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Сўзбош и

Азиз китобхон!
Мен қаламга олишга ният қилган мавзу XV асрда 

Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг ижтимоий-иқгисодий ва 
сиёсий ҳаётида муҳим ўрин тутган Хўжа Аҳрори Валий- 
нинг авлодларидан бўлмиш бир инсон, унинг тақдири, 
авлодлари тақдири ҳақида.

Қашқадарёнинг Косон туманида бўлганимда, Зулфи- 
қор ота ҳақида кўп қизиқ ҳикоялар эшитдим, маҳаллий 
аҳолининг бу буюк инсонга бўлган ҳурматни кўрдим. Шу 
сабабли унинг зурриёдларига мурожаат қилдим, қабрла- 
рини зиёрат қилишга муяссар бўлдим.

Менимча, юртимизда ҳали бу буюк зот ҳақида бирор 
бадиий асар ҳозирча битилмаган. Келажагимиз бўлган азиз 
ёшларимизга бу заминда бўлиб ўтган қонли урушлар, тахт 
учун курашишлар, фан ва маданиятнинг ривожи, ўша 
даврдаги ижтимоий-иқтисодий сиёсат, ҳарбий вазият 
ҳақида маълумот бериб, уларни ўтган аждодларидан 
фахрланиш руҳида тарбиялашдек савобли ишга оз бўлса- 
да ҳиссам қўшилса, ўзимни бахтиёр ҳис қилган бўлар- 
дим, иншоаллоҳ...

Тарихий воқеаликларни қаламга олишда Аваз Муҳам- 
мад Атгор Ҳўқандийнинг “Тарихи жаҳоннамойи”, Абу 
Убайдуллоҳ Тошкандийнинг “Хулосатул-аҳвол”, Муҳам- 
мад Азиз бинни Ризо Марғилонийнинг “Тарихи Азизий”, 
Бўрибой Аҳмедовнинг “Ўзбек улуси”, рус олим ва та- 
рихчиларининг Ўрта Осиё ҳақида ёзган асарлари, Шайх 
Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф ҳазратларининг “Таф- 
сири Ҳилол”, Афғонистон Ислом давлати архив ҳужжатла- 
ри ҳамда интернет орқали олинган маълумотлардан фой- 
даландим....

Муамиф
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I фасл. “Ҳирқаи муборак”нинг Қандаҳорга 
бориши

Ҳижрий 1129 йилнинг эрта баҳори. Деҳқончилик би- 
лан кун кечирадиган Туркистон аҳли аллақачон дала иш- 
ларига шўнғиб кетган. Тупроқнинг нами кўтарилиб кети- 
ши мумкинлигини ҳисобга олган миришкорлар тсзроқба- 
рака уруғни қадаб олишга шошилар, ҳар дамдан унумли 
фойдаланишга ҳаракат қилишарди. Далаларда иш кеч кир- 
гунча давом этар, фақат озгина вақг овқатланиш ва на- 
моз фарзларини адо этишга сарф қилинарди. Бундай вақг- 
ларда ҳўкизларга омихта ем ва пичанлар ҳар галгидан 
кўпроқ берилади. Бу кунига бир неча марта такрорданади. 
Чунки, агар уларга шундай қаралмаса, тезда толиқиб, 
ишга яроқсиз бўлиб қолишади.

Наврўз байрамига ҳам саноқли кунлар қолган. Бухоро 
хони Абулғозихон Баҳодирнинг фармонига мувофиқ 
Наврўз байрамини ниҳоятда шоду хуррамлик билан қарши 
олишга тадориклар айни авжида.

XVIII асрнинг охирларига қадар Мурғоб дарёсигача 
бўлган ҳудудлар Бухоро хонлиги таркибида бўлган. Бу ер- 
ларда, асосан, туркийзабон ва форс-дарий тилида сўзла- 
шувчи элатлар истиқомат қилишган. Гарчи Ҳирот азалдан 
хонлик таркибига кирмаган бўлса-да, Бухорои Шариф- 
дан Наврўз байрамини нишонлаш ҳақидаги фармонлар 
ҳам шу ерларга етиб келар, чунки Ҳирот Хуросоннинг 
пойтахгларидан бири ҳисобланарди.

