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Üzbegisztánban 2016. december 
4-én a miniszterelnöki és elődje 
halála után az ügyvezető államfői 

posztot is betöltő Savkat Mirzijojevet az 
Iszlom Karimov hatalma alatt is megszo-
kott fölénnyel – 87,83 százalékos részvétel 
mellett, a szavazatok 88,6 százalékával – 
választották elnökké.1 Ezzel, úgy tűnik, 
különösebb zökkenők nélkül sikerült le-
vezényelni az utódlás folyamatát. Pedig 

számos nyugati elemző az elnök halála 
esetére – mint annak idején Türkme-
nisztán kapcsán is – elszabaduló káoszt 
és elkerülhetetlen politikai földindulást 
prognosztizált. Ennek oka a Karimov-
rezsimnek a Türkménbasiéhoz hasonló, 
„személyközpontú” jellege volt.

Márpedig Üzbegisztán sorsa2 aligha le-
het közömbös a posztszovjet közép-ázsiai 
régió jövője szempontjából, hiszen annak 
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Tanulmányomban a „karimovi modell” legfontosabb jellemzőit kísérelem meg számba ven-
ni. Az üzbég politikai rendszer Iszlom Karimov elnöksége idején, a végrehajtó hatalmi ág 
túlsúlyával bíró elnöki köztársaság volt, melyben a látszatpluralizmus fenntartása érdekében 
működő pártok nem játszottak érdemi szerepet. A diktatórikus hatalomgyakorlás tehát első-
sorban nem egy domináns párton vagy az elnök alkotmányos jogkörein nyugszik. A kulcsot 
sokkal inkább – mint Közép-Ázsiában jellemzően – az erőszakszervezetek és az informá-
lis érdekhálózatok feletti ellenőrzés jelenti. A Karimov-rezsim stabilitását és a viszonylag 
zökkenőmentes elnöki utódlást elsősorban a regionális kötődésű informális érdekcsoportok 
„klánközi paktuma” szavatolta. Prognózisom szerint Savkat Mirzijojev elnöksége alatt a kon-
tinuitás elemei fognak dominálni – az intézményi struktúrák, a hatalomgyakorlás jellege és az 
ország külkapcsolatai terén egyaránt.

In the following review, I will try and present the main features of the “Karimov way”. Under the 
presidency of Islam Karimov, Uzbekistan was a presidential republic with strong parliamentary 
power, where the so-called pretence parties – only created to give a false existence of 
pluralism – did not have any significant role in decision making. Thus, the exercise of power in 
Uzbekistan is not built on a dominant presidential party, nor on the president’s constitutional 
rights. The key, as per usual in Central Asia, lies much more in asserting control over law 
enforcement organisations and informal interest networks. The stability and the relatively 
smooth presidential succession of the Karimov regime were based primarily on the “inter-
clan pact” of regionally-based informal networks. My prognosis dictates that under President 
Shavkat Mirziyoyev, elements of the Karimov regime will be dominating institutional structures 
and international relations, and will also continue the manner of exercising power in politics.

* * *



72 Külügyi Szemle

Gyene Pál

a legnépesebb és katonailag is legerősebb 
államáról van szó. Határai között talál-
hatjuk a térség egykori civilizációs köz-
pontjai közül a legjelentékenyebbeket, és 
a cári, valamint a szovjet időkben is Tas-
kent volt a Turkesztáni Főkormányzóság 
fővárosa, illetve a szovjet Közép-Ázsia 
legfontosabb adminisztrációs és logiszti-
kai központja. Így tehát Kazahsztán mel-
lett Üzbegisztán aspirálhat a legnagyobb 
eséllyel a regionális köztársaságok közöt-
ti vezető szerepre. Ennélfogva az üzbég 
politikai rendszer jellege is nyilvánvaló-
an kihatással van az összes többi helyi 
szovjet utódállam fejlődésére, és talán a 
jelenlegi az testesíti meg az esszenciáját 
is mindannak, amit a közép-ázsiai politi-
kai rendszerek jellegéről gondolunk.

Az üzbég politikai rendszer pedig el-
választhatatlanul összefonódott a függet-
len Üzbegisztán történetének első – és 
mintegy 25 éven át regnáló – államfő-
jének, Iszlom Karimovnak a személyé-
vel. A jelen tanulmányban a „karimovi 
örökség” számbavételére teszek kísérle-
tet: bemutatom, hogy hosszú elnöksége 
milyen módon alakította a szovjet kor-
szakból átörökölt intézményi és infor-
mális struktúrákat, és milyen struktu-
rális determinánsok – vagy éppen eseti 
döntések – határozták meg uralma alatt 
a hatalomgyakorlás jellegét. Végül, de 
nem utolsósorban pedig azt, hogy Savkat 
Mirzijojev hatalomra kerülése jelent-e 
majd bármilyen értelemben cezúrát, azaz 
akár a politikai struktúrákat, akár a ha-
talomgyakorlás jellegét tekintve hozhat-e 
érdemi változást az új elnök személye.

Hipotézisem szerint Karimov rendsze-
rének a stabilitását az alkotmányos intéz-
ményrendszerben tapasztalható hatalom-
koncentráció mellett mindenekelőtt az 
egyfajta hatalmi egyensúlyt eredménye-
ző, informális „klánközi” paktum garan-
tálta. Úgy vélem, amennyiben ez utóbbit 
továbbra is biztosítják, az elnöki utódlás 
folyamata is zavartalan lesz. Bizonyos 
körülmények pedig arra utalnak, hogy 
Savkat Mirzijojev „pajzsra emelése” akár 
magának Karimov elnöknek egy már ré-
gebben meghozott döntése is lehetett.

A peresztrojka
és Karimov hatalomra jutása

Iszlom Karimov a közép-ázsiai vezetők 
első, még a gorbacsovi peresztrojka tisz-
togató hullámán hatalomra került generá-
ciójához tartozott.3 Így ezt az esettanul-
mányt is ezzel az időszakkal, az elnöki 
pozíció megszerzésének ismertetésével 
célszerű kezdenünk. Karimov 1938-ban 
született, édesapja üzbég, édesanyja tá-
dzsik volt. Szegénysorban élő szülei 3 
évesen egy szamarkandi árvaházba ad-
ták;4 ott nőtt fel, majd tipikus pártkarriert 
futott be.5 Az eredetileg műszaki végzett-
ségű fiatalember 1960-ban, 22 évesen a 
taskenti repülőgépgyárban helyezkedett 
el, mérnökként. Hat évig dolgozott ott, 
és párhuzamosan közgazdasági tanul-
mányokat is folytatott, majd az Üzbég 
SZSZK Állami Tervhivatalának az ún. 
Goszplannak az alkalmazásába állt.

Ez idő tájt ismerkedett meg a feleségé-
vel, Tatyjana Akbarovnával, az Üzbég 
Tudományos Akadémia Közgazdasági 
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Intézetének munkatársával. Új családja 
révén az ifjú Karimov befolyásos kap-
csolatokra tett szert: többek között módja 
nyílt személyesen megismerkedni az Üz-
bég SZSZK Kommunista Pártjának első 
titkárával, Sarif Rasidovval, valamint 
Iszmail Dzsurabekovval, a „szamarkan-
di klán” informális fejével. Dzsurabekov 
pályája felfelé ívelt (1985-től az Üzbég 
SZSZK miniszterelnök–helyettesi poszt-
ját töltötte be), és idővel patronálni kezdte 
a fiatal, ambiciózus technokratát is. Így 
Karimov 1985 elején már a Goszplan 
vezetője, majd az üzbég tagköztársaság 
pénzügyminisztere lett.6

Az Üzbég SZSZK belpolitikájában 
nyilvánult meg az összes közép-ázsiai 
tagköztársaság közül az egyik legszem-
beszökőbben a regionális „klánok” hatal-
mi vetélkedése. Az országban a regioná-
lis identitásoknak tradicionálisan nagyon 
erős a szerepük politikában, ugyanak-
kor a „klánok” – mint arra Kathleen 
Collins is felhívja a figyelmet – a már 
a premodern korszakban is javarészt 
szedentarizálódott üzbég társadalomban 
kevéssé alapultak vérrokonsági kapcso-
latokon, inkább regionális gazdasági-po-
litikai érdekcsoportokat jelentettek. Ha 
egy üzbegisztáni lakost a származásáról/
hovatartozásáról kérdezünk, nagy való-
színűséggel nem valamilyen „törzset”, 
hanem az ország adminisztratív régiói-
nak valamelyikét fogja említeni: ő ezek 
szerint „szamarkandlik”, „buharalik”, 
taskentlik”, „ferganalik” stb. lehet.7 Az 
üzbég tagköztársaság politikailag és gaz-
daságilag legdominánsabb három „klán-
ja” a taskenti, a fergánai és a szamarkandi–

dzsizzaki csoport volt. Közülük került ki 
a függetlenség elnyerését megelőzően az 
Üzbegisztáni SZSZK pártfőtitkárainak a 
túlnyomó többsége.

