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 پێشەكی 

خزمەتگوزارییەكانی شاری هەولێر بەشێكن لەو الیەنە گرنگانەی مێژوو كە تا ئێستا لەالیەن  

خزمەتگوزاریەكانیش شارەوانی هەولێرە كە بەهەردوو توێژەرانەوە ئاوڕی لێنەدرایتەوە، یەكێك لە دەزگا 

الیەنی باش و خراپەوە كاریگەری بەرچاوێ هەبووە لە نەخشەكێشان بەرفراوانبوونی شار و پێشكەشكردنێ 

خزمەتگوزاری بە هاواڵتیانێ شارەكە. هەر بۆیەش ئێمە بەپێویستمان زانی بەشێكی ئەو الیەنانە لەچوارچێوەێ 

 ادەبكەین. توێژینەوەیەك دا ئام

ئەم توێژینەوەیە لە دوو تەوەرەو دەرئەنجام و لیستی سەرچاوەكان و پوختەی توێژینەوە بە عەرەبی و  

ئینگلیزی كۆتایی دێت. تەوەرەی یەکەم تایبەت کراوە بە كورتەیەك  ژیان و رۆڵی كەسایەتی یەلماز كازم 

كە لەم توێژینەوەكەدا بەكارهێنراون. و   مستەفا، هەروەها هەوڵدراوە بەكورتی ئەو بەڵگەنامانە وەسف بكەین

ئەنجامدراون  ١٩٨٦-١٩٨٥تەوەرەی دووەمیش كار و چاالكیەكانی شارەوانی هەولێر لە لەماوەی سااڵنی 

 خراونتەڕوو. پاشانیش دەرەنجامی توێژینەوەكەش لەچەند خاڵێكدا خراونەتە.

تایبەتن بەکاروچاالکییەکانی شارەوانی هەولێر لەنوسینی ئەم توێژینەوەدا سوود لەو بەڵگەنامانە وەرگیراوە کە  

،لەگەڵ ئەو دیدارو پەیوەندییە تەلەفۆنانەی لەگەل ژمارەیەک کەسایەتی ئەنجامدراون ١٩٨٦_١٩٨٥لەماوەی 

کەلەنزیکەوە ئاگاداری کارەکانی شارەوانی هەولێربوون ، لەپاڵ ئەوانەشدا پشتمان بەچەند نامەی ئەكادیمیا و 

 یەكی رۆژنامەی )هاوكاری(یش بەستووە.كتێبێك و چەند ژمارە

لە ئامادەكردنی ئەم توێژینەوەیەشدا، چەند گرفتێكمان هاتەپێش بەهۆی كەمی سەرچاوەی پێویستی 

وەكو كتێب" هەروەها بەدەستهێنانی بەڵگەنامەكانی شارەوانی و پارێزگا بە زەحمەتی و دەستنەكەوتنی 

بەڵگەنامەكانی بەشێوەیەكی رێك و پێك و دانانیان لە كۆگاكان ژمارەیەكی دیكەیان بەهۆی نەپاراستنی 

بەناڕێكی، هەرچەندە هەم لە بەڕێوبەرایەتی شارەوانی و هەم لە پارێزگای هەولێریش زۆر هاوكارمان بوون. 

گرفتێكی دیكەشمان نەتوانینی ئەنجامدانی دیدار بوو لەگەڵ بەرێوەبەری ئەو كاتەی شارەوانی )یەلماز كازم 

(، ئەویش بەهۆی نیشتەجێبوونی لەدەرەوەی  واڵت و دەستنەكەوتنی ژمارەی تەلەفرنی بۆ پەیوەندی  مستەفا

 پێوەكردنێ، سەرەڕای هەوڵی زۆرمان.

لە كۆتاییدا دەڵێین هیچ كارێكی زانستی بێ هەڵەو كەم و كوڕیی نابێ، هیوادارین بەسەرنج و 

 رەخنەی زانستییانە توێژینەوەكەمان دەوڵەمەند بكرێ. 
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 وەرەی یەكەم: ناساندنی بەڵگەنامەكان وکورتەیەک لەژیانی یەڵمازکازم مستەفا تە

بەڵگەنامەكان كە سەرچاوەی سەرەكی توێژینەوەكەمانن لە دوو بەش پێكهاتوون بەشی یەكەمیان 

زۆرینەن لە بڵگەنامەكانی شارەوانی پێكهاتوون بەشی دووەمیشیان چەند بەڵگەنامەیەكن كە تایبەت بە 

