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Bevezetés

A magát Iszlám Államnak (ISIS/ISIL/IS/dácis)1 nevező szervezet 2014 nyarán az 
iszlám 7. századi hódítását idéző módon elfoglalta Irak és Szíria területének je-
lentős részét, és a nemzetállami határokat figyelmen kívül hagyva kikiáltotta a 

kalifátust, melynek élén Ibrahím kalifa, azaz Abu Bakr al-Bagdádi2 áll.
Az iraki előretörés elsődleges célpontja a főváros, Bagdad, míg a jelenlegi szíriai 

támadások célja Kobane (arabul Ajn al-Arab, azaz „arab forrás” vagy az „arabok forrá-
sa”), a török határon fekvő szíriai kurd város elfoglalása. Mindkét célpont szimbolikus 
jelentőséggel is bír, különösen abban a közegben, ahol gyakran a szimbolikus politizálás 
közvetíti az emberek számára a politikailag kívánatos véleményt. Bár Bagdad esetében 
az iraki kormány/síiták/kurdok és az Iszlám Állam közti összecsapás elkerülhetetlen volt, 
2013 közepéig nem tűnt magától értetődőnek, hogy a szíriai kurdok és az Iszlám Állam 
közvetlen ellenfelekké válnak.

Bagdad a „multietnikus” Abbászida kalifátus3 központja volt; ma ismét Irak 
multietnikus jellegének a jelképe, a síita–kurd többségi kormányzat székhelye és garanci-
ája. Ugyanakkor az Iszlám Államhoz csatlakozott erők, elsősorban Szaddám Huszein volt 
hívei (a „tikríti klán”) számára a régi és esetleges új hatalmuk szimbóluma. Ezért Bagdad 
nem eshet el – sem a síiták, sem a szunniták, de az új iraki államot megteremteni segítő 
nemzetközi közösség (elsősorban az Amerikai Egyesült Államok) sem engedheti ezt meg, 
miközben az Iszlám Állam valószínűleg mindent el fog követni a város bevételéért.

A szíriai Kobane hasonlóan összetett jelentőséggel bír: ott a harc a kurdok túléléséért 
folyik, miközben a város egyúttal a szíriai polgárháborúban hallgatólagosan megszerzett 
(a kurdokra a központi Aszad-rezsim által „ráhagyott”) kurd autonómia jelképe is, amely 
azonban a törökországi és az iráni kurd autonómiatörekvésekre is komoly hatással lehet.4 
Az Iszlám Állam számára Kobane egy, az általa meghódított területbe beékelődő sziget, 
amely akadályozza az állam egybefüggő területének biztosítását, a stratégiai útvonalak 
ellenőrzését. A török kormányzat számára a településért folyó háború egyrészt a határait 

1 Története során az Iszlám Állam, illetve elődformációi több néven is nevezték magukat, illetve váltak 
ismertté: ISIS (Islamic State in Iraq and Syria): Iszlám Állam Irakban és Szíriában; ISIL (Islamic 
State in Iraq and the Levante): Iszlám Állam Irakban és Levantében; IS (Islamic State): Iszlám Állam; 
dácis (ad-daula al-iszlámijja fí-l-Irák va-s-Sám): az Iszlám Állam Irakban és Levantében. A tanul-
mányban a politikai szereplők teljes nevét magyarul írjuk ki, de a rövidítések használatakor az angol 
nyelvű, a médiában megszokott betűszavakat használjuk.

2 Al-Bagdádi többféle néven ismert, de a források szerint eredeti neve Ibrahím Avvád Ibrahím Ali al-
Badri asz-Szamarrai.

3 Az Abbászida dinasztia az arab-iszlám hódítás által legyőzött népek mozgalmának, az ún. sucúbijjának 
(sucúb = népek) az élére állva jutott hatalomra és uralkodott 750–1258 között.

4 Az Irakban élő mintegy 4-5 millió kurd a 2003-as iraki háború óta, az Iraki Kurd Regionális 
Kormányzat irányítása alatt, a központi iraki kormányban szerepet vállalva, teljes autonómiát élvez. 
A törökországi 12-15 millió kurd a mintegy 15 éves fegyveres konfliktust követő átmeneti időszak 
után, az elmúlt években több, elsősorban kulturális jogot kapott, és egy ún. békefolyamat vette kez-
detét; azonban autonómiát máig sem kaptak. Az iráni közel 4 millió kurd elsősorban kulturális 
autonómiáért küzd, de többnyire sikertelenül. Bővebben l. Csicsmann – N. Rózsa 2013. 15–54. o.
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közvetlenül fenyegető veszély, másrészt egyre súlyosbodó belpolitikai válság, amely az 
utóbbi években megkezdett török–kurd békefolyamatot nemcsak megakasztotta, hanem a 
török szárazföldi beavatkozást követelő tüntetésekhez, a rendvédelmi erők és a demonst-
rálók közti összecsapásokhoz vezetett. A regionális és a nemzetközi szereplők számára 
azonban Kobane önmagában nem bír stratégiai jelentőséggel, így minden aktor eltérő 
motivációk és ellenségképek mentén határozza meg a helyzetét az eseményekben.

A jelen tanulmányban a Kobanében szemben álló felek – a szíriai kurdok és az Iszlám 
Állam – összecsapását vizsgáljuk: bemutatjuk a városért vívott küzdelmeket, majd egy 
szélesebb nemzetközi kontextusba helyezzük a konfliktust. Bár a szíriai kurdok és az ISIS 
közti első összecsapások már 2013 közepén megtörténtek, véleményünk szerint nem volt 
magától értetődő, hogy a két fél számára a másik fogja jelenteni a fő kihívást 2014 őszé-
re. Mindkét szereplő hosszú utat járt be Kobanéig, amely során különböző célok mentén 
különböző ellenfeleket tekintettek kiemelkedőnek.

A szíriAi kurdok és A polgárháBorú

A 2011-ben békés tüntetésekkel kezdődött, majd a kormányzati reakciók nyomán 
gyorsan véres polgárháborúvá vált szíriai konfliktus a zömében az ország északi 
területein, a török határ mentén három „szigetben” élő, közel kétmilliós kurd 

kisebbség5 számára a több évtizedes6 kormányzati elnyomás7 után az önrendelkezés ki-
vívásának/megteremtésének történelmi lehetőségét hordozta. A kurdok törekvései ezért 
alapvetően különböztek mind a szíriai központi kormányzat, mind a felkelők céljaitól, 
ami nagyban befolyásolta a konfliktusban való részvételi és elköteleződési hajlandóságu-
kat, illetve az abban vállalt szerepüket.

A kobanei/Ajn al-Arab régió az Eufrátesz folyó partján helyezkedik el, a szíriai kurdok 
legkisebb és leggyengébb enklávéja, ahol mindössze 10 százalékuk él, arab lakosságtól 
övezve. Maga a terület viszonylag kicsi, kelet–nyugati irányban 85 km, észak–déli irány-
ban 35 km. Az északnyugat-szíriai kurd szigettől (Afrín) 120 km-re, az északkeleti kurd 
területtől (Kámisli) 140 km-re helyezkedik el, mintegy összekötő hidat képezve közöttük; 
jelentősége ezért kurd stratégiai szempontból igen nagy. A helyi kurdok nagy része az Ajn 
al-Arab körzet mintegy 100 falujában él, ahol ők adják a lakosság 90 százalékát. A térség-
ben a kurdok és az arabok mellett más kisebbségek, elsősorban a turkománnak nevezett 
török csoportok is élnek, mintegy 5 százalékban. A török–szíriai határon átnyúló Barazi 
törzsszövetséghez tartozó kurd csoportok a 19. században telepedtek le a területen. 8

5 A kurdok a polgárháború kezdetén az arabok után a második legnépesebb etnikai csoportot alkották 
Szíriában. A számuk 1,7-1,8 millióra tehető, ami az összlakosság nagyjából 10 százalékának felel 
meg.

6 A jelenlegi elnök, Bassár al-Aszad mellett elődje és édesapja, Háfiz al-Aszad elnökségének ideje is 
beleértendő.

7 A rezsim nem csupán megtagadta a kurdoktól a kisebbségi jogokat, hanem be- és áttelepítések 
– elsősorban arabok betelepítése – révén igyekezett megbontani területeik etnikai homogenitását, 
továbbá az állampolgárság jelentette alapvető jogoktól és védelemtől is megfosztotta őket.

8 Bozbuğa 2014.



Arany Anett, N. Rózsa Erzsébet, Szalai Máté                                     Kobane

2014. október 22.            5

Térkép: kurdok Szíriában9

Forrás: Wikipedia.

A szíriai kurdoknak az állampolgárságukért, kulturális és kisebbségi jogaikért foly-
tatott küzdelme az ezredforduló után – részben az iraki kurdok törekvéseinek sikere 
nyomán – került a nemzetközi figyelem fókuszába, amikor is szinte sorozatosan tünteté-
sek törtek ki.10 Kevéssé ismert tény, hogy 1962-ben mintegy százhúszezer szíriai kurdot 
fosztottak meg az állampolgárságától – akár családokon belül is állampolgársági különb-
ségeket hozva létre –, akiket ettől kezdve „külföldiként” vagy „hontalanként” tartottak 
nyilván. A becslések szerint 2011-re a számuk mintegy háromszázezerre nőtt.11

Jóllehet a szíriai kurdok szinte folyamatosan belbiztonsági kihívást jelentettek, a pol-
gárháborúban való részvételük nem volt magától értetődő – elsősorban amiatt, hogy az 
Aszad-rezsim uralmával szembeszálló ellenzéki erők programjában nem (vagy nem elég 
hangsúllyal) szerepelt a kurd kisebbség gondjainak orvoslása. Azonban a kormányzat, 
mely – különösen a polgárháború kezdeti szakaszában – védekezni kényszerült, kezdettől 
fogva arra törekedett, hogy a kurdokat semlegesítse és kivonja a polgárháborúból. 2011 
áprilisában Bassár al-Aszad elnök az 1962-es, a kurdokat a szíriai állampolgárságuktól 
megfosztó rendelkezés felülvizsgálata mellett döntött, majd a haszakai kurdok ezreinek 

  9 A kurdok lakta – vagy más etnikai csoportokhoz tartozó – területek pontos kijelölése gyakorlatilag 
lehetetlen, hiszen az egyes etnikai csoportok szinte teljes keveredésben élnek, így míg bizonyos térké-
peken a kurdok a török–szíriai határ mentén, egy összefüggő sávban látszanak élni, más térképeken 
szigetekben tüntetik fel őket. Alapvetően az Afrín, Kobane, Kámisli/Haszaka városokat és a körülöt-
tük lévő kurd többségű falvakat értik alatta.

