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Usbekistan med Ørkenens Louvre 

Kapitel 1 

Usbekistan 
Usbekistan hedder officielt Republikken Usbekistan. 

Landet ligger mellem 46 ° og 37 ° N og 56 ° og 74° Ø 

og grænser op til fem lande: Kasakhstan mod nord, 

Kirgisistan mod nordøst, Tadsjikistan mod sydøst, Af-

ghanistan mod syd, og Turkmenistan mod sydvest. Der 

er 1.425 km fra vest til øst og 930 kilometer fra nord til  

 

Kort over Usbekistan – Wikipedia 

Landet er en af de største stater i Centralasien og det 

56. største land i verden. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:UN-Uzbekistan.svg
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Landet ligger mellem floderne Syr Darya og Amu 

Darya, hvor ingen af dem fører til havet. Syr Darya 

løber ud i Aralsøen og vandet fra Amu Darya bruges til 

vanding af bomuldsmarkerne, tidligere løb den også ud 

i Aralsøen.  

Mindre end 10 % af området er intensivt dyrkede og 

vandede arealer i ådale og oaser. Resten er den vidt-

strakte Kyzyl Kum ørken eller den røde ørken, som er 

den 16. største i verden.  

Usbekistan er officielt en demokratisk republik, be-

stående af 12 provinser og en hovedstad. Landets præ-

sident hedder Islam Karimov. 

Under den sovjetiske epoke udtænkte de en plan, 

hvor Kirgizstan og Tadjikistan leverede vand fra de to 

floder til Kasakhstan, Turkmenistan og Usbekistan om 

sommeren, hvorefter disse tre lande til gengæld forsy-

nede Kirgisistan og Tadsjikistan med olie og gas om 

vinteren. Men dette system blev ophævet efter Sovjet-

unionens sammenbrud.  

Da Sovjetunionen forsømte miljøet, kastede det se-

nere Usbekistan ud i alvorlige miljømæssige og atmo-

sfæriske kriser.  

De omdirigerede store mængder vand fra de to flo-

der til kunstvanding. På grund af ensidig dyrkning ud-

pinte de jorden og brugte derfor store mængder kunst-

gødning. 

Det har forårsaget enorme sundheds- og miljømæs-

sige problemer. 

Klimaet i Republikken Usbekistan er fastlandsklima, 

med ringe nedbør omkring 100-200 millimeter årligt. 
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Den gennemsnitlige sommer temperatur er ca. 40° 

C), mens den gennemsnitlige vinter temperatur er om-

kring - 23 °C. 

 

Kapitel 2 

Aralsøen 
Da Usbekistan var en del af Sovjetunionen, besluttede 

den sovjetiske regering i begyndelsen af 1960'erne, at 

de to floder Amu Darya og Syr Darya, der løb til Aral-

søen skulle overrisle ørkenen i et forsøg på at dyrke ris, 

meloner, korn og bomuld.  

Floderne blev primært anvendt til kunstvanding og 

flere kunstige kanaler blev anlagt i 1940’erne for at 

udvide agerjorden.  

Men mange af kanalerne var dårligt opført, så vandet 

forsvandt gennem lækage eller fordampede og nåede 

aldrig markerne. 

Sovjetunionen planlagde, at bomuld eller " det hvide 

guld" skulle være en stor eksportvare. Det lykkedes 

midlertidigt, fordi Usbekistan var verdens største ek-

sportør af bomuld i 1988.  
I 1960'erne begyndte Aralsøen at skrumpe ind, fordi 

mellem 20 km
3
 og 60 km

3
 vand hvert år gik til overris-

ling i stedet for til søen. Dengang var den verdens fjer-

de største sø. 

Fra 1961 til 1970 faldt vandniveauet i Aralsøen gen-

nemsnitligt 20 cm om året. 
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I 1970'erne faldt den gennemsnitlige vandstand næ-

sten med det tredoblet, og i 1980 fortsatte den med at 

falde, nu med 80 - 90 cm om året.  

 
Khwarazm oasen på et satellitbillede fra 2009. Foto Wikipedia 
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Samtidig advarede fiskerne om situationen, men in-

gen lyttede.  