A folyamatosan leghosszabb ideig 
(1959–1983) hatalmon lévő üzbég párt-
főtitkár, Leonyid Brezsnyev kedvenc 
közép-ázsiai kliense, az ún. gyapotbot-
rányba8 végül is belebukó Sarif Rasidov 
a szamarkandi–dzsizzaki érdekcsoport 
tagja volt. Jurij Andropov, illetve a gya-
potbotrány kirobbanását követő tisztoga-
tásokat levezénylő Jegor Ligacsov meg 
kívánta törni a „szamarkandi klán” hosz-
szú évekig élvezett hatalmi monopóliu-
mát, ezért Inamzon Uszmanhodzsajevet, 
egy fergánai kötődésű politikust nevez-
tek ki üzbég pártfőtitkárrá. Bár 1985 és 
1988 között körülbelül harmincezer, el-
sősorban a korábbi szamarkandi klánhoz 
kötődő pártfunkcionáriustól tisztították 
meg a pártot, Uszmanhodzsajev, úgy tű-
nik, mégsem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket: 1988-ban őt is korrupcióval 
vádolták meg, és elmozdították a pozíci-
ójából.

Utódja Mihail Gorbacsov jelöltje, Rafik 
Nisanov, egy taskenti származású, ám az 
üzbég belpolitikában mégis outsidernek 
számító diplomata lett, aki a karrierje 
nagy részét az Üzbég SZSZK-n kívül, a 
moszkvai külügyminisztériumban futot-
ta be. Nisanov rövid pártfőtitkársága alatt 
kiteljesedett a tisztogató kampány: egyes 
becslések szerint a helyi pártapparátus 
állományának 90 százaléka lecserélődött. 
Több ezer, közvetlenül Moszkva által ki-
nevezett, javarészt orosz származású ká-
der foglalta el a megüresedett pozíciókat. 
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A moszkvai centrumnak egy tagköztár-
saság belügyeibe való ilyen mértékű di-
rekt beavatkozására a sztálini idők óta 
nem volt példa.9

A nisanovi tisztogatások Karimov 
karrierjét is megtörni látszottak: az 
Uszmanhodzsajev pártfőtitkársága ide-
jén még a pénzügyminiszteri tárcát és 
az államfőhelyettesi pozíciót is elnyert 
kádert vidékre, Kaskandarja oblaszty 
pártfőtitkári pozíciójába helyezték – 
ami a körülményeket tekintve felért egy 
száműzetéssel.10 A Moszkva egyszerű 
végrehajtójának tartott Nisanov pártfőtit-
kár népszerűsége ugyanakkor az Üzbég 
SZSZK „klánelitjei” és szélesebb lakos-
sága körében egyaránt rendkívül hamar 
erodálódott. A tisztogatásokat úgy ér-
telmezték, mint a moszkvai centrumnak 
az üzbég autonómia elleni támadását. 
Nisanov ráadásul a legfőbb moszkvai 
támogatóját is elveszítette, miután Liga-
csov alulmaradt a Gorbacsovval szembe-
ni hatalmi küzdelemben. Így a leváltásá-
hoz már lényegében csak az ürügyet szol-
gáltatta a Fergánai-medencében az üzbé-
gek és a mesketi törökök között 1989-ben 
kirobbant etnikai zavargások11 kezelése 
során mutatott alkalmatlansága.12

A Fergánai-medencében kitört üzbég 
és kirgizisztáni etnikai lázongások kö-
vetkeztében Gorbacsovot igen hamar 
sikerült meggyőzniük a tanácsadóinak 
arról, hogy a stabilitás helyreállításához 
a legcélszerűbb az lesz, ha újra a helyi 
káderek kezébe adja az irányítást. Az 
újabb fordulat első áldozata Nisanov lett, 
ugyanakkor az még nyitott kérdés volt, 
hogy ki legyen az utódja. 1989 júniusában 

számos informális találkozó zajlott a 
legbefolyásosabb klánok vezetői között 
a pártfőtitkár személyének megvitatása 
ügyében. Iszmail Dzsurabekov, a szamar-
kandi klán „erős emberének”, Sukrullo 
Mirszaidovnak, a taskenti klán vezetőjé-
nek és Rusztam Ahmedovnak, a fergánai 
csoport fejének a neve is felmerült.13 Ám 
ezeknek a „klánvezéreknek” az elkötele-
zettsége túlságosan is egyértelmű volt ah-
hoz, hogy kompromisszumos jelöltként 
komolyabban számításba vehetők lehet-
tek volna. (Az egyeztetésekből kihagyták 
ugyanakkor a horezmi, karakalpaksztáni, 
kaskandarjai és szurhandarjai régiók 
reprezentánsait: figyelemreméltó módon 
ezek azok a klánok, amelyek a Karimov-
rezsim alatt is legfeljebb helyi szinten jut-
hattak patronázspozíciókhoz.)

A befolyásos pártvezetők egy olyan 
kompromisszumos figurát kerestek, aki 
nem volt teljes mértékig elköteleződve 
egyik klán irányába sem, mégis rendel-
kezett annyi lokális beágyazottsággal, 
hogy ne lehessen Moszkva bábjának 
tekintetni. Emellett a gyapotbotrány ki-
robbanása óta kialakult akut gazdasági 
válság közepette sokat nyomott a latban 
a gazdasági szakértelem és a válságme-
nedzselés képessége is. Így esett végül a 
választás az akkor másodvonalbeli ká-
dernek számító Iszlom Karimovra. Bár 
származását tekintve a szamarkandi–
dzsizzaki klánhoz kötődött, ám árvaként 
és szovjet nevelésű káderként valamelyest 
ki is szakadt a „klánközi kontextusból”. 
Mindezek alapján remélhető volt, hogy a 
moszkvai centrummal szemben töreked-
ni fog az üzbég autonómia érdekeinek a 
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védelmére, ugyanakkor a klánközi hatal-
mi egyensúly fenntartására is. Karimov 
mellett szólt még az is, hogy mint az üz-
begisztáni Goszplan egykori vezetőjét, 
elsősorban pragmatikus technokrataként 
tartották számon, így a jelöltségét Gorba-
csov sem ellenezte.

A tagköztársaságok közül az Üzbég 
SZSZK Legfelső Szovjetjében követték 
elsőként Gorbacsov személyes példáját: 
az új pártfőtitkárt, Karimovot – a Szov-
jetunión belüli üzbég autonómia megerő-
sítéseként – 1990. március 24-én az Üz-
bég SZSZK elnökévé választották. Gor-
bacsov állítólag őrjöngött a hír hallatán, 
ennek ellenére 1990 folyamán az összes 
többi közép-ázsiai pártvezető követte 
Karimov példáját.14 

Az 1991 augusztusában – a Gorba-
csov elleni puccs kirobbanásakor – ép-
pen külföldi (dél-koreai) látogatáson 
tartózkodó Karimov elnök – taktiku-
san – kiváró álláspontra helyezkedett, 
Nurszultán Nazarbajev kazahsztáni és 
Aszkar Akajev kirgizisztáni SZSZK-
elnöktől eltérően óvakodott attól, hogy 
nyíltan elítélje a puccsistákat. A bizony-
talanság napjait igyekezett inkább arra 
felhasználni, hogy a személyétől függő 
hatalmi struktúrákat megerősítse. Ennek 
keretében a törvényhozó hatalmat jelentő 
Legfelső Szovjettől a végrehajtó hatalmi 
ághoz tett át bizonyos jogköröket; a KGB 
és a szovjet hadsereg ott állomásozó, ak-
koriban még javarészt orosz származá-
sú tisztek által irányított egységei mellé 
megszervezte a közvetlenül az államfő 
személyi irányítása alatt álló elnöki gár-
dát. Karimovnak a konzervatív puccsisták 

iránti látens szimpátiáját jól mutatja, hogy 
a bukásukat követően, augusztus 31-én 
(a közép-ázsiai tagköztársaságok közül 
elsőként) az Üzbég SZSZK Legfelső Ta-
nácsa deklarálta az ország függetlensé-
gét. 1991. szeptember 14-én a kommunista 
pártot is betiltották, az azonban – mint az 
elnöki akarat végrehajtó mechanizmusa – 
Nemzeti Demokrata Párt, majd Üzbég 
Demokrata Néppárt néven változatlanul 
tovább funkcionált.