10 A legnagyobb és több halálos áldozatot is követelő tüntetés egy futballmeccs alkalmával tört ki 2004 
márciusában, amikor az egyik csapatot támogató arabok, illetve a másikért szurkoló kurdok között 
verekedés tört ki. A rend helyreállítására érkező szíriai katonákkal való összecsapásokban legalább 
harminc kurd meghalt.

11 CNN 2011.
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adta meg az állampolgárságot.12 A lépés azonban nem aratott osztatlan sikert, és az elnöki 
bejelentést követően több városban kurdok százai vonultak az utcákra.13 Ugyanis a szíriai 
kurdok közül mintegy kétszázhúszezer főt tartottak nyilván „külföldiként”, s ők kapták 
vissza az állampolgárságukat, míg mintegy nyolcvanezren „hontalan” (stateless) státusz-
ban voltak, akikre a rendelkezés nem vonatkozott. Másrészt, ezt az elnöki lépést nem 
tartották elegendőnek, és olyan minimális etnikai kisebbségi jogokat követeltek, mint 
amilyenekkel a törökországi, iraki és iráni kurdok rendelkeznek (iskolák, nyelvhasználat). 
Továbbá egyes kurd csoportok szerint a végső cél egész Szíria demokratizálása, ami azt 
is jelenti, hogy az állampolgárság alanyi jog, és nem kényre-kedvre adható.14 2011 júniu-
sában a rezsim újabb lépést tett a kurdok felé, és egyeztetésre invitálta tizenkét kurd párt 
képviselőit, köztük a törökországi Kurd Munkáspárthoz (PKK) kötődő Demokratikus 
Unió Pártját (PYD) is.15

Viszonylag kis létszámuk ellenére, a szíriai kurdok számos különböző politikai 
csoportba, pártba szerveződtek, melyeknek adott esetben nagyon különböző program-
juk lehet, és bár az önrendelkezés mindegyiknél fontos szerepet játszik, annak formája, 
illetve elérési módja sokban különbözhet. Bár 2011 júliusában, a szíriai ellenzéki erők 
isztambuli konferenciáján, ahol azért gyűltek össze, hogy Aszad ellenében egyesített 
stratégiát fogadjanak el, a kurdok képviselői is részt vettek, az ellenzék megosztottsága, 
illetve a kurdok és a többi csoport között fennálló ellentétek nyilvánvalósága oda veze-
tett, hogy ők nem csatlakoztak az ellenzékhez. Közreműködtek ugyan a Szíriai Nemzeti 
Tanács létrehozásában, de határozottan távolságtartóan viselkedtek annak irányába, ami-
ben nemcsak az arabokkal, hanem az ellenzék szervezésében központi szerepet betölteni 
igyekvő Törökországgal szembeni gyanakvás is közrejátszhatott. Dr. Abdulhakím Bassár 
a Szíriai Kurd Demokrata Párt főtitkára és a kisebb szíriai kurd pártokat felölelő Kurd 
Nemzeti Tanács elnöke szerint ezek a pártok 2011 októberében döntöttek úgy, hogy távol 
maradnak a Szíriai Nemzeti Tanácstól – amit az indokolt, hogy az nem vázolta fel egy-
értelműen a kurdok jövőjére vonatkozó terveit, illetve nem volt hajlandó magáévá tenni 
a törekvéseiket –, és hozták létre nem sokkal később a saját szövetségüket, a tanácsot.16

Maga a tény, hogy a Kurd Nemzeti Tanács tíz kisebb kurd csoportosulásból jött létre, 
jól mutatta, hogy a szíriai kurdok korántsem egységesek, és maga a tanács sem bizo-
nyult elegendőnek ahhoz, hogy ezeket a nézetkülönbségeket megszüntesse. Olyannyira 
nem, hogy külső segítségre, az Iraki Kurd Regionális Kormányzat vezetőjének, Maszúd 
Barzáninak a közvetítésére volt szükség ahhoz, hogy a vélemények összehangolására kí-
sérletet tegyenek. Előbb 2012 januárjában, majd 2012 közepén tartották Erbilben azokat a 
konferenciákat, melyeken olyan kérdésekről próbáltak egyeztetni, mint a külföldi katonai 
intervenció17 vagy a kurdok által ellenőrzött területek közös irányítása. Az előbbiről nem-
csak hogy nem tudtak megállapodni, hanem még tovább is mélyültek a Demokratikus 
Unió Pártja és a többi kurd párt, illetve képviselő közötti ellentétek, amikor a PYD-t a 

12 Uo.
13 Akko 2011.
14 Reuters 2011.
15 Today’s Zaman 2011.
16 Weiss 2012.
17 Al-Arabiyya News 2012.
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rezsimmel való együttműködéssel vádolták meg.18 A PYD ezt tagadta, azt azonban elis-
merte, hogy a (törökországi) PKK is jelen van a szíriai kurd területeken.19 A második erbili 
konferencia résztvevői kísérletet tettek belső viszonyaik rendezésére és stabilizálására: a 
PYD és a többi párt megegyezett a kurdok által irányított területek közös kormányzásá-
ban, és ennek érdekében létrehozták a Kurd Legfelsőbb Tanácsot. Továbbá megegyeztek 
abban, hogy „népi kurd erőket” (YPG) alakítanak a terület védelmére, így elméletileg a 
belső hatalmi harcok lezárultak.20 A gyakorlatban azonban a PYD továbbra is jelentős 
előnyt élvezett, minthogy fegyveres erőkkel, vagyis a területek tényleges ellenőrzésének 
képességével egyedül ők rendelkeztek. Így az is valószínűnek látszik, hogy az Iraki Kurd 
Regionális Kormányzat ennek ellensúlyozása céljából állított fel kiképzőtáborokat a szí-
riai kurdok számára.21

A kurd fegyveres erők (leginkább a PYD) 2012 júliusától keveredtek bele a polgár-
háborúba, amikor többek között Kobanét/Ajn al-Arabot elfoglalták a kormányerőktől,22 
majd Afrínból és Ámúdából, illetve Aleppó egy részéről is kiszorították őket – beszámo-
lók szerint jóformán harc nélkül23 –, és megkezdték a harcot Kámisliért.24 A gyors kurd 
előrenyomulás kapcsán számos megfigyelő és elemző jutott arra a feltételezésre, hogy 
az Aszad-rezsim és a kurdok között megállapodás születhetett arról, hogy az utóbbiak a 
területek birtoklásáért cserébe nem avatkoznak bele a polgárháborúba. Sőt, egyes hírek 
egyenesen arról szóltak, hogy az éppen defenzívában lévő szíriai kormány gyakorlatilag 
átadta a kurdoknak az általuk lakott területek feletti ellenőrzést. Szeptemberben a kurdok 
Aleppóban immár a szíriai ellenzék csoportjaival csaptak össze, de októberben már a 
tűzszünetről tárgyaltak a városban.25

A kurdok és az ellenzék bizonyos iszlamista csoportjai 2012 novemberében váltak 
közvetlen ellenfelekké, amikor a felkelők oldaláról egyes csoportok támadást intéztek 
az addig a kurdok ellenőrzése alá tartozó Rasz al-Ajn ellen.26 A 2013 júliusában kurd 
győzelemmel zárult harcok során a kurdok felhívást intéztek az ellenzékhez és a Szabad 
Szíriai Hadsereghez, hogy segítsenek az iszlamista támadók megállításában.27 Az utób-
biak között az an-Nuszra Frontot és már az Iszlám Államot is említették a beszámolók,28 
amely 2013 októberében a szíriai–iraki határátkelő, al-Járabijja/ar-Rabíca elfoglalásáért 
folytatott küzdelemben ismét a kurdok ellenfeleként tűnt fel.29

18 Little 2012.
19 Today’s Zaman 2012 a.
20 Ates 2012.
21 Today’s Zaman 2012 b.
22 KurdNet 2012 a.
23 KurdNet 2012 b.
24 Today’s Zaman 2012 c.
25 Watson, Mohammed és Omar 2012.
26 Rasz al-Ajn/Serêkanîye („Kútfő”) egy mintegy ötvenezer lakossal rendelkező város a török határ 

közelében. Az első összecsapások elől több mint tizenötezren menekültek Törökországba: ez volt az 
első nagyobb kurd menekülthullám. Enders 2012.

27 ReliefWeb 2013.
28 Hürriyet Daily News 2013.
29 The Daily Star 2013.
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Az iszlám állAm A szíriAi polgárháBorúBAn

Az Iszlám Állam gyökerei az Iraki al-Káidához nyúlnak vissza; ideológiájában ha-
sonló ahhoz – az iszlám kezdeteit, valamint a vahhábizmus30 legrigorózusabban 
betartott tanait élesztette újra –, de immár a vallásban képzett, s magát kalifának 

kikiáltó Abu Bakr al-Bagdádi vezetésével. Célja, mint maga az egyik névváltozat – az 
Iszlám Állam Irakban és Levantéban – is mutatja, egy, a mai nemzetállami határokon 
átnyúló területen az iszlám törvényei szerint alapított és irányított állam, kalifátus létre-
hozása.31 E muszlim közösség, az umma életterének a mai Irak és Szíria egyes területein 
történő megteremtése azonban csak a kezdeti cél; ismertek olyan térképek is, melyek a 
valaha létezett teljes dár al-iszlám – muszlim irányítás alatt álló terület – meg- és visz-
szahódítását mutatják. A szervezet ez irányú tevékenységét félelmetesen mechanikus 
tudatosság és megdöbbentő kegyetlenség jellemezte, amely nem csak Nyugatról nézve 
keltett morális aggodalmat.32 Az Iszlám Állam ugyanis módszeresen igyekezett/igyekszik 
leszámolni az útjába kerülő akadályokkal, legyen szó a különböző ellenséges iszlamista 
csoportokról vagy – később – a Kobanét védő kurdokról.