Бугун Наврўз. Ҳамма жойда бўлгани каби бутун Ҳирот 
байрамона тусда. Маҳалла гузарларида байрам сайиллари 
ташкил этилган. Одамлар Наврўз байрамини нишонлаш 
учун гузарда ёзилган байрам дастухони атрофида тўпла- 
нишган. Улар Наврўзий таом — ҳалим тортилишини сабр- 
сизлик билан кутишарди.

Айни дамда Бухорои Шарифнинг Арки Шоҳийси ол- 
дидаги майдонда ҳам Наврўз байрами кенг нишонлан- 
моқда. Бу ерга хоннинг яқинлари, вазиру нозирлар, но-
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иблар, шаҳар ҳокими ва бошқа амалдорлар йиғилишган, 
Муҳаммад Раҳимхоннинг нугқини сабрсизлик билан ку- 
тишмокда эди. Қозонларда ҳалимлар тайёрлаб қўйилган, 
сумалаклар, кўк сомсалар ва турли ширинликлар дастур- 
хонга тортилган, тумонат одам йиғилганига қарамай, ҳали 
ҳам аркдан хон ва унинг оталиғи Муҳаммад Раҳимхон 
чиқишмаганди. Бир томонда дорбозлару қизиқчилар халқ- 
ни кулдириб, ўз ўйинларини кўрсатмоқда, бир тарафда 
эса курашчилар куч синашишмоқда. Тош кўтарувчилар- 
нинг сардори одамлардан даврани бироз кенгайтиришни 
илтимос қилмоқда, чунки полвон кўтарган икки пудли 
тошни кўкраги билан итиқитаётганида беҳосдан бирорта- 
нинг оёғига тушишидан хавотирда. Бир чеккада илон ўйна- 
тувчи ҳинд най чалиб, саватидаги илонлари билан томо- 
ша кўрсатмоқда. Хуллас, бу йилги Наврўз байрами Бухо- 
рои Шарифда ҳам кўнгилгидек ўтаётганди...

— Нурқулбой, қандай экинларни экдиннгиз? — деб 
савол берди Бердиқул.

— Нафсиламрини айтсам, бу йил тўрг таноберга чорва 
учун маккаи, асосий ерга тирикчиликка қовун-тарвуз, 
кўпроқ қишлик полиз экинлари ҳамда бироз ловия, мош, 
сабзавот экдим. Ер мош ва ловиядан бўшагач, яна бироз 
қузги бодринг, шолғом, қишки саримсоқпиёз экмоқчи- 
ман, — деди Нурқулбой.

Нурқулбой уста деҳқон бўлиб, ҳар йили камида уч 
марта ҳосил кўтарар, бошқалар эса унинг хатти-ҳаракат- 
ларини кўриб, тезда у қилаётган ишларни қайтарарди. Чун- 
ки у моҳир миришкор сифатида нафақат бутун маҳалла, 
даҳа, ҳатто бутун Бухорода ном қозонганди.

Наврўзни қарши олган Бухорои Шариф аҳли энди 
чала қолган дала ишларига киришиб кетди. Айни шу кун- 
ларда Бухоро хони ва Қандаҳор подшоҳи Аҳмад шоҳ Дур- 
роний ораларида жаноб пайғамбаримизнинг “Ҳирқаи му- 
борак”лари туфайли турли келишмовчиликлар юз бер- 
ган, Бухоро хони Абулғози Баҳодирхон, Муҳаммад Ра- 
ҳимхон, Дониёлбий отапиқ ва амир Шоҳмуродхон унинг 
Қандаҳорга жўнатилишига қаршилик қилишмоқда эди. 
Аммо “Ҳирқаи муборак”ка биринчи бўлиб эгалик қилган 
Увайс Қаранийнинг муқаддас сўзларини ерга ташлашга 
барча ожизлик қиларди. Унда Увайс Кдранийнинг “Ҳирқаи

5



мубо-рак”ни мусулмонлар зиёрат қилмоғи учун барча юр- 
тлардан олиб ўтилсин, сўнгра ватанига қайтарилсин”, де- 
ган ўгитидан четга чиқолмасдилар...