Az üzbég politikai rendszer
működése Karimov elnöksége 
alatt

Az üzbég függetlenség elnyerését kö-
vetően Karimov arra törekedett, hogy 
immár közvetlen elnökválasztáson is le-
gitimálja a hatalmát. Az 1991. december 
31-én lezajlott, súlyos visszaélésektől és 
csalásoktól sem mentes választásokon 
Karimov a szavazatok 86 százalékát 
kapta meg. Ellenjelöltet csupán a mér-
sékelten ellenzéki, elsősorban naciona-
lista értelmiségieket tömörítő párt, az 
Erk [Szabadság] állíthatott, Muhammad 
Szolih személyében.15 Szolih azonban így 
is meglepte a hatóságokat, hiszen mint-
egy 13 százaléknyi szavazatot tudott be-
gyűjteni:16 mindenekelőtt a saját régiója, 
Horezm szavazói sorakoztak fel mögötte, 
de a fővárosi értelmiség is elsősorban őt 
támogatta.17 Vélhetően éppen ez volt az 
oka, hogy a választásokat követően a 
pártját betiltották, őt pedig emigrációba 
kényszerítették.18
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Az 1991-es elnökválasztások ilyen-
formán Karimov személyes hatalmának 
a konszolidációját jelezték, az állam-
fő pedig nekilátott, hogy alkotmányos 
szinten is az elnöki hatalom alá rendelje 
a többi politikai intézményt. Üzbegisz-
tán a kormányformáját tekintve, s az 
1992-ben elfogadott alkotmánya értel-
mében prezidenciális köztársaság, ahol 
formálisan érvényesül ugyan a hatalmi 
ágak elválasztásának az elve, a gyakor-
latban azonban a törvényhozás és az 
igazságszolgáltatás teljes mértékben a 
végrehajtó hatalomnak alárendelten mű-
ködik. Timothy Frye-nek az elnöki ha-
talom erősségét mérő, 27 alkotmányos 
kompetencián19 alapuló indexe szerint 
a korábbi szovjet blokk országai közül 
az üzbég elnöknek volt az egyik legerő-
sebb alkotmányos hatalma a kilencvenes 
években. A Krouwel-index alapján mért 
parlamentáris–prezidenciális skálán20 az 
évtized folyamán az intézményes elnöki 
hatalomkoncentráció legmagasabb ér-
téke a közép-ázsiai köztársaságok közül 
Üzbegisztáné volt.21

2011-ig közvetlenül az elnök nevezte ki 
a kormány minisztereit és az alkotmány-
bíróság tagjait, akárcsak a bírákat és a 
helyi igazgatás tisztségviselőit. 1994-
ben parlamenti választásokat tartottak, 
amelynek eredményeképpen az Olij 
Madzslisz váltotta fel a Legfelső Szovje-
tet; a képviselők létszámát megfelezték: 
500-ról 250-re csökkentették. 2004 óta a 
szervezet kétkamarás struktúrában mű-
ködik: a 150 fős alsóház képviselői közül 
135-öt közvetlenül az állampolgárok vá-
lasztanak, míg 15 hely az Üzbegisztáni 

Ökológiai Mozgalom számára van fenn-
tartva. A százfős szenátus tagjai közül 
84-et a tartományok (vilojat) kormány-
zótanácsai delegálnak, 16 szenátort pedig 
közvetlenül az elnök nevez ki. Az elnök 
megvétózhatja a parlament döntéseit, és fel 
is oszlathatja a testületet. Igaz, erre mind-
ezidáig vajmi kevés szükség volt. Csupán 
egyetlen alkalommal fordult elő, hogy a 
parlament az elnök „ellenében” szavazott, 
mégpedig 1995-ben, amikor is a képvise-
lők arra kérték Karimovot, hogy fogadja 
el az elnöki mandátumának rendkívüli 
népszavazás útján történő, 2000-ig szóló 
meghosszabbítását.22 Így végül Karimovot 
nemcsak 1995-ben, de 2000-ben is elsöp-
rő többséggel újraválasztották, egy 2002-
es alkotmánymódosítás pedig a hivatali 
idejének hosszát 5-ről 7 évre emelte.

Ennek megfelelően a következő elnök-
választást 2007-ben tartották Üzbegisz-
tánban, s azon Karimov a szavazatok 88 
százalékát szerezte meg. Mivel az 1991-es 
megválasztása még az alkotmány elfoga-
dása előtt történt, az 1995-ös népszavazás 
pedig az elnök hivatali mandátumának 
egyszeri és rendkívüli meghosszabbítá-
sáról rendelkezett, alkotmánytechnikai 
értelemben véve csak a 2000-es és a 
2007-es volt valódi „elnökválasztásnak” 
tekinthető. Az üzbég alkotmánybíróság 
értelmezése szerint ráadásul a 2002-es, 
az elnök hivatali idejét meghosszabbító 
alkotmánymódosítás kvázi „nullifikálta” 
az első két hivatali periódust.23 Így a 76 
éves államfő nekivághatott a 2015-ös el-
nökválasztásnak is, amelyen – több mint 
90 százalékos többséggel – ismét újravá-
lasztották.24
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Üzbegisztánban valódi politikai ellen-
zék nem, csupán elnöki kezdeménye-
zésre létrehozott pártok látszatpluraliz-
musa működik. A kilencvenes évtized 
folyamán az Üzbég Demokrata Néppárt 
(a korábbi kommunista párt utódszer-
vezete) mellett létrehozták az Üzbég 
Liberális Demokrata Pártot, valamint a 
Milli Tiklanis [Nemzeti Újjászületés], 
az Adolat [Igazság], a Fidoklar [Önfel-
áldozók] és a Vatan Tarakiati [a Szülő-
föld Haladása] nevű pártokat.25 Elnöki 
pártnak tekinthető az Ökológiai Mozga-
lom is, amelynek az a funkciója, hogy a 
nagypolitika szintjén demonstrálja a re-
zsimnek a környezetvédelem ügye iránti 
elkötelezettségét.26

Jogosan merülhet fel mindezek után 
a kérdés, hogy végső soron mi értelme 
van e látszatpluralizmus fenntartásának. 
Egyes elemzők szerint így kívánják biz-
tosítani a nemzetközi közvélemény előtt 
az üzbég politikai rendszer demokrati-
kus-versengő jellegének legalább a lát-
szatát.27 Azonban az üzbég politikai elit 
nem lehet annyira naiv, hogy komolyan 
azt higgye, hogy e látszatpártok létét 
a nyugati közvélemény a valódi politi-
kai pluralizmus jeleként fogja értékelni. 
Kathleen Collins alternatív magyarázata 
szerint az új pártokkal Karimov elnök a 
kommunista párt összeomlása nyomán 
keletkezett ideológiai vákuumot igyeke-
zett inkább kitölteni, illetve az informális 
klánok hatalmát kívánta a segítségükkel 
valamiféleképpen megtörni. Amikor a 
kellő ideológiai koherencia hiányában 
egy, a kommunistához hasonló, állampárt 
jellegű elnöki formáció megszervezése 

kudarcba fulladt, Karimov további ha-
talmi pártok létrehozása mellett döntött, 
amelyek elviekben különböző társadalmi 
csoportokat reprezentálnak: a Fidoklar az 
„ifjúságot”, a Milli Tiklanis az értelmi-
séget, az Adolat a nyugdíjasokat, míg a 
Vatan Tarakiati az üzletembereket és vál-
lalkozókat képviseli.28

Az utóbbi alakulat 2000-ben hivatalo-
san feloszlatta magát, és egyesült a Milli 
Tiklanissal, a Fidoklar pedig a legutób-
bi két választáson már „nem került be” 
a parlamentbe. Így 2015 óta ismét négy 
„párt” – a Demokrata Néppárt, a Libe-
rális Demokraták, a Milli Tiklanis és az 
Adolat – van jelen a törvényhozásban.29 
Bár Karimov 1996-ban kilépett a De-
mokrata Néppártból, hogy országának 
– legalább formálisan – „pártfüggetlen” 
államfője legyen,30 valamennyi párt 
deklaráltan támogatja őt: a 2007-es és a 
2015-ös elnökválasztáson Karimov hiva-
talosan nem is a Demokrata Néppárt, ha-
nem a Liberális Demokraták jelöltjeként 
indult. 2008-ban még maga az elnök is 
megrótta a pártokat, hogy a programjuk 
alapján alig lehet különbséget tenni kö-
zöttük. Ennek következtében a választá-
sokat meglehetős érdektelenség és apátia 
övezi az állampolgárok körében, bár a hi-
vatalos adatok rendre 90 százalék körü-
li részvételt mutatnak. Ez többek között 
abból ered, hogy nemegyszer börtönbün-
tetéssel szankcionálják a választásoktól 
való távolmaradást.31

Üzbegisztánban a diktatórikus ha-
talomgyakorlás tehát elsősorban nem 
egy domináns elnöki párton, még csak 
nem is feltétlenül az elnök alkotmányos 
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jogkörein nyugszik. A hatalom kulcsát 
sokkal inkább – mint Közép-Ázsiában 
jellemzően – az erőszakszervezetek és az 
informális érdekhálózatok feletti ellenőr-
zés jelenti. Mint a fentiekben arról már 
szó esett, Karimov hatalomra kerülését 
tulajdonképpen a taskenti, szamarkandi 
és bizonyos fergánai klánok informális 
paktuma tette lehetővé. Ezek azok az ér-
dekcsoportok, amelyek tagjai a kilencve-
nes évek és az ezredforduló óta eltelt idő 
jórészében a jövedelmező és befolyásos 
patronázspozíciók döntő többségét birto-
kolták.