A 2013 őszét megelőző időszakból viszonylag kevés információ áll rendelkezésre az 
Iszlám Állam szíriai tevékenységéről. Ennek egyik oka, hogy a meglehetősen heterogén 
ellenzéki csoportok egyikeként akkoriban nem játszott kiemelkedő szerepet, ráadásul 
nem folytatott markánsan olyan tevékenységeket sem, mint a szintén az al-Káidával szo-
ros kapcsolatban álló an-Nuszra Front, mely viszont különösen a vegyi fegyverek kérdése 
kapcsán a leginkább előtérbe került iszlamista ellenzéki szervezet volt. Sőt, a két szerve-
zet bizonyos helyi szárnyai között átmenetileg egyfajta szövetség vagy együttműködés is 
létezett, ebből adódóan gyakran összekeverték őket. Az első konkrétum az Iraki Iszlám 
Állam vezetőjének, Abu Bakr al-Bagdádinak a 2013. április 9-i bejelentése, miszerint a 
tevékenységüket Szíriára is kiterjesztik.33 Az ettől kezdve az Iszlám Állam Irakban és 
Szíriában (vagy Levantéban, ISIS/ISIL) néven ismert szervezet májusban foglalta el a ma 
is a központjaként működő – kelet-szíriai – Rakka városát.34

Az Iszlám Állam Irakban és Szíriában 2013 szeptemberében kezdett önálló aktorként 
működni és a szíriai ellenzéktől végleg elválva, azzal szembeni pozíciót szerezni és te-
rületeket elfoglalni. Az első közvetlen konfliktus egy viszonylag triviális kérdésben tört 
ki, ami azonban jól példázza az ISIS ideológiai merevségét és konzervatív iszlámértel-
mezését: az Aleppótól északnyugatra, a szíriai–török határ mentén fekvő Aczáz város 

30 A vahhábizmus Mohamed ibn Abd-al-Vahháb (1703–1791) tanításain alapszik, és a 18. század 
közepétől vált az Arab-félszigeten domináns irányzattá, amikor az Ál Szaúd (a Szaúd család) politikai 
törekvéseivel összefonódva azok ideológiai alapjául szolgált, így a mai Szaúd-Arábia is erre a vallási 
irányzatra épült.

31 A kalifátusnak (arabul khiláfa) kettős jelentése van: egyrészt jelenti magát az államképződményt, 
másrészt viszont a Próféta vallási-szellemi örökségét is.

32 Jasper 2014.
33 Washington Institute Policy Analysis 2013.
34 NPR.ORG 2014.
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kórházában ápolták a Szabad Szíriai Hadsereg Ászifa („vihar”) Brigádjának és az ISIS-
nek a harcosait, amikor egy, az Orvosok Határok Nélkül kötelékébe tartozó német doktor 
érkezett a kórházba.35 Az ISIS követelte az idegen orvos eltávolítását, aminek a térséget 
uraló Ászifa Brigád nem tett eleget.36 Válaszul az ISIS fegyveresei megtámadták a brigád 
katonáit, és szeptember 18. és 23. között kiűzték őket a városból. A szervezet agresszív 
fellépésének köszönhetően a szíriai iszlamista szervezetek a szeptember 24-én kötött szö-
vetségükbe az ISIS-t már nem vették be, ellentétben hagyományos partnerével, a Nuszra 
Fronttal.

Az ellenzék más csoportjai és az ISIS közötti ellentétek azonban 2014 januárjában 
élesedtek ki, és egy – a Szabad Szíriai Hadsereg és a mérsékelt iszlamista csoportok 
által „második forradalomnak” nevezett –, az Iszlám Állam elleni kampányhoz vezet-
tek. A casus bellit egy népszerű ellenzéki vezető, Huszein Szulejmán elfogása és csak 
megcsonkított holttestének visszaadása, valamint a történtek miatt kirobbant tüntetések 
résztvevőinek megtámadása jelentette.37 Válaszul az ellenzék egy széles körű és nagy-
szabású katonai hadjáratot kezdett az ISIS ellen, amelynek célja a szervezet kiűzése volt, 
nyugatról kelet felé. Január második felére egyértelművé vált, hogy az ISIS Északnyugat-
Szíriában erősen teret vesztett – Idlib és Aleppó régióból38 szinte teljesen kiszorultak39 –, 
de a keleti országrészekben is komoly veszteségeket szenvedett: februárban például fel 
kellett adnia Deir ez-Zor városát.40 További csapást jelentett az ISIS számára, hogy febru-
ár 4-én az al-Káida megszakította kapcsolatait a szervezettel,41 így komolyan megromlott 
a viszony a Nuszra Front és az ISIS között is;42 olyannyira, hogy éppen a Nuszra Front 
harcosai szorították vissza – átmenetileg – az ISIS fegyvereseit Irakba.

2014 márciusában azonban az ISIS hatékony ellentámadásba lendült, és három hónap 
leforgása alatt visszafoglalt több várost, köztük Deir ez-Zor jelentős részét is, és megindult 
az iraki–szíriai határváros, Álbú Kamál ellen.43 Júniusban44 és augusztusban45 Aleppóban 
is területeket tudtak szerezni, így fontos utánpótlási útvonalak ellenőrzését sikerült át-
venniük.46 Miután a szervezet vezetője június 29-én kikiáltotta az Iszlám Államot mint 
kalifátust, egyre nagyobb számban álltak át47 a kisebb-nagyobb iszlamista szervezetek 
al-Bagdádi oldalára, és tették le neki a hűségesküt.48

A sikeres (iraki és) szíriai hadműveletek nagyjából egybeestek azokkal a hírekkel, 
amelyek arról szóltak, hogy Irakban Szaddám Huszein régi híveinek egy csoportja, akik 
között – akár külföldön, pl. a Szovjetunióban vagy az Egyesült Államokban – képzett 

35 Zaman Alwsl 2013.
36 Institute for Study of War 2013.
37 LATimes 2014.
38 Yateem 2014.
39 LATimes 2014.
40 The Syrian Observer 2014.
41 Hubbard 2014.
42 The Daily Star 2014. a.
43 The Daily Star 2014 b.
44 The Daily Star 2014 c.
45 Reuters 2014.
46 NaharNet 2014.
47 Middle East Eye 2014.
48 al Hamadee–Gutman 2014.
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katonatisztek is voltak, csatlakoztak az Irakban területeket szerző Iszlám Államhoz. 
Mindenesetre katonai stratégák közreműködésére utalt a célpontok – fontos útvonalak, 
folyópartok és a moszuli gát, valamint a határátkelőhelyek – kiválasztása. Kiemelt jelen-
tősége volt eleinte a török–szíriai utánpótlási útvonalak mentén fekvő Báb asz-Szalám49 és 
Atma50 határátlépők elfoglalásának, de 2014 júliusában már az Iszlám Állam ellenőrzött 
az ENSZ által51 a segélyszállítmányok célba juttatására használt négy legfontosabb határ-
átkelőből hármat.52 Sőt, maga Kobane is fontos szerepet játszik az ott áthaladó útvonalak 
ellenőrzésében. A gyors sikerekhez azonban hozzájárultak az iraki hódításokban szerzett 
hadifelszerelések is, melyeket a menekülő iraki hadsereg hagyott hátra.

Az előretörés sikerének kulcsa azonban mégis a humán tényező, a helyi lakosság ma-
gatartása, hozzáállása volt, amint ez lehet az Iszlám Állam tartós jelenlétének vagy éppen 
visszaszorításának a záloga is.53 Ismert, hogy a központi iraki – túlnyomóan síitákból álló – 
hadsereg gyakorlatilag megfutamodott az Iszlám Állam harcosai elől. Ennek legfőbb oka 
az iraki hadsereg felépítésében keresendő, melyet etnikailag/vallásilag homogén csopor-
tokból szerveztek. A síita egységeket Irak szunnita területein ellenségesen fogadták, és a 
helyi lakosság a szintén szunnita Iszlám Államot az első pillanatban mintegy felszabadí-
tóként üdvözölte, miközben a síita katonák egyszerűen hazamentek.

A koBAnei csAtA

A kobanei csata fő ellenfelei – a szíriai kurdok és az Iszlám Állam – tehát gyökere-
sen eltérő programmal rendelkeznek, szervezetük és felépítésük különböző, így 
a szíriai polgárháborúban bejárt útjuk is más. A két fél eltérő motivációkkal és 

másfajta ellenségképpel jutott el odáig, hogy mára alapvető céljaik elérésének legfőbb 
akadályát jelentsék egymás számára. Ez az összecsapás azonban nem volt sem magától 
értetődő, sem eleve adott.

2013 júniusában a PYD – mint láttuk – a Szabad Szíriai Hadsereggel (FSA) szemben 
vívott harcokban még korlátozott mértékben együttműködött al-Bagdádi embereivel,54 de 
ősszel már egyedül harcolt az FSA,55 a Nuszra Front és az ISIS ellen.56 2014 januárjától vi-
szont leginkább már csak az ISIS és a PYD közötti harcokról57 számolt be58 a sajtó.59 Abu 
Szaif, a Szabad Szíriai Hadsereghez köthető Rakkai Forradalmi Brigádok vezetője szerint 

49 Al-Monitor 2013.
50 World Bulletin 2013.
51 Lundquist 2014.
52 Aljazeera America 2014.
53 2006-ban az Iszlám Állam elődjét, az Iraki al-Káidát is csak a helyi lakosság segítségével lehetett 

visszaverni.
54 van Wildenburg 2013.
55 Reuters 2013.
56 Hall 2013.
57 ANHA 2014. a.
58 ANHA 2014. b.
59 ANHA 2014. a.
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2014 tavaszán az FSA és a YPG tűzszünetet kötött, hogy a közös ellenséggel szemben fel 
tudják venni a harcot.60

Az ISIS és a kurdok közötti összecsapások 2014. tavaszi kiéleződése három ténye-
zőre vezethető vissza. Egyrészt az ISIS elleni szíriai ellenzéki offenzíva következtében 
al-Bagdádi szervezete a nyugati területi veszteségeket az északi és keleti régiókban igye-
kezett kompenzálni. Másrészt a Szabad Szíriai Hadsereg, az egyes, kevésbé radikális 
iszlamista szervezetek és a kurdok közötti együttműködés fokozódása miatt – amit az 
ISIS jelentette közös fenyegetés erősít – az ellenzék és az ISIS közti törésvonal leképe-
ződött a kurdok és az Iszlám Állam közötti ellentétben is, amelyet csak még növelt a 
szíriai hadsereg és a kevésbé radikális szervezetek közötti együttműködés fokozódása. 
Harmadrészt, a „népi kurd erők” (YPG) és a PYD akadályt jelentettek az Iszlám Állam 
útjában, amikor az a stratégiailag fontos iraki–szíriai, valamint szíriai–török határvá-
rosok kizárólagos ellenőrzését akarta megszerezni.

