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Bezpečnosť „Autonómnej správy severnej a východnej Sýrie“ - Rodžava  

Dávid Šimek 

 

Nasledujúci článok je venovaný problematike bezpečnostných zložiek „Autonómnej správy severnej 

a východnej Sýrie“ (ďalej len „Rodžava“) v tylových oblastiach kantónov Džazíra, Kobané a Afrín, 

konkrétne ich rámcovej štruktúre, interakcie so spriatelenými bezpečnostnými telesami a akciami 

vedenými proti nepriateľským subjektom (vrátane spravodajských a vojenských zložiek Islamského štátu, 

Turecka a džihádistov lokalizovaných v provincii Idlib).  

Rámcový vývoj bezpečnosti Rodžava v rokoch 2011-2019  

Spravodajské a bezpečnostné služby odrážajú svoje metódy a praktické pôsobenie od štátoprávneho 

usporiadania konkrétneho štátu. Ak chceme poznať charakter tajných služieb, musíme poznať ústavné 

prostredie, z ktorého vychádzajú.  

Rodžava je samozvaný sýrsky autonómny región, ktorého západné hranice tvorí rieka Eufrat 

a manbiždská frontová línia.  Severné a východné hranice kopírujú štátne hranice Sýrie s s Irakom 

a Tureckom.1  

Autonómny región Rodžava sa formoval v rokoch 2011-2018, teda počas kolapsu a generálneho ústupu 

vojsk centrálnej sýrskej vlády sídliacej v Damasku. Ťažké vojenské porážky v rokoch 2011-14 prinútili 

ozbrojené sily  sýrskeho prezidenta B.Assada na generálny ústup smerom k hlavnému mestu Sýrie 

Damasku a k Latakii – sýrskej bašte náboženskej sekty Alavitov. Rozsiahle oblasti centrálnej, severnej 

a východnej Sýrie zostali bez ochrany vládnych vojsk. Mocenské vákuum v konečnom dôsledku vyplnil 

Islamský štát (ďalej len „IS“), ktorý rozľahlé územia obsadil.  Spomínané územia boli domovom 

rozsiahlej mozaiky náboženkých a národnostných minorít. Etnickú dominanciu  si v týchto regiónoch 

udržiavali Kurdi. Domorodé minority pod vedením Kurdov zavŕšili svoj emancipačný boj proti IS 

vytvorením autonómnej oblasti známej ako Rodžava. Rodžava zlúčila miestne gerily do oficiálnych 

ozbrojených síl známych ako SDF (Syrian Democratic Forces). Rodžava je de facto štátny 

konfederatívny útvar s vlastnou demokratickou sekulárnou ústavou známou ako „Charta 

spoločenskej zmluvy“, ktorá spĺňa všetky štandardy kladené na moderné  demokratické poriadky  

západnej civilizácie.2  

Rodžava je konfederácia pozostávajúca z troch kantónov (Džazíra, Afrín, Kobané), ktoré majú vo svojej 

plnej kompetencii spravovanie bezpečnosti 3 . Ostatné oblasti pod kontrolou SDF nie sú plne 

                                                           
1 Do 24. marca 2018 bola afrínska enkláva súčasťou Rodžavy. Turecká ofenzíva zredukovala Afrícnsku enklávu  na úzky operačný pás 
v okolí mesta Tal Rifát, severne od mesta Aleppo. 
2 Preambula: My, ľudia demokratického autonómneho regiónu Afrín, Džazíra a Kobané, konfederácia Kurdov, Arabov, Syriakov, 

Aramejcov, Turkménov, Arméncov a Čečencov, slobodne a slávnostne prehlasujeme založenie tejto Charty. V hľadaní slobody, 
spravodlivosti, dôstojnosti a demokracie, a vedení princípmi spravodlivosti a enviromentálnej udržateľnosti, Charta prehlasuje novú 

spoločenskú zmluvu, založenú na vzájomnosti, mierovom spolužití a porozumení medzi všetkými spoločenskými triedami a náboženskými 

skupinami. Charta chráni základné ľudské práva a slobody a potvrdzuje právo národa na sebaurčenie. Na základe tejto charty, My, ľudia 
autonómneho regiónu, spojení v duchu porozumenia, pluralizmu a demokratickej participácie, tak aby všetci mohli vyjadriť svoj názor vo 

verejnom živote, budujeme spoločnosť slobodnú od autoritárstva, militarizmu, centralizmu, a zásahoch náboženských autorít do verejného 

