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Маҳалла миллий қадриятларимиз асраб-авайланадиган, бойиб 

борадиган, Ватанга муҳаббат ва садоқат туйғулари шаклланадиган 

муқаддас маскан, ижтимоий ҳимоя – беғараз моддий ёрдам ва 

маънавий мадад бериладиган беназир макондир. Мустақиллик 

йилларида маҳалланинг мақоми ва нуфузини кўтариш борасида 

беқиёс ишлар амалга оширилди. «Демократия бешиги» деб 

номланган эссе ана  шу долзарб мавзуга бағишланган. 

Асарда мустақил давлатимиз Биринчи Президентининг маҳалла 

ҳаракатининг нуфузини  кўтариш борасида турли даврлардаги 

маърузалари, нутқлари ва чиқишларида билдирилган концептуал 

фикр-мулоҳазалари, фуқаролар йиғинлари фаолиятини янада 

такомиллаштиришга қаратилган Фармонлари, Республика Вазирлар 

Маҳкамасининг шу соҳани ривожлантиришга бағишланган қарор-

лари ва бошқа расмий ҳужжатларнинг мазмун-моҳияти, аҳамияти 

тарихий изчилликда таҳлил ва талқин этилган. 

 Муаллифлар «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 

тўғрисида»ги  қонуннинг дастлабки (1993), янги (1999) ва энг янги 

таҳрирдаги (2013)  вариантлари матнини моддама-модда қиёслаш 

асносида уларга киритилган қўшимчалар, ўзгартишларнинг аҳамия-

тини аниқ-равшан кўрсатиб ўтган. Шунингдек,  мазкур қонуннинг 

энг янги таҳрирдаги матни (2013) қабул қилинганидан сўнг унинг 

талабларини ҳаётга татбиқ этишга хизмат қиладиган бир қатор 

қонуности ҳужжатларининг мазмун-моҳиятини ҳозиржавоблик 

билан чуқур очиб беришга эътиборини қаратган. 

Китобни ўқир экансиз, маҳалланинг кўп минг йиллик тарихи, 

тавсифи ва тараққиёт жараёнлари бирма-бир кўз ўнгингиздан ўта 

бошлайди. Бу ўринда  асарнинг «Маҳалла ҳаётининг бадиий 

талқинлари» деб номланган қисмини алоҳида таъкидлаб ўтишни 

истардим. Бир файласуф француз адиби Бальзакнинг кўп жилдлик 

«Инсон комедияси» ҳақида сўз юритиб, «Бу асарда француз 

жамиятининг жуда ажойиб тарихи яратилган.  Мен бу тарихни ўқиб 

чиқиб, унда  ўша даврнинг барча мутахассислари – тарихчилар, 

иқтисодчилар ва статистикларнинг китобларидагидан кўра кўпроқ 

нарсаларни билиб олдим», дея эътироф этганлиги ҳақидаги фикр 

беихтиёр ёдимга тушди.  Муаллифлар маҳалла ҳақидаги тарихий 

манбалар, расмий ҳужжатларни  ўрганиш билан қаноатланмасдан, 

маҳалла ҳаёти  реалистик бўёқларда ёритилган бадиий асарлардан 

ҳам иқтибослар, лавҳалар келтириш, уларни изоҳлаш орқали 

маҳалланинг тўлақонли портретини яратишга эриша олган.  
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Менимча, ушбу асарнинг яна бир қимматли томони шундаки, 

унда республикамизда мустақиллик остонасида ва истиқлол 

йилларида маҳалла ҳаракатининг ривожи, равнақи тарихий 

изчилликда ёритилган. Бу ўринда Тошкент шаҳри ҳокимлиги 

ҳузурида ташкил этилган маҳаллалар фаолиятини мувофиқ- 

лаштириш Кенгашининг шаклланиши ва ушбу ҳаракатнинг 

республика босқичигача ўсиб чиқиш жараёни изчилликда 

тасвирлангани, шунингдек, маҳалла ҳаракатининг ривожига ҳисса 

қўшган мувофиқлаштириш Кенгаши аъзоларининг портретларига 

чизгилар ҳам чизилганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. 

