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ANNOTATSIYA 

Kurash — sport turi, belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama-

yakka olishuvi. Kurashish sanʼati koʻp xalqlarda qadim zamonlardan buyon maʼlum. 

Kurash ayniqsa Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada musobaqalaridan 

doimiy oʻrin olib kelgan. Milliy kurashning xilma-xil koʻrinishlari Gretsiya, Italiya, 

Yaponiya, Turkiya, Eron, Afgʻoniston, Rossiya, Oʻzbekiston, Gruziya, Armaniston, 

Ozarbayjon, Qozogʻiston va boshqa mamlakatlarda mavjud.  

Kalit so`zlar: kurash, qoida, yonbosh, dzyudo, sport 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL STRUGGLE IN 

UZBEKISTAN 

 

Abdimanon Dilloevich Ashurov  

Teacher, Samarkand State University 

 

ABSTRACT 

Wrestling is a sport in which two athletes fight one on one in accordance with 

the established rules. The art of wrestling has been known in many nations since 

ancient times. Wrestling is especially popular in Greece and has been a regular 

feature of the ancient Olympics. Various forms of national struggle exist in Greece, 

Italy, Japan, Turkey, Iran, Afghanistan, Russia, Uzbekistan, Georgia, Armenia, 

Azerbaijan, Kazakhstan and other countries.  
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KIRISH 

Zamonaviy sport kurashining asosiy qoidalari XVIII asr oxiri — XIX asr 

boshlarida Yevropaning bir necha mamlakatlarida ishlab chiqildi. 1912-yil Xalqaro 

havaskorlar kurash federatsiyasi (FILA) tuzildi (hozir unga 144 mamlakat, 

Oʻzbekiston 1993-yildan aʼzo). Xalqaro maydonda sport kurashining yunonrum 

kurashi, erkin kurash, dzyudo, sambo va boshqa turlari keng tarqalgan. Keyingi 

yillarda oʻzbek kurashi ham alohida kurash turi sifatida dunyo miqyosida tan olina 
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boshlandi. Kurash insonni kuchli, epchil, chidamli va irodali qilib tarbiyalash 

vositalaridan biri hisoblanadi. Shifokorlar nazorati ostida 12 yoshdan kurash bilan 

shugullanishga ruxsat etiladi. Kurash azaldan oʻzbek turmush tarzining uzviy qismi 

boʻlganligini arxeologik topilmalar, tarixiy qoʻlyozmalar tasdiqlaydi. Qadimgi 

Baqtriya (Oʻzbekiston janubi) hududidan topilgan jez davriga oid silindrsimon sopol 

idishda ikki polvon va ulardan biri ikkinchisini chalayotgani tasvirlangan. Shu davrga 

mansub boshqa arxeologik topilmada esa polvonlarning Kurash usullarini namoyish 

qilayotgani aks ettirilgan.  

 

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA 

Bu noyob topilmalar miloddan 1,5 ming yil ilgari ham kurash ajdodlarimiz 

turmush tarzining bir qismi boʻlganidan dalolat beradi. Yunon yozuvchisi Klavdiy 

Elian (II-III asr) va boshqa tarixiy shaxslarning yozishicha, shu hududda umr 

kechirgan sak qabilasi qizlari oʻzlariga kuyovni yigitlar bilan kurashib tanlaganlar. 

Keyinchalik qizlar kuyovni shart koʻyish yoʻli bilan aniqlashgan va bu shartda kurash 

musobaqasi boʻlgan. Bunga oʻzbek xalq qahramonlik dostoni — „Alpomish“dagi 

Barchin shartlarini misol qilib koʻrsatish mumkin. Ulardan biri ikki kurashuvchining 

biri oʻz raqibining belbogʻidan ushlab oʻziga tortadi, shu bilan birga oʻz raqibidan 

qutulishning chorasini qiladi. Bu taʼrif zamonaviy Kurash qoidalariga yaqindir. 

Shuningdek, Mahmud Koshgʻariyning „Devonu lugʻotit turk“, Alisher Navoiyning 

„Hamsa“, „Holoti Pahlavon Muhammad“, Zayniddin Vosifiyning „Badoyeʼ ul-

vaqoyeʼ“, Husayn Voiz Koshifiyning „Futuvvatnomai sultoniy“, Zahiriddin 

Muhammad Boburning „Boburnoma“ asarida kurash haqida qimmatli maʼlumotlar 

bor. IX-XVI asrlarda kurash xalqoʻrtasida keng ommalashgan. Shudavrda Pahlavon 

Mahmud, Sodiq polvon qabilar kurash dovrugʻini oshirishgan. Oʻzbek xalqining 

anʼanaviy sport turlaridan biri boʻlmish kurash uch yarim ming yillik tarixga ega. 