života. Charta uznáva teritoriálnu integritu Sýrie a snaží sa udržať domáci a medzinárodný mier. Pri zakladaní Charty deklarujeme politický 
systém a štátoprávne usporiadanie založené na spoločenskej zmluve, ktorá uzmieruje bohatú mozaiku spoločnosti Sýrie, skrze dočasnú fazu 

diktatúry, občianskej vojny a ničenia, smerom k novej demokratickej spoločnosti, kde občiansky život a sociálna spravodlivosť je zachovaná.   
3 Hlava 5, odsek 66 Charta spoločenskej zmluvy 
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inkorporované do Rodžavy (akými sú Manbidž, Tabka, Raqqa a Deir ez-Zor) a majú špeciálny 

bezpečnostný režim.  

 

Asaiš - štruktúra 

Bezpečnosť a spravodajstvo spadá pod tzv. úrad Asaiš (v preklade „Bezpečnosť“) založený 25. júla 

20134.  

 

                                                           
4 Jindar B.S.C.: Rojava Asayish: Security institution not above but within the society. ANF News. 6.6.2016 

https://anfenglish.com/features/rojava-asayish-security-institution-not-above-but-within-the-society-15170 
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Vrcholný orgán, z ktorého odvodzuje Asaiš svoju legitimitu, je Exekutívny federálny výbor5 na čele 

s dvoma vrchnými veliteľmi Ciwanom Ibrahimom a Itanom Farhadom 6 . Asaiš pripomína svojou 

organizačnou mohutnosťou ministerstvo vnútra, ktoré sa delí na nižšie úrady a to  Úrad vyšetrovania, 

Úrad spoločenskej služby - Polícia, Úrad vnútornej bezpečnosti, Úrad pre vývoj, výcvik a médiá, 

Úrad pre správu financií, Administratívny úrad, Úrad pre právne otázky, Dohľad a inšpekcia.  

7 

Počas päťročného vývoja Asaiš diferencovalo šesť hlavných bezpečnostných a spravodajských oddelení 

v horizontálnej línii, ktoré spadajú pod úrady vyšetrovania, vnútornej bezpečnosti a polície. Tieto 

oddelenia sa vyprofilovali ako Hraničná kontrola, Protiteroristické veliteľstvo (YAT), Riaditeľstvo 

spravodajstva (ďalej len „RS“), Riaditeľstvo boja proti organizovanej kriminalite (ďalej len 

„RBpOK“), Riaditeľstvo dopravy, Riaditeľstvo financií.8  

9 

                                                           
5 Hlava 3, odsek 61 Charta spoločenskej zmluvy 
6 Rashid B.M.: Omran for strategic Studies. 23.01.2018, str. 38 
7 Rashid B.M.: Omran for strategic Studies. 23.01.2018, str. 40 
8 "Rojava Asayish: Security institution not above but within the society"In: ANF NEWS. 6.6.2016 

https://www.anfenglish.com/features/rojava-asayish-security-institution-not-above-but-within-the-society 
9 Rashid B.M.: Omran for strategic Studies. 23.01.2018, str. 39 

http://www.anfenglish.com/features/rojava-asayish-security-institution-not-above-but-within-the-society
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Vertikálna štruktúra sa vyprofilovala do troch základných úrovní a to na oporné body (v celkovom počte 

195), stanice (v celkovom počte 45 vrátane Afrínu) a riaditeľstvá. 

Silná decentralizácia je spôsobená širokou diverzitou sýrskej spoločnosti a je poznačená vojenským 

vývojom po roku 2011. IS realizoval na dobytom území všadeprítomnú genocídu z titulu náboženskej 

a národnostnej neznášanlivosti. Miestne minority, čeliace totálnemu vyhladeniu, vytvorili vlastné 

bezpečnostné sily. Tieto milície mali za úlohu vykonávať odboj proti IS a zároveň ochraňovať vlastné 

civilné obyvateľstvo.10 Vďaka mnohým faktorom, ovplyvňujúce vojenské operácie, boli tieto milície 

schopné vlastnými silami vytlačiť IS zo svojho územia a naďalej plniť svoje pôvodné úlohy. Pôvodná 

štruktúra odbojových bezpečnostných zložiek sa úspešne zakorenila do systému oslobodenej spoločnosti. 