Az ISIS és a kurdok közötti ellentétek kiéleződésével párhuzamosan, Kobane környé-
kén is 2014 februárjában erősödtek fel a harcok. Február 1-jén a YPG katonái támadták 
meg a Tell Abjadban található iszlamistákat,61 majd az ellentámadást végrehajtó Iszlám 
Állam március 13-án foglalta el a Kobane térségében található Qara Qozaq hidat az 
Eufráteszen,62 március 17-étől pedig kifejezetten éles összecsapásokról beszélhetünk a 
régióval kapcsolatban.63 Az Iszlám Állam április elsején indított nagyszabású, három 
irányból vezérelt ostromot Kobane ellen.64 Május és június folyamán Észak-Szíria egyéb 
területein, lelki nyomásgyakorlás céljából, számos iraki kurd diákot rabolt el az iszlamista 
szervezet,65 majd augusztusban újult erővel támadta meg Kobane városát, a Moszulban 
és egyéb elfoglalt iraki területeken megszerzett nehéztüzérségi fegyverekkel.66 Így 
szeptember közepére, a város környékén lévő falvak67 elfoglalásával csupán 15 kilométer-
nyi távolságra voltak a regionális központtól.68

Kobane jelentősége – szempontoK és céloK

A szíriai kurdok oldaláról a Kobane birtoklásáért folytatott küzdelem hátterében 
politikai, katonai, logisztikai, illetve lélektani szempontokat azonosíthatunk.

A szíriai kurdok által lakott területeken az elmúlt években kiépített 
kváziautonómia sorsát az ISIS Kobane elleni támadása alapvetően veszélyezteti. A vá-
ros ugyanis elhelyezkedéséből adódóan összekapcsolja a kurdok által ellenőrzött keleti 
és nyugati területeket, Afrín és Kámisli közötti központ, és egyben a kurdok által lakott 

60 Weiss 2014.
61 ANHA 2014. a.
62 ANHA 2014. c.
63 Tastekin 2014.
64 Uo.
65 The Daily Star 2014 c.
66 Rudaw 2014.
67 Voice of America 2014.
68 The Malay Mail Online 2014.
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harmadik legnagyobb város Szíriában. Bukása az említett területek egymástól való elszi-
getelődésével járna, ami jelentős mértékben csökkentené a kurdok mozgásszabadságát, 
gyengítené önrendelkezési törekvéseiket. Ez az elszigetelődés erőteljes negatív hatást 
gyakorolna a kurdoknak a megmaradó területeken kínálkozó logisztikai és katonai lehe-
tőségeire is. Ahogy azt fent jeleztük, Kobane nemcsak összekötő szerepet tölt be a kurd 
területek között, hanem egyben fontos logisztikai központ is. Az ország nyugati részén 
– elsősorban Aleppóban – zajló harcok során a kurd erők ellátása a közelmúltig a kobanei 
régión keresztül történt, ami a továbbiakban végleg lehetetlenné válna, ha az ISIS ellen-
őrzése alá vonná a térséget.

Kobane elvesztésével a kurdoknak az ISIS-szel szembeni katonai lehetőségei lénye-
gesen csökkennének. A város ugyanis olyan hídfőállásként is szolgálhat az ISIS elleni 
támadásokban, amelyen keresztül a szervezet belső területei, illetve akár a központja, 
Rakka is elérhetővé válhat – tehát stratégiai pont. Elvesztésével viszont a kurdok csak 
nyugatról, illetve keletről, sokkal kedvezőtlenebb katonai feltételek mellett vonulhatná-
nak az ISIS ellen.

Kobane bukásával a terület lakossága hosszú távon menekültté válna. Jelentős ré-
szük már szeptember közepén Törökországba menekült: néhány nap alatt százezrek 
lépték át a határt. Ha az ISIS offenzívája sikerrel járna, ők hosszú időre menekültstá-
tuszba kényszerülnének.

Az eddig felsorolt eshetőségeket tovább árnyalja az a tény, hogy Kobane a harcok so-
rán egyre inkább a kurd autonómia szimbólumaként értelmezhető és értelmeződik, így a 
politikai-katonai szerepén túl nem hagyható figyelmen kívül a lélektani jelentősége sem, 
amellyel mind a szíriai, mind az egyéb országokban élő kurdok számára bír. Ráadásul 
Kobane bukását követően az ISIS minden valószínűség szerint példát statuálna a fog-
ságba esett kurdokon, ami meghatározóan hatna a szíriai, de az iraki és a törökországi 
kurdokra is.

Az Iszlám Állam stratégiájában Kobanénak három szempontból van jelentősége. 
Egyrészt a térség ellenőrzésével közvetlen összeköttetést hozna létre az általa ellenőrzött 
északnyugati szíriai területek, valamint Rakka között. Másrészről a város elleni offen-
zíva beleillik az Iszlám Állam azon stratégiájába, amelynek célja a határszakaszok és 
-átkelők elfoglalása és biztosítása. Mindemellett a szíriai kurd területek közel fekszenek 
Rakkához, ezért a PYD és a YPG folyamatos fenyegetést jelent az Iszlám Állam számára, 
ami fölöttébb érdekeltté teszi a csoportot a szíriai kurdok meggyengítésében. Ráadásul 
2014 tavasza óta közeledés tapasztalható a kurdok és az FSA között, ami további veszé-
lyes tendencia az ISIS számára.
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A válság regionális dimenziójA

Kobane és az Iszlám Állam a nemzetközi napirend egyik legfontosabb té-
májává vált. A szíriai polgárháborúba beavatkozni vonakodó nyugati 
szövetségesek, akik a „vörös vonalként” emlegetett vegyifegyver-használat 

után tulajdonképpen orosz segítséggel tudtak vállalásuk alól kibújni,69 az Iszlám 
Állam iraki és szíriai előretörése kapcsán mégis rákényszerültek a beavatkozásra. 
Ez azonban egyelőre kizárólag légi csapásokban valósul meg, miközben egyre nyil-
vánvalóbb, hogy a helyzetet pusztán a levegőből nem lehet megoldani. Míg Irakban 
a beavatkozás jogi alapját a helyi kormány kérése és felhatalmazása adja, ezért a 
nyugati szövetségesek – egyre nagyobb számban – ott sorakoznak fel az Egyesült 
Államok mögött, addig Szíriában az Aszad-rezsim semmiféle felhatalmazást nem ad 
(miközben pedig nyilván a javára válik a mára a legveszélyesebbé vált ellenfelének 
meggyengítése). Így azonban a Szíriában légi csapást mérő koalícióban az Egyesült 
Államok szövetségesei bizonyos arab államok (Marokkó, Jordánia, Egyiptom, az 
Egyesült Arab Emirátusok és Szaúd-Arábia), illetve valószínűleg más, meg nem 
nevezett országok.

A szárazföldi beavatkozás elmaradása azonban regionális és/vagy helyi megoldást 
fog kikényszeríteni. Miközben magukat a térség regionális hatalmait is közvetve-
közvetlenül fenyegeti az Iszlám Állam, a közös veszély percepcióján kívül minden 
államnak és/vagy politikai és egyéb csoportnak sajátos érdekei fogalmazódnak meg az 
Iszlám Állam visszaszorításában. Ez a sokféleség kérdésessé tehet egy valóban haté-
kony együttműködést és fellépést.

A kobanei válságra adott válaszok dinamikus képet mutatnak a Közel-Kelet 
nemzetközi kapcsolatairól. Általánosságban elmondható, hogy a kobanei csatában ér-
dekelt nemzetközi szereplők egyike sem rendelkezik közvetlen és konkrét érdekkel 
a város hovatartozása kapcsán; valamennyien egy Kobanén túlmutató problémakör 
szemszögéből látják az eseményeket, és alapvetően saját percepcióik és valós vagy 
vélt közvetett érdekeik alapján hoztak döntéseket. Ezek közül a legfontosabb a Bassár 
el-Aszad kormányához való viszonyulás kérdése, amely számos kormányzatnak a há-
borús hozzáállását is megmagyarázza.

A nemzetközi közösségen belül a kérdésben kialakult legfontosabb törésvonalat 
nem a konfliktusban álló két szereplő mögé való felsorakozás jelenti, hanem a kurdok 
melletti kiállás intenzitása és mértéke, konkrétan pedig az, hogy egy adott ország 

69 Barack Obama amerikai elnök 2012 nyarán bejelentette, hogy amennyiben a szíriai rezsim beveti ve-Barack Obama amerikai elnök 2012 nyarán bejelentette, hogy amennyiben a szíriai rezsim beveti ve-
gyi fegyvereit a saját lakossága ellen, akkor elkerülhetetlen a nyugati országok beavatkozása. Miután 
több kisebb vegyifegyver-támadás ellenére sem következett be az ellenzék által követelt intervenció, 
2013. augusztus 21-én egy több száz halálos áldozatot követelő támadás történt Damaszkusz egyik 
külvárosában. Egy hirtelen megkötött orosz–szíriai megállapodás értelmében Szíria bejelentette, 
hogy csatlakozik a vegyifegyver-tilalmi egyezményhez, és nemzetközi ellenőrzés – és megsemmisí-
tés – alá helyezi vegyifegyver-készleteit.
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támogatja-e az ISIS ellen Szíriában folyó katonai akciókat vagy sem.70 Azok ugyanis 
– az iraki csapásokkal ellentétben – a nemzetközi jog szerint nem tekinthetők legálisnak: 
az Egyesült Államok is csak egy kétes és megkérdőjelezhető jogelvre tud hivatkozni. Így 
csak kevés kormányzat vesz részt Washington mellett a főleg Rakka, Aleppó és Kobane 
területét érintő légitámadásokban. Ráadásul ezen országok körét nem is tudjuk minden 
kétséget kizáróan meghatározni: egy október 13–14-ei washingtoni találkozóról beszélve 
az amerikai kormányzat maga ismerte el, hogy számos, a bombázásban részt vevő állam 
nem kívánja nyilvánosan felfedni a támadásokban vállalt szerepét.71

