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КИРИСИЎ
Магистрлық диссертация темасының тийкарланыўы ҳәм оның
актуаллығы: Президент Шавкат Мирзиёевтиӊ Ɵзбекистан Республикасы
Конституциясы

қабыл

етилгениниӊ

25

жыллығына

бағышланған

салтанатлы мәресимдеги баянатында :«Жигирма бес жыл – тарийх ушын
бир мәȳрит, ғана. Усы қысқа дәȳирде әзиз Ɵзбекистанымыз ғәрезсиз ҳәм
суверен мәмлекет сыпатында қәлиплесип, дунья жәмийетшилигинен
мунәсип орын ийеледи, шын мәнисиндеги улкен раȳажланыȳ жолын басып
өтти. Әне, усы машақатлы ҳәм абырайлы жолда ерискен барлық
табысларымызды,

бәринен

бурын,

Конституциямыз

бенен

байланыстыȳымыз, әлбетте, тегинен емес. Неге дегенде, Тийкарғы
нызамымыз

халқымыз

узақ

жыллар

әрман

еткен

миллий

ғәрезсизлигимиздиӊ ҳәм раȳажланыȳ жолымыздыӊ инсан хуқуқлары
менен еркинликлери кепилликлерин белгилеп берди»1.
1990-жылы 14-декабрьде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Советиниң

8-сессиясында

«Қарақалпақстан

Республикасының

суверенитети ҳаққында» Декларациясы қабыл етилди. Бул тарийхый
ҳүжжетте

Қарақалпақстан

қурамындағы
декларация

суверенли
1991-жылы

өзиниң

Өзбекистан

Республика

екенлигин

31-августта

қабыл

Республикасының
жәриялады.

етилген

Усы

«Өзбекистан

Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң тийкарлары ҳаққында»ғы
Нызамда өзиниң ҳуқықый тийкарын тапты. Онда Қарақалпақстан
Республикасы аймағының пүтинлиги ҳәм ғәрезсизлиги тән алынды.
Қарақалпақстан Республикасы суверенли Республика сыпатында
өзиниң толық ҳуқықлы ўәкиллери арқалы 1993-жыл 9-апрель күни
Қарақалпақстан Республикасы Конституциясын қабыл етти, мәмлекетлик
ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларының системасын белгиледи.
Өзбекистан

Республикасы

Конституциясында

Қарақалпақстан

Республикасына өз алдына бап ажыратылып, оған конституциялық1

Президент … Шавкат Мирзиёев… //.Еркин Каракалпакстан, 2017, 9 декабрь
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ҳуқықый

статус

берилген.

Себеби,

Қарақалпақстан

Республикасы

Өзбекистан Республикасы қурамына киретуғын суверен демократиялық
республика.
Соның

тийкарында

Қарақалпақстан

Республикасы

өзиниң

Конституциясына ийе болып, ол ең жоқары юридикалық күшке ийе.
Конституция

мәмлекетимиздиң

көринисин,

оның

экономикалық,

социаллық, сиясий системасын белгилейди. Соның менен бирге, барлық
тараўларда әмелге асырылып атырған демократиялық реформалардың
ҳуқықый тийкары болып хызмет етпекте.
Қарақалпақстан Республикасының Конституциясы 6 бөлим, 26 бап,
120 статьядан ибарат. Тийкарғы Нызам өзиниң ықшам ҳәм түсиникли
түрде

баян

етилгенлиги

менен

басқа

сырт

ел

мәмлекетлери

конституцияларынан ажыралып турады.
Қарақалпақстан

Республикасы Конституциясы толық мәнисте

демократиялық Конституция болып табылады. Ол тарийхта сыналған
улыўма инсаныйлық қәдириятларды өзинде сәўлелендирген ҳүжжет,
буннан тысқары ол ең раўажланған мәмлекетлердиң конституциялық
тәжирийбесине сүйенген ҳалда дөретилген. Пуқаралардың ҳуқық ҳәм
еркинликлери тийкарында Конституциямыз «Инсан ҳуқықлары дүнья
жүзилик Декларация»сының барлық тийкарғы идея ҳәм қағыйдаларын
өзине сиңдирген. Тийкарғы нызамның екинши статьясында: «Мәмлекетлик
уйымлар ҳәм лаўазымлы шахслар жәмийет ҳәм пуқаралар алдында
жуўапкер болып табылады»-делинген. Бул пуқаралардың ҳуқық ҳәм
мәплериниң

үстинлигин,

олар

конституциялық

дәрежеде

кепилленгенлигин аңлатады.
Теманың изертлеў объекти ҳәм предмети: Объекти – Конституция,
дереклери

–

Жоқарғы

Кеңес

архиви

материаллары

есапланады.

Конституция базар қатнасықларына өтиўге, жеке меншик қатнасықларын
раўажландырыўға хызмет етеди, меншиктиң ҳәр қыйлы формалары
теңлигин,

экономикалық

жумыс

алып

барыў

ҳәм

исбилерменлик
4

еркинлигин сәўлелендириўши идеялар ҳәм қағыйдаларды беккемлейди.
Жеке меншик басқа меншик формалары сыяқлы қол қатылмаслыққа ийе
ҳәм мәмлекет тәрепинен қорғалады. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының жоқарыда атап өтилген сыпат ҳәм өзгешеликлери оның
шексиз абырайы, салмағы ҳәм қәдир-қымбатын дәлийллеп береди.
Конституция еркинлик кепили болып есапланады. Басқаша айтқанда,
нызамға муўапық ҳәрекет еткен инсан биреўдиң мәплерине зыян
келтирмей, өз мақсетине ериседи. Ҳуқықый мәмлекеттиң қуралы да, сөзи
де, қалқаны да — нызам.
Быйыл Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының қабыл
етилгенине 25 жыл толады. Конституцияда орын алған инсан ҳуқық ҳәм
еркинликлериниң тийкарғы принциплерин ҳәм бағдарларын түсиндириў
ушын газета ҳәм журналларда мақалаларда жәриялаў, телевидение ҳәм
радио арқалы көрсетиўлер шөлкемлестириў, оқыў қолланбаларын баспадан
шығарыў, ҳуқық қорғаў уйымлары менен биргеликте ушырасыўлар
өткериў баслы әҳмийетке ийе.
Изертлеўдиң
Республикасының

мақсет

ҳәм

1993-жылғы

ўазыйпалары:

Конституциясы

Қарақалпақстан

тарийхын

тарийхый

аспекте изертлеўден ибарат. Ўазыйпасы – Конституцияны таярлаўдың
тарийхый тамырлары, зәрүрлиги, таярлаў барысы, додалаў барысы, қабыл
етиў тарийхын жазыў.
Изертлеўдиң илимий жаңалықлары: ХХ әсирде Қарақалпақстан
Конституциялары

тарийхына

шолыў

берилген,

1993-жылғы

Конституцияны таярлаў жағдайлары кеңнен жаратылған.
Изертлеўдиң тийкарғы мәселелери ҳәм болжаўлары: 1996-жылғы
16

декабрьде

Өзбекстан

Республикасы

Министрлер

Кабинетиниң

“Өзбекстанның жаңа тарийхын таярлаў ҳәм баспадан шығарыў ҳаққында”
445-санлы,

ҳәм

1997-жылғы

Қарақалпақстан

Республикасының

Министрлер Кеңесиниң “Қарақалпақстанның жаңа тарийхын таярлаў ҳәм
баспадан шығарыў ҳаққында” қарарларында жаңа тарийхты таярлаўда
5

Х1Х әсирдиң орталарынан баслап ҳәзирги күнге шекемги халқымыздың
басынан кеширген тарийхый басқышларын ҳәм өзгерислерин толық ҳәм
дурыс сәўлелендириўге итибар берилиўи тарийх илими алдында ўазыйпа
етип көрсетилген.
Изертлеў темасы бойынша әдебиятлар түсиндирмеси (анализи) :
Қарақалпақстан Республикасы Конституциясын юристлерден биринши
болып профессо С.Нийетуллаев изертледи1. Е.Д.Кутыбаева, З.А.Реймова,
Б.Даўменовлар

авторлығында

ҳәм Қарақалпақстан Конституциясын

«Өзбекистан

үйрениў.

Ҳуқықтаныў”

оқыў

методикалық қолланбасы, Е.Д.Кутыбаева, З.А.Реймова, А.С.Роганова,
К.Утениязовлар тәрепинен «Ҳуқықтаныў» оқыў қолланбасы (2007),
З.А.Реймова, Р.Сейтмуратов тәрепинен «Конституциялық ҳуқық» оқыў
методикалық

қолланбалары,

Г.Юлдашева,

А.Б.Гулимов,

Р.Е.Айтмуратовалар авторлығында «Инсан ҳуқықлары дүнья жүзлик
декларациясы ҳәм инсан ҳуқықларын қорғаўдың миллий ҳуқықый
системасы», Г.Юлдашева, М. Махаматовлар авторлығында «Инсон
ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва Ўзбекистон Республикасида инсон
хуқуқларини

ҳимоя

А.Б.Гулимовлар

қилишнинг

авторлығында

миллий

«Инсан

тизими»,

ҳуқықлары

Г.Юлдашева,
дүнья

жүзлик

декларациясына түсиндирме», З.А.Реймова, Р.Сейтмуратов, А.Палекеевлар
авторлығында «Инсан ҳуқықлары», Е.Д.Кутыбаева, Б.Матмуратов, З.
Реймова, Р.Сейтмуратовлар тәрепинен «Сайлаў: 50 сораўға 50 жуўап»,
Е.Д.Кутыбаева, З.А.Реймова, К.Утениязов, А.Беғмуратовалар тәрепинен
«Ҳуқықтаныў» (латын имласында), Е.Д.Кутыбаева, З.А.Реймова тәрепинен
«Қарақалпақстан Республикасының

Конституциялық

ҳуқықы»

атамасындағы оқыў қолланбалары баспадан шықты. Сондай-ақ 2015-жылы
доцент

З.Реймова

тәрепинен

Өзбекистан

Республикасының

Конституциясы қарақалпǝақ тилине аўдарылып, «Билим» баспасынан
1

Ниетуллаев С. Д. Перестройка и изменение статуса Каракалпакской АССР // Вестник ККФАН
УзССР. – Нукус, 1991. №1. – С.75-80
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басып шығарылды. Соның менен бирге, Өзбекистан Республикасы
Конституциясын үйрениў курсы тийкарында пайданылатуғын қарақалпақ
тилиндеги окыў қолланбалар саны еледе көбейттирилиўди талап етеди.
Соның

менен

бирге

ҳәзирги

ўақытта

кафедрасы

оқытыўшылары

республикамыздың жоқары ҳәм орта арнаўлы оқыў орынларында, әскерий
госпиталларда

сондай-ақ

республикамыздың

басқада

жәмәәтлик

орынларында Өзбекистан Республикасы Конституциясының мазмуны ҳәм
мәниси, әҳмийети бойынша бир қатар семинарлар өткерип бармақта.
ХХ1 әсир басында «Өзбекстанның жаңа тарийхы»1, «Қарақалпақстан жаңа
тарийхы»2 жәмәәтлик китаплары баспадан шықты.
Ҳәзирги заман тарийхнамасындағы заманагөй машқалалардың бири
Қарақалпақстан Республикасы Конституциясы тарийхын изертлеў болып
табылады.
Изертлеўдиң методикалық тийкары: Өзбекстанның биринши
Президенти

И.А.Каримов

шығармалары,

Президент

Ш.М.Мирзияёв

шығармалары, Конституция тарийхы бойынша белгили юристлер ҳәм
тарийхшылардың мийнетлери есапланады.
Жумыс теориялық ҳәм практикалық әҳмийети.

Магистрлик

диссертация жумысы Қарақалпақстан тарийхын уйрениȳде қосымша
материаллар ретинде пайдаланыȳда хизмет етеди. Жумыстыӊ жобалары
улкемиз тарийхын уйрениȳде өз бетинше ислеȳ темаларын дузиȳде,
реферат темаларын белгилеȳде, курслық жумысы, питкериȳ қәнийгелик
жумысы темаларын белгилеȳде, соныӊ менен бирге усы дәȳир тарийхы
менен қызығыȳшылар ушын әҳмийетли тарийхый материал сыпатында
пайдаланыу мункин. Сондай-ақ, қаралып атырған дәȳир тарийхын өз
алдына уйрениȳге қунлы мағлыȳмат болып есапланады.
Диссертацияның мазмуны, дүзилиси ҳәм көлеми: Жумыс
кирисиў, үш бап, жуўмақлаў, пайдаланган әдебиятлар изиминен ибарат.
1

Узбекистоннинг янги тарихи. К.2. Узбекистон Совет мустамлакачилиги даврида. К.3. Мустакил
Узбекистан тарихи. Тошкент: «Шарк». 2000
2
Қарақалпақстан жаңа тарийхы. Қарақалпақстан Х1Х әсирдиң екинши ярымынан ХХ1 әсирге шекем.
Нөкис: Қарақалпақстан, 2003.
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1-БАП. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАҢА
КОНСТИТУЦИЯСЫН ТАЯРЛАЎДЫҢ ЗӘРУРЛИГИ
ХХ-әсирдиң 90-жыллары дүнья халықлары үлкен сиясий өзгерислер
дәўири менен көзге түседи. Бул өзгерислердиң ең тийкарғылары өзиниң
жетпис төрт жыллық өмирине ийе болған «социализм лагериниң» қулаўы,
оның тоталитар дүзиминиң сиясий кризиске ушыраўы болып табылады.
Бундай

сиясий

өзгерислер

жер-жүзлик

майданда

халық-аралық

қатнасықлардың жаңаша қәлиплесиўине себеп болды. Совет тоталитар
империясы қулағаннан соң оның қурамындағы ҳәр бир союзлық
республика бүгинги күни ғәрезсиз мәмлекетке айланды. Ҳәзирги ўақытта
ғәрезсиз мәмлекетлер саны 186 ға жетти. Егер биринши жер жүзлик урыс
басланған ўақытта 60 мәмлекет болса, бүгинги күни жаңа мәмлекетлердиң
пайда болыў процесси өз ғәрезсизлиги ушын гүрескен халықлардың өз
тәғдирин өзлери белгилеўи даўам етпекте.
Өзбекстан Республикасы биринши Президенти И.А.Каримовтың
1997-жылы жазған «Өзбекстан ХХI әсир босағасында қәўип турақлылық
шәртлери

ҳәм

раўажланыў

кепилликлери»

шығармасында

«Бул

мәмлекетлер ғәрезсиз раўажланыў ҳәм социаллық қатнасықларды жаңалаў
жолына қәдем қойды. Олар дүньядағы басқа мәмлекетлер арасында өз
орнын белгилеўге умтылмақта…Бул мәмлекетлер алдында нәтийжесиз,
пушқа шыққан тарийхый тәжирийбениң аўыр ақыбетлерин қысқа ўақыт
ишинде сапластырыў ўазыйпасы турыпты»1 деп көрсеткениндей, бурынғы
аўқам қурамындағы, союзлық республика статусына ийе болған, миллий
республикалар бүгинги күни Совет тоталитар империясының тарқалыўы
менен ғәрезсиз мәмлекет статусына ийе болды. Бул мәмлекетлер өз
халқының

ҳуқық

ҳәм

еркинликлерин

қорғайтуғын

ҳақыйқый

демократиялық жәмийет қурыўды иске асырмақта.
Совет

тоталитар

ғәрезсизлигине ийе
1

империясы

қулағаннан

соңғы

дәўирде

өз

болған ғәрезсиз мәмлекетлер өз қәўипсизлиги ҳәм

Каримов И. Хавфсизлик ва барқарор тараққиет йўлида. Т.6. Т. «Узбекистон», 1998. 31-бет.
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сиясий турақлылығын тәминлеў жолындағы әҳмийетли проблемаларды
шешиў ушын гүрес жүргизип атыр. Совет тоталитар империясы
қулағаннан соң дүньяның ҳәр қыйлы дүзим ҳәм аймақлық шегараларға
бөлиниўине шек қойылды. Соған қарамастан Орта Азиядағы ғәрезсиз
мәмлекетлердиң раўажланыўы ушын қәўип салыўшы жағдайлар биринши
Президентимиздиң жоқарыда аты аталған шығармасында төмендегише
көрсетиледи:

«Бунда

ғәрезсиз

мәмлекетлердиң

тыныш

жасаўына

регионаллық кескинлесиўдиң жүзеге келиўи, диний экстремизм ҳәм
фундаментализм, уллы мәмлекетлик шовинизми, агрессив миллетшилик,
этникалық ҳәм миллетлер ара қарама-қарсылықлар, коррупция ҳәм
жынаятшылық,

жерлеслик

ҳәм

уруў-аймақшылық,

сондай-ақ

экономикалық проблемалардың күшейиўи Совет тоталитаризми дәўиринен
баслап өз шешимин күтип киятырған машқалалар болды»1.
1.1.1934, 1937, 1978-жыллардағы Қарақалпақстан Конституциясы
тарийхынан
Ҳәр бир миллет, халық ғәрезсизликти, азатлықты, еркинликти әрман
етеди ҳәм сол ушын гүрескен ҳәм гүресип келеди. Бул жағдай жер жүзи
халықлары арасында ҳәзир де даўам етип атыр. Буны биз тарийхтан жақсы
билемиз ҳәм оны ҳәзирги заман ўақыяларынан да көрип отырмыз. Ҳәр бир
миллет, халық өзиниң мәмлекетлигине ерисиўди әрман етеди. Ғәрезсиз
мәмлекет болыў аңсатлық пенен ҳәр бир халықтың үлесине тийе бермейди.
Сонлықтан жер шарында көп ғана миллетлердиң мәмлекети елеге шекем
дүзилмеген ҳәм дүзилиў мүмкиншилиги жоқ болып та кеткен. Жер
жүзиндеги халықлар үш мыңнан асламырақ тилде сөйлейтуғын болса,
бүгинги күнге келип 200 ге жақын мәмлекетлер ғана өмир сүреди.
Қарақалпақстан Республикасының суверенитетке ерисиўи үлкен тарийхый
ўақыялардан бири болып есапланады.
XX әсирде Орта Азия халықларының сиясий, экономикалық ҳәм
мәдений турмысында үлкен өзгерислер жүз берди. 1924-жылы Түркстан
1

Бул да сонда. 34 бет.
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АССРның Әмиўдәрья ўалаяты ҳәм Хорезм халық республикасының, халқы
тийкарынан қарақалпақлар болған Хожели, Қоңырат районлары менен
бирге Қазақстан АССРының қурамында Қарақалпақстан Автономиялық
ўалаяты дүзилди. Қарақалпақ халқының мәмлекетшилиги қайта тикленди.
1930-жылы

20-июльде

Пүткил

аўқамлық

Орайлық

Атқарыў

Комитетиниң Президиумы Қарақалпақстан Автономиялы ўалиятының
Қазақстан қурамынан шығыўы ҳәм оның РСФСР Орайлық органларының
тиккелей басқарыўына өтиўи ҳаққында қарар қабыл етти. Бул қарар 1930жылы октябрьде

Қазақстан

Орайлық

Атқарыў Комитетиниң

3-

сессиясында ҳәм сол жылдың декабрь айында Пүткил аўқамның Орайлық
Атқарыў Комитетиниң 14-шақырық 3-сессиясында тастыйықланды ҳәм
1930-жылдың декабринен баслап ҚҚАССР РСФСР қурамына кирди.
1931-жылы
Қарақалпақстан

1-августта

РСФСР

Автономиялы

Халық

Областының

Комиссар
Орайлық

Совети
Атқарыў

Комитетиниң Қарақалпақстандағы хожалық ҳәм мәдений қурлыслар
ҳақкындағы

баянты

бойынша

қарар

қабыл

етилди.

Қарарда

Қарақалпақстанның хожалық ҳәм мәдений қурлыстағы раўажланыўы
жағдайы РСФСР дағы басқа автономиялы республикалардан артта
екенлиги көрсетилди. Ҳақыйқатында да бул жыллары аўыл хожалығының
техникалық базасы оғада төмен еди.
1932-жылы Қарақалпақстан Автономиялы Республикасы болып
қайтадан дүзилип, мәмлекетлик статусы бир қанша жоқарылады. Бул
дәўир ишинде, яғный 1930-1936-жыллар жәмийеттиң барлық тараўлары
үстинен

тоталитар

дүзим

үстемлик

еткен

болып,

оның

тәсири

экономикалық турмыста да уңамсыз нәтийжелерге алып келди.
1936-жылы Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан ССР ының
қурамына кирди. Бул қарақалпақлардың тәғдириндеги шешиўши ўақыя
болды. СССР ыдырағаннан соң суверенли Қарақалпакстан Республикасы
ғәрезсиз Өзбекстанның қурамында қалды. Бул тосаттан болған ўақыя емес,
ал табийғый қубылыс, себеби қарақалпақ халқы менен өзбек халкының
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арасындағы
киятырған

тығыз дослық қатнас ерте заманлардан берли қәлиплесип
еди.