Эсседа маҳалла ҳаракатининг ботиний томонлари тасвирланган, 

муаллифнинг ўзи ҳам ушбу жараённинг бевосита иштирокчиси, 

ташкилотчиси ва ташаббускорларидан бири, мазкур ҳаракатнинг 

ривожига ҳисса қўшишга бутун вужуди билан киришган фидойи 

инсон сифатида намоён бўлади. Китобхон унинг маҳалла 

ҳаракатининг истиқболини кўзловчи фикр-мулоҳазалари, мушоҳа-

далари билан ҳам танишади. Шунингдек, маҳалла ҳаракатини бутун 

бўй-басти билан акс эттирувчи қимматли фактлар, рақамлар, детал 

ва тафсилотлар, лавҳалар танлаб-танлаб олиниб, уларни ўрни-ўрни 

билан келтириб ўтадики, бу ўша даврдаги маҳалла ҳаётини, умуман 

олганда, ушбу жараённи жонлироқ, тўкисроқ чиқишига хизмат 

эттирилган.   

Эссени ўқиб чиққанингиздан сўнг маҳалланинг таърифи, кўп 

минг йиллик тарихи, босиб ўтган тараққиёт йўли, истиқлол 

йилларида унинг нуфузи ва мақомини кўтариш борасида ҳукума-

тимиз томонидан амалга оширилган залворли ишлар, кўрсатилган 

ғамхўрликлар, эътибор ва уларнинг самараси бутун бўй-басти билан 

намоён бўлади.  Унда жуда кўп фактик маълумотлар  жам-ланган 

бўлиб, маҳалла оқсоқоллари ва фаоллари учун  қимматли дастурий 

қўлланма бўлиб хизмат қилиши шубҳасиз. Шу боис ушбу китоб кўп 

минг нусхада нашр этилса, айни муддао бўлур эди. 

 

                                                            Абдуқаҳҳор ИБРОҲИМОВ, 

Ўзбекистон Республикасининг санъат арбоби,  

профессор, ёзувчи. 
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Ушбу китоб Ўзбекистон Республикаси давлат 

мустақиллигининг йигирма беш йиллигига бағишланади.  

Муаллифлар.                                                                                                    
 

ЎЗБЕКОНА  ДЕМОКРАТИЯ  БЕШИГИ 
   

  Ўзбекчиликда маҳалла бўлиб, жамоа бўлиб яшашнинг 

неча минг йиллик тарихи бор. Биз бу анъаналарни янги 

мазмун билан бойитмоқдамиз. 

                                                                         Ислом КАРИМОВ 

 

  

Конституциямизнинг 105-моддасида маҳалланинг конституция- 

вий мақоми аниқ-равшан белгилаб берилди. Унда таъкидланишича, 

«Шаҳарча, қишлоқ ва овулларда, шунингдек, улар таркибидаги 

маҳаллаларда ҳамда шаҳарлардаги маҳаллаларда фуқароларнинг 

йиғинлари ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиб, улар икки ярим  йил 

муддатга раисни (оқсоқолни) ва унинг маслаҳатчиларини сайлайди.  

Ўзини ўзи бошқариш органларини сайлаш тартиби, фаолиятини 

ташкил этиш ҳамда ваколат доираси қонун билан белгиланади».  

Асосий Қонунимизнинг мазкур моддасига  асосан шаҳарча, 

қишлоқ ва овулларда, шунингдек, улар таркибидаги маҳаллаларда 

ҳамда шаҳарлардаги маҳаллаларда  фуқароларнинг йиғинлари 

ташкил этилиб, улар фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 

тарзида фаолият кўрсата бошлади. Аниқроқ айтганда,  фуқаролар 

йиғинлари  маҳаллий давлат ҳокимияти органлари тизимидан 

чиқарилиб, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тизимига 

ўтказилди. Шу тариқа ўзини ўзи бошқариш органларини ташкил 

этиш ва фаолиятини йўлга қўйишнинг ҳуқуқий-молиявий негизлари 

яратилди. Маҳалла юридик шахс ҳуқуқидан фойдаланадиган  бўлди.  