Preto pri výstavbe bezpečnostných a spravodajských zložiek Rodžavy sa postupovalo nanajvýš opatrne, 

aby sa nenarušila pôvodná politická myšlienka konfederácie.11   

V konečnom dôsledku vznikol asymetrický model bezpečnosti, v ktorom sa jednotlivé právomoci 

úradov Asaiš prekrývajú s kompetenciami miestnych milícií. Momentálne v oblasti kantónov Džazíra, 

Kobané a Afrín nepozorujeme nárast napätia medzi miestnymi milíciami a úradmi Asaiš. V sporných 

regiónoch Deir ez-Zor však došlo k násilným konfrontáciám medzi Asaiš a kmeňovými milíciami. Vývoj 

ukáže, či asymetrický model bezpečnosti  prežije, alebo sa transformuje do klasickej monolitickej podoby.   

Asaiš – operačné nasadenie 

Celková sila Asaiš sa pohybuje okolo 15 000 príslušníkov, pričom 10 000 spadá pod kantón Džazíra, 3000 

pod kantón Afrín, a 2000 pod kantón Kobané.12  

V rámci ďalšieho výkladu sa zameriame na tri kľúčové oddelenia  Asaiš a to Protiteroristické veliteľstvo 

(YAT), Riaditeľstvo spravodajstva a Riaditeľstvo boja proti organizovanej kriminalite. 

YAT (Yekîneyên Antî Teror) – Protiteroristické veliteľstvo predstavuje elitné zásahové policajné 

útvary, ktoré plnia úlohy na úseku boja proti terorizmu. Každý kantón disponuje vlastným YAT, 

ktoré je plne autonómnou jednotkou v oblasti bezpečnosti. YAT spadá pod Úrad spoločenskej služby – 

Polície o sile do 400 príslušníkov.13 

YAT boli pôvodne vojenské jednotky vytvorené v roku 2014 za účelom realizácie hĺbkového prieskumu 

na území IS, ešte ako súčasť SDF. Neskôr, už ako súčasť Asaiš, YAT pribudla úloha boja proti terorizmu 

na území Rodžavy.  

Výcvik rádových členov YAT zabezpečuje SOF a CIA v jordánskych vojenských strediskách, pričom 

velitelia absolvujú výcvik vo Fort Bragg a Fort Campbell.14 Od svojho vzniku má YAT za sebou pestrú 

a hlavne úspešnú minulosť.  

V roku 2016 sa v horách Abdulaziz uchýlili jednotky IS potom, ako ich vytlačili konvenčné jednotky 

SDF. YAT podnikol prekvapivé nočné útoky proti IS, pričom dvoch teroristov zastrelili a zvyšných 

                                                           
10 Miestni kresťania v kantone Džazíra napríklad vytvorili políciu Sutoro, jezidi a asýrčania milície pod názvami Garda Chábur a Natoreh, 
etc., ktoré boli neskôr inkorporované do Asaiš, pričom si zachovali vlastnú identitu. 
11 Ako odstrašujúci prípad slúžil sýrsky Muchabarat (máme na mysli sýrsku civilnú a vojenskú spravodajskú službu), kde bol všadeprítomný 

hierarchický útlak, veľakrát založený na náboženskom nepotizme. 
12 Tastekin F.: Does Syria really want to reconcile with Kurds? In: Al-Monitor, 30.1.2017 

https://web.archive.org/web/20171111042050/http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/turkey-syria-kurds-are-working-to-build-

a-state.html 
13 Rashid B.M.: Omran for strategic Studies. 23.01.2018, str.41 
14Sjoholm J.: "VICTORY – Mission Tabqa Dam Complete, joint US SpecOps retake vital dam from ISIS". In: Lima Charlie. 23.3.2017  

https://limacharlienews.com/mena/victory-joint-us-specops-take-tabqa-dam/ 

https://www.limacharlienews.com/mena/victory-joint-us-specops-take-tabqa-dam/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lima_Charlie&action=edit&redlink=1
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zadržali. 15  V septembri 2016 YAT uniesli z nepriateľského územia dvoch príslušníkov turkménskej 

