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O‘zbekiston SSR siyosiy rahbariyatidagi
yangi o‘zgarishlar. 

• 1989-yil 23-iyunda tajribali iqtisodchi
va partiya xodimi Islom Karimov
O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy
Komitetining birinchi sekretari qilib
saylandi. U o‘zi saylangan plenumda
so‘zlagan nutqida O‘zbekistonning
Ittifoqda tutgan o‘rni va rolini aniq va
ravshan belgilab berdi, madaniy
merosni va tarix haqiqatini tiklash, milliy
urf-odatlar va an’analarni rivojlantirish
obyektiv zaruriyat ekanligini ta’kidladi.



“Birlik” xalq harakati va “Erk” 
demokratik partiyasining ijtimoiy-
siyosiy cheklanganligi va xatolari

• Bu davr O‘zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotida jiddiy o‘zgarishlar,  
ayniqsa,  jamoat tashkilotlarining faollashuvi va siyosiy
madaniyatning keskin ko‘tarilishi yuz berdi. 1988-yil noyabrda “Birlik” 
xalq harakati (rahbari professor Abdurahim Po‘latov) jamoat
tashkiloti sifatida tashkil topdi. Shuningdek, harakat huzurida
O‘zbekiston yoshlarining erkin uyushmasi (1988-yil noyabrda asos
solingan) hamda “To‘maris” ayollar harakati ham faoliyat ko‘rsatdi. 
Ular XX asr 80-yillari oxiri va 90-yillari boshlarida respublika ijtimoiy-
siyosiy hayotida katta rol o‘ynadi. Harakatning “Birlik”, “To‘maris” va
boshqa gazetalari yarim ochiq holatda nashr etildi hamda O‘zbekiston
aholisi o‘rtasida tarqatildi.



• 1990-yil 30-aprelda “Erk” demokratik partiyasining ta’sis qurultoyida uning
dasturi va nizomi qabul qilindi. Partiya tomonidan 1990 – 1992-yillarda nashr
etilgan “Erk” gazetasi O‘zbekiston aholisi o‘rtasida juda mashhur bo‘lib ketdi.

• Bu harakat va partiyalar (keyinchalik, O‘zbekistonda demokratik ruhdagi
boshqa siyosiy partiyalar va harakatlar ham tashkil topdi) oshkoralikni
kengaytirish, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni faollashtirish, o‘zbek
xalqi milliy qadriyatlari, xususan, an’ana va marosimlarni qayta tiklash, 
shuningdek, respublika hayotida Markaz hukmronligiga barham berish
hamda O‘zbekistonning tom ma’nodagi siyosiy va iqtisodiy mustaqilligiga
erishish talablari bilan chiqdi. Biroq bu harakat va partiyalarning rahbarlari
keyingi yillarda O‘zbekiston Prezidenti va O‘zbekiston Oliy Kengashi
siyosatiga muxoliflik yo‘liga o‘tdilarki, bu narsa jamiyatdagi fuqarolar totuvligi
va hamjihatligiga putur yetkaza boshladi. Shundan keyin 1992-yildan “Birlik” 
va “Erk” O‘zbekiston hududida o‘z siyosiy faoliyatini to‘xtatdi



O‘zbekiston SSRda prezidentlik
boshqaruvining joriy etilishi

• 1990-yil 24-martda bo‘lgan O‘zbekiston SSR Oliy Sovetining o‘n
ikkinchi chaqiriq I sessiyasida O‘zbekistonda prezidentlik boshqaruvi
ta’sis etildi va O‘zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining
birinchi kotibi Islom Karimov O‘zbeki- ston SSR Prezidenti qilib
saylandi. Ittifoqdosh respublikalar o‘rtasida birinchi bo‘lib
O‘zbekistonda prezidentlik boshqaruvi joriy qilindi.

• Prezidentlik boshqaruvining paydo bo‘lishi va taraqqiyoti
respublikada quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ldi:



• Birinchi bosqich1990-yil mart – oktyabr oylarini tashkil qiladi. Unda 1990-yili 
mart oyida O‘zbekiston SSR Prezidenti lavozimini ta’sis etish hamda
“O‘zbekiston SSR Konstitutsiyasi (Asosiy Qonuni)ga o‘zgartirish va qo‘shim-
chalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilinib, O‘zbekiston SSRning bi-
rinchi Prezidenti saylandi. 1990-yil iyun oyida O‘zbekistonning Mustaqillik
deklaratsiyasi qabul qilindi.

• Ikkinchi bosqich 1990-yil noyabr – 1991-yil avgust oylarini o‘z ichiga oladi. 
1990-yil 1-noyabrda “O‘zbekiston SSRda ijroiya va boshqaruv hoki-
miyatining tuzilishini takomillashtirish hamda O‘zbekiston SSR Konstitutsi-
yasi (Asosiy Qonuni, 1978-yil qabul qilingan)ga o‘zgartirish va qo‘shimcha- lar
kiritish to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Qonunga ko‘ra, O‘zbekistonda
prezidentlik hokimiyati bilan Ministrlar Sovetining ijroiya boshqaruv hoki-
miyati qo‘shib yuborildi. O‘zbekiston SSR Ministrlar Soveti O‘zbekiston SSR 
Prezidenti huzuridagi Vazirlar Mahkamasiga aylantirildi. O‘zbekiston SSR 
Prezidenti Islom Karimov ayni bir vaqtda Vazirlar Mahkamasining raisi bo‘ldi.