Vandforbruget til kunstvanding fortsatte med at 

stige. Mængden af vand fra floderne steg til det dobbel-

te mellem 1960 og 2000, og bomuldsproduktionen blev 

næsten fordoblet i samme periode.  

I 1960 var vandoverfladen 68.000 km
2
 og i 1998 var 

den faldet til 29.019 km
2
. 

I samme periode øgedes saltindholdet fra omkring 

10 g / l til ca. 45 g / l.  

Da vandet i Aralsøen fortsatte med at skrumpe, delte 

den sig i to søer. Den mindste var Nord Aralsøen og 

den største Syd Aralsøen.  

I juni 1991 opnåede Usbekistan uafhængighed fra 

Sovjetunionen, men da præsident Islam Kasimovs holdt 

fast i sin bomuldspolitik, fortsatte Aralsøen at svinde 

ind i løbet af 1990'erne.   

Regeringen fastholdt sit massive vandingssystem, 

hvor vandet fordampede, før det nåede bomuldsmar-

kerne. 

Jorden blev forarmet, fordi de ikke skiftede mellem 

de forskellige afgrøder. Monokulturen krævede derfor 

massive mængder af pesticider og gødning.  

Afstrømningen fra markerne vaskede kemikalier ud i 

den skrumpende sø, hvilket skabte alvorlige forure-

nings- og sundhedsproblemer.  

 I sommeren 2003 forsvandt den sydlige Aralsø hur-

tigere end forudset, og den blev yderligere opdelt i en 

østlig og vestlig sø. 

I 2004 var Aralsøens overflade kun 17.160 km
2
 eller 

25 % af sin oprindelige størrelse, og saltholdigheden 
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var næsten femdoblet og dræbte det meste af den natur-

lige flora og fauna.  

I 2007 var søområdet yderligere skrumpet til 10 % af 

sin oprindelige størrelse, og saltholdigheden i resten af 

det sydlige Aralsø var steget til 100 g / l. 

(Saltindholdet i havvand er ca. 35 g / l.) 

Den sydlige Aralsø fortsatte med at forsvinde og 

skabte Aralkum ørkenen på den tidligere søbund.  

Den nordlige Aralsø blev mindre og mindre og er nu 

en dam.  

 

 
Aralkum ørkenen med skib på den tidligere Aralsøs bund. 

Foto Wikipedia 

Udtørringen og tilsaltningen af søen har forårsaget 

omfattende salt- og støvstorme fra søens indtørrede 

bund.  

Det skaber kaos for regionens landbrug og økosy-

stemer og for befolkningens sundhed.  
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Ørkendannelse har ført til et omfattende tab af plan-

te- og dyreliv, tab af agerjord ændrer klimaforholdet og 

reducerer udbyttet på de opdyrkede arealer, der er til-

bage samt ødelægger historiske og kulturelle monu-

menter 

Efter forlydende føres mange tons salt så langt væk 

som 800 km. Regionale eksperter påstår, at salt- og 

støvstorme fra Aralsøen har påvirket det globale klima 

med mere end 5 %. Aralsøens katastrofe fremhæver det 

miljømæssige forfald i al sin gru og giver enorme mil-

jømæssige problemer i hele Usbekistan i dag. 

Man kan køre til landsbyen Muynak for at se, hvor 

Aralsøen gik til før 1915. Det er 220 km fra Nukus og 

hvis man ønsker at se den virkelige Aralsøen, er man 

nødt til at køre 380 km mere og bruge en hel dag, hvor 

man sover i et særligt telt om natten. Man kan kun 

komme dertil med en firehjulstrækker. 

Aralsøens katastrofe er det bedste eksempel på den 

miljømæssige ødelæggelse i Usbekistan, fordi vandet 

fra floderne Amu Darja og Syr-Darja gik til kunstvan-

ding af bomuldsplanter og andre afgrøder. 

 

Kapitel 3  

Usbekistans økonomi  
Usbekistans økonomi er hovedsageligt baseret på vare-

produktion, såsom bomuld, guld, uran, og naturgas. 

Til trods for erklæringen om overgang til markeds-

økonomi, fortsætter regeringen med at opretholde øko-

nomiske kontrol til fordel for hjemmemarkedet.
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Kapitel 4 

Den tidlige historie 
De første mennesker, der besatte Centralasien, var iran-

ske nomader, der ankom fra de nordlige græssletter i 

Kasakhstan i det første årtusinde f. Kr.  