A szíriai bombázásokban való részvételt ugyanakkor nem a szíriai kurdok védelmé-
hez kötődő közvetlen érdekek határozzák meg, sokkal inkább Bassár el-Aszad hatalmon 
maradásának megítélése befolyásolja a döntéshozatalt: az ISIS meggyengülésében sokan 
a damaszkuszi rezsim megerősödését látják. Ebből a szempontból a nemzetközi és a regi-
onális szereplők három csoportba sorolhatók:

Az IS visszaszorításában 
érdekelt

Az IS szíriai 
visszaszorításában csak 
korlátozottan érdekelt

Bassár el-Aszad 
eltávolításában érdekelt

az Egyesült Államok és a 
nyugati országok,

Szaúd-Arábia és a GCC, 
Jordánia

Törökország, KRG

Bassár el-Aszad hatalmon 
maradásában érdekelt Irán

A táblázat első kategóriájába tartozó államok viszonylag kényes helyzetben vannak: 
egyik oldalról – érdekeikből és értékeikből adódóan – fel kívánnak lépni az Iszlám Állam 
ellen, ugyanakkor Aszad megerősödését sem tartják kívánatosnak, ami miatt óvatosan ke-
zelik az Iszlám Állam elleni hadjáratot. A gyakorlatban azt láthatjuk, hogy ezen államok 
egy része a szíriai bombázásokban való részvétel mellett döntött – elsősorban az Egyesült 
Államok, Jordánia, Szaúd-Arábia, Bahrein, Katar és az Egyesült Arab Emirátusok72 –, 
amiből arra lehet következtetni, hogy jelen pillanatban az Iszlám Államot komolyabb 
fenyegetésként percepcionálják, mint az Aszad-rezsimet.73 Ugyanebbe a kategóriába tar-
toznak azonban azok az országok is, amelyek végül annak ellenére sem vettek részt az IS 
elleni támadásokban, hogy a nemzetközi és a hazai közvélemény is hiányolta az egyér-
telmű kiállásukat. Ide tartozik például Izrael. Ezen országokról általánosan elmondható, 

70 Ahogy arra már utaltunk, nemzetközi jogi szempontból erősen vitathatóak a Szíriában történő légi 
csapások, mivel – Irakkal ellentétben – Damaszkusz nem hívta be a külföldi csapatokat az ország 
területére, így az Egyesült Államok vezette koalíció is kénytelen a „forró üldözés” erősen vitatható 
jogelvére hivatkozni.

71 Ratnam 2014.
72 Sly–Murphy 2014.
73 Illetve a GCC országai számára fontos szempont a nyugati kapcsolatok és a presztízsük fenntartása, 

mivel sok kritika érte őket a múltban, elsősorban Szaúd-Arábiát és Katart, hogy egyes csoportok a 
területükről és a kormány tudtával támogatták az Iszlám Államot.
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hogy vagy a nemzetközi jogi aggályaik miatt maradtak ki az akciókból, vagy kimondatla-
nul is nagyobb fenyegetésként érzékelik az Aszad-rezsimet, így az ISIS meggyengítésével 
nem akarják annak pozícióit erősíteni.

A második kategóriába azon országok tartoznak, amelyek morális és értékalapon 
egyaránt elítélik mind a damaszkuszi rezsimet, mind az ISIS tevékenységét, ám valamely 
speciális szempont következtében nem teljes mértékben érdekeltek a terrorszervezet visz-
szaszorításában. Erre kiváló példát jelent Ankara: Törökország számára a kobanei helyzet 
elsősorban a kurdkérdésen keresztül nyer értelmezést, mivel a polgárháború alatt kiala-
kult szíriai kurd kváziautonómia a területi integritást veszélyeztető tényezőként jelenik 
meg. Ennek oka egyrészt az, hogy az észak-iraki Kurdisztáni Regionális Kormányzat 
(KRG) után, mellyel az elmúlt évtizedben kifejezetten jó kapcsolatrendszert épített ki, 
a térség négy különböző, kurd kisebbséggel rendelkező államából immár a másodikban 
válnak gyakorlatilag függetlenné a kurdok, és ez már egyfajta tendenciának fogható fel. 
Másrészt azért számít veszélynek, mert a meghatározó szerepben lévő szíriai kurdok 
(PYD) a törökországi kurd terrorszervezettel, a PKK-val ápolnak szoros kapcsolatokat, 
miközben az iraki kurdokkal nem. (Ezzel magyarázható az is, hogy Maszúd Barzáni, 
az Iraki Kurd Regionális Kormányzat vezetője szinte vonakodva szólította fel az iraki 
kurdokat Kobane megsegítésére.) Mindez magyarázatul szolgál arra is, hogy Törökország 
miért nem avatkozik be Kobanéban.

Törökország az elmúlt hetekben egyértelművé tette, hogy Kobane és a szíriai pol-
gárháború kérdését nem hajlandó egymástól elválasztva kezelni: csak az Aszad-rezsim 
elleni fellépést is tartalmazó koalíciós műveletekben érdekelt. Október 16-án, az al-
Dzsazíra csatornának adott interjújában Ahmet Davutoğlu török miniszterelnök ennek 
jegyében immár a török–szíriai határ mentén – szíriai területen – létrehozandó bizton-
sági sávról beszélt. Úgy vélte, hat régióban nyolc körzetből álló zónát kellene az ENSZ 
BT felhatalmazásával létrehozni és nemzetközi védelem alá helyezni, amely az Aszad-
rezsim ellenőrzése alatti Latakiától, a Nuszra Front és szövetségesei ellenőrzése alatt 
álló Idlib, illetve a „népi kurd erők” (YPG) felügyelete alá tartozó területek érintésével, 
az Iszlám Állam ellenőrzése alatt tartott területeket is magában foglalná. A biztonsági 
övezetet esetleg repüléstilalmi zóna is védené.74 Mindez részben megoldást jelenthetne 
arra a menekülthullámra is, melyben immár közel kilencszázezer regisztrált és legalább 
még egyszer ennyi nem regisztrált menekült ment át Törökországba a két állam közötti 
„nyitott határnak” köszönhetően, s akiknek ellátásához – amely minden forrás szerint 
mintaértékű – Törökország igen kevés nemzetközi támogatást kap.

Az Iszlám Állam radikális konzervatív iszlámfelfogása az iszlamistának tartott tö-
rök kormány számára ideológiai kihívást is jelent, hiszen alapjaiban kérdőjelezi meg, 
sőt nyilvánítja elpusztítandó eretnekségnek az AKP „muszlimdemokrácia-modelljét”, 
mindazonáltal nagyon valószínűtlen, hogy az Iszlám Állam török területre merészked-
ne, különösen a határ mentén felvonultatott török hadsereggel szemben. Nem véletlen, 
hogy a török parlament megadta a felhatalmazást a hadseregnek arra, hogy adott eset-
ben átlépjék a szíriai (és/vagy az iraki) határt. A közelmúlt történelmében volt már arra 
példa, éppen Irak vonatkozásában, hogy a török hadsereg a határon átlépve üldözte a 

74 Today’s Zaman 2014.
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szomszédos országba visszahúzódó kurd harcosokat, és egyfajta biztonsági zónát tartott 
fenn iraki területen, sőt mindehhez Szaddám Huszein hallgatólagos beleegyezését is meg-
kapták. Így ez a lépés nem előzmény nélküli, és a térségben is ismert, mások (Izrael) által 
is követett gyakorlat, illetve éppen a kurdkérdésben a szomszédos, kurd kisebbségekkel 
rendelkező államok „megértésével” is találkozik. Azonban a török állam és hadsereg nem 
kívánja egyedül, szövetségesek nélkül magára vállalni a szárazföldi beavatkozás terheit 
és következményeit. De maguk a kurdok sem látnának szívesen török katonákat a kurd 
területeken.

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy Törökország számára ismét aktuális fenye-
getéssé válhat a PKK fegyveres küzdelme, ha a török állam Kobanében továbbra sem 
hajlandó beavatkozni a kurdok oldalán. A törökországi kurdok a kobanei támadás kezdete 
óta demonstrálnak, illetve tömegesen próbálnak átjutni a határon, hogy csatlakozzanak 
a harcolókhoz, amit azonban a török fegyveres erők igyekeznek megakadályozni. A kur-
dok lakta területeken az elmúlt hetekben összecsapások történtek a kormány és a tüntető 
kurdok között, ami veszélybe sodorta a török kormány és a PKK között 2013 óta zajló 
békefolyamat fenntartását.

Szintén ide tartozik az iraki Kurdisztáni Regionális Kormányzat, mely – Törökországgal 
ellentétben – közvetlenül is célpontjává vált az ISIS tevékenységének, ezért első ránézésre 
talán meglepő, hogy a KRG nem vesz részt teljes súllyal az Iszlám Állam elleni hadjá-
ratban. Ugyanakkor már azokban az időkben is, amikor az ISIS Erbil felé tartott, a KRG 
világosan kifejezte, hogy számára a saját területeinek a visszaszerzése és biztosítása je-
lenti a fő célt.75 Ráadásul ebben az álláspontjában – nem titkolt módon – szerepet játszik 
az a politikai ellentét, amely a KRG irányítója, Maszúd Barzáni, valamint a szíriai kurdok 
fő szövetségese, a PKK ideológiai vezetője, Abdullah Öcalan között fennáll.76

A harmadik kategóriába tartozó Irán tűnhet a legegyértelműbb esetnek, hiszen 
Teherán egyszerre érdekelt az Aszad-rezsim életben tartásában, valamint az Iszlám 
Állam meggyengítésében. Az ország ráadásul katonai és pénzügyi támogatást is nyújt a 
damaszkuszi vezetés számára,77 az október 10-én rendezett ankarai tárgyalásokon pedig 
Huszein Amír Abdollahián külügyminiszter-helyettes arról győzködte török partnereit, 
hogy lépjenek fel aktívabban Kobane védelmében.78

Irán számára az ISIS elsődleges fenyegetést Irakban jelent, ahol akár közös határ is 
kialakulhat az Iszlám Állam és az Iszlám Köztársaság között. Tekintettel arra, hogy az 
Iszlám Állam szempontjából Irán „eretnek”, egy esetleges közvetlen szomszédság még 
akkor is komoly biztonságpolitikai kihívás, ha nem valószínű, hogy rövid és/vagy kö-
zéptávon közvetlen fegyveres konfliktus törne ki közöttük. Ugyanakkor amennyiben az 
Irakban lévő síitákat, de különösen a síita szent helyeket – melyek védelmére az iráni 
vezetés nyilvános fogadalmat tett – bármiféle atrocitás éri, az Iránt olyan helyzetbe hoz-
hatja, melyben akár közvetlen beavatkozásra is kényszerülhet, amit pedig mindenképpen 
el akar kerülni. Közvetett támogatás azonban minden jel szerint érkezik Iránból a kur-
dokhoz, sőt egyes hírek szerint Kászem Szolejmáni tábornok, az Iszlám Gárda Kudsz 

75 Kurdistan Regional Government website 2014.
76 Chomani 2013.
77 Yashar 2014.
78 Hürriyet Daily News 2014.
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Brigádjának vezetője kurd harcosok társaságában volt látható.79 Emellett Irakban fontos 
szempont az utóbbi évtizedben megszerzett gazdasági potenciál védelme és megtartása is.