Гап шундаки, жонийлар сулоласидан бўлган Абулғози 
Баҳодирхон давлат бошқарувини ҳайдарийлар вакиллари 
Муҳаммад Раҳимхонга, амакиси — Самарқанд ҳокими 
Дониёлбий оталиққа, унинг ўғли Шоҳмуродхонга бериб 
қўйган, номигагина хон мансабида ўтирганди. Уларнинг 
маслаҳатисиз бирор ишни қилолмас, барча давлат юмуш- 
лари уларнинг зиммасига юклатилганди. Бунинг устига, 
касалмавд бўлгани учун умуман давлат ишларвдан чегла- 
тилгавди. Абулфайзхон даврида ҳам манғитлар қавмидан 
бўлган Муҳаммад Ҳакимбий бош вазир ва қуролли куч- 
ларнинг олий бош қўмовдони мансабини эгаллаб келган- 
ди. Ана шу пайтдан бери Бухоро хонлари мустақил ҳукм- 
дорлик қилиш ва сиёсат олиб боришга қодир эмасдилар...

Муҳаммад Раҳимхон қушбеги лавозимида, Дониёрбий 
оталиққэ эса Самарқавд музофотидаги ҳарбий кучлар- 
ларга бошчилик қилар, ўғли Шоҳмуродхон эса сипоҳса- 
лор мансабини эгаллаган.

Бу пайтда Қандаҳор подшоҳи Аҳмад шоҳ Дурроний- 
нинг вакиллари келган бўлиб, унинг Абулғози Баҳодир- 
хонга ёзган номаси муҳокама қилинмоқда эди. Улардан 
ташқари, ислом оламида кучли нуфузга эга бўлган Му- 
қимхўжа Муҳаммадзиё, бир қанча дин уламолари ҳам 
қэтнашмоқда. Муҳдммадзиё Мовароуннаҳр ва Хуросон апи- 
да танилган инсон бўлиб, Хўжа Аҳрори Валийнинг ав- 
лодпарвдан эди. У Хўжа Аҳрори Валийга хеш бўлганлиги 
учун Мовароуннаҳр ва Хуросонда кучли нуфузга эга бўлган. 
Бухоро пойтахт бўлганвдан сўнг Самарқандцан шу ерга 
кўчишган. Ўғли Хўжа Яҳё ва жуфти ҳалоли Мадинабону- 
ни ҳам ўзи билан олиб кетгавди. Муҳаммадзиёдан фақат 
ана шу ўғил фарзавд туғилган, қолганлари қизлар бўлиб, 
аллақачон турмушга чиқиб кетишгавди...

Йиғилишга Абулғозихон Баҳодир, Муҳаммад Раҳим- 
хон, Дониёлбий оталиқ, дин уламолари ва вазиру нозир- 
лар ҳозир бўлишган, Иморати Қавдаҳор подшоҳи Аҳмад- 
шоҳ Дурронийнинг элчилари топширган мактуб муҳока- 
ма қилинмоқда эди.

— Хўш, — деди Муҳаммад Раҳимхон томоқ қириб, -
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АҳмадшоҳДурроний “Ҳирқаи муборак”ни Бухорои Ш а- 
рифдан Қандаҳорга олиб кетиш учун элчиларни юбориб- 
ди. Қандай маслаҳат берасизлар?