Disse nomader, som talte iranske dialekter, bosatte 

sig i området og begyndte at bygge omfattende van-

dingsanlæg langs floderne i regionen.  

På dette tidspunkt dukkede byerne som Bukhara og 

Samarkand op som centre for regeringen og kulturen. 

De blev meget velhavende byer.  

Transoxanien var en af de mest indflydelsesrige og 

magtfulde persiske provinser i antikken.  

I det femte århundrede f. Kr. dominerede staterne 

Bactrian, Soghdiana og Tokharian regionen. 

 

Ѽ◊Ѽ 

 

Da Kina begyndte at udvikle sin silkehandel med de 

vestiranske byer, udnyttede de denne handel til at blive 

forretningscentre. De brugte et omfattende netværk af 

byer og bygder i provinsen Transoxanien.  

Transoxanien er det gamle navn for området mellem 

floderne Amu Darya og Syr Darya. 

Da araberne erobrede regionen, gav de det navnet 

Mawarannahr (landet hinsides Floden). 

Det rige Transoxanien var en uophørlig magnet for 

invasioner fra de nordlige stepper og fra Kina. 
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Der var en evig konflikt i regionen, hvor der blev 

udkæmpet flere krige mellem Soghdiana staterne, de 

andre stater i Transoxanien, perserne og kineserne. 

I 328 f. Kr. erobrede Alexander den Store området 

og bragte det kortvarigt under kontrol af hans make-

donske imperium. 

I de samme århundreder var distriktet et vigtigt cen-

trum for det intellektuelle liv og religion. 

Den dominerende religion var Zarathustrianisme 

indtil de første århundreder efter Kristus, hvorefter 

buddhismen, manikæisme og kristendommen havde 

mange tilhængere. 

 

Kapitel 5  

De muslimske arabere 
Muhammed ibn Abd Allah var islamisk profet, der for-

enede Arabien i en enkelt muslimsk statsdannelse og 

sikrede, at hans lære og praksis fra Qur'anen eller Ko-

ranen, som muslimerne tror, Gud åbenbarede for ham, 

danner grundlag for den islamiske religiøse overbevis-

ning. 

Araberne invaderede Transoxanien i midten af det 

syvende århundrede gennem sporadiske raids under 

deres erobring af Persien.  

Da araberne hørte, at Soghdians og andre iranske 

folkeslag i Centralasien var ude af stand til at forsvare 

deres land mod dem, fordi de manglede en stærk ledel-

se, erobrede de dem, så de kunne sprede deres nye tro.
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Til trods for kort arabisk styre bevarede Centralasien 

mange af sine karakteristiske iranske egenskaber og 

forblev et vigtigt centrum for kultur og handel i århund-

rede, efter de havde optaget den nye religion 

Da Abbasid Kalifatet var på sit højeste i det ottende 

og niende århundrede, oplevede Centralasien og 

Transoxanien en sand guldalder. 

Bukhara blev et af de førende centre for lærdom, 

kultur og kunst i den muslimske verden. 

De lokale islamisk-iranske stater var Irans og Cen-

tralasiens herskere, og det persiske sprog i regionen 

blev litteratur- og regeringssprog. 

 

Kapitel 6 

Tyrkificeringen af Transoxanien 
I det niende århundrede strømmede nomaderne fra de 

nordlige stepper ind Centralasien. De var tyrkere, der 

boede i de store græsarealer fra Mongoliet til Det Kas-

piske Hav. 

De var hovedsageligt slavesoldater i Samanid Dyna-

stiet, som gjorde tjeneste i hæren for alle stater i regio-

nen.  

Da samaniderne efterhånden mistede kontrollen over 

Transoxanien og det nordøstlige Iran, tilkæmpede nogle 

af disse soldater sig magtpositioner i regionens regering 

og etablerede deres egne stater. Derpå begyndte andre 

stammer at migrere til Transoxanien.  
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Det Persiske Ghaznavidiske Imperium blev etableret 

i de sidste år af det tiende århundrede og var den første 

af de tyrkiske stater i regionen. 

Den tyrkiske qarakhanider fulgte Ghaznaviderne og 

tog den samanidiske hovedstad Bukhara i 999 e.Kr., og 

regerede Transoxanien i de næste to hundrede år. 