Республикамизнинг Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг 

Асосий Қонунимиз қабул қилинганлигининг бир йиллигига 

бағишланган тантанали йиғилишдаги маърузасида алоҳида 

таъкидлаб ўтилганидек, «Шаҳарчалар, қишлоқлар ва овулларда 

маҳаллий ҳокимият ўзини ўзи бошқариш органлари шаклида амалга 

оширила бошланди»1. Маҳаллий давлат ҳокимиятининг энг қуйи 

бўғини ҳисобланган қишлоқ Совети ўрнига  фуқароларнинг ўзини 

                                                 
1 И.Каримов.  «Буюк келажагимизнинг ҳуқуқий кафолати».  Т.:  «Шарқ» НМКБТ, 

1993, 11-бет. 
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ўзи бошқариш органлари ташкил этилди. Бу жойларда давлат 

ишларини идора қилишда амал қилиб келган маъмурий-бошқарув 

аппарати ислоҳ этилиб, унинг ўрнига халқчил демократик аппарат 

ташкил қилинганлигини билдирар эди. Инчунин, мамлакатимиз 

мустақилликка эришгач, демократлаштириш жараёнлари жамият-

нинг энг қуйи поғонасида амалга оширила бошланди.  Шу тариқа 

жамоа ташкилоти билан давлат муассасаси ажойиб тарзда уйғун-

лаштирилди. Ушбу шакл бошқарувнинг энг қуйи бўғинида фуқа-

ролик жамиятининг мустаҳкам пойдеворини қуриш учун таг-замин 

бўлиб хизмат қилиши назарда тутилган эди.  

1993 йилнинг 2 сентябрида қабул қилинган «Фуқароларнинг 

ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги қонун ўз моҳияти, 

мазмуни жиҳатидан демократик жараёнларни янада чуқурлаш- 

тиришга ҳамда ўзини ўзи бошқариш органи ҳисобланган маҳаллани 

янги бир тарихий босқичга кўтаришга хизмат қилиши кўзда 

тутилган эди. Мазкур қонуннинг қабул қилиниши муносабати билан 

маҳаллий бошқарувнинг ана шу таянч бўғинида  кучли фуқаролик 

жамияти сари ўтишнинг тамал тоши қўйилганди. Унга кўра 

фуқаролар йиғинларининг зиммасига маҳаллий давлат ҳокимияти 

органларига тааллуқли бўлган айрим ваколатларни амалга ошириш 

топширилди. 

Шу билан бирга, мазкур қонун қабул  қилинганидан  бери бу 

борада амалга оширилган ишлар, тажрибалар янгиланиш жараё-

нини бошдан кечираётган маҳалланинг бугунги  кун талабларига  

мос равишда   амалий фаолият кўрсатиши учун тўлақонли ҳуқуқий 

имкониятлар яратиб  берадиган ўзига хос бўлган муҳим  ҳужжатни  

янги таҳрирда  ишлаб чиқиш заруратини туғдирди. 

Аввалги қонун жамиятимизнинг бошланғич поғонасидаги 

демократик ислоҳотларнинг тамал тошини қўйишга маълум 

даражада хизмат қилган бўлса, биринчи таҳрирдаги  «Фуқароларни 

ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги қонуннинг (1999 йил 

14 апрель) қабул қилиниши  мамлакатимизда  кучли давлатдан кучли 

фуқаролик жамияти сари ўтишнинг мустаҳкам демократик 

пойдевори ўрнатилишига муносиб ҳисса қўшди.  

Аввало, жамиятимизга янги ижтимоий ҳодиса бўлиб кирган 

фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тизимининг  

«бўйига» ва «энига» қараб «ривожланиши» учун чинакам таг-замин 

қўйилди. Сўнгра бу борада тўпланган миллий тажрибаларимизга 
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тараққий топган демократик давлатларнинг тажриба ва амалиёти 

«пайванд» этилиб, ўзига хос изчил ва пишиқ-пухта тизим  яратилди. 

«Кучли давлатдан – кучли фуқаролик жамияти сари» деб 

номланган сиёсий қурилиш дастурини амалга оширишда  

халқимизнинг руҳиятига мақбул келадиган йўл танланди.  

Фуқаролар йиғини институтининг жорий этилиши  халқимизнинг 

жамоавийлик туйғусини ўзида мужассамлаштириб,  ушбу жараённи 

тезлаштиришга  туртки бера бошлади. 