Өзбек

ҳәм

қарқалпақлардың

ата-бабалары

Арал

бойларының кең жазықлығында бирге жасады ҳәм мийнет етти, бул
аймақта әййемги мәдениятты дүзиўге бирге қатнасты. Олардың тығыз
экономикалық байланыслары, тиллериниң уқсаслығы, мәдениятының бирбирине сәйкес келиўи ҳәм көплеген тыянақлы мәдений байлықларының
бирлиги усы ески заманнан берли киятырған жақын қатнасықлардан келип
шыққан .
Солай етип, қарақалпақ хәм өзбек халықларының тарийхый
дослығының беккем тийкарында Өзбекистан ҳәмҚарақалпақстан бирликте
өзлериниң социаллық-экономикалық раўажланыўының келешегин қәлеп
алды.
Соның менен бирге, бурынғы СССР ҳүкиметиниң миллий елллердң
раўажланыўына дыққатының үстиртин болғанлығын да айтып өтиўимиз
керек. Тоталитарлық мәмлекеттиң өмир сүрип турған даўиринде төбеде
турған биринши басшылардың биреўиде Қарақалпақстанға келген жоқ.
Олардың

дыққатының

болмаўы

ҳәм

жоқарыдан

бир

тәреплеме

жобаластырыў Қарақалпақстанды бурынғы аўқамның басқа аймақларынан
артта қалыўға алып келди. Бул қыйыншылықлардың үстине бурынғы
СССР ҳүкиметиниң зорабанлық сиясаты нәтийжесинде жүз берген Арал
теңизиниң қурыўы ҳәм Әмиўдәрья суўының патасланыўына байланыслы
экологиялық апатшылық келип қосылды.
Өзбекстан да бурынғы СССР дың конституциясында (1977-ж) ҳәм
өзиниң конституциясында (1978-ж) суверен мәмлекет болып жазылғаны
менен, бирақ ол суверенлик дәрежесине жетпеген еди. Себеби суверенитет
дегенимиз мәмлекетлик ҳәкимияттың ишки ҳәм сыртқы экономикалық,
сиясий, юридикалық ҳәм.т.б. ислериндеги толық еркинлиги болып
есапланады. Ал Өзбекстанның бул мәселелерди өзинше шешиўге советлик
дәўирде толық ҳуқықы жоқ еди. Бул нәрселерди иске асырыў орайдың
Москваның қолында болды.
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Мәмлекетлик суверенлик ҳаққында мәселе- бул халық аралық ҳуқық
теориясының ҳәм тарийхының оғада әҳмийетли ҳәм усының менен бир
ўақытта қыйын мәселелериниң бири, ол сиясий әдебиятта бирнеше мәрте
қаралды ҳәм талқыланды.
Суверенлик

миллий

мәмлекетлик

позициясынан

қаралады,

суверенлик принципи миллий мәмлекеттиң миннетли ҳәм ажыралмас
сыпаты болып есапланады.
Ҳәтте Өзбекстан да бурынғы СССР дың конституциясында (1977-ж)
ҳәм өзиниң

конституциясында

(1978-ж)

суверен мәмлекет болып

жазылғаны менен, бирақ ол суверенлик дәрежесине жетпеген еди. Себеби
суверенитет дегенимиз мәмлекетлик ҳәкимияттың ишки ҳәм сыртқы
экономикалық, сиясий, юридикалық ҳәм.т.б. ислериндеги толық еркинлиги
болып есапланады. Ал Өзбекстанның бул мәселелерди өзинше шешиўге
советлик дәўирде толық ҳуқықы жоқ еди. Бул нәрселерди иске асырыў
орайдың Москваның қолында болды.
Бул жағдайлар СССР да 1989-1990 жылларға келип аўқамлық ҳәм
автономиялы республикаларда жасаўшы бәрше халықлардың ғазебин
келтирди. Әсиресе бул сиясий аўҳал 1990-жылы жүдә айтарлықтай ҳәўиж
алды.
1.2.Қарақалпақстан Республикасы жаңа Конституциясын таярлаў
зәрүрлиги
1985-жылдың апрелинде басланған қайта қурыў процеси СССР да,
соның

менен

экономикалық

бирге
терең

автономиялы
өзгерислерге

республикаларда
алып

келди,

сиясий

ҳәм

жәмийеттиң

ҳәм

мәмлекеттиң ҳәр тәреплеме раўажланыяына айтарлықтай қозғаў салды.
Елимиздеги бундай сиясий жағдай көпшилик халықларға мақул түсти.
Усының нәтийжесинде 1990-жылдың орталарына келип аўқамлық ҳәм
автономиялы республикалардың ғәрезсиз, суверен мәмлекет болыўға
талпыныўларын пайда етти. Бундай сиясий өзгерислер ҳәм миллетлер
аралық қатнасықлардағы жүз берген ўақыялар Қарақалпақстанды да
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шетлеп өтеди. СССР аймағындағы барлық автономиялы республикалар
өзиниң ҳуқықый статусын өзгерислерге ат салысты. Себеби усы дәўирге
келип автономиялы республикалардың халықларын «автономия» статусы
қанаатландырмады. Усындай сиясий-жәмийетлик жағдайларда 1990жылдың 26-апрелинде СССР дың «СССР ҳәм федерация субьектлери
арасындағы

ўәкиликлерди

автономиялы

шеклеў»

республикалар

Нызамы

туңғыш

да

реет

туўылды.

советлик

Онда

дәўирде

ферерацияның субьекти деп тән алынды. Усыннан келип шығып, көп ғана
автономиялы республикалардың нызам шығарыўшы уйымлары өзлериниң
мәмлекетлик суверенитети ҳаққындағы декларацияларын қабыл етип,
оларда

автономия

статусының

жәмийеттиң

ҳәм

мәмлекеттиң

сол

дәўирдеги раўажланыў басқышына жуўап бермейтуғыны көрсетиледи.
Мәмлекетимизде ғәрезсизлик жылларында жүз берген тарийхый
өзгерислер, жәмийетимизди жаңалаў, руўхый қәдириятларымызды қайта
тиклеў халық абаданлығын көтериў бойынша бир қанша жумыслар әмелге
асырылды ҳәм даўам етпекте.
Өзбекстан

Республикасы

биринши

Президенти

И.А.Каримов

Өзбекстан Республикасының Жоқарғы Советиниң 16-шы сессиясында
шығып сөйлеген сөзинде «гөзлеген мақсетлерге ерисиў жолы күтә қыйын
ҳәм мүшкил» деп айтып өткен еди1. Өткен әсирдиң 80-ши жыллары
ақырында бурыңғы аўқам республикалары бойлап «қайта қурыў»
қубылысларынан

демократия

толқынлары

көтерилди,

социалистлик

идеялар гүмән астына алынды, ҳәкимшилик абырайы кескин түсип, қатаң
сыңға алынды. Солай да болса Орай республикалардағы турақлы
жағдайды ҳәр қыйлы жоллар менен былықтырыўға, шийеленистириўге
ҳәрекет етти.
Бул жерде және бир мәртебе халықты алдыға ийтермелеўши
биринши Президентимиз И.А.Каримовтың «тек ғана өз күшимиз, өз
потенциалымызға таянып ис көриўимиз керек», «өзимиз ҳәрекет қылмасақ,
1

Өзбекстан Республикасы Жоқарғы Советиниң 16-шы сессиясындағы Өзбекстан Республикасы
Президенти И.А.Каримовтың баянаты. Нөкис, 1992. 4-бет.
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шеттен биреў бизге жәрдем бермейди»1 - деген ураны аўыр жағдайларда
республикамызда демократиялық қайта дүзиўлерден изге қайтпастан,
сайлаўлар бойынша жаңа нызамлар қабыл етип, таңлап алыў жолы менен
ҳақыйқый халықлық сайлаўлар өткериўди талап етти. Республика
өзлериниң ҳақыйқый статусын алыўға умтылып, суверенлиги жәриялаў
тәбийий

қубылысқа

республиканың

айланды.

ҳақыйқый

Бул

статусын

пайытта

Қарақалпақстанда

белгилеў

мәселелери

да

писип

жетилискен еди. Оның үстине түрли зыялылар топарлары жәмийетлик ойпикирди қәлиплестириўге умтылды.
1990-жылы 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы биринши
Президенти И.А.Каримов Нөкис қаласында депутатлар, район ҳәм қала
ҳәкимлери,

белсендилер менен ушырасыўында Қарақалпақстанның

мәмлекетлик суверенлиги ҳаққындағы идеяны қоллап-қуўатлады ҳәм
мақуллады2.
Қарақалпақстан суверенлигин қабыл етиў барысында да көплеген
машқалаларға дус келди. 1990-жыл 14-декабрь саат 10:00 да 12-ши
шақырық

Қарақалпақстан

Автономиялы

Совет

Социалистлик

Республикасының (сол дәўирдеги республиканың атамасы – Т.А.)
Жоқарғы

Советиниң

4-ши

сессиясы

жумыс

баслайды.

Сессияны

Қарақалпақстан АССР Жоқарғы Совети баслығы Т.А.Ешимбетова алып
барады. Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Советиниң 4-ши
сессиясына 130 депутат қатнасады. Қарақалпақстан АССР Жоқарғы
Советиниң 4-ши сессиясы секретариаты сайланды. Сессияның күн тәртиби
ҳәм жумыс тәртиби тастыйықланды.
Сессия
Мәмлекетлик
ҳаққында»

күн

тәртибинде

суверенитети
жойбар

««Қарақалпақстан

ҳаққында

қойылды.

Республикасының

Декларация»сын

«Қарақалпақстан

қабыл

етиў

Республикасының

мәмлекетлик суверенитети ҳаққында Декларация»сының А ҳәм Б
вариантлары
1
2

болды.

1990-жылы

12-декабрь

күнги

«Еркин

Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида.- Тошкент: Ўзбекистон, 2011, 13-бет.
«Вести Каракалпакстана» газетасы, 1990-жыл 4-декабрь
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Қарақалпақстан»

газетасының

Республикасының

мәмлекетлик

235-санында
суверенитет

Қарақалпақстан
Декларациясының

жойбарының А ҳәм Б вариантлары жәрияланды1. Сессияда депутатлардан
сабырлылық, ақыл-парасат, пуқаралық позиция, келешекти ойлап ис тутыў
талап

етилди.

Декларация

текстиндеги

А

ҳәм

Б

вариантлары

демократиялық толқын ағымындағы ҳәммемизди «жети өлшеп бир
кесиўге» ийтермеледи. Бул мәселе 1990-жылы 13-декабрьде турақлы
комиссиялар мәжилисинде додаланды ҳәм оларға 94 халық депутатлары
қатнасады2.
Қарақалпақстан

Республикасы

Жоқарғы

Совети

депутатлары

Қарақалпақстанның мәмлекетлик суверенлиги ҳаққында Декларация
жойбарын додалаўға кириседи, буның ушын жойбарды ислеп шығыў
бойынша редакциялық комиссияны, сондай-ақ есап-санақ комиссиясын да
сайлайды. Бул сессияға Өзбекстан Республикасы вице президенти
Ш.Р.Мирсаидов қатнасады3. Күн тәртибиндеги биринши мәселе бойынша
Қарақалпақстан халық депутатлары Х.Якубжанов (76-санлы сайлаў
округи),

М.Т.Шерманов

(153-санлы

«Кеңес»

сайлаў

округи),

Г.Қаллықоразова (167-санлы «Комбинат» сайлаў округи), У.Юсупов (41санлы «Намуна» сайлаў округи), Ю.Пахратдинов (5-санлы «Педагогика»
сайлаў округи), Н.Е.Сабиров (100-санлы «Куляб» сайлаў округи),
И.Аминов (116-санлы сайлаў округи), С.С.Аўезов (48-санлы «Наўайы»
сайлаў округи), У.Әширбеков (161-санлы «Қаратерең» сайлаў округи),
А.Ю.Ембергенова (112-санлы сайлаў округи), Ш.Уснатдинов (111-санлы
«Муўсаев» сайлаў округи), Д.Өтебаев (127-санлы «Хорезм» сайлаў
округи),

Т.Қайыпбергенов

(23-санлы

«Қаттыағар»

сайлаў

округи),

А.Хабибуллаев (132-санлы сайлаў округи), М.Қ.Аралбаев (15-санлы
«Беруний» сайлаў округи), О.Р.Худайназаров (145-санлы «Қазанкеткен»
1

«Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 1990-жыл 12-декабрь
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси архив ҳүжжетлери, ф.1, оп.14, д.18, Стенографиялық
есап. 26-бет
3
Қарақалпақстан Республикасы Жокарғы Совети. Стенографиялық есап. 1990-жыл 14-15-декабрь. XII
шақырық IV сессиясы.
2
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сайлаў округи), С.Д.Ниетуллаев (113-санлы сайлаў округи), К.Аметов
(166-санлы «Қарабуға» сайлаў округи), Қ.Е.Юсупов (138-санлы сайлаў
округи), П.У.Шермухаммедов (72-санлы сайлаў округи), Ж.Сейтниязов
(3-санлы сайлаў округи), Х.Розимов (55-санлы сайлаў округи), Өзбекстан
халық депутаты И.Юсупов, Қарақалпақстан халық депутаты Т.Нурлыбаев
(149-санлы сайлаў округи) шығып сөйледи1.
Республикасын

суверенли,

сиясий,

Бул Қарақалпақстан

экономикалық,

мәдений

байланысларын, дослық туўысқанлық қатнасықларын, жерлер, жер үсти
ҳәм жер асты байлықларын сақлаў, аймақтың бир пүтинлигине ерисиў
принциплерин өзинде жәмлеген Декларация болатуғынлығы сөзсиз еди2.
Бирақ, берилген жойбар вариантлары ишинде бизиң халқымыздың сиясий,
экономикалық, социаллық ҳәм руўхый жақтан раўажланыўына кери тәсир
көрсететуғын факторлар да берилген еди. Суверенитет декларациясының
жойбар вариантларында Өзбекстан Республикасына киретуғын Суверенли
Қарақалпақстан Совет Республикасы етип қайта дүзиў усыныс етилген
еди3.
Қарақалпақстанның мәмлекетлик суверенитет Декларациясының
жойбар вариантларын депутатлар бирме-бир көрип шықты ҳәм ашық
даўысқа қойды. Редакция комиссиясы дүзилип, жәми 17 адамнан ибарат
қурамы болды ҳәм оның баслығы Қарақалпақстан Жоқарғы Совети
баслығы орынбасары Ю.А.Журбин болған еди. Ю.А.Журбин Декларацияға
киргизилген өзгерислерди депутатларға оқып еситтирди ҳәм А вариантын
қалдырыўды

соранып

даўысқа

қойыўды

усынды.

Бул

вариантқа

депутатлар толық разылық даўысларын берди, Қарсы ямаса бийтәреплер
болмады. Қарақалпақстан Жоқарғы Совети баслығы Т.Ешимбетова
қабылланған декларацияның А варианты тийкар етип алынып, пунктпе
пункт даўысқа қойды.
есапқа

алынып,

Жоқары да билдирилген пикир ҳәм усыныслар

Қарақалпақстанның

мәмлекетлик

суверенлиги

1

«Еркин Қарақалпақстан» газетасы 1990-жыл 15-декабрь.
Сол жерде.
3
Қарақалпақстан Республикасы Жокарғы Совети. Стенографиялық есап. 1990-жыл 14-15-декабрь XII
шақырық IV сессиясы. Ф.1, оп.14, д.18, 33-бет.
2
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Декларациясының қабылланыўына депутатлар толық разылық даўысларын
берди, Қарсы ямаса бийтәреплер болмады.
Улыўма солай етип, Қарақалпақстан Совет Республикасының
мәмлекетлик суверенлиги ҳаққында Декларациясы 1990-жылы 14-декабрь
күни 12-ши шақырық 4-ши сессиясында қабыл етилди.
Сессия даўамында Өзбекстан Республикасының вице-президенти
Ш.Р.Мирсаидов қутлықлаў сөз сөйледи. Ол өз баянатында «Өзбекстан
Жоқарғы Советиниң 2-ши сессиясында Өзбекстан Республикасының
суверенлиги ҳаққында ғәрезсизлик Декларациясын қабыл еткенимизде
оның тоғызыншы пунткине былай деп жаздық: Қарақалпақстанның
суверенлиги

Республика

Конституциясы

менен

тәмийинленеди.

Өзбекстанның Тийкарғы Нызамына муўапық Қарақалпақстанның мәплери
қорғалады. Қарақалпақстанның суверенлик алыўына Өзбекстан ҳеш
қандай қарсы емес, тосқынлық болмайды. Бизлер қуўанышымызды да,
қайғымызды да теңдей бөлискен туўысқан халықлармыз»1 -деп көрсетип
өткен еди.
Қарақалпақ

ели

ушын

және

бир

қуўанышлы

ўақыя,

бул,

Қарақалпақстан Автономиялы Совет Социалистлик Республикасы рәсмий
атамасынан Қарақалпақстан Совет Республикасы етип қайта дүзиледи ҳәм
мәмлекетлик ҳәкимияттың толық бийлигине ийе болды. Кейинирек,
Қарақалпақстан Совет Республикасы Жоқарғы Советиниң 1992-жыл
9-10-январ күнги 12-ши шақырық 7-ши сессиясында Республиканың
рәсмий

атамасын

өзгертиў

ҳаққында

мәселе

қаралды.

Сессияға

Қарақалпақстан Совет Республикасы Жоқарғы Совети ҳәм халық
депутатлары (144 адам) қатнасты. Қарақалпақстан Совет Республикасы
рәсмий атамасындағы «Совет» сөзин алып таслаў бойынша Нызам
жойбары

депутатларға

усынылды

ҳәм

бир

аўыздан

мақулланды.

Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Советиниң «Қарақалпақстан
Республикасының рәсмий атамасын өзгертиў ҳаққында» 1992-жылы 91

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси архиви, ф. 1, оп. 14, д. 18. Стенографиялық есап. 53бет.
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январь күнги 144/XII - санлы Қарақалпақстан Республикасының Нызамы
қабыл етилди1. Солай етип, усы күннен баслап «Қарақалпақстан
Республикасы» рәсмий атамасы берилди.
Республикамыздың келешеги ушын ең дурыс жол таңлаңды.
Өзбекстанның мәмлекетлик ғәрезсизлиги жәрияланды, республиканың
суверенли

ғәрезсиз

мәмлекетлигин

қурыў

жолындағы

қәлиплесиў

жыллары басланды.
Бизлер жәмийетлик өмирдиң барлық тәреплери оғада қысқа ўақытта
үлкен түпкиликли өзгерислерге ушыраған дәўиринде жасап атырмыз.
Оның келбети күн сайын өзгермекте, ол биринши гезекте халықлардың
еркинликке ҳәм ғәрезсизликке деген әмелий умтылысларынан өз тәғдирин
өзи белгилеўге беккем бел байлады.
Республикамызда
тийкарлары

жүзеге

ғәзийнелериниң,

демократиялық
келтирилип

ҳақыйқый

ҳуқықый

атыр.

демократия,

жәмийет

Улыўма
инсан

қурыў

адамгершилик

еркинликлери

ҳәм

ҳуқықларының жер жүзи мойынлаған норма қағыйдалары барған сайын
көбирек тастыйықланбақта. Миллий үрп-әдетлеримиз, дәстүрлеримиз
қайта тикленип раўажланып атыр2.
Демократиялық ҳуқықый жәмийеттиң қурылысына тән болған нызам
шығарыўшы, атқарыўшы ҳәм суд ҳәкимиятлары әмел кылып келмекте.
Қарақалпақстанның

мәмлекетлик

суверенлик

Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы

Декларациясында

Совети Қарақалпақстан

Республикасының мәмлекетлик жоқарғы уйымы болып табылады. Ол
жумысында нызам шығарыў ўазыйпасын әмелге асырады3.

1

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси архиви, ф. 1, оп. 23, д. 7, 16-бет.
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси архиви, ф. 1, оп. 14, д. 167. Стенографиялық есап. 10бет.
3
Қарақалпақстан Республикасы Жокарғы Совети. Стенографиялық есап. 1990-жыл 14-15-декабрь XII
шақырық IV сессиясы
2
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Қарақалпақстан

Республикасының

Министрлер

Кеңеси

Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик ҳәкимиятының жоқарғы
атқарыўшы уйымы болып табылады1.
Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Суды Қарақалпақстан
Республикасының мәмлекетлик жоқарғы суд уйымы болып табылады2.
Қарақалпақстан

Республикасының

суверенлиги

Өзбекстан

Республикасының мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң тийкарлары ҳаққында
Өзбекстан

Республикасы

Нызамының

17-статьясында

«Өзбекстан

Республикасы Қарақалпақстан Республикасының Өзбекстан Республикасы
қурамындағы аймақлық пүтинлигин ҳәм суверенитетин мойынлайды.
Өзбекстан Республикасы ҳәм Қарақалпақстан Республикасы арасындағы
өз-ара қатнасықлар тең ҳуқықлық тийкарында, өзлериниң арасындағы еки
тәрепли шәртнамалар ҳәм келисимлер арқалы қурылады»3- деп берилген.
Ҳәзир ғәрезсизлик заманымызда халқымыздың мәмлекети еркин
Қарақалпақстан Республикасы деп аталып, өзиниң жаңадан раўажланыў
дәўирин бастан өткерип атыр. Биринши Президентимиз И.А.Каримовтың
сөзи менен айтқанда «Әдиллик ҳәм теңлик, азатлық ҳәм еркинлик ушын
гүрескен

Ерназар

Алакөз,

Аллаяр

Досназаров

қусаған

халық

қаҳарманларының мәрт, ер жүрек қарақалпақ перзентлериниң арзыўәрманлары иске асты»4.
Улыўма алғанда, Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик
суверенитетин қабыл етиўи халқымыз өз тәғдирин өзи белгилеўи, ҳуқықый
демократиялық мәмлекет қурыўда, оның ҳәр тәреплеме раўажланыўында,
пуқаралардың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаўға тийкар болып хызмет етеди.

1

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси архиви ф. 1, оп. 14, д.18.
Сол жерде.
3
«Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 1991-жыл 6-сентябрь
4
Каримов И.А. Янгича тафаккур - замон талаби. – Тошкент, 1998. 268-бет.
2
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2-БАП. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАҢА
КОНСТИТУЦИЯСЫН ТАЯРЛАЎ ПРОЦЕССИ

2.1. Конституциялық комиссияның дүзилиўи
1993-жылдың 1994-жыл аралығындағы яғный он екинши шақырық
Қарақалпақстан

Республикасы

Жоқарғы

Советиниң

XII

ҳәм

XIV

сессиялары аралығында дәўирде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Советиниң алып барған жумысы республика турмысындағы әҳмийетли
ўақыялар менен белгиленди. 1993-жылы 9-апрельде Қарақалпақстан
Республикасының

биринши

Конституциясы

қабыл

етилип,

оның

тийкарында пүткил болажақ мәмлекетшиликтиң, Қарақалпақстан халқы
турмысының ҳуқықый тырнағына қалана баслады.
Жоқарғы Советтиң, оның уйымларының, халық депутатларының
топлаған

парламентлик

жумыс

тәжирийбеси

нызам

дөретиўшилик

жумысын күшейтиўге комитетлерди ҳәм комиссияларды бағдарлаўға
мүмкиншилик берди.
Есап бериў дәўиринде Жоқарғы Советтиң бес сессиясы болды,
оларда отыз бир нызам қаралды. Бул дәўир ишинде Қарақалпақстан
Республикасы

Жоқарғы

Советиниң

Баслығы

жанындағы

Кеңестиң

мәжилисинде 160 мәселе қаралды.
Нызам жойбарларын таярлаў бойынша жумыс жетистирилмекте. Бул
жумысқа комитетлердиң ағзалары менен бир қатарда илимпазлардың ҳәм
қәнигелердиң кең топары тартылды. Нызам жойбарларын ислеп шығыў
басқышында тараўлық министрликлердиң, ведомостволардың қәнигелери
ҳәм жәмийетлик шөлкемлердиң, дөретиўшилик аўқамлардың ўәкиллери
менен бирликте оларды додалаў жақсы нәтийже берип атыр. Нызам
жойбарларын ғалаба хабар қуралларында ғалаба халықлық додалаў ушын
алдын ала жәриялаў, районларда ҳәм қалаларда зоналлық кеңеслерде
депутатлардың,

активтиң

қатнасыўында додалаў үрдиске айланды.
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Сессияның

басланыўына

шекем

танысып

шығыўы

ушын

нызам

жойбарлары халық депутатларына өз ўақтында жиберилип турыпты.
Жылдың

жуўмақлары

бойынша

қалаларда

ҳәм

районларда

социаллық экономикалық жағдай ҳәм экономикалық реформалардың
раўажландырыў ҳаққында ҳәкимлердиң есапларын Жоқарғы Советте
тыңлаў тәжирийбеси өзин жақсы көрсетти.
Мәмлекетлик

ҳәкимият

уйымлары

ҳәм

мәденият

мәселелери

бойынша комитеттиң басшылығында ҳәм Жоқарғы Советтиң басқа да
комитетлериниң қатнасыўында 1993-жылда район ҳәм қала ҳәкимлериниң
ислеген

жумысының

жуўмақлары

бойынша

олардың

есаплары

таярланылды ҳәм тыңланды. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер
Кеңеси

