жана
социалогия аттуу гуманитардык жана социалдык илимдер жаатындагы чыгаан
изилдөөчүлөр санариптик социалдык тармактардын, көп даражада санариптик
ааламдын (оюндар, видеолор, блогдор, форумдар) динамикасын изилдешти. Бир
нече окумуштуулар атайын социалдык тармактардын жана жаштардын сектанттык
же саясий топтордо жеке, саясий, этникалык, диний жана зомбулук
радикалдашуусунун өсүп келе жаткан ролунун ортосундагы байланышты
изилдешти.
Көпчүлүктөр Интернетти кымбат эмес, тез, борбордошпогон жана глобалдуу
байланган тармактарда (Awan, 2012; Hawdon, 2012) экстремисттик идеологияларды
жайылтууга жардам берген зомбулук радикалдашуунун активдүү өткөргүчү болуп
бара жатат деп айтышат. Бүгүнкү күндө террористтик топтор Интернетте кеңири
жайылган жана бул кибермейкиндикти ар кандай пайдаланышат: Интернетте
вербовкалоодон баштап, зомбулук контентти көрсөтүүгө чейин. Бул отчёт
санариптик радикалдашууга, жаштарды зомбулук экстремизмге алып келген
радикалдашуудагы социалдык тармактардын потенциалдык таасирине, ошондой эле
зомбулук экстремизмди алдын алуудагы контрпропагандалоонун ролуна арналган
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изилдөөлөргө багытталган.
Бул отчётто «кибермейкиндик» деген термин Интернетте алмашуу жана жарыялоо
үчүн ар кандай интернет-платформаларды жана колдонмолорду бириктирүүгө
мүмкүнчүлүгү болгон Интернетти тармактардын тармагы жана «социалдык
тармактарды» социалдык тармактар катары белгилөө үчүн пайдаланылат.
Социалдык тармактардын бардык аспекттери каралат, башкача айтканда,
радикалдык (саясий, социалдык, диний) ресурстарды же контентти онлайндык
өндүрүү, социалдык тармактардагы террористтик же радикалдашкан топтордун
бардыгы жана жаштардын радикалдык сүйлөшүүлөргө катышуусу. Негизги максат
болуп, социалдык тармактар зомбулук экстремисттик талкуулоолордун
өткөргүчтөрү катары болушабы же болушпайбы, жана өз ара аракеттенүү зомбулук
экстремисттик формалар үчүн ыңгайлуу болушу мүмкүн болгон алмашуулар үчүн
контролдонуучу мейкиндикти түзө алышабы же алышпайбы дегендиги жөнүндө
маалыматтарды жалпылоо эсептелинет. Анализдин негизин социалдык тармактарга
жана алар менен байланышкан санариптик чөйрөгө кирген кибермейкиндиктин
бардык аспекттерин камтыган илимий макалалар түзөт. Академиялык эмпириялык
изилдөөлөр жок болгон учурларда боз адабияттар жана отчёттор пайдаланылган.
Бул отчёттун максаты төмөнкүлөрдө турат:
➥ интернеттин жана социалдык тармактардын зомбулук радикалдашуудагы ролун
изилдөөнүн системалык обзорун жүргүзүү;
➥ социалдык тармактардын зомбулук радикалдашууга түз же жандатып таасири
жөнүндө илимий изилдөөлөрдүн азыркы абалын баалоо;
➥ зомбулук радикалдашуу менен байланышкан профилактикалоо жана кийлигишүү боюнча
онлайн-демилгелердин жыйынтыктарын изилдөөнүн обзорун жүргүзүү;
➥ болочок изилдөөлөр жана Интернет жана социалдык тармактар аркылуу зомбулук
радикалдашууну алдын алуу үчүн көрсөтмөлөрдү формулировкалоо.
Дисциплиналар аралык жана көп маданиятту команданын жардамы менен
отчётто төмөнкүлөр аркылуу көрүнүштүн татаалдыгын аныктоо үчүн көп
деңгээлдүү мамиле колдонулат:
➥ окшоштук үчүн күрөш, жүрүш-туруштук көйгөйлөр, кылмышкерлик
жана барктуулукка умтулуу сыяктуу жаштардын жеңилердик
факторлорун эске алуу;
➥ зомбулуктун таасирине жана идеологиялык иштетүү усулдарына,
ошондой эле маалыматты жайылтууга карата Интернеттин жана
социалдык тармактардын ролун изилдөө;
➥ экстремисттик вербовщиктер жаш адамдарды тартуу жана алар менен
байланыш түзүү үчүн жеткиликтүү аңгемелерди жана талкуулоолорду
кантип колдонуп жаткандыгын изилдөө.
Системалык обзорлорду өткөрүү үчүн «Campbell Collaboration» коммерциялык эмес
уюм тарабынан иштелип чыккан обзордун методологиясы колдонулат (издөө жана
синтез методологиясынын майда-чүйдөсүнө чейин сүрөттөлүшү 1-тиркемеде).
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Системалык обзорго социалдык тармактарды көп жолу пайдалануунун жана
зомбулук радикалдашуу процессине тартуунун ортосундагы корреляция жөнүндө
сандуу жана спаттуу эмпириялык маалыматтарды баалоо кирет. Ошондой эле, жек
көрүү сөздөрүн, «жалган жаңылыктарды» жана радикалдашууну талкуулоолорду,
жана ал талкуулоолордун таасир (түз же жандатып жактырылган таасир) берген
деңгээлин байлаган адабият эске алынат. Факт жүзүндөгү маалыматтарды жалпылоо
эл аралык саясатчыларды, илимий коомчулукту жана башка кызыкдар тараптарды
жакшыраак маалыматтоо максатында, зомбулук радикалдашуу процесстери жана
социалдык тармактар ортосундагы байланышка карата консенсус жана келише
албастык чекиттерде топтолгон.

1.2 Отчёттун түзүлүшү
Бул обзор зомбулук радикалдашуунун көрүнүштөрүнүн ар кандай формаларын
камтыйт, алардын максаты, зомбулукту өзүлөрүнүн талаптарын, байланыш жана
аракеттер стратегияларын жылдыруу ыкма катары пайдалануу болуп саналат.
Радикалдашуу коомдун ичиндеги жик чыгуу процесси катары каралат. Зомбулук
экстремизмге алып барган идеяларды жактыруу, кийин адамдарды зомбулук
акттарына катышууга алып келиши мүмкүн. Зомбулук радикалдашуу концепциясы,
азырынча, бир пикирдүү эместигине байланыштуу бул отчёттун 2-бөлүмү
системалык обзор үчүн материалдарды издөө учурунда пайдалануучу концепцияны
аныктоого арналган. 3-, 4- жана 5-бөлүмдөрдө илимий адабият жеткиликтүү болгон,
төрт ири географиялык региондордо, айрыкча Түндүк Америкада жана Европада,
Латин Америкасында жана Кариб бассейнинде, Азияда, Африкада, жана араб
дүйнөсүндө жаштардын зомбулук радикалдашуусундагы Интернет жана социалдык
тармактардын ролу жөнүндө маалыматтар жалпыланган. 6-бөлүм Интернетте
профилактикалоо, атап айтканда, медиалык жана маалыматтык сабаттуулукту
(ММС) жайылтуу боюнча демилгелердин изилдөөсүн жалпылоого арналган. 7бөлүмдө обзордун негизги жыйынтыктары жалпыланат, ал эми 8-, 9-бөлүмдөрдө
негизги жыйынтыктар, чектөөлөр жана келечектеги изилдөөлөр жана
профилактикалоолор боюнча көрсөтмөлөр каралат. 1-тиркемеде систематикалык
обзордун ыкмаларынын майда-чүйдөсүнө чейинки сүрөттөө келтирилет, ал эми 2-ти
ркемеде
бардык
региондордо
зомбулук радикалдашуу процесстериндеги социалдык тармактардын ролунун
үстүндө азыркы убакта иштеп жаткан изилдөө борборлорду глобалдык салыштыруу
келтирилет. 3-тиркемеде бул обзорго киргизилген изилдөө борборлорунун жана
мекемелердин таблицасы көрсөтүлгөн. 4-тиркемеде Аракеттенүүгө Квебек чакырыгы
келтирилген. 5-ден 9-тиркемеге чейин (жалаң гана онлайн жеткиликтүү) колдонулган
адабияттардын тизмеси көрсөтүлгөн.
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2
АНЫКТАМАЛАР
«Радикалдашуу», «терроризм» жана «терроризм менен согуш» деген терминдер,
кандай негизги жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле социалдык
тармактарда дагы коммуникациялык талаштын негизи болгондуктан, ушул
терминдерди, алар менен байланышкан божомолдорду жана ар кандай маанилерди
карап чыгып, аларды кантип колдонуш керек экендигин ойлонуу зарыл (Rousseau et
al., 2016). Көрсөтүлгөн сөздөр жана аларды коштогон маанилер алар келген
социалдык чөйрөгө байланган. Чынында, алар аракеттерди актаган жана
мобилдештирген күчтүү саясий шаймандар жөнүндө күбөлөндүрөт. Ошондуктан,
аныктамалар саясаттык артыкчылыктарга карата толкуган өтө саясатташтырылган
семантикалык талааларга киришет.
Бул обзордо радикализм түшүнүгүнүн саясий, маданий жана социалдык
карамакаршылыктары чагылдырылган радикалдашуунун социологиясынын сынпикир мамилелери (Guibet & Lafaye, 2016) эске алынат. Радикализм туура эмес
пайдаланылган жана фундаментализм (адатта бул диний мамилеге тийиш), тарбиялоо
(бул менталдык контролдоо процессине тийиш), джихад, экстремизм жана терроризм
деген түшүнүктөр менен өзара алмашылат. “Радикалдашуу” термини көп
пайдалангандыктан жана ар кандай риторикалык атрибуттарга туш келгендиктен, бул
терминдин пайда болуусуна таяныш керек, ал “тамыр” деген сөз менен
байланышкан, башкача айтканда, идеянын же себептин фундаменталдык пайда
болгондугу. Ошентип, радикалдашуу өзүнүн эпистемологиялык маанисинде жүрүштурушун аныктоо үчүн өзүнүн билимине, пикирине, баалуулуктарына жана
ишенимдерине байланышын түшүндүрөт. Сөздүн бул маанисинде марксизмдей
революциялык саясий теориялар, же суфражисттердей социалдык кыймылдар, же
Гандинин британ колонизациясына каршы күрөшү, жана Эйнштейндин жалпы
салыштырмалуулук теориясындай революциялык илимий теориялар радикалдык
идеялар катары квалификацияланышы мүмкүн. Мындан тышкары, радикалдык
феминизм, кулчулукту же колонизацияны токтотуу ж.б.у.с. ар кандай социалдык
өзгөрүүлөр социалдык кайра түзүүлөрдө калыптаган жана колдогон радикалдык
позицияларда негизделген. Бул мааниде алар “экстремисттик” болуп саналат, эгерде
аларды азыркы абалдын көз карашы менен караса. Бул теориялардын жана
кыймылдардын көпчүлүгү зомбулук колдонуп дагы, колдонбой дагы коомду
жакшыртууга жана жеке эркиндикке жана укукка олуттуу салым кошушту.
Московичи көрсөткөндөй (1976-ж.), мындай кыймылдарды, кээде жаңылануунун
жана социалдык өзгөрүүлөрдүн булагы катары караса болот. Ошондуктан,
идеялардын радикалдашуусун аракеттердин радикалдашуусунан айырмалоо,
ошондой эле экстремизм, зомбулук радикалдашуу тарабына радикалдашууну
(экстремизм зомбулукка өтүп баратканда) экстремисттик зомбулуктан, терроризмди
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кошкондо (зомбулуктун өзгөчө формасы жана логикасы катары), айырмалоо
маанилүү.
Европалык союзда жана Бириккен улуттар уюмунда иштелип чыккандарга окшош
отчётторго жана саясаттарга ылайык, радикалдашуу термини экстремизмге, мүмкүн
болсо терроризмге алып келген процесс катары эскерилет (ЕС Парламентинин
комиссиясы, 2015-ж. 15-март).
Зомбулук экстремизм терроризм менен болгон аралыкты жоёт окшойт. Терроризм,
БУУ тарабынан аныкталбаса дагы, бул изилдөөдө саясий максаттарда жарандык
адамдарга карата реалдуу же символикалык зомбулукту колдонууну сүрөттөө катары
түшүндүрүлөт (Doucet, 2005). Ал зомбулукту коркунуч туудуруу, туруктуулукту
бузуу жана анадан ары бар болгон талаш тартипти бузуу үчүн пайдаланууда турат
(Европалык союздагы террористтик кырдаалдар жана тенденциялар жөнүндө отчёт,
2016-ж.).

16

Азыркы убакта радикалдашуунун бирдиктүү аныктамасы жок. Авторлор бул
терминди ар кандай пайдаланышууда. Анын дисциплиналар аралык жана көп
деңгээлдүү мамилесине ылайык, бул отчёт радикалдашуунун үч кошумча
аныктамаларында негизделген. Биринчи аныктама Фархад Хосрохаварга таандык
(2014-ж.), ал «радикалдашуунун» концепциясын микро деңгээлде өзүнчө адамга
басым жасоо менен аныктайт. Зомбулук радикалдашуу таасир берүүнүн эмоциялык
жана когнитивдик процесстерине өзгөчө көңүл буруу менен зомбулук аракеттерге
жеке артуу жана аларга окутуу процесси катары анализденет. Хосрохаварга ылайык,
радикалдашуу – бул индивид же адамдар тобу зомбулук чараларды колдонууга
келген процесс. Бул түздөн-түз саясий, социалдык же маданий деңгээлде белгиленген
тартипти
талашкан
экстремисттик
идеологиялар
менен
байланышкан.
Хосрохавардын аныктамасы жеңилердик адамдардын арасында
оппозициялык
каарман инсанынын пайда болушуна алып келген Интернетти маданиятташтыруу
потенциалдуу күчүн изилдөөгө жардам берет. Негизги көңүлдү Хосрохавар
Батыштагы исламисттик диний радикалдашууга бурат. Ошондуктан, мындай мамиле
радикалдашуунун башка формаларын жана башка контекстте анализдөө көз карашы
тарабынан чектелген. Бул, ошондой эле, радикалдашуу өзүнүн маңызында зомбулук
менен байланышкан, ал эми радикалдашуу зомбулук актын камтыбаган жана
катализациялабаган чектерге багытталган процесс болушу мүмкүн.
Экинчи аныктама немис социологу Вильгельм Хайтмейерден (1989; 2002) алынган,
ал оң экстремизмди туудурган процесстерди изилдеген. Ал адамдын
экосистемасынын ар кандай деңгээлин жана алардын өз ара байланышын эске алуу
менен социалдык дезинтеграциялоо теориясын иштеп чыккан. Бул Франкфурт
мектебинин социалдык-психологиялык аргументтерине тийиштүү, аларга ылайык
зомбулук радикалдашуу социалдык таарынычтарды туудурган жеке тажрыйбанын
жана социалдык шарттардын айкалышынын продукту катары каралат. Хейтмейерге
ылайык (1989-ж.), «оң радикалдуу экстремисттик багыттын элементтери же
теориялык аныкталган, бирок, тажрыйбада дайыма ишке ашпаган саясий
демократиянын убадаларында, эркиндиктин жана теңдиктин мүмкүнчүлүктөрүндө
негизделген социалдык моделдердин альтернативалары менен мүнөздөлөт»
(Heitmeyer, 1989, p. 164-76). Ошентип, макродеңгээлде экстремалдык оң зомбулук
радикалдашуу бийликтин илгерки мамилелерине чакырык жиберген жана жарандык
эркиндикке жана коопсуздукка коркунуч түзүүчү согуш формасы же партизандык
согуш катары каралат. Бул мамиле радикалдашуу өзүнүн артынан зомбулук актын
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алып келет деген божомолго карата чектелген.
Экосистемалык түзүлштө негизделген үчүнчү аныктама Шмид тарабынан
пайдаланылат (2013), ал радикалдашууну жеке же жамааттык процесс катары
аныктайт. Радикалдашуу общиналар аралык мамилелердин тирешүүсүнөн келип
чыгат жана саясий поляризациялоо кырдаалы менен коштолот. Тараптын бири ар
башка оюнчулардын ортосунда конфронтациялоо жана зомбулук тактикасынын
эскалациясынын пайдасына мамиледен, компромисстен жана чыдамкайлыктан баш
тартат. Бул аныктама, ошондой эле көп учурда байкалбай калган жарандардын
демократиялык диалогун жана тартуусун токтотуудан келип чыккан олуттуу
кесепеттерин камтыйт. Анын артыкчылыгы идеологиялык көңүл бурууга
ишендирген «башкалар» «бизден» радикалдуу айырмаланышын көрсөткөн жамаатык
талкуулоолор кандай өтөөрүн сүрөттөөдө турат. Андан кийин акыркылар коргоого
муктаж болгон, коркутууга кабылган, кордолгон курмандыктар катары каралышат, ал
эми «башкалар» дегуманицацияланат (мисалы, жамандык түрүндө көрсөтүлөт;
мисалы, ислам радикалдашуусу пайдаланган «кафир» категориясы, же оң
экстремисттер тарабынан ар кандай топторго пайдаланган «чочколор, айбандар»
түшүнүгү). Демек, мыйзам ага кирбегендикти, куугунтуктоону жана мүмкүн болгон
зомбулукту актайт. Ошол эле убакта, бул мамиле радикалдашууну «Биз Аларга
каршыбыз» риторикасы катары же негизги тарапташтардын бирине бир тараптуу
ярлык илүү катары карабастан, динамикалык эки тараптуу процесс катары карайт.
Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Интернеттин чегинен чыккан жакшы белгилүү
процесстер, ошондой эле, тармактагы деиндивидуалдаштыруу натыйжаларды жана
топтук поляризациялоону күчөтөт (Spears & Postmes, 2015, Reicher et al., 1995):
коомчулуктун пикирине негизделген, аныкталган ой-пикирге карманган (McGarty et
al., 2014) аффективдүү мобилизациялоо (Ernst-Vintila & Macovei, 2016), топтук
лоялдуулук (Sageman, 2011/2016). Ушул себептер боюнча, Щмиддин системалык
түшүнүгү натыйжалуу жана биринчилик профилактикалык демилгелерди иштеп
чыгуу үчүн баалуу болуп эсептелинет. Бул изилдөөдө мындай демилгелер «зомбулук
экстремизмди алдын алуу» (ЗЭАА) жана «зомбулук экстремизмге каршы
аракеттенүү» (ЗЭКА) катары айтылат.
Жогоруда айтылган ушул аныктамалар бизге зомбулук радикалдашуунун
концепциясын реалдуу жашоодо да, кибермейкиндикте да байкалган, аз дегенде үч
деңгээлдин динамикалык жана өзара толукталып бирге жашагандыгы катары
аныктоого жардам берет:
➥ индивидуум тарабынан фундаменталдык маанисин, жаралгандыгын издөө
жана тамырдык идеологиясына кайрылып келүү;
➥ индивидуум тамырдык идеологиялардын жана алар менен байланышкан
оппозициялык максаттардын зомбулук кеңейтүү формасын топ тарабынан
кабыл алуу бөлүгү катары;
➥ социалдык мейкиндикти поляризациялоо жана жок болуу коркунучунда
турган, анда башкалар дегуманизацияланган «биз» «аларга» каршыбыз деген
идеалды жамааттык конструкторлоо.
Социалдык тармактардын конкреттүү мүнөздөмөлөрү жөнүндө айтсак, ал деңгээлдер
жалпыга маалымдоо каражаттарындагы радикалдашуунун, радикалдык топтордун
пропагандаларынын жайылуусун, жалпыга маалымдоо каражаттарында жана
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социалдык тармактарда зомбулук окшоштукту көрсөтүүнү, ошондой эле, өзара
поляризациялоону
жана
“өзүн
ээликтен
ажыратууну”
(биргелешкен
радикалдашуунун гипотезасы, Pratt, 2015; Reicher & Haslam, 2016) кошкондо, ар
кандай аспекттеринин урматына андан да көбүрөөк байкалууда.
Адабиятка теоретикалык баа берүү көз карашы боюнча, бул обзордо негизги көңүл
интернет-коммуникациялар жана башка реалдуу жашоодон алынган өзара
аракеттенүүлөр жана таасирлер аркылуу радикалдашуу процесстери жөнүндө
болжолдорго бурулат. Обзордо жалпыга маалымдоо каражаттарынын социологиясы
социалдык тармактар социалдык жана азыркы саясий көрүнүштөрүнүн ички жана
тышкы өткөргүчтөрү болуп калышат, жана мейкиндикте жана убакытта
айырмаланган ар кандай күн тартиптерине негизделген репрезентациялоого көмөк
көрсөтүшөт деп белгиленет (Schmid, 2013). Эки негизги социологиялык мектептер
интернеттин жана социалдык тармактардын кабыл алуусун теоретикалык баалоо
менен алектенишет. Сын-пикирлик кесепеттерге негизделген мектеп, Интернет жана
социалдык тармактар азыркы убакта бардык коммуникациянын бардык
каражаттарына жана процесстерине толук дезуюштуруучулук натыйжа көрсөтүп
жаткан коммуникациянын абдан күчтүү каражаты экендигин баса белгилейт.
Социалдык тармактар жек көрүү пикирлердин, чагым теорияларынын жана
зомбулукка алып келген десенсибилизациялоо аркылуу экстремизмдин өсүшүнүн
активдүү рычагы катары каралат. Социалдык-психологиялык пайдаланууда
негизделген мектеп жалаң гана бир жагынан жана чектелген натыйжаларды
эмпириялык табуу менен социалдык тармактардын түзүлүштүргөн натыйжаларына
шек келтирет. Бул көз караш менен караганда, социалдык тармактардын зомбулук
радикалдашуудагы жана экстремизмдеги ролу реалдуу жашоодо болгон социалдык
үзүлүүлөрдү айтуу болуп саналат.
Бул отчётто адабияттагы радикалдашуу, радикалдашуу процесси, зомбулук
радикалдашуу процесси (зомбулукту кабыл алууну мыйзамдаштыруу) жана зомбулук
акттарынын ортосундагы концептуалдуу айырмачылыгы көз карашынан бааланат.
Эгерде алар ушул отчётто каралган изилдөөлөрдө кээде бириктирилсе дагы.

18

Жаштар жана зомбулук экстремизм социалдык медиада - Изилдөөлөрдү салыштыруу

ЕВРОПАДА, ТҮНДҮК АМЕРИКАДА,
ЛАТИН АМЕРИКАСЫНДА ЖАНА КАРИБ
БАССЕЙНИНИН ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ
ЗОМБУЛУК ЭКСТРЕМИЗМГЕ АЛЫП
КЕЛГЕН ЖАШТАРДЫН
РАДИКАЛДАШУУСУНДАГЫ
СОЦИАЛДЫК МЕДИАНЫН РОЛУ

3

Бул бөлүмдө изилдөөлөрдүн Европадагы, Түндүк Америкадагы, Латин
Америкасындагы жана Кариб бассейнинин өлкөлөрүндөгү азыркы абалы
жалпыланат. Бул төрт географиялык региондор академиялык жана боз адабияттарда
белгиленген бирдейлиги жана окшоштугу үчүн бириктирилген. Бирок, мындай
багыт зомбулук радикалдашууну жараткан же андан ушул топко киргендердин ар
бир конкреттүү коомдо андан коргой турган тарыхый, саясий, экономикалык жана
социалдык контексттердин өзгөчөлүктөрүн жаппаш керек.
Санариптик аборигендер үчүн Интернет башка муундар билгендей эле реалдуу
коомдун “табигый” уландысы болуп эсептелинет экендигин эске алуу керек.
Чыныда эле, «Postmes & Brunsting» (2002) тармактагы аракеттер реалдуу
жашоодогу аракеттерге эквиваленттик альтернатива
болуп саналгандыгы
фактынын биринчи эмпириялык далилдерин келтирген (активисттер жана
активисттер эмес тарабынан), ошондой эле Интернет окшоштукту калыптандырууга
көмөктөшөт жана коомчулуктарды түзүүгө жардам берет деп айткан. Социалдык
тармактарды зомбулук радикалдашууда пайдалануунун натыйжалуу ролу абдан аз
изилденген. Абдан көп макалалар террористтердин электрондук стратегияларына
жана
Интернетти
жана
социалдык
тармактарды
вербовкалоо
үчүн
пайдалангандыгына арналса да, ошол стратегиялардын жаштарга тийген факт
жүзүндөгү таасирин сүрөттөгөн жана изилдеген эмпириялык изилдөөлөр абдан аз
(Эрнст-Винтила, даярдалуу процессинде, 2017-ж.) жана гендердик аспекттерди
аз изилдешет.

3.1 Жакынкы изилдөөлөрдүн жааты
2005-жылдагы социалдык тармактарды жаңыртканча Интернетке, вебприложенияларга жана социалдык тармактарга арналган адабиятты аныктоо кыйын.
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2010-жылдагы багыттуу изилдөөлөргө карабастан, социалдык медиалар
Интернетти, веб-приложениелерди кошкондо жана андан келип чыккан
платформалардын бардыгын камтуу үчүн пайдалануучу дагы деле “тармак”
метафорасына кирчү(Goede, 2012). Тармактын метафорасынын транспорттук
кошулуу, жана дүйнөнү аракетчил жана кийлигишүүгө мүмкүн кылган
платформасы аттуу аныкталган сандагы баалуулуктары бар. Бирок, булардын
бардыгы вирустардын, ушактардын жана жек көрүүнүн тез тарап кетүү коркунучу
сезимин камтыган технологиялык тобокелдер менен таанылат. Ошол эле убакта,
радикалдашууга карата, тармак жалаң гана көйгөй эмес, анын чечилишинин бир
бөлүгү болуп саналат. Интернет өзү менен өзү эле радикалдашуунун зомбулук жана
башкасынын рычагы эмес, бирок социалдык тармактардын азыркы колдонулушу
жана Интернеттеги маалыматты жөнгө салуу маселелери, өзгөчө жаш эркектер
жана аялдар арасында канчалык алар радикалдашуу идеяларынын жана зомбулук
экстремисттик абалдын жана мүмкүн болгон аракеттердин өткөргүчү катары
натыйжалуу пайдаланып жаткандыгын изилдөө керек.
2005-жылдан 2011-жылдын ортосундагы мезгилде региондордо талкуулоо
өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн көпчүлүгү, жаштар тарабынан Интернетти жана
социалдык тармактарды пайдалангандыгынын, өзгөчө 1999-жылдагы ЕСтин
“Коопсуз Интернет” программасынын алкагында жакшы тажрыйбасын байкашат.
Бир нече изилдөөлөр бойго жеткендер тарабынан тармакты негативдүү
пайдалангандыгын изилдешет (негизинен бул педофилияга, порнографияга,
ошондой эле зомбулукка же кибермейкиндикте куугунтуктоого тийиш, «Livingstone
et al.», 2011-ж.). Негизги көңүл жамааттык эмес, жеке стратегияларга топтолгон,
жана бир аз гана изилдөөлөр кибермейкиндикти экстремисттик (саясий же диний)
пайдалануусуна тийе өтүшөт. Мурунку мезгилде террористтик топтор саясий
топтор катары ачык аныкталган эмес, алар онлайн-субмаданияттардын бөлүгү
катары каралышчу. Мүмкүн ушул жеткире баа бербегендик алардын тармактагы
өзгөрүүсүнүн ылдамдыгына жана алардын таасиринин көбөйүшүнө алып келди.
2012-жылдан баштап, өзгөчө 2011-жылдагы араб жазына жана социалдык
тармактардын ресурстарынын мобилизациялануу мүмкүнчүлүктөрүнүн урматына,
кээ
бир изилдөөлөр тармак принциби боюнча аракеттенген социалдык
тармактардын жана террористтик топтор алардын борборунан ажыратылгандыгы,
бардык жерде бардыгы жана мобилдүүлүгү менен окшош деп көрсөтүшөт (Conway
2007; Schils & Laffineur, 2013). Интернеттин жана социалдык тармактардын
аркасынан калк пассивдүү агенттерден активдүү агенттерге айланууда, алар
“жаңылыктарды көрсөткөн уюмдар филтрлеп анан көрсөткөнчө маалыматты өз
алдынча чогултушат” (Seib, 2006, p. 78). Социалдаштыруу маалыматты түзүү жана
алмашуу ушундай онлайн-тармактарда жайылат. Интернеттин өзгөчөлүкөрү
экстремисттик топтордун тактикасынын трансформацияланышына алып келди. Бул
топтор тармактын дематериалдашкан потенциалына адаптацияланды. Изилдөөлөр
Интернеттин аларды адаттагы жалпыга маалымдоо каражаттарынан айырмалаган
кээ бир негизги өзгөчөлүктөрү бар экендигине макул болушат. Интернет
маалыматты чоң көлөмдө жана жогорку ылдамдыкта сунуштайт, ошондой эле ар
кандай форматтарда: визуалдык коммуникация жана эмоциялар үчүн видеонун
бардык түрүн, интерактивдүү эки тараптуу байланыш, горизонталдык шилтемелер
ж.б. (Nag, 2011). Ал, ошондой эле борборлошкон эмес жана жеке көзөмөл үчүн
ачык (Tsfati & Weimann, 2002; Weimann, 2006). Ал маалыматты аноноимдүүлүктү
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сактоо менен жана өкмөт тарабынан көзөмөлсүз жана контролсуз изилдөөгө жана
жарыялоого мүмкүнчүлүк берет, өзгөчө, сөз эркинидигин коргоо деңгээли жогору
болгон өлкөлөрдө интернет-контенти такыр цензурага дуушар болбойт. Мындан
тышкары, маалымат локалдуу тармактарда жарыяланышы мүмкүн жана мында,
кайда болбосун, качан болбосун, ага жетип убакыт жана мейкиндик түшүнүгүндө
глобалдуу аудиторияга багытталган (Conway, 2007; Schils & Laffineur, 2013). Ушул
мүнөздөмөлөргө ээ болгон социалдык тармактардын платформалары экстремисттик
топторго олуттуу артыкчылыктарды берүүдө, эгерде андай болбосо, алар
коммуникация каражаттары көз карашынан маргиналдуу болуп кала беришмек.