— Олампаноҳ, қушбеги жаноблари, — деди Муқимхў- 
жа Муҳаммадзиё, — “Ҳирқаи муборак”нинг эгаси бўлган 
Увайс Қараний уни бутун мусулмонлар зиёрат қилишла- 
ри кераклиги ҳақида васият қилганларини унутмаслиги- 
миз зарур. Шу сабабли бу муқаддас тўн Қандаҳорга жўна- 
тилиши керак, акс ҳолда, ўзаро урушларга сабабчи бўла- 
миз.

— Шундай ҳам Аҳмад шоҳ бизнинг Жанубий Туркис- 
тонга ҳужум қилиш учун куч тўплаётганидан хабаримиз 
бор, олампаноҳ, — деди Муҳаммад Раҳимхон.

— Худо сақласин, — дейишди бир овоздан дин уламо- 
лари.

— Бўлмаса, “Ҳирқаи муборак”ни Қандаҳорга жўна- 
тишдан бошқа илож йўқ. Сиз, тақсир, ўша ерга вакил 
бўлиб борасиз. Алангаланиб турган чўғни ўчириш вази- 
фангизга киради, — деди Муҳаммад Раҳимхон.

— Бош устига, — деди Муқимхўжа Муҳаммадзиё.
Машваратдан сўнг улар биргаликда халқ йиғилган са-

йилгоҳга чиқиб, салом беришди. Шундан кейин Наврўз 
байрами бошланди.

* * *
Пайғамбаримиз вафот этмасларидан олдин кийиб юр- 

ган ҳирқаларини Увайс Қаранийга топширишни саҳоба- 
ларига тайинлабдилар.

Увайс Қараний Мадинаи Мунавварага яқин бўлган ерда 
яшаганлари билан, Ҳаж амалини бажаролмай, пайғамба- 
римиз Муҳаммад Мустафо саллоллоҳи алайҳи васалламни 
зиёрат этолмай армонда экан. Сабаби, оналари қатгиқбе- 
тоб бўлгани учун 5фниларидан туролмас, волидаларига 
қарайдиган одам йўқ. Оналарига қараб турган вақгларида 
жаноб пайғамбаримиз Муҳаммад Мустафо саллоллоҳи 
алайҳи васаллам оламдан ўтибдилар. Бул одамнинг воли- 
даларига нисбатан қилаётган эзгу ишларидан ул зот во- 
қиф бўлганлар, шу сабабли туя жунидан қилинган ҳирқа- 
ларини Қаранийга беришларини васият қилибдилар. Ул 
зот боқий дунёга риҳлат қилганларидан сўнг, Ҳазрат Али
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розияаллоҳу анҳу ҳирқани Увайс Қаранийга топшириб- 
дилар. Пайғамбаримиз вафотларидан сўнг “Ҳирқаи мубо- 
рак”ни пайғамбаримизга яратгандан илк бор ваҳий кел- 
ган ва доимо ибодат қиладиган горга одиб келишади. Орадан 
бир неча йиллар ўтгач, шайх Дўст.муҳаммад исмли киши 
уни Маккаи Мукаррамадан Боғдодга ва шу инсоннинг 
авлодлари орқали бу тўн Бухорои Шарифга келтирилади. 
Бу ерда ҳирқа саксон йил сақданиб, мусулмонлар томо- 
нидан зиёрат қилинади. Бир ривоятда айтилишича, Оққо 
Муҳаммад ва Назар Муҳаммад исмли кишилар бу ҲирҚа- 
ни Балхга олиб келишади. Бухородан ҳирқа олиб кетила- 
ётганда дин уламоларидан тўрт юзга яқин одам кузатиб 
келгани ва улар ўша ерда бир умр қолиб кетганлари ҳақида 
сўэланади. Бу шаҳарда ҳирқа бир неча йил сақланади. Кей- 
инчалик, Муҳаммадзиё ва шайх Ниёзлар ҳирқани ҳиж- 
рий 1129 йил муҳаррам ойининг йигирма бешинчисида, 
якшанба куни Жузгун шаҳрига келТйрадилар. Бу ҳақда 
шоир Шофахрулло ўз шеърида қуйиддгича ёзади:

Ҳирқаи поки саиди арабий,
Ки деҳад азриёз жаннат ёд.
Дарҳазору наваду ну аз ҳижра,
Маҳмили у ба Жузгун уфтод.
Жузгун шуд чу Кобул ин файз,
Зон жиҳад ном гашга Файзабод.