1994-жылдың

биринши

ярымының

жуўмақлары

бойынша

ҳәкимлердиң есапларын тыңлады.
1

Ҳәкимлердиң

есап

бериўлериниң

барысында

экономикалық

ислердиң жағдайы сын көз бенен көрип шығылды, реформалардың
барысын иркип атырған кемшиликлер менен қәтеликлер ашып тасланды,
жергиликли ҳәкимият уйымларының жумысында еледе болса орын алып
атырған үстиртинлик, формализм көрсетилип өтилди. Есап бериўлердиң
жуўмақлары бойынша ҳәр бир ҳәкимниң жумысына ҳәр тәреплеме баҳа
берилди. Республиканың районларын ҳәм қалаларын ҳәр тәреплеме
раўажландырыўдың бас бағдарлары белгиленди. Булардың қатарына
«Гулайым» турмыс хызмети үйи, 3-санлы ҳәм «Бахор» дүканы, Хожели
районында «Согдиана» акционерлик жәмийети, «Азия» жеке меншик
фирмасы жатады.
«Жергиликли санаат» концерниниң меншиклестирилген жигирма
жети кәрханасы 1994-жылдың биринши ярымында салыстырма баҳасында
12,8 млн.сум.купон муғдарында халық тутыныў товарларын ислеп
шығарды, бул 1993-жылдың усы дәўириндеги режеге 103,8 процентти

1
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қурайды. Усы

концернлерде жумыстың дурыс шөлкемлестирилиўи

нәтийжесинде қосымша 105 жумыс орны дүзилди.
Киши кәрханаларда ҳәм
дәлдәлшилик

(брокерлик)

кооперативлердиң

ҳәм

ремонт

көпшилиги саўда

қурылыс

жумысы

менен

шуғылланады, олардан 0,5 проценти ғана халық тутыныў товарларын ҳәм
халық хожалығы ушын шийки зат жетистиреди. Бозатаў, Тахтакөпир ҳәм
Нөкис районларының ҳәр биринде 5-12 исбилерменлик структурасы
ислейди. Мәмлекет ийелигинен бөлип алыў

ҳәм меншиклестириў

исиндеги кемшиликлер көбинесе төмендеги

жағдайлардан келип

шықпақта, өз ўазыйпаларын билмей, ескише ислеп атырған ассосация
басшылары

епшиллик

ҳәм

инталлылық

көрсетпейди,

бир

қатар

ҳәкимиятлар өзлерин бир шетке алып қашады.
1994-жылдың июнь айында бюджетке ақша түсириў ислериниң онша
жүриспегенлигин есапқа алып, экономикалық мәселелер ҳәм мәмлекет
аралық қатнасықлар бойынша комитет 1994-жылдың 5 айы ишинде салық,
ҳәм басқада төлемлердиң бюджетке келип түсиўиниң жуўмақлары
ҳаққында мәселени Кеңестиң мәжилисине усынды, онда бир қатар
ҳәкимиятлардың жумысы қанаатландырарсызлық көрсетип өтиледи.
Илажлар көриўдиң нәтийжесинде жағдайды бир қанша дүзетиўге
ерисилди, барлық районлар ҳәм қалалар улыўма республика белгилеген
тапсырманы артығы менен орынлады.
Аўылларда

Қарақалпақстан

жағдайларында

экономикалық

реформаны әмелге асырыў пүткил халық хожалығында түпкиликли
өзгерислер алып келмекте.
«Жер ҳаққында», «Дийхан (фермер) хожалықлары ҳаққында», «Суў
ҳәм

суўдан

пайдаланыў

ҳаққында»

Қарақалпақстан

Республикасы

Жоқарғы Советиниң қабыл еткен нызамлары жер ийелериниң жерден,
суўдан

пайдаланыўшылардың,

кәрханалардың

физикалық

дийхан

ҳәм

(фермер)

юридикалық

хожалықларының,

тәреплердиң

өз-ара

қатнасықларын нызам жолы менен тәртиплестириў мәселелерин шешиўге
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жәрдемлеседи. Республикада 1314 дийхан хожалығы дүзилип, олардың ҳәр
бирине 0,55 гектардан жер ажыратылды. Өз өндирисин раўажландырыў
ушын дийхан хожалықлары 4,4 млн. сум кредит, соның ишинде
жеңилликли шәртлер тийкарында 3,7 млн. сум, 314 млн. сум узақ мүддетли
кредит алды.
Хожалық

жүргизиўдиң

хошаметлеўди

экономикалық

жаңа

усылларына

тетиклерин

өтиў,

қолланыў

мийнетти
меншктиң

мәмлекетлик емес түрине өткеннен кейин Шоманай районының зыян
көрип ислеп киятыртан «Дийханабад» совхозына пахта жетистириўди 2063
тоннаға көбейтиўине мүмкиншилик берди. Бозатаў районы «Көкшиел»,
Қараөзек районы «Қуралпа», Беруний районы «Бийбазар», Әмиўдәрья
районы

«Қылышбай», Елликқала районы «Москва» хожалықларының

жәмәәтлери

жаңа жағдайларда табыслы мийнет етип атыр. Ҳәзирги

ўақытта хожалықлардың 99 фермасы

жәмәәтлик меншикке өткерилди,

1993-жылдың жуўмақлары бойынша олар мәмлекетке 66993399 тонна гөш,
2793 тонна сүт тапсырды, бул өткен жылғыдан көп. Мәселен, жәмәәтлик
меншикке өткерилген Қоңырат районы «Жаңалық», Беруний районы
«Замандас», Хожели районы «Кенегес», Елликқала районы Дәўлетов
атындағы

шарўашылық фермалары ҳәм бир қатар басқада хожалықлар

шәртнамаларын 105-110 процент орынлаўға еристи ҳәм рентабелли ислеп
атыр.
Аўылда

жүргизилип

атырған

экономикалық

қайта

дүзиўлер

кеўилдегидей нәтийжелерди бермей атыр. 1994-жылдың биринши ярымы
жуўмақлары бойынша өним жетистириў көлеми, өткен жылдың усы
дәўириндегиден

төменлеп

кеткен. Қайта

дүзилген хожалықлардың

көбисинде ишки хожалық структурасын түп-тийкарынан өзгертиўге
ерисилмеди, реформаларды жүргизгенде хожалық жүргизиўдиң базар
қатнасықларына жуўап беретуғын түрлери енгизилмеди. Районлардың
ҳәкимиятлары дийхан хожалықларына өз ўақтында жер ажыратпады,
нәзерде тутылған 14 мың гектар орнына жәми болып, 7,7 гектар жер
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ажыратылды. 723 дийхан фермер хожалығы, яғный олардың 55 проценти
ғана

кредитлерден

пайдаланды.

Жәмәәтлик

меншикке

өткерилген

шарўашылық фермаларында акционерлик жәмийетленри ҳаққындағы
режеге

әмел

етпейди,

дерлик

хызметкерлер

арасында

акциялар

таратылмаған. Өним ушын өз ўақтында есаплаў дийхан хожалықларының
жәрдемши хожалық ийелериниң ҳәм таярланыўшылардың материаллық
қызығыўшылығының төменлеўине алып келмекте.
Халықты өзимиз жетистирген азық-аўқат өними менен тәмийинлеў
ҳаққындағы мәселе бүгинги күни кескин турыпты. Усының менен
быйылғы жылы аўыл хожалық егинлеринен күтилип отырған өним
халықтың бул өнимлерге болған талабын, атап айтқанда дәнли егинлер
бойынша 24,1 процент, овощ палыз бойынша 76,5 процент, таза мийўе
бойынша 10,6 процент, гөш бойынша 26,2 процент, сүт бойынша 44,7
процент, мәйек бойынша 9,1 процент муғдарында қанаатландырады.
Республикада аўыл хожалық өнимлериниң бир қатар түрлерин терини, жүн,
қаракөл, салы сабаны, пиле, боян тамырды ҳәр тәреплеме қайта ислеў
бойынша кәрханалар жоқ. Мийўе овощь өниминиң ҳәм пахта талшығының
тек 10 проценти қайта исленип таяр өним алынады. Үлкен резервлер болсада
қайта ислеўши ямаса бирликтеги кәрханалардың қурылысы жүргизилмей
атыр. Халық депутатлары өзлери сайлаған округлердеги ислердиң
жағдайын ҳәр тәреплеме көрип шығып, оны жақсылаў ҳаққында өз
усынысларын бериўи шәрт.
Өткен дәўирде транспорт, жол қурылысы тараўларында нызам актлерин
ислеп шығыў ҳәм қабыл етиў бойынша белгили дәрежеде жумыс исленди. Атап
айтқанда, «Жол қоры ҳаққында», «Ҳаўа, темир жол, ишки суў, автомобиль
транспортының жолаўшыларын мәмлекетлик жеке қамсызландырыў ҳаққында»
нызамлар қабыл етилди.
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң XII ҳәм XVI
сессиялары аралығындағы дәўирде экология бойынша алты нызам ҳәм қарар
қабыл етилди.
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Өз жумысында Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Совети тәбиятты
қорғаў машқалаларын ҳәм республикада иргелес регионларда да экологиялық
кризистиң ақыбетлерин сапластырыў ушын кең мүмкиншиликлер пайдаланды.
Россия Федерациясы ҳәм БМШ ўәкиллериниң қатнасыўында Орайлық Азия
мәмлекетлери Басшыларының 1994-жыл январда болып өткен конференциясы
буның айқын дәлийли болды. Бул конференция әҳмийетли әмелий
шешимлерди қабыл етти. Усының менен бир қатарда БМШ қәўендерлигинде
Арал машқалаларына бағышланған халық аралық конференцияны өткериў
нәзерде тутылған. Ол Орайлық Азия мәмлекетлериниң ҳәм жер жүзлик
шерикликтиң қоллап- қуўатлаўында болып өтеди ҳәм Арал теңизиниң қурып
барыўының алдын алыўға, Арал бойында тәбий климат жағдайларын
жақсылаўға жәрдемлеседи.
Халықты әсиресе, оның кем қәрежетли қатламларын социаллық қорғаўды
тәмийинлейтуғын нызамларды ислеп шығыў ҳәм қабыл етиў Қарақалпақстан
Республикасы Жоқарғы Совети жумысының бас бағдарларының бири болып
табылады. «Майыпларды социаллық қорғаў ҳаққында», «Халықты жумыс пенен
тәмийинлеў ҳаққында», «Мәмлекетлик санитариялық бақлаў ҳаққында», «Қан
ҳәм оның компонентлери донорлығы ҳаққында» ҳәм «Мийнетти қорғаў
ҳаққында» Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Советиниң қабыл еткен
нызамлары бул мақсетлерге хызмет қылады.
Республика

экономикасының

базалық

тараўларында

ислердиң

жағдайының төменлеўи социаллық мийнет машқалаларын кескуинлестиреди,
қаржыларды социаллық қамсызландырыў қорларына өз ўақтында түсириў
жумысы бир қанша қыйынласпақта. Экономикалық структуралық жақтан
жеткиликсизлиги халықты жумыс пенен тәмийинлеўге унамсыз тәсир жасайды.
Суверенли

Қарақалпақстан

Республикасының

мәмлекетлик

жаңа

нышанларын жаратыўға ҳәм шығарыўға байланыслы мәселелер Жоқарғы
Советиниң ҳәм оның уйымларының жумысында үлкен орын ийелейди. Мәселен,
Жоқарғы

Советтиң

Мәмлекетлик

II

байрағы

сессиясында
ҳаққында»,

«Қарақалпақстан
XII

сессиясында

Республикасының
«Қарақалпақстан
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Республикасының
«Қарақалпақстан

Мәмлекетлик

герби

Республикасының

ҳаққында»,

Мәмлекетлик

II
гимни

сессиясында
ҳаққында»

Қарақалпақстан Республикасының Нызамлары қабыл етилди.
Пуқаралардың ҳуқықларын ҳәм еркинликлерин әмелге асырыў, олардың
жәмийетлик-сиясий инталылығын арттырыў мәселелерине үлкен кеўил бөлинди.
Мәселен, «Адам ҳуқықларының ҳәм еркинликлериниң Декларациясы ҳаққында»
халық аралық актқа ҳәм улыўма қабыл етилген басқа да халық аралық
нормаларға муўапық «Кәсиплик аўқамлар, олардың ҳуқықлары ҳәм жумысының
кепилликлери

ҳаққында»,

«Пуқаралардың

сайлаў

«Пуқаралардың
ҳуқықларының

мүрәжәәтлери

ҳаққында»,

кепилликлери

ҳаққында»

Қарақалпақстан Республикасының Нызамлары қабыл етилди.
Қарақалпақстан

Республикасының

экономикалық

жумысы

Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына, «Сыртқы экономикалық
жумыс ҳаққында» Қарақалпақстан Республикасының Нызамына тийкарлынап
қурылмақта.
Түркияның

«Язекс»

корпорациясы

менен

бирге

ислесиўдииң

нәтийжесинде еки тоқымашылық комплекси: Нөкисте «Катекс» ҳәм Елликқала
районында «Элтекс» қысқа мүддетте қурып питкерилди. Италия, Голландия,
Бразилия, КНР, Тайван фирмалары менен байланыслар орнатылды ҳәм олардың
ўәкиллери менен сөйлесиўлер жүргизилди.
Усының менен бирге республикада сырт ел инвесторларын тартыў,
өнимди экспорт жасаўды көбейтиў бойынша жумыс босаң жүргизилмекте. Уш
жыл ишинде 1992-1994-жылларда жәми болып бирликтеги бес кәрхана дүзилди,
бирақ олардың бәри ислемейди дерлик. Тағы бирликтеги бес кәрхана бойынша
шәртнамалар ҳәм ҳүжжетлер ислеп шығылып ҳәм таярланып атыр, бул
Өзбекстанның басқа ўәлаятларындағыдан әдеўир аз.
Есап бериў дәўири ишинде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Советиниң структуралық бөлимшелериниң қадағалаў жумысын күшейтиў
бойынша айқын илажлар көрилди. Комитетлер орынларда атқарыўшы
уйымлардың, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкемлердиң нызамларды
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қолланыў әмелин үйрениўге көбирек кеўил бөле баслады. Олар Республиканың
экономикалық ҳәм социаллық турмысында жүз берип атырған ислерди ўақтында
таярламақта.
Мәселен, мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары ҳәм мәденият мәселелери
бойынша комитети

«Ўәкилликли ҳәм атқарыўшы ҳәкимият уйымларының

басшылық етиўди тәмийинлеў бойынша Қараөзек районы ҳәкиминиң жумыс
ҳаққында», «Қарақалпақстанда Республикасында юбилейлерди ҳәм баска да
салтанатларды

байрамлаўды

тәртиплестириў

ҳаққында»,

«Ҳәкимшилик

аймақлық дүзилис мәселелерин шешиў тәртиби ҳаққындағы Нызамының
топономикалық объектлерге атама бериў ҳаққындағы бөлиминиң орынлаўының
барысы

ҳаққындағы»,

«Қарақалпақстан

Республикасында

жәмийетлик

бирлеспелер ҳаққында», «Қарақалпақстан Республикасының Нызамын орынлаў
бойынша Қарақалпақстан Республикасы әдиллик министрлигиниң жумысы
ҳаққында», мәселелер коимтеттиң мәжилисинде қаралып, соңынан Кеңес
мәжилисинде додаланды.
Нызам шығарыў, нызамшылық ҳәм ҳуқық тәртиби мәселелери бойынша
комитет

өз мәжилислеринде «Жынаятшылыққа қарсы гүрес бойынша

Қарақалпақстан Республикасы ишки ислер министрлигиниң жумысы ҳаққында»
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Совети баслығының қарарын орынлаў
бойынша Қарақалпақстан Республикасы ишки ислер министрлигиниң жумысы
ҳаққында мәселелерди қарады.
Халық хожалық комплекси мәселелери ҳәм халыққа хызметлер бойынша
комитет «Автомобиль жоллары ҳаққында» Қаракалпақстан Республикасының
нызамын орынлаў бойынша «Қарақалпақавтодор» мәмлекетлик акционерлик
бирлеспесиниң жумысы ҳаққында мәселени тыңлады.
Ден саўлықты сақлаў, халық билимлендириў, илим ҳәм пуқараларды
социаллық қорғаў мәселелери бойынша комитет аналықты ҳәм балалықты
қорғаў

бойынша

шығарылған

Өзбекистан

Республикасының

нызамларының Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманларының
орынланыўы ҳаққында Мойнақ ҳәм Қоңырат районлары ҳәкимлериниң
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есапларын тыңлады, буннан тысқары, «Майыпларды социаллық қорғаў
ҳаққында»

Қарақалпақстан

Республикасының

Нызамларын

орынлаў

бойынша, Хожели районы ҳәм қаласы ҳәкиминиң жумысы ҳаққындағы
мәселе пуқараларды, халықтың кем қәрежетли қатламларын социаллық
қорғаўды тәмийинлеў бойынша жумыс тәжирийбесин үйрениў тәртибинде
қаралды.
Экономикалық мәселелер ҳәм мәмлекетлер аралық қатнасықлар
бойынша Комитет «Бир жола жыйым ҳаққында» Қарақалпақстан
Республикасының

Нызамын

«Қарақалпақисоптаярлаўсаўда»

ассоциациясында орынлаўдың барысын тыңлады.
Мәселен, таярлаўдың барысында депутатлар топары көп санлы
кемшиликлерди анықлады. Тексерилген барлық базарларда бир жола
жыйымлардан түскен ҳақыйқый түсимлерди азайтып көрсетиў жағдайлары
анықланды. Районлардың ҳәм қалалардың бюджетлерине қосымша
дәрамат түсириўди тәмийинлеў бойынша әдеўир резерв белгили болды.
Колхоз базарлары салық ҳәм ҳуқық қорғаў уйымларының тийисли
дыққатынан ьир шетте қалды. Ҳәкимиятлардың ҳәм тийисли уйымлардың
улыўма күш салыўының ҳәм жумыс алып барыўының нәтийжесинде
колхоз базарларында истиң жағлайын жақсылаўға ерисилди. Бир жола
жыйымлардан

бюджетке

келип

тускен

муғдары

өсти,

өсирип

жетистирилген аўыл хожалық өнимин дийханлардың сатыўы ушын
жағдайлар дүзилди, жынаятшылыққа қарсы гүрес күшейтилди.
Экология,
бойынша

агросанаат

комитети

Республикасының

комплекси

«Тәбиятты
Нызамын

қорғаў

Нөкис

ҳәм

азық-аўқат

ҳаққында»
қаласы

мәселелери

Қарақалпақстан

ҳәкими

тәрепинен

орынланыўының барысы ҳаққындағы мәслени тыңлады.
«Республиканың аўыл халқын аўыз суў ҳәм тәбийий газ бенен
тәмийинлеўди жақсылаў ҳаққында», «Республикада турақ жай қурылысын
хошаметлеў ҳәм раўажландырыў бойынша илажлар ҳаққында» Өзбекистан
Республикасы Президентиниң Пәрманларын әмелге асырыў мәселелери
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Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Совети комитетлериниң айрықша
қадағалаўында тур.
1993-жылы Нөкис-Тахтакөпир магистраль водоводы пайдаланыўға
тапсырылып, арка зонадағы төрт районның халқын жақсы сапалы аўыз суў
менен тәмийинлеўге мүмкиншилик берди. Соңғы үш жылдың ишинде
Республикада 1500 км водопровод тармағы өткерилди, бул буннан
алдыңғы он жыл ишинде орынланғанлардан көп.
Өткен жылы ҳәм быйылғы жылы елатлы пунктлерди газлестириў
бойынша әдеўир жумыс исленди, 991 км газ тармағы өткерилди, 9000 үй
ҳәм квартира газлестирилди.
Қурылыс объектлериниң қурылыс материаллары менен
тәмийинлеўде ҳақыйқый бир қыйыншылықларға қарамастан 1994-жылы
142,2 мың кв.метр турақ жай, соның ишинде жеке меншик есабынан 127,4
мың кв метр турақ жай тапсырылды, бул өткен жылдың дәрежесинен
тийислисинше 130 ҳәм 165 процент жоқары.
Быйылғы жылдың биринши ярымында қурылыс шөлкемлери 1528
оқыўшыға мөлшерленген мектеплерди, 100 койкалық емлеўханаларды,
сменасында 375 пациент көринетуғын поликникаларды пайдаланыўға
тапсырды,

бул

өткен

жылдың

биринши

ярымының

дәрежесине

салытырғанда тийислисинше 101, 133 ҳәм 170 процентти қурайды.
Қарақалпақстан

Республикасы

Жоқарғы

Советиниң

жумысында

пуқаралардың арзаларын ҳәм хатларын қарап шығыўға оларды қабыллаўға
айрықша дыққат аўдарылып атыр. Есап бериў дәўиринде Қарақалпақстан
Республикасы Жоқарғы Советиниң баслығы 1546 пуқараның арзасын ҳәм хатын
қарады, комитетлердиң баслықлары 839 адамды қабыл етип арзасын тыңлады.
Жоқарғы Совет баслығының қабыллаўханасында, комитетлерди пуқаралардың
арзалары менен хатлары ҳәр тәреплеме көрип шығылды ҳәм нормативлик
актлерди ислеп шыққанда есапқа алынды. Орынлы қойылған мәселелердиң
көбиси мақул шешилди.

30

Қарақалпақстан Республикасының демократиялық жол менен сайланған
Жоқарғы Совети базар қатнасықларын

раўажландырыў,

көп укладлы

экономиканы дүзиў, мәмлекетлик жаңа структураларды енгизиў жағдайларында
қыйыншылықларды жеңе отырып, нызам дөретиўшилик ҳәм қадағалаў
жэумысын ждигерлилик пенен жетилистирип, нызам шығарыўшы, атқарыўшы
ҳәм суд ҳәкимиятларының ўазыйпаларын айқын белгилеп бериўге ерисип,
олардың өз-ара байланыслы ҳәрекет етиўин тәмийинлеўге умтылып атыр.
Жоқарғы Советтиң жумысына халық депутатларының актив қатнасыўы,
сайлаў округлеринде сайлаўшылар менен олардың қызықсынып ислеўи,
социаллық экономикалық мащқалаларды үйрениў, парламенттиң жумысын
республиканың

пүткил

халқының

қоллап-қуўатлаўы

Қарақалпақстан

Республикасы Жоқарғы Советиниң абройының артыўына, республиканың
сиясий ҳәм экономикалық жағдайын беккемлеўге жәрдемлеседи.
Суверенитет

ҳаққындағы

Декларация

Қарақалпақстанда

конституциялық процесслердин раўажланыўына түртки болды. ҚҚАССР
Жоқарғы Совети (1990-жыл 10-июль күнги 12-ши шақырық екинши
сессия)нде

дүзилген

конституциялық

комиссия

С.Д.Ниетуллаев

басшылығында өз жумысын баслады. Комиссия қурамына илимпазлар
Ч.А.Абдиров, С.К.Камалов, Ж.Базарбаев, М.К.Аралбаев, К.Утениязов,
жазыўшылар

Т.Каипбергенов,

мәмлекетлик ғайраткерлер
диний

имам

Ш.Уснатдинов,

У.Хожаназаров,

Т.А.Ешимбетова, Ю.А.Журбин, В.Ю.Зорин,

У.Алауатдинов

ҳәм

т.б.

кирди.