A klánközi paktum fő haszonélvező-
inek bizonyos taskenti és szamarkandi 
érdekcsoportok bizonyultak. A sokáig 
„királycsinálónak” és a Karimov mögötti 
„szürke eminenciásnak” tartott Iszmail 
Dzsurabekov birtokolta a kilencvenes 
években – az egyébként túl sok érdemi 
hatáskörrel nem járó – miniszterelnök-
helyettesi pozíciót, de volt belbiztonsági 
és agrárminiszter is.32 Dzsurabekov klán-
ja tartotta és tartja még mindig ellenőrzés 
alatt a kőolaj- és földgázexportot lebo-
nyolító állami vállalatot, az Uzneftgazt, a 
gyapotexport jelentős részét, és informá-
lisan kontrollálja a bazári kereskedelmet, 
valamint az Afganisztánból és Tádzsi-
kisztánból érkező heroin tranzitját is.33

Szintén Dzsurabekov klánjához kö-
tődött Zokirzson Almatov, aki egészen 
2006-ig a nehézfegyverekkel is fel-
szerelt, mintegy húszezres állomány34 
felett rendelkező belügyminisztérium 
vezetője volt. Brezsnyev egykori „hely-
tartója”, a szintén szamarkandi kötő-
désű Sarif Rasidov családjának tagjai 

szintén befolyásos pozíciókat töltöttek 
be a kilencvenes évek elején. Így példá-
ul az egykori pártfőtitkár lánya, Szajora 
Rasidova 1996-ig a külgazdasági kap-
csolatokért felelős miniszter volt, utána 
pedig az emberi jogokért felelős om-
budsman lett belőle. Egy másik rokonuk, 
Abdulaziz Komilov több éven keresztül 
az üzbég titkosszolgálat élén állt, majd 
onnan a külügyminiszteri székbe távo-
zott.35

A nagyhatalmú Dzsurabekov klán 
ellensúlyozásaként Karimov a tasken-
tiek szövetségesének tartott Rusztam 
Inojatovra bízta a nemzetbiztonsági 
szolgálat irányítását. Timur Alimov – a 
legerősebb taskenti klán befolyásos ve-
zetője – sokáig formálisan is a Karimov-
kormányzat káderpolitikáért felelős 
államtitkára volt. Alimov hálózatának 
az érdekkörébe tartozik az üzbég bank-
rendszer nagy része, s a kilencvenes évek 
végétől a befolyásuk alá került a külgaz-
dasági minisztérium, az adóhatóság és a 
főügyészi hivatal is.36

Ugyancsak a taskenti klánnak tett en-
gedményként, a nemzeti bank élére Rusz-
tem Azimov, a taskentiekhez közel álló, 
de egyébként kokandi (tehát fergánai) 
származású üzletember került, aki pénz-
ügyminiszterként is szolgált Karimov 
kormányzatában. A Fergána irányába 
tett további gesztusként értelmezhető, 
hogy az egyik legnagyobb külföldi be-
ruházás, a Daewoo autógyár helyszíné-
ül Karimov Andizson városát jelölte ki, 
noha az andizsoni és a namangani klánok 
az elnökkel szemben hagyományosan el-
lenséges érzületet táplálnak, és sokan a 
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helyi iszlamisták támogatóinak tartják 
őket.37 A kilencvenes évek elején még 
Karimov nacionalista ellenlábasait támo-
gató Horezmi, a gazdaságilag súlytalan 
Karakalpaksztán és a tádzsik többsé-
gű Kaskandarja és Szurhandarja régió 
politikailag továbbra is periferiálisnak 
számít, az ottani érdekhálózatoknak leg-
feljebb a helyi szintű patronázspozíciók 
betöltésére nyílhat esélyük.38

A helyi szintű tisztségviselők kineve-
zésekor elsősorban a klánbeli hovatarto-
zás szempontjai érvényesülnek.39 Az ér-
dekhálózatok kiépítésében és ellenőrzé-
sében kulcsszerepet játszanak – szintén 
az elnök által kinevezett – hokimok, azaz 
tartományi kormányzók. Ahogy a köz-
ponti kormányzat szintjén az elnök, úgy 
a tartományi szintű végrehajtó hatalom 
képviselői is primátust élveznek a tarto-
mányi tanácsokkal (kenges) és igazság-
szolgáltatással szemben. Ők felügyelik a 
bírákat, a tartományok erőszakszerveze-
teit, a bankok és az állami vállalatok he-
lyi szintű kirendeltségeit, de jellemzően 
még a kolhozok szintjén is beleszólhat-
nak az irányításba.

A kilencvenes években például az 
egyik hokim a saját hűbérbirtokaként 
irányította Horezm tartományt: min-
den fontosabb döntéshozói pozícióba a 
saját rokonait ültette. A kormányzóság 
elnyeréséért nem csekély összeget, hat-
százezer dollárt kellett fizetnie Karimov 
elnöknek, ám az így is rendkívül megté-
rülő befektetésnek bizonyult, mivel Tas-
kent közbeiktatása nélkül exportálhattak 
nagy tételben gyapotot Iránba és Indiába. 
A gazdasági területen kvázi szabad kezet 

kapott kormányzónak csak arról kellett 
gondoskodnia, hogy Muhammad Szolih, 
a száműzetésbe kényszerített ellenzéki 
politikus egykori klánjának a tagjait tá-
vol tartsa a politikától.40

Ugyanakkor Üzbegisztánban is 
megfigyelhető az a tendencia, hogy a 
„klánközi alku” eredményeképpen hata-
lomra került elnök idővel igyekszik füg-
getleníteni magát az őt hatalomra segítő 
klánoktól, és azok rovására akarja erő-
síteni a saját, illetve a személyes klán-
ja, rokonsága és családja mind szűkebb 
körének a pozícióit. Ennek az egyik első 
és legbeszédesebb jele Karimov elnök 
részéről 1998-ban mutatkozott, amikor 
a „szürke eminenciás” Dzsurabekovot 
elmozdította a miniszterelnök-helyettesi 
pozícióból. Ahhoz azonban nem bizo-
nyult elég erősnek, hogy annak klánját az 
exportszektorban élvezett, jövedelmező 
patronázspozícióktól is megfossza, így az 
ország gazdasága szempontjából létfon-
tosságú szénhidrogén- és gyapotexpor-
tot nagyobb részt továbbra is ők tartják a 
kezükben. Karimov alulmaradását sokak 
szerint az is ékesen bizonyítja, hogy – az 
1999-es taskenti bombamerényletek után 
nem sokkal – Dzsurabekovot a minisz-
terelnök-helyettesi pozícióba is visszahe-
lyezték, és egészen 2004-ig Karimov el-
nök hivatalos tanácsadója maradt – akkor 
sikerült őt nyugdíjba vonulásra kénysze-
ríteni.41

Nem járt ilyen szerencsésen a „fergánai 
klán”, amelynek a képviselőit – például 
Bahtyiar Hamidov védelmi minisztert 
vagy éppen Otkir Szultonov miniszter-
elnököt – véglegesen elmozdították a 
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következménye, hogy 2014-ben Gül-
narát minden kormányzati tisztségétől 
megfosztották, és házi őrizetbe helyez-
ték.44

Karimov halála és az utódlás

Az elnök lányának, Gülnarának a – kö-
zép-ázsiai „macsó” politikai kultúra vi-
szonyai között amúgy is szokatlan – ha-
talmi ambíciói a házi őrizetbe helyezésé-
vel minden valószínűség szerint végleg 
irreálissá váltak. Sokan (éppen ezért is) 
Rusztam Inojatovot tartották a legesé-
lyesebbnek Karimov utódlása kapcsán. 
Ő azonban már szintén meglehetősen 
élemedett korú (a hetvenes éveiben jár), 
rossz az egészségi állapota, és alkatá-
nál fogva is inkább a háttérből szereti 
mozgatni a szálakat.45 Többen lehetsé-
ges utódként vették számításba Rusztem 
Azimov pénzügyminisztert, a nemzeti 
bank korábbi elnökét is, akit a szóba jö-
hető jelöltek közül a leginkább pragmati-
kusnak és technokratának tartottak.46 Vé-
gül azonban Savkat Mirzijojev, Karimov 
2003 óta szolgáló miniszterelnöke lett a 
befutó.

Akárcsak a többi közép-ázsiai diktátor, 
Karimov sem volt hajlandó megnevezni 
az utódjelöltjét. Bizonyos jelek azonban 
arra utalnak, hogy akár már évekkel ez-
előtt megkezdődhetett az elnöki utódlás 
előkészítése és Mirzijojev „felépítése”. 
Ennek fényében új értelmet nyerhetnek 
egyes, az elnöki jogköröket érintő a 2011-
es – és az üzbég elnöki diktatúra kontex-
tusában felettébb zavarba ejtőnek tűnt – 
alkotmánymódosítások.

kormányzati pozíciójukból. Az ezredfor-
dulót követő évtizedben –  Szaparmurat 
Nyijazov „Türkmenbasi” türkmén elnök-
höz hasonlóan – Karimov mindinkább 
általános gyakorlattá tette a tartományi 
hokimok gyakori leváltását. 2004 janu-
árja és júliusa között például négy tarto-
mány – Taskent, Andizson, Szurhandarja 
és Szamarkand – kormányzóját is elmoz-
dították, miután Karimov elnök az állami 
televízió adásában éles korrupcióellenes 
kirohanásokat intézett ellenük.42

