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Кириш

Миллий мустақиллигимизни мустаҳкамлаш шароит-
ларида “мозийга қайтиб иш кўриш”, халқнинг тарихий 
хотирасини қайта тиклаш, шу асосда миллий ўзликни 
англаш учун кенг уфқлар яратиш кун сайин долзарблик 
касб этиб бормоқда. Чунки тарихни англаш ўзликни 
англаш демакдир, кейинги тараққиёт йўлларини адаш-
масдан тўғри белгилаш демакдир. Бу йўлда мамлака-
тимизда изчил равишда жуда катта ишлар қилинмоқда. 
Мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб кўплаб аж-
додлармизнинг қўл урилмаган мероси халқимизнинг 
жонли, ҳар куни, ҳар киши фойдалана оладиган маъ-
навий мулкига айлантирилди, ноҳақ унутишга маҳкум 
этилган, бадном қилинган номлар тикланди, кўплаб 
қадим шаҳарларимизнинг шонли юбилейлари халқаро 
миқёсларда ўтказилиб, халқимизнинг инсоният тамад-
дуни тараққиётидаги ўрни янада мустаҳкамлаб қўйилди, 
меросимизнинг кўп намуналари халқаро муҳофазага 
олинди. Халқимиз ўзининг кимлигини, ҳеч бир халқдан 
кам эмаслигини англай бошлади. Бу ишларнинг баъзила-
рида менинг ҳам озми-кўпми улушим борлиги каминага 
мамнунлик бағишлайди.

Ушбу мамнунлик мени Ўзбекистонимизнинг 3 фо-
изча ҳудудини эгалловчи кичик ватаним – Қоракўл 
воҳасининг манғит амирлари давридаги ижтимоий-
иқтисодий, маданий ҳаёти ҳақидаги ўқиган, билган-
ларимни ақл-идроким етганча қоғозга тушириб, юрт-
дошларимга туҳфа қилиш истагини уйғотди. Тўғри, бу 
давр ҳақида жуда кўп тадқиқотлар яратилган, китоблар, 
мақолалар ёзилган. Бу ишни қилганларнинг барчасига 
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раҳмат айтиш керак, бу бизнинг миннатдорчилик бурчи-
миздир. Аммо, очиғини айтганда, шахсий кузатувлари-
мизга қараганда, кўпчилик аҳоли катта тарих китобла-
рини ўқимайди, чунки у бунга кундалик ҳаётда зарурат 
ҳис қилмайди. Лекин зиёлилар билан бир қаторда акса-
рият оддий одамлар ҳам ўз яшаб турган тумани, шаҳри, 
қишлоғи тарихига оид эълон қилинган ҳар қандай ки-
тобни, мақолани ўқийди, қандайдир фикрлар юритиш-
ни бошлайди. Мен одамларга ўз туманлари, шаҳарлари, 
қишлоқлари тарихини, қолаверса, 2-3 асрдан ошмаган, 
улар оғзаки бўлсада, қандайдир маълумотга бўлган яқин 
давр тарихини етказиб бериш орқали Ватанимизнинг 
умумий тарихига улардаги қизиқишни орттириш мумкин 
деб ҳисоблайман. Зеро, ўз халқининг тарихини англаган, 
ундан маънавий озуқа ола билган, керакли сабоқларни 
чиқара олган инсон дунёга тийрак кўз билан боқади, 
дунёнинг ортиқча ҳой-ҳавасига берилмайди, ўткинчи, 
шубҳали ғояларга сабот билан қарши тура олади. Ана шу 
ишонч асосида ушбу китобни қоғозга туширдим. Буёғи 
энди китобхоннинг ҳукмига ҳавола.
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Манғитларнинг Бухоро доруссалтанаси сиёсий 
саҳнасига келиши ва унинг, жумладан, Қоракўл 

воҳаси учун оқибатлари

18 асрнинг ўрталарида Бухоро доруссалтанаси-
да давлатчиликнинг келажаги учун ўта таҳликали ва 
қалтис вазият юзага келган эди. Бунинг асосий сабаби, 
биринчи галда, Бухородаги аштархонийлар сулоласи-
нинг охирги вакили Абулфайзхоннинг давлат ишларига 
уқувсизлигига, бунинг устига маишатпарастлигига бориб 
тақалади. Ўша давр тарихчиларининг ёзишича, у давлат 
ишларини оқилона бошқариш ўрнига қаерда гўзал йигит 
ёки кўҳли қиз борлигини эшитса, ўз даллалари орқали 
уларни саройга келтириб, шаҳвоний майл-истакларини 
сўндириш билан шуғулланган. Давлат ишлари паро-
кандаликка учраган, қонунлар, хоннинг фармойишлари 
жойларда бажарилмаган ва инкор қилинган. Амалдорлар 
даромадлироқ мансабларни эгаллаш учун ҳамма разил-
ликларни қилишган.