Шеър “Ҳирқаи муборак”нинг қандай қилиб афгон ери- 
га келиб қолгани ва шу кундан Жузгун шаҳри “Файза- 
бод”, деб аталгани ҳақидадир.

Ҳирқани Кобул шаҳри, Алабод даҳасига келтириш- 
гач, бир қоратош устига ёзиб, бир ҳафта мобайнида одам- 
лар зиёрат қиладилар. Мелодий 1751 йил рабби ул-аввал 
ойининг тўққизинчисида, якшанба куни ўша пайтдаги 
подшоҳ Аҳмадшоҳ Дурроний вазири Шовалихонга ҳирқа- 
ни Кобуддан Қандаҳорга олиб боришга топшириқ беради. 
Шундан сўнг бу ҳирқанинг кейинги тақдири ҳақвда маъ- 
лумотлар йўқ. Аммо, мейинг фикримча, Истанбулда сақ- 
ланаётган ҳирқа шу фўлиуш керак.

Ҳирқа билан Қанда&орга кириб келган Муҳаммадзиё- 
ни подшоҳ АҳмадшоҳДурроний қабул қидди. Муҳаммад-
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зиё барогоҳда бироз нафасини ростлаб олгач, шаҳд билан 
хонага кирди. Аҳмадшоҳ ўрнидан туриб, шайх билан қучоқ 
очиб сўрашди.

— Амрингиз бажо келтиридди, олампаноҳ, “Ҳирқаи 
муборак” Қандаҳорга келтирилди, — деди Муҳаммадзиё.

— Сизга, шайх ҳазратлари, кўпдан-кўп ташаккур, Ал-
лоҳга ҳамду санолар, пайғамбаримиз жаноб Муҳаммад 
Мустафо саллоллоҳи алайҳи васалламга саловату дурудлар 
бўлсинким, Яратганнинг амри билан афғон халқига ҳам 
ана шундай муқаддас, ноёб ёдгорликни зиёрат қилишла- 
рига имкон топиб бердингиз, парвадигорга минг қатла 
шукр, — деди АҳмадшоҳДурроний. *

— Олампаноҳ, камина бу мусулмонобод ерларга Абул- 
гозихоннинг вакили сифатида ташриф буюрдим, ўзаро 
бўлган келишмовчиликлар батараф этилса, Турк бинни 
Ёфас бинни Нуҳ алайҳиссаломдан бизга мерос қолган 
Мовароуннаҳр ва Хуросонда тинчлик ўрнатилса, жафо- 
каш юртларда халкдаримиз тинч-тотув яшасалар, Аллоҳ- 
га манзур бўладиган ишлар қилинса, шояд, беҳисоб са- 
воблар бўларди, -д е д и  Муҳаммадзиё.

— Ниятларингиз улуғ экан, шайх ҳазратлари. Бирга- 
ликда ана шу муаммоли масалаларни Аллоҳ мадади билан 
ечишга ҳаракат қилурмиз, — деди Аҳмадшоҳ Дурроний.

— Энди бизга рухсат берсалар, олампаноҳ, — деди 
Муҳаммадзиё.

Бу суҳбатда Иморати Қандаҳор ҳукуматининг бош ва- 
зири Муҳаммад Шовалихон ҳам қатнашаётганди. Аҳмад- 
шоҳ унга қараб:

— Шовалихон бул зотта гузарга яқин работдан яхши, 
боғли уй ажратингиз, токи биздан ўпкалаб юрмасинлар, 
— деди ҳазил тариқасида.