A szíriai kurdok és Kobane helyzete Irán szempontjából szintén több tényező men-
tén értékelhető: Egyrészt Irán maga is rendelkezik mintegy 3-4 millió kurd származású 
lakossal, akiknek az autonómiatörekvéseit akkor sem nézi jó szemmel, ha azok eddig 
főként a kulturális autonómia céljában fogalmazódtak meg. Másrészt, mint az Aszad-
rezsim szövetségese, Irán abban érdekelt, hogy Bassár al-Aszad hatalomban maradjon, 
illetve visszaszerezze az irányítást Szíria teljes területe fölött, így minden beavatkozás, 
mely a rezsim ellenzékét gyengíti, kedvező lépés Irán számára. És mivel ez a beavatko-
zás a saját területétől messze történik, az iráni rendszert nem fenyegeti. Ennek ellenére 
Teherán maga nem vesz részt az amerikai vezetésű légitámadásokban, sőt egy szuverén 
állam belügyeibe való beavatkozásként, nyilvánosan elítéli a szíriai hadműveleteket, me-
lyekkel a véleménye szerint egyébként nem is érnek el érdemi eredményt.

Ebből kifolyólag Irán az ISIS elleni harc sikerességét a szíriai kormány megsegítésén 
keresztül látja biztosítottnak.80 Ráadásul amellett is érvelhetünk, hogy az Iszlám Állam 
léte önmagában kedvező lehet Teherán számára, amennyiben az segíti az Aszad-kormány 
rehabilitálását, valamint ha ellentéteket szülne a szunnita államok és a Nyugat alkotta 
hagyományos szövetség tagjai között.

konklúzió

Összességében megállapítható, hogy nincs olyan ország, amely egyértelműen az 
Iszlám Állam oldalára állna a kobanei csatában. Az igazi törésvonalat a Szíria 
területén folyó, IS-ellenes katonai akciókban való részvétel jelenti. A regioná-

lis szereplők döntéshozatalát jellemzően négy tényező befolyásolja: az Aszad-rezsim 
megítélése (legfőképp), a nemzetközi jogi szempontok, a saját legitimációjuk, valamint 
egyes országoknál a kurd önállósodási törekvésekhez fűződő érdekek; azaz Kobane nem 
ugyanazon okok miatt fontos a különböző politikai szereplőknek. Látható az is, hogy 
azon országok döntenek a légitámadásokban való részvétel mellett, amelyek jellemzően 
fenyegetésként tekintenek Damaszkuszra és az Iszlám Államra is. Ez azonban korlátozza 
az országok Kobane védelmére való képességét és elhivatottságát.

Megállapítható az is, hogy az Iszlám Állam és a szíriai kurdok összecsapása nem volt 
sem magától értetődő, sem eleve determinált, mint ahogyan az sem, hogy Kobane a hábo-
rú egy szakaszában ilyen jelentőséggel bírhat.

Végül talán az is kimondható, hogy a harc szimbóluma fontosabb, mint annak tény-
leges jelentősége.

79 Middle East Online 2014.
80 Iran Daily News 2014.

Arany Anett, N. Rózsa Erzsébet, Szalai Máté                                     Kobane

2014. október 22.           17



irodAlomjegyzék

Akko, Massoud: The „Gift” of Citizenship Is Not Enough. The Damascus Bureau, http://www.
damascusbureau.org/?p=2238 2011. április 19.

al-Arabiyya News: Syrian Kurds Divided on International Intervention. al-Arabiyya News, http://
english.alarabiya.net/articles/2012/01/31/191615.html, 2012. január 31.

Aljazeera America: UN Authorizes Aid Delivery to Syria despite Regime’s Protests. Aljazeera 
America, http://america.aljazeera.com/articles/2014/7/14/syria-un-aid.html, 2014. július 14.

Al-Monitor: ISIS Maps Emirate Borders in Syria. Al-Monitor, http://www.al-monitor.com/pulse/
security/2013/10/syria-opposition-isis-border-emirate.html, 2013. október 3.

ANHA a: YPG Launches Operation against ISIS in Til Ebyed. ANHA, http://www.hawarnews.com/
english/index.php?option=com_content&view=article&id=951:ypg-launches-operation-
against-isis-in-til-ebyed&catid=1:news&Itemid=2, 2014. február 1.

ANHA b: Clashes in Girê Spî: 8 ISIS Members Killed. ANHA, http://www.hawarnews.com/
english/index.php?option=com_content&view=article&id=957:clashes-in-gire-spi-8-isis-
members-killed&catid=1:news&Itemid=2, 2014. február 3.

ANHA c: ISIS Gangs Seized Qereqozaq Bridge in Kobanê. ANHA, http://www.hawarnews.
com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=1177:isis-gangs-seized-
qereqozaq-bridge-in-kobane&catid=1:news&Itemid=2, 2014. március 13.

Ates, Hazal: Barzani Unites Syrian Kurds against Assad. Al-Monitor, http://www.al-monitor.
com/pulse/politics/2012/07/barzani-grabs-assads-kurdish-car.html, 2012. július 16.

Bozbuğa, Rasim: Fight for Kobani. Rasim Bozbuğa Yazıları, http://bozbuga.wordpress.com/tag/
map-syria-kurds/, 2014. augusztus 13.

Chomani, Kamal: Öcalan v. Barzani: Two Contradictory Worlds. The Kurdistan Tribune, http://
kurdistantribune.com/2013/ocalan-v-barzani-two-contradictory-worlds/, 2013. május 11.

CNN: Stateless Kurds in Syria Granted Citizenship. CNN, http://edition.cnn.com/2011/WORLD/
meast/04/07/syria.kurdish.citizenship/, 2011. április 8.

Csicsmann László – N. Rózsa Erzsébet: The Minority Issue in the Middle East, with the Kurdish 
Community in Focus. Asian Studies 2013. Budapest: Magyar Külügyi Intézet, 2013. 15–54. o.

Enders, David: Rebels Capture Ras al Ayn, 1st Town to Fall in Syria’s Kurdish Region. 
McClatchy DC, http://www.mcclatchydc.com/2012/11/15/174806_rebels-capture-ras-al-ayn-
1st.html?rh=1, 2012. november 15.

Hall, Richard: Syria’s Kurds Move towards Autonomy with Announcement of Transitional 
Government. The Independent, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-
east /syrias-kurds-move-towards-autonomy-with-announcement-of-t ransitional-
government-8935441.html, 2013. november 12.

Hubbard, Ben: Al Qaeda Breaks with Jihadist Group in Syria Involved in Rebel Infighting. The 
New York Times, http://www.nytimes.com/2014/02/04/world/middleeast/syria.html?_r=0, 
2014. február 4.

Hürriyet Daily News: Iran Trying to Convince Turkey to Save Kobane. Hürriyet Daily News, 
http://www.hurriyetdailynews.com/iran-trying-to-convince-turkey-to-save-kobane.aspx
?pageID=238&nID=72769&NewsCatID=359, 2014. október 10.

Hürriyet Daily News: Kurds, al-Nusra Clash at Turkey’s Syrian Border. Hürriyet Daily News, 
http://www.hurriyetdailynews.com/kurds-al-nusra-clash-at-turkeys-syrian-border.aspx?
pageID=238&nID=50864&NewsCatID=341, 2013. július 17.

Arany Anett, N. Rózsa Erzsébet, Szalai Máté                                     Kobane

          KKI-tanulmányok  18

http://www.damascusbureau.org/?p=2238
http://www.damascusbureau.org/?p=2238
http://english.alarabiya.net/articles/2012/01/31/191615.html
http://english.alarabiya.net/articles/2012/01/31/191615.html
http://america.aljazeera.com/articles/2014/7/14/syria-un-aid.html
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/10/syria-opposition-isis-border-emirate.html
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/10/syria-opposition-isis-border-emirate.html
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=951:ypg-launches-operation-against-isis-in-til-ebyed&catid=1:news&Itemid=2
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=951:ypg-launches-operation-against-isis-in-til-ebyed&catid=1:news&Itemid=2
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=951:ypg-launches-operation-against-isis-in-til-ebyed&catid=1:news&Itemid=2
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=957:clashes-in-gire-spi-8-isis-members-killed&catid=1:news&Itemid=2
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=957:clashes-in-gire-spi-8-isis-members-killed&catid=1:news&Itemid=2
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=957:clashes-in-gire-spi-8-isis-members-killed&catid=1:news&Itemid=2
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=1177:isis-gangs-seized-qereqozaq-bridge-in-kobane&catid=1:news&Itemid=2
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=1177:isis-gangs-seized-qereqozaq-bridge-in-kobane&catid=1:news&Itemid=2
http://www.hawarnews.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=1177:isis-gangs-seized-qereqozaq-bridge-in-kobane&catid=1:news&Itemid=2
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/07/barzani-grabs-assads-kurdish-car.html
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2012/07/barzani-grabs-assads-kurdish-car.html
http://bozbuga.wordpress.com/tag/map-syria-kurds/
http://bozbuga.wordpress.com/tag/map-syria-kurds/
http://kurdistantribune.com/2013/ocalan-v-barzani-two-contradictory-worlds/
http://kurdistantribune.com/2013/ocalan-v-barzani-two-contradictory-worlds/
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/07/syria.kurdish.citizenship/
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/07/syria.kurdish.citizenship/
http://www.mcclatchydc.com/2012/11/15/174806_rebels-capture-ras-al-ayn-1st.html?rh=1
http://www.mcclatchydc.com/2012/11/15/174806_rebels-capture-ras-al-ayn-1st.html?rh=1
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syrias-kurds-move-towards-autonomy-with-announcement-of-transitional-government-8935441.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syrias-kurds-move-towards-autonomy-with-announcement-of-transitional-government-8935441.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/syrias-kurds-move-towards-autonomy-with-announcement-of-transitional-government-8935441.html
http://www.nytimes.com/2014/02/04/world/middleeast/syria.html?_r=0
http://www.hurriyetdailynews.com/iran-trying-to-convince-turkey-to-save-kobane.aspx?pageID=238&nID=72769&NewsCatID=359
http://www.hurriyetdailynews.com/iran-trying-to-convince-turkey-to-save-kobane.aspx?pageID=238&nID=72769&NewsCatID=359
http://www.hurriyetdailynews.com/kurds-al-nusra-clash-at-turkeys-syrian-border.aspx?pageID=238&nID=50864&NewsCatID=341
http://www.hurriyetdailynews.com/kurds-al-nusra-clash-at-turkeys-syrian-border.aspx?pageID=238&nID=50864&NewsCatID=341