3.2

Социалдык тармактардын спецификасын изилдөө

Жакынкы изилдөөлөр агрессивдүү экстремисттер тарабынан Facebook жана Twitter,
кошумча YouTube каналына кирүү менен, социалдык тармактарды пайдаланууну
кеңейтип жаткандыгына багытталган, булардын бардыгы пропагандалоо (Интернет
«террор театры» катары, Weimann, 2008), вербовкалоо (Weimann, 2006) жана
каражаттарды чогултуу үчүн пайдаланылат. Адабият мурдакыдай эле негизинен боз
адабияттын сүрөттөө отчётунан турат. Кээ бир кызыктуу материалдар #Greenbirds:
«Сирия тармактарындагы чет өлкөлүк боевиктердин маанилүүлүгүн жана
таасирин баалоо» атуу отчётун камтыйт, анда документалдуу түрдө жаш
аудиторияга багытталган борбордошпогон вербовкалоо үчүн социалдык
тармактарды пайдалануу сүрөттөлөт (ICSR, 2013). «Quilliam Foundation» (2014-ж.)
даярдалган «Джихад тенденциялары» (Trending Jihad) отчёту ошондой эле кызыгуу
туудурат, себеби, ар бир ири тармакты бөлөт жана анын мүмкүнчүлүктөрүн
анализдейт, аларды тийиштүү ролдордо салыштырат жана теңештирет, ошондой
эле веб-сайттар жана чаттар менен салыштырат. Жогоруда көрсөтүлгөн
баяндамалар жалаң гана исламисттердин зомбулук радикалдашуусуна
топтолгондугун жана зомбулук радикалдашуунун башка формаларынын жана
топторунун спектрин карабагандыгын белгилеп кетүү маанилүү. Ошентип, алардын
берген маалыматы башка топтор үчүн жалпылоого тийиш эмес. Кийинки
бөлүмчөлөрдө социалдык тармактардын негизги платформаларында жеткиликтүү
болгон тандалган сүрөттөө маалыматтар көрсөтүлгөн. Ар кандай зомбулук
экстремисттик топтор пайдаланган бир нече башка каналдар да бар, бирок ал
платформалар боюнча бир да изилдөө жана отчёт табылган эмес. Башка чектөөсү
болуп, каралган материалдардын көбү кеңири эмпириялык изилдөөлөргө
негизделген эместиги эсептелинет. Бул социалдык тармактардын өзгөчөлүктөрүнүн
жана бул жерде каралган региондордун жаштарынын зомбулук радикалдашуусунун
жыйынтыктарынын ортосунда түз байланыш бар экендигинин анык далили жок
дегенди түшүндүрөт.
3.2.1 Чаттар
Чаттар көпчүлүк булактарга Интернет аркылуу орнотулушу мүмкүн. Согушуп
жаткан экстремисттик топтор тарабынан чаттарды колдонгон маселелери каралган
отчёттордо алар тобокел тобуна кирген, мурда андай идеяларга дуушар болбогон
жаштар диний пропагандалоо аркылуу радикалдашуу менен кезигишип калышы
мүмкүн болгон мейкиндик катары сүрөттөлөт (Quilliam, 2014; Shah, 2012). Бул
Сагеман белгилегендей (2004-ж.) маалыматтардын пассивдүү булагы болгон вебсайттарга караганда, өзара аракеттенүүнүн активдүү булагы болгон чаттардын жана
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форумдардын ролу менен макулдашат. Сагемандын сөзү боюнча, дискуссиялык
форумдар байланыш түзүүнү жеңилдетет, себеби алар бир эле идеяны
(тажрыйбаны,
идеяны,
баалуулуктарды)
ээрчигендердин
ортосундагы
сүйлөшүүлөрдү өнүктүрүшөт, инсандар аралык мамилени бекитишет жана
аракеттер (тактика, максаттар, окуу куралдары) жөнүндө маалыматтарды беришет.
Чаттарда, ошондой эле экстремисттердин фотографиялар, видео, пособиелер жана
колдонмолор сыяктуу маалымат менен бөлүшкөн жерлери болушу мүмкүн
(Sageman, 2008). Буга карабастан, бул изилдөөдө каралган адабиятта атакаларды
факт жүзүндө пландаштырууда жана координациялоодо мындай фактордун ролу
анык эмес.
3.2.2 Facebook
Экстремисттик топтордун көпчүлүгү идеологиялык жана стратегиялык жактан
Facebookка каршы болсо дагы, кээ бири түздөн-түз, кээ бири тарапташтары
аркылуу бул платформада активдүү жүрүүнү камсыз кылууда (Quilliam, 2013).
Бирок, Facebook, кыязы, түз вербовкалоо же пландаштыруу үчүн колдонулбайт
окшойт, себеби анын байкоо механизми бар жана колдонуучуларды реалдуу жерлер
жана аныкталган убакыт менен байланыштырат. Мунун ордуна Facebook, мурда,
экстремисттер түз вербовкалоо үчүн эмес, маалыматтарды жана видеолорду
жайылтуу үчүн же пикирдештерди жана колдоо табуу үчүн борбордошпогон
борбор катары пайдаланышчу (Quilliam, 2014; Shah 2012). Мында боору ооруган
жаштар маалымат жана сүрөттөр менен бөлүшүп жана борбордошпогон ыкма
менен Facebook топторун түзүп, байланышы мүмкүн.
3.2.3 Twitter
Twitter сыяктуу микроблоггинг сайттары экстремисттик топтор үчүн көп
артыкчылыктарды беришет, себеби, твиттин өздүгүнө жана булагына байкоо
жүргүзүү кыйыныраак, бул вербощиктер үчүн коммуникациялык потенциалды
жогорулатат (Crettiez, 2011; Quilliam, 2014; Menkhaus, 2014). Исламисттик согушуп
жаткан экстремисттик топтор тарабынан түзүлгөн Twitter каналдарынын анализи
төмөнкүнү көрсөтөт, алар, негизинен оппозиция жана бийлик менен өзара
аракеттенүү үчүн колдонулат, ал эки тарапты тең мобилизациялаган твиткагылышууну түшүндүрөт, ошондой эле провокациялар үчүн пайдаланылат
(Quilliam, 2014). Мындан тышкары, Twitter аркылуу экстремисттер бир нече
тилдерде публикада эл аралык окуяларга же инсандарга комментарий бере алышат,
бул тарапташтарга кампанияларды өткөрүүдө активдүү жана өз убагында
аракеттенүүгө мүмкүндүк берет (Quilliam, 2014).
3.2.4 YouTube жана башка видео платформалар
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Dailymotion, Vimeo ж.б. башка платформалар тарабынан
өсүп кеткен
атаандаштыкка карабастан, YouTube видео менен алмашуу үчүн популярдуу
платформа болуп кала берет. Анын артыкчылыгы контент жүктөп жаткан
адамдардын өздүгүнө байкоо жүргүзүү абдан татаал жана ошону менен бирге,
пайдалануучуларга комментарий жазууга жана контент менен алмашууга
мүмкүнчүлүк бергендигинде (Quilliam, 2014). Исламисттик согушуп жаткан
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экстремисттердин видеокайрылуу түзүүлөрүнүн негизги үч темасы болуп, азап
тартканддарды, өзүнүн жанын кыйган терракттарды аябай мактоо жана
экстремисттик идеологияны пропагандалоо саналат (Conway & McInerney 2008;
Quilliam, 2014). Quilliam Report (2014) YouTube каналында жарыяланган
исламисттик зомбулук экстремисттик видеолордун маңызынын ар тараптуу
анализин
жарыялайт.
Ал
контенттин
бооруу
ооруган
аудиторияга
багытталгандыгын жана маңызы, өлүмгө өкүм кылынгандарды жардыруу сыяктуу
эмес, анча зомбулук болбогон азап тарткандарды агартуу жана аябай мактоого
топтолгондугун сүрөттөйт. Бул өкмөт тарабынан блокко коюу же цензурага алып
келүүчү же YouTube каналын белгиленген пайдалануу эрежелерин бузган
контенттерди өчүрүүгө түрткү берүүчү экстремисттик пропагандалоону басууга
багытталган анык эмес стратегия болушу мүмкүн (Quilliam, 2014; Vergani & Zuev,
2015).
Бир нече изилдөөчүлөр иштөө ыкмаларын жана болжолдуу натыйжаларды кошкон
дайыма колдонуучу функцияларды аныктоо үчүн YouTube каналындагы жана
Facebook сайтындагы экстремисттик талкуулоолор контентинин жана
видеоконтенттердин анализин жүргүзүштү (Salem, Reid & Chen, 2008; Tomomi,
2013). Экстремисттик топтотрдун риторикалык стратегиясында борборлошкон
изилдөөлөр, экстремисттик топтордун интернет-ресурстарды ар тараптуу
пайдалангандыгын көрсөтүшөт. Башкача айтканда, алар Интернетте жаштарга
таанымал болгон визуалдык фрагменттердин жардамы менен “гипермедиаазгырууну” жасашат (Ganor et al., 2007; Fighel, 2007; Raffaello, 2011; Vergani, 2014);
жана алар ар кандай өлкөлөрдүн жаштарын тартуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү үчүн
субтитрлерди же аудиожазууларды пайдалануу менен бир нече тилде, өзгөчө араб,
англис жана француз тилдеринде контент тартуулашат (Weimann, 2010). Ал
видеороликтер мультимедиалык каттарды тартуулайт, ал каттар психологиялык
жана эмоциялык реакцияны, ошондой эле зомбулук ракцияны жаратышы мүмкүн
болгон вербалдык эмес белгилерди жана окуялардын жарык образдарын
айкалыштырат (Salem, Reid & Chen, 2008).Террористтер өзүлөрүнүн чабуулдарын
видеого тартышат жана алардын натыйжалуулугн жана ийгиликтүүлүгүн көрсөтүү
үчүн видео күбөлөндүрүү көрсөтүп, аларды Интернет аркылуу таратышат. Мындай
видеолор, өз кезегинде, катышуучуларды жана боору ооругандарды
мобилизациялоо жана вербовкалоо үчүн колдонулат. Видеоматериалдар, ошондой
эле, аутентификациялоо жана архивдөө үчүн кызмат кылат, себеби, аларда реалдуу
зыян жөнүндө видеоматериалдар сакталат жана террористтик иш аракеттердин
актылары текшерилет.
YouTube «ИГИЛдин алардын каттарына көбүрөөк таасир берген аудиториясынын
бөлүгүнө борбордошуп, YouTube каналынын ИГИЛдин айбын ачкан, аларды кабыл
алган куратордук видеолоруна жиберген» технологияны түзүү менен коркунучтарга
таасир берди. Бул шайман “ИГИЛдин качкындарынан алган интервьюнун
негизинде иштелип чыккан, колдонуучулардын конфиденциалдуулугун сыйлайт
жана Интернеттеги зомбулук вербовкалоонун дискурсунун башка түрлөрүн чечүү
үчүн колдонулушу мүмкүн». 7 Кыясы, ушул күнгө чейин бул демилгенин эч кандай
академиялык изилдөөлөрү жүргүзүлгөн эмес.
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3.2.5 Социалдык тармактардагы өзара жөнгө салуу чаралары
Зомбулук экстремисттерге каршы социалдык тармактар тарабынан өзара жөнгө
салуу чараларынын таасирин абдан аз изилдөөлөр баалашат (Европа Кеңеши, 2012;
Gagliardone et al., 2015). Факт жүзүндө, мындай изилдөөгө болгон муктаждыгы
өкмөттөрдүн басымынын айынан жогорулады, себеби алар божомолдонгон
террористтер менен байланышкан маалыматтарга карата социалдык тармактардын
жана интернет-провайдерлердин зарыл болгон кадамдарды кылуусун талап
кылышат. Бардык негизги социалдык медиа-платформалардын укуктары жана
милдеттери же “жек көрүүнү күчөтүүгө” (ал ар кандай аныкталат) жана
негизделбеген зомбулукка, дискриминациялык жана мыйзамсыз мазмундагы
материалдарга карата өзүнүн позициясын так айткан Тейлөө көрсөтүү шарттары
жөнүндө өзүлөрүнүн жеке арыздары бар. Алар көп учурда мындай контентти
чакырып алууга же жайылтуудан баш тартууга укуктуу, мында алардын
конфиденциалдуулугун сактоо максатында, колдонуучулар жөнүндө маалыматты
таратпоого (башка адамдарга зыян келбеген учурлардан же бийликтин мыйзамдуу
талаптарынан тышкары) милдеттенишет. Убагы менен социалдык тармактардын
бир нече провайдерлери ар бир жиберилген арызды изилдеп чыгуучу рецензенттер
тобун түзүштү. Алардын жыл сайын берилген ачыктык жөнүндө отчётторунун
анализи өзүнчө пайдалануучулардан эмес, өкмөт тарабынан болгон суроолордун
көбөйүшүн көрсөтөт (Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюму,
2013-ж.).
Акыркы убакта бул жааттарга алдыңкы тажрыйбалар менен бөлүшүү үчүн жаңы
иштеп чыгуулар (эки тараптуу негизде жана Глобалдык тармактык демилге сыяктуу
уюмдар аркылуу) киргизилди. Алардын бири бир компанянын кызматынан, жок
дегенде, төрт кызматташкан компаниялардын: Facebook, Microsoft, Twitter жана
YouTube жок кылынган контентти кайталап көрсөтүүсүн оңой блокко коюу үчүн
“зомбулук террористтердин образдарын же террористтердин зомбулук
аракеттеринин видеолорун же сүрөттөрүн идентификациялоону мүмкүн кылган
кайталанган санариптик “манжалардын тагы” (хэштер) менен алмашууга
мүмкүнчүлүк берет. 8
3.2.6 Социалдык медиалар жана виртуалдык окшоштук
Европадагы,
Түндүк Америкадагы жана Кариб бассейниндеги зомбулук
радикалдашуунун изилдөөлөрү топтук мобилизациялоо үчүн жамааттык
окшоштуктун маанилүүлүгүн баса белгилейт (Hunt & Benford, 2004; Melucci, 1995;
Taylor & Whittier, 1992). Бул социалдык тармактарды экстремисттик аңгемелерди
жана аракеттерди жайылтуу үчүн жагымдуу бута кылат. Тагыраак айтканда,
экстремисттик топтор өзүлөрүнүн баалуулуктарына алардан колдоо алуу үчүн
реляциялык жана эмоциялык байланыштар аркылуу жамааттык окшоштукка максат
алышат. Изилдөөчүлөр “окшоштуктардын айкалышы” процесстерине шилтеме
кылышат (Swann & Buhrmester, 2015), анда жеке өздүк окшоштук убагы менен
радикалдык топтук окшоштук тарабынан басылып калат. Бул экстремисттик топ
сунуштаган идеяларды толугу менен жактырууга алып келет. Бул процесс таандык
8
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муктаждыгы менен күрөшүп жаткан (Gill et al., 2014; Malthaner & Lindekilde, 2015)
жана террористтик топторго таандыгы жөнүндө фантазияны түзө алган “жалгыз
актёрлор” болуп саналган жаш адамдар менен тезирээк жүрөт. Бул
окшоштуктардын айкалышы процесси, ошондой эле, социалдык окшоштук жана
деиндивидуалдашуу натыйжанын же SIDE моделинин жардамы менен онлайн
түшүндүрүлүшү мүмкүн, алар аркылуу көптөгөн виртуалдык окшоштуктардын
санариптик дүйнөдө бирге жашоосу жеке окшоштуктан бөлүнүп жаңы топтук
окшоштукту кабыл алган деиндивидуация процессин жеңилдетет. Бул процесске,
ошондой эле, ишеничтүү виртуалдык жолугушуулар жана топтук талкуулоолор
аркылуу жаңы социалдык тармактарды жана жаңы байланыштарды өнүктүрүү үчүн
жаштардын
муктаждыктары
(виртуалдык
жолугушуулар,
виртуалдык
таанышуулар) менен манипуляциялоого жардам берет. Бул идентификациялоо
процесси өзүнө эмоциялык компонентти камтыйт. Чынында, изилдөөчүлөр
эмоциялык чөйрөдө күчөп кетүүчү (Riva et al., 2007) жана “объективдүү” (реалдуу)
социалдык тармакка караганда (Bruchon-Schweitzer, 2014), адамдар үчүн мааниси
чоң болгон “виртуалдык коомчулук сезимин” (Blanchard & Markus, 2002; Blanchard,
2007) жана “катышуу сезимин” табышты, ал тургай, аны өлчөштү. Качан бул иш
аракет жасоого келгенде, бул татаал процесс олутуу таасирин берет: Интернетте
эмоциялык таандыктын ички топко болгон таасири реалдуу жашоого караганда,
абдан көрүнүктүү болушу мүмкүн (Postmes & Brunsting, 2002).
3.2.7 Социалдык тармактарды башка жааттары: видеооюндар
Видеооюндар социалдык тармактар кирген категорияга кириши мүмкүн, себеби,
алардын өзүлөрүнүн форумдары, чаттары жана микроблогдордун шаймандары бар.
Видеооюндар жаштар тарабынан кеңири пайдаланылат, экстремизмге жана
зомбулук экстремизмге карата жетикиликтүү изилденген эмес. Көп учурда
оюнчуларга батыштыктарга кол салып жаткан (ARMA III) террористтердин
ролунда болууга мүмкүнчүлүк берген жана джихад түшүнүгүнө шилтеме үчүн
“милдет сезими” сыяктуу сүрөттөрдү жана аталыштарды пайдаланууну караган
пропагандисттик форматтарды (Grand Theft Auto 5) жайылтуу үчүн кээ бир
оюндардын
модификацияланган
түрлөрүн
ИГИЛдин
тарапташтарынын
сунуштагандыгы жөнүндө далилденбеген күбөлөндүрүүлөр бар. «Selepack» (2010ж.) канчалык деңгээлде зомбулук идеясын пропагандалап жаткандыгын аныктоо
үчүн оң диний шовинисттердин веб-сайттарынан табылган жек көрүүгө негизделген
видеооюндардын тексттеринин сапаттуу анализин пайдаланды. Изилдөө
ксенофобиялык топтордун көбү жакшы жагынан берилгендигин, жана
видеооюндардын териси каралар же еврейлер деп көрсөтүлгөн адамдарга карата өтө
эле зарыл учурда зомбулук кылгандыгын көрсөттү. Оюндар көбүнчө, мурунку
душмандар диний, расалык жана/же этникалык аздыктарга алмаштырылган
классикалык оюндардын модификацияланган түрлөрүн көрсөтүштү. Алардын
негизги максаты болуп, оюнчуларга актардын артыкчылыгынын тарапташтарынын
идеологиясын туудуруу жана мурунтадан эле расалык идеологияны
кармангандарга, кийин реалдуу жашоодо да пайдалануу мүмкүн болгон
Интернеттеги аздыктарга карата агрессивдүү сценарийлерди практикалоо (Selepak,
2010). Кээ бир эксперименттик социалдык психологдор коммулятивдик зомбулук
видеооюндар душмандыкты жана агрессивдүү жүрүш-турушту күчөтөт деп
көрсөтүшөт (Hasan, Begue, Scharkow & Bushman, 2013).
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3.2.8 Социалдык коммуникациялардын башка түрлөрү
Салыштырмалуу ачык жалпыга жеткиликтүү интерфейстери бар социалдык
тармактар көбүрөөк жабык кээде шифрленген (катты жөнөтүүдө, эгерде алар
түзүлүп жаткан учурда жана пайдаланып жаткан учурда дагы шифрлене элек болсо
дагы) социалдык топтор жөнүндө социалдык каттар менен тең жүрүшөт дегенди
эске алыш керек. Ошондуктан, социалдык медиаларга багытталган көз карашты
кабыл алуу жаңылыш болуп калат, жана радикалдашуунун ар кандай аспекттери
жекече аз топтордо, ошондой эле бири бири менен кат алмашууда же электрондук
почта боюнча болушу мүмкүн дегенди эске албай коюу болбойт. Бул жаат бул
изилдөөдө анализденген адабиятта жеткиликтүү чагылдырылган жок.

3.3 Интернетти жана социалдык тармактарды «диний»
радикалдаштыруу үчүн экстремисттик топтор тарабынан
пайдалануу

Бул бөлүмдө адабияттык булактарда бар болгон ар кандай экстремисттик топтор
тарабынан Интернетти жана социалдык тармактарды пайдалануунун азыркы
ыкмалары жөнүндө жыйынтыктар сүрөттөлөт. Кээ бир топтор спецификалык
мүнөзгө ээ, ар кандай экстремисттик топтордун ортосунда, кыязы, андан да кеңири
жыйынтыктарды даярдоо үчүн бар болгон күбөлөндүрүүлөрдүн биригүүсүн актаган
жалпы белгилери бар.
2005-2006-жылдарга чейин Интернетти жана социалдык тармактарды пайдаланууну
изилдөөлөрдүн көпчүлүгү саясий экстремизмдин идеяларын жайылтууга, өзгөчө,
социалдык тармактардан мурда болгон алардын веб-сайттарын колдонуу аркылуу
АКШдагы актардын артыкчылыгынын тарапташтарына топтолгон (Adams &
Roscigno, 2004). Алардын “оппозициялык маданияты” адаттагы ыкмалар
(вербовкалоо ыкмалары, аракеттердин түрлөрү), же камтуу көз карашы
(туугандыкка басым, топтук окшоштук) менен изилденчү. Интернет ушундай
маргиналдуу топтордун коммуникациялык стратегияларын толуктоочу жаңы жана
интеграциялоого арзан жана жөнөкөй чөйрө болуп көрсөтүлгөн. Акыркы жылдары
бул жерде талкууланып жаткан региондордогу изилдөөлөрдүн борбору диний
негиздөөлөрдү талап кылган зомбулук радикалдашууга оошту, өзгөчө, Жакынкы
Чыгыш гана эмес, Батыш да дагы, жана башка региондордогу потенциалдуу жаңы
келген адамдарга багытталган каттарга.
3.3.1 Интернетти жана социалдык тармактарды колдонуу түрлөрү
Акыркы убакта динди радикалдашуунун стратегиясынын бөлүгү катары
пайдаланган экстремисттик топтор үчүн Интернеттин жана социалдык
тармактардын көптөгөн артыкчылыктарын түшүнүү пайда болду. Азыркы
маалыматтардын көпчүлүгү ИГИЛдин интернет-стратегиясына топтолгон
радикалдашкан зомбулук топтордун каттарынан келет. Артыкчылыктар
Интернеттин жана социалдык тармактардын каналдарынын жаратылышынан,
ошондой эле, алар экстремисттик топтор тарабынан кандайча колдонгондугунан
келип чыгат. Аларга улуттук юрисдикциялар менен байланышпаган жана
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формалдуу эмес, арзан, борбордошпогон жана анонимдүү болгон байланыш
каналдары кирет (Hale, 2012; Neumann 2013). Бул террористтерге чегаралар
аркылуу биригүүгө жана убакытты жана мейкиндикти озуп кетүүгө мүмкүндүк
берет (Weimann, 2015). Айрыкча, Интернеттин трансчегаралык мүнөзүнүн
кесепетинен бул каналдар алар багыт алган бардык өлкөлөрдө горизонталдуу иштеп
жаткан вербовщиктердин тармагы үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк беришет.
Бул каналдар исламды өзгөчө талкуулагандан тышкары төмөнкү бир нече жалпы
ыкмалар менен пайдаланылат:
➥ жашыраак аудиторияны тартуу үчүн колдонууга жагымдуу, интерактивдүү,
ыңгайлуу платформаларды түзүү (Weimann, 2015);
➥ ар бири катышууга мүмкүн болгон шарттардан чыгып, топтордун жашырын,
жогорку даражада, мамиле кылуусунун демократиялык ыкмасын колдонуусу
үчүн жай сунуштоо (Weimann, 2010);
➥ реалдуу жашоодо жакшы кабыл алынбай турган экстремисттик, зомбулук жана
криминалисттик контентти жайылтуу;
➥ потенциалдуу катышуучуларды аныктоо жана аларга «себеп» жана аны
коргоодо катышкан топтор жөнүндө маалымат берүү (Busher, 2015);
➥ зомбулук акттарынын массалык жарнамасын камсыз кылуу жана күч
жөнүндө түшүнүктү күчөтүү (Wright, 2008);
➥ Интернетте жана реалдуу жашоодо иш чараларга катышуу үчүн бир нече
мүмкүнчүлүк берүү (Bowman-Grieve, 2009);
➥ Интернетте маалыматтардын бардык түрлөрү бир негизде чагылдырылгандыгы
жөнүндө фактты колдонуп, экстремисттик пропагандалоого ишеним жана
легитимдүүлүк иллюзиясын түзө турган жалган маалымат берүү (Bhui & Ibrahim,
2013);
➥ маалыматтарды чогултуу жана атакаларды пландаштырып ырастоолордун жаңылыш
алынгандыгын пайдалануу менен (адамдардын мурдакы ой-пикирлерин ырастайт жана
күчөтөт) тактикалык окутуулар аркылуу вербовкалоодон кийин андан аркы
радикалдашуу процессине жардам берүү (Busher, 2015);
➥ террористтер-вербовщиктер тарабынан активдүү колдонулуучу Twitter,
Facebook, Snapchat сыяктуу тармактар аркылуу бирге катышуу мамилелерди
жана достукту өнүктүрүүгө багытталган 24-саатык ишенимдүү мамиле кылууну
орнотуу;
➥ жаш адамды тобокел тобунан обочолонтуп жана инсандар аралык бекем
байланышты түзүү менен аны акырындык менен зомбулук экстремисттик
идеялары менен жаңы “бир туугандыкка” киргизүү үчүн жекеме жеке жаштар
менен мамиле кылууларды өнүктүрүү (Busher, 2015);
➥ реалдуу жашоодо бар болгон социалдык байланыштарды түзүү жана
концепцияларды калыптандыруу жана адамдын өзүн өзү табуусун басуу үчүн
Интернеттеги экстремисттик топторго же реалдуу жашоодогу жаңы
байланыштарга алмаштыруу (Busher, 2015).
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3.3.2

Интернетти жана социалдык тармактарды колдонуу процесстери

Ар кандай диний агымдардын пропагандисттик материалдарынын өзүлөрүнүн
айырмачылыктары болгондугуна карабастан, бул маселеге арналган адабиятта
диний негизде зомбулук радикалдашуунун жалпы мыйзамдары табылган.
Вайнманн экстремисттик топтор тарабынан Интернетти жана социалдык
тармактарды колдонуусун процесстин сегиз стратегиясында сүрөттөйт:
“Психологиялык согуш, жарнама жана пропагандалоо, маалыматтарды табуу,
каражаттарды чогултуу, вербовкалоо жана мобилдештирүү, тармактарды түзүү,
маалымат менен алмашуу, пландаштыруу жана координациялоо” (Weimann, 2004).
Конвей террористтердин Интернет менен колдонуусунун беш негизги түрүн
аныктайт: “Маалымат берүү, каржылоо, тармактарды түзүү, вербовкалоо жана
маалыматтарды
чогултуу”.
Социалдык
тармактар
жана
жаштардын
радикалдашуусу үчүн абдан маанилүү болуп лидерлердин профилдери,
манифесттер, жарнама жана пропагандалоо, ошондой эле вербовкалоо эсептелинет
(Conway, 2006). Кээ бир изилдөөлөр социалдык тармактар адамдарды алардын гана
көз караштарына ылайыктуу болгон маалыматты гана издеп жана пайдаланып
(Mohamed, 2007; Warner, 2010) , ошондой эле, бир эле убакта географиялык
чектерден чыгып, бирдейлик сезимди түзүү менен географиялык жактан алыс
болгон эл аралык топторго окшошуп, идеологиялык ордунда өзүлөрүн
обочолонтууга мүмкүндүк берип жаткандыгын көрсөтүшөт. Бул мамиле кылуунун
мүмкүнчүлүгү “реалдуу” социалдык жашоого караганда, мүчөлүктү жылдырууну
жана окшоштукту издөөнү тезирээк жана натыйжалуу кылууга мүмкүндүк берет.
Вербовкалоо бир учурдук акт болбостон, процесс болуп жаткан убакта, адабиятта
ал процессти идентификациялоонун жана мүмкүн болгон аракетердин жаңы
деңгээлине алып чыккан радикалдашуу фазасы катары каралат. Ошентип,
вербовкалоодон кийинки идеологиялык иштетүү оңой болуп калат, жана, көбүнчө
конкреттүү виртуалдык мейкиндикте жүргүзүлөт, анда “алардын” (негативдүү
түрдө жазылган) жана “биздин” ортосундагы так айырмасы менен мүнөздөлөт,
жана зомбулук аракеттер “башка айла жок” принцибине ылайык
мыйзамдаштырылган (Meddaugh & Kay, 2009; Vergani, 2014). Интернеттин жана
социалдык тармактардын бул артыкчылыктары мурда блок-вербовкалоо дегенди
(Oberschall, 1973) жеңилдетүү менен, жана топтук чечим кабыл алууларды жеке
процесс менен алмаштырып, экстремисттик топтор үчүн келечекти ачат (Busher,
2015).
3.3.3