Иккинчидан, Хива хонлари билан тинимсиз урушлар, 
вилоятлар ва туманлар ҳокимларининг, ҳатто Абулфайз-
хоннинг ўзи тайинлаган мансабдорларнинг марказий 
ҳокимиятга бўйсунмай қўйиши, уларнинг сепаратистик 
ҳаракатлари ва умумий хазинага солиқлар ҳамда бошқа 
тўловларни тўламай қўйишлари давлатни янада кучсиз-
лантирган.

Учинчидан, Эрондаги туркий афшарлар 
(қизилбошлар) подшоҳи Нодиршоҳ томонидан Бу-
хоронинг забт этилиши, Абулфайзхоннинг унга ўз 
қарамлигини расман тан олиши, Амударёнинг сўл 
қирғоғидаги Балхдан тортиб Чоржўйгача бўлган мулк-
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ларнинг Эрон тасарруфига ўтиши аштархонийлар давла-
тининг инқирозини тезлаштирган. 

Ана шундай вазиятда хонни ўзгартиришдан ўзга 
чора қолмаган. Амалдаги анъанага кўра фақат чинги-
зийлардан бўлган кишигина Бухоро тахтига чиқиш, унга 
хон бўлиш ҳуқуқига эга бўлган. Лекин, муаммо шун-
да бўлганки, аштархонийлар ичида Абулфайзхоннинг 
ўрнига ўтирадиган лаёқатли эркак валиаҳд бўлмаган. 

Абулфайзхон тайинлаган тақдир офтоби ўз уруғи 
бошини ёритаётганини англаб етган амир ул-мўминин 
Муҳаммад Раҳимбий ўз тарафдорлари ва ўзига содиқ 
қўшинлар ёрдамида Абулфайзхонни тахтдан тушириб, 
ҳибсга олдиради ва қатл эттиради. Шундан сўнг аркони 
давлатни ва Бухоро аҳлини тинчлантириш учун Абул-
файзхоннинг ўн икки ёшарли ўғли Абдулмўминхонни 
тахтга чиқаради ва ўзини хоннинг ноиби ва ишончли ва-
кили деб эълон қилади, аслида эса Муҳаммад Раҳимбий 
бутун ҳокимиятни ўз қўлига олади. У ўзининг биринчи 
иши сифатида хазинани очиб, камбағал тоифаларга ва 
уламоларга турли инъомлар улашади.

Шундай қилиб, давлатни ўттиз олти йил бошқарган 
(1711-1747 йиллар) 49 ёшли аштархоний Абулфайзхон-
нинг ҳукмдорлик даври шон-шарафсиз якун топади ва аш-
тархонийлар сулоласининг номи тарихга айланиб қолади.