1990-1992-жыллары

Конституциялық комиссияның 6 мәжилиси өткерилди1.
Д.Шамшетов

Республика

шегарасынан

шығып

кеткен

С.Д.Ниетуллаевтың орнына Конституция баслығы етип тастыйықланды.
Өзбекистан Республикасы И.А.Каримов

«Сиясий суверенитет ҳәм

экономикалық өз бетиншилиги, сепаратизмге умтылыўшылық емес,
бөлеклениўде емес, ал керисинше СССР қурамына киретуғын басқа
1

Кощанов Б.А., Аметов Т.А. Очерки новейшей истории Республики Каракалпакстан, Нукус:
Каракалпакстан, 2015.
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республикалар менен пайдалы интеграциялық байланысларды кеңейтиў
ҳәм тереңлестириўи еди. Бурыңғы аўқам емес, унитар мәмлекет болған, ал
ҳақыйқатында да, сиясий суверен ҳәм экономикалық, өз алдына
республикалардың жаңалаған аўқамлық федерациялары болды» деп
келтирип өткен еди.
Өзбекистан

Республикасы

биринши

Президенти

Аўқамлық

шәртнама қол қойған ўақытта меншик ҳаққында тийкарғы талап етип
қойды. Ҳәр бир суверен мәмлекет өз аймағында өндириўши күшлер бай
ресурс, жер асты ҳәм жер үсти байлықларына ийе болыўы керек.
Бурыңғы СССР Президенти Горбачев ҳәм аўқам республикалары
басшылары тәрепинен қол қойылған келешги ҳаққындағы арзасы, халық
ушын үмитлендириўши фактор болып, себеби елде сиясий қуўдалаўлар,
ҳуқық қорғаў уйымларының қарсылықлары, миллий ҳәрекетлердиң ишки
ҳәм сыртқы қарама-қарсылықлары бир мәмлекет болыўы болмайтуғыны
белгили болды. Қарақалпақстан пуқараларының 97 % и өз алдына
мәмлекет болыўға берилди.
Өзбекистан ССР Жоқарғы Советиниң 12-ши шақырық бесинши
сессиясында «Суверен мәмлекетлер аўқамы ҳаққында»ғы шәртнама
жойбары бойынша баянатында Қарақалпақстан Совет Республикасы
Жоқарғы Совети баслығы Д.Н.Шамшетов «Суў ресурсларынан рационал
пайдаланыў ҳәм бөлистириў» ҳаққындағы әҳмийетли мәселе шәртнамада
өз сәўлелениўин таппаған.
Орта Азия ҳәм Қарақалпақстан ушын буның әҳмийетин түсиндирип
отырыўдың кереги жоқ. Суў рациональ емес пайдаланыўы себебинен аўыр
экономикалық жағдайға түсип қалды. Буның кери акыбетлерин Орта Азия
масштабында сезиледи.
Тәжикстан ҳәм Қырғызстан арнаўлы уйым дүзип, елде, атап
айтқанда Орта Азияда суў ресурсларын бөлистириўди аўқамлық ҳәм
республикалар аралық дәрежеде қараў ҳаққындағы усынысты бийкарлады.
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Шәртнама жойбарының статьясында айтылғанындай, шегара қол
қатылмаслығы, шәртнама қатнасыўшылары шәртнамаға қол қойылғанға
шекемги шегаралардың бузылмаслығын тәмийинлейди. Д.Н.Шамшетов
бизиң ойымыз – булл машкаланы шешиўге асықпаўымыз керек, себеби
айырым областлар менен аймақлық шешилмеген мәселелеримиз бар.
Қарақалпақстан Совет Республикасы 12-ши шақырық алтыншы
сессиясы (1991-жыл 26-июньде) суверен шәртнама қол қойыў ушын
төмендеги

қурамда

Д.Н.Шамшетов,

Қарақалпақстан

А.Х.Таджиев,

делегациясын

Д.Аманнепесов,

тастыйықлады.
И.Алимбетов,

Г.Пахратдинова1.
1991-жылдың бәҳәр ҳәм жазында орайластырлмаған федерациядай,
суверен мәмлекетлер аўқамы бойынша жойбар ислеп шығылды. 1991жылын 15-августында «Правда» газетасында «Суверен мәмлекетлер
аўқамы ҳақкында» ғы шәртнаманың соңғы редакциясы жәрияланды.
Жаңа шәртнамада «Аўқамды дүзиўши мәмлекет толық сиясий
ҳәкимиятқа ийе, өзиниң мәмлекетлик дүзилисин анықлайды, ҳәкимшилик
басқарыў системасына олар өзиниң айырым ўәкилликлерин басқа
мәмлекетлер шәртнама делигиривать етиўи мүмкин» - деп көрсетилген.
Буннан басқа шәртнаманың 23-сатьяның 2-ши бөлиминде «Бул шәртнама
исеним делегация ўәкиллериниң қол қойған ўақытынан баслап күшке
киреди.
Оған қол қойған мәмлекетлер ушын 1922-жылы СССР ды дүзиў
ҳаққындағы шәртнама сол күннен баслап өз күшин болып есапланады».
1991-жылдың 18-21-август күнлери аўқамлық шартнама шәртлерин
бузып,

айрықша

жағдайлар

бойынша

мәмлекетлик

комитет

М.С.Горбачевты СССР Президенти лаўазымынан күш пенен шетлеттириў
сәтсиз умтылысларын әмелге асырды.

1

Кощанов Б.А., Аметов Т.А. Материалы сессии Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан как
исторический источник (1991-2010гг.) Тошкент давлат шарқшунослик институти «Марказий Осиё
тарихи: Манбашунослик ва тарихнавислик изланишлар» мавзусидаги Республика илмий-амалий
анжуман тўплами. 2011 йил 17 май Тошкент-2011
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Өзбекистан

Республикасы

И.Каримов

тәрепинен

анық

ислеп

шығылған елде турақлық сақлаўда мийнет ритмин алып барыўда,
шөлкемлескенлик ҳәм тәртип сақлаўда үлкен рол ойнады. Мәмлекет
басшысының халыққа қарата айтқан сөзинде орайдан қандай көрсетпелер,
ўәделер берилмесин, ҳәр қандай жағдайларда да бизлер өз ғурурымызды
ҳәм ар-намысызды жойтпадық, өзимиздиң сиясий көпшилик халықтың
мүтәжлигине ҳәм ой-пикирин жуўап беретуғын шешимлерди қабыллаўда
өзимиздиң сиясий бағдарымызды өзгертпедик.
Өзбекистан Жоқарғы Совети Президиуми ҳәм Өзбекистан ССР
Президенти жанындағы Министрлер кабинети, Қарақалпақстан, ўәлаятлар
ҳәм Ташкент қаласы басшыларының қатнасыўында қоспа мәжилисиниң
шақырығында (арзасында) ҳәр қыйлы сиясий күшлер арасындағы қарамакарсылықларды

шешиўде

әскерий

күшлерден

пайдаланыў

қатаң

тоқтатылды.
Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Советиниң 12-ши шақырық 6шы сессиясында 1991-жыл 31-августта Озбекистан суверен мәмлекетиниң
дүзилгенин ҳәм мәмлекеттиң ғәрезсизлигин жәриялады.
Онда Өзбекистан Республикасы Жоқарғы Кеңестиң «Жоқарғы
Советтиң мәмлекетлик ғәрезсизлиги ҳаққында»ғы ҳәм «Өзбекистан
Республикасының мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң тийкарлары ҳаққындағы»
Нызамы ҳәм де 1-сентябрь Ғәрезсизлик күни миллий байрам деп
белгиленди.
«Өзбекистан Республикасы аймағы онын қурамына кириўши
Қарақалпақстан Республикасы аймағы менен бирге бөлинбейди ҳәм қол
қатылмайды. Өзбекистан Республикасының басқа мәмлекетлердиң ишки
ислерине араласпайды, өз аймағындағы тәбийий байлықларға ийелик
етиўге ҳақылы». Бул тийкарғы ҳүжжетлер Өзбекстаның алдында турған
мақсетлерди белгилеп береди.
Ғәрезсизликтиң жәрияланыўы республика тарийхында үлкен ўақыя,
булл тек мәмлекет ушын емес, ҳар бир пукарасы ушында үлкен рол
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ойнайды. Әдетте ғәрезсизлик қан төгилиў есабынан ерисиледи. Бирақ
Өзбекистан ҳәм оның басшысы буған жол қоймады.
Халықтың үлкен әрманы иске асты, Өзбекистан парахатшылық
парламентлик жол менен өзиниң ҳақыйқый мәмлекетшилигине ийе болды.
XXI әсир босағасында дүнья картасында тағы бир ғәрезсиз толық ҳуқықлы
мәмлекет пайда болды. Оның пайда болыўы дүнья мәмлекетлери
тарепинен тән алынды. Өзбекистан Республикасы суверен мәмлекетиниң
пайда болыўының әҳмийети көп қырлы болды. Бириншиден, халықтың
гәрезхсизлик ҳаққындағы әрманы иске асты.
Екиншиден, бизиң ҳуқықый демократиялық жәмийетти қурыў ушын
шараятлар қәлиплесе баслады.
Үшиншиден,

халықтың

абаданшылыгы

ушын

пайдаланыў

мумкиншилиги болды.
Төртиншиден, базар қатнасықларына өтиў жолында көплеген кери
қубылыслардан қашты.
Бесиншиден, Дүньялық аренада өз мәплери ҳаққында айтыў
мүмкиншиликлерине
жумыслдарына

ийе

катнасыў

болды,

халықаралық

имканиятларына

ийе

шөлкемлердин

болды.

Ақырында

Халықтың руўхыйлығын ҳәм оның тарийхын тиклеў мүмкиншилиги
болды1.
Солай етип, ғәрезсизликтиң жәрияланыўы менен тураклы базар
экономикасына ийе күшли демократиялық ҳуқықый мәмлекет пуқаралық
жәмийет қурыў жолындағы биринши қәдемлер болды.
Өзбекистан Республикасының ғәрезсизлиги ҳаққындағы Нызамы
Қарақалпақстан халкы тәрепинен жаксы қабылланды. Онын қабылланыўы
тек өзбек халқының емес, республиканын барлық турғынларының. Соның
ишинде Қарақалпақстанлылардың да ерки болып табылады. Бул Нызам
менен Қарақалпақстан Республикасының суверенитети ҳәм аймақлык
1

Кощанов Б.А., Аметов Т.А. Обретение Каракалпакстаном суверенитета в составе
Узбекистана////Ўзбекистон Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг АХБОРОТНОМАСИ
журнали 2014 № 3 66-69 бет
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пүтинлиги тан алынған. Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары
арасындағы

қарым-қатнасықлар

еки

тәреплеме

келисимлер

ҳәм

шәртнамалар тең ҳуқықлылық тийкарында дүзилген. 1991-жылдың 14сентябринде және сиясий жәмийетлик турмысымызда және бир әҳмийетли
ўақыя жүз берди. Өзбекистан компартиясы тийкарында жаңа мазмундағы
сапалы

парламентлик

типтеги

сиясий

шөлкем

Өзбекистан

халық

Демократиялық партиясы дүзилди. Өзбекистан халық Демократиялық
партиясы Карақалпақстан республикалық комитети қатарында 22400 адам
болды.

Өзбекистан

халық

Демократиялык

партиясынан

талабан

И.А.Каримов Өзбекистан бойынша өзиниң сайлаў алды ушырасыўын
экологияның ең қызғын точкасын Мойнақтан Арал бойының социалэкономикалық мәселелеринен баслады. 1991-жыл 1-декабрь күни нан дуз
бенен жоқары дәрежели қонақтай емес, ал өзиниң жакын туўысқанындай,
мойнақшылар И.А.Каримовты күтип алды.

2.2. Конституция текстин таярлаў ҳәм додалаў
Қарақалпақстан Республикасының туңгыш Конституциясының
қабыл етилиўи, оның ғәрезсиз демократиялық ҳуқықый мәмлекетти
дүзиўде ҳәм ҳуқықый реформалардың ирге тасы сыпатында әҳмийети ҳәм
Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик нышанларының сиясий
ҳәм тарийхый әҳмийети ҳаққында С.Д.Нийетуллаевтың «Қарақалпақстан
жаңа Конституциясының ҳуқықый тийкарлары ҳәм оның мәмлекетлик
Курылысының айырым мәселелери»1 китабында баҳалы мағлыўматлар
топланған.
Қарақалпақстан Республикасының халқы, адам ҳуқықларын ҳәм
мәмлекетлик суверенитет принциплерин өзиниң жақлайтуғынлығын
салтанатлы түрде жәриялай отырып, ҳәзирги ҳәм келешек әўладлар
1

Нийетуллаев С.Д. Қарақалпақстан жаңа Конституциясының ҳуқықый тийкарлары ҳәм оның
мәмлекетлик Курылысының айырым мәселелери. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1994
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алдында

жоқары

жуўапкершиликти

сезе

отырып,

Қарақалпақстан

мәмлекетлилигин раўажландырыўдың тарийхый тәжирийбесине сүйене
отырып, демократия ҳәм социаллық әдиллик идеяларына

өзиниң

садықлығын тастыйықлай отырып, халық аралық ҳуқықтың ғалаба тән
алынған нормаларының артықмашлығын мойынлай отырып, республика
пуқараларына ылайықлы турмысты тәмийинлеўге умтыла отырып,
адамгершиликли, демократиялық ҳуқықый мәмлекет дүзиўди ўазыйпа
етип қоя отырып, пуқаралық парахатшылықты ҳәм миллий келисимди
тәмийинлеў мақсетинде, өзиниң толық ҳуқықлы ўәкиллери арқалы
Қарақалпақстан Республикасының Конституциясын қабыл етти.
Қарақалпақстан - Өзбекстан Республикасының қурамына киретуғын
суверенли демократиялық республика. Қарақалпақстан Республикасының
мәмлекетлик ҳәкимият системасы - ҳәкимияттың нызам шығарыўшы,
атқарыўшы ҳәм суд ҳәкимиятларына бөлиниў принципине тийкарланады.
Қарақалпақстан

Республикасында

Өзбекстан

Республикасы

менен

Қарақалпақстан Республикасы Конституцияларының ҳәм нызамларының
сөзсиз үстинлиги мойынланады.
3-БАП. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАҢА
КОНСТИТУЦИЯСЫНА КИРГИЗИЛГЕН ӨЗГЕРИСЛЕР
1994-жылдың 26-февралында он екинши шақырық Қарақалпақстан
Республикасы Жоқарғы Советиниң он бесинши ҳәм 1995-жылдың 31октябрь,

1997-жылдың

15-декабриндеги

биринши

шақырық

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң төртинши, он үшинши
сессиялары, 2003-жыл 12-ноябрь Екинши шақырық Қарақалпақстан
Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң он екинши сессиясында ҳәм 2014-жыл
6-июнь он бесинши сессиясында өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизилди.
Өзбекистан Республикасы биринши Президенти И.А.Каримов атап
өткениндей

«Мәмлекетте

әдиллик

принциплерине

әмел

қылыўы,

турақлылық ҳүкимлик сүриўи ушын үш субъекттиң, яғный мәмлекет,
жәмийет ҳәм пуқаралардың өз-ара қатнасықларындағы нызамлы түрде
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тийкарлар болады. Басқаша айтқанда, әне усы үш субъект - мәмлекет,
жәмийет ҳәм инсан қатнасықлары уйғынлыққа, олардың мәплери бирбирине сай келиўине ерисилгенде ғана ата-бабаларымыз әрман еткен
әдалатлы жәмийет пайда болады»1.
Қарақалпақстан Республикасы 1990-жылы 14-декабрь күни өзиниң
мәмлекетлик суверенитет Декларациясын қабыл етти. Суверенитет
Декларациясында Қарақалпақстан Республикасында үш ҳәкимият жумыс
алып

баратуғынлығы

белгиленген.

Қарақалпақстан

Республикасы

Жоқарғы Кеңеси – нызам шығарыўшы, Қарақалпақстан Республикасы
Министрлер Кеңеси – атқарыўшы, Суд ҳәкимиятлары болып есапланады.
Нызам

шығарыўшы

ҳәкимият

–

Жоқарғы

Кеңес,

аймақлық

округлерден 5 жыл мүддетке көп партиялылық тийкарында депутатлар
сайланып, 86 депутаттан ибарат.
Заман талабына сай Жоқарғы Кеңестиң қурамындағы турақлы
комиссияларды қайта дүзиў ҳәм комиссиялардың жумысларын қайта
көрип шығыў ислерин әмелге асырыў керек болды. Қарақалпақстан
Республикасының Жоқарғы Кеңесиниң 12-ши шақырық 1992-жыл 9-10январдағы

7-ши

сессиясында

«Қарақалпақстан

Республикасының

Конституциясына (Тийкарғы Нызамына) өзгерислер ҳәм қосымшалар
киргизиў ҳаққында» мәселе қаралды. Сессия күн тәртибиндеги мәселе
бойынша бурынғы «турақлы ҳәм басқа да комиссиялар» деген сөзлер
«комитетлер ҳәм комиссиялар» деген сөзлер менен алмастырылды2. Солай
етип, турақлы комиссиялар орнына комитетлер жумыс ислей баслады3.
Улыўма, 9 турақлы комиссия орнына жаңадан улыўмаластырылған 7
комитет дүзилди. Олар төмендегилерден ибарат болды:
1. Халық депутатлары Советлери жумысы, жергиликли өзин-өзи
басқарыў, жәриялылық ҳәм хабар қураллары мәселелери бойынша
комиссия орнына Халық депутатлары Советлери жумысы, жергиликли
1

Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарорлик тараққиёт йўлида.- Тошкент: Ўзбекистон, 1998. 26-27бетлер.
2
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси архиви, ф.1, оп.14, д.92. 49-бет.
3
Булда сонда, 53-бет.
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өзин-өзи басқарыў, жәриялылық ҳәм мәлимлеме қураллары мәселелери
бойынша комитет;
2. Нызам шығарыў, нызамлылық ҳәм ҳуқық тәртиби

мәселелери

бойынша комиссия орнына усы атамадағы комитет;
3. План, бюджет ҳәм экономикалық реформа мәселелери бойынша
комиссия орнына экономикалық мәселелер ҳәм мәмлекетлер аралық
қатнасықлар бойынша комитет;
4. Санаат, қурылыс, транспорт ҳәм байланыс мәселелери бойынша
ҳәм халық тутыныў мәселелери, саўда, турмыс ҳәм коммуналлық хызмет
көрсетиў

бойынша

комиссиялардың

тийкарында

халық

хожалық

комплекслери мәселелери ҳәм халыққа хызмет көрсетиў бойынша комитет;
5. Агросанаат комплекси, суў хожалығы мәселелери бойынша ҳәм
экология, тәбийий ресурсларды дурыс пайдаланыў мәселелери бойынша
комиссиялар тийкарында экология, агросанаат комплекси ҳәм азық-аўқат
мәселелери бойынша комитет;
6. Жаслар ислери, физкультура ҳәм спорт бойынша, билимлендириў,
илим, мәденият ҳәм миллетлер аралық қатнасықлар мәселелери бойынша
комиссиялардың

тийкарында

билимлендириў,

илим

ҳәм

мәденият

мәселелери бойынша комитет;
7. Ден саўлықты сақлаў, аналықты ҳәм балалықты қорғаў, ветеранлар
ҳәм майыплар ҳуқықлары мәселелери бойынша комиссия орнына
халықтың ден саўлығын сақлаў ҳәм пуқараларды социаллық қорғаý
мәселелери бойынша комитетлери дүзилди1.
Жаңадан дүзилген комитетлердиң баслықларын Жоқарғы Кеңес
баслығы усыныс етеди2. 1992-жылы халық депутатлары Советлери
жумысы, жергиликли өзин-өзи басқарыў, жәриялылық ҳәм мәлимлеме
қураллары

мәселелери

бойынша

комитети

баслығы

болып

Г.А.Аннақлышева, нызам шығарыў, нызамлылық ҳәм ҳуқық тәртиби
мәселелери бойынша комитет баслығы болып П.А.Айтниязов, халық
1
2

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси архиви, ф.1, оп.14, д.92, 13-14-бетлер.
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси архиви, ф.1, оп.14, д.92, 14-бет.
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хожалық комплекслериниң мәселелери ҳәм халыққа хызмет көрсетиў
бойынша комитет баслығы болып Ғ.Ж.Сәдиров, экология агросанаат
комплекси ҳәм азық-аўқат мәселелери бойынша комитет баслығы болып
Д.Хожаниязов, халық билимлендириў, илим ҳәм мәденият мәселелери
бойынша комитет баслығы болып М.Қ.Аралбаев, халықты ден саўлығын
сақлаў ҳәм пуқараларды социаллық қорғаý мәселелери бойынша комитет
баслығы болып Р.Ө.Қалниязовалар тайынланды1.
Жаңадан дүзилген Комитетлерге Қарақалпақстан Республикасы
нызам жойбарларын, Жоқарғы Кеңестиң ҳәм Президиумының актлерин
ислеп шығыў, сондай-ақ алдын-ала ямаса қосымша қарап шығыў ушын бул
комитетлерге тапсырылған мәселелер бойынша жуўмақларды таярлаў,
Конституция, нызамлар, қарарлар ҳәм шешимлердиң турмысқа асырыў
бойынша мәмлекетлик, жәмийетлик ҳәм басқада уйымлардың жумысын
қадағалаў ўазыйпалары тапсырылды.
1994-жылы 24 сентябрьде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Совети 12-ши шақырық 17-сессиясында «Жоқарғы Кеңес ҳаққында» нызам
қабыл етилди, булл нызам Республикамызда мәмлекетлик ҳәкимияттың
жоқары нызамшылық органы тийкары болды.
1994-жылдың 31-октябринде Жоқарғы Кеңестиң «Регламенти»ниң
күшке кириýи ҳақында қарар қабыл етилип, Регламент 5 бап, 10 бөлим,
117 статьячдан ибарат болды: 1-бап – Жоқарғы Кеңес сессиялары», 2-бап –
«депутлар топары», 3-бап- «комитетлер ҳәм комиссиялар», 4-бап –
«Жоқары Кеңеске нызам жойбарларын усыныý», 5-бап – «Жоқары
Кеңестиң басқа да қарарлары».
Регламенттиң 1- бөлими улыýма режелерден ибарат болды, 2бөлиминде Жоқары Кеңестиң ис тәртиби тастыйықланды, 3-бөлимде
Жоқары Кеңес баслығы ҳәм оның орынбасарын сайлаý белгиленди. 4бөлимде Конституциялық бақлаý комитети баслығын сайлаý, 5-бөлимде

1

Булда сонда, 61-64-бетлер.
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Министрлер Кеңеси баслығын тайынлаý, министрлер ҳәм комитет
баслықларын тайынлаý процедурасы белгиленди.
6-бөлимде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Суды баслығын
ҳәм судьяларды сайлаý, районлық судьяларды тайынлаý, республика
Прокурорын тайынлаý мәселери белгиленди. 7-бөлимде нызамларды
көрип шығыý тәртиби, 8-бөлимде бюджетти көриý, 9-бөлимде қадағалаý,
10-бөлимде жуýмақлаýшы режелер белигленди.
1994-жылы 25-декабрьде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Кеңесине тарийхта биринши мәртебе жаңа ҳуқуқый негизде, көп
партиялылық тийкарда улыýма халықлық депутатлар сайлаý болып өтти.
Өзбекистан

халық

демократиялық

партиясынан

172

кандидат

86

депутатлық орынға талабан болды. Сайлаýдың биринши басқышында 75
округтен депутатлар сайланды, 11 округте талабанлар керекли даýысты ала
алмады. 1995-жылы 22 январь күни екинши басқыш болып өтип, 11
депутат сайланды.
Қарақалпақстан Республикасының сайлаý ҳуқуқына ийе 669 904
сайлаýшылардан 628 407 адам, яғный сайлаýшылардың

96 пайызы

сайлаýға қатнасты.
Сайланған

депутатлардың

65,1

пайызы,

яғный

56

депутат

республиканың ең жоқарғы нызамшылық органына сайланды. Депутатлар
арасында экономист, юрист, алымлар, санаат ҳәм аýыл хожалығы
қанигелери, социаллық тараý ýәкиллери бар еди.
Жоқарғы Кеңеске республикамызда жаксаýшы тийкарғы бес миллет
ýәкиллери сайланды. Сондай ақ, 12 ҳаял-қыз сайланды, ал депутатлардың
үштен бири 30 жастан 50 жасқа шекемги адамларды қурайтуғын еди.
Жоқарғы Кеңес сессиясында жергиликли ҳәкимият органлары
ýәкиллери

аýқамы
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депутаттан

ибарта

фракциясын,

ал

халық

демократиялық партия ýәкиллери болса 41 депутаттан өз фракциясын
дүзди.
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Депутатлар корпусы республикамыздағы үлкен интеллектуаль ҳәм
профессиональ күшлерден ибарат еди, олар жоқары нызамшылық
органның нәтийжели ислеýине тийкар салды. Сайлаýлар демократиялық
негизде өтти, халық аралық стандартларға жуýап беретуғынын ҳәр қыйлы
еллерден келген бақлаýшылар тастыйықлады.
Ғәрезсизликтиң
Республикасы

Жоқарғы

дәслепки
Кеңеси

жылларында
баслығы

Қаракалпақстан

лаўазымында

Дәўлетбай

Шәмшетов (1991-1992 жж.), Үббинияз Әширбеков (1992-1997 жж.)
ислеген болса, соңынан, Тимур Камалов (1997-2002 жж.) иследи, 2002-жыл
2-май күнинен бул лаýазымда Муса Ерниязов ислеп келмекте1.
Қарақалпақстан Республикасының Нызам шығарыўшы ҳәкимияты –
Жоқарғы Кеңестиң қалиплесиýи тарийхына нәзер салатуғын болсақ,
демократиялық сайлаý тәжрийбеси енди ен жайып атырғанын көремиз.
3.1. Жаңа Конституцияның ески Конституциялардан айырмашылығы
1992-жылы
ҳүжжетиниң

14-декабрьде,
еки

яғный

жыллығы

бул

белгиленген

тарийхый
күни

юридикалық

Қарақалпақстан

Республикасының туңғыш байрағы онын Жоқарғы Советиниң он екинши
шақырық

он

биринши

сессиясында

тастыйқланды.