Диний зомбулук радикалдашуудагы гендердик көйгөйлөр

Интернеттеги радикалдашкан аялдардын көбөйгөнүнө карабастанн, социалдык
тармактарда гендердик көйгөйлөргө жана радикалдашууга арналган макалалар
абдан аз (анлис тилиндеги жарыялоолор 1%, француз тилиндеги жарыялоолор 2%).
Мунун түшүндүрмөсүнүн бири болуп, Интернеттеги көпчүлүк аялдар, алардын
идентификациясын мүмкүн эмес кылган маскулинисттердин мурунтан жаңылыш
алынган пикирлеринин кесепетинен (Bermingham et al., 2009), өзүнүн аялдарга
таандык экенин жашырышат. Экинчиден, эркек-окумуштуулар, балким,
эмпириялык изилдөөлөр жаатында, өзгөчө кээбир региондордо үстөмдүк кылышат.
Алардын изилдөөчүлүк кызыкчылыктары, кыязы, геосаясат жана эл аралык
мамилелер көйгөйлөрү менен байланышкан жана жыныс же гендердик
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окшоштуктар көйгөйлөрүн көп эске алышпайт.
Табылган багыттардын бири болуп, аялдардын салгылашуу аракеттерде өзүнүн
ордун ээлөө феминисттик претензиясы саналат, ал террористтик топтор тарабынан
аларды вербовкалоо үчүн коммуникациялык процесстерди түзүлүштүк
пайдалануусу менен төп келет. Чындыгында эле, вербовщиктер, Интернеттеги
аялдарды вербовкалоо үчүн диний принцип катары бардык элдердин ортосундагы
абсолюттук бирдикке (аль-Мусава) арналган тексттерди окууну алдын ала караган
ислам феминисткаларынын өөрчүшүн пайдаланышат. Өзгөчө гендердик көйгөйдүн
жакшы обзорун сунуштаган изилдөөлөр абдан аз, аларга төмөнкүлөрдү киргизсек
болот: Рошонара Чоудринин иши боюнча Пирсондун анализи (2016); «Даеш:
Внутри армии террора» ( “Daesh: Inside the Army of Terror”, Weiss & Hassan, 2015);
«Париж: война, которую хочет ДАЕШ» (“Paris: the war DAESH wants”, Atran &
Hamid, 2015); «Невеста Даеш: Путь одной молодой женщины в доморощенном
терроризме» (“Bride of Daesh: One Young Woman’s Path in Homegrown Terrorism”,
Speckhard, 2015) жана «Femmes de djihadistes» (Suc, 2016). Кээ бир баяндамаларда,
ошондой эле европалык аялдардын ИГИЛге кошулгандыгы жөнүндө окуя
талкууланат, мисалы, «Стать Муланом? Женщины западных мигрантов в Даеш»
“Becoming Mulan? Female Western Migrants to Daesh”, (Hoyle, Bradford & Frenett,
2015).
Өзгөчө аял-изилдөөчүлөр жөнүндө кеп болгондо, мындай изилдөөлөр
романтизмден же курмандыкка алып келгенден тышкары, аялдар зомбулук
радикалдашууга олуттуу талапкерлер (Сириянын/Ирактын аскердик аракеттер
зонасына 30% баруу) (Von Knop, 2007) экендигин көрсөтөт. Бул көрүнүш батыш
аялдарынын эмансипациясы менен дал келбеген (Boubekeur, 2005) укуктарды жана
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнүн гендердик-спецификалык күтүүлөрү менен
аялдардын (мусулман) эмансипациясын издөө (Casutt, 2016) көз карашынан
изилденет.
Изилдөөдө “эже-карындаштык мамилелер” аркылуу “жаңы
келгендерди” активдүү өзара колдоо көрсөтүү (коомчулук, таандык сезими) жана
колдоо көрсөткөн жубайлардын/энелердин ролундагы өзгөчө аялдык намысты
(Asquith, 2015) жылдыруу белгиленет. Мындай радикалдашуу, автордун пикири
боюнча, көп мөөнөттүү келечекте өч алууга багытталган аскердик даярдыкты өткөн
жаңы муунду калыптандырууга жардам берет, мындай багыт башка региондордо
жеңилбес чыр-чатактарга алып келген (Kneip, 2016).
Тармакта аралыкта вербовкалоо ар кандай иштейт, жана эркектердин да, аялдардын
да ролун өзгөртөт. Интернет аялдарга, алардын идеологиясы менен белгиленген
чектерден чыгарбай салыштырмалуулук көрүнбөстүктөн чыгууга мүмкүнчүлүк
берет (Hussein, 2016). Мисалы, джихадисттик форумдар көп учурларда жыныстык
белгилер боюнча бөлүнгөн. Мындай кылуу аялдарды Интернетте катышууга жана
аладын көрүнүүсүн башкарууга түрткү берет, ошол эле убакта алардын
окшоштугун көрсөтүп, көп учурларда «Умм» (энеси; мисалы, Умм аль-Сумайя
Мухаджира, Умм Омар аль-Фирансия ж.б.) квалификаторлор джихадисттердин
жардамы менен.
Джихаддист-аял же мухаджират фигурасы социалдык
тармактарда абдан бааланат, жана аялдар бул образды башка аялдарды
вербовкалоодо ишендирүү үчүн пайдаланышат. Аялдардын бул каармандык жана
активдүү көрө алуусу социалдык тармактарда активдүү катышат жана Батыш
аялдарынын алдында аялдын ИГИЛдеги идеологиясын жана ролун негитвдүү
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кабыл алуусун төмөндөтүүгө багытталган. Алардын радикалдаштырылган
идеологияларга интеграцияланышы (чыныгы ишенимди жана Халифаттын
түзүүчүлөрүн сыйлаган жаңы муундун түзүүчүлөрү катары), ошондой эле алардын
мораль саясаты чөйрөсүнө катышуусу аялдарды “Ислам мамлекетин” жана анын
жашоого жөндөмдүүлүгүн түзүүдө негизги чынжырга айлантты (Hoyle et al., 2015).
Бул статус аларды супермусулман аялдарына айлантып, “Халифаттын” социалдык
иерархиясында жогорку абалды камсыз кылат (Hussein, 2016). Мында, маселелерди
бөлүштүрүү жыныс белгиси боюнча жүргүзүлүшү мүмкүн, өзгөчө, согуш
аракеттерине катышуу жөнүндө сөз болуп жатса, бирок бул айырмалоо аялдын
ИГИЛдин катарындагы ролун джихадисттик талкуулоосунун анализине арналган
изилдөөдө көрсөтүлгөндөй радикалдык идеологияны кабыл алуу же зомбулук кол
салууларды легитимдөө жөнүндө сөз болсо колдонулбайт. Бул отчёттор аялдардын
эркек-кесиптештериндей эле, доктрина менен белгиленген, ошол эле чындыктарды
тааныгандыгын, жана ошол эле эрежелерди сактагандыгын көрсөтөт (Hussein,
2016). Алар арыздануулары менен чыгып хиджаб (жоолук же чүмбөт) сыяктуу
салттар үчүн идеялар согушун жүргүзүшөт, кээде алар фундаменталисттик жана
согушчандык болушу мүмкүн (KUng, 2004). Радикалдашкан аялдар эркектерге
караганда ишенчээк жана саясий зомбулукка көбүрөөк шыктуу болушат
(Bermingham et al, 2009).
Изилдөөчүлөрдүн диний негизде аялдардын радикалдашуусуна аз көңүл
бургандыгы менен, ошол эле радикалдашуунун зомбулук процессинин алкагында
кайраттуулук образын түзүүгө андан да аз көңүл бурулат.

3.4 Интернет, социалдык тармактар жана экстремалдык оң,
жана сол саясий радикалдашуу
Оң экстремизм – бул эски көрүнүш, бирок Европанын жана Түндүк Американын
көп бөлүктөрүндө кайрадан күч алууда. Ар кандай улуттук жана маданий
шарттарды эске алган бир катар экстремалдык оң кыймылдардын изилдөөлөрү бар.
Буга карабастан, экстремалдык оң топтордогу зомбулук радикалдашууда (Berger,
2015; 2016), же “жалгыз актёрлор” дегендерде (Dickson, 2015; Mouras, 2015),
ошондой эле Интернет жана социалдык тармактар бар деген гипотезадан башка
Интернетти жана социалдык тармактарды колдонуу маселелерине аз көңүл
бурулган. Зомбулук экстремизмдин сол канаты жөнүндө айтсак, Vynthytt жана
реалдуу жашоодо зомбулуктун жыштыгынын төмөндүгү менен байланышкан, жана
бизге Интернеттеги сол экстремизмдин жана радикалдашуунун ролуна арналган
(Biddle, 2015) илимий журналдардан бир гана эмпириялык изилдөө табууга мүмкүн
болду (жана бир да отчёт табылган жок).
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Кээ бир отчёттор экстремалдык оң топтордун каардуу, бирок толук кандуу жек
көрүүчүлүк пикирлерди же мыйзамсыз аракеттерди көрсөтпөгөн (Barnett, 2005;
Pollock, 2006) комментарийлерди жарыялоо үчүн көп өлкөлөрдүн мыйзамы
тарабынан
кепилдик
берилген
сөз
эркиндиги
артыкчылыгы
менен
пайдаланышкандыгын көрсөтөт (Dagnes, 2003). Мындан тышкары, бул топтор,
кыязы, алгылыктуу коомдук имиджди түзүү жана, эгерде андай болбосо ачык
расисттик же жек көрүүчүлүк талкуулоолору менен сезимдери кесинтилип калуучу
жаңы мүчөлөрдү тартуу үчүн Интернеттеги жана социалдык тармактардагы күчүн
мобилдештирет (Gerstenfeld, Grant & Chau-Pu, 2003; Schafer, Mullins & Box, 2014;
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Schmitz, 2016; Simi & Futrell, 2006).
Мисалы, Stormfront сайтында (1995-жылы иштеп баштаган артыкчылык
тарапташтардын мурдагы веб-сайты) табылган дискурс, өзгөчө мааниге ээ, себеби,
ал расисттик дискурстун “алгылыктуу” формасына өтүүнү ачык көрсөтөт
(Meddaugh & Kay, 2009). Талкуулоолордогу агрессия азыраак, керек болсо,
зомбулукту айыптаган жана азгыруучулук риториканы пайдаланбагандай сезилет.
Жарыяланып жаткан талкуулоолордо алардын ордуна, кеңири чөйрөгө жагымдуу
болгон, бир караганда, ишеничтүү маалымат булактарында негизделген расисттик
дискурстун бүдөмүк версиясындагы расалык ар түрдүүлүк жөнүндө илимий же
интеллектуалдык теориялар колдонулат. Айрыкча, Stormfrontто колдонулган
расисттик дискурстар, аларды же “башканы” төмөндөгүдөй беш ыкма менен
сүрөттөп, “биз” “аларга” каршыбыз деген риторикага таянышат: а) тиран (ак
адамдарды ага кызмат кылган эрежелерге жана мыйзамдарга баш ийдирет, мисалы,
Еврейлер ЖМБны жана экономиканы контролдошот); б) манипулятор (максатына
жетүү үчүн алдайт, мисалы, караларды колдогон программалардын жардамы менен
балдардын “башын айландырат”); в) геноцид (мисалы, көп маданияттулук жана
расалык аралык никелер ак расаны жок кылуу ыкмалары катары); г) начар (мисалы,
ак адамдарга караганда, мүмкүнчүлүктөрү аз); жана д) жалган азап тартуучу
(мисалы, курмандык катары көрүнүш үчүн тарых менен манипуляция кылат)
(Meddaugh & Kay, 2009).
Электрондук медиалардын фрагментациясына каршы (анда ар бир адам өзүнүн
жеке кызыкчылыктары боюнча медиа орунда камалган), кээ бир авторлор
кибермейкиндик күчтүү экстремалдык оң жамааттык окшоштукту жана глобалдык
масштабда тармактык өзара аракеттенүү процесси, маалыматтар (жөн гана факттар
эмес, баалуулуктар, символдор жана коркунучтар) менен алмашуулар,
талкуулоолор, диний экстремисттик кыймылдарга окшош вербовкалоо жана иш
чараларды уюштуруу аркылуу таандык сезимин түзүүгө жардам берет деп
белгилешет (Alava, 2014; Bowman-Grieve) 2009; Caiani Parenti, 2011; Cheng, 2012;
Giorgiou, 2010). Экстремалдык оң дискурстардын таасири, кыязы, ар кандай саясий
топтордун өзүнчө адамдарынын арасындагы маанайды (эксперимент жүргүзүлүп
жаткан төрт топтун катышуучуларын кокустук бөлүштүрүү) олуттуу
радикалдаштырууга алып келет (Biddle, 2015). Жана, тескерисинче, бул, адатта
экстремисттик кыймылдардын маанайын төмөндөтүүгө алып келген сол же орто
жана аралашкан чөйрөнүн (контролдук топ) экстремисттик дискурстарына тиешеси
жок (Biddle, 2015). Буга карабастан, кээ бир изилдөөчүлөр чоң аудиторияга
кайрылуу жиберүүнү жайылтуу жана зомбулукка демилге берүүчү вербовкалоону
жеңилдетиши мүмкүн деп белгилешет, бирок, бул толук зомбулук радикалдашуу
процессине же факт жүзүндө жасалып жаткан зомбулук актыларына алып барат
деген эч кандай далилдер жок (Levin, 2002).
Бир нече отчёттор, Интернеттин экстремалдык оң топторго көп жагынан
мүмкүнчүлүк берээрин көрсөтүшөт, айрыкча:
➥ жек көрүү ой пикирлерди жана пропагандалоону жайылтууга
(Gerstenfeld, Grant & Chau-Pu, 2003; Kaplan, Weinberg & Oleson, 2003;
Schafer, Mullins & Box, 2014; Schmitz, 2016; Simi & Futrell, 2006);
➥ кеңири коомчулукка кайрылуу аркылуу маргиналдашуу чегинен чыгып,
мейнстримге айлануусуна;
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➥ жалпылык сезимин өнүктүрүүгө жана «жалгыздар» аттуларды бириктирүүгө
(Gerstenfeld, Grant & Chau-Pu, 2003; Kaplan, Weinberg & Oleson, 2003; Schafer,
Mullins & Box, 2014; Schmitz, 2016; Simi & Futrell, 2006);
➥ азыркы мүчөлөр үчүн ресурстарды тартууга жана зомбулук ыкмаларды ашкери
мактоого (Kaplan, Weinberg & Oleson, 2003);
➥ Кошмо Штаттарда жана Европада расалык жек көрүүнү жайылтуу менен
алектенип жаткан актардын артыкчылыктарынын тарапташтарынын чоң эмес
чачылган топторуна биригүүгө жана глобалдуу кыймылга биригүүгө мүмкүнчүлүк
берүүгө (Parent & Ellis, 2016; Perry & Olsson, 2009; Koehler, 2015);
➥ Интернетти америкалык коомчулуктун арасында өкмөткө каршы маанайга
даттануу жана өзүлөрүн АКШдагы патриоттор жана диний адамдар катары
көрсөтүү үчүн пайдаланууга (Dagnes, 2003);
➥ жаш мүчөлөрдү (кичине балдарды жана өспүрүмдөрдү) тартуу жана вербовкалоо
үчүн маркетингдик стратегияларды колдонууга. Онго жакын экстремалдык оң вебсайттарын изилдөө өзүлөрүнүн идеяларын берүү үчүн алар мультфильмдерди (ар
бир сайтта орто эсеп менен 18,7 кездешүү), музыканы (ар бир сайтта орто эсеп
менен 21,7 кездешүү) жана видеооюндарды (он веб-сайттын ичинен төртөө, орто
эсеп менен төрт сайттын ар бирине 1,6 видеооюндар) колдонушаарын көрсөттү
(Crabill, 2008);
➥ боевиктердин чабуулдарын координациялоо (жаңыртуу, сүрөттөр, уурдалган
маалыматтар) үчүн Twitterдин артыкчылыктарын пайдаланууга (Weimann, 2010).

3.5
Колдонуучулар тарабынан кабыл алуусу жана жаштарга тийген
таасири

Жаштардын абыл алуусу жана тийген таасири маселелери боюнча изилдөөлөрдүн
саны абдан аз. Авторлордун көбү исламдык зомбулук экстремисттик топтордун
өзүн өзү атаган колдонуучулар тарабынан кабыл алынган идеяларга топтолушат,
жана абдан көбү, чынында эле, мындай пропагандалоонун жаштарга тийген
таасири абдан аз изилденет.
Бул тема боюнча изилдөөлөрдүн көп бөлүгү Интернеттеги экстремисттик
топтордун тарапташтарынын демографиялык курамы боюнча сүрөттөө
документтерден турат, ал эми методологиясы адамдардын курагы, жынысы жана
жайгашкан жери жөнүндө маалыматтарды алууга болгон кыйынчылыктарга
байланыштуу чектөөлөрдүн айынан жабыркап жатат. Кадимки жол-жобо
төмөнкүдө турат: YouTube каналынан чаттарды жана видеолорду кароо жана
колдонуучулардын профилдерин жана “тарапташтар”, “сынчылар”, “булар да эмес,
тигилер да эмес” жана “аныктоого мүмкүн эмес” деп адамдарды классификациялап
алар менен байланышкан комментарийлерди белгилөө (Conway, 2008). Бул
изилдөөлөр максаттуу аудитория болуп жаштар эсептелинет экендигин
белгилешет, жана көрсөтүлгөн бир нече курактык топтордун арасында 13 жаштан
жогору (кээ бир социалдык тармактарда мыйзамдуу түрдө катталганга мүмкүн
болгон белгиленген курак, бирок, баарыбызга белгилүү болгондой, ал жакта кичине
балдар да олутту пайызды түзөт) жана 13 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүмдөр,
ошондой эле 18 жаштан 34 жашка чейинки жаш адамдар экендиги белгиленген
факт болуп саналат (Conway & Mclnerney, 2008).
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Биз Интернеттин жаштарга тийген таасири жөнүндө эки эмпириялык изилдөө
таптык. Bouzar, Caupenne жана Sulayman (2014) 15 жаштан 21 жашка чейинки
балдары радикалдашкан (зомбулук эмес болсо дагы) 160 француз үй-бүлөдөн алган
интервьюнун жыйынтыктарын көрсөтүшөт. Жаштардын олуттуу көпчүлүгү аларды
Интернет аркылуу радикалдаштыргандыгы жөнүндө айтышты, бул көрүнүш
алардын үй-бүлөсүнүн мүнөздөмөсүнө жана көрсөткүчтөрүнө карабастан болгон.
Үй-бүлөлөрдүн олуттуу көпчүлүгү аныкталган бир диний ишенимдерди же
салттарды ээрчиген эмес, жалаң гана 16%ы жумушчу классына таандык болчу
(Bouzar, Caupenne & Sulayman, 2014). Ошол эле убакта, кандайча ушундай кеңири
жыйынтыктар, сурамжыланган жаш адамдар жашырып коюусу мүмкүн болгон
курдаштардын ортосундагы виртуалдык жана реалдуу коммуникациялар менен
салыштырылуусу мүмкүн экендиги түшүнүксүз. Интернеттин таасирине караганда,
сурамжыланган жаштардын айтууларына күмөн туудурган социалдык-саясий
факторлордун ролу, ошондой эле көйгөй болуп эсептелинет.
Wojcieszak (2010) неонацисттик онлайн-форумдардагы респонденттерден алынган
кайчылаш жана тексттик маалыматтарды анализдеп чыкты. Автор экстремизм
онлай-катуушунун өсүшү менен күчөп келаткандыгын тапты, мүмкүн болгон
онлайн-топтордун ичиндеги маалыматтык жана ченемдик таасирлердин
натыйжасында. Мындан тышкары, экстремисттик топтордун баалуулуктарынан
айырмаланган реалдуу жашоодогу ар кандай тараптар/көз караштардын таасири,
кээ бир учурларда Интернеттеги радикалдуу ишенимдерди күчөттү (Wojcieszak,
2010).
Авторлордун көбү Интернеттеги радикалдашууну тышкы факторлор менен
байланыштырып, мүмкүн болгон себептик байланыш жөнүндө гипотезаны
келтиришет. Көбүнчө цитаталанган гипотезалар теоретикалык адабияттарда
келтирилген жалпыга белгилүү сырткы факторлорду, социалдык таарынычтарды,
ошондой эле төмөнкүдөй ички психологиялык факторлорго шилтеме жасашат:
окшоштукту жана мазмунду издөө, өсүп келе жаткан европа жана башка
коомдордогу теңсиздик, жумушсуздук жана, өзгөчө, азчылыктар санындагы
жаштардын өнүгүүсү үчүн мүмкүнчүлүктүн аздыгы, экстремисттик дискурстарда
кеңири колдонулган дискриминациялоо жана теңсиздик (мисалы, ATHENA отчету,
2015; Schils, 2013; Umar & Mustapha, 2015). Бирок, кайрадан эле, практика жүзүндө
эч ким болжолдонгон байланыштарды текшерген эмес.
Боз адабияттык каттар, негизинен, тематикалык изилдөөлөрдүн негизинде
радикалдашуунун фазаларынын Интернеттеги сүрөттөлүшүнө багытталган. Бул
фазалар көп кадамдуу процессти түшүндүрөт. 1-кадамды “тармак” деп аташат, анда
бүтүн калк экстремисттик дискурстун таасир берүү максаты болуп эсептелинет; 2кадам – бул “воронка”, анда тармактан тартылган катышуучулар социалдык
байланыштар, дискуссиялар жана бетин ачуулар аркылуу берилген мүчөлөргө
айланышат; андан кийин алар көп учурда “инфекция” деп аталган 3-кадамга
өтүшөт, анда тандалган максаттар радикалдык материалдардын жана
жетекчиликтердин таасири менен өз алдынча радикалдашуусуна багыт алат,
акырында “активдешүү” 4-кадамга келишет, анда жаш адам вербовщиктерден түз
эмес командаларды алууга даяр болот (Weimann, 2015). Кайрадан эле, көп кадамдуу
гипотезанын тууралыгын ырастаган практикалык маалыматтар жок.
Мындай фазаларга болгон көз караш социалдык психолодор “бут эшиктин
босогосунда” тактикасы деп атаган принципти ээрчийт (Freedman & Fraser, 1966),
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бул тактикада жаш адамдар 1-кадамдын баштапкы чоң эмес, анча деле кымбат
турбаган аракеттерин аткаргандан кийин экстремисттик топко тартылган болуп
калышат, андан кийин аларды маанилүү болуп баштаган жана аны аткаруу менен
алар өзүнүн аракеттер курсун жактагандыгын ырастаган 2-кадамдын аракеттерин
жасоону суранышат («милдеттердин эскалациясы», Kiesler, 1971; Staw, 1976).
Ошентип, биринчи контакттар аз учурда гана зомбулукка топтолгон болот,
тескерисинче, күчтүү жана сыймыктануу образын түзүүгө багытталат. Контакттар.
ошондой эле ал топко мүчө болуу тандалгандарга гана берилген чаттар тобуна
катышуу үчүн чакыруу түрүндө болушу мүмкүн, көп учурда бул абдан натыйжалуу
стратегия болушу мүмкүн, себеби, жаңы келгендердин көбү тандалган топко
таандык болгонду абдан каалашат. Топко кошулуу катарга кирүүсүн бекитүү
аныкталган ритуалдар менен коштолот. Мындай ритуалдар, эреже катары,
төмөнкүдө турат, өзүнүн лоялдуулугун далилдеш үчүн жаш адамдан аныкталган
тапшырмаларды аткарууну суранышат, аларга булар кирет: досторуна
пропагандалык электрондук каттарды жөнөтүү, дискуссиялык форумдарда азгыруу
каттарды жазуу же Интернетте каражаттарды чогултууга катышуу. Анын ордуна
алмашылып жаңы адам конфиденциалдуу (курал колдонуу, жарылуучу заттарды
өндүрүү ж.б.) маалыматтар камтылган веб-сайттарга жеткиликтүүлүктү алат
(Alarid, 2016; Улуттук коопсуздук институту, 2009; Scott & Podder, 2015; Weinmann,
2015). Көрсөтүлгөн сапаттуу изилдөөлөр ИГИЛ тарабында күрөшкөн жаш
адамдардын радикалдашуу жолунун анализинде негизделген. Ошол эле убакта,
жалпы фазалык моделдерди түзүү үчүн бул изилдөөнүн жыйынтыктарынын
жалпыланышы ашкери
сызыктыкты жана аракеттердин тийиштүү тартибин
сактабагандыгы менен моделдерди түзгөндүгү үчүн сынга алынды (Malik, 2016).
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4