Абулфайзхоннинг ўлдирилишидан кейин Муҳаммад 
Раҳимбий давлатни мустаҳкамлашга, барча аркони дав-
латни, уруғларнинг раҳнамоларини, шариат пешвола-
рини, бошқа нуфузли кишиларни ўз томонига турли 
йўллар билан оғдириб олишга ҳаракат қилади. Дастав-
вал, бунга муваффақ бўлади. Лекин тез орада Муҳаммад 
Раҳимбийга қарши турли исёнлар бошланади, 1748 йил 
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рамазон ойида унга нисбатан илк суиқасд уюштирила-
ди. 1749-1750 йилларда Ҳисор, Шаҳрисабз, Ўратепа, 
Нур, Ургут ҳокимлари ўзаро хуфиёна тил бириктириб, 
Муҳаммад Раҳимбийни тахтдан тушириш ва Бухородаги 
ҳокимиятни эгаллаш учун исён кўтаришади. Муҳаммад 
Раҳимбий бу исёнларни бостиргач, бошқа ҳудудларда 
ҳам кўтарилиши мумкин бўлган исёнларнинг олдини 
олиш чораларини кўради. Юқорида саналган исёнчи 
ҳокимларнинг кўпчилигини турли йўллар билан қатл 
эттиради. Ва ниҳоят, Муҳаммад Раҳимбий 1753 йилда 
Бухоро зодагонлари ва шариат пешволарининг рози-
лиги билан Бухоро тахтига ўтиради ва ўзини амир деб 
эълон қилади. У ўз ҳокимиятининг қонунийлиги асос-
ларини мустаҳкамлаш учун ўз қизини номига хонлик 
мансабини эгаллаб турган Абдулмўминхонга турмуш-
га беради. Лекин тахтнинг қонуний эгаси гарчи куёви 
бўлсада, Абдулмўминхоннинг ҳаёт эканлиги, у балоғат 
ёшига етгач, истаган вақтда отасининг тарафдорлари 
ёрдамида тахтга ҳақиқий эгаликни даъво қилиши мум-
кинлигидан хавфсираган Муҳаммад Раҳимбий ўз куё-
вини ҳам қизидан олинган маълумот асосида қудуққа 
ташлаб ўлдиртиради, аркони давлатни ҳам бунга 
кўндиради. Чунки Муҳаммад Раҳимбийнинг хавфсира-
шига тўла асос мавжуд бўлган. Тарихчиларнинг ёзиши-
ча, Абдулмўминхоннинг ҳузурига меҳмонга чақирилган 
Муҳаммад Раҳимбийга ичкари хонада бекиниб ўтирган 
ёлланма қотил ўқ узади, бахтли тасодиф билангина у 
омон қолади. Шундан кейин у Абулфайзхоннинг бошқа 
гўдак ўғлини хон деб эълон қилади ва уни ҳам кўп ўтмай 
ўлдиртиради. 1756 йил 19 декабрь жума куни у Абулфайз-
хоннинг қизи Юлдузбегимни хотинликка олади ва ўзини 
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қонуний тахт вориси деб эълон қилади. Ўша куни хон-
ликнинг барча ҳудудлари каби Қоракўлда ҳам Муҳаммад 
Раҳимхон номига хутба ўқилган, янги хон номидан тан-
га зарб қилинган. Тангага унинг тўлиқ номи «Муҳаммад 
Раҳим Баҳодир Хон» деб ёзилган. Жума намозида номи-
га хутба ўқитиш ва танга зарб қилиш хон ҳокимиятининг 
рамзлари бўлибгина қолмасдан, балки хонликнинг ягона 
ҳукмдор қўл остида давлат тузилмаси сифатида мавжуд-
лигининг ҳам аломатидир. Улар бутун Бухоро аҳли каби, 
Қоракўл аҳолисининг ҳам ижтимоийлашувига, давлат-
чиликни англашига жиддий таъсир кўрсатган.

Абулфайзхоннинг вафотидан кейин Муҳаммад 
Раҳимхон амалда давлатни 11 йилу икки ой бошқарган, 
шундан икки йилу уч ой ва 15 кун тўла ҳокимиятга эга 
ҳукмдор бўлган. Ўз даври тарихчиларининг ёзишича. У 45 
йил умр кўрган, жасур, мард, доно, саховатли киши бўлган.

1758 йилда Муҳаммад Раҳимхоннинг вафотидан кей-
ин Бухоро тахтига эгалик амалда унинг тоғаси Дониёлбий 
оталиқ қўлига ўтди. Расман хонлик тахтига Муҳаммад 
Раҳимхоннинг невараси Фозилтўра (қизининг ўғли) 
чиқарилади. Дониёлбий оталиқ Зарафшон воҳасидаги 
қўзғолонни бостириб Бухорога қайтган пайтда, аркда 
ўрнашиб олган Фозилтўранинг отаси Норбўтабий ўз 
гумашталари билан давлат тўнтариши қилишга ури-
нади ва Дониёлбий учун арк дарвозаларини бекитади. 
Дониёлбий Бухоро дарвозалари олдида сабр қилиб, бу 
ишнинг оқибатини кутиб турганда Давлат қушбегининг 
маслаҳати билан Норбўтабий ўз ишига пушаймонлик 
билдиради ва Дониёлбийдан кечирим сўрайди. До-
ниёлбий ёш хонни тахтдан тушириб, Қаршига ҳоким 
қилиб тайинлайди, Норбўтабий ва унинг яқинларини 
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ҳам Қаршига бадарға қилади. Лекин жони омон қолган 
Норбўтабий Қаршида яна Дониёлбийга қарши ўзининг 
эски фитналарини бошлайди.