• Uchinchi bosqich 1991-yil sentyabr – 1992-yil  yanvar oylaridan ibo-
rat bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin
1991- yil 29-dekabrda birinchi marta yashirin ovoz berish yo‘li bilan
o‘tkazilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri umumiy va muqobil asosdagi prezidentlik
saylovida Islom Karimov 5 yil muddatga O‘zbekiston
Respublikasining Prezidenti qilib saylandi. Bu bosqich 1992-yil 4-
yanvarda “O‘zbekiston Respublikasining vit- se-prezidenti lavozimini
tugatish hamda O‘zbekiston Respublikasi Bosh va- ziri lavozimini ta’sis
etish va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Aso- siy Qonuni)ga
o‘zgartirish kiritish to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilinishi bilan
yakunlandi



Mustaqillik Deklaratsiyasi va uning
ahamiyati

• O‘zbekistonda va ke- yinchalik boshqa ittifoqdosh respublikalarda
prezidentlik lavozimining joriy qilinishi Markaz uchun kuchli zarba bo‘ldi. 
Lekin shunga qaramasdan Moskva va uning respublikalardagi yugurdaklari
butun imkoniyatlarini ishga solib Itti- foqni saqlab qolish yo‘lidan bordi. Biroq
tarix hukmi boshqacha edi.

• 1990-yil 20-iyunda bo‘lgan O‘zbekiston SSR Oliy Soveti o‘n ikkinchi cha- qiriq
II sessiyasida Mustaqillik Deklaratsiyasi qabul qilindi. Aynan Mustaqil- lik
Deklaratsiyasi O‘zbekistonning mustaqilligi sari tashlangan juda muhim va
zalvorli qadam bo‘ldi. Xullas, Mustaqillik Deklaratsiyasi O‘zbekiston milliy
davlat mustaqilligining huquqiy va siyosiy asoslarini yaratish uchun katta xiz-
mat qildi. 14-dekabrda O‘zbekiston SSR tarkibidagi Qoraqalpog‘iston ASSR 
suvereniteti to‘g‘risida Deklaratsiya qabul qilindi.



Yangi Ittifoq shartnomasi va GKChP

• O‘zbekistondagi bunday voqealar hamda Sovet Ittifoqi tarkibidan 1990-yil  mart –
may oylarida Litva, Latvi- ya va Estoniyaning chiqib ketishi SSSRning davlat
butunligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. 1990-yili SSSRda kommunistik partiyaning
hukmronligidan voz kechildi va milliy harakat kuchaydi. Boltiqbo‘yi mamlakatlari
o‘z mustaqil- liklarini e’lon qilishdi. Hatto 1990-yil 12-iyunda RSFSRning davlat
suvereni- teti to‘g‘risida Deklaratsiya qabul qilindi. 1991-yil 17-martda birinchi
marta SSSRda umumxalq referendumi o‘tkazilib, Markaz tomonidan Ittifoqni
saqlab qolish uchun jiddiy harakat qilindi.

• 1991-yil 23-aprelda Moskva yaqinidagi Novo-Ogaryovoda SSSR Preziden- ti
M.Gorbachyov hamda 9 ta ittifoqdosh respublikalar – RSFSR, Ukraina, Be-
lorusiya, O‘zbekiston, Qozog‘iston, Ozarbayjon, Tojikiston, Qirg‘iziston va
Turkmaniston davlat oliy idoralari rahbarlarining uchrashuvida “Mamlakat- dagi
ahvolni barqarorlashtirish va tanglikni bartaraf etishga doir kechiktirib
bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida qo‘shma bayonot” qabul qilindi. 
Bayonotda yangi Ittifoq shartnomasi hujjati loyihasini tayyorlash ishini yaqin vaqt
ichida tugallash ta’kidlandi. Qo‘shma bayonot “9+1” (to‘qqiz respub- lika + 
Markaz) degan nomni oldi.



O‘zbekiston Respublikasi
mustaqilligining e’lon qilinishi.

• O‘zbekiston hali Ittifoq tarkibida bo‘lib, SSSRning konfederativ
davlatga aylanishiga ko‘pchilik umid qilib turgan mahalda muhim
siyosiy voqea yuz berdi. O‘zbekis- ton o‘zini SSSRdan mustaqil deb
e’lon qildi. 1991-yil 31-avgustda O‘zbekis- ton Respublikasi Oliy
Kengashining o‘n ikkinchi chaqiriq navbatdan tashqari VI sessiyasida
O‘zbekiston Respublikasining Davlat Mustaqilligi to‘g‘risida prezident
I.A.Karimovning ma’ruzasi tinglandi. Sessiyada “O‘zbekiston Res-
publikasining Davlat Mustaqilligi asoslari to‘g‘risida” Qonun qabul
qilin- di. Mazkur qonun 17 moddadan iborat bo‘lib, unda suveren
O‘zbekiston Res- publikasining asosiy belgilari aniqlab berildi.



Atamalar izohi:

• Vitse-prezident – (lot. vice – o‘rniga) “o‘rinbosar”, “yordamchi” 
degan ma’nolarni anglatuvchi birinchi tarkibiy qismi. Vitse-prezident
– prezident o‘rinbosari.

• Deklaratsiya – (ma’lum qilaman) – hukumatning, biror tashkilotning
muhim bir hujjatni, qonunni, voqeani ko‘pchilik e ’tiboriga
yetkazuvchi bayonoti



Savol va topshiriqlar

•1989-yil 23-iyundan O‘zbekistonning Ittifoqdagi
o‘rnida qanday o‘zgarishlar bo‘ldi?

• Islom Karimov O‘zbekiston rahbari bo‘lgach, 
Markaz oldiga qanday talablar qo‘ygan edi?

•Prezidentlik boshqaruvining paydo bo‘lishi va
taraqqiyoti bosqichlari bo‘yicha quyidagi jadvalni
to‘ldiring.