— Олампаноҳ, худци шу масалада сизни безовта қил- 
моқчи эдим. Работга яқин бўлган, асосан, маҳаллий мил- 
лат вакиллари бўлган туркийлар истиқомат қиладиган ер- 
дан саккиз хонали, боғ-роғлари бор, сатҳи бир танобдан 
ошиқжой танладик. Ҳозир ул зотни ўша ерга ўзим бошлаб 
боргайман. Ҳамма рўзғорбоп идишлар, кундалик харажат- 
лар учун зарур нарсаларни ажратишга топшириқ берган- 
ман, — деди Муҳаммад Шовалихон.

— Жуда соз, қолган масалаларни ўрнашиб олганингиз-
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дан сўнг муҳокама қиламиз, — деди хайрлашиш чоғида 
Аҳмадшоҳ Дурроний. Улар барогоҳцан чиқиб, ўн чоғли 
отлиқлар билан вакилга ажратилган уйга қараб кетиш- 
ди...

Аҳмадшоҳ Дурроний Эрон подшоҳи Нодиршоҳ Аф- 
шорнинг саркардаларидан бири бўлиб, кўп жангларда 
жасурлик, матонат кўрсатган, саркардалик қобилиятини 
намоён этиб, унинг ишончли кишиларидан бирига ай- 
лангадди. Асли, пуштун уруғининг садузои қавмидан, аб- 
дали қабиласи (оиласи)га мансуб инсон эди. 1747 йилда 
Нодиршоҳ Афшорга ғанимлар суиқасд уюштириб ўлди- 
риб юборганларидан сўнг, у шу ерларга келиб, ўз ҳуку- 
матини тузганди. Лойи Жирға қарори билан у подшоҳлик 
тахтига чиққанди. Шу даврдан бошлаб тахт пуштунлар- 
нинг садузоиқавми қўлида бўлиб келган, бу қавм барак- 
заи ва муҳаммадзои қабилаларидан иборат.

Аммо, кутилган тинчлик бўлмайди. Аҳмадшоҳ Дурро 
нийдан сўнг тахтга чиққан ўғли Темуршоҳва унинг ав- 
лодлари — Зомоншоҳ, Шужо ул-Мулук, кейинчалик Г1а- 
индахоннинг авлодидан бўлган амир Дўст Муҳаммадхон, 
унинг набираси амир Абураҳмонхон аста-секинлик билан 
Жанубий Туркистонни истило қилиб, Бухоро амирлиги 
тасарруфидаги Мурғоб дарёсигача бўлган ҳудудларда яшов- 
чи туркийзабон ва форсийзабон миллатларнинг қарши- 
лигини синдириб, ягона “Афғонистон” давлатини тузишга 
эришишди. Отаси Муҳаммадзиё Қандаҳорда оламдан ўтгач, 
Хўжа Яҳё, асосан, туркийлар яшайдиган Ҳирот шаҳрига 
кўчиб келиб, шу ерда муқим яшаб қолади...

Ҳирот ўзининг латофати, кўркамлжги, осори-атиқа- 
лари, кўк гумбазли бинолари, Мусалло ва Унсия билим 
даргоҳлари билан Хўжа Яҳёга она юрти бўлган Бухоро, 
Самарқанд шаҳарларини эслатар, бунинг устига, марҳум 
Аҳмадшоҳ Дурроний Муҳаммадзиёга унинг илтимосига 
кўра ана шу ердан абадий мулк сифатида уй-жой, унинг 
Ғурвон музофотидан эса ҳосилдор ерларни ажратганди. 
Уларнинг мулкига тегишли мол-ҳоллар ана шу кенг яй- 
ловларда боқиларди. Дониёрбий оталиқ Бухорои Шариф 
тахтига келгач, Иморати Қандаҳор подшоҳи Темуршоҳ 
билан муносабатлари ниҳоятда кескинлашиб кетган, хон- 
ликка қарашли бўлган Кобулни истило қилиб, пойтахт-
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