džihádistickej frakcie, ktorí si nafilmovali mučenie vojaka SDF.16 V apríli 2017 úspešne participovali na 

obsadení priehrady Tabka z rúk IS. 17  V júny 2017 zadržali spiacu bunku piatich teroristov IS 

v Manbidži.18 V januári 2018 zlikvidovali architekta bombových útokov v Kamišli, pri ktorých zomrelo 

najmenej 44 ľudí a vyše 170 bolo zranených.19 V ten istý mesiac zadržali vyše 20 príslušníkov IS, 

medzi nimi aj medzinárodne hľadaných teroristov, akými je Thomas Barnouin (architekt útoku 

v Toulouse z roku 2012 a parížskych útokov z roku 2015). YAT kládol intenzívny odpor proti 

jednotkám tureckej armády a pomocných zborov turkménskych džihádistických zoskupení v roku 2018. 

Proti materiálnej a ľudskej presile dokázali klásť odpor vyše 2 mesiace. V konečnom dôsledku boli 

jednotky YAT v Afríne zlikvidované tureckou armádou.  

Pôvodný veliteľ YAT Ali Boutan bol zlikvidovaný v novembri 2016 nástražným výbušným systémom. 

Kurdská strana obvinila z atentátu Turecko, pričom Národná spravodajská organizácia (spravodajská 

služba Turecka) sa vyjadrila, že Ali Boutan bol zodpovedný za vysielanie agentov na turecké územie 

s úmyslom páchať teroristické trestné činy (turecká strana pritom nepoprela, že stála za atentátom).20 YAT 

v súčasnosti realizuje v oblasti Deir ez-Zor akcie za účelom zadržania príslušníkov IS. Za mesiac marec-

apríl-máj  ich bolo realizovaných vyše 50, pričom počet zadržaných sa odhaduje do 300 ľudí. YAT sa 

v súčasnosti zaraďujú medzi najlepšie vycvičené protiteroristické jednotky na svete s najväčšími 

praktickými skúsenosťami.     

Riaditeľstvo spravodajstva (ďalej len „RS“) sa viaže podobne ako pri kurdsko-irackom ekvivalente 

na miestne politické zoskupenia. V Iraku kurdské spravodajské agentúry Parastin a Zanjári viažu svoj 

vznik na Kurdskú demokratickú stranu a Patriotickú úniu Kurdistanu. V prípade Sýrie sa pôvodné 

spravodajstvo viaže k politickému telesu Strana demokratickej únie (ďalej len „SDU“). SDU v roku 

2004 pretransformovala pôvodne mládežnícku organizáciu na ozbrojené krídlo strany - Ľudové 

obranné jednotky YPG- Yekîneyên Parastina Gel.21 YPG nadviazala čulé styky so  Stranou kurdských 

pracujúcich v Turecku (ďalej len „PKK“). Vzájomná spolupráca a spoločný cieľ emancipácie kurdského 

národa zbližoval tieto dve politické entity, ktoré si navzájom vypomáhali pri spravodajských, ale aj 

teroristických akciách. V domácich krajinách boli tieto zoskupenia zakázané v dôsledku páchania 

teroristických činov proti vojenským jednotkám a civilnému obyvateľstvu.  

V roku 2012 vzniklo v Sýrii nové politické teleso Kurdská najvyššia rada (pozostávajúca zo Strany 

demokratickej únie a z Kurdského národného zhromaždenia, ďalej len „KNR“) a ako ozbrojené krídlo 

znovu založilo Ľudové obranné jednotky (YPG- Yekîneyên Parastina Gel)22 . KNR vykazuje znaky 

radikálneho ľavicového zoskupenia, podobne ako jeho predchodcovia. 