Бухоронинг у ёки бу ҳудудидаги турли даражадаги 
мансабдорларнинг марказий ҳокимиятга қарши тиним-
сиз исёнлари шуни кўрсатадики, Чингизийлар наслига 
мансуб бўлмаган манғитларнинг ҳокимиятни эгаллаб 
олиши амирлар ва вилоятларнинг ҳокимлари ўртасида 
норозилик туғдирган.

Ўзаро ихтилофларга барҳам бериш ва ўз 
ҳокимиятининг қонунийлигини мустаҳкамлаш учун До-
ниёлбий давлат ишларидан четда деҳқончилик қилиб 
юрган Абулфайзхоннинг қизларидан биридан туғилган 
Абулғозихонни (1750-1785) хонлик тахтига ўтқазади ва 
унинг номини хутбага қўшиб ўқиттиради, номидан танга 
зарб қилдиради, уй ва сарой қуриб беради, маблағ билан 
таъминлайди. Хоннинг ҳокимияти рамзий ва номига эди. 
У шаҳардан ташқаридаги қишлоқлардан бирида ўз оила-
си даврасида қаттиқ назорат остида яшаган. Уни ҳафтада 
бир марта бошига салла ўратиб, Бухорога жума намо-
зига олиб келишган. Абулғозихон ўзининг бу ҳаётидан 
мамнун бўлган. Аммо Дониёлбий 1784 йилда 73 ёши-
да вафот этгач, унинг ўғли Шоҳмурод аввалига тахтни 
эгаллашга интилмайди, Абулғозихоннинг ноиби бўлиб 
қолишни ўзига мақбул деб билади. Аммо ўз ака-укалари 
ўртасидаги келишмовчиликлар, турли ҳудудлардаги халқ 
исёнлари, ўз ҳаддини билмаган Шаҳрисабз бекининг Бу-
хорога бостириб келиши уни фаол ҳаракатларга ундаган. 
Отаси вафотидан икки йил ўтгач у Абулғозихондан рас-
ман тахтдан воз кечишни талаб қилади.

Шоҳмурод ўзига амир унвонини мақбул деб била-
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ди. Носириддин Бухорийнинг (чевараси Музаффархон-
нинг ўғли) «Туҳфат уз-зоирин» асарида ёзилишча, амири 
масъум номи билан танилган Шоҳмурод давлат тизимида 
солиқ, қозилик, бошқарув ва ҳарбий соҳаларда ислоҳтлар 
ўтказди, солиқ ислоҳотига мувофиқ барча қўшимча 
солиқларни бекор қилди ва уларни ноқонуний деб эъ-
лон этди. Солиққа тортиш шариатга тўла мувофиқ кели-
ши зарурлигини талаб қилди, қиморхоналар бекитилди. 
Мамлакат аҳолисни камтарона яшашга, ахлоқсизликдан, 
ўғриликдан, алдамчиликдан, порахўрликдан тийилиш-
га чорлади ва унинг ўзи ҳам бунга амал қилди. Бундай 
даъватлар аҳолининг амир Шоҳмурод атрофида жипсла-
шишида, марказлашган давлатни барпо этишда, айрим 
ҳудудлардаги айирмачилик ҳаракатларини тўхтатишда, 
ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётнинг тараққиётида 
муҳим аҳамиятга эга бўлди. Амир Шоҳмуроднинг қатъий 
ҳаракатлари туфайли афғонларнинг хонликнинг жану-
бий чегараларига тез-тез босқинларига барҳам берилди. 
Абулфайзхон даврида Эроннинг тасарруфига ўтиб кет-
ган Балх вилояти ва Амударёнинг сўл соҳилидаги бошқа 
вилоятлар Бухорога қайтарилди. Лекин ҳали илгари Бу-
хорога тегишли бўлган Марв Эрондаги қожорлар давла-
ти ихтиёрида қолаётган эди. Амир Шоҳмурод Марвни ўз 
ихтиёрига қайта олиш учун 1785 йилда шиа мазҳабига 
мансуб қожорларга қарши муқаддас уруш эълон қилади. 
Қонли урушда Амир Шоҳмуроднинг қўли баланд кела-
ди. Марв аҳолисининг бир қисмини Амударё бўйларига 
ва Қоракўл кўли атрофига кўчиради. Марвликларнинг 
яна бир катта қисми – қожорлар ва эронийлар Бухорога 
кўчирилади. Амир Шоҳмурод Марв ва унинг атрофлари-
га, Хуросонга ҳар йили бир-икки марта босқин уюшти-
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