Kurash oʻzbekcha soʻz boʻlib, u qator qadimiy sharq adabiy manbalarida yakkama-

yakka olishuv va ijtimoiy koʻngilochar sport turi sifatida tilga olingan. 

Bundan ming yil muqaddam paydo boʻlgan afsonaviy Alpomish eposida kurash olis 

oʻtmishda Oʻzbekiston zaminida ommaviy tus olgan eng sevimli va nufuzli sport turi 

boʻlganligi qayd etiladi. 

Qadimda va oʻrta asrlarda yashab ijod etgan qator faylasuf va tarixchilar oʻz 

asarlarida kurashni alohida ehtirom ila tilga olganlar. 

 

NATIJALAR 

Sharqning buyuk mutafakkirlaridan biri boʻlmish Abu Ali Ibn Sino kurash 

bilan shugʻullanmoq jon va tan sogʻligini taʼminlashning eng yaxshi vositasidir, deya 
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eʼtirof etgan. Shunga qaramasdan hali-hanuz kurash aynan qachon va qaerda paydo 

boʻlganligi xususida aniq maʼlumotlar mavjud emas. Oʻz navbatida bunday 

mavhumlik qator olimlar tomonidan kurashni qadimiy sport turlaridan biri sifatida 

eʼtirof etilishi uchun toʻsiq boʻla olmadi. 

Eramizning IX asrida kurash rivoji yangi bosqichga koʻtarildi. Oʻsha kezlarda 

zamonaviy Oʻzbekiston hududida istiqomat qiluvchi aholi anʼanaviy bayramlar, toʻy-

hashamlar va yirik jamoatchilik tadbirlari davomida kurashdan koʻngil ochish va dam 

olish vositasi sifatida foydalanganlar. Keyinroq kurash koʻngil ochish vositasidan 

mustaqil sport turi va jismoniy chiniqish usuliga aylandi. Eng kuchli kurashchilar 

xalq orasida maʼlumu-mashhur boʻlib, ular haqida afsonalar toʻqila boshlandi. XII 

asrda yashab oʻtgan Pahlavon Mahmud buning yaqqol namunasidir. Hali-hanuz 

uning qabri ziyoratchilarning sevimli maskani va muqaddas qadamjolardan biri 

hisoblanadi. 

XIV asrda insoniyat tarixida yorqin iz qoldirgan tengi yoʻq sarkarda va davlat arbobi 

Amir Temur oʻz askarlarini chiniqtirish va jismoniy tayyorgarligini oshirish 

maqsadida kurashdan foydalangan. Maʼlumki, Amir Temur armiyasi zamonasining 

eng qudratli va yengilmas qoʻshini hisoblangan. 

Vaqt oʻtishi bilan kurash zamonaviy Oʻzbekiston hududida istiqomat qiluvchi 

aholining eng sevimli va ardoqli anʼanalaridan biriga aylandi. Shu maʼnoda kurash 

oʻzbeklarning qon-qoniga singib ketgan, deb aytish mubolagʻa boʻlmaydi. Ushbu 

sport turiga boʻlgan muhabbat otalardan bolalarga meros sifatida oʻtib keladi. 

Bugungi kunga kelib birgina Oʻzbekistonda kurash bilan muntazam 

shugʻullanuvchilarning soni ikki millionga yetgan. Ushbu sport ishqibozlari va 

havaskorlarning soni esa behisobdir. 

 

MUHOKAMA 

1980 yillarning boshida mashhur oʻzbek kurashi ustasi, dyuzdochi va sambochi 

Komil Yusupov oʻzbek kurashining boy merosini tadqiq etish ishlarini boshlab 

yubordi. Ushbu sport turining qayta tiklanishining faollaridan biri boʻlgan mazkur 

zotning asosiy maqsadi kurashning xalqaro meʼyorlarga mos boʻlgan yangicha 

qoidalarini ishlab chiqishdan iborat boʻldi. Toʻqsoninchi yillarning boshlariga kelib u 

ushbu sharafli vazifani muvaffaqiyatli ado etib oʻzbek kurashini xalqaro arenaga olib 

chiqishni oʻz oldiga maqsad qildi. Avvaliga u oʻzi ishlab chiqqan kurash qoidalarini 

jamoatchilik, mutaxassislar va ishqibozlar eʼtiboriga havola etdi. 