Institute for Study of War: The Islamic Alliance Emerges. Institute for Study of War, http://www.
understandingwar.org/backgrounder/islamic-alliance-emerges, 2013. szeptember 27.

Iran Daily News: Iran Warns against Catastrophic Humanitarian Situation in Kobani. Iran Daily 
News, http://www.iran-daily.com/News/2969.html, 2014. október 7.

Jasper Gábor: 8 filmes eszköz, amivel az Iszlám Állam bekerül a hírekbe. Média 2.0, http://
media20.blog.hu/2014/10/14/8_filmes_eszkoz_amivel_biztosan_bekerul_az_is_a_hirekbe, 
2014. október 14.

Kurdistan Regional Government website: Ministry of Peshmerga Affairs: Dijila Operations 
Command Retreats from Kirkuk. Kurdistan Regional Government website, http://www.krg.
org/a/d.aspx?l=12&a=51701, 2014. június 12.

KurdNet a: Kurds Free First Kurdish City in Syrian Kurdistan from Assad Regime. KurdNet, 
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd538.htm, 2012. július 20.

KurdNet b: Clashes between Kurds and Syrian Army in the Kurdish City of Qamişlo, Western 
Kurdistan. KurdNet, http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd542.htm, 
2012. július 21.

LATimes: Al Qaeda-Linked Group Routed in Syria Rebel Infightings. LATimes, http://
www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-syrian-rebel-infighting-20140105-story.
html#axzz2pX5mNcca, 2014. január 5.

Little, Tom: Syria’s Kurds Undecided over Future. BBC, http://www.bbc.com/news/world-middle-
east-17357590, 2012. március 17.

Lundquist, Lisa: UN Grants Aid Convoys Access to Rebel-Held Areas in Syria. Threat Matrix, 
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/07/un_gives_aid_convoys_
access_to.php, 2014. július 14.

Middle East Eye: IS, Government Forces Close in on Aleppo as Splits Emerge in Opposition. 
Middle East Eye, http://www.middleeasteye.net/news/forces-close-aleppo-1584230410, 2014. 
augusztus 18.

Middle East Online: Soleimani Is the Coordinator of Iranian Support for both Syria and Iraq 
against ISIS as well as against other Sunni-Led Forces Supported by Saudi Arabia. Middle 
East Online, http://middle-east-online.com/english/?id=66800, 2014. június 27.

Mousab al Hamadee – Roy Gutman: 1,000 Syrian Rebels Defect to Islamic State in Sign It’s 
still Strengthening. The Sacramento Bee, http://www.sacbee.com/2014/07/08/6542074/1000-
syrian-rebels-defect-to-islamic.html, 2014. augusztus 7.

NaharNet: Syria Clashes as Jihadists Advance on Rebel Bastions. NaharNet, http://www.
naharnet.com/stories/en/143559-syria-clashes-as-jihadists-advance-on-rebel-bastions, 2014. 
augusztus 16.

NPR.ORG: As Rebels Fight Rebels, Grim Reports from a Syrian City. NPR.ORG, http://www.
npr.org/2014/01/08/260771319/as-rebels-fight-rebels-grim-reports-from-a-syrian-city, 2014. 
január 8.

Ratnam, Gopal: With Kobani on the Verge, Coalition Brass Will Weigh Ground Forces. Foreign 
Policy, http://complex.foreignpolicy.com/posts/2014/10/07/with_kobani_on_the_verge_coalition_
brass_will_weigh_ground_forces, 2014. október 7.

ReliefWeb: Syria’s Kurds Urge Opposition to Stop Islamist Attack. ReliefWeb, http://reliefweb.
int/report/syrian-arab-republic/syrias-kurds-urge-opposition-stop-islamist-attack, 2013. ja-
nuár 19.

Reuters: Arabs Battle Syrian Kurds as Assad’s Foes Fragment. Reuters, http://in.reuters.com/
article/2013/09/26/syria-crisis-kurds-idINL5N0HM3M220130926, 2013. szeptember 26.

Reuters: Islamic State Seizes more Territory in Syria: Monitor. Reuters, http://www.reuters.com/
article/2014/08/13/us-syria-crisis-islamicstate-idUSKBN0GD0NR20140813, 2014. augusztus 13.

Arany Anett, N. Rózsa Erzsébet, Szalai Máté                                     Kobane

2014. október 22.           19

http://www.understandingwar.org/backgrounder/islamic-alliance-emerges
http://www.understandingwar.org/backgrounder/islamic-alliance-emerges
http://www.iran-daily.com/News/2969.html
http://media20.blog.hu/2014/10/14/8_filmes_eszkoz_amivel_biztosan_bekerul_az_is_a_hirekbe
http://media20.blog.hu/2014/10/14/8_filmes_eszkoz_amivel_biztosan_bekerul_az_is_a_hirekbe
http://www.krg.org/a/d.aspx?l=12&a=51701
http://www.krg.org/a/d.aspx?l=12&a=51701
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd538.htm
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2012/7/syriakurd542.htm
http://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-syrian-rebel-infighting-20140105-story.html#axzz2pX5mNcca
http://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-syrian-rebel-infighting-20140105-story.html#axzz2pX5mNcca
http://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-syrian-rebel-infighting-20140105-story.html#axzz2pX5mNcca
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-17357590
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-17357590
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/07/un_gives_aid_convoys_access_to.php
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/07/un_gives_aid_convoys_access_to.php
http://www.middleeasteye.net/news/forces-close-aleppo-1584230410
http://middle-east-online.com/english/?id=66800
http://www.sacbee.com/2014/07/08/6542074/1000-syrian-rebels-defect-to-islamic.html
http://www.sacbee.com/2014/07/08/6542074/1000-syrian-rebels-defect-to-islamic.html
http://www.naharnet.com/stories/en/143559-syria-clashes-as-jihadists-advance-on-rebel-bastions
http://www.naharnet.com/stories/en/143559-syria-clashes-as-jihadists-advance-on-rebel-bastions
http://www.npr.org/2014/01/08/260771319/as-rebels-fight-rebels-grim-reports-from-a-syrian-city
http://www.npr.org/2014/01/08/260771319/as-rebels-fight-rebels-grim-reports-from-a-syrian-city
http://complex.foreignpolicy.com/posts/2014/10/07/with_kobani_on_the_verge_coalition_brass_will_weigh_ground_forces
http://complex.foreignpolicy.com/posts/2014/10/07/with_kobani_on_the_verge_coalition_brass_will_weigh_ground_forces
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrias-kurds-urge-opposition-stop-islamist-attack
http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrias-kurds-urge-opposition-stop-islamist-attack
http://in.reuters.com/article/2013/09/26/syria-crisis-kurds-idINL5N0HM3M220130926
http://in.reuters.com/article/2013/09/26/syria-crisis-kurds-idINL5N0HM3M220130926
http://www.reuters.com/article/2014/08/13/us-syria-crisis-islamicstate-idUSKBN0GD0NR20140813
http://www.reuters.com/article/2014/08/13/us-syria-crisis-islamicstate-idUSKBN0GD0NR20140813


Reuters: Syria Kurd Leader Vows to Keep up Democracy Struggle. Reuters, http://www.reuters.
com/article/2011/04/07/syra-kurds-leader-idUSLDE73613X20110407, 2011. április 7.

Rudaw: YPG: Nearly 700 Islamic Militants Killed in Kobane Fighting in July. Rudaw, http://
rudaw.net/english/middleeast/syria/03082014, 2014. augusztus 3.

Sly, Liz – Brian Murphy: Intensified U.S. Airstrikes Keep Kobane from Falling to Islamic State 
Militants. Washington Post, http://www.washingtonpost.com/world/airstrikes-target-islamic-
state-positions-near-embattled-kobane/2014/10/07/122c9a76-1bba-4c8c-a3df-16e5a0545bb0_
story.html, 2014. október 7.

Tastekin, Fehim: Syrian Kurds Appeal for Help to Prevent Fall of Kobani. Al-Monitor, http://
www.al-monitor.com/pulse/security/2014/04/isis-kurd-syria-fighting-fall-kobani-ain-al-arab.
html, 2014. április 4.

The Daily Star a: ISIS Jihadists Retreat from Parts of North Syria: Activists. The Daily Star, 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Feb-28/248793-al-qaeda-splinter-
group-withdraws-from-syrian-town-near-turkey.ashx#axzz2ubyeZMZO, 2014. február 28.

The Daily Star b: Syria Qaeda Loses Ground to Jihadist Rivals on Iraq Border. The Daily Star, 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Apr-10/252903-syria-qaeda-loses-
ground-to-jihadist-rivals-on-iraq-border.ashx#axzz3FxIufEwr, 2014. április 10.

The Daily Star c: Syria Jihadists Now Using Humvees Seized in Iraq: NGO. The Daily Star, 
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jun-22/261126-syria-jihadists-now-
using-humvees-seized-in-iraq-ngo.ashx#axzz35UH0YLvQ, 2014. június 22.