АРАБ ДҮЙНӨСҮНДӨГҮ ЖАНА
АФРИКАДАГЫ СОЦИАЛДЫК
МЕДИАНЫН ЖАШТАРДЫН
ЗОМБУЛУК
РАДИКАЛДАШУУСУНДАГЫ РОЛУ
4.1 Жаңы талаа көтөрүлүштө
Араб дүйнөсүндөгү радикалдашууну жана социалдык тармактарды изилдөө
жакында эле башталды, жана, көбүнчө, бир нече себептер боюнча сүрөттөө
мүнөзгө ээ (боз адабият, прессадагы беренелер жарым илимий тексттер). Бир
жагынан зомбулук радикалдашуу боюнча иштердин көбү зомбулук джихаддын
идеологияларынын тарыхый, саясий жана диний пайда болуусуна (Abu Haniyya, &
Roummane, 2015; Chqayr, 2014; Al-Khatib, 2014; Hassan, 2015), анын
жактоочуларынын социологиялык профилдерине (Эль-Хадж Салем, 2014) жана
аны пропагандалоого (El-Haj Salem, 2014) and its propaganda (Abdel-Fattah, 2014;
Makram, 2015; Ben Ahmed Ar-Ramih, 2014) топтолгон. Башка жагынан, зомбулук
радикалдык топтор, айрыкча, ИГИЛ тарабынан социалдык тармактарды кеңири
колдонуу жакында эле, 2010-жылдан тартып башталды. Акырында бул изилдөөлөр
чектелген бойдон калышты, себеби, алардын көпчүлүгү илимий мамиледе
негизделген эмес, жана аларга так теоретикалык негиз, ошондой эле конкреттүү
эмпириялык кырдаалдарды анализдөө үчүн колдонулуучу изилдөөлөрдүн
белгиленген ыкмалары жетишпейт.
Акыркы убакта, бир нече демилге сунушталган, айрыкча, Сауд Аравияда 2016жылдын ноябрында Халед королунун атындагы университеттин маалыматтык
жана коммуникациялык илимдер факультети тарабынан уюштурулган жалпыга
маалымат жана терроризм темасындагы эл аралык конференцияны уюштуруу
болгон.
2016-жылдын сентябрында изилдөө борборлорунун тобу, анын ичинде Бириккен
Араб Эмираттарынын Стратегиялык изилдөөлөр борбору, Бахрейндеги Исса
маданий борбору жана Рабаттагы Королдук стратегиялык изилдөөлөр институту
«Tahallof Asifat al-Fikr» («Коалиция для мозгового штурма») түзүштү. Бул
коалиция эмпириялык изилдөөлөрдө жана сыноолордо кандай даражада
негизделгендиги белгисиз болсо дагы, терроризм жана зомбулук менен
күрөшүүдөгү изилдөөлөр жаатында региондук кызматташтыкты бекемдөөгө
багытталган. Анын негизги максатынын бири – ЖМБда контрчаралар саясатын
иштеп чыгуу.
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4.2 Жаңы геосаясаттык көйгөй катары араб дүйнөсүндөгү
зомбулук радикалдашууну изилдөөдө
Араб дүйнөсүндөгү зомбулук радикалдашууну изилдөөнүн эволюциясынын
анализи, жана анын негизинде жаткан логиканын анализи ошол региондогу
негизги саясий күчтөрдүн геосаясаттык стратегияларын ээрчийт. Араб
дүйнөсүндөгү зомбулук радикалдашуу боюнча изилдөөлөрдүн өнүгүүсү, өзгөчө
Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнөн эксперттердин жана адистердин санынын
көбөйүшүнө себеп болду. Терроризмди, экстремизмди жана зомбулук
экстремизмди изилдөөлөр ушул өлкөлөрдө уланып жаткан чыр-чатактар жана
коопсуздук саясаты менен байланыштуу жана өзгөчө, 11-сентрябрдагы окуядан
кийин күчөдү. 2001-жылдан баштап, Персия булуңунун Сауд Аравиясы сыяктуу
өлкөлөрү изилдөөлөрдүн стратегиясын жана терроризм жана зомбулук
радикалдашуу менен күрөшүү үчүн бир катар чараларды иштеп чыгууда. 2004жылы Сауд Аравиясы өзүнүн “Аль-Сакина” (тынчтык) аттуу терроризм менен
күрөшүү боюнча биринчи санариптик кампаниясын ишке киргизди. Бул демилге
Кошмо Штаттар менен кызматташтыкта дүйнөдөгү эң кымбат жана узакка
созулган эл аралык радикалдашуу менен күрөшүү программаларынын бир бөлүгү
болуп саналат. Бул контекстте Сауд Аравиясы, изилдөө борборлору,
интеллектуалдык күчтөр жана/же диний ишкерлер кеңейип келе жаткан
изилдөөчүлүк иш аракеттерге катышып жатышат. 2004-жылдан баштап Фейсал
королунун борбору жана Сауд королунун Университети радикалдашууга жана
социалдык тармактарга тийиштүү үч баяндама жарыялашты (Абдеррахман бин
Сулайман Аль-Матроудинин «Видение концепции терроризма и позиции ислама»;
Мухаммед Эль Арабинин «Террористическая пропаганда: СМИ, принадлежащие
Даеш, и стратегии действий»; Абдеррахман аль-Кахтанинин жана Абдеррахман
аль-Абисинин «Невидимые силы Даеша в новых медиа»). Отчёттор ИГИЛдин
медиа-стратегиясынын жана сауддук жаштарды тартуу жана, ошондой эле
террористтик акттарды каржылоо үчүн социалдык тармактарды колдонуусунун
горизонталдык анализинде негизделген. Жыйынтыктар ИГИЛ шпиондук иш
аракетти жүргүзүү үчүн электрондук почталардын адрестерин талкалоо үчүн
копьютердик техниктерди кантип пайдаланып, ошондой эле, топтор өзүнүн
идеологиясын жайылтуу, жаңы тарапташтарды тартуу жана террористтик уюмдун
коддолгон тилин пайдалануу менен ар бир катышуучунун милдеттерин жана
миссияларын координациялоо үчүн социалдык тармактарды кантип колдонуп
жаткандыгын көрсөттү.
Анын аралыгында, 2006-жылы түзүлгөн жана «Аль-Джазира» ЖМБ тармактагына
көз каранды болгон Катар изилдөөлөр борбору «Аль-Джазира» – изилдөөчүлүк
бөлүкчөсү сириялык кризистен кийин зомбулук радикалдашуу жөнүндө каттарды
жарыялап жатат. 2014-жылдан 2016-жылга чейинки мезгилде борбор ондоп
саналган изилдөөлөрдү жана отчётторду жарыялады. Бул изилдөөлөр жана
отчёттор негизинен ИГИЛдин пайда болушуна жана анын түзүлүшүнө (Abu
Haniyya, 2014; Abou Roummane, 2014), анын идеологиясына (Shams, 2016), анын
аскердик потенциалына (Achour, 2016), жана анын тарапташтарынын
социологиялык профилине (Эль-Амин, 2014) арналган. Борбордун, ошондой эле,
айрыкча зомбулук радикалдашуу феномени менен алектенген, Бенисс аль-Демни
жана Махмуд Абдель-Вахидди кошуп, Магрибден арабча сүйлөгөн изилдөөчүлөр
менен байланышы бар.
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2015-жылдын июлунда египеттик аль-Азхар дүйнөдөгү ислам жана мусулмандар
жөнүндө жана зомбулук радикалдык идеологиялар жөнүндө эң ири маалыматтар
базасынын бири катары «Центр наблюдения аль-Азхар на иностранных языках»
(http://www.azhar.eg/) as ишке киргизди. Байкоо борбору отчётторду жана
макалаларды сегиз тилде жарыялайт: араб, француз, англис, немис, урду, суахили,
персид жана кытай тилдеринде жана зомбулук радикалдашуу жөнүндө
контрпропагандалоону иштеп чыгууга кызыкдар. Бул база жүздөгөн күндөлүк,
апталык жана ай сайын болуучу отчёттордон турат. Аль-Азхар байкоо борбору
зомбулук радикалдашуу көрүнүшүн, өзгөчө ЖМБга карата, горизонталдык
мамилелердин жардамы менен изилдөөгө мүмкүнчүлүк берген бир нече
дисциплиналар аралык изилдөөчүлөрдөн турган команданы камтыйт. 2015жылдын декабрында Байкоо борбору «Использование социальных сетей Даеш»
баяндамасын жарыялады, анда ИГИЛдин медиа-пропагандалоосунун сүрөттөрүнүн
жана тексттеринин анализи камтылды. Отчёт ИГИЛдин вербовкалоо
стратегиясында социалдык тармактар бобордук ролду ойногонун көрсөттү.
Француз секциясынын башчысы жана Байкоо борбордун мүдүрү Усама Набиль
ИГИЛге өспүрүм кыздарды тартуу, анын Ливиядагы стратегиясы жана жаңы
муундагы боевиктерди даярдоо стратегиясы жөнүндө дагы башка көп отчётторду
жарыялаган. Иорданиядагы, Ливандагы жана Ирактагы эксперттердин саны
көбөйүүдө (мисалы, Хасан Абу Хания жана Мохаммед Абу Руммане Иорданиядан;
Абдель-Гани Имад жана Хазем эль-Амин Ливандан; Хишам аль-Хашими Ирактан).
Аль-Хашими, Аль-Амин, Абу Хания жана Абу Руммане зомбулук джихадизм
боюнча маалыматтарды жана тажрыйбаларды элге жарыялоо үчүн спутник
каналдарына чыгып жатышып бул жаңы жааттын араб дүйнөсүндөгү лидерлери
болушту. Араб дүйнөсүндөгү радикалдашууну түшүнүүдө алардын ролунун
маанилүүлүгүнө карабастан, бул иштер Интернеттеги радикалдашуунун
эмпириялык изилдөөлөрүнө негизделген материалдардын чектелген санын
камтыйт.
Магриб өлкөлөрүнүн ичинен Алжир, 1990-жылдын башындагы өлкөдөгү зомбулук
экстремизмдин күчөгөнүнөн кийин, 2000-жылдан баштап терроризм боюнча
адабият чыгарат. Бирок, бул демилгелер улуттук изилдөөчүлүк стратегияны иштеп
чыгууга же изилдөөчүлүк тармактарды өнүктүрүүгө алып келген жок. Ага
карабастан, марокколук социолог Абдалла аль-Рами, тунистик Абделлатиф
Ханначи (тарыхчы) жана Абдель-Саттар аль-Айди (изилдөөчү жана журналист)
жана алжирдик Фаузи Хавамди сыяктуу ислам кыймылдарынын кээ бир адистери
зомбулук радикалдашуу жөнүндө эл алдындагы дебаттарга, өзгөчө, пресса үчүн
интервьюлар аркылуу же улуттук аудиовизуалдык ЖМБда активдүү катышышат.
Мурдагыдай эле, изилдөөчүлөр арасында эркектер үстөмдүк кылса дагы, бул
теманын үстүндө иштеген египеттик Амаль Мохтар жана Рания Макрам (АльАхрам саясий жана стратегиялык изилдөөлөр борбору), Мариам Вахид (Араб
изилдөөлөр борбору), Рихам аль-Аббаси (Араб демократиялык жана экономикалык
изилдөөлөр жана стратегиялык саясат борбору) жана Нура Бендари Абдель Хамид
Файед (Демократиялык араб стратегиялык, саясий жана экономикалык изилдөөлөр
борбору) сыяктуу аял-изилдөөчүлөрдүн тобун белгиледик. Алар, өзгөчө,
радикалдык ой-жүгүртүүлөрдүн жана жаштарды вербовкалоодогу жаңы жалпыга
маалымдоо каражаттардын ролун анализдөө аркылуу зомбулук радикалдашуу жана
социалдык тармактар ортосундагы өзара байланышты изилдөөгө кызыкдар.
Аялдардын ролун изилдөөгө кызыккан, аял-изилдөөчүлөрдүн кээ бир топтору
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көбөйүүдө, өзгөчө, Египетте, Аль-Ахрам саясий стратегиялардын борборунда жана
Демократиялык араб стратегиялык, саясий жана экономикалык изилдөөлөр
боорборунда. Алар радикалдык дискурсту жана жаш адамдарды вербовкалоодогу
жаңы медиалардын ролун изилдешет (Mokhtar, 2015; Wahid, 2015; Makram 2015; Al
Abbasi, 2016). Араб дүйнөсүндө жана мусулмандар дүйнөсүндө жүргүзүлгөн
изилдөөлөрдүн карталарын жана обзорун түзүү жыйынтыктары жөнүндө
маалымат, көбүнчө 2-тиркемеде келтирилген. Ушул изилдөөчүлөр тарабынан
жарыяланган отчёттор социалдык тармактар Интернетте Facebook, YouTube жана
Twitterди кошуп, ИГИЛдин аскердик стратегиясынын согуш куралы болгондугун,
жана жаңы тарапташтарды тартуу үчүн гана эмес, алар менен байланышкан
тармактарды кеңейтүү үчүн колдонулгандыгын көрсөтүшөт. Аягында,
изилдөөчүлөр ИГИЛ тарабынан иштелип чыккан медиа-стратегиянын бар
экендигин баса белгилешет.
Бул изилдөөлөрдүн жыйынтыктары Интернеттеги радикалдашууну түшүнүүгө
жардам берет, бирок олуттуу методологиялык күчсүздүгүнөн жапаа чегишет,
себеби алар, көбүнчө, предмет үстүндө жеке ой-жүгүртүүнүн жыйынтыгы болуп
саналат жана эмпириялык иштер аз. Буга карабастан, Самах Абдель-Сабурдун
куралдуу топтор тарабынан социалдык тармактарды колдонуу жөнүндө
изилдөөсүн эскерип кетүү керек (2014-жыл). Изилдөөдө куралдуу топтордун
социалдык тармактарды көп колдонуусу коопсуздук кызматтарынан ушул улуттук
коопсуздуктун жаңы коркунучуна карата өзүнүн саясатын кайрадан карап
чыгуусун талап кылгандыгы бекитилет. Араб изилдөөлөр борборлору тарабынан
жарыяланган отчёттордун санына карабастан, бири дагы ИГИЛдин онлайнстратегиясынын жаштардын реалдуу зомбулук радикалдашуусуна болгон реалдуу
таасири жөнүндө маселеге эмпириялык баа бербейт.

4.3 Зомбулук радикалдашуу же терроризм: араб
дүйнөсүндө ким эмне деп жатат?
Араб дүйнөсүнүн изилдөөчүлөрүнүн профилдеринин жана зомбулук радикалдашуу
боюнча жарыялоолорунун анализи ислам кыймылы боюнча адистердин олутту
ролун көрсөтүүдө. Көбүнчө, булар гуманитардык жана социалдык илимдер
жаатындагы изилдөөчүлөр, ал эми кээ бири – жалпыга маалымдоо каражаттары
жана коомдук пикир, эл аралык мамилелер жаатындагы же, керек болсо,
коопсуздук чөйрөнүн адистери. Араб тилдүү региондун зомбулук радикалдашуу
изилдөөлөрүнүн дагы бир өзгөчөлүгү болуп, бул жааттагы диний изилдөөчүлөрдү,
көбүнчө Персия булуңунун өлкөлөрүнөн тартуу эсептелинет. Бул салымдын
негизги максаты, зомбулук радикалдуу топтор пропагандалаган мамлекеттик
ишенимдерге каршы аракеттенүү стратегиясынын бир бөлүгү болуп саналат.
Мында, ошол топторго карата “радикалдашуу” же “джихад” деген сөздөр
“террорист” деген сөзгө алмаштырылат. Башка региондордо эксперттер
“джихаддык салафизм”, “джихадизм” же “зомбулук радикалдашуу” сыяктуу
терминдерди колдонушат. Араб тилинде сүйлөгөн изилдөөчүлөрдүн көбүнүн
зомбулук радикалдуу топторду белгилөөдө “Ислам” деген сөздү жана анын
семантикалык талаасын колдонуудан качуу тенденциясы бар. Ошондуктан, ошол
региондун изилдөөчүлөрү арабча кыскартылган «Даеш» же “Ислам мамлекети”
дегендин ордуна “Мамлекеттик уюм” дегенди пайдаланууну артык көрүшөт.
Араб дүйнөсүндө жарыяланган изилдөөлөрдүн көбү зомбулук радикалдашуу жана
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Интернет же социалдык тармактар ортосундагы байланышка топтолбойт, ошондой
эле кибермейкиндиктеги алдын алуу же кийлигишүү боюнча таасирге баа
беришпейт. Бирок, араб изилдөөчүлөрдүн салымы уникалдуу жана зомбулук
радикалдашуунун көрүнүштөрүн аныктоо жана концептуализациялоо маселелерин
көтөрүшөт, ошондой эле региондун калкынын арасында кабыл алуусу жөнүндө
маалымдашат. Мындан тышкары, Түндүк Америка жана Европага караганда,
зомбулук радикалдашуунун араб изилдөөлөрү жалпысынан психологиялык
манипуляциялоо парадигмасынан же идеологиялык иштетүүдөн качышкандыгы
менен мүнөздөлөт. Араб дүйнөсүндөгү изилдөөлөр зомбулук радикалдашуунун
пайда болуусун түшүнүүдө тарыхый-саясий жана социалдык мамиледе
негизделген. Араб изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү бардык регион боюнча саясий
социалдык-экономикалык кризистердин, АКШнын Иракка басып кирүүсүн жана
Ирактагы жана Сириядагы диний аралык чыр-чатактарды, ошондой эле “араб
жазын», жана ушул кризистерге карата Батыштын жана башка өлкөлөрдүн
саясаттарын кошуп, зомбулук радикалдашууну изилдөө жана концептуалдаштыруу
үчүн макродеңгээл келечегин колдонушат.
Араб өлкөлөрүнүн изилдөөлөрүнүн олуттуу саны джихаддын аныкталган
версиясынын теоретиктеринин жана лидерлеринин профилдерин жана жеке
өзгөрүүлөрүн, ошондой эле боору ооругандарды жана радикалдык
идеологиялардын тарапташтарын изилдөөгө көңүл бурулган. Бул иштер өзүнчө
адамдар менен идеологиялык иштөөдө эмес, тандоо түзүлүшүндө же чет өлкөлүк
таасирге негизделген.

4.4 Араб жаштарынын социалдык тармактар аркылуу
зомбулук радикалдашууга каршылыгынын активдүүлүгү
Араб жаштары социалдык тармактардын, өзгөчө, араб интернет-колдонуучулардын
эң популярдуу он сайттарынын ичине кирген Facebook тармагынын негизги
колдонуучулары болуп саналышат, жана бул тенденция араб саясий чөйрөсүндө да
өзүн тез көрсөттү (Gonzalez-Quijano, 2012). Мохамед ибн Рашид тарабынан
Бириккен Араб Эмираттарындагы башкаруу боюнча өткөрүлгөн изилдөөлөргө
ылайык, 22 араб өлкөлөрүндө Facebook колдонуучуларынын саны 2013-жылда 54,5
миллиондон 2014-жылы 81,3 миллионго көбөйдү, анын үстүнө, көпчүлүгүн жаш
адамдар түзөт. Региондо жарыяланган адабиятты изилдөө актуалдуу маселелер,
чыр-чатактар жана согуштар боюнча араб жаштарынын жамааттык өзүн билдирүү
үчүн платформа катары социалдык тармактардын, өзгөчө Facebook жана Twitterдин
ролун көрсөтөт (мисалы, Газадагы кырдаал өзгөчө) (Salem, Mourtada & Alshaer,
2014).
Мисалы, Ирактагы аскердик аракеттердин башында жаш интернет-колдонуучулар
жана блогерлер ИГИЛ тарабынан оккупацияланган ири шаарларды (Фаллуджа
жана Мосул) куткаруу үчүн Facebook жана Twitterде бир нече капанияларды
башташкан. Мароккодо, ошол эле максат менен ИГИЛдин пропагандалоосун
жокко чыгарган жана каршы чыгып талашкан контенттин бардык түрү менен
(сүрөттөр, тексттер ж.б.) алмашышкан Facebookтагы Хамза аль-Забади
( مغاربة_ضد_داعش#; Марокколуктар Даешке каршы) сыяктуу башка демилгелер
ишке киргизилген. Араб регионунда терроризм жана зомбулук радикалдашуу
менен күрөшүүдө, бул күрөшкө арналган жалпыга маалымдоо каражаттарына
карата саясаттын жоктугун кошуп, жарандык коомдун тармакта катышуусу көп
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себептер боюнча жөнөкөйүрөөк. Изилденүүчү адабият контра-контенттин таасири
маселелерин түшүнбөй эле.

4.5 Африкада пайда болуп жаткан изилдөөлөр
Африкада Сахарадан түштүккө карай Интернеттеги радикалдашуу жөнүндө жаңы
изилдөөлөр чектелген, бул, Африканын борборунда 2002-жылдан баштап күчтүү
«Боко харам», чыныгы аты Джамаата Ахлу-Сунна валь Джихад Аддава Ли
(«Группа людей сунны за проповедь и джихад») экстремисттик топтун
аракеттенгендигине карабастан, ал эми, жакында ал өзүнүн Даешке берилгендигин
айтты.
Топтун ресурстары жана каржылоо, албетте, Даеш менен салыштырмалуу азыраак,
бирок, кыязы, социалдык тармактарды пайдалануунун аркасынан, өзгөчө, өзүнүн
Даешке берилгендиги жөнүндө айткандан баштап, ал мамиле кылуунун жаңы
дооруна өттү (Ould el-Amir, 2015). Өзүнүн принциптерин жайылтуу үчүн бул
террористтик топ Интернетти колдонот, ошондой эле Даештин коммуникативдик
стратегияларын
татаал
видеороликтердин
жардамы
менен
өзүнүн
пропагандалоосун (англис жана француз тилдеринде) күчөтүү үчүн Сахарадан
түштүккө карай жайгашкан африка мамлекеттери үчүн мүнөздүү болгон шарттарга
адаптациялайт.
Көп пайдаланылуучу санариптик тармактарда (Twitter, Instagram) активдүү
аракеттене баштап, «Боко харам» агентстволорго флэш-чогултуучуларда же
компакт-дисктерде жиберилүүчү пропагандисттик видеороликтер сыяктуу
региондогу мамиле кылуунун адаттагы формалары менен мамилени үзөт (Olivier,
2015). Видеоконтенттин анализи, ошондой эле, начар редакцияланган жана
которулган лидер Абубакара Шекаунун узун монологдору, Сахарадан түштүккө
карай жаштардын алдында анын жагымдуулугун жогорулаткан сапаттуу каттарга
жана видеолорго өткөндүгүн көрсөттү. Бүгүн Боко-Харам «Аль-Урва Укта»
(тамгалап которгондо «эң ишенимдүү», «эң ишенимдүү жол») аттуу реалдуу
коммуникациялык агенттигинин ээси.
Мындан тышкары, топ өзүнүн иш аракетин, өзгөчө, өзүлөрүнүн смртфондору
аркылуу, Twitterде, ошондой эле, YouTubeдун жыңылык берүү каналдары аркылуу
көбөйтүп жатат. Топтун тарапташтарынын твиттери жана комментарийлери
нигериялык өкмөттү айыпташат жана «Боко харам» кыймылын колдоого
чакырышат. Твиттер башында арабча жазылат, андан кийин англис жана француз
тилдерине которулат жана берилет, бул топтун өзүн глобалдык джихад деп
эсептеген контектстке коюу каалоосун көрсөтөт. 2015-жылы өткөрүлгөн жакынкы
изилдөөлөрдө изилдөөчүлөр «Боко харам» менен байланышкан твиттер, уюмдун
мүчөлөрү эместер тарабынан кыймылдан баш тарткандыгын көрсөттү (Varin,
2015).
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5

СОЦИАЛДЫК МЕДИАНЫН
АЗИЯДАГЫ ЖАШТАРДЫН
РАДИКАЛДАШУУСУНДАГЫ РОЛУ
Интернеттин жана социалдык тармактардын тез өсүшү менен кибермейкиндикте
онлайн-радикалдашуу бүткүл дүйнөлүк көйгөйгө айланды, өзгөчө Азияда.
Азиядагы онлайн-радикалдашуу төрт географиялык жааттар боюнча анализденет,
атап айтканда: Борбордук Азия, Түштүк Азия, Түштүк-Чыгыш Азия жана Чыгыш
Азия. Борбордук Азия бул - Өзбекстан, Түркмөнстан, Казахстан, Кыргызстан жана
Тажикстан. Түштүк Азияда Пакистан, Индия жана Бангладеш. Түштүк-Чыгыш
Азия, негизинен Индонезияны, Филиппиндерди, Таиландды, Малайзияны жана
Вьетнамды камтыйт, ал эми Кытай, Япония жана Түштүк Корея Чыгыш Азияга
кирет. Бул бөлүктө биз төмөнкү критерийлерге дал келген өлкөлөргө топтолобуз:
а) Интернеттеги айкын көйгөйлөрү бар Азиядагы ири Интернет колдонуучуларына
кирген, б) терроризмден же зомбулук экстремизмден жабыркаган өлкөлөрдүн
тизмесинде биринчи кезекти ээлеген (NCTC, 2015-ж.).

5.1 Зомбулук радикалдашуунун ар кандай формалары жана алардын
Азиядагы көрүнүшү

Дүйнөдөгү терроризмден жабыркаган он өлкөнүн беши Азияда жайгашкан.
Ооганстан, Пакистан жана Индия биринчи беш өлкөгө киришет: 2015-жылга чейин
аларда 1708, 1009 жана 791 атака жасалган. 2008-жылдын ноябрындагы
Мумбайдагы атака бул региондо терроризмди изилдөөнү баштоого түрткү берген
(Smith, 2013).
Азиядагы радикалдашуу боюнча изилдөөлөрдө радикалдашуу, терроризм жана
мусулман ишеними ортосундагы айырмачылык айкын жүргүзүлөт (Tadjbakhsh,
2015; Heathershaw & Montgomery, 2014). Азиянын адабияттарында шылтоосуна
жана себебине жараша радикалдашуунун үч түрү айырмаланат. Шылтоолору жана
себептери ар түрдүү болгондугуна жана аныкталган жалпы белгилери менен
мүнөздөлгөндүгүнө карабастан, изилдөө өлкөгө жана кырдаалга жараша төмөндө
көрсөтүлгөн мүнөздүү айырмаларынын бардыгын көрсөтөт (Khalid & Leghari,
2014; Tadjbakhsh, 2015).
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5.1.1

Саясий радикалдашуу

Азия өлкөлөрүнүн аныкталган тобунда саясий максат менен болгон радикалдашуу
бар. Мисалы, Борбордук Азияда жана Кытайда радикалдашуу көрүнүш катары
риторикалык «үч жамандыктын теориясыр» деп аталат (Wu, 2002; Yang, 2014; Li &
Zhao, 2015). Бул терроризм, сепаратизм жана экстремизм (Кытай, Казахстан,
Кыргыз Республикасы, Россия Федерациясы, Тажикстан жана Өзбекстан кирген
Шанхай кызматташтык уюмунун (ШКУ) мүчө-мамлекеттеринин алты жетекчиси
тарабынан кол коюлган «Терроризм, сепаратизм жана экстремизм менен күрөшүү
жөнүндө Шанхай конвенциясы», 2001-жыл). Кээ бир саясий топтордун көбүнчө
ислам менен байланышкан сепаратисттик талаптарды коюшкандыгына
байланыштуу, сепаратизм бул региондо радикалдашуу формасы катары каралат
(Tadjbakhs, 2015-ж.) (мисалы, Ирандагы сунниттик сепаратисттик топтор, ВТИД
Чыгыш-Түркестандык ислам кыймылы жана алардын, Кытайдын Синьцзян-Уйгур
автономдук районунда жашаган уйгур калкына болгон болжолдуу таасири, жана
Россияда Түндүк Кавказдагы чечен топтору).
Азия өлкөлөрүндө саясий радикалдашуу региондон көз каранды. Ал тышкы жана
трансчектелген топтор менен болгон түз жана жандап байланыштарына
карабастан, локалдашкан жана ички болуп эсептелет. Мисалы, Кытайда ВТИД
террористтик уюм болуп эсептелинет. Мусулмандардын провинциясы болгон
Минданаодо автономдук региондо ар түрдүү топтор Филиппиндерде мусулман
сепартизми деп аныкталган саясий көз карандысыздык үчүн чыгышат (Lidasan,
2015).
5.1.2

Диний радикалдашуу

Борбордук жана Түштүк Азияда бул процесс Советтер Союзу тарагандан
кийин 1990-жылдан баштап кылдаттык менен изилдене баштады. Борбордук
Азиянын беш өлкөсүнүн калкынын 80 пайызы мусулмандар, ал эми
Борбордук Азиядага, Пакистанды жана Ооганстанды кошкондо, басымдуу
дин - бул ислам (Пу Ши Социалдык илимдер институту, 2015). Региондогу
индуисттик же буддисттик экстремизмге карата диний радикалдашуунун
башка формаларынын бардыгына карабастан, Борбордук Азиядагы жана
Түштүк Азиядагы, анын ичинде Кытайдагы Синьцзян регионундагы
зомбулук радикалдашууну изилдөөлөр ислам менен байланышкан зомбулук
радикалдашууга арналган (Karmon, 2009; Солнце, 2010; Ли, Чжао, 2015).
Бирок, чындыгында бул феномен ар кандай көрүнөт. Мисалы, абдан көп
сандагы мусулмандар жашаган Индияда (140 миллион), диний себептер
боюнча болгон зомбулук радикалдашуу араң байкалат, джихаддын уюшулган
террористтик иш аракети болгон учурларга карабастан, ИГИЛдин чет
өлкөлүк боевиктеринин булагы катары Индиянын үлүшү анча көп эмес.
(Krishnamurthy, 2015). Мындан тышкары, Түштүк Азиядагы диний
радикалдашуу Ооганстан жана Пакистан сыяктуу ислам республикалары
менен башка Индия же Филипиндер сыяктуу региондун «светтик» же
көпконфессионалдуу өлкөлөрүнө салыштырмалуу көрүнүктүү региондук
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айырмалары жок.
5.1.3
Психосоциалдык жана социалдык-экономикалык радикалдашуу
Азиядагы изилдөөчүлөр радикалдашуунун жакырчылык жана жумушсуздук
(Khalid & Leghari 2014; Tadjbakhsh, 2015), сабатсыздыктын жана билимдин
жетишпестигинин айынан маргиналдашуу (Tadjbakhsh, 2015), ошондой эле,
харизмасы бар лидерлерге суктануу, социалдык кабыл алынгандыкка
умтулуу жана психологиялык травма сыяктуу психоэмоциялык жана
экономикалык таарынычтар менен тыгыз байланышкан комплекстүү
түшүнүгүн иштеп чыгышты. Авторлор, өзгөчө бул факторлор жеңилердик
жана көп убактысын Интернетте өткөргөн жаш адамдардын арасында
радикалдашууга багытталган вербовкалоого жардам берет деп эсептешет.

5.2

Азиядагы радикалдашуу жана социалдык медиа

2016-жылдагы «Мы в соцсетях» отчёту Чыгыш Азия жана Түштүк-Чыгыш Азия
дүйнөдөгү социалдык тармактардын биринчи жана экинчи рыногу болуп
эсептелинет, ал эми Түндүк Америка үчүнчү орунда турат. Ошол эле отчётко
ылайык, Facebook жана Facebook Messenger басымдуулук кылган социалдык жана
коммуникациялык шайман болуп саналышат, алардан кийин Twitter, Line жана
Skype турат. Кытай буларга кибейт, себеби, кытайлык социалдык тармактардын
шаймандары Facebook Messengerди бир кыйла ашышат.
Биз Кытай жана Индонезиядан тышкары, азия өлкөлөрүндөгү зомбулук
радикалдашуу менен байланыштуу Интернеттеги жана социалдык тармактардагы
(жана англис, француз, араб, испан же кытай тилдеринде жазылган) эч кандай
илимий адабият тапкан жокпуз.
Кытайдын негизги социалдык тармактары жана онлайн коммуникациялоо
каражаттары башка өлкөлөрдүкүнөн бир топ эле айырмаланат. Google, Yahoo!
Facebook, Twitter жана YouTube сыяктуу америкалык платформалар мамлекеттик
чектөөлөрдүн жана кытай тилиндеги жасалма издөө системаларынын жана
интернет-платформалардын
күчтүү
монополиялары
үчүн
кирүүгө
мүмкүнчүлүктөрү анча көп эмес. Baidu Googleга окшош функциялары бар
үстөмдүк кылган издөө системасы болуп саналат. Sina Weibo (кытай тилинен
“микроблог” деп которулат), QQ жана Weixin (чет өлкөлүк колдонуучулар үчүн
Wechat деп аталган) – эң популярдуу социалдык тармактар жана онлайнкоммуникациялык шаймандар. Бул платформалардын Facebook жана Twitterге
окшош функциялары бар. Кытайлыктар төмөнкү социалдык тармактардын
платформалары менен активдүү колдонушат: (MAU) Sina Weiboнун ай сайын 282
миллион активдүү колдонуучулары бар, MAU QQ - 250 миллион, ал эми бириккен
MAU Weixin жана WeChat - 846 миллион.
Кытай изилдөөчүлөрүнүн арасында социалдык тармактардын жана зомбулук
радикалдашуунун
ортосундагы
диалектикалык
байланышты
изилдөөгө
кызыгуулары көбөйүп жатат (Tang, 2013). Кытай окумуштууларынын
изилдөөлөрүнүн көбү кытай спецификалык терминдери менен кытай тилинде
болот, ошондуктан, кытай тилин билбеген мугалимдердин, окумуштуулардын же
изилдөөчүлөрдүн эл аралык коомчулуктары үчүн жеткиликтүүлүгү чектелген. Эң
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эле белгилүү изилдөө борборлору: Россия, Чыгыш Европа жана Борбордук Азия
маселелери боюнча Кытай жалпы илимдер академиясынын илимий-изилдөө
борборлору (CASS); CASS Дүйнөлүк диндер институту; CASS эл аралык
стратегияларынын улуттук институту.
Кытайдагы зомбулук радикалдашууну же терроризмди изилдөөлөр, негизинен
радикалдашууга алып барат. Бул Кытайда жакында болгон террористтик
акттардын көпчүлүгүн жергиликтүү жашоочулар эмес, Синьцзян районун
Кытайдан бөлүп алууга умтулган тараптык согушуп жаткан экстремисттик топтор
тарабынан жасалгандыгы менен байланыштуу болушу мүмкүн (Feng, 2009; Li &
Zhao; 2015; Zhang, 2013). Террористтик уюмдар өзүлөрүнүн каттарын телевидение,
радио жана Интернет аркылуу жайылтышат. Жаштардын радикалдашуусун жана
социалдык тармактарды жана Интернетти байланыштырган эмпириялык
маалыматтардын жоктугуна карабастан, мындай медиалардын анонимдүүлүк жана
трансчектик мүмкүнчүлүктөрү уюшулган террористтик пропагандалоого жардам
берүүчү катары каралышат (Du, 2016; Long, 2016; Sun, 2014).
Кытай өкмөтү сайттарды жаап, контенттерди блоктоп жана тазалап, террористтик
акттарга таасир берет. Өз кезегинде, Кытай өкмөтү, ошондой эле терроризм менен
күрөшүү жөнүндө каттары менен алмашуу үчүн социалдык тармактарды
колдонушат (Liu, 2016).
Баалоолор
боюнча
Индонезияда
Facebookка
дайыма
кошулган
индонезиялыктардын саны 76 миллионго жетет, бул өлкөнү Индиядан, АКШдан
жана Бразилиядан кийин, дүйнөдөгү Интернетти колдонуусу боюнча төртүнчү
орунга коёт. Индонезия ошондой эле, АКШ, Бразилия, Япония жана Улуу
Британиядан кийин Twitterди колдонуу боюнча бешинчи болуп саналат.
Чыр-чатактар саясатын анализдөө институту (IPAC), индонезиялык экстремисттер
Facebook, Twitter жана мобилдик телефондору үчүн WhatsApp жана Telegram
сыяктуу ар кандай приложениелерди кантип колдоноорун изилдейт. Жакынкы
изилдөөнүн
жүрүшүндө
«Lefevre»
(2014)
тарабынан
Индонезиянын
экстремисттеринин социалдык тармактарды колдонуусу күчөп жаткандыгы
белгиленди. Алар Интернетте жаш адамдар менен мамиле кылуу, окутуу жана
каражаттарды чогултуу үчүн Facebook жана Twitter сыяктуу социалдык
тармактарды
колдонушат.
Вербовкалоо
онлайн-оюндар,
YouTubeдагы
пропагандисттик видеороликтер жана курал сатып алуу чакырыктары аркылуу
жүргүзүлөт. Twitterдеги өзүнчө каттоо жазуулар аркылуу ИГИЛ пропагандалоосун
жайылтуу “жалгыздардын” атака кылуу мүмкүнчүлүгү себебинен тынчсыздануу
жаратты. Ушуну менен бирге, баяндамада Индонезиядага мындай кол салуулар
абдан аз деп көрсөтүлөт.
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6

ИНТЕРНЕТТЕ
ПРОФИЛАКТИКАЛОО БОЮНЧА
ДЕМИЛГЕЛЕР:
КОНТР/АЛЬТЕРНАТИВДИК
ПРОПАГАНДАЛОО ЖАНА
МЕДИАЛЫК ЖАНА
МААЛЫМАТТЫК САБАТТУУЛУК
Түз себептик байланыштын далилдеринин жоктугуна карабастан, адабияттын
обзору социалдык тармактар башка социалдык жана психологиялык факторлор
менен бирге, радикалдашуу процессине жардам берген өзара байланышкан
факторлордун бөлүгү болуп саналат деп көрсөттү. Интернетте профилактикалоо
боюнча төмөнкү негизги эки категорияга бөлүнгөн бир нече демилгелер бар:
а) альтернативдик / контрпропагандалоо, жана
б) медиалык жана маалыматтык сабаттуулук (ММС). Адабиятта социалдык
тармактарды мындай колдонуунун таасири жөнүндө маалымат жок, жана
изилдөөлөр негизинен Түндүк жарым шар көйгөйлөрүнө арналган, ал дүйнөнүн
көпчүлүк региондорунда демилгелердин жана аны менен байланышкан
изилдөөлөрдүн салыштырмалуу жоктугу жөнүндө күбөлөндүрөт.