Ezzel párhuzamosan az elnök legbel-
ső körének, illetve a közvetlen család-
tagjainak egyre növekedett a gazdasági 
patronázshatalmuk és a politikai befolyá-
suk. Kisebbik lánya, Lola Üzbegisztán 
UNESCO-hoz delegált nagy-követe; az 
idősebbik, Gülnara volt már a külügy-
minisztérium tanácsadója, oroszországi 
nagykövet, valamint 2008 és 2011 között 
Üzbegisztán ENSZ-hez delegált nagykö-
vete Genfben (s egyben a Svájcban élő tíz 
leggazdagabb személy egyike). Gülnara 
számos gazdasági érdekeltségre is szert 
tett: megszerezte például az ellenőrzést 
az állami távközlési vállalat, az 51 millió 
dollár értékűre becsült Uzdunrobita felett 
is – és ha mindez nem lenne elég, hazájá-
ban Gugusha néven popénekesi karriert 
is befutott.43 Az excentrikus és agresszív 
személyiségként leírt Gülnara Karimovát 
az utóbbi években az elnök lehetséges 
utódjaként is egyre többször emlegették, 
ám úgy tűnik, túl sok befolyásos érdek-
kör és személyiség útját keresztezte. Ál-
lítólag összeütközésbe került Rusztam 
Inojatovval, a titkosszolgálat nagyha-
talmú vezetőjével is – talán ennek a 
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Umida Hasimova szerint az elnö-
ki hatalom észrevétlen gyengítése már 
Karimov 2007-es újraválasztását követő-
en kezdetét vette, amikor is az alkotmány 
89. cikkelye az elnököt már nem kimon-
dottan a kormány, a végrehajtó hatalom 
fejeként, hanem általánosságban, „csak” 
államfőként nevesítette.47 A 2011-es alkot-
mánymódosítás számos elnöki jogkört 
a kormányfőhöz, illetve a parlamenthez 
delegált. A 93. cikkely értelmében az 
elnök már nem hozhat létre végrehajtó 
struktúrákat, és nem nevezheti ki vagy 
válthatja le a legfőbb ügyészt sem. Az 
elnöknek a jogkörei ellátásában történő 
akadályoztatása esetén automatikusan a 
szenátus házelnöke lesz az ideiglenes ál-
lamfő, és három hónapon belül új elnököt 
kell választani. Végül, de nem utolsósor-
ban, a 98. cikkely értelmében a választá-
sokon többséget szerző politikai erő kap-
ja meg a kormányalakítás és a miniszter-
elnök kijelölésének a jogát (ami korábban 
az elnököt illette meg). A parlament két 
háza kétharmados többségű bizalmatlan-
sági indítvánnyal meg is foszthatja a kor-
mányfőt a hivatalától.

A funkcionális hatalommegosztás erő-
sítése – Karimov elnök hatalomgyakor-
lásának az addigi jellegét ismerve – való-
ban nem kis fejtörésre adott okot. Egyes 
vélemények szerint a változtatások alap-
vetően csak a politikai rendszer „kozme-
tikázását” jelentették, céljuk az ország 
nemzetközi megítélésének a javítása 
lehetett. Egy másik magyarázat szerint 
Karimov a parlament erősítésén keresz-
tül a pártok – a későbbi állampárt szere-
pére esetlegesen kiszemelt Liberális De-

mokrata Párt – szerepét próbálta növelni, 
így kívánt kitörni az informális „klánok” 
szorításából.48 Nyikolaj Boriszov inkább 
arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
az elnöki jogkörök gyengítése és a mi-
niszterelnöki pozíció erősítése már tu-
lajdonképpen Karimov utódlásának az 
előkészítését,49 a miniszterelnöki posztot 
2003 óta betöltő bizalmi embere, Savkat 
Mirzizojev javát szolgálhatta. A Karimov 
2016. szeptember 2-án bejelentett halálát 
követő utódlási forgatókönyv valóban ezt 
az értelmezést látszik erősíteni.

A már idős, 78 éves Karimov elnök 
hirtelen halála valójában már augusz-
tus végén bekövetkezett. Az államfő 
augusztus 27-én lett komolyan rosszul, 
minden valószínűség szerint agyvér-
zést kapott – egyes feltételezések szerint 
nem kizárható, hogy már akkor meghalt. 
Mindenesetre az egyértelmű volt, hogy 
szeptember 1-jén, az üzbég nemzeti füg-
getlenség 25. évfordulójának jubileumi 
ünnepségén nem tud megjelenni. Ezzel 
magyarázható, hogy a hatóságok – a kö-
zép-ázsiai bevett gyakorlattól eltérő mó-
don – egy közleményt adtak ki az elnök 
megrendült egészségi állapotáról. A halál 
pontos időpontját csak találgatni lehet, 
de az első források – köztük a török mi-
niszterelnök és a grúz elnök – szeptem-
ber 2-án adtak hírt róla.50 Aznap este fél 
tízkor üzbég részről is hivatalosan elis-
merték Karimov halálát. Mindjárt más-
nap, szeptember 3-án meg is tartották a 
temetését Szamarkandban, ahol minisz-
terelnöke, Savkat Mirzijojev vezette a 
gyászszertartást.
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Ez az utódlást illetően sokatmon-
dó jelnek bizonyult: szeptember 8-án 
Nigmatulla Juldasev, akinek az alkot-
mány betűje szerint a szenátus elnökeként 
át kellett volna vennie az ügyvezető elnö-
ki teendőket, demonstratív módon, a mi-
niszterelnök „tapasztalatára” hivatkozva 
lemondott annak javára.51 A december 4-re 
kiírt előrehozott elnökválasztásra pedig 
a Liberális Demokrata Párt – amelynek 
„színeiben” az utóbbi két elnökválasztás 
alkalmával Karimov is indult – immár 
hivatalosan is Mirzijojevet jelölte.52 Ő pe-
dig a papírformának megfelelő, több mint 
88 százalékos arányú győzelmet aratott.53

Úgy tűnik tehát, az üzbegisztáni esemé-
nyek nagy vonalakban a 2006-os „türk-
mén forgatókönyvet” követik. A személy-
központúnak tartott üzbég rezsim sem 
roppant bele az elnök személyének meg-
változásába. Mirzijojev az üzbég politi-
kai elitbe és klánközi kontextusba mélyen 
beágyazott szereplő. Személyes habitusát 
tekintve Karimovhoz igen hasonló, né-
hány beszámoló szerint még nála is bru-
tálisabb figura.54 Egyes spekulációk sze-
rint Inojatov – a klánközi hatalommeg-
osztás megőrzése érdekében – a taskenti 
klán informális vezetőjeként is inkább a 
szamarkandi kötődésű Mirzijojevet tá-
mogatta, mint az inkább a taskenti klán 
emberének tekintett Azimov pénzügy-
minisztert.55

Bár a „karimovi modell” bemutatásá-
ra fókuszáló tanulmány elemzési kereteit 
szétfeszítené Üzbegisztán külkapcsolata-
inak és Karimov külpolitikájának az is-
mertetése, zárásképpen álljon itt néhány 
sor arról, ami a külpolitikai lépéseket 

illetően várható. Mirzijojev ügyvezető 
elnökként tett első beszédében, szep-
tember 8-án azt hangsúlyozta, hogy az 
egyik fő prioritása a regionális partner-
ségi kapcsolatok javítása lesz, és már 
történtek is ebbe az irányba konkrét lé-
pések: helyreállították például a Taskent 
és Dusanbe közötti, 1992 óta szünetelő 
repülőjáratot.56 Emellett bizonyos körök 
minden bizonnyal az Oroszországhoz fű-
ződő viszony javulását is várják, hiszen 
tudvalevő, hogy Mirzijojevet az oroszok-
kal szemben alapvetően ellenséges és 
gyanakvó Karimovnál jóval szorosabb 
üzleti szálak és családi kötődések fűzik 
Vlagyimir Putyin elnök környezetéhez, 
mindenekelőtt a „Putyin kedvenc oligar-
chájának” tartott Aliser Uszmanov acél- 
és médiamágnáshoz.57

Ugyanakkor az új elnök is hitet tett 
Üzbegisztán „semlegességének” fenn-
tartása mellett: kijelentette, hogy orszá-
ga továbbra sem lesz tagja semmilyen 
katonai célú szövetségnek, nem fogja 
engedélyezni külföldi katonai bázisok 
működését a területén, és üzbég katonák 
sem vesznek részt katonai missziókban 
külföldön. Így tehát, úgy tűnik, egyelőre 
Mirzijojev sem kívánja visszaterelni Üz-
begisztánt az orosz dominanciájú Kollek-
tív Biztonsági Szerződés Szervezetének 
a „védőszárnyai” alá.58

Konklúzió

Mirzijojev a Karimov-érában szocializá-
lódott politikus, aki az elmúlt évtizedek 
alatt a volt elnök megbízható és lojális 
kliensének bizonyult. Elképzelhető, hogy 
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a színfalak mögött Karimov már évekkel 
ezelőtt kiszemelte utódjául. Emellett a 
jelek arra utalnak, hogy Mirzijojev bírja 
az informális klánok és „klánvezérek” 
támogatását is, minden bizonnyal az ő 
hatalomra jutása kapcsán is köttetett va-
lamiféle klánközi paktum. A belső felté-
telek tehát láthatóan a „karimovi status 
quo” fennmaradásának kedveznek, és 
ezt egyelőre, úgy tűnik, a külső tényezők 
sem veszélyeztetik. Üzbegisztán instabi-
litása a jelen körülmények között aligha 
lehet bármely szomszédos állam vagy 
regionális nagyhatalom érdeke. A jelek 
tehát abba az irányba mutatnak, hogy 
a hatalomgyakorlás jellegét tekintve a 
Karimov-rezsimmel való kontinuitás fog 
dominálni Üzbegisztánban a következő 
években is. Akárcsak a bel-, nagy való-
színűséggel a külpolitikában sem várha-
tó drasztikusabb irányváltás. Karimov 
öröksége alighanem még hosszú évekre 
meghatározó marad.