YPG mali spočiatku charakter spravodajských buniek, ktoré plnili svoje úlohy hlavne na 

politickom poli. V rokoch 2014-2016 YPG začali zakladať konvenčné bojové jednotky v dôsledku 

                                                           
15 "YPG's Anti-Terror Unit kills two ISIS gangs". Hawar News Agency. 19.1.2016. 
https://web.archive.org/web/20170419103930/http://en.hawarnews.com/ypgs-anti-terror-unit-kills-two-isis-gangs/ 
16 "Syrian rebels captured by YPG confess to torturing Kurdish fighters". Rudaw Media Network. 1.9. 2016. 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/010920164 
17 Sjoholm J.: "VICTORY – Mission Tabqa Dam Complete, joint US SpecOps retake vital dam from ISIS". In: Lima Charlie. 23.3.2017  

https://limacharlienews.com/mena/victory-joint-us-specops-take-tabqa-dam/ 
18 "YAT captures ISIS members planning a massacre in Manbij". ANF News. 23.6.2017 
https://anfenglish.com/rojava/yat-captures-isis-members-planning-a-massacre-in-manbij-20606 
19 "Mastermind of 2016 ISIS attack on Qamishli killed in special op: YPG". Rudaw Media Network. 1.1.2018. 

http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/01012018 
20 "YPG special forces prevent massacre". People's Protection Units. 20.2. 2018. 

https://www.ypgrojava.org/YPG-special-forces-prevent-massacre 
21 Gold D.: "Meet the YPG, the Kurdish militia that doesn't want help from anyone". In: VICE, 31.10. 2012 
https://www.vice.com/en_us/article/yv5e75/meet-the-ypg 
22 About Us. In: Official Site. 26.05.2019 

https://www.ypgrojava.org/About-Us 

https://web.archive.org/web/20170419103930/http:/en.hawarnews.com/ypgs-anti-terror-unit-kills-two-isis-gangs/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawar_News_Agency
http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/010920164
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudaw_Media_Network
https://www.limacharlienews.com/mena/victory-joint-us-specops-take-tabqa-dam/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lima_Charlie&action=edit&redlink=1
https://anfenglish.com/rojava/yat-captures-isis-members-planning-a-massacre-in-manbij-20606
http://www.rudaw.net/english/middleeast/syria/01012018
https://en.wikipedia.org/wiki/Rudaw_Media_Network
https://www.ypgrojava.org/YPG-special-forces-prevent-massacre
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Protection_Units
https://www.vice.com/read/meet-the-ypg
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priamych ozbrojených stretov s IS, ktoré sa neskôr spolu s ostatnými domorodými milíciami 

transformovali do SDF. Nezávislosť YPG od SDF možno pozorovať do dnešných dní. Spravodajské 

bunky a telesá YPG sa pretransformovali do štandardných RS podliehajúcich právomoci jednotlivých 

kantónov.23  

Spravodajská činnosť je teda pokrytá RS Rodžavy a YPG. RS je budované za prítomnosti CIA, ktorá 

asistuje hlavne pri budovaní kontrarozviedky.24 RS spadá pod Úrad vnútornej bezpečnosti. Hlavnou 

náplňou RS je teda kontrarozviedna činnosť nad vlastným územím, odhaľovanie buniek a aktivít 

IS, zhromažďovanie informácií o členoch teroristických zoskupení, monitorovaní záujmových osôb 

a kapitálu, etc.. Medzi záujmové subjekty RS takisto patria šítske iránsko-iracké milície, jednotky Quds25 

a Turecká národná spravodajská organizácia. 

Rozviedku do istej miery supluje činnosť CIA ako „otcovskej“ organizácie, ktorá posúva dôležité 

operatívne informácie svojim kurdským kolegom. RS sa však neizolujú v rámci spolupráce len na 

spojencov zo CIA. Spolupráca s ruskou GRU je evidentná, nakoľko v oblasti Manbidž už prebieha 

spoločná koordinovaná vojenská činnosť ruskej vojenskej polície a SDF26 . Spolupráca  so sýrskym 

Muchabaratom sa prehĺbila potom, ako prezident USA D. Trump ohlásil postupný odchod ozbrojených 

jednotiek USA z Rodžavy27. Spoločné vojenské akcie Damasku a Rodžavy sa prehĺbili na Manbidžskej 

línii a fronte Deir ez Zor. V súčasnosti spolupráca RS s ostatnými tajnými službami sveta prebieha cez 

prostredníkov a to CIA a do istej miery GRU.  