Den vestlige Qarakhanid stat gjorde Samarkand til 

deres hovedstad. 

 

Kapitel 7  

Genghis Khan 
Da nomaderne angreb fra nord, var den invaderende 

fjende Genghis Khan med sin mongolske hær. 

Genghis Khan (1162 – 18.08.1227) var den store 

Khan, som grundlagde det mongolske imperium, der 

blev det største imperium i det 13. og 14. århundrede. 

 Han kom til magten ved at forene mange af nomade-

stammerne i det nordøstlige Asien. 

De var en befolkningsgruppe, som levede forskellige 

steder og flyttede fra et sted til et andet. 

Da han havde grundlagt det mongolske imperium og 

blev erklæret "Genghis Khan", begyndte han invasio-

nerne og erobringen af store dele af Eurasien. 

Genghis Khan udviklede også det mongolske impe-

rium på andre måder. Han legitimerede Uyghur’s skrift-

form som det mongolske imperiums skrift system. 

Mens han samlede nomadestammerne i det nordøst-

lige Asien, støttede han præstationssamfundet og til-

skyndede til religiøs tolerance.  
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Ved slutningen af hans liv lagde det mongolske im-

perium beslag på en enorm del af Centralasien og Kina.  

Som følge deraf havde Genghis Khan og hans impe-

rium et frygtindgydende ry i den lokale historie.  

I dag betragter mongolerne ham som grundlæggeren 

af Mongoliet. 

 
Silkeruterne 

 

Da Genghis Khan døde i 1227 blev hans imperium delt 

mellem hans fire sønner og familiemedlemmer.  

I flere generationer opretholdt det mongolske impe-

rium den Mongolske lov, hvor de bevarede en velord-

net arvefølge og kontrol med det meste af Mawaran-

nahr, så det forblev på hænderne af de direkte efter-

kommere efter Chaghatai Khan, der var anden søn af 

Genghis Khan. 

Freden herskede i det Chaghataiske landområde, og 

det mongolske imperium som helhed forblev stærk og 

forenet. 
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Kapitel 8 

Temur Lenk 
Temur Lenk (8. april 1336 – 19. januar 1405) blev født 

i Shakhrisabz 65 km syd for Samarkand i Usbekistan.  

Han var grundlæggeren af Temurid dynasti, der ek-

sisterede i næsten 500 år.  

Temur var krigsherre i Centralasien og forenede et 

meget stort område under sin kontrol, men han havde 

også ry for at være en grusom tyran i forbindelse med 

sine erobringer.  

Hans navn var Tamerlane, som betyder "Temur den 

halte" eller ”Halte Temur”, og navnet Temur betyder 

"jern mand". Han blev lammet i det ene ben og højre 

arm, men havde en stærk fysik.  

Han betragtede sig selv efterkommer efter den store 

mongolske krigsherre Genghis Khan, fordi han ned-

stammede fra de mongolske krigere, der drog mod vest 

i forbindelse med styrkelsen af det store mongolske 

imperium. 

Da Temurs far foretrak at studere i stedet for at være 

kriger, smittede det af på Temur, så han også studerede 

og læste Koranen. 

Omkring 1360 udmærkede han sig som militær leder 

og deltog i flere felttog i området, blandt andet var han 

leder af invasionen af Khorasan. Det er vore dages øst-

lige Iran. 

Da Temurs oprindelige mester blev myrdet, lykke-

des det ham at manøvrere sig gennem de skiftende 

magtforhold til trods for, at området var omstridt af 

flere militære parter. 
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Da den store sejrherre i Centralasien Tughluq Temur 

døde, kom Tamerlane til magten i Samarkand 1369.  

Han beskrev sig selv som "emir", men i virkelighe-

den var han "khan".  

Efter Tamerlane (Temur Lenk) kom til magten og 

indtil sin død, var han næsten altid involveret i krige og 

overraskelsesangreb.  
Da han var i krig med Indien, kom han tilbage med 

store mængder plyndringsgods og 90 elefanter, der 

hjalp med at trække sten til en moske i Samarkand.  

Tamerlane kæmpede mod Sultanen af Det Osmanni-

ske Rige (Tyrkiet), som forårsagede omfattende skader, 

massakre og blodbad. Som følge heraf blev han erklæ-

ret en fjende af islam.   