Jegyzetek

1 „Mirziyaev Declared Winner of Uzbekistan’s 
Presidential Election”. Radio Free Europe, 
http://www.rferl.org/a/uzbekistan-presiden-
tial-election-2016-mirziyaev/28156160.html, 
2016. december 5.

2 A tanulmány szövege az új elnök megválasz-A tanulmány szövege az új elnök megválasz-
tásáról szóló részig a szerző doktori értekezé-
sének vonatkozó fejezetéből átvett anyagára 
épül. Gyene Pál: Rezsimstabilitás és hatalom-
gyakorlás a poszt-szovjet Közép-Ázsiában. 
Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 
2015. 188–201. o. Elektronikusan elérhető: 
Corvinus Disszertációk, http://phd.lib.uni-
corvinus.hu/890/1/Gyene_Pal.pdf.

3 Ebből a generációból ma már csak Kazahsz-Ebből a generációból ma már csak Kazahsz-
tán első és idáig egyetlen elnöke, Nurszultan 

Nazarbajev van életben, illetve hatalmon. 
A posztkommunista Tádzsikisztán első el-
nökét, Rahmon Nabijevet még 1992 folyamán, 
a tádzsik polgárháború alatt lemondatták. 
A független Kirgizisztán első elnökét, Asz-
kar Akajevet 2005-ben forradalom buktatta 
meg, Türkmenisztán mindenható államfője, 
Szaparmurat Nyijazov „Türkmenbasi” 2006-
ban szívrohamban hunyt el. Végül Iszlom 
Karimov zárta a sort, akinek a halálát 2016. 
szeptember 2-án jelentették be.

4 Abdugani Karimov, aki egyes pletykák sze-sze-
rint nem is volt a későbbi Karimov elnök bio-
lógiai apja, Iszlom születésekor börtönbünte-
tését töltötte. Szabadulásakor adták be a szü-
lők a fiukat a túlzsúfolt árvaházba, ahonnan 
a hatóságok nyomására hétéves korában ki-
kérték. Ám az akkor már kezelhetetlen termé-
szetűvé vált fiútól ismét hamar megszabadul-
tak, és újra állami gondozásba adták. Bruce 
Pannier: „Orphaned Dictator: The Making 
of Uzbekistan’s Islam Karimov”. Radio 
Free Europe/Radio Liberty, http://www.
rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-
uzbekistan/26917396.html, 2015. március 24.

5 A szovjet hatóságok az árvaházakból elő-
szeretettel válogattak ki gyerekeket, akikből 
– családi és klánkötődések híján – könnyen ne-
velhettek a kommunista párthoz maximálisan 
lojális kádereket. Ahmed Rashid: Resurgence 
of Central Asia. Islam or Nationalism? Ox-
ford– Karachi: Oxford University Press, 
1994. 93. o.

6 Pannier: „Orphaned Dictator...”.
7 Kathleen Collins: Clan Politics and Regime 

Transition in Central Asia. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006. 76. és 254. o.

8 1983-ban, Brezsnyev halála után derült fény 
arra, hogy az Üzbég SZSZK vezetése éveken 
át meghamisította a gyapottermelési statisz-
tikákat, hogy legalább papíron teljesíteni tud-
ja a Moszkva által előírt kvótát. A botrány-
ban Brezsnyev legközvetlenebb környezete, 
így többek között a veje és rajta keresztül 
vélhetően az egykori pártfőtitkár maga is 
érintett volt. Brezsnyev vejét végül is le-
tartóztatták, Rasidov elkerülte a felelősségre 
vonást, mert a botrány kirobbanása után 

http://www.rferl.org/a/uzbekistan-presidential-election-2016-mirziyaev/28156160.html
http://www.rferl.org/a/uzbekistan-presidential-election-2016-mirziyaev/28156160.html
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/890/1/Gyene_Pal.pdf
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/890/1/Gyene_Pal.pdf
http://www.rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-uzbekistan/26917396.html
http://www.rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-uzbekistan/26917396.html
http://www.rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-uzbekistan/26917396.html


84 Külügyi Szemle

Gyene Pál

nem sokkal szívrohamban elhunyt – egyes 
verziók szerint öngyilkos lett. A botrányt 
azonban meglehetősen eltérően értékelték az 
Oroszországi SZSZSZK-ban és Üzbegisz-
tánban. Míg a hivatalos szovjet sajtó Rasido-
vot a brezsnyevi korrupt szisztéma tipikus 
képviselőjeként festette le, addig az Üzbég 
SZSZK közvéleményének jelentős része 
inkább hősként tekintett rá, aki tőle telhetően 
az üzbég nemzeti érdekeket igyekezett védel-
mezni a moszkvai centrum teljesíthetetlen 
követeléseivel szemben. Ott a botrány így 
végső soron nem Rasidov, hanem Andropov 
és Gorbacsov népszerűségét kezdte ki. Üzbe-
gisztán függetlenné válása után a Karimov-
rezsim valóságos kultuszt épített Rasidov 
személye köré. Rashid: i. m. 93.o.

  9 Uo. 114–115. o.
10 Robert D. Kangas: „Uzbekistan. The Kari-Robert D. Kangas: „Uzbekistan. The Kari-

mov Presidency – Amir Timur Revisited”. 
In: Power and Change in Central Asia (szerk. 
Sally Cummings). London – New York: Rout-
ledge, 2002. 133. o.

11 1989 júniusában Fergána város egyik ba-1989 júniusában Fergána város egyik ba-
zárjában véres erőszakba torkollott egy vita 
az eper áráról. Ezt követően a Fergánai-
medence több városában, így Kokandban, 
Andizsonban és Namanganban is etnikai 
zavargások robbantak ki az üzbég és a mes-
keti török közösség között. Az egy hónapon 
át tomboló pogromok több mint száz ha-
lálos áldozatot követeltek, és végül az üzbég 
hatóságoknak tizennégyezer mesketi törököt 
ki kellett telepíteniük a térségből. Mehrdad 
Haghayeghi: „Islam and Politics in Central 
Asia”. Houndmills, Basingstoke, Hampshire 
és London: MacMillan Press, 1997. 193. o.

12 William Fierman: „Political Development in 
Uzbekistan: Democratization?”. In: Conflict, 
Cleavage and Change in Central Asia and the 
Caucasus (szerk. Karen Dawisha és Bruce 
Parrott). Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997. 369. o.

13 Collins: i. m. 122–123. o.
14 Uo. 129. o.
15 Fierman: i. m. 367. o.
16 Dieter Nohlen, Floirann Grotz és Christoph 

Hartmann (szerk.): Elections in Asia and the 

Pacific. A Data Handbook. Oxford: Oxford 
University Press, 2001. 496. o.

17 Collins: i. m. 195. o.
18 Neil Melvin: Uzbekistan: Transition 

to Authoritarianism on the Silk Road. 
Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 
2000. 36. o.

19 A teljesség igénye nélkül: a parlament fel-
oszlatásának joga; népszavazás kiírása; a 
kormány, az alkotmánybíróság tagjainak ki-
nevezése; a bírák kinevezése; törvényjavasla-
tok kezdeményezésének joga; vétójog a tör-
vényhozással szemben; a parlament ülésein 
és a kormányüléseken való részvétel joga; a 
hadsereg főparancsnoki posztjának birtoklá-
sa; a parlament akadályoztatása esetén rend-
kívüli jogkörök. A vizsgált országok közül 
Türkmenisztán produkálta a legmagasabb, 
18,5 pontos értéket, Üzbegisztán 17 pontot 
kapott, Kazahsztán és Kirgizisztán 15,5-et, 
míg Tádzsikisztán 13-at. Csak viszonyítás-
képpen: Ukrajna és Belarusz értéke ugyan-
ebben a vizsgálatban 15, Lengyelországé 13, 
Magyarországé 7,25; a legalacsonyabb pont-
számot, 4,5-et Észtország kapta. Timothy 
Frye: „A Politics of Institutional Choice: 
Post-Communist Presidencies”. Comparative 
Political Studies, Vol. 30. No. 5. (1997). 547–
548. o.

20 A Krouwel-módszer lényege, hogy a vizsgált 
országok az alkotmányos berendezkedésük 
prezidenciális, illetve parlamentáris karakter-
jegyeinek az értékelése alapján plusz és mí-
nusz pontokat kapnak. A „Krouwel-skálán” 
tehát a -10-es pozíció jelzi az „ideáltipikus 
parlamentáris”, míg a +10-es az „ideáltipikus 
prezidenciális” berendezkedést. Ha egy or-
szág a skálán a mínusz tartományba kerül, 
akkor alkotmányos berendezkedése a parla-
mentáris, míg ha a plusz spektrumba, akkor 
a prezidenciális modellhez áll közelebb. And-
ré Krouwel: „Measuring Presidentialism of 
Central and East European Countries”. Vrije 
Universiteit Working Papers, No. 2. (2003).