Усы

күни

Қарақалпақстанның шаңарағында оның мәмлекет статусын алғалы өз
байрағын биринши желбиреўи еди.
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик байрағы ҳаққындағы
нызамында

белгиленгениндей,

мәмлекетиниң

суверенитетиниң

оның

байрағы

нышаны

Қарақалпақстанның

болып

табылады

ҳәм

республиканы халық аралық майданда таныстырады. Ол Қарақалпақстан
Республикасының рәсмий делегациялары сырт еллерге сапар етиў
пайытларында, халық аралық шөлкемлерде, конференцияларда, жер
жүзилик көргизбелерде, спорт жарысларында көтериледи. Нызамда
1

Қарақалпақстан жаңа тарийхы. Қарақалпақстан XIX әсирдиң екинши ярымынан XXI әсирге шекем. Нөкис: Қарақалпақстан, 2003. 421-бет.
42

көрсетилгениндей,
байрағы

басқа

«Қарақалпақстан

мәмлекетлердиң

Республикасының

байрақлары

менен

мәмлекетлик
бир

дәрежеде

жайласыўы мүмкин». Буған мысал ретинде төмендегилерди келтирсек
болады.

11-январь

машкалалары

1994-жылы

Нөкис

қаласында

Арал

теңизи

бойынша Орайлық Азия мәмлекетлериниң ҳәм Россия

федерациясының басшыларының конференциясы болып өтти. Усы үлкен
сиясий әнжуманға келген мәмлекет басшылары күтип алынған аэропотта,
Жоқарғы Советтиң жайының алдында, мәжилис залларында Қазақстан,
Қырғызстан,

Тәжикстан,

Түркменстан,

Өзбекстан

ҳәм

Россия

федерациясының мәмлекетлик байрақлары менен бирге Қарақалпақстан
Республикасының да мәмлекетлик байрағы желбиреп қатар турды. Бул
ўақыя Қарақалпакстанның мәмлекетлик байрағы әдиўли болып есапланады
ҳәм оны республика пухаралары, сондай ақ онда турған басқа да адамлар
ҳүрметлеўге

миннетли.

Оған

тил

тийгизгенлер

нызамлар

менен

белгиленген тәртипте жуўапкершиликке тартылады.
Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик белгилерин қабыл
етиўдиң екинши басқышы 1993-жылы даўам етти. Усы дәўирде оның
екинши мәмлекетлик нышаны-герби 9-апрель 1993-жылы дүньяға келди.
Ол он екинши шақырық Қарақалпақстан Республикасының он екинши
сессиясында

қабылланды.

Республикасының

Оның

мәмлекетлик

2-статьясында:

герби

«Қарақалпақстан

республиканың

мәмлекетлик

суверенитетиниң нышаны болып табылады» деп көрсетилген. Оның
мәмлекетлик герби таўлар, дәрья ҳәм теңиз үстинен шығып киятырған
қуяшты, Әмиўдәрьяны ҳәм Аралды символластырады ҳәм онда салы
масағы ҳәм ашылып турған пахта сәўлеленеди ҳ.т.б. Гербте суўретленген
бул нәсрелер көз алдына Қарақалпақстанды келтиреди.1
Буннан басқа да бул мәмлекетлик нышанда терең мәнили суўретлеўлер
орын алған. Ҳәзирги күнде Қарақалпақстанның мәмлекетлик герби
Республика Жоқарғы Советиниң Министлер Кеңесиниң, жергиликли
1

Ниетуллаев С.Д. Қарақалпақстан Республикасы жаңа Конституциясының ҳуқықый тийкарлары ҳәм
оның мәмлекетлик қурылысының айырым мәселелери. Нөкис,»Қарақалпақстан», 1994, б.31
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мәмлектлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымларынын, министрликлердиң,
Министрлер Кеңесине қараслы басқа да уйымларының, судлардың ҳәм
хожалық судының прокуратура уйымларының жайларына қыстырыўлы
тур. Соның менен бирге ол республика Жоқарғы Советиниң сессиялары,
Министрлер Кеңеси мәжилислери, жергиликли халық депутаталарының
сессиялары,судлардың

ҳәм

хожалық

судларының

мәжилислери

өткерилетуғын залларына, баланың туўылыўын ҳәм некелерди салтанатлы
дизимге алыў жайларына қойылады. Және бир айта кететуғын әҳмийетли
мәселе Қарақалпақстанның гербиниң суўрети оның мәмлекетлик ҳәкимият
ҳәм басқарыў уйымларының, мәкемелердиң ҳәм шөлкемлердиң мөрлерине
ҳәм ҳүжжетлериниң бланклерине салынатуғын болды.
Жоқарыда көрсетилген ҳәм республиканың сиясий ҳәм мәмлекетлик
өмиринде жүз берген бул ўақыя Қарақалпақстан тарийхында биринши рет
болмақта. Сонлықтан оның әҳмийети оғада уллы. Қарақалпақстан
Республикасының пухаралары, сондай ақ онда турган басқа да адамлар
оның мәмлекетлик гербин ҳүрметлеўге миннетли. Егерде оны қорлаўға
жол қойылатуғын болса, бул ҳәрекетлер нызам менен белгиленген
тәртипте жуўапкершиликке алып келеди. Бир сөз бенен айтқанда,
Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик герби-оның мәмлекетлик
суверенитетиниң ажыралмас бир бөлеги.
Қарақалпақстанның

14-декабрь

1990-жылгы

мәмлекетлик

суверенитети ҳаққындағы Декларацияда Қарақалпақстан Республикасы
өзиниң мәмлекетлик нышанларын өзиниң анықлайтуғыны белгиленген
еди. Мәмлекетлик

нышанлар ишинде гимн де көрсетилген еди. Мине

арадан үш жыл өткеннен кейин, яғный 24-декабрь 1993-жылы республика
Жоқарғы Советиниң он екинши шақырық он төртинши сессиясында
Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық шайыры И.Юсупов сөзине талантлы
композитор Н.Мухаммеддинов музыкасын жазған мәмлекетлик гимн сөзин
ҳәм музыкалық редакциясын (сессияға усынылган гимн жойбары үш
варианттан ибарат еди) депутатлар мақул көрип қабыл етти. Бул үлкен
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сиясий ҳәм тарийхый ўақыя болды. Усы күни қарақалпақ халқы өз
мәмлекетлигин алғалы туңғыш рет Қарақалпақстанның мәмлекетлик
гимни жаңлады. Шынын айтсам, сессия қатнасыўшыларының көбисиниң
көзлерине

қуўаныш

жасы

үйрилди.

Оған

мениң

гүманым

жоқ.

«Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик гимни ҳаққында»ғы
нызамында

Қарақалпақстан

Республикасының

мәмлекетлик

суверенлигиниң нышаны болып табылады»-деп көрсетиледи. Оған терең
ҳүрмет-

Қарақалпақстан

Республикасының

ҳәр

бир

пухарасының

азаматлық миннети болып табылады. Бул нызамда Қарақалпақстан
мәмлекетлик

гимни

республика

ҳәм

сырт

мәмлекетлерде

қандай

жағдайларда атқарылатуғыны анық тастыйқланды. Мәмлекетлик гимн
ҳаққындағы нызамның 3-ст 5-пунктине кеўил бөлейик. «Қарақалпақстан
Республикасының

Мәмлекетлик

басшылары

мәмлекетлик

ҳәм

Гимни

сырт

баслықлары

еллер

рәсмий

ҳүкиметлери
сапар

менен

Қарақалпақстан Республикасына келип ушырасқанда ҳәм гүзеткенде сырт
елдиң мәмлекетлик гимни ҳәм Өзбекстан Республикасының гимни
атқарылғаннан кейин атқарылады». Бул нызамда белгиленип берилген
нормалар 11-январь 1994-жылы Нәкисте Арал

теңизи машқалалары

бойынша Орайлық Азия мәмлекетлериниң ҳәм Россия федерациясы
басшыларының

конференциясына

қатнасыўға

келген

Қазақстан,

Қырғызстан, Тәжикстан, Түркменстан,Өзбекстан ҳәмРоссия федерациясы
Президентлери ҳәм мәмлекет басшыларын күтип алыў ҳәм гүзетў
мәресиминде иске асты. Буны ҳеш қашан умытып болмайды. Нызамның
және

бир

статьясы

нормасына

дыққатаўдарайық.

Қарақалпақстан

Республикасының мәкемелери ҳәм шөлкемлери сырт еллердиң аймағында
илажлар өткергенде Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик гимни
олар барып болған елдиң тәжирийбеси ҳәм жергиликли үрип-әдети есапқа
алынып,

Қарақалпақстан

Республикасы

ҳүкимети

тәрепинен

белгиленетугын қағыйдаларға муўапық атқарылады. Демек, бул жоқарыда
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айтылған нызам қағыйдасы да жүдә орынлы ҳәм жер жүзилик нызам
талапларына жуўап береди.
Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик нышанлары тарийхта
биринши рет оның Конституциясында тастыйқланып, республикамыз
суверенитетин беккемлеўге хызмет етип атыр. Олар Қарақалпақстан
Республикасын енди жер жүзи мәмлекетлери хәм еллерине танытыўға кең
жол ашты. Усының нәтийжесинде Қарақалпақстан Республикасы да дүнья
мәмлекетлери қатары нызамда белгиленген режелер менен ҳәрекет етип,
өзиниң ғәрезсизлигин беккемлей береди.
Қарақалпақстан халқы узақ жыллар даўамында жан күйдирип арзыўәрман еткен мәмлекетлик суверенитетине еристи. Енди оны беккемлеў,
экономикалық қурғанлыққа ерисиўдиң өзине тән жолларын излемекте,
адамгершиликли
қатнасықларына
пухараларды

турмыс
өтиў
қорғаў,

шәрт-шараятларын

жолында
усы

ушырасқан

мақсетте

жаратпақта.

Базар

қыйыншылықлардан

мәмлекетлик

басқарыў

ҳәкимиятларының ҳәм уйымларынын дүзилисинде түп- тамырынан
өзгерислер болды. Бул актуал мәселелерди шешиў принциплери ҳәм
дереклери бизиң Тийкарғы Нызамымызда сәўлеленген. Конституциямызға
байланыслы елимизде көп партиялылық, сиясий пикирлердиң көп
түрлилиги жүзеге келмекте. Қарақалпақстанда миллий татыўлық ҳәм
пухаралардың аўызбиршилиги беккемленбекте.
Үлкемизде адамгершиликли, демократиялық ҳәм әдалатлы жәмийет,
ҳуқықый мәмлекетти қурыўға қәдем қойды. Бундай жәмийеттиң ҳәм
мәмлекеттиң тийкарғы мақсетлери-ғәрезсизлик, еркинлик, сиясий теңлик,
мийнетти улығлаў,ана ўатанға мийрибанлық, адамға мухаббат, елди
сүйиўшилик. Бул уллы нийетлерди әмелге асырыў ушын мәмлекет атабабаларымыздың ҳәм адамзаттың ески ҳәм бүгингикүнниң руўхый
ғәзийнеси

дүрданаларына,

алдыңғы

теорияларына,

үрп-әдетлерине,

елимизде жасаўшы барлық халықлардың ҳәм миллетлердиң тарийхын,
тилин

мәдениятын, динин, исенимин, дәстүрин сақлаўы ҳәм соларға
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сүйенип ҳәрекет етиўи керек. Сонда елде тынышлық, аўызбиршилик
болады.

Бул

айтылғанлар

конституциялық

жоллар

менен

әмелге

асырылады. Мысалы, Тийкарғы Нызамымыздың 4-статьясының екинши
бөлими: «Қарақалпақстан Республикасы өз аймағындағы жасаўшы
миллетлердиң

ҳәм

халықлардың

тиллерине,

үрп-әдетлерине

ҳәм

дәстүрлерине ҳүрмет пенен қараўды, олардың раўажланыўы ушын
жағдайлар дүзиўди тәмийнлейди»,- деп атап көрсетеди. Бул мақсетлердиң
ҳәм ўазыйпалардың қуры сөз болып қалмаслығы, бәлент пәрўаз гәплерге
айланбаслығы ушын экономикалық, социаллық,сиясий ҳәм руўхый
мәселелер жоқары дәрежеде шешилиўи керек. Буған ҳәзир Республика
конституциясында көрсетилгениндей, беккем тийкар салынбақта.
Конституция бойынша қарақалпақ халқының мәмлекетшилигиниң
тарийхта биринши мәртебе жоқары дәрежеге көтерилгенлиги көзге түседи.
Конституция өзиниң алдына Қарақалпақстан мәмлекетиниң ҳақықый
мәмлекет болып қәлиплесиўин ўазыйпа етип қояды. Соның менен ол елдиң
экономикасының базар қатнасығы арқалы раўажланыўы ушын оның
тийкары болған жеке меншикти беккемлеўге хызмет етеди. (51-статья).
Қарақалпақстан
тастыйықланатуғын

Республикасы
суверенлигин

өзиниң

нызам

билдиретуғын

арқалы

мәмлекетлик

нышанларына-байрағына, гербине ийе болды. (5-статья). 1992-жылдың 2декабринде

болып

өткен

Қарақалпақстан

Республикасы

Жоқарғы

Советиниң II сессиясында Қарақалпақстанның байрағы тастыйықланды.
1993-жылдың 9-апрелинде болып өткен Жоқарғы Советтиң XII
сессиясында оның мәмлекетлик герби, ал 1993-жылдың 24-декабринде
болған

XIV

бекитилди.

сессиясында

Қарақалпақстан

Республикасының

Қарақалпақ халқының өзине тән бундай

гимни

мәмлекетлик

нышанлары Қарақалпақстан мәмлекетиниң тарийхында бурын болған
емес.
Қарақалпақстанның Тийкарғы Нызамының әҳмийети оғада үлкен,
өйткени ол пуқаралар ҳуқықын мойынлаў бойынша нызамның үстинлиги
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ҳәм

демократияның

раўажланыўы

бойынша

дүнья

жүзилик

жетискенликлерди өз ишине алады. Коснитутцияда Қарақалпақстан
Республикасының

барлық

пуқаралары

қайсы

раса,

қайсы

миллет

екенлигине, қайсы тилде сөйлегенине, қайсы динге сиенетуғынлығына,
қайсы социаллық қатламынан келип шығыўына, пикириниң қандай
екенлигине, жеке ҳәм жәмйиетлик аўҳалының қандай екенлигине
қарамастан тең ҳуқық ҳәм еркинликлерге ийе беретуғынлығы көрсетилген.
Қарақалпақстан Республикасының Мәмлекетлик тили қарақалпақ
ҳәм өзбек тиллери болып есапланыўы менен бир қатарда Конституция
оның аймағында жасаўшы миллетлердиң ҳәм халықлардың тиллерине,
үрп-әдетлерине ҳәм дәстүрлерине ҳүрмет пенен қарайды, олардың
раўажланыўы ушын жағдайлар дүзиўди тәмийнлейди (4-статья).
Сиясий

турмыста

болып

атырған

өзгерислер

республикада

демократияның кең түрде иске асып атырғанлығының гуўасы болып
есапланады. Қарақалпақстанда қазақ, кореец ҳәм орыс халықларының
мәдений орайлары, «Арал ҳәм Әмиўдәрьяны қорғаў аўқамы», «Перзент»,
«Экосан», «Саламат әўлад ушын» ҳәм «Аралды сақлап қалыў халық
аралық қоры»ның Нөкис бөлими, экологиялық аўқам, Өзбекстан Махалла
қайыр-сақаўат

қорының

Қарақалпақстан

бөлими

қусаған

көплеген

жәмийетлик бирлеспелер, қорлар, мәмлекетлик емес мәкемелер барлығы
болып 132 шөлкемлер ислеп атыр. Олардың ҳукықлары, еркинликлери
менен миннетлериниң тийкарлары тийисли нызамларда толығы менен
белгиленген.
сиясий

Қаракалпақстан

институтлардың,

Республикасында

партиялардың

жәмийетлик

(«Халық

турмыс

демократиялық»,

«Адалатлық», «Ўатан тараққиёти», «Фидокорлар») идеологиялардың ҳәм
пикирлердиң көп түрлилиги тийкарында раўажланды. Ҳеш қандай
идеология мәмлекетлик рәсмий идеология сыпатында белгилене алмайды.
(12-статья).

Демократия

улыўма

адамгершилик

принциплерине

тийкарланады. Буларға муўапық, инсан, оның турмысы, еркинлиги, арнамысы, қәдир-қымбаты ҳәм басқа да ажыралмас ҳуқықлары ең жоқарғы
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байлық болып табылады. Демократиялық ҳуқықлар ҳәм еркинликлер
Конституция ҳәм нызамлар менен қорғалады. Мәмлекет өзиниң жумысын
инсанның ҳәм жәмийеттиң мәплерин гөзлеп, социаллық әдиллик ҳәм
нызамлылық принциплеринде иске асырады (13-14-статьялар).
Республикада демократиялық ҳуқықый мәмлекет дүзиў ушын
халықтың санасында, турмысында сақланып келген тарийхый дәстүрлерди
мақсетке муўапық пайдаланыў ҳәм оларды раўажландырыў ушын
жумыслар исленип атыр. Әдалатлы ғамхорлық, өз-ара жәрдем ҳәзирги
жәмийеттиң раўажланыўының тийкары болып есапланады. Тек әдилликке,
халықтың ең жақсы, жоқары идеяларына сүйенген демократиялық дүзим
беккем тийкарға ийе болыўы мүмкин.
Демократия менен инсан ҳуқықы жәмийетте тек нызам менен ғана
орнтылмайды. Оны беккемлеўге этикалық тәжирийбе, жоқары сана-сезим
хызмет етиўи керек. Усы көз қарастан алып қарағанда мәмлекеттиң де,
ондағы әдиллик демократияның да басланғыш бөлеги шаңарақ ҳәм оған
байланыслы дәстүрлер үлкен орын тутады. Соның ушын да Конституцияда
шаңарақ жәмийеттиң тийкарғы буўыны болып табылады ҳәм жәмийет
және мәмлекет тәрепинен қорғалыў ҳуқықына ийе (61-статья), деп
көрсетилген. Инсан аўызбиршиликке, ўатанды сүйиўшиликке шаңарақтан
баслап тәрбияланады. Сонлықтан шаңарақлар қаншама беккем болса,
елимиздиң аўызбиршилиги де соншама беккем болады. Соның ушын
Өзбекстан Республикасының биринши Президенти И.А.Каримов 1998жылды «Шаңарақ жылы», 1999-жылды «Ҳаял-қызлар»жылы, 2000-жылды
«Саламат әўлад» жылы, 2001-жылды «Аналар ҳәм балалар жылы» деп
тосаттан жәриялаған жоқ. Шаңарақлардың абаданлығын, аўызбиршилигин,
ҳаял-қызлардың абыройын, жас әўладлардың саламатлығын буннан былай
да көтериў ҳәм беккемлеў ушын мәмлекет тәрепинен ҳәр тәреплеме
бағдарлама исленип шығылды. Шаңарақлардың аўызбиршилиги, ҳаялқызлардың

абыройы

улыўма

республикамыздагы

халықлардың

аўызбиршилигин беккемлеўге алып келеди. Ҳәр бир халық өзиниң
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дәстүрлерин терең үйренип, турмыста қолланыўы менен бирге басқа
еллердеги

алдағы

дәстүрлерди

де

үйренип,

оны

пайдаланыў

аўызбиршиликтиң және бир дәреги болып табылады. Ҳәр бир миллет тек
өзиниң

шеңберинде

қалып

қоймастан

басқа

миллетлердиң

де

жетискенликлеринен пайдаланып турыяы керек. Болмаса дүнья жүзилик
мәденияттан, цивлизациядан артта қалып қояды.
Республиканың

Конституциясы

бойынша

1994-

жылдың

25-

декабринде бәсеки тийкарында Жоқарғы Кеңестиң 86 депутаттан ибарат
болған жаңа қурамы сайланды. Ендигиден былай Жоқарғы Совет Жоқарғы
Кеңес

деп

аталатуғын

болды.