 «Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида»ги   

(биринчи янги таҳрирдаги) қонуннинг  тарихий аҳамияти шундаки, 

у фуқаролар йиғини ичидаги ижтимоий муносабатларни қайта кўриб 

чиқишга йўл очиб берди. Масалан, қишлоқ, овуллардаги фуқаролар 

йиғинлари ўзининг баъзи бир жиҳатлари билан шаҳарлардаги 

маҳаллалардан фарқ қиларди. Шу боис, уларнинг ваколатлари 

кенгроқ бўлиб,  баъзи давлат органлари бажарадиган функцияларни 

ҳам бажарарди. Шаҳарлардаги маҳаллалар эса ташаббускор орган, 

жамоа ташкилоти негизида ташкил топган бўлиб, унинг фаолиятида 

жамоа бошқаруви устувор эди. Уларнинг ихтиёрига баъзи давлат 

органлари бажарадиган ваколатлар берилди. Шаклий ўзгариш 

бўлди: маҳаллага давлат органлари бажарадиган баъзи бир 

функцияларнинг берилиши тамомила янгилик бўлди, қишлоқ, овул 

кенгашлари эса жамоа бошқаруви тартибларини қабул қилиб олди. 

Қисқаси, жамиятнинг энг қуйи бўғинидаги тузилмалар беназир 

тарзда уйғунлаштирилди.    

Энг янги  таҳрирдаги қонунда (2013 йил 22 апрель) фуқаролар 

йиғинлари қарорларининг тегишли  ҳокимликлар томонидан бекор  

қилинмаслиги тўғрисидаги қоидалар маҳаллаларнинг маҳаллий 

давлат ҳокимияти органларидан мустақил ҳолда  иш юритиши 

мумкинлиги, ваколатларининг демократик меъёрлари халқчилли-

гини таъминлашга қаратилганлигини  таъкидлаш жоиз. 

Фуқаролар йиғинлари  ўз ваколатларига тегишли барча ишларни 

мустақил равишда юритади. Буни  халқ ҳокимиятининг жойлардаги 

ўзига хос шакли деб айтиш мумкин. Унда бир томондан вакиллик 

органлари, иккинчи томондан эса ижро органларига хос бўлган 

жиҳатлар  мавжуд. Яраштирув комиссиялари ташкил этилиши 

муносабати билан маҳаллага ўзига хос суд ҳокимияти функциялари 

ҳам киритилди. 

 Шундай қилиб, фуқаролар йиғинлари биринчидан, халқнинг 

маънавий кучини ўзида ажойиб тарзда мужассамлаштирадиган 
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демократик муассаса сифатида намоён бўла бошлади.  Иккинчидан, 

бу жамоа халқнинг кўпчилиги билан жуда яқин боғланган адолатли 

ўзини ўзи бошқарув тизими тарзида шаклланди. Учинчидан, бу 

демократик муассаса халқнинг ғайрат-шижоатини намоён этиш, 

уюштириш имконини яратди. Тўртинчидан, бу тузилма расмият-

чилик ва маъмуриятчиликдан батамом холи иш юритиш 

мумкинлигини кўрсатди. Бешинчидан, унда жамоавийлик  туйғуси 

устувор бўлиб,  халқни бирдамлик, ҳамжиҳатликка чорлашда 

беназир ташкилот эканлигини намоён эта олди. Олтинчидан, халққа 

энг яқин бошқарув муассасаси бўлиб,  фуқароларга маънавий-руҳий 

жиҳатдан таъсир этиш орқали ижтимоий-сиёсий иқлимни 

мўътадиллаштиришга қодир эканлигини кўрсата олди. Еттинчидан, 

ўз ҳудудини ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш, 

жамиятимиз ҳаётидаги у ёки бу долзарб масала юзасидан 

жамоатчилик фикрини ўрганиш ва шакллантириш, оммавий-сиёсий 

тадбирларни ўтказишда беназир эканлигини кўрсатди. 

Саккизинчидан, маҳаллалар фаолиятини демократик тамойил ва 

мезонлар асосида мувофиқлаштириб борувчи ўзига хос вертикал 

тизим яратилди. 