21 Boriszov szerint 1992–1994 folyamán, 
az első posztszovjet alkotmányuk elfoga-
dásának időszakában prezidencializmusin-
dexük értékei a következőképpen alakultak: 



2017. nyár 85

Üzbegisztán: Karimov öröksége

Kazahsztán: +4, Kirgizisztán: +4, Tádzsikisz-
tán: +4, Türkmenisztán: +6, Üzbegisztán: +7. 
Ez alapvetően tükrözte, hogy az egyes köz-
társaságok vezetőinek kezében akkor milyen 
mértékű politikai erőforrások koncentrálód-
tak. Az 1999 és 2007 közötti időszakban, az 
öt köztársaság alkotmányának első módosítá-
sai nyomán a Krouwel-index értékei így mó-
dosultak: Kazahsztán: +7, Kirgizisztán: +6, 
Tádzsikisztán: +6, Türkmenisztán: +6, Üz-
begisztán: +7. Tehát a „prezidencializálódás” 
volt a meghatározó tendencia: mind az öt 
közép-ázsiai rezsimet az elnöki hatalomkon-
centráció jól mérhető növekedése jellemezte. 
Nikolaj Borisov: „The Institution of Presidency 
in the Central Asian Countries: Personaliza-
tion vs. Institutionalization”. Central Asia 
and the Caucasus, Vol. 12. No. 4. (2011). 63. o.

22 Kangas: i. m. 135. o.
23 Joshua Noonan: „Uzbekistan’s Looming 

Succession Struggle”. Silk Road 
Reporters, http://www.silkroadreporters.
com /2014/08/14/uzbek istans-looming-
succession-struggle/, 2014. augusztus 14.

24 Alec Luhn: „Islam Karimov Re-Elected Uz-Alec Luhn: „Islam Karimov Re-Elected Uz-
bekistan’s President in Predicted Landslide”.
The Guardian, https://www.theguardian.
com/world/2015/mar/30/islam-karimov-re-
elected-uzbekistans-president-in-predicted-
landslide, 2015. március 30.

25 Kangas: i. m. 136. o.
26 Anna Ivanovna – Guzal Sattarova: „Ecologi-Anna Ivanovna – Guzal Sattarova: „Ecologi-

cal Movement Holds Conference on Elections 
to Parliament”. Uzbekistan National News 
Agency, http://uza.uz/en/politics/1160/, 2009. 
december 27.

27 Umida Hashimova: „Are Recent Constitu-Umida Hashimova: „Are Recent Constitu-
tional Changes in Uzbekistan Related to Suc-
cessor Issue?”. Eurasia Daily Monitor, http://
www.jamestown.org/single/?tx_ttnews[tt_
news]=42157&no_cache=1#.VLevAntUwUE, 
2014. március 28.

28 Collins: i. m. 258. o.
29 A képviselőház tagjait kétfordulós egyéni 

kerületi, abszolút többségi rendszerben 
választják. A legutóbbi választás első for-
dulóját 2014 decemberében, míg a második 
fordulót 2015 januárjában rendezték meg. 

„Liberal Democrats Get Majority of Seats 
in Uzbek Parliament”. Trend News Agency, 
http://en.trend.az/casia/uzbekistan/2349976.
html, 2015. január 5.

30 Melvin: i. m. 33. o.
31 Bruce Pannier: „Nations in Transit: 

Uzbekistan 2010”. Freedom House, http://
www.freedomhouse.org/repor t /nations-
transit/2010/uzbekistan. A letöltés ideje: 2017. 
május 6.

32 Bruce Pannier: „Orphaned Dictator: The 
Making of Uzbekistan’s Islam Karimov”. Ra-
dio Free Europe/Radio Liberty, http://www.
rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-uz-
bekistan/26917396.html, 2015. március 24.

33 Dzsurabekov 1998-as elmozdításához is töb-
bek között az szolgáltatott ürügyet, hogy 
Németországban egy vasúti gyapotszállít-
mány ellenőrzése során a felnyitott vago-
nokban gyapot helyett kábítószert találtak, 
a szállítmány pedig közvetlenül az üzbég 
miniszterelnök-helyetteshez volt köthe-
tő. Usmon Khaknazarov: „Vozrozsdenyije 
»szerovo kardinala« uzbekszkoj polityiki”. 
www.centrasia.ru, http://www.nomad.
su/?a=3-200301030008, 2003. február 1.

34 Bakhtiyar Kamilov: „Formation of Concep-Bakhtiyar Kamilov: „Formation of Concep-
tual Approaches to the Problems of Ensur-
ing National Security in Central Asian States 
– Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ta-
jikistan and Turkmenistan”. In: Facing the 
Terrorist Challenge – Central Asia’s Role in 
Regional and International Co-operation 
(szerk. Anja H. Ebnöther, Ernst M. Felber-
bauer és Martin Malek). Bécs–Genf: Bureau 
for Security Policy at the Austrian Ministry of 
Defence, National Defence Academy, Vienna; 
Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces, PfP-Consortium of Defence 
Academies, Security Studies Institutes, 2005. 
35. o. Elektronikusan elérhető: http://www.
bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/10_
wg_ftc_10.pdf.

35 Demian Vaisman: „Regionalism and Clan 
Loyalty in the Political Life of Uzbekistan”. 
In: Muslim Eurasia: Conflicting Legacies 
(szerk: Yaacov Ro’I). Portland, OR: Frank 
Cass, 1995. 109–113. o.

http://www.silkroadreporters.com/2014/08/14/uzbekistans-looming-succession-struggle/
http://www.silkroadreporters.com/2014/08/14/uzbekistans-looming-succession-struggle/
http://www.silkroadreporters.com/2014/08/14/uzbekistans-looming-succession-struggle/
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/30/islam-karimov-re-elected-uzbekistans-president-in-predicted-landslide
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/30/islam-karimov-re-elected-uzbekistans-president-in-predicted-landslide
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/30/islam-karimov-re-elected-uzbekistans-president-in-predicted-landslide
https://www.theguardian.com/world/2015/mar/30/islam-karimov-re-elected-uzbekistans-president-in-predicted-landslide
http://uza.uz/en/politics/1160/
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=42157&no_cache=1#.VLevAntUwUE
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=42157&no_cache=1#.VLevAntUwUE
http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5btt_news%5d=42157&no_cache=1#.VLevAntUwUE
http://en.trend.az/casia/uzbekistan/2349976.html
http://en.trend.az/casia/uzbekistan/2349976.html
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2010/uzbekistan
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2010/uzbekistan
http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2010/uzbekistan
http://www.rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-uzbekistan/26917396.html
http://www.rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-uzbekistan/26917396.html
http://www.rferl.org/a/the-making-of-islam-karimov-uzbekistan/26917396.html
http://www.nomad.su/?a=3-200301030008
http://www.nomad.su/?a=3-200301030008
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/10_wg_ftc_10.pdf
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/10_wg_ftc_10.pdf
http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/10_wg_ftc_10.pdf


86 Külügyi Szemle

Gyene Pál

36 Khaknazarov: i. m.
37 Az andizsoni és namangani Gafur és Szalim 

klán a kilencvenes évek elején állítólag szin-
tén megkötötte a maga paktumát Karimovval. 
Annak fejében, hogy távol tartják magukat 
az országos nagypolitikától, zavartalanul 
folytathatják a jobbára illegális üzelmeiket, 
mindenekelőtt a drogkereskedelem és pros-
titúció területén. De meghatározó a befolyá-
suk az Üzbegisztánban nagy népszerűségnek 
örvendő küzdősportok terén, mindenekelőtt 
a birkózó és ökölvívó szövetségekben is. 
Khaknazarov: i. m.

38 Collins: i. m. 263–265. o.
39 Pannier: „Nations in Transit…”.
40 Collins: i. m. 268. o.
41 Egyesek az 1999 februárjában 13 ember 

életét kioltó – és feltehetően Karimov elnök 
likvidálását célzó – taskenti robbantásos 
merényletek elkövetésével is összefüggésbe 
hozzák Dzsurabekovot, mivel az éppen 
az ő elmozdítása alatti időben történt. A 
hivatalos kormányzati narratíva ugyanakkor 
a merényletekért mind a mai napig az 
iszlamista szélsőségeseket teszi felelőssé. 
Pannier: „Orphaned Dictator…”.

42 Collins: i. m. 273. o.
43 Pannier: „Nations in Transit…”.
44 Azóta már olyan híresztelések is lábra kap-Azóta már olyan híresztelések is lábra kap-

tak, hogy Karimovát megmérgezték, és titok-
ban egy jelöletlen sírba temették, de ezeket 
az értesüléseket a családtagok cáfolták. Ab-
dujalil Abdurasulov: „Uzbekistan Election: 
Who Will Win – and What Does It Mean? 
BBC News, http://www.bbc.com/news/world-
asia-38172189, 2016. december 4.

45 Erica Marat: „Uzbekistan after Karimov”. 
Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.
com/articles/2016-09-07/uzbekistan-after-
karimov, 2016. szeptember 7.

46 Shawn Snow: „After Islam Karimov, What 
Next? Uzbekistan’s Succession Question”. The 
Diplomat, http://thediplomat.com/2016/08/
after-islam-karimov-what-next-uzbekistans-
succession-question/, 2016. augusztus 30.