1995-жылдың

11-январында

Нөкис

қаласында Жоқаргы Кеңестиң I шақырық I сессиясының Мажилиси болып
өтти. Онда Жоқарғы Кеңестиң баслығы, 8 комитеттиң баслықлары ҳәм
ағзалары сайланды. Жоқарғы Кеңестиң депутатлары комитетлердиң
басшылығы менен нызам шығарыў ислерине қатнасады. Солай етип,
Жоқарғы Кеңес нызам шығарыўшы уйым болып есапланады. Жоқарғы
Кеңестиң қасында турақлы ҳәрекет ететуғын президиум болады, оның
қурамыеа Жоқарғы Кеңестиң баслығы, оның орын басарынан басқа мандат
комиссиясы ҳәм комитет баслықлары киреди.
Қарақалпақстан Республикасының атқарыўшы уйымы Министрлер
Кеңеси болып есапланады. Оның қурамына Министрлер Кеңесиниң
баслығы, оның еки биринши орынбасарлары ҳәм тараўлар бойынша төрт
орын

басаралары,

министрликлер,

бир

қатар

комитетлер

ҳәм

ведомоствалардың баслықлары киреди. Қарақалпақстан Республикасы
Министрлер Кеңесиниң Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети
жанында турақлы ўәкилиги болады. Қарақалпақстан Республикасы
Министрлер Кеңесиниң баслығы Жоқарғы Кеңес баслығының усынысы
бойынша Жоқарғы Кеңестиң сессиясында тайынланады.
1991-2003 жыллары аралығында Қарақалпақстан Республикасы
Жоқарғы Кеңесиниң баслығы лаўазымында Даўлетбай Шамшетов (199192), Уббинияз Әширбеков (1992-97), Темур Камаловлар (1997-2002)
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иследи. 2002-жылдың 2-май күни Жоқарғы Кеңестиң гезексиз сессиясында
усы лаўазымға Муўса Тажетдинович Ерниязов сайланды. Усы жыллар
аралығында Министрлер Кеңесиниң баслығы болып Аминбай Тажиев
(1989-1992), Раджапбай Юлдашев (1992-1995), Бахрам Жуманиязов (19951996), Сапарбай Әўезматов (1996-1998), Аминбай Тажиев (1998-2002),
Турсынбай Таңирбергенов (2002-2006) исследи, 2006 жылдан баслап бул
лаўазымда Бахадыр Янгибаев ислеп атыр.
Ғәрезсизлик

жылларында

мәмлекетти

жергиликли

ҳәкимият

оргынлары түп тамырынан реформаластырылды. Себеби, ески жергиликли
административлилик оргынлары ис жүзинде тек КПСС сиясатын турмыска
енгизиў қуралына, анықрағы партия шөлкемлери басшылық ететуғын бир
оргынға айланған еди.
Базар экономикасына өтиў процесси халық депутатлары жергиликли
кеңеслериниң бийғәрезлигин кеңейтиўди талап етти. Өз

аймағының

социал-экономикалық раўажланыўын тәмийнлеўге тиккелей жуўапкер
болатуғын жаңа жергиликли басқарыў оргыны ҳәкимият енгизилди. Бул
жолда 1993-жылы сентябрь айында Өзбекстан Республикасының Жоқарғы
Кеңесинде

«жергиликли

мәмлекетлик

ҳәкимяит

ҳаққында»,

«пуқаралардың өзин-өзи басқарыў ҳәкимият ҳаққында» ғы, «халық
депутатлары ўәлаят, район, қала Кеңеслерине сайлаўлар ҳаққында». 1994жылы майда Нызамлар қабыл етилди.
Халық депутатлары Кеңеслери ҳәкимлер басшылық ететуғын
ҳәкимияттың ўәкиллик оргынлары болып есапланады.
Ҳәзирги ўақытта Қарақалпақстанда районлық ҳәм қалалық 17ҳәкимлик дүзилген1.
Қарақалпақстан Республикасының статусы ҳеш ўақытта бүгингидей
дәрежеге көтерилген емес. Суверенлик алыў менен бул республика
ғәрезсиз Өзбекстан Республикасының қурамындағы мәмлекет бола
отырып, өз экономикасын, мәдениятын, илимин раўажландырыўға
1

Қарақалпақстанның жаңа тарийхы. Қарақалпақстан ХIХ әсирдиң екинши ярымынан ХХI әсирге шекем.
Нөкис, «Қарақалпақстан», 2003, б.421
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мүмкиншилик алды. Соның менен бирге оның тәғдири, келешеги
Өзбекстан Республикасы менен бурынғы ўақытларға қарағанда да тығыз
байланысып кетти. Өзбекстан Республикасының биринши Президенти
И.А.Каримовтың 1992-жыл Нөкис қаласының 60-жыллығына бағышланған
салтанатлы мажилисте: «Өзбекстанның тәғдири- бул Қарақалпақстанның
тәғдири, өзбек халқының тәғдири бул қарақалпақ халқының тәғдири»
деди. Оннан кейинги жылларда да И.А.Каримов қарақалпақ халқына ҳәм
Қарақалпақстанға үлкен дыққат аўдарып қиятыр. 1999-жылдың 2декабриндеги

Нөкис

қаласында

Қарақалпақстан

Республикасы

сайлаўшыларының ўәкиллери менен ушырасыўында сөйлеген сөзинде ол
«мен өзимди тек ғана өзбек халқының емес ал қарақалпақ халқының да
перзенти деп билемен» деди ҳәм тағы биринши Президентимиз:
«Қарақалпақстан

ҳаққында

оның

мәмлекетимиз,

жәмийетимиз

турмысында, аймақларымыз арасында басқалар менен салыстырыўға
болмайтуғын айрықша орнына ҳәм арйықша ҳукықына ийе. Биз бул
ҳақыйқатты ҳаслы умытпаймыз ҳәм бул бойынша жумысларды орныорнына қойыўымыз дәркар. Өйткени, Қарақалпақстан Республикасы көп
миллетли Өзбекстан шаңарағында, Өзбекстан мәмлекети ҳәм жәмийетинде
өзине тән, өзине сай айрықша итибарға ылайық» - деп республикамызды
үлкен дыққатқа сазаўар етти. И.А.Каримовтың усы сөзлер ҳәм дыққаты
Қарақалпақ

халқының

ядынан

Қарақалпақстан

халықлары

суверенитетке

тек

ҳеш

өзлериниң

Өзбекстан

ўақытта

шықпайды.

республикасының

Республикасы

менен

Бүгин

ҳақыйқый
бирликте

ерисетуғынлығын жақсы түсинеди. Қарақалпақ халқы өзиниң тәғдирин
өзбек халкы менен Өзбекстан менен мәңгиге байланыстырды. Бул еки
халықтың дослығы мәңгилик дослық. Өзбекстан Республикасы менен
Қарақалпақстан Республикасы Конституциялары буның кепили болып
табылады.ппп
3.2. 1993-жылдан кейин киритилген өзгерислер
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Биринши шақырық Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси
тарийхында 1997-жыл үшинши жумыс жылы болып, бул жылда
республиканың сиясий, экономикалық ҳәм мәдений турмысында бир
қанша унамлы өзгерислер жүз берип, алға илгерилеўге ерисилди. «Инсан
мәплерин қорғаў жылы» деп жәрияланған 1997-жылда Қарақалпақстан
Республикасы Жоқарғы Кеңеси өз жумысы және де нәтийжели болыўына,
инсанның ҳәр тәреплеме жетилисиўине ҳуқықый тийкарлар дүзиўге,
демократиялық мәмлекет ҳәм пуқаралық жәмийетти қәлиплестириўге
айрықша дыққатын күшейтти.
Республика

Жоқарғы

Кеңеси

өз

жумысын

Қарақалпақстан

Республикасы Конституциясы, «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Кеңеси

ҳаққында»ғы

Қарақалпақстан

Қарақалпақстан

Республикасы

Республикасының

Жоқарғы

Кеңесиниң

нызамы,
Регламенти

тийкарында алып барды.
1997-жылда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң төрт
сессиясы, яғный атап айтқанда X–XIII сессиялары жоқары сиясий ҳәм
шөлкемлескенлик дәрежесинде өткерилди. Әсиресе биринши шақырық
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң XII сессиясында
Өзбекстан Республикасының биринши Президенти И. Ә. Кәримовтың
қатнасыўы ҳәм онда шығып сөйлеўи Жоқарғы Кеңес тарийхында айрықша
әҳмийетке ийе болды. Мәмлекетимиз биринши Президенти өз сөзинде
республикадағы, сиясий ҳуқықый, экономикалық ҳәм мәдений-руўхый
турмыстағы өзгерислерге, Жоқарғы Кеңестиң нызам шығарыўшылық ҳәм
республикаға басшылық жумысына принципиал ҳәм әдил баҳа берди,
кемшиликлерди атап, оны шешиў жолларын көрсетип өтти. Жоқарғы
Кеңес

тәрепинен

кемшиликлери

Президенттиң

бойынша

тийисли

көрсетип

өткен

сын-ескертиў,

илажлар

белгиленип,

олардың

орынланыўы қатаң қадағалаўға алынды.
Жоқарғы Кеңес сессияларында оның ўәкиллигине киретуғын 46
мәселе қарап шығылды ҳәм тийисли шешимлер қабыл етилди. Соның
53

ишинде жаңадан 12 нызам қабыл етилди, 19 нызамға өзгерислер ҳәм
қосымшалар киргизилди.
1997-жыл даўамында Жоқарғы Кеңес Президиумының 5 қарары,
Жоқарғы Кеңес Баслығының 143 қарары, 49 пәрманы ҳәм 35 бийлиги
қабыл етилди. Қабыл етилген нызамлар ҳәм басқа да ҳужжетлер
демократиялық

жәмийет

дүзиўде,

халық

хожалығы

тараўларының

жумысын жетилистириўде, пуқаралардың турмыс жағдайын жақсылаўда
ҳуқықый тийкар болып хызмет ислеп атыр.
1997-жыл және бир үлкен сиясий ўақыя менен характерленеди, бул
жылда Қарақалпақстан Республикасы Конституциясына өзгерислер ҳәм
қосымшалар киргизилди. Конституция жаңа бап - «Қарақалпақстан
Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң Президиумы» менен толықтырылды,
Министрлер Кеңеси Баслығының ўәкилликлери айқынластырылып, жаңа
статья киргизилди, республиканың мәмлекетлик ҳәкимият системасы
Конституцияның 11-статьясы талапларына муўапықластырылды.
Жоқарғы
экономикалық
машқалаларды

Кеңестиң

нызам

реформаларды
шешиўге

ҳәм

шығарыўшылық

жумысында

тереңлестириўге,
социаллық

экологиялық

бағдардағы

жумысларды

жетилистириўге, олардың ҳуқықый тийкарларын дүзип бериўге үлкен
дыққат аўдарылды. «Товар базарларында монополистлик жумысты шеклеў
ҳәм бәсекишилик ҳаққында», «Гиреў ҳаққында», «Стандартластырыў
ҳаққында», «Өнимлерди ҳәм хызметлерди сертификациялаў ҳаққында»,
«Қалалық

жолаўшылар

Республикасы
экономикалық

нызамлары

транспорты
қабыл

реформалардың

ҳаққында»ғы

етилип,

олар

тереңлесиўин,

Қарақалпақстан
республикамызда

халық

хожалығы

тараўларының жоқары пәтлер менен раўажланыўын белгилеп берип атыр.
1997-жылда республикада санаат өнимин ислеп шығарыў алдыңғы жылға
салыстырғанда 100,9 процентти қурады, меншиклестириў

ҳәм мәмлекет

ийелигинен бөлип шығарыўдың барлық дереги бойынша реже 101
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процентке орынланды, эмиссия белгиленген дәрежеден 0,58 пункт төмен
болыўына ерисилди.
Жоқарғы Қеңес тәрепинен республикамыздағы аўыр экологик
аўҳалдың

жақсыланыўына

дыққат

аўдарылып,

бул

бойынша

«Атмосфералық ҳаўаны қорғаў ҳаққында», «Тухымгершилик ҳаққында»,
«Пуқаралардың

ден-саўлығын

сақлаў

ҳаққында»

нызамлар

ислеп

шығылды, «Тәбиятты қорғаў ҳаққында», «Суў ҳәм суўдан пайдаланыў
ҳаққында»,

«Ветеринария

ҳаққында»,

«Өсимликлер

карантини

ҳаққында»ғы нызамларға өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизилди.
Жоқарғы Кеңес сессияларында социаллық бағдардағы жумыслардың
нәтийжелилигин асырыў, оқыў-тәрбия системасын қайта қурыў, ғалабахабар қуралларын және де демократияластырыў мәселелерине айрықша
итибар берилип, «Билимлендириў ҳаққында», «Журналисттиң кәсиплик
жумысын қорғаў ҳаққында», «Мәлимлеме алыў кепилликлери ҳәм
еркинлиги ҳаққында» Қарақалпақстан Республикасының нызамлары қабыл
етилди.
Жоқарғы Кеңес ҳәм оның комитетлери қабыл етилген нызамлардың
орынларда орынланыўын үйренип ҳәм қадағалап барыў мақсетинде бир
қатар жумыслар ислеп атыр. Атап айтқанда, 1997-жыл даўамында
Жоқарғы

Кеңесте ҳәм оның комитетлеринде «Жер ҳаққында»ғы

нызамның Мойнақ

районында, «Мәмлекетлик статистика ҳаққында»ғы

нызамның Экономика ҳәм статистика министрлигинде, «Майыпларды
социаллық жақтан қорғаў ҳаққында»ғы нызамының Беруний районында,
«Орынлардағы мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы нызамның Қанлыкөл
районында, Жоқарғы Кеңес Баслығы пәрманларының республика дийхан
базарларында орынланыў барысы ҳәм басқада мәселелер терең үйренип
шығылды, тийисли илажлар белгиленди ҳәм орынланыўы қадағалаўға
алынды.
Жоқарғы Кеңес комитетлери нызам жойбарларын, басқа да, нызам
актлерин ислеп шығыў ҳәм оны додалаўда актив қатнасып атыр. 1997-жыл
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даўамында Жоқарғы Кеңес комитетлеринде барлығы болып 85 мәселе ҳәр
тәреплеме терең үйренип шығылды, зәрүр усыныслар берилди, илажлар
әмелге

асырылды. Жоқарғы Кеңес комитетлери буннан тысқары

республикалық әҳмийеттеги илажларды шөлкемлестириў ҳәм өткериўге
жақыннан қатнасып атыр. Атап айтқанда, республика «Мәҳәлле»
фондының ҳәм ҳаял-қызлар комитетлериниң есап бериў – сайлаў
конференцияларының, пуқаралар жыйынларының жумысын жетилистириў
бойынша зоналлық семинарлардың, «Мәмлекет, жәмийет, семья ҳәм
жаслар тәрбиясы машқалалары» темасындағы район ҳәм республика
конференцияларының, «Қырық қыз» дәстанына арналған халық аралық
илимий-әмелий

әнжуманының

ҳәм

басқада

республикалық

сиясий

әҳмийеттеги жыйналыс ҳәм мәжилислердиң өтиўине белсене қатнасты.
1997-жыл даўамында республикамызда 9 мәрте сиясий басшылар,
елшилер ҳәм делегациялар келип, Жоқарғы Кеңес Баслығы тәрепинен
қабыл етилди. Оларға республикадағы сиясий-экономикалық аўҳал,
парламенттиң жумысы ҳаққында кең, ҳәр тәреплеме түсиник берилди.
Жоқарғы Кеңес Баслығының басламасы менен 1997-жыл ноябрь –
декабрь айларында халық хожалығы комплекслери ҳәм ҳуқық қорғаў
уйымларының
республика

баслықлары,

көлеминде

жуўаплы

жыйналыслар

қәнигелериниң
өткерилди.

қатнасыўында

Оларда

ҳәр

бир

комплекстеги орын алған машқалалар бойынша пикир алысыў болып,
машқалаларды

шешиў

жоллары

бойынша

бирликте

исленетуғын

жумыслар белгиленип, оның орынланыўы қадағалаўға алынды.
Жоқарғы Кеңес депутатлары нызам жойбарларын халық арасында
үгит-нәсиятлаў, алдын ала додалап шығыўда белсене қатнасып атыр. Олар
тәрепинен Өзбекстан Республикасының 14 нызам жойбарына, усыныс,
өзгерис ҳәм қосымшалар берилди. Депутатлардың, юрист қәнигелердиң
жақыннан қатнасыўында «Адам ҳәм нызам», «Ҳуқықымызды үйренемиз»
атлы телекөрсетиўлер шөлкемлестирилди.
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Жоқарғы Кеңес өз қатарын жетилистирип барыўға, онда маман
қәнигелердиң

турмыс

машқалаларын

билетуғын,

халық

арасында

абыройлы инсанлардың көп болыўына айрықша дыққат аўдарып атыр.
Усы мақсетте 1997-жыл даўамында 9 сайлаў округинде жаңадан сайлаў
өткерилип, халық исенимине ийе, абыройлы,: өз кәсибиниң маман
қәнигеси болған адамлар Жоқарғы Кеңес депутаты болып сайланды.
1997-жыл даўамында Жоқарғы Кеңеске 1059 хызмет бабындағы
ҳүжжет келип түсти. Соның ишинде жоқарғы уйымлардан 629, республика
Министрлер Кеңесинен, министрликлер, ведомстволар ҳәм шөлкемлерден
334, қалалық ҳәм районлық ҳәкимликлерден 96 ҳүжжет келип түсти. Жәми
399 ҳүжжет қадағалаўға алынып, 366-ы өз шешимлерин табыўына
байланыслы қадағалаўдан шығарылды.
Келип түскен ҳужжетлерди қарап шығыў барысы ҳаққында
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң басшылығына ҳәр ай
сайын мағлыўмат берилип турылды ҳәм олардың бул ҳүжжетлер бойынша
тапсырмалары Жоқарғы Кеңес комитетлери, оның Секретариатының
бөлимлери тәрепинен нызамда белгиленген мүддетлерде қарап шығылды.
1997-жыл даўамында пуқаралардың хатларын, шағымларын ҳәм
арзаларын

қарап

шығыў,

сондай-ақ

пуқараларды

қабыл

етиўди

шөлкемлестириўди жақсылаў бойынша белгили дәрежеде жумыслар алып
барылды. Өткен жылы Жоқарғы Кеңеске 1013 хат, соның ишинде қала
халқынан 238 хат келип түсти. Келген хатлардың 83 проценти қадағалаўға
алынды. Өткен жыл даўамында Жоқарғы Кеңес Баслығы, комитетлердиң
баслықлары тәрепинен 795 пуқара қабыллаўда болды ҳәм олар көтерген
мәселелер ҳәм машқалалар өз шешимин тапты.
Усылар

менен

бир

ўақытта

Жоқарғы

Кеңес

комптетлери,

комиссиялалары ҳәм депутатлары жумысында айырым мәселелердиң
шешиминде,

өз

ўазыйпаларын

атқарыўда

жетиспеўшилик

хәм

кемшиликлер де жүз берди. Атап айтқанда, Жоқарғы Қеңесте нызамларды
кодификациялаў

мәселелерине

жетерли

дыққат

аўдарылмай

атыр.
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Шоманай районында «Қарақалпақстан Республикасында ҳәкимшилик–
аймақлық дүзилис, топономикалық объектлерге атамалар бериў ҳәм
олардың атамаларын қайта өзгертиў мәселелерин шешиў тәртиби
ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамы талапларының, Нөкис
районында «Банклер ҳәм банк жумысы ҳаққында»ғы Өзбекистан
Республикасы нызамы талапларының орынланыўында қәте-кемшилик ҳәм
жетиспеўшиликлер ушырасты.
Жоқарғы

Кеңес

1998-жылда

нызам

шығарыў

жумысының

нәтийжелилигин арттырыў, оның халық хожалығы тараўлары, жәмийетлик
бирлеспелер, шөлкемлер, социаллық топарлар ҳәм пуқаралар менен
байланысын

беккемлеў,

олардың

ой-пикирлерин

үйренип,

улыўмаластырып барыў, олардан тийислисинше өз ўақтында шешим
қабыл етиў, мәмлекетимизде демократиялық пуқаралық жәмийетин қурыў,
экономикалық реформаларды тереңлестириў, адамлардың ертеңги күнге
исенимин арттырыў бойынша тийисли жумысларды әмелге асырып, оның
нәтийжелилигине ериседи, деп исенимин билдиреди.
Өзбекистан ғәрезсизликке ерискеннен кейин өзиниң алдына қойған
мақсетлерин белгилеп алды. Мәмлекетимиздиң социаллық, экономикалық,
сиясий, мәдений турмысында түпкиликли өзгерислер жүз бермекте.
Әсиресе, мәмлекет дүзилиси ҳәм басқарыўын жетилистириў, нызам
шығарыўшы ҳәкимияттың роли ҳәм тәсирин күшейтиў мәмлекет судҳуқық

системасын

реформалаў,

ҳәкимияттың

нызам

шығарыўшы

атқарыўшы, суд тармақлары ортасында турақлы орталықты қәлиплестириў
ушын жумыслар алып барылды. Соның менен биргеликте, реформаларды
тереңлестириў, күшли пуқаралық жәмийет қурыў жолында ўазыйпалар да
избе-из әмелге асырылмақта. Пуқаралардың өзин өзи басқарыў системасы
жетилистирилип, мәҳәлле ақсақалларының орны гиреўли болмақта. Бул
бағдарда да Қарақалпақстан Республикасының өз орны ҳәм тәжирийбе
мектеби қәлиплесип келмекте. Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы
Кеңесиниң нызамшылық хызмети ҳүкиметтиң атқарыўшылық тәртиби
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елимизде жәмийетти демократияластырыў, ҳуқықый демократиялық
мәмлекет дүзиў, күшли пуқаралық жәмийетти қурыў процесслерин
тезлестириўге үлкен үлес қоспақта.
Мине усы орында пуқаралық жәмийет дегенниң өзи не? – деген саўал
тәбийғый келип шығады. Усы сораўға жуўап берейик. Пуқаралық жәмийет
жәмийеттиң, ең жоқарғы формасы болып есапланады. Пуқаралық жәмийет
демократияның шын мәнисиндеги раўажланыўының тийкарында пайда
болып, онда мәмлекет ҳәм жәмийетти басқарыў пуқаралар тәрепинен толық
әмелге асырылады. Сол ўақытта пуқаралардың социаллық-экономикалық
ҳәм

руўхый-ағартыўшылық

тараўларындағы

имканиятлардан

пайдаланыўы ушын жетерли дәрежеде шәрт-шараятлар жаратылады.
Пуқаралық жәмийетте мәмлекет дүзимине қараслы көп ғана
мәкемелер жәмийетлик шөлкемлер тәрепинен басқарылады.
Оның

қәлиплесиўинде

төмендеги

жағдайлар

әҳмийетли

роль

ойнайды.
Бириншиден,

демократияның

қәлиплесиўи,

раўажланыўы,

жетилисиўи ҳәм жоқары дәрежеге көтерилиўи; Екиншиден, пуқаралардың
сиясий,

ҳуқықый

ҳәм

руўхый

ағартыўшылық

санасының

өсиўи;

үшиншиден, ҳәр бир пуқараның материаллық байлықларды жаратыў ҳәм
жәмийет өмирин басқарыўдағы хызметинин раўажланыўы; төртиншиден,
мәмлекеттиң

бир

қатар

тараўларындағы

басқарыўшылық

хызмети

басқышпа-басқыш пуқаралардың қолларына өтиўи тәмийинленеди.
Пуқаралық

жәмийеттиң

ең

әҳмийетли

белгилериниң

бири

пуқаралардың мәмлекетлик структураларының хызмети үстинен толық
бақлаўды әмелге асырыўы пайда болады. Бунда пуқаралардың мәмлекет
ушын емес, бәлким, мәмлекеттиң пуқаралар ушын хызмет етиў принципи
үстемлик етеди ҳәм ҳәр бир пуқаралардың жәмийет ағзасы сыпатында
имканиятлары жүзеге шығады.
Өзбекистан Республикасы биринши Президенти И.Каримовтың
Сенаттың 2010-жылы 26-январьдағы биринши мәжилисиндеги баянаты,
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Өзбекистан Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы ҳәм
Сенатының