Энг янги таҳрирдаги қонуннинг (2013 йил) қабул қилиниши 

муносабати билан фуқаролар йиғинлари фаолиятини шитоб билан 

ўзгариб бораётган замон талаблари даражасида олиб боришнинг 

тўлақонли ҳуқуқий механизмлари яратилди, дейиш мумкин. 

Китобнинг иккинчи қисмида «Фуқароларнинг ўзини ўзи 

бошқариш органлари тўғрисида»ги қонуннинг дастлабки матни 

(1993 йил 2 сентябрь) билан янги таҳрирдаги матни (1999 йил 14 

апрель);  биринчи таҳрирдаги матни (1999 йил) билан иккинчи 

таҳрирдаги матни (2013 йил 22 апрель) қиёсий таҳлил этилган.   

Ўтиш даврида пойтахтимизда маҳалла ҳаракатини  демократик 

асосда мувофиқлаштирувчи орган – маҳалла маслаҳат Кенгаши 

юзага келди.  Кейинчалик  ушбу тажриба республикага ёйилди. 

Учинчи қисмда ана шу жараён қаламга олинган. Шунингдек, 

маҳалла ҳаракати ташаббускорларининг  портретларига ҳам 

чизгилар  чизилган. 

Тўртинчи қисмда эса  маҳалла ҳаётининг бадиий талқинлари 

масаласи ҳақида сўз юритилади.  

  

БИРИНЧИ  ҚИСМ 
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МУСТАҚИЛЛИК МАҲАЛЛАСИ, МАҲАЛЛА  

МУСТАҚИЛЛИГИ 

 
МАҲАЛЛАНИНГ  ТАЪРИФИ 

 

Бугунги даврда маҳалла жойлардаги ўзини ўзи бошқариш 

тизимининг таянчи сифатида фаолият кўрсата бошлади. 

Бу жамиятимиз  бугунги ҳаётининг энг самарали, айни 

пайтда миллий ва халқчил кўринишидир. 

 

                                                               Ислом  КАРИМОВ 

 

Маҳаллада азалдан ўзаро  ҳурмат,  ишонч,  ёрдам,   ҳамкорлик, 

ҳамжиҳатлик, ҳамнафаслик ва бирдамлик ҳис-туйғуси устувор 

аҳамият касб этиб келган. Маҳалла шундай бир муқаддас ошиён 

бўлганки,   одамлар қувончли дамларда ҳам, мусибатли онларда ҳам 

ундан куч, мадад олиб келишган. Айни маҳалла кишиларга ботиний 

куч-қувват ато этиб, уларни янги орзу - умидлар сари  етаклаган. 

Ушбу ҳаётбахш анъаналар мустақиллик шарофати билан қайтадан 

тикланиб, уларга янгича мазмун бахш этила бошланди. 

Истиқлолнинг эркинлик сиёсати туфайли  мамлакатимиз 

ижтимоий-сиёсий ҳаётида беқиёс ўзгаришлар рўй бермоқда. Зотан, 

биз танлаган йўл, барпо этаётган жамият  умумжаҳон цивилиза-

циясига, давлат ва жамият қурилиши соҳасидаги халқаро андозалар, 

меъёрларга уйғун бўлиб, миллий анъаналаримизга асосланади. Бу 

борада айниқса, маҳалланинг аҳамияти бағоят ўзига хосдир. 

Маҳалла туфайли  даврнинг синовларидан муваффақиятли ўтиб, 

халқимизнинг руҳиятига чуқур сингиб кетган анъаналар янгича 

мазмун билан бойитилмоқда.  

Маҳалла деганда қадимда нималар назарда тутилган ва маҳалла 

қандай таркиб топган, деган саволга жавобан айтиш мумкинки, 

«маҳалла» арабча калом бўлиб,  «шаҳар ичидаги шаҳар», «маҳал», 

«маҳаллатун», яъни ҳамжамият, ҳамжамоа деган маъноларни 

англатади. «Маҳалла  шаҳарнинг бир неча кўчасини ўз ичига олган 

бир бўлаги ва унинг аҳолиси»2.  

                                                 
2 Муаллифлар жамоаси. «Ўзбек тилининг изоҳли луғати», М.:  «Рус тили» нашриёти, 

1981, 1-том, 457-бет.    
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