47 Hashimova: i. m.
48 Uo.
49 Borisov: i. m. 65. o.

50 Először a The Telegraph jelentetett meg 
nekrológot Karimovról, szeptember 2-án 
délután 1-kor. „Islam Karimov, Uzbek Presi-
dent – Obituary”. The Telegraph, http://
www.telegraph.co.uk/obituaries/2016/09/02/
islam-karimov-uzbek-president--obituary/, 
2016. szeptember 2. Ezt követően a török 
miniszterelnök és a grúz elnök nyilvánított 
részvétet, még mielőtt az elnök halálát üz-
bég részről hivatalosan bejelentették volna. 
Choplon Orozobekova: „A Post-Karimov Uz-
bekistan”.  The Diplomat, http://thediplomat.
com/2016/09/a-post-karimov-uzbekistan/, 
2016. szeptember 3.

51 Jack Farchy: „Former Soviet Satellites in 
Leadership Flux”. Financial Times, https://
www.ft.com/content/c9e46598-75d7-11e6-
b60a-de4532d5ea35, 2016. szeptember 8.

52 Catherine Putz: „Is Everything Going as 
Planned in Uzbekistan?”. The Diplomat, 
http://thediplomat.com/2016/09/is-every-
thing-going-as-planned-in-uzbekistan/, 2016. 
szeptember 16. Mirzijojeven kívül még három 
jelölt indult hivatalosan: Hatamzson Ket-
manov a Demokrata Néppárt, Szarvar Ota-
muratov a Nemzeti Újjászületés és Nariman 
Umarov az Igazság párt színeiben. A Kari-
movhoz lojális „elnöki ellenzék” jelöltjeiről 
van tehát szó, akik közül ketten (Ketmanov és 
Umarov) a 2015-ös elnökválasztásokon Kari-
mov „ellenfelei” voltak. Farangis Najibullah: 
„Uzbeks Vote in Presidential Election Whose 
Outcome Is Largely a Foregone Conclusion”. 
Radio Free Europe, http://www.rferl.org/a/
uzbekistan-presidential-election-mirziyaev-
karimov-successor/28154842.html, 2016. de-
cember 4.

53 „Mirziyaev Declared Winner…”.
54 Az agrármérnök végzettségű Mirzijojev 2003 

óta szolgált Karimov miniszterelnökeként, 
előtte pedig Dzsizzakh tartomány kormány-
zói posztját töltötte be. Ebbéli minőségében 
személyesen felügyelte a gyapotbetakarítást. 
Egy alkalommal állítólag saját kezűleg ver-
te össze a gyapotszedésre kivezényelt egyik 
iskolai osztály tanárát, aki szót mert emel-
ni nála a mostoha munkakörülmények mi-
att. A tanár négy nappal később bele is halt 

http://www.bbc.com/news/world-asia-38172189
http://www.bbc.com/news/world-asia-38172189
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-09-07/uzbekistan-after-karimov
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-09-07/uzbekistan-after-karimov
https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-09-07/uzbekistan-after-karimov
http://thediplomat.com/2016/08/after-islam-karimov-what-next-uzbekistans-succession-question/
http://thediplomat.com/2016/08/after-islam-karimov-what-next-uzbekistans-succession-question/
http://thediplomat.com/2016/08/after-islam-karimov-what-next-uzbekistans-succession-question/
http://www.telegraph.co.uk/obituaries/2016/09/02/islam-karimov-uzbek-president--obituary/
http://www.telegraph.co.uk/obituaries/2016/09/02/islam-karimov-uzbek-president--obituary/
http://www.telegraph.co.uk/obituaries/2016/09/02/islam-karimov-uzbek-president--obituary/
http://thediplomat.com/2016/09/a-post-karimov-uzbekistan/
http://thediplomat.com/2016/09/a-post-karimov-uzbekistan/
https://www.ft.com/content/c9e46598-75d7-11e6-b60a-de4532d5ea35
https://www.ft.com/content/c9e46598-75d7-11e6-b60a-de4532d5ea35
https://www.ft.com/content/c9e46598-75d7-11e6-b60a-de4532d5ea35
http://thediplomat.com/2016/09/is-everything-going-as-planned-in-uzbekistan/
http://thediplomat.com/2016/09/is-everything-going-as-planned-in-uzbekistan/
http://www.rferl.org/a/uzbekistan-presidential-election-mirziyaev-karimov-successor/28154842.html
http://www.rferl.org/a/uzbekistan-presidential-election-mirziyaev-karimov-successor/28154842.html
http://www.rferl.org/a/uzbekistan-presidential-election-mirziyaev-karimov-successor/28154842.html


2017. nyár 87

Üzbegisztán: Karimov öröksége

a bántalmazásba. Will Stewart: „The Uzbek 
Marie Antoinette”. Mail Online, http://
www.dailymail.co.uk/news/article-3512179/
Children-wear-couture-dresses-not-trainers-
Arsenal-pr incess-boasts-dressing-two-
year-old-couture-Instagram-linked-Uzbeki-
despot-boiled-enemies-OIL.html, 2016. már-
cius 29.

55 Snow: i. m.
56 „Tajikistan, Uzbekistan to Restore Air 

Link”. Azernews, http://www.azernews.az/
region/105920.html, 2016. december 1.

57 Mirzijojev unokahúga, Diora Aliser 
Uszmanov unokaöccséhez és örököséhez, 
Babur Uszmanovhoz ment feleségül. Az ifjú 
trónörökös azonban 2013-ban tragikus hir-
telenséggel autóbalesetben elhunyt. Egyesek 
Karimov elnök kezét gyanították a dologban, 
aki joggal tarthatott Mirzijojev és Uszmanov 
családjának egyesített hatalmától. Stewart: i. m.

58 A taskenti szerződést (A Független Államok 
Közösségének kollektív biztonsági szer-
ződése) 1992 májusában kötötte meg a hat 
FÁK-tagállam, köztük Üzbegisztán. 2002-től 
ők alkották egyfajta „ellen-NATO-ként” a 
Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetét 
(Collective Security Treaty Organization, 
CSTO). A CSTO-tagságot a részes államok-
nak hatévente kell megújítaniuk. Három 

tagállam – Azerbajdzsán, Grúzia és Üzbe-
gisztán – 1999-ben nem hosszabbította meg 
a részvételét, helyette Moldovával és Ukraj-
nával kiegészülve életre hívták a rivális, ún. 
GUUAM csoportosulást. 2005-ben, a színes 
forradalmak hatására Üzbegisztán felmondta 
a GUUAM–együttműködést, és újból belé-
pett a CSTO-ba, majd 2012 júliusában várat-
lanul ismét felfüggesztette a szervezeti tagsá-
gát. Egyes elemzők a döntést azzal magyaráz-
zák, hogy a Bush-kormányzat távozásával a 
Karimov-rezsimre nehezedő politikai nyomás 
csökkent, Üzbegisztán pedig szeretett volna 
részesülni az Afganisztánból kivonuló ameri-
kai csapatok hátrahagyott fegyverzetéből, il-
letve egy Üzbegisztán területén létrehozandó 
amerikai bázisról is tárgyalások folytak. Vik-
tor Litovkin: „Uzbekistan Wants American 
Weapons and Suspends CSTO Membership”. 
Valdai Discussion Club, http://valdaiclub.
com/near_abroad/45740.html, 2012. július 6. 
Mindehhez azonban a CSTO 2011 decemberi 
határozata értelmében Üzbegisztánnak szük-
séges lett volna elnyernie a többi CSTO-tagál-
lam, mindenekelőtt Oroszország hozzájáru-
lását. „CSTO to Tighten Rules on Foreign 
Bases in Member States”. RIA-Novosti, http://
en.ria.ru/world/20111220/170389283.html, 
2011. december 20.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3512179/Children-wear-couture-dresses-not-trainers-Arsenal-princess-boasts-dressing-two-year-old-couture-Instagram-linked-Uzbeki-despot-boiled-enemies-OIL.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3512179/Children-wear-couture-dresses-not-trainers-Arsenal-princess-boasts-dressing-two-year-old-couture-Instagram-linked-Uzbeki-despot-boiled-enemies-OIL.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3512179/Children-wear-couture-dresses-not-trainers-Arsenal-princess-boasts-dressing-two-year-old-couture-Instagram-linked-Uzbeki-despot-boiled-enemies-OIL.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3512179/Children-wear-couture-dresses-not-trainers-Arsenal-princess-boasts-dressing-two-year-old-couture-Instagram-linked-Uzbeki-despot-boiled-enemies-OIL.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3512179/Children-wear-couture-dresses-not-trainers-Arsenal-princess-boasts-dressing-two-year-old-couture-Instagram-linked-Uzbeki-despot-boiled-enemies-OIL.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3512179/Children-wear-couture-dresses-not-trainers-Arsenal-princess-boasts-dressing-two-year-old-couture-Instagram-linked-Uzbeki-despot-boiled-enemies-OIL.html
http://www.azernews.az/region/105920.html
http://www.azernews.az/region/105920.html
http://valdaiclub.com/near_abroad/45740.html
http://valdaiclub.com/near_abroad/45740.html
http://en.ria.ru/world/20111220/170389283.html
http://en.ria.ru/world/20111220/170389283.html