6.1

Альтернативдик пропагандалоо

Кээ бир авторлор кийлигишүүнүн көбүрөөк натыйжа берүүчү ыкмасы болуп,
экстремисттик айтууларга чакырык жиберген альтернативдик пропагандалоонун
жардамы менен экстремисттик риторикага каршы туруу эсептелинет деп
болжолдошот. Бирок адабиятта зомбулук радикалдашуу менен күрөшүүдө мындай
чаралардын натыйжалуулугу жөнүндө практикада бирдиктүү пикир же далилдер
жок. Буга карабастан, жакынкы изилдөөлөр контр/альтернативдик пропагандалоо
радикалдашууну профилактикалоо боюнча натыйжалуу стратегия болушу мүмкүн
деп көрсөтөт (Van Eerten, Doosje, Konijn, De Graaf жаа De Goede, басылмада, 2017).
Мындан тышкары, альтернативдик пропагандалоонун кайсы формасы эң
натыйжалуу боло тургандыгы боюнча бирдиктүү пикир жана далилдер жок.
Биринин пикири боюнча, мисалы, джихадисттер топторунун мыкаачы аракеттери,
негизинен, мусулмандардын өзүлөрүнө зыян алып келет деп айткан альтернативдик
пропагандалоо натыйжалуу (Archetti, 2012; Cornish, Lindley-French & York, 2011;
Corman, 2011; Stevens & Neumann, 2009).
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Биз ишенимге татыктуу болгон жаңылыктар каналдарынын зомбулук
экстремизмди пропагандалоону, же бузгандыгынын, же жардам бергендигиннин
даражасын изилдеген изилдөөлөрдү таба алган жокпуз.
Көрүлүп жаткан көптөгөн альтернативдик же контрпропагандалоо боюнча
демилгелерге карабастан, азыркы убакта, алар Интернеттеги зомбулук
радикалдашууга карата профилактикалоонун натыйжалуу чарасы болобу дегенге
карата эмпириялык изилдөөлөр жок. Чындыгында, азыркы убакта бул маселе
боюнча
дагы
системалык
изилдөөлөрдүн
жоктугуна
карабастан,
контпропагандалоону пайдалануу потенциалдуу контрпродуктивдик катары кабыл
алынбайт (Harris-Hogan, 2016).
Акыркы он жылдыктын ичинде АКШ өкмөтү антиамерикалык пропагандалоого
жана «Аль-Каида» же ислам мамлекети тарабынан болгон жалган маалыматка
каршы аракеттерге багытталган радикалдашууга каршы эки онлайн-программа
иштеп чыкты. Бул программалар джихадисттердин өзүн өзү атаган риторикасына
каршы аракет жасоо менен “идеялар согушун” жеңүүгө умтулушат. Изилдөөлөр
бул эки программа кандай АКШда, ошондой эле башка өлкөлөрдө олуттуу ишеним
кризиси бар экендигин көрсөтөт (Archetti, 2012; Cornish, Lindley-French & York,
2011; Corman, 2011; Stevens & Neumann, 2009). Батыштын согуштарда, тынч
жашоочуларды бомбрдировкалоодо, негизсиз кармоолордо, кыйноолордо ж.б.
катышуусу ИГИЛ жана башка топтор тарабынан контр-арыздардын
натыйжалуулугун жокко жыгарган жана мусулман дүйнөсүндө АКШга же башка
батыш өлкөлөргө карата кыжырданууну күчөткөн эки жүздүүлүктү жана саясий
жарнаманы түзүү үчүн колдонулат.
Мындан сырткары, өзүнүн мүнөзү боюнча пропагандисттиги азыраак болуп
эсептелген жеке секторлордун конт-демилгелерин изилдөө зарылдыгы дагы деле
бар. Алардын арасында - «YouTube Creators for Change» («Создатели YouTube за
изменения») долбоору бар, аларга “кабардар болгондукту жогорулатуу жана
контентти пайдалануу жана чыгып сүйлөөлөргө катышуу аркылуу социалдык
маселелер боюнча натыйжалуу мамиле түзүүгө жардам берүү” 9 тапшырылган.
Башка мисал болуп, жеңилердик жаштарды жарандардын күбөлөндүрүүлөрү,
репортаждар жана зомбулук вербовкалоо үчүн пайдалануучу арыздарды жокко
чыгарган диний дебаттары менен онлайн-видеого жиберүү үчүн издөө суроолорду
пайдалануу боюнча «redirectmethod.org» пилоттук демлге эсептелинет. Бул демилге
“мамлекет тарабынан түзүлгөн контенттен, жана азыркы жана ишенимдүү YouTube
контентин гана колдонуп жаңы же атайын түзүлгөн материалдардан качат”.10
Натыйжа катары, кээ бир өкмөттөр “Медиалык жана маалыматтык сабаттуулук”
(ММС) деген жалпы аталышка топтоого мүмкүн болгон ар кандай “прививкалоо”
тактикалардын жардамы менен жалпысынан калкты, айрыкча жаштарды агартуу
аркылуу каражатын алгачкы профилактикалоого жумшаганды артык көрүшөт.
Башка жаатарда ММСти пайдалануу жөнүндө билимдерге негизделип, бул
демилге, айрыкча, зомбулук радикалдашуунун жагымдуулугун азайтуу боюнча көп
мөөнөттүү комплекстүү превентивдүү стртатегия катары каралат (Earnhardt, 2014;
Frau-Meigs, 2011). Бул, өзгөчө цензура мүмкүн болбогон өлкөлөр үчүн актуалдуу,
себеби, мындай чаралар Интернеттеги сөз эркиндигине, катышуусуна жана
9
10
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конфиденциалдуулугуна
коркутуучу
таасир
бериши
мүмкүн.
Бардык
«протекционисттик» жана «прозаикалык» чечимдин концепциясы түшүрүлөт,
эгерде алар жаш адамдарды саясий, гендердик, идеологиялык же диний максаттар
үчүн аларды мобилизациялоого умтулган тармактын ичинде жана андан тышкары
коммуникациялар менен мамиле кылууга даярдоо көйгөйүн чечпесе дегенди эске
алуу менен, контентке катуу чектөөлөр коюлган өлкөлөр үчүн ММСтин мааниси
ошондой эле чоң.

6.2
Медиалык жана маалыматтык сабаттуулук жана сын ой
жүгүртүү
MIL ММСтин зомбулукту прпагандалоону кошуп, зыяндуу контенттер жана
зомбулук материалдары менен күрөшүүдө көптөн берки салты бар (Gerbner,

1998). Мурдакы этаптарда ММС, негизинен жалпыга маалымдоо каражаттары
(ЖМК) менен критикалык иштөө ыкмаларын өнүктүрүү жолу менен жалган
маалымат (өзгөчө жарнамада) менен күрөшүү үчүн колдонулчу. 1980-жылдары
ММС, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарын натыйжалуу пайдаланууга,
ошондой эле педагогиканы активдүү пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген маданий
жана чыгармачыл көндүмдөрдү киргизе баштады (Hobbs & Jensen, 2009; Potter,
2013). 2000-жылдан баштап, ММС тармактык жалпыга маалымдоо каражаттарын
этикалык колдонуусу менен байланышкан көйгөйлөрдү зыяндуу контент жана
зыяндуу жүрүш-туруш жөнүндө адаттагы дисскуссияларга кошуп, аларды медиа
колдонуучуларды
канааттандыруу
көйгөйлөрүн
караган
келечектерге
ылайыктуурак кылып Интернетти жана социалдык тармактарды киргизүү менен
жалпыга маалымдоо каражаттарынын аныктамасын кеңейтти.
ЮНЕСКО бул процессти 1980-жылдардан баштап коштоп келе жатат. 1982жылдагы Гранвальд декларациясы медиа билим берүү ЮНЕСКОнун күн тартибине
кирген, мамлекет ЖМКны өзүнүн жарандарынын арасында сын кабыл алуусуна
жардам берүү үчүн зарылдыгын белгилеген биринчи документ болуп саналат.
2011-жылдагы Fez декларациясы медиалык билим берүүдөн медиалык жана
маалыматтык сабаттуулукка (ММС) өтүүнү расмий бекемдеген дагы бир учур
болуп саналат. 2014-жылдагы «Медийная и информационная грамотность в
цифровую эпоху» Париж декларациясы санариптик жылышты тааныды жана
бардык кызыкдар тараптарды ММСтин маселелери адам укугунун этикалык
аспекттерин эске алуу менен санариптик күн тартибинин бөлүгү экендигин
таанууга чакырды. ММСтеги шериктештик боюнча Глобалдык альянсты түзүү
(GAPMIL) ушул маселе боюнча дүйнөлүк кабардардыкты андан дагы бекемдеди.
2007-жылдан баштап ЮНЕСКО ММСти маданияттар аралык диалог менен
байланыштыруу үчүн (диний жана конфессиялар аралык алмашууларды кошуп)
жана чыр-чатак болуп жаткан зоналардагы мигранттардын, качкындардын жана
жаштардын иштөөсү үчүн БУУнун Цивилизациялар альянсы менен өзүнүн
аракеттерин бириктирген. ЮНЕСКО дайыма өкмөттөр жана башка кызыкдар
таратптардын колдонуусу үчүн дайындалган ММС жаатындагы Саясат жана
стратегия боюнча колдонмосун; эл аралык контекстте бардыгын камтыган,
тапшыруулар жок мамиленин негизинде жана жергиликтүү шарттарга
адаптациялоону эске алып иштелип чыккан медиалык жана маалыматтык
сабаттуулук боюнча окуу программасын, өлкөлөрдүн даярдыгынын жана коомдун
ар кандай деңгээлдеги компетенцияларынын анализи аркылуу өлкөлөргө усулдук
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колдонмону жана практикалык шаймандарды сунуштаган Глобалдуу ММСти
баалоо түзүлүштү кошуу менен, көптөгөн аспекттерди кошуп, өзүнүн ММС
программасын өнүктүрүп турат.
Террордук атакалардын өсүшү ММС аркылуу ЖМКга сын мамиленин керек
экендигине көңүл бурду жана ММСтин күн тартибине радикалдашуу көйгөйүн
кошту. ММСти расий билим берүүнүн бардык деңгээлдеринин окутуу борборуна
коюуга убакыт келди, ошондой эле, аны класстан тышкары жана формалдуу эмес
билим берүү мекемелерине киргизүү зарыл. ММС маданияттар аралык диалогду,
өзара түшүнүүнү жана тынчтыкты бекемдөөгө, адам укуктарын, ой-пикирлерди
айтуу эркиндигин жылдырууга жана жек көрүү, радикалдашуу жана зомбулук
экстремизм менен күрөшүүгө натыйжалуу жардамын көрсөтөт. Факт жүзүндө,
ММС сын ой жүгүртүү, демократиялык жарандуулук, көз карандысыз окутуу жана
жакшы башкаруу үчүн негиз болуп эсептелинет. Ушуга байланыштуу, ЮНЕСКО
ыкчам «Укрепление прав человека, противодействие радикализации и
экстремизму» деп аталган 2016-жылга медиалык жана маалыматтык жана
маданияттар аралык диалог боюнча (ММСМД) жылдык басып чыгарды.
Террористтердин журналисттерге кол салуулары жана Даниядагы «Jyllands-Posten»,
Франциядагы «Charlie Hebdo» сыяктуу ЖМКлар бул процессти ылдамдатты.
«Иезуис Чарлиден» (“Jesuis Charlie”) кийин европалык региондо мамлекеттик
саясаттын ММСке карата өзгөрүүсүн чагылдырган үч документ чыгарылды. 2015жылдын мартында ЕСтин билим берүү министрлери «О продвижении гражданства
и общих ценностей свободы, терпимости и недискриминации через образование»
Париж
декларациясын
чыгарышты.
Анда
радикалдашуунун
жана
пропагандалоонун таасирин алдын алууга басым жасалат жана ЕС деңгээлинде,
ошондой эле, улуттук жана жергиликтүү деңгээлдерде кызматташтыкка чакыруу
камтылат. 2016-жылдын майында Европа Союзунун Кеңеши ММСти жана
санариптик чөйрөнү бириктирген “билим берүү жана окутуу аркылуу медиалык
сабаттуулукту жана сын ой жүгүртүүнү өнүктүрүү жөнүндө” жыйынтык жасады.
Ал “медиалык сабаттуулуктун маанилүү компоненти“ катары эсептелинген “өзүнө
МКТны ишенимдүүлүк, чыгармачылык менен, жана критикалык пайдаланууну
камтыйт”. Кайрадан каралып чыккан Аудиовизуалдык медиа-кызмат көрсөтүүлөр
жөнүндө директива (2017-жылы кабыл алынган) ММС жана аздыктарды жана
жарандуулукту өнүктүрүү үчүн анын мааниси жөнүндө макаланы камтыйт. ММС
кирген коомуникациялык тармактар, контент жана технологиялар боюнча
Европалык комиссиянын генералдык директораты ММС жана радикалдашуу
боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү чакырыгы менен кайрыды. H2020 программасы,
ошондой эле (социалдык тармактарды жана алардын ролун эскерүү менен)
радикалдашуу көйгөйү жөнүндө айтты. Түндүк Америка жана дүйнөнүн башка
өлкөлөрү, ошондой эле Интернеттеги социалдык тармактардын жана жаштардын
радикалдашуусунун ортосундагы байланышты, бирок, Европалык союзга
караганда, программалык версиясын азыраак кылып терең изилдөөгө чакырышты
(Drotner et al., 2017).
Жаш адамдар багыттуу болобу, же кокусунан болобу, Интернеттеги экстремисттик
контент тарабынан жек көрүү жана зомбулук пропагандалоого чалдыгышат (Grizzle
& Perez Tornero, 2016). Социалдык медиалар мектеп, түрмө, табынуу жерлер жана
иш сыяктуу адаттагы мейкиндиктер менен катар, мындай таасирдин үстөмдүк
кылган мейкиндиги болуп саналат. Башка жагынан, көп жаш адамдар ММС аларды
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өзүн коргоого, ошондой эле Интернеттеги жек көрүүчүлүк, радикалдуу жана
экстремисттик контентине туруштук берүүгө жардам берээрин таанышты (ошол
эле жерде).
Ошондой эле ММС “демократия, плюрализм жана жылдыруу үчүн тынчтык
идеялар жөнүндө кабардардыкты жогорулатуу каражаты катары экстремисттик
контентке талапты төмөндөтүү” стратегиясы катары сүрөттөлөт (Neumann, 2013).
Европанын жана бүткүл дүйнөнүн адистери үй-бүлөлөрдү кошуп, мектептерде
жана мектептерден тышкары, жана ЖМКны жана интернет-платформаларды
социалдык жоопкерчиликке чакыруу менен ЖМКларга карата да колдонулушу
үчүн ММСке көп тараптуу мамиле кылуу экендигин айтышат (Frau-Meigs &
Torrent, 2009; Frau-Meigs & Hibbard, 2016). ММС көп учурларда жок болгон үйбүлөлөрдүн, педагогдордун жана көбүнчө обочолонуп иштөөгө умтулган өкмөттүн
ар кандай секторлору менен болгон байланышты камсыз кылат.
ММС өзүнүн эволюцисынын ушул этабында педагогикалык тажрыйбадан
социалдык укукка жана саясий долбоорго айланып кеткен курамдык түшүнүк
катары болууда. ММС бириктирилген түшүнүк, ошондой эле, демократиялык
глобалдуу жарандуулук, окутуу жана натыйжалуу башкаруу үчүн билимдерди
иштеп табуу үчүн негизги фактор катары ММСти түшүнүүнүн маанилүүлүгүн баса
белгилейт (Singh, 2016). Саясий долбоор катары ММС жаш адамдарды
пропагандалоодон жана зыяндуу контенттен коргоого, ошондой эле ой-пикирлерди
жана маалыматтарды айтуу эркиндигинин артыкчылыктарын максималдуу
пайдалануу каражаты катары чыгып, алардын катышуусун кеңейтүүгө багытталган.
Педагогикалык тажрыйба катары ММС жарандуулукту, креативдүүлүктү жана сын
ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө багытталган жөндөмдөрдүн шайманын түшүндүрөт.
ММСтин ажырагыс бөлүгү болуп, санариптик сабаттулук эсептелинет. Социалдык
укук катары ММС пикирлерди айтуу эркиндиги, катышуу, жеке жашоого кол
тийбестик, коопсуздук жана маданий ар түрдүүлүк сыяктуу адамдын универсалдуу
укуктарынын бөлүгү болуп саналат (Frau-Meigs, 2017).
Акыркы үч он жылдыктын ичинде ММСти сын пикирлердин жана билимдердин
аныкталган шайманы көз карашынан (Feilitzen & Carlsson, 2004; Hobbs & Jensen,
2009; Frau-Meigs, 2011; Wilson et al., 2011), маалыматтык доордо социалдык
тармактарды рефлексивдүү тажрыйба катары көз караштан (Buckingham, 2008;
Hoechsmann & Poyntz, 2012; Livingstone et al., 2012; Serres, 2012) жана
конвергенция доорунда мамлекеттик саясат көз карашынан (Frau-Meigs & Torrent,
2009; Grizzle et al., 2013; UNESCO, 2013; Celot, 2014; Frau-Meigs et al., 2017)
караган адабияттын олуттуу саны басылып чыкты. Изилдөөлөрдүн анча чоң эмес
тобу мугалимдерге жана ата-энелерге ММСти окутуунун жана аларга социалдык
тармактардын жана видеооюндардын ролу жөнүндө маалымдоонун маанилүүлүгүн
баса белгиледи. Ага карабастан, жаш адамдардын аркасынан байкоолорго
негизделген изилдөөлөрдүн көбү (EU kids on line; Jenkins et al., 2009; Livingstone,
2012; Ito et al., 2009), зомбулук радикалдашуу көйгөйүн тоотпоого чукул. Ошондой
эле, көңүлдүн борборунда YouTube же Facebook сыяктуу негизги социалдык
тармактар болду, ал эми Line же Periscope сыяктуу жаңы социалдык тармактарга аз
көңүл бурулат.

6.3 ММСтин радикалдашуу, жаштар жана социалдык медиа
боюнча демилгелери
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Бүткүл дүйнө жүзү боюнча ММСти камсыз кылуу боюнча бир нече расмий жана
расмий эмес демилгелер ишке ашкан, аларда ММС кыжыр келүүнү жана өч алууну
жана/же зомбулук экстремизм аркылуу өзүн көрсөтүүнү пропагандалоого
адекваттуу жооп кайтарууга мүмкүнчүлүк берген көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча
педагогикалык тажрыйба катары пайдаланган. Бул демилгелер, ошондой эле
жаштарды
өзү
жана
башкалар
жөнүндө,
өзгөчө
адилетсиздикке,
дисккиминациялоого, паракордукка жана коопсуздук күчтөрү тарабынан
кыянаттуулукка каршы аракет катары көз караштан көрсөтүүнү чагылдырган
санариптик контраргументтерди түзүүгө багытталган (Mercy Corps, 2015). Ушуга
байланыштуу, ЮНЕСКО жана башка уюмдар экстремизм жана радикалдашуу
менен кантип күрөшүү керек экенди талкуулоо максатында, жаштардын жана
журналисттердин катышуусу менен жаштарга арналган иш чараларды өткөрүштү
(2015-ж.). 11 Интернеттеги эркиндик жөнүндө жаш адамдарды маалымдоо
зарылчылыгы, ошондой эле журналисттерди репортажынын маанилүү
функциялары менен тааныштыруу үчүн ММС жана террорду жана экстремизмди
баяндоо маселелери боюнча аларды даярдоо зарылчылыгы айкын болду. 12
АКШ мамлекеттик департаменти “бири бирин өзүлөрүнүн веб-сайттарынын
функционалдуулугун жана сырткы келбетин кантип жакшыртуу керек экендигин
үйрөтүү үчүн, ошондой эле кененирээк аудиторияны камтуу үчүн” Канадада,
Африкада жана Европада жайгашкан сомалилик блоггерлер үчүн бир нече онлайнсемнарларды уюштурду (Neumann, 2013).
Башка программалар, ММС жаштардын экстремизмди, эгерде кармап турууга
болбосо, аны маргинализациялоого катышуу мүмкүнчүлүгүн туура жакка кеңейте
алат дегенден чыгып, түздөн-түз жаштарга багытталган (Cohen, 2015). UNAOC
жакында ММСтин демилгелерин Иорданияда жана Турцияда жылдыруу менен
Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнүн жана Түндүк Африканын жаштарына көңүлүн
топтоду. 13 Алар, ошондой эле, Иордания жана Кения сыяктуу жерлерде байланыш
үчүн жаш адамдардын попмаданияты аркылуу аракеттерин кылууда. 14 ПРООН
маданий алмашуу, чыр-чатактарды башкаруу жана зомбулукту алдын алуу үчүн
орун катары оюндарды жана приложениелерди жылдыруу үчүн «PEACEapp» аттуу
эл аралык конкурс уюштурду. ЮНЕСКО ММС менен байланышкан жаштарга
акцент менен же жаштарды эске алуу менен CLICKS – социалдык тармактарда
ММСти инновациялоону 15, жаштар уюмдары үчүн ММСтин потенциалын өстүрүү,
ММСтин Глобалдуу жумасын16, Иорданиядагы ММС долбоорун 17, Орто
Чыгыштагы NETMED 18 долбоорун кошуп, көп долбоорлорду жана демилгелерди
ишке киргизди, ал, андан тышкары, ЖМК продуктыларын түзүү жана социалдык
жана саясий кайра түзүүлөрдө катышуу аркылуу өзүн көрсөтүү үчүн жаш
адамдарга билим жана көндүмдөрдү берет. Уюм, ушуну менен бирге, Жакынкы
Чыгышта жана Түндүк Африкада 19 «Возможности для МИГ» ресурсун түзүүгө,
ошондой эле англис 20 жана араб 21 тилдеринде ММС боюнча Массалык ачык
11
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http://en.unesco.org/youth-and-intemet-fighting-radicalization-and-extremism
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Книга ЮНЕСКО 2017 года «Терроризм и СМИ. Пособие для журналистов», написанное Жаном-Полем Мартозом.
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http://www.unaoc.org/event/media-and-information-literacy-initiatives-jordan-and-mena-region/; http://www.unaoc.org/ event/the-role-of-youth-preventing-violent-extremism/

14

http://www.unaoc.org/2016/08/unaoc-supports-workshop-of-digital-games-development-for-young-urban-refugees-in-kenya/

15

https://en.unesco.org/milclicks

16

http://en.unesco.org/global-mil-week-2017

17

http://www.med-media.eu/project/jordan-media-institute-unesco-launch-media-information-literacy-project/

18

http://fr.unesco.org/netmedyouth

19
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20
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онлайн-курстары аркылуу мамиле кылуу жана чыдамкайлык шайманы катары
ММСти пайдаланууга алып келген илимий изилдөөлөргө колдоо көрсөттү.
Адабият булактары класстык бөлмөлөрдөгү мугалимдер үчүн багытталган расмий
окуу жайларындагы онлайн-ресурстар, социалдык тармактардагы чагым
теориясынын сырын ачууга жана радикалдуу пропагандалоого топтолуу
тенденциясы бар. Алар Интернеттеги жалган кабарларды ачып, факттарды
текшерүүнү жакташат. Алар зомбулук радикалдашууну андай катары карашпайт,
бирок алар экстремисттик медиа-контентти табуу каражаттарына кайрылышат.
ЖМКны өз алдынча кароо дайыма, “чыныгы” булактарды пайдалануу менен
иштеген медиалык билим берүүнүн бөлүгү болгон. «Аль-Каиданын» санариптик
журналы болгон «Inspire» жөнүндө макалалар дизайн жана контент идеологиялык
иштетүүгө жана пропагандалоонун максаттары үчүн багыт алгандыгын көрсөтүүгө
жардам беришет (Sivek, 2013; White, 2012). Мугалимдер жана жаш адамдар ар
кандай көз караштардан бардык мүмкүн болгон бурмалоо ыкмалары көрсөтүлгөн
ресурстарды алышат. Алар экстремисттик топтор тарабынан ЖМКны чулгоо
стратегиялары менен таанышууга жана өзүлөрүн коргоого жардам беришет. Башка
демилгелер социалдык тармактардын катышуу маданиятын жаштарды Интернет
жана анын көйгөйлөрү менен тааныштыруу үчүн пайдаланышат. Род-Айленд
университетинин медиа лабораториясы 2016-жылы жаштарга пропагандалоону
таанып жана бетин ачууну үйрөтүү үчүн «Mind over Media» («Победа разума над
СМИ») аталыштагы долбоор даярдады. 22
Рене Хоббс алдындагы долбоор
мугалимдерди жана студенттерди өзүнүн тажрыйбалары жана комментарийлери
менен бөлүшүүгө демилге берет.
ММСге МООС курстары аркылуу окутууну кеңейтүүнүн аныкталган
күбөлөндүрүүлөрү бар. МООС курстары Интернеттеги зомбулук радикалдашууга
толугу менен арналбаса дагы, бар болгон МООСтун ММС боюнча кээ бир
курстары аны өзүнүн сессияларында жана модулдарында карашат. Бул максат
европалык санариптик күн тартибинде сапатка жана рентабелдүүлүккө үйрөтүү
болуп саналган 23 Европалык Союз тарабынан каржылануучу ОЭС долбооруна
тийиш. МООСтун ОЭС порталында француз жана англис тилдеринде түзүлгөн
«DIY MIL» курсу, радикалдашуу көйгөйүнө арналган адамдын баалуулуктарына
жана укуктарына окутуу боюнча сессияны сунуштайт (Frau-Meigs & Blondeau,
2014-15). ERASMUS + ММСте негизделген ECFOLI долбоору МООСтун курсун
мугалимдерди жана жаш адамдарды медиалык сабаттуулуктун, оюндардын жана
тарыхты айтуунун жардамы менен чыр-чатактарды чечүү жана маданияттар аралык
мамиле түзүү үчүн сунуштайт (Frau-Meigs & Blondeau, Osuna et alда цитата
кылынат, 2015). 24 Европанын чегинен сырткары ЮНЕСКО ачык билим берүү
ресурстар (Канада) боюнча Атабаска Университетинин кафедрасы менен
шериктештикте жана Медиалык жана маалыматтык сабаттуулук жана маданияттар
аралык мамилелер боюнча тармак (MILID) менен кызматташтыкта 2015-жылы
«Медийная и информационная грамотность для молодежи» аттуу МООС курсун
ишке киргизди. 25
Социалдык тармактарга карата жаштардын радикалдашуусу темасы ММСте
салыштырмалуу жаңы болгондуктан, жүргүзүлгөн изилдөөлөр олуттуу жыйынтык
22
23
24
25

http://propaganda.mediaeducationlab.com/
https://www.ecolearning.eu
http://ecfoli.eu
http://elab.lms.athabascau.ca/
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бере элек. Ага карабастан, жакында бир нече долбоор башталды, жана анализинин
жыйынтыктары жерлерде келээрки жылы пайда болушу мүмкүн. Изилдөөлөрдүн
ММСтин көп мөөнөттүү көйгөйлөрүнө негизделген үч негизги багытын белгилесе
болот. Биринчи багыт европалык программа «Безопасный Интернет» сыяктуу ири
демилгелердин алкагында анализденген тармактык басылмалардын потенциалдуу
зыяндуу таасирлери менен байланышкан тобокелдер менен байланыштуу. Экинчи
багыт жасалма жаңылыктарды, ушактарды жана пропагандалоону табуу сыяктуу
ММС камсыз кыла алган радикалдашууну алдын алуу жолдорду издөөдө турат.
Үчүнчү жана жаңы багыт социалдык тармактардын спецификасын баалоо менен
байланышкан, алар зомбулук радикалдашуу процессине жардам беришет жана т.н.
«фильтр-пузырь» («filter bubble») сыяктуу вербовкалоону (Pariser, 2011) жана
жаштарды андан да радикалдуу контентти издөөгө азгыруучу байкоо
алгоритмдеринин жана биргелешип пайдалануунун аныкталган түрлөрүнүн жана
көрүүнүн кошулган аракетин жеңилдетишет (Cardon and Granjon, 2014).
Бирок, класста же андан тышкары (мисалы, коомдо, үй-бүлөдө) зомбулук
радикалдашууга карата превентивдүү чара катары ММСтин натыйжалуулугун
изилдөөгө кызыккан изилдөөчүлөр көптөгөн методологиялык көйгөйлөргө
кезигишет. Узатасынан болгон конструкцияларды чындык индикаторлорду
түзүүнүн татаалдыгы жана радикалдашкан жаштар чанда байкалуучу
тандалмалардын бөлүгү болот деген факттын айынан ишке ашырууга татаал. Бул
тема боюнча ММС жаатындагы алдыңкы тажрыйбанын пайда болуусу ар түрдүү
типтеги кызыкдар тараптардын арасында координацияланган аракеттердин
маанилүүлүгүн көрсөтөт (Costa et al., 2017; Cappello & Chapman, 2016). Мындан
тышкары, өлкөлөр ортосунда салыштыруу үчүн текшерилген шаймандар жана
методологиялык ыкмалар жок. Бул кемчиликтер ММСтин билим берүүгө, баалоого
жана окутууга кошкон натыйжалуу салымы жөнүндө билимдеги бар болгон
кемчиликтерди жоюу үчүн дисциплиналар аралык келечектерди камсыз кылуу
максатында изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл экендигин көрсөтөт.
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НЕГИЗГИ ЖЫЙЫНТЫКТАР