Yangi qoidalar oʻzbek kurashining eng ardoqli anʼanalari va maxsus kiyim 

bosh, musobaqalarni oʻtkazish joyi va bellashuvning davom etish muddati kabi 
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xalqaro sport meʼyorlarini oʻzida mujassam etdi. Sport mutaxassislari Komil 

Yusupov tomonidan ishlab chiqilgan kurash qoidalari toʻlaligicha xalqaro sport 

talablariga javob berishini eʼtirof etdilar. Kurash qoidalarining asosiy afzalliklaridan 

biri shundaki, ular yotgan holda bellashuvni davom ettirilishiga yoʻl qoʻymaydi. 

Sportchilardan birining tizzasi gilamga tegishi bilanoq hakam bellashuvni toʻxtatadi 

va kurashchilar turgan holda musobaqani davom ettirishadi. Bu hol kurashni tez 

sur’atlarda olib borilishi va muxlislar uchun qiziqarli va maroqli boʻlishini 

taʼminlaydi. Bundan tashqari kurash qoidalari belbogʻdan pastki qismni ushlovchi 

yoki ogʻriq qoʻzgʻatuvchi va boʻgʻuvchi uslublarni ishlatishni taʼqiqlaydi. Shu tariqa 

kurash sportchilarga tan jarohati yetkazilishining oldi olingan eng xavfsiz sport 

turlaridan biriga aylandi. 1991 yilda Oʻzbekiston oʻz mustaqilligini eʼlon qilishi 

kurashga yangicha hayot baxsh etdi. 

Respublika hukumati 70 yil totalitar tuzum davrida oyoq-osti qilingan oʻzbek 

xalqining milliy qadriyatlari va anʼanalarini qayta tiklashni oʻz oldiga maqsad qilib 

qoʻydi. Milliy sport turi hisoblanmish kurashni qayta tiklash davlat siyosatining 

ustuvor yoʻnalishlardan biri sifatida belgilandi. 

1992 yilda K.Yusupov Oʻzbekiston Respublikasi prezidenti qabulida boʻldi. 

Boʻlib oʻtgan suhbat chogʻida oʻzbek kurashini nafaqat ona diyorimizda, balki chet 

ellarda ham rivojlantirish masalalari muhokama etildi. Kurashni haqiqiy xalqaro sport 

turiga aylantirish, keyinchalik esa olimpiada oʻyinlari dasturiga kiritish eng asosiy 

maqsad boʻlib qolmoqda. 

Oʻsha uchrashuvdan soʻng, K.Yusupov boshchiligidagi faollar gruhi oʻzbek 

kurashini xalqaro miqyosda rivojlantirishga qaritilgan faoliyatni boshlab yubordilar. 

Ular tomonidan Oʻzbekistonning turli hududlarida uyushtirilgan qator yirik 

musobaqalar muvaffaqiyati haqiqatdan ham barchani hayratga soldi. 

Mamlakatning turli chekkalaridan kelgan minglab kurashchilar musobaqalarda 

ishtirok etish istagini bildirgan boʻlsa, millionlab kurash ishqibozlari ushbu jozibali 

musobaqalardan bahra olish ishtiyoqida respublika boʻylab stadionlarni toʻldirdilar. 

Kurash faollarining saʼy-harakatlari Oʻzbekiston bilan chegaralanib qolmadi. Ular 

1992 yildan boshlab Janubiy Koreya, Kanada, Yaponiya, Hindiston, AQSh, Monako 

va Rossiyada oʻtkazilgan qator nufuzli sport anjumanlarida oʻzbek kurashini 

tanitishga qaratilgan tadbirlarga bosh qosh boʻldilar. 

 

ХULOSA 

Ushbu saʼy-harakatlar natijasida Oʻzbekiston poytaxti Toshkentda boʻlib 

oʻtgan kurash boʻyicha birinchi xalqaro musobaqalarda dunyoning 30 ga yaqin 
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mamlakati vakillari ishtirok etdilar. Toshkent markazida 30 ming kishiga 

moʻljallangan stadion tomoshabinlarga toʻlib ketdi. Oʻzbekiston va uning 

tashqarisidagi millionlab teletomashabinlar televizorda batafsil olib koʻrsatilgan 

musobaqalarni yaqindan kuzatib bordilar. Kurash eng qadimiy bellashuv turlaridan 

biri hisoblanadi. Shu bilan birga jahon sahnasida u eng yosh sport turi hamdir. 

Oʻzining uzoq oʻtmishiga qaramasdan kurash faqatgina 1998 yilda jahon sport 

sahnasida shahdam odim tashladi. Ushbu odimlar na yengil va na qisqadir. Avval 

boshidanoq kurashning porloq odimlari va undan kutilgan maqsad aniq belgilangan 

edi. U ham boʻlsa Oʻzbek kurashini xalqaro sport turiga aylantirishdir. 
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