YPG je stále aktívne na úseku kontrarozviedky, ale aj rozviedky v sporných regiónoch Manbidž, Tabka, 

Raqqa a Deir ez-Zor. Svoje aktivity smeruje bezprostredne proti jednotkám IS a Turecka v Sýrii.  

K 01.05.2019 je baštou tureckého vplyvu v Sýrii provincia Idlib, obsadená džihádistickým zoskupením 

HTS (Hajat Tarir al-Šám, pôvodne al-Kájda v Sýrii). YPG je v tomto smere nezávislejšie ako RS a preto 

hostilita zo strany Turecka je logická. 28  Úzka spolupráca YPG a PKK ohrozuje strategické záujmy 

Turecka v danej oblasti. Nízky prah iritability Turecka voči YPG je preto pochopiteľný.  

Riaditeľstvo boja proti organizovanej kriminalite (ďalej len „RBpOK“) je policajný orgán Asaiš, 

ktorý stojí v pomyselnom protipóle voči RS. RBpOK je súčasťou Úradu vyšetrovania. 

RBpOK je vytvorené pôvodne zo záložných ozbrojených jednotiek. Počas eskalácie vojenských operácií 

proti IS tvorilo RBpOK zálohu ochrany tylových oblastí. RBpOK  pozostávalo z dvoch regimentov 

pridelených na každý okres. Zaujímavosťou je fakt, že v prvom regimente boli zastúpené obe pohlavia, 

druhý regiment bol tvorený iba ženským pohlavím. Vecná príslušnosť riešenia jednotlivých trestných 

činov sa určovala podľa pohlavia obete. Trestné činy páchané na ženách vyšetroval zásadne druhý 

                                                           
23 Vzťah SDU na RS v pôsobnosti jednotlivých kantónov nie je doteraz známy. Ústava Rodžavy jasne zadefinovala výlučnú právomoc 

kantónov nad vlastnou bezpečnosťou avšak reálny vplyv SDU nad RS je doteraz sporný. Historický vývoj naznačuje, že SDU sa vzdalo 

právomoci na pretransformované YPG do podoby RS v pôsobnosti kantónov. Ako podporný argument môžeme použiť práve fakt, že 
najväčší nepriateľ YPG Turecko nezameriava svoje vojenské akcie voči bezpečnosti Asaiš troch kantónov Rodžavy, ale voči YPG 

umiestnených v sporných regiónoch Manbidž, Tabka, Raqqa a Deir ez-Zor stále pod kontrolou SDU. 
24 Perry T., Malla N.: Western states train Kurdish force in Syria, force's leader says. In: Reuters. 10.09.2015 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-kurds/western-states-train-kurdish-force-in-syria-forces-leader-says-

idUSKCN0RA1NE20150910 
25 Spravodajské teleso iránskych revolučných gárd zodpovedné prevažne za činnosť rozviedky. 
26Ayboga E.: Geopolitics of Syrian Kurds and military cooperation with the US. In:ANF News, 3.11.2017 

 https://anfenglish.com/features/geopolitics-of-syrian-kurds-and-military-cooperation-with-the-us-23467 
27 "Deal with Syria regime 'inevitable,' In: The Defense Post. 5.1.2019 
https://thedefensepost.com/2019/01/05/syria-regime-deal-inevitable-sdf-official-redur-xelil/ 
28 Intenzita v počte mesačných útokov na jednotky tureckej armády a džihádistickej opozície v roku 2019 na území Sýrie sa zvýšila na 10-15. 

Útoky zahŕňajú bombové atentáty, útoky dronmi, priame vojenské prepady. https://syria.liveuamap.com/  

https://thedefensepost.com/2019/01/05/syria-regime-deal-inevitable-sdf-official-redur-xelil/
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regiment.29 Súčasná štruktúra zanechala pôvodný organizačný mechanizmus a podobá sa viac na moderný 

policajný útvar bojujúci proti organizovanej kriminalite.  

Hlavné úlohy RBpOK sa upriamujú na čiernu vojenskú ekonomiku, zneužívanie právomocí a 

korupciu milícií, vznik kmeňových gangov a trestnú činnosť s tým súvisiacu, najmä prechovávanie, 

pašovanie a predaj drog, zbraní. Vecná príslušnosť RBpOK je „medzikantónová“, teda svoje 

právomoci vykonáva na celom území Rodžavy. 