2010-жыл

27-январьдағы

қоспа

мәжилисиндеги

«Мәмлекетимизди модернизациялаў ҳәм күшли пуқаралық жәмийетти
қурыў

—

тийкарғы

мақсетимиз»

атамасындағы

ҳәм

Өзбекистан

Республикасы Олий Мажлиси Нызамшылық палатасы ҳәм Сенатының
2010-жыл

12-ноябрьдеги

қоспа

мәжилисиндеги

«Мәмлекетимизде

демократиялық реформаларды еле де тереңлестириў ҳәм пуқаралық
жәмийетти раўажландырыў концепциясы» атамасындағы баянатларында
көрсетилген

ўазыйпаларды

орынлаўды

2010—2014-жыллардағы

өз

жумысының тийкарғы бағдарлары сыпатында белгиледи.
Мәмлекет басшысы парламент алдына қойған ўазыйпаларды әмелге
асырыў мақсетинде Жоқарғы Кеңес тәрепинен ҳәр жылы Жоқарғы
Кеңестиң комитетлери ҳәм де Регламент ҳәм депутатлық әдеплилик
мәселелери комиссиясы ис-жобалары, Жоқарғы Кеңестиң сессиясы ҳәм
мәжилислеринде

көрип

шығыў

ушын

усынылған

мәселелер

тастыйықланып барылды.
Қарақалпақстанда

жәмийетлик-сиясий,

социал-экономикалық

тараўлар бойынша бир қанша нызамлар қабыл етилди ҳәм турмысқа
енгизилди. Буның айқын мысалы ретинде 2010-2014-жыллары Жоқарғы
Кеңестиң 18 сессиясы өткерилди, оларда 251 мәселе қарап шығылды.
Сондай-ақ, усы дәўир ишинде Президиум мәжилислеринде 320 мәселе
көрип шығылып, тийисли қарарлар қабыл етилди.
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң нызамшылық
жумысларды

әмелге

асырыў

шеңберинде

комитетлер

тәрепинен

усынылған ҳәм тастыйықлаў ушын Жоқарғы Кеңеске келип түскен 30
нызам жойбарлары көрип шығылды ҳәм мақулланды. Соннан 17-си (57%)
финанс-экономикалық, социаллық тараў ҳәм экологиялық тараўға, 3-и
(10%) мәмлекет қурылысы ҳәм басқарыў тараўына, 1-и (3%) суд-ҳуқық
реформалары тараўына байланыслы нызамлар қабыл етилди. Бул нызамлар
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мәмлекетимизде демократиялық ҳуқықый пуқаралық жәмийет қурыўда өз
нәтийжелерин берип келмекте.
Жоқарғы

Кеңес

тәрепинен

комитетлер
әмелге

менен

жүргизилетуғын

ўәкилликлердиң

асырылыўы

«Қарақалпақстан

Республикасы

Жоқарғы

Кеңеси

«Қарақалпақстан

Республикасы

Жоқарғы

Кеңесиниң

биргеликте
нәтийжесинде
ҳаққында»ғы,
Регламенти

ҳаққында»ғы ҳәм «Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң
комитетлери ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы нызамларына
муўапық, Жоқарғы Кеңестиң сессиялары ҳәм мәжилислеринде ҳәр жылы
Бюджет

параметрлери,

Бәнтлик

Бағдарламаларының

орынланыўы

ҳаққындағы есабатлар тыңлап барылды. Сондай-ақ, Қарақалпақстан
Республикасы Орайлық сайлаў комиссиясы қурамына өзгерислер киргизиў
ҳаққындағы, Хожели ҳәм Шоманай районларының шегараларын өзгертиў
ҳаққындағы, АПЖ, МПЖларды шөлкемлестириў, сапластырыў, олардың
атамасын және шегараларын өзгертиў ҳаққындағы мәселелер көрип
шығылды.
Қарақалпақстан Республикасы Мийнет ҳәм халықты социаллық
қорғаў министрлигиниң 2009-2014-жыллардағы жумыслары ҳаққындағы
ҳәр жылғы есабатын тыңлаў арқалы мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў
уйымларының лаўазымлы шахсларының халықтың бәнтлиги ҳәм колледж
питкериўшилерин жумысқа орналастырыў, жәмийетте инсан ҳуқықлары
мәдениятын қәлиплестириў бағдарындағы жумысы үстинен Парламент
қадағалаўын тәмийинлеў механизмин тереңлестириў бойынша салмақлы
ислер әмелге асырылғанлығы атап өтилди1.
Қарақалпақстан Республикасы Финанс министрлигиниң 2009-2014жыллардағы жумыслары ҳаққындағы ҳәр жылғы есабатын талқылаў
арқалы депутатлар финанс — бюджет ҳәм басқа нызам актлери
нормаларының талапларына бойсыныў, бир қатар министрлик ҳәм
басқармалар тәрепинен, әсиресе, жергиликли бюджетлерди орынлаў
1

Қарақалпақстан Республикасы мийнет ҳәм халықты социаллық қорғаў министрлигиниң 2009-2014жыллары әмелге асырылған жумыслар ҳаққында мағлыўматларынан. – Нөкис, 2014. – Б. 8.
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ўақтында,

бюджет

қаржыларынан

пайдаланыў

нәтийжелилигин

тәмийинлеў бойынша бар болған кемшиликлерди сыңға алды, сондай-ақ,
орынларда

анықланған

финанслық

ҳуқық

бузыўшылықлардың

сапластырылыўын және келтирилген зыянлар белгиленген тәртипте толық
өндирип алыныўын тәмийинлеўде бир қатар машқалалардың бар екенлигин
көрсетип өтти. Депутатлар Финанс министрлигиниң қадағалаў иләжларын
күшейтиўге ҳәм олардың нәтийжелилигин асырыўға қаратылған пикир ҳәм
усынысларды билдирди, финанслық ҳуқық-бузыўшылықларды қысқартыў
ҳәм сапластырыў ҳәм де келешекте оларды болдырмаў бойынша тәсирли
шаралар көриў зәрүрлигин атап өтти.
Сондай-ақ,

кризиске

қарсы

илажлардың

2009-2012-жылларға

мөлшерленген бағдарламасы ҳәм күшли социаллық сиясаттың әмелге
асырылыўын тәмийинлейтуғын, улыўма ишки өнимниң жоқары пәт пенен
өсиўине

ерисиўге

экономиканы

диверсификацияланған

қәлиплестириўге,

ҳәм

бәсекиге

шыдамлы

халықтың абаданлығы ҳәм турмыс

дәрежесин және де жоқарылатыўға қаратылған жыллық Республикалық
бюджетлер қабыл етилди.
Қарақалпақстанда

пуқаралар

жыйынларының

баслықлары

(ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлериниң нызамда нәзерде тутылған
ўәкиллик мүддети 2011-жыл май-июнь айларында жуўмақланыўына
байланыслы Жоқарғы Кеңестиң 2011-жыл 6-апрельдеги «Пуқаралар
жыйынларының баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлери
сайлаўына таярлық көриў ҳәм оны өткериў ҳаққында»ғы 78-санлы қарары
қабыл етилди, онда сайлаўды өткериў бойынша зәрүрли шөлкемлестириў
ҳәм басқа ис-илажлар белгиленди. Усы нызамлар тийкарында 2011-жылы
май-июнь

айларында

ҳәм

2013-жылы

ноябрь-декабрь

айларында

Қарақалпақстанда пуқаралар жыйынларының баслықлары (ақсақаллары)
ҳәм олардың кеңесгөйлери сайлаўы өткерилди.
Пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың
кеңесгөйлерин сайлаўдың жуўмақлары Жоқарғы Кеңестиң мәжилисинде
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көрип шығылды. Жоқарғы Кеңестиң Нызамлылық, суд-ҳуқық ҳәм
пуқаралардың

өзин-өзи

басқарыў

уйымлары

мәселелери

комитети

тәрепинен мәмлекетимизде демократиялық реформаларды және де
тереңлестириў ҳәм пуқаралық жәмийетти раўажландырыў Концепциясында
белгиленген ўазыйпалардан келип шыққан ҳалда, сайлаў жуўмақлары
бойынша келип түскен усыныслар тийкарында «Пуқаралардың өзин-өзи
басқарыў уйымлары ҳаққында»ғы, «Пуқаралар жыйынлары баслықлары
(ақсақаллары)

ҳәм

олардың

кеңесгөйлерин

сайлаў

ҳаққында»ғы

Қарақалпақстан Республикасы Нызамларына өзгерис ҳәм қосымшалар
киргизиў бойынша усыныслар ислеп шығылды.
Халықтың мүтәж қатламларына мәнзилли социаллық жәрдем
көрсетиў тараўында пуқаралар жыйынларының ўәкиллериниң кеңейтиўди,
мәҳәлле

жумысын

беккемлеўди

нәзерде

шөлкемлестириўдиң
тутатуғын,

ҳуқықый

пуқаралардың

тийкарларын

өзин-өзи

басқарыў

уйымлары тәрепинен мәмлекетлик басқарыў уйымларының жумыслары
үстинен нәтийжели жәмийетлик қадағалаўды әмелге асырыў (нормасы ҳәм
механизмлери) және басқа да ис-илажларын белгилеп беретуғын жаңа
редакциядағы «Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳаққында»ғы
ҳәм «Пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың
кеңесгөйлерин

сайлаў

ҳаққында»ғы

Қарақалпақстан

Республикасы

Нызамлары 2013-жылда қабыл етилген жәмийет ҳәм мәмлекет қурылысы
системасында, орынларда социаллық-экономикалық раўажландырыўдың
анық ўазыйпаларын шешиўде мәҳәллениң ролин ҳәм әҳмийетин асырыў
исинде айрықша әҳмийетке ийе болды.
2013-жыл

ноябрь-декабрь

айларында

пуқаралар

жыйынлары

баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлериниң нызамда нәзерде
тутылған ўәкиллик мүддетиниң жуўмақланыўына байланыслы 2013-жыл
23-сентябрьде Жоқарғы Кеңестиң «Пуқаралар жыйынлары баслықлары
(ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлери сайлаўына таярлық көриў ҳәм
оны өткериў ҳаққында»ғы 244-санлы қарары қабыл етилди, онда сайлаўды
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өткериўге

тийисли

зәрүрли

шөлкемлестириў

ҳәм

басқа

илажлар

белгиленди. Жоқарғы Кеңес қарары менен 2013-жыл ноябрь-декабрь
айларында Пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың
кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкемлестириў ҳәм өткериўге тийисли Жоқарғы
Кеңестиң ис-илажлар жобасы, комиссиясы қурамы тастыйықланды.
Жоқарғы Кеңес тәрепинен ис-илажлар жобасын орынлаў бойынша избе-из
жумыслар әмелге асырылды.
2013-жыл 24-октябрьде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер
Кеңеси, қала ҳәм район ҳәкимликлери, «Мәҳәлле» қорының бөлимлери,
пуқаралық жәмийетиниң басқа институтлары ҳәм ғалаба хабар қураллары
ўәкиллериниң

қатнасыўында

сайлаў

комиссиясының

кеңейтилген

мәжилиси болып өтти. Мәжилисте пуқаралар жыйынлары баслықлары
(ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлерин сайлаўды шөлкемлестириў
және өткериў мәселелери талқыланды.
Халық арасында ҳүрмет-иззетке, шөлкемлестириўшилик қәбилетине ийе
болған мүнәсип кандидатураларды пуқаралар жыйынлары баслықлары
сыпатында сайлаўдың әҳмийетли шәртлери альтернативлик ҳәм жәриялылық
болып есапланады. Солай етип, Қарақалпақстан аймағы бойынша 401
пуқаралар жыйынында (192 мәкан, 141 аўыл ҳәм 15 посёлка пуқаралар
жыйынлары, сондай-ақ, посёлка ҳәм аўыл пуқаралар жыйынларына
қараслы 53 мәкан пуқаралар жыйынлары) сайлаўлар өткерилип, оларда
19152 ўәкил (89,6%) қатнасты. Соны айрықша атап өтиўимиз керек,
пуқаралар жыйынларына сайланған 401 баслықтан (ақсақалдан) 324и
(80,8%) жоқары, 73и (18,2%) орта-арнаўлы, 4и (1,0%) орта мағлыўматлы,
соннан 249ы (62,1%) бул ўазыйпаға биринши рет сайланды.
Пуқаралар жыйынлары баслықларының 51и (12,7%) 40 жасқа шекем,
132си (33,9%) 40-50 жас, 176сы (43,9%) 50-60 жас аралығында ҳәм 42си
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(10,5%) 60 жастан жоқары болып, жәми сайланған баслықлардың
(ақсақалдың) 44ин (11,0%) ҳаял-қызлар қурайды1.
Республика бойынша пуқаралардың өзин өзи басқарыў уйымларына
улыўма 3605 мәсләҳәтши сайланды. Олардан 2229ы (61,5%) биринши мәрте
сайланды, соннан ҳаял-қызлар — 829ды (23,0%) қурады. Сайланған
мәсләҳәтшилерден 1721и (47,7%) жоқары, 1434и (39,8%) орта-арнаўлы,
450и (12,5%) орта мағлыўматқа ийе2.
Пуқаралардың өзин өзи басқарыў уйымларына сайланған жоқары
мағлыўматқа ийе баслықлар (ақсақаллар) Нөкис районында 100% қураған
болса, Нөкис қаласында 96,6%, Шымбай районында 90,9%, Әмиўдәрья,
Беруний, Кегейли, Шоманай, Елликқала районларында 80% тен 87,2% ке
шекем, Тахтакөпир, Төрткүл, Хожели, Қанлыкөл, Қоңырат, Қараөзек,
Мойнақ районларында 54,5%тен 72,7%ке шекем жетти. Улыўма, сайланған
баслықлардан (ақсақаллардан) орта-арнаўлы мағлыўматлылар Мойнақ
районында 45,5%, Қараөзек районында 42,7% ҳәм Төрткүл районында
41,9% болған болса, Қоңырат, Хожели, Елликқала, Қанлыкөл, Тахтакөпир,
Беруний районларында 16,2% тен 30,8% ке шекем, Әмиўдәрья, Кегейли,
Шымбай районларында 9,1% тен 15,0% ке шекем болған. Орта
мағлыўматлы пуқаралар жыйыны баслықлары Төрткүл районында 5,4%,
Хожели районында 2,6%, Нөкис қаласында 1,7%ти қурайды.
Сондай-ақ, пуқаралар жыйыны баслығы (ақсақалы) лаўазымына
сайланған ҳаял-қызлар Нөкис қаласында 17 (29,3%), Хожели, Қоңырат,
Мойнақ, Төрткүл районларында 5-7 (13,2-17,9%), Беруний, Қараөзек,
Шымбай, Елликқала районларында 1-3 (3,3-13,6%) адамды қурады.
Кегейли, Тахтакөпир, Шоманай, Елликқала, Қараөзек районларында
сайланған

баслықларды

(ақсақалларды)

жасы

бойынша

60

жасқа

шекемгилер қураған болса, ал 60 жастан жоқары болғанлар айырым район
ҳәм қалаларда, атап айтқанда, Нөкис қаласында, Әмиўдәрья, Төрткүл,
1

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ХАБАРНАМАСЫ, №9 (18) 2014 – жыл, январь –
июнь, 46-47-бетлер.
2
Там же.
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Қоңырат районларында 5-11 (13,2-28,9%), Беруний, Мойнақ, Нөкис,
Хожели, Шымбай, Қанлыкөл районларында 1-3 (3,3-13,6%) ти қурады1.
Елимизде болып өткен 401 сайлаўдың 21и альтернативлик тийкарда
жасырын даўыс бериў жолы менен өткерилди. Пуқаралар жыйынлары
баслығы (ақсақалы) лаўазымына халық арасында абыройға ийе, турмыс
тәжирийбеси мол, мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған социаллықэкономикалық ҳәм сиясий реформалардың мазмунын ҳәм әҳмийетин
жақсы түсинетуғын, басқарыўшылық қәбилетине ийе 1208 талабан
үйренилди. Бир пуқаралар жыйынына орташа 3 талабаннан туўры келди2.
Буны айрықша атап өтиўимиз лазым, 2013-жылдың ноябрь – декабрь
айларында болып өткен сайлаўлар жаңа шараятларда өткизилди ҳәм бул
жаратылған нызамшылық тийкарларының беккемленип атырғанлығын
көрсетти. Сайлаў жуўмақларын таллаў барысында, сайлаў илажларында
дерлик 21 мың 360 сайлаўшы атынан жәми 19 мың 152 ўәкил қатнасты.
Соның

бир

қатарда,

Республика

көлеминде

Мәмлекетлик

бағдарламалар ҳәм қабыл етилип атырған нызамлардың орынланыўы кең
үйренилип

келген.

комитетлери

тәрепинен

Өзбекистан

ҳәм

Мәмлекетлик
үйренилип,

Қарақалпақстан

қадағалаў-таллаў

Қарақалпақстан

бағдарламалардың
Жоқарғы

Республикасы

Кеңес

Жоқарғы

жумыслары

Республикалары
орынларда

комитетлери

Кеңес

шеңберинде

нызамларының,

әмелге

асырылыўы

мәжилислеринде,

халық

депуталары қалалық ҳәм районлық кеңеслери жыйналысларында көрип
шығылды.

Жоқарғы

Кеңес

жумысларының

тийкарғы

орынланыўына

тосқынлық

комитетлери

мақсети
қылып

алдына

сыпатында
атырған

қадағалаў-таллаў

нызамлардың
себеплерди

толық

анықлаў,

нызамлардың орынланыўында жол қойылып атырған кемшиликлерди
сапластырыў ҳәм нызам актлерин және де жетилистириў бойынша
усыныслар

ислеп

шығыў

ўазыйпасы

койылды.

Жоқарғы

Кеңес

1

Аметов Т.А. Қарақалпақстанда пуқаралар жыйынларына өткерилген сайлаўлар// Бердоқ номидаги
Қорақалпоқ давлат университети ахборотномаси. – Нөкис. 2015. - №1. – Б.66.
2
Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ХАБАРНАМАСЫ, №9 (18) 2014 – жыл, январь –
июнь, 46-47-бетлер.
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комитетлериниң қадағалаў-таллаў жумысының режелерине муўапық 227
мәселе үйренилди ҳәм көрип шығылды. Бунда исши топарлар, Жоқарғы
Кеңес комитетлери тәрепинен усынылған нызамлардың орынланыўын
үйрениў нәтийжелери орынларға барып талқыланды. Нызамшылық
палатасы,

Жоқарғы

Кеңес

депутатлары

ҳәм

қалалық,

районлық

кеңеслериниң депутатлары қатнасыўында жаңа қабыл етилип атырған
нызамлардың мазмуны ҳәм әҳмийетин республикамыздың ең шетки
аймақларында жасайтуғын әпиўайы халық арасында терең түсиндириў
жумысларын алып барыў мақсетке муўапық болады.
Буннан тысқары, Жоқарғы Кеңес депутатлары тәрепинен депутатлық
жумысы ҳаққында депутатлардың (депутатский деятелность) аймақларда
өткерилип

атырған

илажларға

қатнасыўы,

сайлаўшылар

менен

ушырасыўлары, пуқаралардың арзаларында көтерилген мәселелерди
шешиў бойынша жумыслары, ғалаба хабар қуралларындағы шығып
сөйлеўлери ҳаққындағы айлық жазба мағлыўматларды турақлы рәўиште
усынып барыў бойынша жумыслар жолға қойылды. Бул депутатлар
хызмети ҳаққында қосымша талланған мағлыўматларды жетилистириў
ушын тийкар болды. Сондай-ақ, депутатлар тәрепинен пуқаралардан келип
түскен 300 ден аслам арза көрип шығылды, 1800 ден аслам пуқара қабыл
етилди.
Өзбекистан Республикасы биринши Президентиниң 2010-жыл 27январь «Бәркамал әўлад жылы», 2011-жыл 7-февраль «Киши бизнес ҳәм
жеке исбилерменликти раўажландырыў жылы», 2012-жыл 27-февраль
«Беккем шанарақ жылы», 2013-жыл 14-февраль «Абат турмыс жылы» ҳәм
2014-жыл

19-февраль

Мәмлекетлик

«Саламат

бағдарламалар

жәмийетимизди

бала

жылы»

тастыйықланды.