The Daily Star: Kurds Rout Syria Jihadists on Iraq Border: Activists. The Daily Star, http://www.
dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Oct-26/235860-syria-kurds-take-iraq-border-post-
from-jihadists-monitor.ashx#axzz3G7vrvhzH, 2013. október 26.

The Malay Mail Online: Kurds Issue New Call to Arms against Islamic State in Syria. The Malay 
Mail Online, http://www.themalaymailonline.com/world/article/kurds-issue-new-call-to-
arms-against-islamic-state-in-syria, 2014. szeptember 21.

The Syrian Observer: Sectarian Massacre in Hama, ISIS Withdraws from Deir Al-Zor. The 
Syrian Observer, http://www.syrianobserver.com/News/News/Sectarian+Massacre+In+Hama
+ISIS+Withdraws+From+Dier+AlZor, 2014. február 12.

Today’s Zaman a: PYD Representative Admits PKK Presence in Syria. Today’s Zaman, http://
www.todayszaman.com/_pyd-representative-admits-pkk-presence-in-syria_274311.html, 
2012. március 14.

Today’s Zaman b: Syrian Kurds Given Military Training in Northern Iraq, Says Barzani. Today’s 
Zaman, http://www.todayszaman.com/_syrian-kurds-given-military-training-in-northern-
iraq-says-barzani_287475.html, 2012. július 24.

Today’s Zaman c: Syrian Kurds in Control of Towns Near Turkish Border, Reports Say. Today’s 
Zaman, http://www.todayszaman.com/_syrian-kurds-in-control-of-towns-near-turkish-
border-reports-say_287348.html, 2012. július 22.

Today’s Zaman: Syria’s Assad Invites Kurdish Parties for Talks, Report Says. Today’s Zaman, 
http://www.todayszaman.com/_syrias-assad-invites-kurdish-parties-for-talks-report-
says_246481.html, 2011. június 7.

Today’s Zaman: Turkey Outlines Borders of Syria Safe Zone Including Kobani. Today’s Zaman, 
http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-outlines-borders-of-syria-safe-zone-
including-kobani_361807.html, 2014. október 16.

van Wildenburg, Wladimir: Clashes Erupt between al-Qaeda, Kurds. Al-Monitor, http://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/fighting-al-qaeda-kurdish-forces-in-syria.html, 
2013. július 16.

Arany Anett, N. Rózsa Erzsébet, Szalai Máté                                     Kobane

          KKI-tanulmányok  20

http://www.reuters.com/article/2011/04/07/syra-kurds-leader-idUSLDE73613X20110407
http://www.reuters.com/article/2011/04/07/syra-kurds-leader-idUSLDE73613X20110407
http://rudaw.net/english/middleeast/syria/03082014
http://rudaw.net/english/middleeast/syria/03082014
http://www.washingtonpost.com/world/airstrikes-target-islamic-state-positions-near-embattled-kobane/2014/10/07/122c9a76-1bba-4c8c-a3df-16e5a0545bb0_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/airstrikes-target-islamic-state-positions-near-embattled-kobane/2014/10/07/122c9a76-1bba-4c8c-a3df-16e5a0545bb0_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/airstrikes-target-islamic-state-positions-near-embattled-kobane/2014/10/07/122c9a76-1bba-4c8c-a3df-16e5a0545bb0_story.html
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/04/isis-kurd-syria-fighting-fall-kobani-ain-al-arab.html
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/04/isis-kurd-syria-fighting-fall-kobani-ain-al-arab.html
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2014/04/isis-kurd-syria-fighting-fall-kobani-ain-al-arab.html
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Feb-28/248793-al-qaeda-splinter-group-withdraws-from-syrian-town-near-turkey.ashx#axzz2ubyeZMZO
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Feb-28/248793-al-qaeda-splinter-group-withdraws-from-syrian-town-near-turkey.ashx#axzz2ubyeZMZO
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Apr-10/252903-syria-qaeda-loses-ground-to-jihadist-rivals-on-iraq-border.ashx#axzz3FxIufEwr
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Apr-10/252903-syria-qaeda-loses-ground-to-jihadist-rivals-on-iraq-border.ashx#axzz3FxIufEwr
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jun-22/261126-syria-jihadists-now-using-humvees-seized-in-iraq-ngo.ashx#axzz35UH0YLvQ
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Jun-22/261126-syria-jihadists-now-using-humvees-seized-in-iraq-ngo.ashx#axzz35UH0YLvQ
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Oct-26/235860-syria-kurds-take-iraq-border-post-from-jihadists-monitor.ashx#axzz3G7vrvhzH
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Oct-26/235860-syria-kurds-take-iraq-border-post-from-jihadists-monitor.ashx#axzz3G7vrvhzH
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Oct-26/235860-syria-kurds-take-iraq-border-post-from-jihadists-monitor.ashx#axzz3G7vrvhzH
http://www.themalaymailonline.com/world/article/kurds-issue-new-call-to-arms-against-islamic-state-in-syria
http://www.themalaymailonline.com/world/article/kurds-issue-new-call-to-arms-against-islamic-state-in-syria
http://www.syrianobserver.com/News/News/Sectarian+Massacre+In+Hama+ISIS+Withdraws+From+Dier+AlZor
http://www.syrianobserver.com/News/News/Sectarian+Massacre+In+Hama+ISIS+Withdraws+From+Dier+AlZor
http://www.todayszaman.com/_pyd-representative-admits-pkk-presence-in-syria_274311.html
http://www.todayszaman.com/_pyd-representative-admits-pkk-presence-in-syria_274311.html
http://www.todayszaman.com/_syrian-kurds-given-military-training-in-northern-iraq-says-barzani_287475.html
http://www.todayszaman.com/_syrian-kurds-given-military-training-in-northern-iraq-says-barzani_287475.html
http://www.todayszaman.com/_syrian-kurds-in-control-of-towns-near-turkish-border-reports-say_287348.html
http://www.todayszaman.com/_syrian-kurds-in-control-of-towns-near-turkish-border-reports-say_287348.html
http://www.todayszaman.com/_syrias-assad-invites-kurdish-parties-for-talks-report-says_246481.html
http://www.todayszaman.com/_syrias-assad-invites-kurdish-parties-for-talks-report-says_246481.html
http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-outlines-borders-of-syria-safe-zone-including-kobani_361807.html
http://www.todayszaman.com/diplomacy_turkey-outlines-borders-of-syria-safe-zone-including-kobani_361807.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/fighting-al-qaeda-kurdish-forces-in-syria.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/07/fighting-al-qaeda-kurdish-forces-in-syria.html


Voice of America: In Major Assault, IS Fighters Seize Kurdish Villages in Syria. Voice of America, 
http://www.voanews.com/content/islamic-state-fighters-seize-syrian-villages/2453910.html, 
2014. szeptember 19.

Washington Institute Policy Analysis: Al-Qaeda Announces an Islamic State in Syria. Washington 
Institute Policy Analysis, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-
announces-an-islamic-state-in-syria, 2013. április 9.

Watson, Ivan, Shiyar Sayed Mohammed és Ammar Cheikh Omar: Syria Rebels, Kurdish Militia 
Discuss Cease-Fire. CNN, http://edition.cnn.com/2012/10/29/world/meast/syria-kurdish-
militia/, 2012. október 30.

Weiss, Michael: FSA Fighting alongside Kobane Kurds,. Now, https://now.mmedia.me/lb/en/
reportsfeatures/564212-fsa-fighting-alongside-kobane-kurds, 2014. október 9.

Weiss, Michael: Syrian Kurd Leader: Revolution Won’t Succeed without Minorities. The Atlantic, 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/01/syrian-kurd-leader-revolution-
wont-succeed-without-minorities/251660/2/, 2012. január 20.

Wikipedia: Sectarianism and Minorities in the Syrian Civil War. Wikipedia, http://en.wikipedia.
org/wiki/Sectarianism_and_minorities_in_the_Syrian_Civil_War, 2014. október 18.

World Bulletin: ISIL Captures Syrian Town on Border with Turkey. World Bulletin, http://www.
worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=123441, 2013. november 22.

Yashar, Ari: Iran Threatens to Mobilize 130,000 Troops in Syria. Israel National News, http://
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180594#.VDkArfl_t1c, 2014. május 13.

Yateem, Jad: Aleppo Free of ISIS Control, Rebel Commander Says. Now, https://now.mmedia.
me/lb/en/nowsyrialatestnews/529206-aleppo-free-of-isis-control, 2014. augusztus 1.

Zaman Alwsl: German Doctor Incites Fighting between ISIS, FSA in Azaz. Zaman Alwsl, https://
zamanalwsl.net/en/readNews.php?id=1626, 2013. szeptember 19.

Arany Anett, N. Rózsa Erzsébet, Szalai Máté                                     Kobane

2014. október 22.           21

http://www.voanews.com/content/islamic-state-fighters-seize-syrian-villages/2453910.html
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-announces-an-islamic-state-in-syria
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaeda-announces-an-islamic-state-in-syria
http://edition.cnn.com/2012/10/29/world/meast/syria-kurdish-militia/
http://edition.cnn.com/2012/10/29/world/meast/syria-kurdish-militia/
https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/564212-fsa-fighting-alongside-kobane-kurds
https://now.mmedia.me/lb/en/reportsfeatures/564212-fsa-fighting-alongside-kobane-kurds
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/01/syrian-kurd-leader-revolution-wont-succeed-without-minorities/251660/2/
http://www.theatlantic.com/international/archive/2012/01/syrian-kurd-leader-revolution-wont-succeed-without-minorities/251660/2/
http://en.wikipedia.org/wiki/Sectarianism_and_minorities_in_the_Syrian_Civil_War
http://en.wikipedia.org/wiki/Sectarianism_and_minorities_in_the_Syrian_Civil_War
http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=123441
http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=123441
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180594#.VDkArfl_t1c
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180594#.VDkArfl_t1c
https://now.mmedia.me/lb/en/nowsyrialatestnews/529206-aleppo-free-of-isis-control
https://now.mmedia.me/lb/en/nowsyrialatestnews/529206-aleppo-free-of-isis-control
https://zamanalwsl.net/en/readNews.php?id=1626
https://zamanalwsl.net/en/readNews.php?id=1626