Temur Lenk sidste kampplan var at genoprette det 

mongolske styre i Kina eftersom Ming-dynastiet for-

drev mongolerne i sidste halvdel af det 14. århundrede. 

I slutningen af 1404 begyndte han restaureringen af 

den mongolske magt, men han døde af sygdom, før han 

nåede så langt.   

Udover at være krigsherre var Temur Lenk også 

kunstelsker. Hans store interesser var litteratur, minia-

ture malerier og kalligrafier. I Samarkand blev mange 

arkitektoniske mesterværker bygget under hans regime. 

Han forsøgte at bevise, at han var efterkommer af 

den store Genghis Khan, og samtidig lod han sine søn-

ner og døtre gifte sig med efterkommere efter Genghis 

Khan. På den måde kunne de følgende generationer 

påstå, at de stammede fra mongolerne. 
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Kapitel 9 

Usbekernes periode 
Usbekerne havde i 1510 afsluttet deres erobring af Cen-

tralasien, som omfattede Usbekistan.  

Den magtfuldeste stat var Bukhara Khanatet, der 

havde Bukhara som hovedstad.  

Khanatet kontrollerede Mawarannahr, vore dages 

Usbekistan, især regionen Tashkent, Fergana dalen i øst 

og det nordlige Afghanistan.  

I 1512 blev der etableret en anden usbekisk stat 

nemlig «Khiva Khanatet» ved Amu Daryas udmunding 

i Khorazm oasen.  

 

Ѽ◊Ѽ 
 

Bukhara Khanatet var i begyndelsen ledet af det hand-

lekraftige Shaybanid dynasti. 

De konkurrerede om de rige østlige områder af nuti-

dens Iran.  

Kampen med Iran havde også et religiøs aspekt, for-

di usbekerne var Sunni muslimer, og Iranerne var Shia 

muslimer.  

I slutningen af det 16. århundrede begyndte de usbe-

kiske stater i Bukhara og Khorazm at svækkes på grund 

af deres endeløse krige mod hinanden, perserne og 

konkurrencen om tronen blandt Khanerne ved magten 

og deres arvinger.  

I begyndelsen af det syttende århundrede, afløste Ja-

nid dynastiet Shaybanid dynastiet.  
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Janid dynastiet regerede Khanatet i det 17. og 18. 

århundrede. De var de sidste efterkommere efter Geng-

his Khan til at regere Bukhara.  

Nadir Shah, Shahen af Iran erobrede dem i 1740.  
Da han døde i 1747, kontrollerede emir Khudayar Bi 

Khanatet gennem ataliq, det var en position som premi-

erminister. Han var ikke efterkommer fra Genghis 

Khan.  

Shah Murad udformede i 1785 «Manghit dynastiet» 

til at regere Emiratet Bukhara. 

Manghiterne tog den islamiske titel Emir i stedet for 

Khan, fordi han ikke nedstammede fra Genghis Khan. 

Da handlen, der gik gennem regionen, begyndte at 

falde, blev de usbekiske khanater svagere. 

Europa etablerede handelsruter ved at sejle til Indien 

og Kina og undgik derved Silkevejen. 

Løbende med at den europæisk dominerede ocean 

transport ekspanderede, havde handelscentrene Bukha-

ra, Samarkand og Khiva tilbagegang. 

Usbekernes kamp med Iran førte til kulturel isolation 

af Centralasien fra resten af den islamiske verden. 

 Samtidig kæmpede de med nomader fra de nordlige 

stepper. 

I det 17. og 18. århundrede forårsagede kasakhiske 

nomader og mongolerne overfald, røveri og overraskel-

sesangreb på de usbekiske khanater. Det forårsagede 

store skader og sammenbrud. 

Bukhara Khanatet mistede den frugtbare Fergana-

regionen i begyndelsen af det 18. århundrede og et nyt 

usbekisk khanat blev dannet i den sydøstlige del af 

Tashkent. 
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Den første hovedstad i Usbekistan var Bukhara, den 

anden var Samarkand, og den tredje var Tashkent og er 

det stadig. 

 

Kapitel 10 

Russernes ankomst 
Nu fulgte en periode, hvor der fortsat var invasioner fra 

Iran og fra nord.  

