
 
 

 ئەڵمانیا هەڵدەستێت بە پشتگیری و یارمەتی پۆلیسی کۆمەڵگەیی لە عێراق 

لە  کردپشتگیری بەرنامەی پۆلیسی کۆمەڵگەیی لە عێراق  فیدرال ڵمانیایئە یوهرهده تیزارهوهلەماوەی ئەم هەفتەدا،  - بەغدا
ملیۆن  ٥.٧لەم هەوڵە گرنگە بەرزبووەو و گەیشتە ملیۆن یۆرۆی تر کەواتە سەرجەمی بەخشینی ئەڵمانیا  ١.٧ڕێگەی دابینکردنی 

 .یۆرۆ

قامگیركردنی سەدابین کردنی پشتگیری ئەمنی و  ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بە ەتایبەتکە  نیازی بەرنامەی پۆلیسی کۆمەڵگەیی
لەڕێگەی ئاسانکردنی گفتوگۆ لە نێوان  ،وتووهكە لێ زیانیان عێراق لە و ئاوارەبوونملمالنێوه  هۆی بەکە ی کۆمەڵگایانەئەم 

 .کۆمەڵگەییپۆلیسی  بەهۆی یاسا بەجێکردنی جێکۆمەڵگاکان و الیەنەکانی 

ری لەسەرتاسە کۆڕی پۆلیسی کۆمەڵگەیی ١٠١نزیکەی  بەپشتگیری ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لەماوی سێ ساڵی ڕابردوو،
ئەمنی هەمەجۆر لەسەر ئاستی کۆمەڵگەیی دا، کە بریتییە لە  یەکانینیگەرانیکۆڕانە چارەسەرکدنی  عێراقدا دامەزراوە. نیازی ئەم

یەکان کە پەیوەندی بە ماڵ و زەوی و سامان هەیە وە هەروەها ڕێگەپێدان بۆ ئاو و کارەبا و بێ ئارامی شارستانی و نیگەرانی
 و توندو تیژی. رێژی سەکسیددەستو  بازرگانی بە مڕۆییو بڕوانامەی ئاوارەکان و گەڕاوەکان و پاراستنی مندااڵن 

کۆکردنەوەی بۆ پۆلیسی کۆمەڵگەیی زۆر گرنگە ستراتیجی لە عێراق دکتۆر سیریل نون گوتی، " باڵیۆزی ئەڵمانیالەبارەی ئەمەش، 
گەیی پۆلیسی کۆمەڵەکی ئاشتییانە. ئەڵمانیا پشتگیری کۆمەڵگە پارچەییەکان لە عێراق بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ئەمەنی بەشێوەی

وە هەروەها  یاسا بەجێکردنی جێلە نێوان خەڵكەکە و ئاژانسەکانی  هاوبەش متمانەیو بەهێزکردنی  دەکات بۆ دروستکردن
 هاوبەشیدەکات لە دابینکردنی ئەمن و سەقامگیری کۆمەڵگاکان بۆ دروستکردنی عێراقێکی سەقامگیر".

پۆلیسی کۆمەڵگەیی لە بەشی پۆلیسی خۆجێیی وە ئەندامانی کۆمەڵگەیی  ئەفسەرانی لەالیەنکۆڕەکانی پۆلیسی کۆمەڵگەیی 
هەڵبژێردراو ئاسانکاری دەکرێت. پۆلیسی کۆمەڵگەیی ڕابەری دەکرێت لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بۆ پێشخستنی پالنانی 

لەالیەن کۆمەڵگە و  و چارەسەری بکرێت ی ئەمنی زۆر گرنگ دیاریدەکات بۆ ئەوەی ناونیشانگرفتەکانئەمنی کۆمەڵگاکان کە 
 پۆلیس.

گرفتەکان  لەبارەی ئەمەش بەڕێز گێرارد وایت سەرۆکی نێردەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی عێراق گوتی، "چارەسەرکردنی
 جێ، ئەمەش لەڕێگەی ئاماژەکردن بە الیەنەکانی دەکرێتبەشێوەیەکی سەرەکەی لەڕێگەی دیاریکردنی قەوارە ڕاستەکان 

 یاخود کۆمەڵگاکان بۆخۆیان". مەدەنی کۆمەڵگەیبکرێت یاخود دەزگاکانی گشتی یاخود ڕێکخراوەکانی  یاسا ێکردنیبەج

بڕوانە دەکرێت، لەوانە نزمبوونەوەی  سەرکەوتنی ئەم کۆڕانە لەڕێگەی نیشانەی هەمەجۆروە هەروەها بەڕیز وایت گوتی، "
ڕیژەی تاوان و زیادبوونەوەی هاوکاریکردن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ئەمنی لەالیەن کۆمەڵگاکان وە هەروەها کەمبوونەوەی 

 بەکارهێنانی هێز لەالیەن پۆلیس بەرامبەر بە ئەندامانی کۆمەڵگا". 

بەڕێز خالد پێکهاتنەکانی پۆلیسی خۆجێیی لەسەر ئاستی کۆمەڵگەیی،  لە بارەی کاریگەری پۆلیسی کۆمەڵگەیی ئیجابی لەسەر
پشتگیری لۆجستی و فەالح کازم، بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی بەغدا لە وەزارتی ناوخۆی حکومەتی عێراق گوتی، " 

و بەهێزکردنی توانای پۆلیسی  یەیکە لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ دابینکراوە بۆ دووبارە درووستکردنی ژێرخان تەکنیکی
ڕۆلێکی بنچینەی بنەڕەتی هەبووە لە دروستکردنی ئاشتی لە کۆمەڵگاکان، وە ئێمەش زۆر سوپاسگوزارین بۆ  ،کۆمەڵگەیی

 حکومەتی ئەڵمانیا بۆ دابینکردنی ئەم پشتگیرییە". 
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