7

Бүгүнкү күндө бар болгон Интернеттин, социалдык тармактардын жана зомбулук
радикалдашуунун ортосундагы байланышты далилдөөлөрдүн саны башка
дисциплинарага караганда (тарых, социология, психология) абдан чектелген жана
ушуга чейин жеткиликтүү ынандырбайт, өзгөчө маалыматтык жана
коммуникациялык илимдер жаатында. Каралып чыккан, Интернеттин жана
социалдык тармактардын ролун изилдеген академиялык изилдөөлөрдүн жана боз
адабияттын изилдөөлөрүнүн жана адистештирилген мекемелердин отчётторунун
көпчүлүгү артыкчылыктуу сүрөттөө мүнөзгө ээ болуп калууда. Эмпириялык
маалыматтарды алуу боюнча изилдөөлөрдүн көпчүлүгүнүн методологиялык
сапаты төмөн, масштабдары чоң эмес жана чектелген маалыматта негизделген.
Жыйынтыгында, алар экстремисттик сайттарга кызыктырган факторлор жөнүндө,
ал маселелерде социалдык тармактардын катышуусу жөнүндө, контенттин,
тышкы жана ички корреляциялоочу факторлору жөнүндө жана жаштарды
зомбулук аракеттерди жасоого алып келген жолдор жөнүндө маалыматтарды бере
алышпайт.
Мында, Интернет жана социалдык тармактар зомбулук радикалдашуу
процессинде, негизинен маалыматты таратуу жана пропагандалоо аркылуу,
ошондой эле радикалдуу жана мыкаачылык каттарга кызыккан тандалган
аудиторияны идентификациялоону жана тартууну күчөтүүдө активдүү ролду
ойной алат деген чечим чыгарса болот (Brachman & Levine, 2011; RAND Europe,
2013; Sageman, 2008; Von Behr, Reding, Edwards, & Gribbon, 2013; Weimann,
2004)..
Мул мааниде, Интернет (өзгөчө, социалдык тармактар) зомбулук жүрүштуруштун демилгечиси же себепкери болбосо деле радикалдашууга жардам
бериши мүмкүн. Адабият булактарына ылайык, Интернеттин ролу чечим
чыгарууга демилге бербейт, бирок чечимдерди калыптандырууда жардам берет
дегенде турат жана ал “башкаларга” каршы пикирдештер үчүн чөйрө түзүү
аркылуу аракет кылат. Факт жүзүндөгү зомбулук радикалдашуу бир нече татаал
процесстерди, анын ичинде реалдуу жашоодогу башка факторлор менен
айкалышып адамдардын ортосундагы татаалыраак социалдык-психологиялык
процесстерди камтыйт. Экстремизм тарабына радикалдашуу, зомбулук
радикалдашуу жана экстремалдык зомбулук акттарын факт жүзүндө жасоонун
ортосундагы себептик байланыштар, тийиштүү ниеттер жана социалдык
тармактарды бул жыйынтыктардын кээ бирине жетүү үчүн пайдаланган тийиштүү
субъекттердин максаттарына карабастан, алигиче белгилене элек. Кийинки
бөлүмчөлөрдө өзүнчө тематикалык жаатар боюнча негизги жыйынтыктар
көрсөтүлгөн.
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7.1

Социалдык тармактардын өзүнчө платформалары

Сүрөттөө далилдерге негизделип, чаттар трансформациялоонун ылдамдаткычы
катары болушу мүмкүн деп божомолдосо болот, анда анын мүчөлөрү аларга өз
алдынча кошулушат жана экстремисттик идеологияны жакшы кабыл алууга
шыктуу болушат. Буга карабастан, изилдөөчүлөр, бул чыныда эле ушундай
экендигин болжолдоого мүмкүндүк берген эмпириялык далилдерди, же буга
каршы болгон далилдердерди табышкан жок.
Facebook, Twitter жана башка платформалардын жаштардын арасында зомбулук
радикалдашуунун жыйынтыктарына себептик таасир көрсөткөндүгүнүн
эмпириялык далилдери жана буларга каршы чыккан далилдердер да жок. Мүмкүн
Facebook – мындай контентти алган адамдар тарабынан зомбулук көз караштарга
же зомбулук аракеттерге өтүүсү милдеттүү болбогон экстремисттик идеялар
жайылган Интернеттеги радикалдашууга алгачкы жакындоо мейкиндигидир.
Азыркы убакта, кыязы, видеооюндарды зомбулук радикалдашылган реалдуу
жашоодогу аракеттер менен байланыштырган изилдөөлөр жок окшойт, бирок бир
чын өңдүү гипотеза бар – видеооюндар виртуалдык зомбулукту кабыл алуусун
төмөндөтөт.
Азыркы жүрүп жаткан изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына негизделип, бүгүнкү
күндө социалдык тармактардагы өз алдынча жөнгө салуу чаралар жаштар
арасындагы зомбулук радикалдашуунун жыйынтыктарын төмөндөтүүгө жардам
берет деп болжолдоого мүмкүнчүлүк берген эмпириялык маалыматтар жок, жана
бул мүмкүнчүлүккө каршы болгон далилдер да жок.
Интернетти жана социалдык тармактарды колдонуу типтери жана процесстери
жөнүндө факт жүзүндөгү маалыматтардын көпчүлүгү ретроспективдик бир жолку
тематикалык изилдөөлөр же динге байланыштуу зомбулук радикалдашууга
дуушар болгон адамдардын файлдарынын анализи менен чектелген. Бул
изилдөөлөр маалыматтык мүнөзгө ээ болсо да, булар, эреже катары, төмөн
методологиялык сапат менен мүнөздөлөт жана Интернетти жана социалдык
тармактарды колдонуунун кандай түрү реалдуу зомбулук радикалдашууга алып
келгендигин көрсөтпөйт жана ал кандайча зомбулук жүрүш-турушка өтөт (же
өтпөйт) экендигин түшүндүрбөйт.

7.2

Жыныс жана радикалдашуу

Гендердик маселелер, социалдык тармактар жана радикалдашуу боюнча бар
болгон изилдөөлөр изилдөөчүлүк жана сүрөттөө мүнзгө ээ, жана байкаштырылган
изилдөөлөрдүн/отчёттордун бири да социалдык тармактардагы гендердик
көйгөйдүн толук обзорун бербейт.
Интернеттеги радикалдашуудагы аялдын ролу, мурдагыдай эле, жетиштүү
изилденген жана бааланган эмес.
Бар болгон изилдөөлөр пропорционалдуу эмес ИГИЛге топтолгон, Интернеттеги
жана социалдык тармактардагы экстремалдык оң, сол жана радикалдуу
феминисткалардын катышуусу жөнүндө дисциплиналар аралык/маданияттар
аралык изилдөөлөр анча көп эмес. Жыйынтыгында, биздин аялдардын
Интернеттеги зомбулук радикалдашуудагы ролу жөнүндө бир аз гана
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түшүнүгүбүз бар.
Зомбулук радикалдашууга тартылган аялдардын виктимизациялоосунун
парадигмасы көз көрүнө чектелген жана алардын Интернеттеги (реалдуу
жашоодогу) радикалдашуудагы ролун ар тараптуу түшүнүүнү камсыз кылбайт.
Экстремисттик жана согушуп жаткан кыймылдар көбүрөөк аялдардын
катышуусуна негизделип жатышат, жана эркектер басымдык кылган
терроризмдин стереотиби өзгөрүлүүдө.
Жыныстык таандык, социалдык тармактар жана радикалдашуу жөнүндө сөз
болгондо, эрдик образды жана аялдык идеяларды түзүүнүн айкалышынын
изилдөөлөрү жок.
Ошондой эле, изилдөөлөрдө кандайча ПНЭ/ПНДЭ жана дерадикалдашуу
стратегиялары ар бир жынысты, өзара байланышы бар катары эске алып тийип
өткөндүгүндө, ошондой эле өзүнчө дискурстарда кемчиликтер бар.
Бүткүл дүйнө жүзүндө изилдөөчү-аялдардын,
анын ичинде жаш
изилдөөчүлөрдүн (санариптик аборигендердин) санын көбөйтүү муктаждыгы
сезилет. Алардын турмуштук тажрыйбасы гендердик жана жаштардын
радикалдашуу аспекттерин жана ушул процесстеги социалдык тармактардын
ролун түшүнүүнү жакшыртууга жардам бериши мүмкүн.

7.3

Экстремалдык оң жана сол канат

Бүгүнкү күнү жаштардын арасындагы реалдуу зомбулук радикалдашуусу менен
экстремалдык оң топтор тарабынан Интернетти жана социалдык тармактарды
коллдонууну байланыштырган эмпириялык маалыматтар жок.
Бир изилдөөдө кээ бир жаш адамдар экстремисттик айтуулар үчүн, бир жагынан
аларда колдонулуучу аныктоолордун жана рационалдык түшүндүрүү
процесстеринин мурунтан жаңылыш алынгандыгы, ошондой эле маалыматтын
булактарынын ишеничтүүлүгүн баалоо үчүн жана аларды келечекте пайдалануу
сезиминин жоктугу үчүн жеңилердик экендигинин далилдери келтирилет (Biddle,
2015). Башкалары (радикалдуу) үндөрдү угуу үчүн себеп болуп, алардын
башынан өткөргөн тажрыйбасына маани бергендиги эсептелинет деп
болжолдошот (Blackwood, Hopkins & Reicher, 2015). Мындай изилдөөлөр
кеңирирээк масштабда өткөрүлсө жакшы болмок.

7.4

Медиалык жана маалыматтык сабаттуулук

Көптү убада кылган жыйынтктарга карабастан, зомбулук радикалдашууну алдын
алуу боюнча ММСтин жалпы программаларынын ийгиликтүүлүгүн жана/же
натыйжалуулугун баалоо жүргүзүлгөн эмес.
ММС боюнча программалардын белгилүү болуп бараткандыгына карабастан,
адабиятта Түндүк жарым шар тарабына ооп бараткандыгы байкалат, жана биз
зомбулук радикалдашуу көйгөйүн ачык кылып тийип өткөн бир дагы программа
тапкан жокпуз. Жана ошол программалардын Интернеттеги зомбулук
радикалдашууну алдын алууга тийиштүү кабыл алуу көйгөйүнө карата
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натыйжалуулугу боюнча бир дагы эмпириялык изилдөөлөр табылган жок.

7.5

Араб дүйнөсү жана Африка

Азыркы убакта араб дүйнөсүндө радикалдашуу жана социалдык медиа боюнча
илимий изилдөөлөр абдан аз. Изилдөөлөр социалдык тармактардагы террористтик
топтордун активдүү катышуусун көрсөтөт, бирок алар анализ менен эмес,
сүрөттөө менен чектелишет. Бул иш экстремисттик идеялардын жайылуу
коркунучун түшүндүрөт жана мындай маалыматтын колдонуучулардын мүмкүн
болгон козунуусу жөнүндө эскертет.
Араб жаштарынын зомбулук радикалдашуусуна социалдык тармактардын
таасирине, ошондой эле
араб дүйнөсүндө профилактикалоо боюнча
демилгелердин жана саясаттын натыйжалуулугуна тийиштүү жарыяланган
изилдөөлөр да, боз отчёттор да табылган жок.
Ошол эле изилдөөлөрдөгү кемчилик региондогу жайылган көрүнүш болуп
саналган Интернет-цензурасы жана медиалык институттар тарабынан
жүргүзүлүүчү контролдоонун таасирин изилдөөгө да тийиштүү. Кээ бирлери бул
экстремисттик контентке ишеничтүү, көз карандысыз альтернативалардын пайда
болушуна тоскоол кылат деп эсептешет (Radsch, 2016).
Африкага тийиштүү изилдөөлөр жаңыдан эле пайда болуп жатышат жана
зомбулук экстремизмге багытталган атайын радикалдаштыруу каражаты катары
мобилдүү платформаларды карап чыгуунун маанилүүлүгүн көрсөтүшөт.

7.6

Азия

Эмпириялык изилдөөлөрдүн жоктугу үчүн Азиядагы социалдык тармактар жана
радикалдашуу конкреттүү тенденцияларды жана жыйынтыктарды элестетүү
кыйын.
Азырынча регионалдык эксперттик борборлор жок, бул кибермейкиндиктеги
зомбулук радикалдашууга жана анын спецификалык көйгөйлөрүнө топтолууга
мүмкүн болгон тармактардын жана изилдөөчүлүк борборлордун жоктугун
билдирет.
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8

ЖЫЙЫНТЫКТАР
Жаштардын жарандар жана дүйнөнүн потенциалдуу элчиси катары маанилүүлүгүн
эске алып, Интернеттеги жаштар бөлүгүндөгү зомбулук радикалдашуунун
себептерин жана түшүндүрмөлөрүн кылдаттык менен изилдөө керек. Бул өзгөчө,
пикир айтуу жана катышуу эркиндигин, ошондой эле Интернеттеги
ксенофобиялык азгыруучу айтуулардын кыскаруусу процессинде дагы жеке
жашоосуна кол тийбестикке жаштардын коопсуздугун жана эркиндигин коргоого
жана дем берүүгө мамлекеттин милдеттенмеси менен координацияланышы керек.
Интернеттеги жаш адамдардын радикалдашуу көйгөйлөрүн изилдөөлөр, андагы
жүргүзүлгөн изилдөөлөрдөгү жыйынтыктар жана көрсөтмөлөр
ишенимге
татыктуу болушу үчүн, алардын саны азырынча анча көп эмес. Азыркы убакта, бул
тема боюнча, Интернетти коопсуздуу колдонуу жаатындагы жаштардын
укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жөнүндө адабиятка караганда,
сандык сапаттык маалыматтардын жетишпегендиги сезилет. Ошол эле убакта,
зомбулук радикалдашуу жана терроризм жөнүндө боз адабият (мисалы, отчёттор,
обзорлор, журналисттик изилдөөлөр) акыркы жылдары көбөйдү (2012-жылдан
баштап), илимий көз караштан караганда, бул көйгөй бир кыйла даражада
жетишерлик изилденген жана теоретикалык негизделген эмес болуп калууда.
Мындан тышкары, кээ бир изилдөөлөр көйгөйдүн системалык эмес анализи (бир
жолку тематикалык изилдөөлөргө негизделген), маалыматтардын чоң эмес жана
презентативдүү эмес тандалмалары же наборлору (көп документтердин чогулушу,
бир учурдук анализдер) сыяктуу олуттуу методологиялык чектөөлөрдөн
жабыркашат. Мындан тышкары, батыш өлкөлөрүндө жүргүзүлүүчү изилдөөлөрдүн
жана башка өлкөлөрдөгү, өзгөчө Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүндөгү жана Түндүк
Африкадагы изилдөөлөрдүн санынын ортосунда ассиметрия бар, ал теоретикалык
моделдерди курууда жана аныктоодо жана жыйынтыктарды интерпретациялоодо
жоюлгуз болуп жылып кетишине алып келет.
Азыркы убакта, экстремисттик пропагандалоонун жана вербовкалоонун жана
экстремисттик абалды көрсөтүүнүн, жана, өзгөчө, экстремалдык оң топторунун
учурунда, жаштардын арасындагы зомбулук радикалдашуу коркунучунун
жогорулашынын ортосунда кээ бир корреляциялоо күбөлөндүрүүлөрү бар (Briddle,
2015). Бирок, алар аркылуу Интернет жана социалдык тармактарды радикалдашуу
процессине жардамдашкан ролдорду жана процесстерди изилдөө али алдыда. Буга
карабастан, социалдык медиаларда экстремисттик пропагандалоо же вербовкалоо
жана жаштардын зомбулук радикалдашуусунун ортосундагы себеп-натыйжалык
байланыш бар экендигине жыйынтык чыгарууга жетиштүү далилдер жок.
Факттарды жалпылоо, социалдык тармактар зомбулук радикалдашуунун
кыймылдаткыч күчү же зомбулукту факт жүзүндө жасаган күч эмес, ага ыңгайлуу
чөйрө түзөөрүн көрсөттү. Ошентип, социалдык тармактардын таасири виртуалдуу
реалдуулук жана реалдуу жашоонун ортосундагы чек күндөн-күнгө тунук болуп
жаткандыгына карабастан, тармактан тышкары аракеттенген башка факторлордон
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көз карандысыз аракеттене алат деген анык далилдер жок. Бул мааниде Интернет
жана социалдык тармактар толтургуч катары болушат, себеби жаш экстремисттер
өзүлөрүнүн кызыкчылыктарын канааттандыруу үчүн социалдык тармактардан
материалдарды активдүү издешет жана табышат, жана аны менен, зомбулук
аракеттерге тартуунун объекттери болуп калышат.
Коопсуздук кызматтары үчүн иштелип чыккан профилактикалоонун кээ бир
стратегиялары, ошондой эле мугалимдер үчүн да колдонулган (Kovacich & Jones,
2002). Ар түрдүү кесипкөйлөр террористтик топтордун согуштук аракеттерин
жүргүзүү тактикасы боюнча тренингдерди өтүшкөн. Франция жана Улуу Британия
сыяктуу кээ бир өлкөлөрдө, мугалимдерди жана башка педагогдорду алар жөнүндө
кабарлоо жана профилактикалык чараларды колдонууну сынап көрүү үчүн
өзүлөрүнүн окуучуларынын арасында Интернет аркылуу өз алдынча
радикалдашуусунун биринчи белгилерин таанууга окутушат.
Бул ыкмалардын натыйжалуулугун терең изилдеген изилдөөлөр табылган жок. Бир
жагынан, жалган жыйынтыктардын жогорку деңгээлин, ошондой эле жаштар, үйбүлөлөр жана коомчулуктар үчүн негативдүү кесепеттерин көрсөткөн көптөгөн
журналисттик, расмий эмес жана боз адабияттык каттар бар.
Адабиятта конкреттүү контекстке таасир берген жана экстремисттик
материалдарга, арыздарга жана жек көрүүчүлүк айтууларга туруштук берген
Интернеттеги каршы аракеттенүү чараларды иштеп чыгуу боюнча өнүктүрүүчү
тенденция ачылууда. Проактивдүү стратегиялардын эки негизги форманы кабыл
алуучу тенденциясы бар: Интернеттеги пропагандалоого каршы аракеттенүү жана
кандай виртуалдуу болсо, ошондой эле реалдуу массалык пропагандалоого каршы
демилгелер. Алар көлөмү боюнча чектелгендиги менен мүнөздөлүшөт жана
каржылоонун жетишпестигинен жабыркашат, анын кесепетинен алардын
Интернетте болуусуна жана радикалдашуу процессинде жаштарга таасир
берүүсүнө тоскоолдук кылат. Бул, ошондой эле мындай программалардын
натыйжалуулугун баалоого тоскоол болот. Мындан тышкары, кээ бир авторлор
(мисалы,
Ferguson,
2016)
азыркы
убакта
контр
пропагандалоонун
натыйжалуулугуна шек келтирет жана алардын потенциалдуу контрпродуктивдүү
натыйжаларына көрсөтөт. Аларды зомбулук экстремизмге пропагандалоого же
зомбулук экстремизмдин реалдуу коркунучтарына туруштук бере алат деп
божомол “далилденген жок” (Ferguson, 216).
Негизинен, бир нече гана ММС боюнча демилгелердин натыйжалуулугун баалоо
жүргүзүлдү. Бул жааттагы изилдөөлөр көбүнчө класстык бөлмөлөрдөгү
мугалимдер үчүн дайындалган онлайн-ресурстары жөнүндө өзүнчө эскертүүлөрдү
пайдаланышат. Бир нече өлкөлөрдө ишке ашкан ар түрдүү демилгелер, эреже
катары, онлайн-навигация жаатындагы жаштардын критикалык маанилүү
билимдерин жана билүүлөрүн жакшыртуу катары берилет, бирок алардын
Интернет
зомбулук
радикалдашуунун
коркунучун
төмөндөтүүдөгү
натыйжалуулугунун эч кандай далили жок.
Ошондой эле, жүргүзүлгөн изилдөөнүн
жыйынтыктарды чыгарса болот.

чектөөлөрү

жөнүндө

бир

катар

Адабияттагы бир маанилүү эскертүү көптөгөн изилдөөчүлүк алкактар, тармактын
метафорасы, эхо-камера, жалгыз карышкыр, жашыл чымчык сыяктуу жаш
адамдардын имиджине жана жалпысынан Интернеттин имиджине зыян келтириши
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мүмкүн болгон мифтерге, модалуу сөздөргө жана интернет-мемдерге айланып
кеткендигине байланыштуу. Бул ярлыктар парадоксалдуу түрдө аларга күн
тартибин, аңгемелерди аныктоого бийлик берүү менен жана аларга башка
реалдуулуктарга (аялдардын абалынын начардыгы сыяктуу) зыян келтирүү менен
өзүнүн көйгөйлөрүнө көңүл бурууга жардам берип, экстремисттик топтордун
көпчүлүгүнүн коммуникациялык стратегиясына жардам беришет. Мисалы, өз
алдынча радикалдашылган “жалгыздын” образы баш аламан, ээн баштык зомбулук
акттары жөнүндө аңгемелерде пайдаланылат, алар ар убакта, ар жерде кеңири
публикага жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар жана аларда ички душман катары
болушат. Образ көбүнчө социалдык тармактар аркылуу Интернетте түз
радикалдашуу үчүн пайдаланылат, жана ал дайыма полициянын натыйжасыз
ишине же анын коопсуздукту камсыз кылууга жарамсыздыгына байланышкан деп
эсептелинет. Буга карабастан, адамдар Интернеттен обочолонуп жашашат же
Интернеттеги радикалдашуу контентине кокустан чалдыгып калат деген эч кандай
эмпириялык далилдер жок. Чындыгында, бул божомолдорду ишендирип жокко
чыгаруу келтирилген (The Guardian, 2017).
Адабияттагы пропагандалоо, идеологиялык иштетүү жана ЖМКнын таасиринин
теориясы жана тарыхы начар көрсөтүлгөн, жана ар кандай авторлор ар түрдүү
парадигмаларды тартышат. Алар колдонуучу керектелүүчү каттардан, өзү менен өзү
деген таасир кыска мөөнөттүү аффективдүү жыйынтыктарга (алар өзгөрүүлөргө
кубатталган болобу же багытталган болобу) алып келген жүрүш-туруштук стимулжоопко чейин жеткирген пайдалануу жана канааттандыруу теориясынан
вариацияланат. Билимдин, мамиленин жана тажрыйбанын деңгээлинде ар түрдүү
коммуникациялардын (жалпыга маалымдоо каражаттары, социалдык тармактар
жана оюн-зоок индустриясы сыяктуу) ар түрдүү ыкмаларын эсепке алган
бирдиктүүрөөк моделдердин жетишпестиги сезилет. Ар кандай типтеги
өкүлдөрдүн ортосундагы диффузия, көп тепкичтүү агымдар жана кесилишүүлөр
аркылуу жандатып натыйжалар теориясы аз айтылат (барына жеткиликтүү
жалпыга маалымдоо каражаттары, социалдык тармактар, жабык форумдар,
Whatsapp тобу, жана жекеме жеке каттар менен алмашуу үчүн шаймандар сыяктуу
типтер). Мындан тышкары, теорияда күн тартибин белгилөө, жеке жана топтук
окшоштукту өнүктүрүүгө карата алкактарды калыптандыруу жана идеологиялык
таасир берүү ролуна жана аракеттерге аз көңүл бурулууда.
Ошондой эле, теориялык көз караштан саясий стратегиялардын анализине аз көңүл
бурулууда, алар бул стратегияларды саясий экономиясы жана институционалдык
тажрыйбасы көз карашынан тереңирээк изилдешмек.
Мындан тышкары, бул изилдөөлөр абдан чектелген же бир катар маанилүү
темалары жок: а) Интернеттеги экстремисттик топторго катышуу жана зомбулук
радикалдашуу жана реалдуу жашоодогу аракеттер ортосундагы өзара байланыш; b)
Интернетте окутуунун натыйжалуулугу (машыгуучу лагерь сыяктуу “реалдуу”
тажрыйбасы жок); с) онлайн “башкаруу системасынын” мүмкүнчүлүктөрү жана
чектөөлөрү (аңдуу, блокировкалоо); d) жашырын веб-сайттарынын таасири
(каалоосу жогору болгон адамдардан тышкары аларга кирүү оор); е) экстремисттик
контентти активдүү издеген адамдарды, пассивдүү да, кокусунан да жолугууларды
жана алардын кесепеттерин салыштыруу.
Жакшы моменти болуп, эмпириялык изилдөөлөрдүн жетишсиздиги келечектеги
изилдөөлөр үчүн темалар жана методологиялар көз карашынан, көптөгөн
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мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап жатат. Бирок изилдөөнүн методологиясы
жаңыланууга муктаж. Өзгөчө, лексикалык анализди жана эмоциялык анализди
айкалыштырган социалдык тармактардын анализин пайдалануунун келечеги
жакшы. Мында, бар болгон изилдөөлөр технологияларды жана алгоритмди
колдонуу менен абдан кичине тандалмаларда жүргүзүлгөн. Радикалдашуунун
спецификалык өзгөчөлүктөрүнүн эсеби жок стандарттуу шаймандарды колдонуу
(географиялык маалыматтык системалар, социалдык тармактардын анализи)
каталарды табуу үчүн ишеничтүү эмес. Ушул технологияларды пайдалануу менен
келечектеги изилдөөлөр радикалдашуу процессине визуалдык же тексттик
пропагандалоонун таасирин тереңирээк изилдөөгө мүмкүнчүлүк берген ар
түрдүүрөөк жана кеңирирээк тандалмаларды киргизип утушу мүмкүн. Реалдуу
жашоо үчүн онлайн-экстремиздин кесепеттерин изилдеген сандуу жана сапаттуу
изилдөөлөрдү көбүрөөк жүргүзүү зарыл.
Изилдөөчүлөр тийиштүү адабияттын азыркы абалын толук эмес түтшүндүрүп
берүүчү олуттуу эмпириялык, методологиялык жана этикалык көйгөйлөр менен
кезигишет. Социалдык тармактарды зомбулук радикалдык радикалдашуу менен
байланыштырган
изилдөөлөрдү
жүргүзүү,
шифрленген
жана
жабык
мейкиндиктерге
же
прокси-сайттарга
(өзгөчө,
жашырын
сайттарга)
жеткиликтүүлүктү алуу үчүн кирүү мүмкүнчүлүктөрүн талап кылат. Мындан
тышкары, экстремисттик топтордун ири масштабдагы коммерциялык тармактарга
ишенбегендигине карабастан, көбүнчө изилдөөлөр, коркунуч тобуна кирген
жактырган адамдар, алардын инсандыгы, алардын социалдык чөйрөсү жана
алардын аракеттери жөнүндө көбүрөөк маалымат алууга мүмкүн болгон башка
жерлерди жана жашырын сайттарды коё беришип, таң калыштуу, так эле ушул
сайттарга топтолушат. Дагы эске алуучу маанилүү учур болуп, Интернеттеги
радикалдашуу боюнча аракеттерди изилдөө зарыл болгон ар кандай маалыматтык
жана коммуникациялык контексттер эсептелинет. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары
либералдуу чөйрөдө жабык коомчулуктарда кандайдыр бир резонансы барбы, жана
тескерисинче дегенге карата чоң суроо бар. Муну ушул отчётто белгиленген кээ
бир региондук ар түрдүүлүктөр түшүндүрө алат, ошондой эле изилдөөнүн ар бир
конкреттүү учурунда маалыматка болгон пикирлерди айтуу эркиндигин жана
укукту кененирээк түшүнүүнүүн маанилүүлүгүнө көңүл буруу керек.
Бир жагынан, ушул себеп боюнча, ошондой эле бул жаата жалпы себепнатыйжалык көрүнүштөрдү издөөнү такыр бүтүрүү мүмкүнчүлүгүнө шек келтирет.
Себеп-натыйжалык байланыштын далилдеринин жоктугу өзү менен, баалуу болуп
эсептелинет, себеби, ал мындай байланышты милдеттүү катары кабыл алган ар
кандай саясий чаралардан алдын ала сактайт жана ушунун негизинде эч кандай
түшүндүрүүлөр жок пикир айтуу, жеке жашоого кол тийбестик жана биригүү
укуктарын чектеши мүмкүн.
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КӨРСӨТМӨЛӨР
Бул изилдөөнүн алкагында жүргүзүлгөн адабияттын анализинин жыйынтыктары
төмөнкү эскертүүлөрдү жана көрсөтмөлөрдү берүүгө мүмкүнчүлүк берет:

Жалпы эскертүүлөр
➥ Жаштардын онлайн-радикалдашуусу – бул глобалдуу жана көп кырдуу
көрүнүш, анын алкагында социалдык тармактар зомбулук жүрүш-турушка
азгыруу үчүн стратегиялык шаймн катары колдонулат.
➥ Мындай социалдык тармактардын ролун обочолонтуп карабастан, канчалык
башка коммуникациялык платформалардын болсо, ошончолук саясий,
социалдык, маданий, экономикалык жана психологиялык себептер сыяктуу
маанилүү социалдык факторлордун контекстинде кароо керек.
➥ Зомбулук экстремизмге карай радикалдашууга азгырууну күчөтүүдөгү же
каршы аракеттенүүдөгү коммуникациянын ролу натыйжалуу каралган
изилдөөлөр жетишсиз.
➥ Мында, бар болгон изилдөөлөр террористтер тарабынан социалдык
тармактарды пайдалануунун көпчүлүк түрү жалпысынан Интернет
колдонуучулардын арасында коркунуч сезимин күчөтүүгө, жана, ошондой эле
коомдун поляризацияланышына багытталган. Мындан тышкары, алардын
максаттары, ошондой эле кыймылга кошуу жана зомбулукка катышууга тартуу
максатында адамдарды вербовкалоону жана азгырууну камтыйт. Ошол эле
мезгилде, Интернеттеги радикалдашуу боюнча факт жүзүндөгү кабыл алуу
жана таасир берүү аракеттери көбүрөөк изилдөөнү талап кылат.
➥ Жаштарды зомбулук радикалдашуунун интернет-аспекттери менен күрөшүү
өзүнүн натыйжалуулугун далилдеген жок, бирок алардын Интернеттеги
эркиндиктерге, өзгөчө сөз эркиндигине, маалымат эркиндигине, жеке
жашоонун кол тийбестигине жана биригүү укугуна зыян келтириши анык.
➥ Мыйзамдуулуктун, зарылчылыктын, ылайыктыктын жана мыйзамдуу
максаттын эл аралык стандарттары жалпыга маалымдоо каражаттарынын,
социалдык тармактарды кошуп, бардык чектөөлөрүн кароодо олуттуу мааниси
бар.
➥ Жаштарды тынчтыкка пропагандалоого тартуу, интеграциялоо, теңдик жана
маданияттар аралык мамиле куруу идеяларын жылдырууга жардам берүү
максаты менен виртуалдык жана реалдуу платформаларды пайдалануу
мүмкүнчүлүктөрүн жана жолдорун кошумча изилдөө жана окуп үйрөнүү
зарыл.
➥ Өзүнүн максатына жетүү үчүн жалган сөздү пайдаланган азгыруу арыздарга
каршы аракеттенүү фактору катары, кесипкөй жана көз карандысыз
журналистика сыяктуу ишеничтүү маалыматтын маанилүүлүгүн баса белгилеп
кетүү зарыл.
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КӨРСӨТМӨЛӨР:
Мамлекеттер төтмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү карап чыкса болмок:
➥ Жаштадын радикалдашуусун алдын алуу жана анын бардык формаларындагы
зомбулук радикалдашуу менен күрөшүү боюнча аракеттерди бириктирүү
максатында эл аралык коомчулуктар жана бардык тийиштүү катышуучулар
менен кызматташтыкты бекемдөө.
➥ Зомбулукка алып келген радикалдашууну алдын алуу боюнча комплекстүү
натыйжалуу чараларды иштеп чыгуу жана киргизүү, жана ушул максатка
жетүү үчүн улуттук саясатты жана/же аракеттер планын иштеп чыгуу.
➥ Радикалдашууга каршы аракеттенүү боюнча шайкеш позитивдүү аракеттер
жөнүндө глобалдуу мамиле кылууну бекемдөө жана Интернеттин укуккоргоо
мамилесин жылдырган жана аны колдонуу эрежелерин бузуу учурларын бир
убакта кыскартуу менен абдан чоң артыкчылыктарына көз карашты сактаган
ЮНЕСКОнун Интернеттин универсалдуулугу боюнча принциптеринин
аракеттенүү чөйрөсүнө киргизүү.
➥ Билим берүү секторунун зомбулук экстремизмге болгон жалпы реакциясын
бекемдөө, анын ичинде адам укуктарына негизделген Глобалдык жарандык
билим берүүнүн программаларынын (GCED), ошондой эле мугалимдер жана
башка жаштардын ортомчулары үчүн тренингдердин жардамы менен.
➥ Жаңы технологиялар, ошондой эле төтмөнкүлөрдү пайдалануу үчүн шайман
болуп эсептелет дегенди таанып, ММСтин стратегияларын жылдыруу жана
баалоо: зомбулук экстремизмди алдын алуу; беттешкен жана альтернативдик
аңгемелерге дем берүү; жарандардын билим алуусун жылдыруу: жана сын ой
жүгүртүүнү өнүктүрүү. Ошентип, ММС адам укуктарына, мамиле кылууга,
өзара түшүнүүгө жана чыдамкайлыкка колдоо көрсөтүүгө жардам берет, жана
жаш адамдарга өзүнүн жеке окшоштугун табууга жана кожоюну болууга, жана
Интернеттеги радикалдашуу боюнча аракеттерге каршы турууга мүмкүнчүлүк
берет.
➥ БУУнун Генералдык Ассамблеясынын 2250 Резолюциясына ылайык,
чечимдерди кабыл алуу процесстериндеги жаштардын катышуусун эске алуу
жана дем берүү жана аларга тынчтык, чыдамкайлык жана өзара түшүнүү
кызыкчылыгында жаңы санариптик долбоорлорду жетектөөгө мүмкүнчүлүк
берүү.
➥ Интернеттеги радикалдашуунун катышуучулары да, максаты да болуп
эсептелинген өзгөрүп бараткан статусун таануу, жана аялдардын (жаш
адамдардын) тийиштүү изилдөөчүлүк долбоорлордо кеңирирээк болуусун
колдоо.
➥ Терроризм менен күрөшүү боюнча улуттук пландарды жана стратегияларды
натыйжалуу жүргүзүүдө алардын жардам берген ролун таанып, жарандык
коомдун уюмдары, тийиштүү жергиликтүү коомчулуктар жана өкмөттүк эмес
субъекттер менен өзара аракеттенүүнү тереңдетүү.
➥ Башка өлчөмдөрдүн кеңирирээк контекстинде, кененирээк масштабда жана
сапаттуу, ошондой эле региондук жана глобалдык тармактар аркылуу
Интернеттеги зомбулук радикалдашууну изилдөөдө изилдөөчүлүк
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институттарга жана окумуштууларга колдоо көрсөтүү.

Жеке сектордун, ЖМКнын жана Интернеттин өкүлдөрү төмөнкү
мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгышса болот:
➥ Текшерилген маалыматты жана маалыматталган ой пикирди берүү менен
чыр-чатактарды кесипкөйлүк журналисттик чагылдырууну камсыз кылуу,
ошондой эле бөлүүгө, жек көрүүгө жана зомбулук радикалдашууга көмөк
көрсөтүүчү тилди жана материалдарды табуу.
➥ Паникаларды, стереотиптерди, мурунтан жаңылыш алынган пикирлерден,
жалган жаңылыктардан жана «медиалык паникадан» качуу үчүн
Интернеттеги жана офлайн жаңылыктар жөнүндө кабардардыкты
жогорулатуу, ошондой эле зомбулук радикалдашуунун кызыкчылыгында
жаштардын радикалдашуу коркунучунун алдында медиалык этиканын
маанилүүлүгүн аныктоо.
➥ Өзгөчө жаш колдонуучулар жөнүндө маалыматтарды аңдууга, ачууга же
жайылтууга, ошондой эле зомбулук экстремизм кызыкчылыгында
радикалдашууга азгырууга багытталган контентти жоготууга багытталган
өкмөт тарабынан же башка үчүнчү тараптардын басымы менен байланышкан
аракеттер үчүн укуктук жана ченемдик негизди камсыз кылуу үчүн
социалдык
тармактардагы
кызмат
көрсөтүүлөрдүн
шарттарын
консультативдик негизге өзгөртүү.
➥ БУУнун адам укуктары боюнча Жогоку комиссиясынын Рабаттык аракеттер
планында баяндалган принциптерге таянып, сөз эркиндиги укугуна коркунуч
келтирбестен, жек көрүүнүн пайда болуусун аныктоо жана башкаруу.

Жарандык коом жана Интернет колдонуучулары төмөнкү
мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгышса болот:
➥ Террористтик пропагандалоого жана жек көрүүнү күчөтүүгө чакырыктарды
жиберген тынчтык материалдарды, альтернативдик жана контр
пропагандалоону иштеп чыгуу жана жайылтуу үчүн социалдык
тармактарды пайдалануу боюнча жарандык коомдун уюмдарынын
аракеттерин активдештирүү.
➥ Жарандык коомдун уюмдарын пропагандалоого каршы аракеттенүү
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана тынчтык баалуулуктардын тегерегине
коомчулуктарды куруунун тарапташтары катары жарандык коомдун
уюмдарын жылдыруу.
➥ Чыр-чатактарды жана тынчтык баалуулуктарды зомбулук эмес чечүүгө жардам
берген сабаттуулукту жайылтууга өбөлгө түзүү.
➥ Интернеттеги эткалык жүрүш-туруш, жеке маалыматтарды жана башка
потенциалдуу конфиденциалдуу маалыматтарды (социалдык тармактар аркылуу)
ачуу менен байланышкан конфиденциалдуулук жана коркунучтар жөнүндө,
ошондой эле легалдуу эмес контентти/аракеттерди кантип таануу жана
маркировкалоо жана террористтик максаттарда социалдык тармактарды колдонуу
жөнүндө Интернет колдонуучуларын маалымдоо.
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1-ТИРКЕМЕ
СИСТЕМАЛЫК ИЗДӨӨНҮН
МЕТОДОЛОГИЯСЫ ЖАНА
СТРАТЕГИЯСЫ
Бул обзордун максаттарына жетүү үчүн биз «Содружество Кэмпбелла» (Boruch,
2004) коомерциялык эмес уюм тарабынан иштелип чыккан обзордун абдан
ишеничтүү методологиясын адаптацияладык. Биздин обзордун спецификасына
жана максаттарына ылайык, ар бир кадамдын майда-чүйдөсүнө чейин тактадык.
Кэмпбеллдин ыкмасы, ошондой эле Кокрейн сыяктуу уюмдар тарабынан
колдонулуучу системалык обзордун негизги методологиясынын, ошондой эле
PRISMАнын жетектөөчү принциптеринин негизинде турат (https://www.
campbellcollaboration.org). Төмөндө обзордун ар бир кадамынын эчтекеси калбай
издөө жыйынтыктары менен сүрөттөлүшү берилген. Бул кадамдар тынымсыз
итеративдик процесстин жүрүшүндө аткарылуучу өзара байланышкан негизги
кадамдар болуп эсептелинет (Bernard et al., 2014).

1.1 Изилдөөнүн жалпы кадамдары

1-КАДАМ. Обзор үчүн суроону формулировкалоо жана аныктоолорду
тандоо. Биз системалык издөөнүн максаттарын жана ыкмаларын аныктаган обзор

үчүн суроолорду формулировкалоодон баштадык: “Зомбулук радикалдашуу
процессинде социалдык тармактардын ролу кандай жана бул ролду
профилактикалоо/кийлигишүү боюнча демилгелер кандай даражада аткарышат?”

Обзор үчүн суроо обзорду жүргүзүү түзүлүшүн аныктады: колдонулуучу
аныктамалардын жана күтүлүүчү жыйынтыктардын калкынын (мисалы,
жаштардын) максаттуу тобун аныктоо, жана ар кандай кызыктырган
концепциялардын ортосундагы байланыштын далилин издөө. Бул обзордо биз
негизги конструкциялар/туруксуздар үчүн төмөнкү аныктамаларды колдондук:
Зомбулук радикалдашуу: бул отчёттун негизги бөлүгүндө көрсөтүлгөн үч
аныктамалардан алынган элементтерди пайдаландык. Профилактикалоо: бул
обзордун максаттары үчүн профилактикалоо жаштардын арасында зомбулук
радикалдашуу коркунучун төмөндөтүүгө багытталган Интернет жана социалдык
тармактар менен байланыштуу, кандайдыр бир стратегиясын же программасын
камтыйт. Кийлигишүү: зомбулук радикалдашуу идеологиясын кармана баштаган
конреттүү жаштарга, жана болжолдонгон же болуп жаткан зомбулук жүрүштурушту төмөндөтүүгө багытталган Интернет жана социалдык тармактар менен
байланышкан кандайдыр бир стратегиясына же программасына таандык. Бул
жерге де-радикалдашуу боюнча программалар кирет (зомбулук экстремизмди

65

кубаттаган өзүнчө адамдардын мамилесин жана ишенимдерин өзгөртүү үчүн
дайындалган программалар). Медиа/Интернет: Web 2.0. технологиясынын
негизиндеги бардык коммуникациялык платформалар киргизилген.
Биздин иш партизандык согуштун же жарандык согуштун түзүлүштүк
формаларын, зомбулук формалары менен революциялык ишкерлерди, ошондой
эле мыйзамсыз уюмдар тарабынан (мафия, бандалар) түзүлгөн зомбулук түрлөрүн
карабайт. Биздин иш, ошондой эле, эгерде алар зомбулук же террористтик
акттарды
жокко
чыгарса,
ой-жүгүртүүнүн
радикалдуу
формаларын
(антисистемалык, популизм, жашыруун сөздөнүү) карабайт.
2-КАДАМ. Киргизүү/чыгаруу критерийлерин аныктоо. Жол берилген
далилдерди аныктоо үчүн биз пайдаланган критерийлерин АКШнын
профилактикалоо кызматтарынын максаттуу топторунун жана канадалык
профилактикалоо кызматтарынын максаттуу топторунун стандарттарында
негизделген. Жетектөө принциби “көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу үчүн өтө
маанилүү” далилдерди тандоодо турат. Интернеттин жана зомбулук
радикалдашуунун ортосундагы байланышты изилдөө салыштырмалуу жаңы
багыт болгондуктан, спцификалык болгон издөөнүн стратегиясын иштеп чыгуу
тийиштүү изилдөөлөрдүн санын бир кыйла кыскартууга жардам бермек. Биз
«Petticrew and Roberts» (2006) тарабынан колдонулуучу «Наилучшее имеющееся
доказательство» мамилесин пайдалануу менен гиперсезгичтик критерийине
тандообузду токтотууну чечтик. Бул мамиленин көйгөйүнүн бири болуп,
библиографиялык издөөдө аны колдонуу жыйынтыгында ар түрдүү
методологиялары менен көп сандагы макалаларды табууга мүмкүнчүлүк
бергендиги эсептелинет. Бирок, артыкчылыгы болуп, башка концептуалдык негиз
пайдаланылган (мисалы, терроризм боюнча изилдөөлөр), бирок биздин обзорго
тийиштүү оперативдүү чараларды жана жыйынтыктарды камтыган тийиштүү
изилдөөлөрдү киргизүүгө мүмкүнчүлүктү жогорулаткандыгы эсептелинет. Бул, өз
кезегинде, далилдердин жалпылануусун, ырааттуулугун жана триангуляциясын
жакшыртууга, ошондой эле кокустан болгон жыйынтыктар коркунучун
төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Киргизүүнүн кийинки критерийлери, обзор
үчүн суроолоруна ылайык, бул обзордун максаттары үчүн алгылыктуу деп
эсептеген далилдерди тандоо үчүн эрежелерди аныктайт:
➥ Англис, француз, испан, араб же кытай тилдеринде түзүлгөн
(изилдөөчүлүк топ сүйлөгөн тилдер).
➥ Документти түзүү тибине же ыкмасына карата чектөөлөр.
Мында кандайдыр бир документтер төмөнкүлөрдү камтышы керек:
➥ Зомбулук эмес радикалдашуу же терроризм жана Интернет/социалдык
тармактар.
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3-КАДАМ. Адабияттарды издөө.
3.1-КАДАМ. Түндүк Американын, Латин Американын жана Кариб бассейнинин
жана Европанын адабиятын издөө. Ар бир топтун өлкөлөрү үчүн, анын
маалыматтарынын илимий базасына жана боз адабият базасына (окумуштууларга
жеткиликтүү болгон публицистикалык же аналитикалык) адаптацияланган издөө
стратегиясы иштелип чыккан. Ар бир топ китепканалык иштер жаатындагы
эксперт менен кеңешкен жана туура келген эң негизги сөздөрдү тандаган жана
өзүнө маалыматтын библиографиялык маалыматтык базаларында, «боз»
адабияттык ресурстарда издөөнү камтыган диверсификацияланган издөө
стратегиясын иштеп чыккан. Веб-топтор, ошондой эле радикалдашууга тийиштүү
суроолордун үстүндө иштеген эксперттерди жана консорциумдарды табуу үчүн
жеке контакттарды пайдаланышкан. Эң биринчиден, биз маалыматтар базасына
издөө салдык (1-таблицада маалыматтар базасындагы издөөлөрдүн мисалдары
жана эң негизги сөздөр боюнча издөөлөрдүн мисалдары, жана PsycINFO үчүн
стратегиялар көрсөтүлгөн). «Жарыялоолорду тандоодо каталарды» азайтуу үчүн
(Bernard et al., 2014), биз «боз» адабиятты кылдаттык менен издөө жүргүздүк. Биз
Интернеттен коопсуздук боюнча негизги изилдөөчүлүк уюмдардын жана
изилдөөчүлүк/аналитикалык борборлордун (мисалы, TSAS, TERRA, ички
коопсуздук институттары, өкмөттүк министрликтер, Freedman, 2010 карагыла),
изилдөөлөрүн жана отчётторун издедик, ошондой эле жергиликтүү журналдарды
жана басылмаларды, конференциялардын материалдарын, диссертацияларды
жана рефераттарды ж.б. изилдедик. Биз издөөнү кагаз жүзүндөгү журналдарды
жана тийиштүү обзордук иштердин адабияттарынын тизмесин колго издеп жана
ошол жааттын негизги эксперттери менен байланышып туруп аяктадык.
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1-таблица Эң негизги издөө сөздөрдүн жана издөө маалыматтар базасынын англис
тилиндеги мисалдары
Эң негизги сөздөр
(«Радикальный Ислам*» ЖЕ «Исламский ОШОНДОЙ
Экстрем*» ЖЕ «Радикал * ЖЕ
ЭЛЕ
«Доморощенный Террор*»
ЖЕ «Внутренняя угроза*» ЖЕ
«Насильственный экстрем*» ЖЕ
«Джихад*» ЖЕ «внушен*» ЖЕ «Террори»
ЖЕ «Белое превосх*» ЖЕ «Неонаци*» ЖЕ
«Правый экстрем*» ЖЕ «Левый экстрем*»
ЖЕ «Религиозный экстрем*»
ЖЕ»фундаментал*» ЖЕ «Антисемит*» ЖЕ
«Шовин*» ЖЕ «Исламофоб*» ЖЕ «Экотеррор*» ЖЕ «Вдохновленный АльКаидой» ЖЕ «Вдохновленный ДаешИГИЛ» ЖЕ «Антикапиталис*»)

Чектөөлөр

(«Онлайн социальные сети» ЖЕ
«Киберзапугивание» ЖЕ «Интернетсообщество» ЖЕ «Коммуникационные
медиа» ЖЕ «Компьютерные
коммуникации» ЖЕ «Социальные медиа»
ЖЕ «Телекоммуникационные медиа» ЖЕ
«Веб-сайты» ЖЕ «Информационные
системы» ЖЕ «Интернет» ЖЕ
«коммуникационные системы» ЖЕ
«Электронные коммуникации») ЖЕ
(«социальные медиа» ЖЕ онлайн ЖЕ bebo,
ЖЕ facebook, ЖЕ flickr, ЖЕ foursquare, ЖЕ
friendster, ЖЕ hulu, ЖЕ instagram, ЖЕ
linkedin, ЖЕ meetup, ЖЕ pinterest, ЖЕ
Reddit, ЖЕ Snapchat, ЖЕ Tumblr, ЖЕ xing,
ЖЕ twitter ЖЕ yelp ИЛИ YouTube)

Чыгарылган жылы: 2001-2016
Тили: Англис

Каралып чыккан маалыматтар базасынын
мисалдары

ABI/Inform Global, Academic Search
Complete, ATLA Religion Database,
Canadian Public Policy Collection, Canadian
Research Index, CBCA Complete,
Communication Abstracts, Education Source,
ERIC, FRANCIS, International Political
Science Abstracts (IPSA), Medline,
OpenGrey, PAIS International, Political
Science Complete, ProQuest Dissertations and
Theses, PsycINFO, SocINDEX, Sociological
Abstracts et finalement, Web of Knowledge

Боз адабиятты издөө мисалдары

Радикалдашуу, экстремизм жана терроризм
жаатындагы 100 уюмдун жана
аналитикалык борбордун тисмеси жана
ошол сайттардан башка маалыматтарга
бардык шилтемелер, жалпысынан 628 сайт
каралып чыкты.

3.2-КАДАМ. Араб өлкөлөрүнүн адабиятын издөө. Араб адабиятын кошумча
издөө: системалык обзорлоо ыкмасына кошумча катары радикалдашуу
феномени эскертилген араб дүйнөсү менен байланышкан араб тилиндеги
басылмаларды же иштерди биринчи изилдөө, бул көрүнүшкө арналган олуттуу
сандагы басылмаларды (китептерди, изилдөөлөрдү, баяндамаларды, илимий
макалаларды, жарым академиялык жана журналисттик макалаларды) жана
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конференцияларды (жолугушууларды, конференцияларды жана изилдөөчүлүк
семинарларды) табууга мүмкүнчүлүк берди.
Ал үчүн биз “радикалдашуу” (tatarrof), «терроризм (irhab), «ислам мамлекети»
(addawla al-islamiyya), «даеш», «джихад» (jihad) же джихадисттер (moudjahidin)
сыяктуу эң негизги сөздөрдү пайдаландык, аларды биз: « джихадды пропагандалоо»
(di’aya jihadiyya), «социалдык медиа» (i’lam ijtima’i) же «медиа-стратегия»
(istratijiyya i’ilamiyya) сыяктуулар менен байланыштырдык. Биздин изилдөө
негизинен тилди, өлкөнү жана регионду фильтрлөө менен жүргүзүлдү (Магриб,
Машрек, Персия булуңунун региону). Биз, ошондой эле ушул региондогу зомбулук
радикалдашуу боюнча изилдөөлөрдүн ролун түшүнүү үчүн араб дүйнөсүндөгү
гуманитардык жана социалдык илимдер боюнча негизги изилдөө борборлорунун
сайттарын изилдедик.

3.3-КАДАМ. Кытайдын, Түштүк жана Түштүк-Чыгыш Азиянын адабиятын
издөө. Бардык издөөлөр, негизинен, Кытайдагы, тактап айтканда, CNKI (Кытай

улуттук билимдер инфратүзүлүшү), Wanfang жана Vip үч эң ири жана көбүрөөк
пайдаланган илимий онлайн-китепканаларда, жана маалыматтар базасында
негизделген. Кытай окумуштууларынын англис тилиндеги жарыяларын же
Кытайдагы радикалдашуу жөнүндө басылмаларды киргизүү үчүн биз, ошондой эле
биздин издөөгө англис тилиндеги үч маалыматтар базасын киргиздик: Springer link,
Science direct, жана Wiley онлайн-китепканасын.

Биз «радикалдашуу» (激进化), «радикализм» ((激进主义), «экстремизм» (极端主义),
«терроризм»

(恐怖主义),

«фундаментализм»

(原教旨主义),

«исламизм»

(伊斯兰主义), «Аль-Каида» (基地组织) сыяктуу кытайлык эң негизги сөздөргө
«социалдык медиа», «жаңы медиа», «онлайн», «кибермейкиндик», «жаштар» жана
«Кытай» сыяктуу эң негизги сөздөр менен кайчылаш шилтемелерди колдондук.
Издөөнүн жыйынтыктары жаңы медиа, социалдык тармактар жана радикалдашуу
жөнүндө бир нече жарыялоолор бар экендигин жана “Интернеттеги жаштардын
радикалдашуусу” жөнүндө жарыялоолор абдан аз экендигин көрсөттү. Мындан
тышкары, бул темадагы
жарыялоолордун көбүнчөсү батыш өлкөлөрүндөгү
феноменине арналган. Семантик көйгөйү болгондугун айтып кетүү маанилүү,
себеби, социалдык тармактарды, радикалдашууну жана Кытайды бириктиргенде биз
жыйынтык тапкан жокпуз. Бул кытай окумуштуулары кытай басылмаларында
зомбулук радикалдашууну талкуулоо үчүн «экстремизм», «терроризм», «диний»,
«фундаментализм», «исламизм» жана «Аль-Каида» сөздөрүн колдонушкандыгына
байланыштуу. Жана, кытай басылмаларында такыр эле «Даеш» жана «ИГИЛ» деген
эң негизги сөздөр кездешпейт.
Изилдөөнүн үч биринчи этаптарынан кийин, башка тилдердеги издөөлөрдү кошуп,
тандалып алынган изилдөөлөрдөн маалыматтарды алып жана жалпылоо максатында
кийинки беш этаптарда системалык обзорду уланттык.
4-КАДАМ. Обзорго кошуу үчүн изилдөөлөрдү тандоо. Биринчиден, ар бир
өлкөнүн изилдөө тобунун мүчөлөрү, кабыл алынгыс изилдөөлөрдү чыгарып салуу
үчүн тезистерди текшеришти. Экинчиден, алар 1ден (аныкталган чыгарып салуу) 5ке
чейинки (аныкталган киргизүү) шкаланы пайдалануу менен кабыл алууга
мүмкүндүгүн аягына чейин текшерүү үчүн толук тексттик документтерди карап
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чыгышты. Келишпестиктер талкууланылды, жана чечимдер консенсустун негизинде
кабыл алынып жатты. Адабият боюнча издөөнүн жыйынтыктарын блок-схемага
жазуу үчүн шаблон катары биз «Предпочтительные элементы отчетности для
систематических обзоров и метаанализов» (PRISMA) платформасын пайдаландык
(http://www.prisma-statement.org/statement.htm
адреси
боюнча
жеткиликтүү).
Төмөнкүдөгү 2-сүрөттөгү блок-схема, ошондой эле киргизилбегендигинин себебин
көрсөтөт.
5-КАДАМ. Изилдөөлөрдөн маалыматтарды чогултуу. Ар бир тандалган
изилдөөлөрдөгү маалыматтар баштапкы текшерүүнү өтүштү («Cooperден» алынган
маалыматтарды текшерүү таблицасын пайдалануу менен, 2010-ж.). Андан кийин
маалыматтар маалыматтарды чыгаруу үчүн кодировкалоо үчүн бланктарды
пайдалануу менен чыгарылышты. Кодировкалоо бланктары төмөнкү категориялар
жөнүндө маалыматтарды камтышкан: автору, жылы, изилдөө жүргүзүлгөн жери,
изилдөөнүн
планы,
максаты,
катышуучуларды
тандоо,
чаралар,
профилактикалоо/кийлигишүү программалары (бул колдонууга мүмкүн болсо),
натыйжалар, жыйынтыктар, негизги тыянактар ж.б.
6-КАДАМ. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын анализдөө жана интеграциялоо.
Башкалар менен бирге, биз төмөнкүлөргө ылайык далилдердин бир нече
параллелдик агрегацияларын жүргүздүк: a) обзордун процессинде пайда болгон ар
кандай концепцияларга; b) изилдөөнүн тибине; с) изилдөөнүн географиялык
регионуна; жана d) профилактикалоого же кийлигишүүгө жиберилген изилдөөлөргө.
Бул
агрегациялоо
ыкмасынын
таза
артыкчылыгы
бар,
себеби
маалыматтардын/далилдердин ар түрдүү наборун олуттуу бирдиктүүгө уюштурууга
мүмкүнчүлүк берет. Изилдөө тобунун мүчөлөрү маалыматтарды чыгарууну жана
жалпылоону жүргүзүштү.
7-КАДАМ. Далилдерди интерпретациялоо. Бул этапта чогулган маалыматтарды
конкреттүү төмөнкүлөр боюнча жалпыладык: a) адабияттан пайда болгон ар кандай
темалар; b) ар бир тыянакка болгон ишенимдин даражасы (болгон маалыматтын
жана изилдөөлөрдүн жана отчёттордун ишенимдүүлүгү
көз карашынан); c)
жалпылануучу жана тыянактардын колдонулушу; d) бар болгон билимдердин жана
келечектеги көрсөтмөлөрдүн чектелгендиги.
8-КАДАМ. Эң негизги көрсөтмөлөрдү түзүү жана отчётту жыйынтыктоо:
Обзордун командасы чектөөлөргө жана келечектеги максаттарга акцент коюу менен
эң негизги көрсөтмөлөрдү түздү. Биз PRISMA тобунун отчётторду жазуу боюнча
колдонулуудагы принциптерине ылайык түзүлүштүрүлгөн жыйынтыктарды отчётко
интеграциялоо үчүн нарративдик синтез ыкмасын колдонобуз (Mhoer et al., 2008).
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1-сүрөт. Издөө стратегиясынын блок-схемасы

Идентификациялоо

PRISMA блок-схемасы 2009
Издөөнүн жыйынтыгында
табылган маалыматтар
базасынан табылган
жазуулар
(Англис 3 516
(Француз =614)
(Араб =192)
(Кытай =71)

Боз адабияттын башка
булактарынан табылган
кошумча маалыматтар
(n = 24)

Киргизилгендер

Ылайык келүү

Текшерүү

Кайталоолорду жок кылгандан
кийинки жазуулар (n = 4517)

Текшерилген
жазуулар (n = 1 956)

Ылайыктуулукка
текшерилген
толуктексттүү макалалар
(Англис = 261
(Француз =205)
(Араб =96)
(Кытай =32)

Чыгарылып салынган
жазуулар (n = 2 561)

Негизделип чыгарылып
салынган толуктексттүү
макалалар (n = 1 362)

Сапаттуу анализге
киргизилген изилдөөлөр
(n = 449) 69%
Сандык анализге
киргизилген изилдөөлөр
(мета-анализ)
(n = 2) 31%
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1.2. Издөөнүн жалпы жыйынтыктары (темалар жана континенттер боюнча)
Төмөндө Агрегациялоо процессинин жыйынтыктары сүрөттөлгөн обзордун 5жана 6-кадамдарынын жыйынтыктары көрсөтүлөт. 2-таблицада үч негизги
тилдерде изилдөөнүн түзүлүшү, илимий жааты жана жалпы темасы боюнча
бөлүнгөн жыйынтыктар көрсөтүлгөн. Кийинки таблицада макалалардын обзордуу
анализин жүргүзөлү дегенбиз. Алгач, биз ыкмаларды жана дисциплиналарды
тандоо менен аныкталыш үчүн үч жумушчу тилди үйрөндүк (англис, француз,
араб).
Андан кийин, биз бул ресурстарга контенттин багытын аныктоо үчүн эң негизги
сөздөрдү бердик. Кээде бир эң негизги сөздү табуу абдан кыйын болду,
ошондуктан, кийинкиде биз эң негизги сөздөрдүн маанисинин өтө эле кеңири
диапазонун киргиздик. Мисалы, тексттеги мамиле терроризмге багытталган
болушу мүмкүн, бирок ошондой эле зомбулук аспекттерди да камтышы мүмкүн.
Ушундан кийин, биз көбүнчө цитата кылынган сөздөрдү артык көрө баштадык.
Жыйынтыгында (майда-чүйдөлөрү 3-7-сүрөттөрдө) төмөнкүлөр анык болду:

➥ Сапаттык

жана социалдык мамилелер көбүнчө англис тилиндеги
документтерде кездешет. Башка жагынан, француз тилиндеги документтерде
саясий илимдер көз карашынан болгон мамилелер көбүрөөк кездешет.