раўажландырыў, кең

қарарлары
Мәмлекетимиз

көлемли ҳәм

менен
ҳәм

анық мақсетке

бағдарланған ис-илажларды әмелге асырыў бойынша ең зәрүр ҳәм
тийкарғы

ўазыйпаларды

белгилеўши

тийисли

мәмлекетлик

бағдарламаларды турмысқа енгизиў шеңберинде комитетлердиң 15
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мәжилиси, 3 конференциясы, 7 дөгерек сәўбети ҳәм 9 семинары өткерилди.
Буның айқын мысалы ретинде, 2010-жыл ноябрь айында Қоңырат ҳәм
Кегейли районлары ҳәкимликлерине Жоқарғы Кеңестиң Социаллық
раўажланыў ҳәм жәмийетлик бирлеспелер мәселелери комитетиниң халық
депутатлары Қоңырат ҳәм Кегейли районлық кеңеслери менен биргеликте
«Пуқаралардың

денсаўлығын

сақлаў

ҳаққында»ғы

Қарақалпақстан

Республикасы Нызамының ана ҳәм бала денсаўлығын сақлаўға тийисли
бөлеги бойынша орынланыўын үйрениў ҳәм талқылаў бойынша мәжилиси
өткерилди. Бул өткерилген жыйналыс мақсетинде район көлеминде көбейип
атырған кеселликлердиң алдын алыў ҳәм район пуқараларын медицина
көриктен өткериў ислерин еле де даўам еттириў ҳәм сырт елге шығып, қайтып
келген пуқараларды мәжбүрий медициналық көриклерге тартыў илажларын
белгилеп алды ҳәм турмысқа енгизилди.
2010-жыл 31-май күни Елликқала районы ҳәкимлигинде Жоқарғы
Кеңестиң Экономика, санаат, қурылыс, транспорт ҳәм байланыс мәселелери
комитетиниң халық депутатлары Елликқала районлық кеңеси менен биргеликте
аўылда жас шаңарақларға турақ жай қурыў ямаса сатып алыўда жәрдемлесиўге
тийисли нызам актлериниң Елликқала районында орынланыўын үйрениў ҳәм
көрип шығыўға бағышланған мәжилиси өткерилди. Бул жыйналыста
районда

кем

тәмийинленген

шаңарақ

балаларына

жеңиллетилген

кредитлер менен узақ мүддетке үлгили (намунавий) жайларды бериў ҳәм
жас шаңарақларға «Камолот» жаслар жәмийетлик ҳәрекети тәрепинен
көрсетилетуғын жеңилликлер туўралы кең түсиниклер берилди, нызамлы
түрде жәрдемлер бериўди алдыларына ўазыйпа етип қойды ҳәм әмелге
асырылды.
Сондай-ақ, Жоқарғы Кеңестиң Экономика, санаат, қурылыс, транспорт
ҳәм байланыс мәселелери комитетиниң 2010-жыл август айында Беруний ҳәм
Хожели районлары ҳәкимликлеринде болып өткен мәжилислеринде бул
район хәкимиятлары тәрепинен киши бизнести, жеке исбилерменликти
және де раўажландырыў, өндиристи локализациялаў саласындағы нызамлардың
68

ең

тийкарғы

мәмлекетлик

бағдарламалардың

орынланыўын

үйрениў

нәтийжелери көрип шығылды. Әсиресе, жас исбилерменлерге өз жумыслар
жолға қойыўда банк ҳәм ҳүжжетлестириў пайтында қолайлы шәраятлар
жаратылды. Киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти және де раўажландырыў
ушын қолайлы шараятлар жаратыўға жәрдемлесиў мақсетинде «Киши бизнес
ҳәм жеке исбилерменликти раўажландырыў жылы» мәмлекетлик бағдарламасын
әмелге асырыў шеңберинде Жоқарғы Кеңес комитетлери тәрепинен бир қатар
илажлар әмелге асырылды.
2011-жыл

28-октябрьде

Қарақалпақстан

Республикасы

Халық

билимлендириў министрлигинде Жоқарғы Кеңестиң Экономика, санаат,
қурылыс, транспорт ҳәм байланыс мәселелери комитетиниң «Бюджет
системасы ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының Қарақалпақстан
Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен орынланыўын
үйрениў ҳәм талқылаўға бағышланған мәжилиси болып өтти. Мәжилисте
Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен
«Бюджет системасы ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының
бюджет

қаржыларынан

мақсетли

ҳәм

өнимли

пайдаланыў,

бюджет

буйыртпаларын ҳәм норматив стандартларды тапсырыў мүддетлерине қатаң
бойсыныў, сондай-ақ бюджет қаржыларынан нызамға қатаң бойсынған ҳалда
пайдаланыў

ушын

билимлендириў

мәкемелери

басшыларының

жуўапкершилигин асырыў ҳаққындағы талапларын сөзсиз орынлаў бойынша
қосымша илажлар көриў кереклигин айтып өтти.
«Беккем шаңарақ жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының әмелге
асырылыўы жәмийеттиң тийкары болған шаңарақ институтын және де
беккемлеў ҳәм раўажландырыўға, шаңарақтың, әсиресе жас шаңарақлардың
мәплерин ҳуқықый ҳәм социаллық-экономикалық қорғаўды күшейтиўге ҳәм
қоллап-қуўатлаўға, физикалық саламат, руўхый күшли, жетик ҳәм саламат
әўладты тәрбиялаўда шаңарақтың ролин асырыўға жәрдем берди.
«Абат турмыс жылы» Мәмлекетлик бағдарламасында белгиленген
илажлардың әмелге асырылыўы мәмлекетте тынышлық ҳәм қәўипсизликти
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және де беккемлеўге, инсан ҳуқықлары, еркинликлери ҳәм нызамлы
мәплерин қорғаўға, халықтың абаданлығы ҳәм реал дәраматлардың
турақлы өсип барыўын тәмийинлеўге, халыктың саламатлығын қорғаў
системасын жетилистириўге, физикалық ҳәм руўхый саламат, бәркамал жас
әўладты тәрбиялаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслардың
нәтийжелилигин асырыўға, шаңарақ институты ҳәм пуқаралардың өзинөзи басқарыў уйымлары жумысын және де жетилистириў, шаңарақта ҳәм
жәмийетте ҳаял-қызлардың роли ҳәм статусын асырыўға жәрдем берди.
Сондай-ақ, Экономика, санаат, қурылыс, транспорт ҳәм байланыс
мәселелери комитети ҳәм халық депутатлары Нөкис қалалық ҳәм Төрткүл
районлық кеңеслеринде 2013-жылдың август айында Нөкис қаласы ҳәм
Төрткүл

районы

ҳәкимлигинде

болып

өткен

мәжилисинде

«Исбилерменлик жумысы еркинлигиниң кепилликлери ҳаққында»ғы
Қарақалпақстан Республикасы Нызамының орынланыўы көрип шығылды.
Оның жуўмақлары бойынша киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик
субъектлерин

дизимнен

өткериўди

әпиўайыластырыўға,

кредитлеў,

ресурслардан пайдаланыў, финанслык ҳәм статистикалық есабатлар
системасын және де әпиўайыластырыў есабынан оларды хошаметлеўге
қаратылған анық усыныслар берилди.
«Саламат
илажлардың

бала

әмелге

жылы»

мәмлекетлик

асырылыўы

саламат

бағдарламасындағы
ҳәм

бәркамал

ис-

әўладты

қәлиплестириўди мәмлекет ҳәм жәмийет тәрепинен көрсетилетуғын
жәрдем ҳәм қоллап-қуўатлаўды күшейтиўге мүмкиншилик берди.
Жоқарғы Кеңес комитетлериниң мәмлекетлик бағдарламаларды
әмелге асырыўдағы жумысларының жуўмақлары бойынша қабыл етилген
қарарлар ҳәм усыныслар Қарақалпақстан Республикасы Министрлер
Кеңесине, қала ҳәм район ҳәкимликлерине, тийисли министрликлер,
кәрханалар ҳәм шөлкемлерге жиберилип, анықланған кемшиликлер өз
ўақтында сапластырылды.
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Усы дәўир ишинде Жоқарғы Кеңес жумысының ғалаба хабар
қуралларында сәўлелендирилиўи қабыл етилип атырған нызамлардың
мазмунын халыққа кең көлемде түсиндириў, социаллық-экономикалық
реформаларды

тереңлестириў,

күшли

пуқаралық

жәмийетти

қәлиплестириў, сондай-ақ нызам актлери, мәмлекетлик бағдарламалардың
орынланыўы мәселелерине бағышлап Жоқарғы Кеңестиң комитетлери
тәрепинен өткерилип атырған мәжилислер, «дөңгелек стол» әтирапындағы
сәўбетлесиўлер, конференциялар, семинарларды баспа сөзде жәриялаў
мақсетинде депутатлардың ғалаба хабар қураллары менен бирге ислесиўин
жеделлестириў бойынша Жоқарғы Кеңес тәрепинен анық жумыслар
әмелге асырылды.
Жоқарғы Кеңестиң сессиялары ҳәм Президиум мәжилислеринде
макулланған нызамлар ҳәм көрип шығылған басқа мәселелер ғалаба хабар
қуралларында

кең

сәўлелендирип

барылды.

Жоқарғы

Кеңестиң

мәжилислери күн тәртибине киргизилген нызам жойбарлары ҳәм
мәселелердиң, сондай-ақ Өзбекистан Республикасы биринши Президенти
И.А.Каримовтың Өзбекистан Республикасының Конституциясы күнине
бағышланған

салтанатлы

мәжилисиндеги

баянатларында

белгилеп

берилген ўазыйпалардың мазмуны және әҳмийетин түсиндириў бойынша
телевидение, радио арқалы ҳәм баспасөз бетлеринде депутатлар менен
сәўбетлесиўлер шөлкемлестирилди. Пуқаралар жыйынлары баслықлары
(ақсақаллары) ҳәм олардың кеңесгөйлери сайлаўына таярлық көриў,
өткериў

мәселелери

және

сайлаў

жуўмақларын,

Жоқарғы

Кеңес

комитетлериниң қадағалаў-таллаў жумысын, олар тәрепинен өткерилип
атырған семинарлар, конференциялар, «дөңгелек стол» әтирапындағы
сәўбетлесиўлерин баспа сөзде жәриялаўға үлкен дыққат қаратылды.
Аймақларды

социаллық-экономикалық

раўажландырыў

мәселелерин

шешиўде халық депутатлары қалалық ҳәм районлық Кеңеслериниң роли
ҳәм әҳмийетин асырыў сыяқлы айрықша мәселеде анық сәўлелендирип
барылды.
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2010-2014-жыллар ишинде Жоқарғы Кеңестиң жумысы туўралы,
соның

биргеликте,

Жоқарғы

Кеңес

сессиялары,

Президиум

мәжилислеринде көрип шығылған мәселелер бойынша комитетлерде алып
барылған жумыслар ҳаққында ғалаба хабар қуралларында республикалық,
тараўлық басылымларда 320 шығыўлар болды, қалалық ҳәм районлық
басылымларда 116 материал басып шығарылды1. Бул дәўир ишинде
телевидение ҳәм радио арқалы 439 мәрте көрсетиў ҳәм еситтириўлер
берилди. Жоқарғы Кеңестиң веб-сайты бетлеринде мәмлекетлик тиллерде,
сондай-ақ, рус ҳәм инглис тиллеринде депутатлар ҳаққындағы, Жоқарғы
Кеңестиң дүзилиси ҳәм оның жумысларының ҳуқықый тийкарлары
туўралы мағлыўмат жайластырылған, Жоқарғы Кеңестиң сессиялары ҳәм
Президиум

мәжилислериниң,

оның

комитетлери

ҳәм

комиссиясы

мәжилислериниң материаллары, комитетлери ҳәм комиссиясының ис
жобалары,

жаңа

нызамлардың

депутатлардың

мақалалары

ҳәм

сәўбетлесиўлериниң текстлери, фото ҳәм мәлимлеме материаллары
турақлы түрде жәрияланып барылып, веб-сайты материаллары менен 4
мыңнан аслам адам танысқан.
Ғәрезсизлик жылларында мәмлекетимиз тарийхында айтарлықтай
өзгерислер жүз бермекте. Әсиресе, адамлардың сиясий санасы, сиясий
мәденияты ҳәм белсендилиги артып барған сайын мәмлекет ўазыйпаларын
пуқаралардың өзин өзи басқарыў органларына басқышпа-басқыш өткерип
барыў бизиң елимизде бириншилерден болып әмелге асырылмақта.
Пуқаралық

жәмийеттиң

беккем

тийкарларын

қурыў

жолындағы

жумысларымыздың мазмуны ҳәм әҳмийетин усы мәселелер қурайды.
Қарақалпақстан Республикасы
келип

түскен

тилек

ҳәм

Жоқарғы Кеңесине пуқаралардан

өтинишлер

менен

ислесиўинде

шахстың

конституциялық ҳуқық ҳәм еркинликлерин қорғаў, Өзбекистан ҳәм
Қарақалпақстан Республикалары нызамларының орынланыўы системасын
мониторинг етиўди тәмийинлеў мақсетинде Жоқарғы Кеңес жумысында
1

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ХАБАРНАМАСЫ. - №1, 2015-жыл январь-июнь. –
Нөкис: «Qaraqalpaqstan» 2015. – Б.54.
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Пуқаралардың усыныслары, арза ҳәм шағымлары менен ислесиўге
айрықша итибар қаратылды. 2010-2014-жыллар ишинде Жоқарғы Кеңеске
келип түскен 1529 мүрәжәәт көрип шығылып, 1818 пуқара қабыл етилип,
олардың мүрәжәәтлары

тийисли тәртипте нызамлы түрде шешилди.

Яғный, мүрәжәәтларды қарап шығыўды таллаў соны көрсетеди, ең көп
мүрәжәәт Нөкис қаласы (681 мүрәжәәт яки улыўма мүрәжәәтлердиң
санының

44,5%),

Хожели

районы

(166

мүрәжәәт

яки

улыўма

мүрәжәәтлердиң санының 10,8%), Төрткүл районы (151 мүрәжәәт яки
улыўма мүрәжәәтлердиң санының 9,8%), Беруний районы (118 мүрәжәәт
яки улыўма мүрәжәәтлердиң санының 7,7%) пуқараларынан келип
түскенин

көрсетеди1.

Пуқаралардын

тилек

ҳәм

өтинишлеринде

мәмлекетлик басқарыўдың реформаларды тереңлестириў ҳәм шахстың
конституциялық ҳуқық ҳәм еркинликлерин қорғаўға қаратылған жолы
толық қоллап-қуўатланып атырғанлығы билдирилген. Соның менен бирге,
пуқаралардың

мүрәжәәтларында

орын

алған

барлық

социаллық-

экономикалық машқалалар сәўлелендирилип, оларға нызамлы түрде
үйренилип тийисли уйымлар менен биргеликте жуўап берилди. Бул соны
көрсетеди, елимизде демократиялық ҳуқықый пуқаралық жәмийет қурыўда
пуқараларымыздың ҳуқықый мәдениятының артып атырғанлығынан дерек
береди.
Жуўмақлап айтқанымызда, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Кеңеси 2010-2014-жыллар аралығында елимизде халықтың турмыс
жағдайларын жақсылаўда, түпкиликли экономикалық реформаларды
әмелге асырыўда бир қатар унамлы нәтийжелерге ерисилди. Атап
айтқанда, нызамшылық жумыслары, Жоқарғы Кеңес тәрепинен комитетлер
менен биргеликте жүргизилетуғын ўәкилликлердиң әмелге асырылыўы,
пуқаралар жыйынларының баслықлары (ақсақаллары) ҳәм олардың
кеңесгөйлери

сайлаўына

шөлкемлестириў,

Жоқарғы

таярлық
Кеңес

көриў

ҳәм

комитетлериниң

оны

өткериўди

қадағалаў-таллаў

1

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ХАБАРНАМАСЫ. №1 (20), 2015-жыл январьиюнь. – Нөкис: «Qaraqalpaqstan» 2015. – Б.55.
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жумыслары,

Жоқарғы

Кеңес

комитетлериниң

мәмлекетлик

бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша жумыслары, Жоқарғы Кеңес
жумысының ғалаба хабар қуралларында сәўлелендирилиўи, Жоқарғы Кеңеске
пуқаралардан келип түскен тилек ҳәм өтинишлер менен ислесиўде бир қанша
жумысларды әмелге асырғанлығын көриўимизге болады. Елимиздиң социалэкономикалық, жәмийетлик-сиясий раўажланыўында нызам шығарыўшы
ҳәкимиятымыздың

орны

әлбетте

гиреўли.

Бул

ҳәкимият

халқымыз

арасындағы машқалаларды терең үйренип ҳәм талкылап, тез пәт пенен
раўажланып атырған дүньяның бүгинги күндеги көринисине толық жуўап
беретуғын нызамлар қабыл етиледи.
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Жуўмақлаў
Қарақалпақстан тарийхы көп ғана сиясий қарама қарсылықларды
ҳәм шийеленисиўлерди басынан кеширди.

Усының нәтийжеси болыў

керек, Қарақалпақ автонмиялы ўәлаяты 1925- 1930- жыллары Қазақ
АССРы қурамында өмир сүрди. 1930-жылы Қарақалпақ автономиялы
ўәлаяты Қазақ АССРы составынан шығып, РСФСРға қосылды. РСФСР
қурамында ол 20-март 1932-жылы ВЦИК Президиумының қарары менен
автономиялы ўәлаяттан ҚҚАССРға айландырылды. ВЦИКПрезидиумының
бул шешими Советлердиң пүткил Россиялық XVI съездиниң қарары менен
тастыйқланды. Солай етип, Қарақалпақ автономиялы ўәлаяты 1932- жылы
Қарақалпақстан АССР ы болып сиясий ҳәм тарийхый өмирге қәдем қойды
ҳәм ол 1990-жылдың 14-декабрине дейин автономиялы статусы менен
жасап келди.
Қарақалпақстанның 1932, 1937 ҳәм 1987-жыллардағы Тийкарғы
Нызамларында оның рәсмий аты Қарақалпақстан АССРы еди.
1990-жыл 14-декабрьде Қарақалпақстан АССР Жоқарғы Советиниң
IV

сессиясы

«СССР

федерациясының

субъекти

сыпатында

Қарақалпақстанның мәмлекетлик суверенитетин жәриялады ҳәм оны
Өзбекстан

ССРына

киретуғын

суверенли

Қарақалпақстан

Совет

Республикасы етип қайта дүзеди», деп билдирди.
1990-жылы 14-декабрьде .Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы
Советиниң төртинши сессиясында қабыл етилген Декларацияда былай деп
жәрияланған,
Өзбекстанның

«Қарақалпақстанның
қурамына

мәмлекетлик

киретуғын

суверенли

суверенлиги

оны

.Қарақалпақстан

Республикасына айналдырады».
Қарақалпақстан Республикасының Жоқарғы Совети биринши рет
қарақалпақ халқының қәлиплескен дәстүрлерине тийкарланып; көп
миллетли халықтың тәғдири ушын тарийхый жуўапкершиликти түсинип
ҳәм оның еркин билдирип; ҳәр бир халықтың өз тәғдирин өзи белгилеўге
болған

ажыралмас

ҳуқықына

тийкарланып;

халықларды

сиясий,
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экономикалық, социаллық ҳәм руўхый жақтан раўажландырыў, Аралдың
қурып барыўы менен пайда болған

экологиялық машқалаларды

шешиўҳаққында ғамхорлық етип; экологиялық апатшылықтың нағыз
орайында жасайтуғын республика пухараларының ең төмен турмыс
дәрежесин

оның

алып,жоқарыда

экономикалық
атап

өтилген

жақтан

артта

Декларацияда

қалғанын

есапка

Қарақалпақстанның

мәмлекетлик суверенлигин биринши рет жәриялады.
Суверенлик

ҳаққында

Декларацияға

муўапық

Қарақалпақстан

шәртнамалар тийкарындасуверенли басқа мәмлекетлер менен сиясий ҳәм
басқа да қатнасықлар жасайды, өз атамасын өзи белгилейди. Ол ендигиден
былай .Қарақалпақстан Республикасы деп аталады.
Қарақалпақстан Республикасының суверенлиги ҳаққында 1990жылы

14-декабрьде

Республика

Жоқарғы

Советиниңтөртинши

сессиясында қабыл етилген Декларация ҳәм Өзбекстан Республикасының
мәмлекетлик ғәрезсизлиги ҳаққында 1991-жылы 31-августта қабыл етилген
Нызам

(17-статья)Қарақалпақстанның

сиясий

ғәрезсизлигин

нызамластырды.
Қарақалпақстан

Республикасының

меншигиниң

хәр

қыйлы

формалары оның мәмлекетлик суверенлигиниң материаллық тийкары
болып табылады.
Жер, оның байлықлары, өсимликлер ҳәм ҳайўанатлар дүньясы, басқа
да тәбийий ресурслары, сондай ақ республиканың аймағында дүзилген
экономикалық,

илимий-техникалық

ҳәм

мәдений

потенциал

тек

Қарақалпақстан Республикасының меншиги болып табылады.
Өткен жыллар ишинде Қарақалпақстанда темир жол, автомобиль ҳәм
ҳаўа

транспортының,

почта,

телеграф-

телефон

байланысының,

мәмлекетлик, кооперативлик саўданың, турмыс хызметин көрсетиў
системасының әдеўир қуўатлы структуралары дүзилди. Булардың бәри
беккем экономикалық суверенликке ерисиў ушын республикада үлкен
базалық тийкарлардың бар екенлигин дәлийлейди.
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Ҳәзирги

ўақытта

Қарақалпақстан

илим,

билим,

ден-саўлық

мәкемелериниң, шөлкемлериниң кең тармағына, кең социаллық-мәдений
инфраструктураға ийе.
Қарақалпақстанның

суверенлиги

ҳаққындағы

Декларация

тийкарында суверенли Қарақалпақстан Республикасының аймағы бир
пүрин, ажыралмас болып табылады ҳәм халықтың тилеги болмай турып
өзгертилиўи мүмкин емес.
Қарақалпақстанның

мәмлекетлик ҳәкимияты оның аймағының

барлық жеринде әмелге асырылады ҳәм республикада жасайтуғын барлық
халық оған әмел етиўи тийис.
Қарақалпақстан

Республикасының

аймағы,-делинеди

Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик суверенлиги ҳаққындағы
Декларацияда,-бир пүтин,ажыралмас болып табылады ҳәм Қарақалпақстан
Республикасы Жоқарғы Советиниң ҳәм оның халқының келисимисиз
өзгертилиўи мүмкин емес.
Қарақалпақстан Республикасы басқа мәмлекетлерге аймақлық талап
қоймайды, өз аймағы ҳәм оның тәбийий байлықлары жөнинде жоқары
ҳуқыққа ийе.
Қарақалпақстан Республикасы миллий мәмлекетлик ҳәм аймақлықҳәкимшилик дүзилисин өзи белгилейди.
Қарақалпақстан Республикасының аймағы суверенли мәмлекетлерҚазақстан ҳәм Түркменстан менен шегараласады.
Ҳәкимшилик-аймақлық дүзилис мәмлекетлик дүзилистиң қурам
бөлегин қурайды, Қарақалпақстанды ҳәкимшилик бөлиў тийкарынан үш
буўыннан ибарат: район, қала, аўыл ҳәм поселка. Олардың ҳәрбири
ҳәкимшилик-аймақлық бөлиў системасының өз алдына айырым қурам
бөлеги болып табылады.
Қарақалпақстан Республикасының халқы өзине тийисли ҳәкимиятты
тиккелей де,ўәкилликли уйымлар системасы арқалы да әмелге асырады.
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Қарақалпақстан Республикасында жоқары мәмлекетлик ҳәкимият
ҳәм басқарыў уйымларының, суд системасының болыўы республика
суверенлигиниң конституциялық жол менен кепиллик берилген нышаны
болып табылады.
Қарақалпақстан Республикасы суверенли мәмлекет сыпатында
мәмлекетлик өз бюджетине
мәмлекетликбюджети
мәмлекетлик

ийе. Қарақалпақстан Республикасының

Өзбекстан

бюджетиниң

Қарақалпақстанның

Республикасының

қурам

республикалық

бир

бөлеги

болып

бюджетин

ҳәм

пүтин

табылады,
жергиликли

бюджетлерин бирлестиреди.
Қарақалпақстан Республикасында өз Конституциясына муўапық
мәмлекетлик тумыстың әҳмийетли мәселелери ғалаба халықлық додалаўға
шығарылады, сондай ақ ғалаба халықлық даўысқа (референдумға)
қойылады.
Референдум латын сөзи болып,-ол туўры тиккелей демократия
формаларының бири, ол халықтың пикирин сорап билиўди аңлатады, бул
ғалаба халықлық даўыс бериў.
Барлық

суверенли

мәмлекетлер

сыяқлы

Қарақалпақстан

Республикасы да мәмлекетлик өз таңбасына, байрағына, гимнине ҳәм
пайтахтына ийе.
Мәмлекетлик нышанлардың болыўы ҳәр бир мәмлекеттиң ҳақыйқый
суверенлигин ҳәм ғәрезсизлигин айқын дәлийллейди.
Мәмлекетлик таңба, байрақ, гимн Қарақалпақстанның жоқары
мәмлекетлик ҳәкимият тәрепинен белигиленеди, оның Конституциясында
нызам жолы менен бекитиледи.
9-апрель

1993-жылғы

дүньяға

келген

Қабуснамамыз

республикамыздың жаңа дәўирде, яғный оның мәмлекетликсуверенитетин
қолға киргизген жағдайында адамгершиликли демократиялық ҳуқық
мәмлекетин дүзиўди өзиниң алдынабаслы ўазыйпа етип қойған туңғыш
ҳүжжети. Усы қысқа дәўир ишинде руўхый, мәдений ҳәм ҳуқықый
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тарийхқа бай халкымыз прогрессив раўажланыў жолына түсип, халық
аралық ҳуқықтың ғалаба тән алынған нормаларының артықмашлығын
мойынлап,демократиялық ҳуқық мәмлекетиниң ирге тасын қалап, енди
оның дийўалларын өриўге исенимли кирисип атыр.
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