RBpOK vyšetruje aktivity všetkých záujmových subjektov, ktoré pôsobia v rámci medzinárodného 

syndikátu, alebo páchajú trestnú činnosť na celom území Sýrie. Cudzie spravodajské elementy nie sú 

vyňaté s pôsobnosti RBpOK.  

IS využíval súčasné územie Rodžavy najmä k pašovaniu najrozličnejších komodít pomocou vlastnej 

tajnej služby Emni. Útvary ekonomických spravodajských buniek IS zabezpečovali výpaľníctvo a celý 

rad hospodárskej trestnej činnosti. V súčasnosti predpokladáme, že tieto útvary zostali pôsobiť v tyle 

Rodžavy a pretransformovali sa na organizované zločinecké skupiny a tým sa stali terčom záujmu 

RBpOK. 30 RBpOK úzko spolupracuje s útvarom YAT, ktorý úspešne odhaľuje skryté sklady zbraní 

určených pôvodne pre odboj IS.  

RBpOK zaznamenalo v poslednom roku zvýšenú kriminálnu aktivitu na úseku pašovania drog z tureckej 

strany. Turecké gangy  mali určené drogy pašovať z Turecka na územie Rodžavy a následne ich 

distribuovať adolescentom a príslušníkom SDF. 31  Medzi úspešné akcie zaraďujeme záťahy proti 

drogovým dílerom v oblasti Afrín a Hasakah, kde bolo zaistených niekoľko ton drog amfetamínového 

typu pašovaného z Turecka. 

RBpOK monitoruje aktivity Quds, ktoré majú záujem na páchaní trestnej činnosti voči disidentom 

iránskeho režimu na území Rodžavy.32  

Personálna základňa RBpOK je budovaná nezávisle, bez externých poradcov. Príslušníci RBpOK sú 

absolventmi vysokej školy  - Akádemie Muhjádin33.     

Predpokladá sa, že po ukončení občianskej vojny v Sýrii význam RBpOK rapídne stúpne. Povojnový stav 

spoločnosti a ekonomiky vytvára najlepšie podmienky pre rozvoj kriminality organizovaného typu.  

Asaiš – predpokladaná dynamika rozvoja 

Asaiš sa plne etabloval do štátnych štruktúr  regiónu Rodžava. V nasledujúcom období je možné 

predpokladať jasnejšie vyprofilovanie jednotlivých úradov a to samotnej tajnej služby - RS, ktorá je 

momentálne funkčne prekrytá spravodajskými akciami SDF a YAT a Úradom vyšetrovania – hlavne pri 

odhaľovaní závažných trestných činov páchaných jednotkami IS.  

Asaiš založila viaceré  vlastné výcvikové a vzdelávacie inštitúcie v oblasti bezpečnosti, čo dáva 

predpoklad pre ďalší profesionálny rast v danej oblasti.  

                                                           
29 http://www.middleast4change.org/wounds-afrin-promise-rojava-interview-nazan-ustundag/ 
30 Šimek D.: Emni – spravodajská služba Islamského štátu. In: Mepoforum. 19.11.2018 

 http://mepoforum.sk/staty-regiony/blizky-stredny-vychod/emni-spravodajska-sluzba-islamskeho-statu-david-simek/ 
31 Drug trade as a weapon of war against self-government. In: ANF News, 9.5.2019 

 https://anfenglish.com/rojava-northern-syria/drug-trade-as-a-weapon-of-war-against-self-government-34860 
32 Sulaivani K.: Kurdish-led administration in Syria calls Iran protests uprising against tyranny. In: Kurdistan 24, 6.1.2018 
 https://www.kurdistan24.net/en/news/9fc8b62d-c098-4e18-9058-dec88ac508ca 
33 Rashid B.M.: Omran for strategic Studies. 23.01.2018, str.44 
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Nakoľko Rodžava nie je uznaná ako nezávislý medzinárodný subjekt (ale stále ako súčasť Sýrie), otvorená 

spolupráca s inými štátmi na medzinárodnej úrovni je vylúčená. Faktická spolupráca pri výmene 

spravodajských informácií prebieha cez prostredníkov, pravdepodobne cez CIA a GU (GRU).  

* * * * * 
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