På det tidspunkt indfandt russerne sig i Centralasien, 

hvor de russiske købmænd ekspanderede til Kasakh-

stans græsarealer. 

De byggede stærke forbindelser med deres modpar-

ter i Tashkent og Khiva.  

Denne handel var ikke rig nok for russerne, men de 

var klar over potentialet i Centralasien. 
Kasakhiske og tyrkiske stammer kidnappede russer-

ne i grænseregionerne eller russiske sømænd, der forli-

ste på bredderne af Det Kaspiske Hav.  

Derefter solgte de russerne som slaver på slavemar-

kederne i Bukhara og Khiva.  

Denne situation begyndte i det 18. århundrede og 

fremkaldte russernes voksende fjendtlighed mod de 

Centralasiatiske khanater. 

De nye dynastier Qongrats i Khiva og Manghits i 

Bukhara bevirkede, at khanaterne forbedrede deres for-

hold i slutningen af det 18. og i begyndelsen af det 19. 

århundrede. 

De etablerede centrale stater med faste hære og nye 

vandingsanlæg og havde en voksende velstand. Men 
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deres tid med rigdom faldt sammen med russerne sti-

gende magt på de kasakhiske stepper og den britiske 

etablering i Afghanistan. 

Ved begyndelsen af det 19. århundrede var central-

asiaterne ikke var klar over deres farlige situation, hvor 

de var fanget mellem to magtfulde europæiske konkur-

renter, som hver især forsøgte at tilføje Centralasien til 

deres imperium. 
 

Kapitel 11 

Russernes erobringer 
Russernes interesse steg i det 19. århundrede, fordi rus-

siske borgere blev holdt som slaver, og fordi de ønske-

de at kontrollere handelen i regionen og at etablere en 

sikker kilde af bomuld til Rusland. 

I løbet af 1876 var Usbekistan enten kommet under 

direkte russisk styre eller var blevet et russisk protekto-

rat. 

Russerne etablerede protektorater i Bukhara og Khi-

va, hvorved de kontrollerede de udenlandske forbindel-

ser i disse stater, og de russiske købmænds vigtige tilla-

delser i udenrigshandelen, men khanaterne bibeholdt 

overopsynet med deres egne interne anliggender.  

Til gengæld faldt Tashkent direkte under en russisk 

generalguvernør. 

Russerne øgede bomuldsproduktionen, men ellers 

blandede de sig ikke med den lokale befolkning, hvis 

hverdag forblev uændret.  
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I løbet af den tid, hvor russerne regerede, tjente en 

del usbekerne gode penge og blev en ny middelklasse. 

 På samme tid var nogle af bønderne påvirket af 

bomuldsdyrkning. 

I slutningen af det 19. århundrede kom der flere rus-

sere til området på grund af nye jernbaner.  

I løbet af 1890'erne var der adskillelige revolter, som 

russerne slog ned og øgede deres årvågenhed i regionen 

og brød ind i khanaternes internationale anliggender. 

Den usbekiske modstand mod det russiske styre var 

den pan-tyrkiske bevægelse. Den såkaldte Jadidisme, 

som tiltog i 1860'erne blandt intellektuelle i Centralasi-

en. De ønskede at bevare den oprindelige islamisk cen-

trale asiatiske kultur.  

I 1900 udviklede Jadidismen sig, og både russerne 

og de usbekiske Khans gjorde modstand mod dem, men 

af forskellige årsager.  

Russerne udviklede bomuldsindustrien, men det 

gjorde den centralasiatiske tekstilindustri ikke, fordi 

bomuldshøsten blev sendt til Rusland til forarbejdning. 

Da tsarregeringen udvidede bomuldsdyrkningen, 

ændrede det dramatisk balancen mellem bomuld og 

fødevareproduktionen, så det skabte problemer i føde-

vareforsyningen, selvom Centralasien primært var selv-

forsynende med levningsmidler.  

Derfor har russernes bomuldsproduktion haft store 

konsekvenser for landene i Centralasien.  

Det russiske imperium havde fuld kontrol over Cen-

tralasien ved begyndelsen af det tyvende århundrede, 

men de tillod khanaterne selvstyre i en stor del af deres 

gamle land. 
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I denne periode immigrerede mange russere til Cen-

tralasien på grund af klimaet og den disponible jord. 