➥ Англис жана араб тилдериндеги документтерде сандык жана сапаттык
мамилелерди пайдалануу бирдей болгон учурда, француз тилиндеги
документтерде сандык ыкмалар абдан аз.
➥ Терроризмге жана зомбулук кол салууларга тийиштүү темалар, адатта бардык
үч тилдерде тең басымдуу көп, бирок араб тилиндеги документтерде
радикалдашуу түшүнүгү аз жана андан да аз англис тилиндеги документтерде
кездешет.
➥ Исламга шилтемелер англис тилдериндеги документтерде анча көп эмес,
француз жана араб тилдеринде андан да аз.
2-таблица Изилдөөнүн дизайны, илимий жааты жана жалпы темасы боюнча
бөлүнгөн жыйынтыктар
Мазмуну

Дисциплина
ны же
ыкманы
тандоо

Сапаттуу анализ
Сандык анализ
Теоретикалык анализ
Социологиялык мамилелер
Саясий илим
Социологиялык мамилелер
Тарых

Темасы

Зомбулук кол салуулар
Терроризм
Кибертерроризм1
Социалдык тармактар
Конспирологиялык теория
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Англис

143
72
65
135
100
35
10
137
125
117
87
55
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%

25.5%
12.9%
11.6%
24.1%
17.9%
6.3%
1.9%
24.5%
22.3%
20.9%
15.5%
9.8%

Француз

74
12
32
62
80
32
6
73
44
42
11
12

%

24.8%
4.0%
10.7%
20.8%
26.8%
10.7%
2.0%
24.5%
14.8%
14.1%
3.7%
4.0%

Араб

34
26
12
34
45
12
25
33
54
16
21
26

%

18.1%
13.8%
6.4%
18.1%
23.9%
6.4%
13.3%
17.6%
28.7%
8.5%
11.2%
13.8%

22
11
6
560

Радикалдашуу
Ислам
Жыныс

2

Тандалган окуялар

Саны
1
2
3

Тийиштүү документтердин
3
саны

3.9%
2.0%
1.1%

260

54
56
6
298

18.1%
18.8%
2.0%

196

8
24
6
188

4.3%
12.8%
3.2%
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Изилдөөдө кибертерроризм коркутуу жолу менен саясий олжолорго жетүү үчүн адамдардын каза болушуна
же денесине олутту зыян келтирген же коркунуч түзгөн зомбулук аракеттерин уюштуруу үчүн Интернетти
пайдалануу катары каралат.
Зомбулук радикалдашуу ыкмалары, кыязы, жынысына жараша айырмаланат. Ошондуктан, биз жынысына
карата ошондой айырмачылыктардын мүнөздөмөлөрү көрсөтүлгөн изилдөөлөрдү издедик.
«Социалдык медиа» жана «радикалдашуу» критерийлерин пайдалануу менен табылган илимий макалалар,
олуттуу методологиялык негизге ээ.

Изилденүүчү документтердин мазмунун идентификациялоо үчүн биз тийиштүү
жааттагы ар бир ишке индекс койдук. Бул мамилени ар бир үч тил үчүн
макаланын башында, же аннотацияда пайдаланган эң негизги сөздөрдү
индексациялоо жолу менен өркүндөттүк.
Төмөндөгү 3төн 5ке чейинки сүрөттөр социалдык тармактар жана радикалдашуу
боюнча адабияттын көбүрөөк жайылган булактары болуп, политология жана
социология эсептелгендигин көрсөтүшөт. Социалдык изилдөөлөр көбүрөөк
англис тилинде жайылган, ал эми араб жана француз тилдериндеги
изилдөөлөрдүн жыйынтыктары көбүнчө саясий илимдерде негизделген.
3-сүрөт. Дисциплиналарды англис тилиндеги шилтемелери менен сандык
бөлүштүрүү
Психологиялык
мамилелер
6,30%

Саясий илим
17,90%

Сапаттык
изилдөө
25,50%

Англис тилиндеги
жарыялоолор

Социологиялык
мамилелер
24,10%

Сандык изилдөө
12,90%

Теоретикалык
анализ 11,60%

4-сүрөт. Дисциплиналарды француз тилиндеги шилтемелери менен сандык
бөлүштүрүү
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История
2,00%

Сапаттык
изилдөө
24,80%

Психологиялык
мамилелер
10,70%

Саясий илим
26,80%

Француз
тилиндеги
жарыялоолор

Сандык изилдөө

4,00%

Теоретикалык
анализ 10,70%
Социологиялык
мамилелер
20,80%

5-сүрөт. Дисциплиналарды араб тилиндеги шилтемелери менен сандык
бөлүштүрүү

Тарых
13,30%
Психологиялык
мамилелер
6,40%

Сапаттык
изилдөө
18,10%

Араб тилиндеги
жарыялоолор

Сандык изилдөө
13,80%

Саясий илим
23,90%

Социологиялык
мамилелер
18,10%
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Теоретикалык
анализ 6,40%

Төмөндөгү 6-8-сүрөттөрдө тилдер боюнча жалпы темалар, терроризм жана
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зомбулук же драматикалык кесепеттери менен байланышкан темалардын
үстөмдүгү менен бирдей эле бөлүштүрүлгөндүгү көрсөтүлгөн (46% англис
тилинде, 39% француз тилинде, 43% араб тилинде).
6-сүрөт. Темаларды англис тилиндеги шилтемелери менен сандык бөлүштүрүү
Радикалдашуу
4%

Ислам 2
%

Зомбулук
жана кол
салуулар
24 %

Терроризм
22 %

Жыныс
1%

Англис
тилиндеги
жарыялоолор
Кибер терроризм
21 %

Социалдык
тармактар
16 %
Чагым
теориясы
10 %
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7-сүрөт. Темаларды француз тилиндеги шилтемелери менен сандык
бөлүштүрүү

Ислам
19 %

Зомбулук жана
кол салуулар
24 %

Француз
тилиндеги
жарыялоолор

Радикалдашуу
18 %

Кибер терроризм
14 %

Терроризм
15 %

Чагым
теориясы
14 %

Жыныс
1%

8-сүрөт Темаларды
бөлүштүрүү

Радикалдашуу
5%

Терроризм
31 %

араб

Социалдык
тармактар
16 %

тилиндеги

Ислам 9
%

шилтемелери

Зомбулук
жана кол
салуулар
12 %

Араб тилиндеги
жарыялоолор

Кибер терроризм
15 %

Чагым
теориясы
6%
Социалдык
тармактар
21 %
Жыныс
1%
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менен

сандык

Экинчи деңгээлдеги агрегациялоолор тилдер ортосундагы айырмачылыктарды
көрсөттү. Мисалы, француз адабиятына караганда (47% англис тилинде, 22%
француз тилинде, 43% араб тилинде), англис жана араб адабияттарында көбүрөөк
көңүл социалдык тармактарга жана терроризмге, ошондой эле социалдык
тармактардагы террористтик саясаттын таасирине (16% англис тилинде, 4% француз
тилинде, 21% араб тилинде) бурулат. Кибертерроризм жана террористтик
коммуникация менен күрөшүү ыкмаларынын көйгөйү (цензура, талкуулоолордун
анализи, контр-талкуулоолор) үч тилде тең бирдей изилденет (21% англис тилинде,
14%
француз тилинде, 15% араб тилинде). Табылган француз жана араб
изилдөөлөрүнүн бир азы гана идеологиялык текшерүү жана радикалдашуу
процесстерине (4% англис тилинде, 18% француз тилинде, 5% араб тилинде) же
ислам, исламизм, салафизм (2% англис тилинде, 19% француз тилинде, 9% араб
тилинде) сыяктуу темаларга топтолушат. Биз көргөндөй, франкотилдүү журналдарда
көбүрөөк диний радикалдашууга көңүл бурулат, жана алар радикалдашууну жаш
адамдарды менталдуу контролдоо жол-жобосу катары кабыл алышат. Гендердик
таандыгы жөнүндө маселе үч тилде тең изилденет (1% англис, 2% француз тилинде,
1% араб тилинде).

1.3. Салыштыруу
9 жана 10 сүрөттөрү англис тили жарыялоолордун үстөмдүк кылган тили экендигин
көрсөтүшөт: 50%дан жогору радикалдашуу жөнүндө адабият жана 51%
радикалдашуу жана социалдык тармактар жөнүндө жарыялоолор (18% француз
тилинде жана 10% немис тилинде). Россия терроризм жаатындагы изилдөөлөрдүн
10%ын жарыялайт, бирок 2%ы гана радикалдашуу жана социалдык тармактар
темасында экендигин белгилейбиз. Англис тилиндеги жарыялоолордун көп болушу,
португал тилдүү жана азия өлкөлөрү, көбүнчө, иштерин англис тилинде
жарыялагандыгына байланыштуу.
9-сүрөт. Тилдер боюнча жарыялоолордун картасы (темалары: радикалдашуу
жана терроризм)

«Радикалдашуу» + «терроризм» жарыялоолору
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10-сүрөт. Тилдер боюнча жарыялоолордун картасы (темалары: радикалдашуу
жана социалдык тармактар)

«Радикалдашуу» + «терроризм» жарыялоолору

Жеткиликтүү адабияттарды салыштыруунун жыйынтыктары боюнча төмөнкүдөй
тыянак чыгарса болот:
➥ Сандык изилдөөлөр дагы деле аз (17,3% англис тилинде, 6,1% француз
тилинде, 13,8% араб тилинде).
➥ Эмпириялык изилдөөлөрдүн көпчүлүгү сапаттуу изилдөөлөрдө
негизделген, алар көп учурларда окуялардын анализин же радикалдашкан
адамдар менен интервьюну түзөт (38,5% англис тилинде, 33,2% француз
тилинде, 18,1% араб тилинде).
➥ Тарыхый мамилелер абдан аз кезигет (1,9% англис тилинде, 3,1% француз
тилинде, 13,3% араб тилинде). Мындай изилдөөлөрдүн араб дүйнөсүндөгү
жана терроризмди изилдөө боюнча жетектөөчү университеттериндеги
маанилүүлүгүн белгилейбиз.
➥ Психологиялык мамиледеги изилдөөлөр (13,5% англис тилинде, 16,3%
француз тилинде, 6,4% араб тилинде) терроризмдин курмандыктарга
таасир берүүсүнө, вербовкалоонун психологиялык таасир берүүсүнө жана
чагым теорияларына жана дерадикалдашуу тажрыйбасына же
терроризмден чыккан адамдарды жарандык интеграциялоого топтолгон.
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2-ТИРКЕМЕ.
РАДИКАЛДАШУУ ЖАНА СОЦИАЛДЫК
МЕДИА БОЮНЧА АВТОРЛОРДУ ЖАНА
АДАБИЯТТАРДЫ САЛЫШТЫРУУ
2.1 Изилдөөчүлөрдү салыштыруу
Биз изилдөөчүлөрдүн иштеринин өлкөсүн алардын университетке же изилдөө борборуна
таандыгынын негизинде аныктадык. Биздин базада 679 авторлор бар. Алардын географиялык
региондору боюнча бөлүштүрүлүшү 11-сүрөттө жана 3-таблицада көрсөтүлгөн:
11-сүрөт. Континенттер боюнча салыштыруу
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3-таблица Изилдөөчүнүн географиялык региону
Түндүк Америка

158

Борбордук жана Латин Америкасы

6

Азия

69

Европа

287

Араб дүйнөсү

139

Африка

8

Австралия

12
779

Төмөндөгү 4-таблица Европадагы изилдөө борборлорунун көбүнчөсү Францияда жана Улуу
Британияда жайгашкандыгын көрсөтөт.
4-таблица Европа өлкөлөрү
Европа өлкөлөрү
Германия

14

Бельгия

12

Дания

1

Франция

112

Ирландия

8

Италия

14

Норвегия

5

Нидерланддар

5

Польша

6

Португалия

3

Румыния

2

Улуу Британия

80

Россия

4

Испания

4

Швеция

4

Швейцария

10

Түндүк жана Түштүк Европадагы бөлүштүрүү бирдей эле көрүнөт (151 жана 135), ал эми
авторлордун көбүрөөк саны (179) Европанын жерортолукдеңиз өлкөлөрүндө жайгашкан
уюмдар менен байланышкан.
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12-сүрөт. Географиялык региондор боюнча салыштыруу

Түндүк Африканы жана Жакынкы Чыгышты радикалдашуу боюнча 20,5% авторлор
көрсөтүшөт. Араб дүйнөсүндөгү мекемелер менен байланышкан авторлор, көбүнчө, араб
тилинде эмес, англис же француз тилдеринде жарыяланышат деп белгилесе болот.

2.2 Изилдөө борборлору жана уюмдары
Биздин обзор көп сандагы аналитикалык жана илимий-изилдөөчүлүк борборлорду жана
уюмдарды, ушул обзордун максаттары үчүн издөөлөрдүн жүрүшүндө табылган
радикалдашууга жана социалдык тармактарга арналган жарыялоолорду камтыган. Бул тизме
акыркы болуп саналбайт, бирок окурманга ушул жаатта аракеттенген борборлордун,
университеттердин жана мекемелердин жайгашкан жерин элестетүүгө жардам берет. 364
борбордун толук тизмесин 1-тиркемеде тапса болот.
5-таблица Борборлорду региондор боюнча бөлүштүрүү
Саны
128

Түндүк Америка

%
35.2

4

1.1

Азия

35

9.6

Европа

150

41.2

Араб дүйнөсү
Африка

36

9.9

3

0.8

Австралия

8

2.2

Латин Америкасы

Total

364

Кеңешмелер өткөрүлгөн 364 изилдөө борборлорунун ичинен 41,2%ы Европада
жайгашкан, андан кийин Түндүк Америка турат (АКШ - 28,3% жана Канада - 6,9%).
Араб дүйнөсү, 9,9% изилдөө түзүлүштөрү менен, үчүнчү позицияда турат. 6-таблица,
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бүгүнкү күнү радикалдашууну жана терроризмди жана социалдык тармактарды
изилдеген борборлор 42ден ашык өлкөдө бар экендигин көрсөтөт.
6-таблица Өлкөлөр боюнча изилдөө борборлору
Өлкө
АКШ
Франция
Улуу Британия
Канада
Кытай
Германия
Австралия
Индия
Израиль
Италия
Бельгия
Ирландия
Алжир
Египет
Норвегия
Тунис
Бириккен Араб Эмираттары
Иордания
Нидерланддар
Польша
Испания
Катар
Сингапур
Швеция
Швейцария
Турция
Бразилия
Ливан
Түштүк Африка
Пакистан
Португалия
Австрия
Чили
Колумбия
Дания
Ирак
Иран
Япония
Малайзия
Мексика
Нигерия
Шри Ланка
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Бардыгы
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Саны
103
54
48
25
18
9
8
7
7
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
364

%
28,3
14,8
13,2
6,9
4,9
2,5
2,2
1,9
1,9
1,9
1,4
1,4
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

3-ТИРКЕМЕ.
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университети
Юридикалык институт, Тяньцзинь коомдук илимдер академиясы
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Эксетер университетиндеги Персия булуңун изилдөө борбору
Стратегиялык жана дипломатиялык изилдөөлөр борбору
Жазык сот адилеттүүлүгү жаатындагы изилдөөлөр борбору
КОПИНЕ долбоору, Эдинбург университети
Крэнфилд университети
Киберкылмышкерликти илимий-изилдөө институту
Кылмышкерлик жана коопсуздук жаатындагы изилдөөлөр, Чыгыш Англия
университети
ЖМК жана коммуникация факультети – Лондон экономика мектеби
Роял Холлоуэйдеги тарыхый факультеттери, Лондон университети
Эдинбург Нейпир университети
Хандадагы Терроризмди жана саясий зомбулукту изилдөө борбору
Стратегияны мамиле кылуу институту
Араб жана ислам изилдөөлөр институту
Эл аралык коопсуздук программасы, Готэм Хаус
Лондон Королдук колледжинин алдындагы Эл аралык радикалдашууну
изилдөө боюнча борбору
Эл аралык радикалдашууну изилдөө боюнча борбору, Королдук колледж,
Лондон
Жыкынкы чыгыштык изилдөөлөр институту
Эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институту (IISS)
Лондон легаттар институтунун Королдук колледжи, Ланкастер
университети, PRP
Плимут университети – Укук, криминология жана өкмөт мектеби
Лондондук Мария королевасы университети
Британиянын мусулман кеңеши
Улуттук зомбулук кылмыштарды анализдөө боюнча борбору
Ньюкасл университети, саясат факультети
Бизнес жана менеджмент мектеби
Шеффилд Халлам университети / Ноттингем Трент университети
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Арабские Эмираты
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Радикалдашуу маалыматтык тармагы (RAN)
Святой Антоний колледжи, Оксфорд университети, Тони Блэр Фэйт фонду
Лондондун университеттик колледжи
Роберт Гордон университети, (Улуу Британия) Прикладдык социалдык
изилдөөлөр факультети
Глазго университети
Сент-Эндрюс университети
Лондон университети
Квиллиам фонду
Зомбулук жана экстремизм менен күрөшүү боюнча программасы, Демос
Бүткүл дүйнөлүк маданий психиатрия ассоциациясы / Лондон
университетинин Куин Мэли колледжинин алдындагы маданият боюнча
кеңеш берүү кызматы
Сауд королу университети, Эр-Рияд
Аль Месбар изилдөөлөр борбору жана изилдөөлөр
Перспектикалык изилдөөлөр жана келечектин изилдөөлөрү
Хедая жана Эл аралык терроризм менен күрөшүү борбору
Африканын стратегиялык изилдөөлөрү (ACSS)
Эл аралык Альянс университети
Америкалык саясий жана социалдык илимдер академиясы
Америкалык аскер университети, Батыш Вирджиния
Америкалык криминология коому – илимий-изилдөө борбору
Анненберг байланыш мектеби, Пенсильвания университети
Аризона штаты университети
Жасалма интеллект лабораториясы, Аризона университети, Тусон
Интернет-изилдөөлөр ассоциациясы – илимий-изилдөө борбору
Блумсбург университети, Пенсильвания
Мамлекеттик Боулинг Грин университети
Калифорния мамлекеттик университети, Сан-Бернардино
Калифорния мамлекеттик университети, Станислав
Карнеги Меллон университети
Эл аралык стратегия борбору, Сэма Нанн эл аралык мамилелер мектеби
Жек көрүүнүн жана экстремизмди изилдөө борбору, Калифорния
мамлекеттик университети, Сан-Бернардино
Информатика жана технология колледжи, Дрексел университети,
Филадельфия
Терроризм менен күрөшүү боюнча борбору, Вестпойнт
Эл аралык мамилелер боюнча кеңеш – илимий-изилдөөлөр борбору
Дэвидсон колледжи, Кэролайн дю Норд
Саясий илимдер факультети, Шиппенсбург университети
Китепканатаануу факультети, Clarion университети
Башкаруу жана байланыш факультети, Аризона университети
Башкаруунун маалыматтык ситемалары факультети, Аризона университети
Психология факультети, Алабама штаты университети
Иллинойс Түштүк университетинин социология факультети
Дикки эл аралык өзара түшүнүү борбору - Дартмут колледжи
Дуглас Уайлдердин Өкмөт жана коомчулук менен байланышуу боюнча
мектеби - Ричмонд университети
Ютик колледжинин Экономикалык кылмышкерлик жана киберкоопсуздук
институту
Денвер университетинин алдындагы Эстлоу эл аралык журналистика жана
жаңы ЖМК борбору
Тышкы саясат институту – илимий-изилдөө борбору
Джордж Вашингтон университети
Джорджтаун университети
Джорджтаун университети
Гувер институту, Стэнфорд университети
Өкүлдөр палатасынын улуттук коопсуздук боюнча комитети – АКШнын
Өкүлдөр палатасы
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Хантер колледжи
Пенсильваниянын Индиан университети
Эл аралык саясий психология коому – илимий-изилдөө борбору
Кеньон-колледжи, социология факультети
Жакынкычыгыштык форум – илимий-изилдөө борбору
Вашингтондогу Жакынкы Чыгыш институту, Колумбия округу
Монтана штатынын университети
Улуттук чалгындоо кеңеши (GERP) – АКШ өкмөтү
Аскер-деңиз аспирантурасы
Нью-Йорк университети – Кесипкөйлүк даярдоо мектеби
Никсон борбору - илимий-изилдөө борбору
Түндүк орто университети
Түндүк-батыш университети, Эванстон
АКШ өкмөтүнүн аскер-деңиз изилдөөлөр башкармалыгы
Огайо штатынын университети
Пенсильвания штатынын университети
Пеппердин университетинин юридикалык мектеби / Эл аралык укук
журналы
Саясий изилдөөлөрдү жүргүзүү боюнча ассоциациясы (PRA) – илимийизилдөө борбору
Прескотт искусстволор жана илимдер колледжи
РАНД корпорациясы – илимий-изилдөө борбору
Рузвельт университети
Баалуу кагаздар индустриясын автоматташтыруу корпорациясы – башкы
офис
Санфорд мамлекеттик саясат мектеби
Симон Визенталь борбору - илимий-изилдөө борбору
Динди илимий изилдөө коому
Түштүк Иллинойс университети
Түштүк Иллинойс университети, Карбондейл
Стэнфорд жасалма интеллект лабораториясы
Стэндфорд университети
АКШ армиясынын тактикалык маалыматын жалпылоо, изилдөөчүлүк
лабораториясы боюнча бөлүмчө Лаборатория, Абердин сыноо полигону,
Мэриленд
Техас Лаббок техникалык университети, Техас
Америкалык криминологиялык коому
Эл аралык зомбулук экстремизмди изилдөө боюнча борбору (ICSVE) –
илимий-изилдөө борбору
Эль-Пасодогу Техас университети
Вашингтон институту
Ой-жүгүртүү стратегияларынын илимий-изилдөө борбору
Улуттук чалгындоо кеңеши – илимий-изилдөө борбору
АКШнын аскер-деңиз колледжи, Киберчыр-чатактарды изилдөө борбору
(C3S)
Арканзас университети
Калифорниялык Гастингс университети, юридикалык колледж
Клейтон университети
Денвер университети жана Илифф теологиясы мектеби
Флорида университети
Мэриленд штатынын университети, Балтимор округу, Балтимор, Мэриленд
Мэриленд университети Фрэнсис юридикалык мектеби Кэри китеби
Массачусетстин Лоуэлл университети, Терроризмди жана коопсуздукту
изилдөө борбору
Мичиган университети жана Джон Джей атындагы жазык сот адилеттүүлүк
колледжи
Миссури университети
Небраска университети - Линкольн
Түндүк Дакотанын Гранд Форкс университети, Түндүк Дакота
Оклахома университети
Пенсильвания университети
Түштүк Флорида университети
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Техас университети
Остиндеги Техас университети
Висконсин университети - Мэдисон
АКШ улуттук коопсуздук министрлиги
Коомдук демократия борбору USC – илимий-изилдөө борбору
Уолден университети
Вашингтон жакынкычыгыш саясат институту – аналитикалык борбору
Уотерфорд технологиялык институту
Батыш Вашингтон университети
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4-ТИРКЕМЕ.
АРАКЕТТЕНҮҮГӨ КВЕБЕК
ЧАКЫРЫГЫ
«Аракеттенүүгө Квебек чакырыгы» 26 «Квебек-ЮНЕСКОнун» «Интернет и радикализация
молодежи: предотвращение, действия и жизнь вместе» аталыштагы конференциясынын
аягында жарыяланган. Бул маанилүү документ Конференциянын 70тен ашык өлкөдөн
келген 500 катышуучуларынын талкуулоосунун негизинде түзүлгөн жана жарандарды
жана эл аралык коомчулукту радикалдашуу менен күрөшүү жана аны алдын алуу үчүн
чараларды көрүүгө чакырат.
Тынчтык, коопсуздук, адам укуктарын коргоо жана дем берүү, укуктун үстөмдүгү жана
туруктуу өнүгүү кызыкчылыгында улуттук жана эл аралык масштабда алдын ала көрүлгөн
аракеттерге коркунуч туудурган чыдамсыздык жана зомбулук экстремизм көрүнүштөрүнө
тынчсыздануу менен:
Зомбулукка алып келген радикалдашуу, бир дагы дин, идеология же адамдар менен
байланышпаган өнүккөн, көп кырдуу глобалдуу көрүнүш экендигин эске алуу.
Зомбулукка алып келген радикалдашууну алдын алуу адамдар укугу боюнча көптөгөн эл
аралык документтерде бекитилген принциптерге жана баалуулуктарга карата жалпы
милдет экендигин баса белгилөө.
Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык катчысынын чакыргына жана анын зомбулук
экстремизмди алдын алуу боюнча аракеттер планына жооп берүү жана анын аткарылышын
жактыруу.
Зомбулукка алып келген радикалдашуунун түпкү тамырлык себебин анализдөө жана
алдын алуу көп пландуу мамилесинин маанилүүлүгүн дайыма ырастоо.
Экстремисттик пропагандалоо, радикалдык топтор тарабынан вербовкалоо жана жек көрүү
жана чыдамсыздык менен демилгеленген зомбулук аракеттерди жасоого азгыруу
максаттарында колдонулган байланыштын жаңы каражаттарын пайдалануу менен
зомбулук экстремисттик идеяларды жайылтуу маселелерин чечүү.
Жаңы технологиялар, ошондой эле зомбулукка алып келген радикалдашуунун шайманы
экендигин баса белгилөө, өзгөчө, Интернетте адам укугуна, мамиле кылууга, өзара
түшүнүүгө жана чыдамкайлыкка колдоо көрсөтүү үчүн жарандардын билим алуусуна
жана сын ой-жүгүртүүсүнө дем берүү үчүн контр чабул жасоону сунуштоо мүмкүнчүлүгү
менен.
2030-жылга чейинки мезгилге Күн тартиптин алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун
камкордугунун алдында кабыл алынган туруктуу өнүгүү жаатында максаттарга толугу
менен жетүү боюнча иштердин актуалдуулугун дайыма ырастоо.
26

Квебек жана ЮНЕСКО/ИФАП тарабынан уюшулган «Интернет и радикализация молодежи: предотвращение, действия и жизнь вместе» эл
аралык конференциясы менен макулдашылган, Декабрь, 2016-жыл https://www.agora-inscription.ca/UNESCO-QUEBEC/en/qThcall
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Эл аралык коомчулуктарды кызматташууга жана жаштардын радикалдашуусун алдын
алуу жана зомбулук экстремизм менен анын бардык формаларында күрөшүү боюнча
аракеттерди күчөтүүгө чакыруу.
Зомбулукка алып келген радикалдашууну алдын алуу боюнча чараларды көрүүгө, жана
ушул максатты аткаруу үчүн багыталган улуттук саясатты же аракеттер планын иштеп
чыгууга бардык өкмөттөрдү чакыруу.
Ырааттуу түрдө контр-атака жасоо жана сын ой-жүгүртүүгө, чыдамкайлыкка жана адам
укуктарын сыйлоого өзгөчө көңүл бурулган маалыматтык жана коммуникациялык
технологиялар жаатындагы инклюзивдик билим берүүлөр жолу менен экстремисттик
топтор негизделген чакырыктарына жана идеяларына шек келтирүүнү сунуштоо.
Бардык кызыкдар тараптарды радикалдашууну жана зомбулук экстремизмди токтотууга,
зомбулукту жана жек көрүүнү күчөтүүнү айыптоого жардам берген шаймандар жана
платформалар катары, Интернетке жана жаңы коммуникациялык жана маалыматтык
технологияларга жеткиликтүү болгонго жана колдонууга жардам берүүгө, ошондой эле
интеграциялоого, теңдикке жана маданияттар аралык мамилеге чакыруу.
Өкмөттөргө жаштарды тартууга жана аларга тынчтык, чыдамкайлык жана өзара түшүнүү
кызыкчылыгында жаңы санариптик долбоорлорду жетектөөгө жана маалыматты бардык
жерге жайылтууга мүмкүнчүлүк берүүнү сунуштоо.
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Социалдык тармактар жеңилерлик адамдарды зомбулукка алып келеби?
Адамдардын көпчүлүгү буга ишенет. Жана алар мындай мүмкүнчүлүккө
цензураны киргизүү, аңдуу жана контрпропагандалоо жүргүзүү менен жооп
кайтарышат. Бирок, себеп катары Интернет жөнүндө жана ал реакциялардын
таасири жөнүндө, чындыгында эмне билебиз? Бүткүл дүйнө жүзүндө
өкмөттөр жана интернет-компаниялар зомбулук кол салуудан коргонуу
себептери жана каражаттары жөнүндө божомолдордун негизинде чечим
кабыл алышат. Маселе, өткөрүлүп жаткан анализдер жана жооп катары
көрүлүп жаткан чаралар үчүн ишенимдүү негиз камсыз кылууда турат.
Божомолдо негизделген же паника жана коркунучтун негизинде болгон
саясат эмес, факттардын жана далилдердин негизинде түзүлгөн саясат керек.
Так эле ушул контекстте ЮНЕСКО “Жаштар жана зомбулук экстремизм
социалдык тармактарда” атуу изилдөөнү тапшырма берди. Бул иште
социалдык тармактардын, өзгөчө качан алар жаштарга жана аялдарга
тийишкенде, зомбулук радикалдашуу процессиндеги болжолдонгон ролун
изилдөөгө арналган илимий-изилдөөлөрдүн (негизинен, 2012-2016-жылдар
мезгилинде жүргүзүлгөн) глобалдык салыштырмасы көрсөтүлгөн.

Коммуникация
Билим берүү, илим жана
маданият маселелери
боюнча Бириккен
Улуттар Уюму
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