 

Kapitel 12 

Jadidisterne og Basmachisterne 
Russernes indflydelse blandt de unge intellektuelle var 

stærk.  

De var sønner af den rige handelsklasse, hvor de 

blev uddannet på de lokale muslimske skoler, det russi-

ske universitet eller i Istanbul. De blev kendt som Jadi-

dister. 
De forsøgte at genvinde landets uafhængighed og 

mente, at deres samfund og religion skulle modernise-

res for at nå deres mål. Russerne lovede demokratiske 

reformer og at modernisere Centralasien, men det løb 

ud i sandet.  

Herskerne i Bukhara og Khiva fornyede den tsari-

stiske undertrykkelse og den reaktionære politik, og det 

tvang mange reformatorer til at gå under jorden eller i 

eksil. Men nogle af de fremtidige ledere i det sovjetiske 

Usbekistan opnåede revolutionerende erfaring i denne 

periode.  

Da februar og oktober revolutionen udbrød i Rus-

land i 1917, væltede Jadidisterne den tsaristiske admi-

nistration i Tashkent. 

I stedet for etablerede de en dobbelt regering med 

sovjetmagten og indfødte muslimer. 
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Jadidisterne begyndte Basmachi opstanden mod 

Sovjetstyret og fik magten over det meste af Centralasi-

en i mere end et årti.  

Da Khojayev blev første sekretær i det kommunisti-

ske parti i Usbekistan, erobrede han Bukhara og Khiva, 

efter at Amiren i Bukhara havde tilsluttet sig Basmachi 

bevægelsen.  

Han blev præsident for Bukhara People Sovjet Re-

publik og Folkerepublikken Khorezm (Khiva). 

 

Kapitel 13 

Lenins økonomiske politik  
Basmachi bevægelsen gjorde oprør, da den russiske 

borgerkrig sluttede. 

 Lenin lovede lokal politisk autonomi og potentiel 

økonomi i Centralasien og etablerede en administration 

i 1924 i Usbekistan og Tadsjikistan. 

 Derfor sluttede et stort antal Centralasiater sig til det 

kommunistiske parti og mange fik høje stillinger i rege-

ringen i den usbekiske Socialistiske Sovjet Republik. 

(Usbekiske SSR). 

De oprindelige folk samarbejdede med den kommu-

nistiske regering for at håndhæve politikken, der kunne 

ændre det traditionelle samfund i regionen. 
 Det var kvindens frigørelse, omfordeling af jorden, 

og modvirkning af analfabetisme ved hjælp af literære 

kampagner. 
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Kapitel 14 

Stalinist perioden. 
De usbekiske og tadsjikiske Socialistiske Sovjet Repu-

blikker blev adskilt i 1929.  

I løbet af 1920'erne og begyndelsen af 1930'erne på-

tvang den kommunistiske partichef Khojayev land-

mændene at drive deres bedrifter som et kollektivt 

landbrug. Det var den sovjetiske regerings politik. 

Samtidig forsøgte han at øge usbekernes medbe-

stemmelse i regeringen og partiet. Men Josef Stalin 

havde sine tvivl om Khojayevs motiver, fordi han og 

hans gruppe erhvervede sig høje stillinger i den Usbeki-

ske Republik. Derfor anholdte han dem og henrettede 

dem under de stalinistiske udrensninger.  

Efter udrensningen blev partiregeringens sæder i 

Usbekistan fyldt med folk, der var loyale overfor rege-

ringen i Moskva. 

I denne periode foretrak det økonomiske politi dyrk-

ning af bomuld, som de sendte til Sovjetunionen. I 

samme periode udelukkede de varieret landbrug. 

 

Kapitel 15 

Anden Verdenskrig 
Under Anden Verdenskrig evakuerede russerne fra Eu-

ropa til industrianlæggene i Centralasien og Usbekistan, 

hvor fabrikkerne primært blev bygget i de store byer. 

Med fabrikker kom arbejdstagere fra Rusland og an-

dre europæiske lande samt tatarer og koreanere. 



39 

 

Da Josef Stalin døde i 1953 tiltrådte førstesekretær 

Nikita Khrusjtjov (1953-1964).  

Han bragte rehabilitering til nogle af de usbekiske 

nationalister, som var blevet udrenset. 

Derfor begyndte flere usbekere at deltage i det 

Kommunistiske Parti i Usbekistan og påtage sig positi-

oner i regeringen, men de gjorde det på russernes vil-

kår, og russisk var statens sprog.  

Hvis det usbekiske folk ikke kunne opgive deres us-

bekiske livsstil og få sympati for russificeringen kunne 

de ikke opnå en position i regeringen eller partiet. 

Når usbekerne opnåede ledende stillinger i samfun-

det, oprettede de eller genoplivede uofficielle netværk 

baseret på regional og klan loyalitet. Netværkene støt-

tede og retablerede forbindelserne mellem medlemmer-

ne og staten. 

Fænomenet opstod under ledelse af Sharof 

Rashidov, som var førstesekretær for det kommunisti-

ske parti i Usbekistan 1959-1982. 

På denne måde var Rashidov i stand til at gøre Us-

bekistan mindre underordnet i forhold til Moskva. 

Rashidov forblev en loyal forbundsfælle for Bresj-

nev ved at bestikke høje embedsmænd i staten.  

På baggrund af det fik den usbekiske regering tilla-

delse til at producere stadig højere bomuldskvoter med 

Moskvas velsignelse. 
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Kapitel 16  

1980erne 
Efter Rashidovs død forsøgte Moskva at genvinde kon-

trollen over Usbekistan. 

I 1986 fandt de ud af, at næsten hele regeringen hav-

de forfalsket bomuldsproduktionen. Det menes, at selv 

Rashidov og Yuri Churbanov var impliceret. 

Sovjetunionen udrensede ledelsen i Usbekistan, for-

di de så dem som synonym med korruption.  

Usbekerne mente, at den centrale regering behandle-

de dem uretfærdigt. De var fornærmede og vrede, og 

det styrkede den usbekiske nationalisme. 

Da Moskva lagde stærk vægt på bomuld og involve-

rede sig i landets politik, foruden at de forsøgte at ud-

rydde den islamiske tradition, førte det til stigende kri-

tik i Tashkent. 

Moskva valgte derefter Islam Kasimov som første 

sekretær for det kommunistiske parti i Usbekistan, fordi 

han ikke var medlem af den lokale elite og ikke havde 

været involveret i udrensningerne. 

Selvom den sovjetiske leder Mikhail Gorbatjov libe-

raliserede sin politik med perestrojka og glasnost, fort-

satte vreden blandt usbekerne med at ulme. 

Med de nye muligheder udtrykte usbekerne deres 

utilfredshed over bomuldsskandalen, udrensningerne, 

miljøsituationen i offentligheden, der blev afsløret som 

en katastrofe som følge af tung industri og den ubøn-

hørlige stræben efter bomuld. 

Andre klager var rekruttering af usbekere til den 

sovjetiske hær og manglende investeringer i den indu-
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strielle udvikling i republikken, fordi befolkningen var 

stigende. 

Ved slutningen af 1980'erne havde en gruppe intel-

lektuelle dannet politiske organisationer, hvor de ud-

trykte deres utilfredshed. 

Birlik var fortaler for variation i landbruget, som var 

et program, der skulle redde den udtørrede Aralsø og 

samtidig erklærede hans usbekisk for republikkens 

statssprog. 

Birliks intellektuelle ledere blev aldrig i stand til at 

appellere til et bredt udsnit af befolkningen, fordi de 

fleste usbekere uden for byerne støttede det kommuni-

stiske parti med Karimov som chef for regeringen.  

 

Kapitel 17 

Fra 1991 til nutiden 
I august 1991 forsøgte en gruppe utilfredse borger at 

vælte den sovjetiske præsident Mikhail Gorbachev og 

tage kontrol over landet.  

Uafhængighedsbevægelsen i Sovjetunionen var 

stærk på det tidspunkt. 

Men kuppet kollapsede og to dage senere var Mi-

khail Gorbatjov tilbage i regeringen. 

Begivenheden destabiliserede Sovjetunionen og før-

te til dens opløsning.  

Derefter trådte den sovjetiske præsident Mikhail 

Gorbatjov tilbage og overlod magten til den russiske 

præsident Boris Jeltsin. 