 ولێر و ئاراستەی شارەوانی كراون.پارێزگای هە

سەبارەت بە بەشی یەكەمیان ئەو بەڵگەنامانەن كە كارو چاالكییەكانی بەرێوەبەرایەتی شارەوانی 

هەولێری تێدا دەردەكەوێت ئەوانیش ژمارەیەكییان ئەو بەڵگەنامانەن كە دەستكەوتەكانی بەشەكانی ئەو 

خستۆتەڕو. ژمارەیەكی دیكەشیان ئەو نووسراوانەن كە  (١٩٨٦-١٩٨٥بەرێوبەرایەتیەی لە كۆتایی ساڵێكدا )

بەرێوبەرایەتی شارەوانی هەولێر ئاراستەی چەند دام و دەزگایەكی حكومی كردووە كە تیایاندا هەندێ لە  

كارەكانی شارەوانی دەردەكەوێت. سەرەڕای ئەوانەش ژمارەیەك لەو بەڵگەنامانەی شارەوانی كە بەكارمان 

 بە بەرێوەبەری ئەو كاتەی شارەوانی )یەڵماز كازم مستەفا(. هێناون پەیوەندی دارن

بەشی دووەمی بەڵگەنامەكانیش هی پارێزگای هەولێرن كە لەالیەن پارێزگاوە ئاراستەی 

بەرێوەبەرایەتی شارەوانی كراوەو ژمارەیەكیان بەدواداچوون بۆ كارەكانی شارەوانیی، ژمارەیەكی دیكەشیان 

 ی شارەوانی.پەیوەندی دارن بە بەرێوەبەر 

(، ١٩٨٦-١٩٨٥لەبەرئەوەی ئەو ماوەیەی كە وەرمانگرتووە لە بەرێوبەرایەتی شارەوانی هەولێر )

بەرێوەبەری ئەو بەرێوبەرایەتییە یەڵماز كازم مستەفا بووە، بۆیە پێویستە سەرەتا كورتەیەك لە ژیانی ئەو  

 بەرێوبەرە بخەینەڕوو.

كەركوك لە دایك بووە، لە نەتەوەی توركمانە، ساڵی  لە شاری ١٩٤٦یەڵماز كازم مستەفا لە ساڵی  

بڕوانامەی بەكالۆریۆسی كۆلێژی ئەندازیاری بەشی تەالرسازی لە توركیادا بەدەستهێناوە )بڕوانە   ١٩٧٣

(، ماوەیەك لە شاری دهۆك بەرێوبەری ئەشغال بووە )دیدار لەگەڵ عومەر محەمەد ١پاشكۆی ژمارە 

ی شوباتی ١٢ – ١٩٨٤ی كانونی یەكەمی ٢٢(، لە ماوەی نێوان ٢٠١٩ی ئاداری ٢فەرهادی، هەولێر، 

كراوەتە بەڕێوبەری شارەوانی هەولێر، لەرووی سیاسییەوە كەسێكی بێالیەن بووە )بڕوانە پاشكۆی   ١٩٨٧

(. لەماوەی كاركردنیدا كەسایەتییەكی چاالك و لێهاتوو و دەست پاك بووە، بەرامبەر فەرمانبەرانیش ١ژمارە 

تی نەرم بووەو رێزی لێ گرتوون و كێشەو ملمالنێی لەگەڵ كەس نەبووەو جیاوازیی نەتەوایەتی هەڵس و كەو

لەنێواندا نەكردوون، وەكو بەرێوەبەری شارەوانیش لەماوەی كاركردنیدا زۆر چاالك بووە حەزی لە كاركردن 

، (١)مەد فەرهادیو ئەنجامدانی پرۆژەی ئاوەدانی و جوانكردنی شاردا هەبووە )دیدار لەگەڵ عومەر محە

ی ئاداری ٣، هەولێر، (٢)؛ پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ فاتیح عەباس عەبدوڵاڵ ٢٠١٩ی ئاداری ٢هەولێر، 

(. لەبەرامبەر ڕاپەراندنی كارەكانیشدا بەدڵسۆزانە، لەالیەن دام ودەزگا بەرپرسەكانی حكومەتی عێراق ٢٠١٩

 .(٧٧، ص٢٠١٤سوپاس و پێزانینی ئاراستە كراوە )النجار، 

 

 تەوەرەی دووەم: 

بەپێی ئەو بەڵگەنامانەی دەست كەوتوون، وا دەردەكەوێت كە شارەوانی هەولێر سااڵنە لە كۆتایی 

ساڵداپەراوی کار)ورقة عمل(ی ئامادەكردووە كە كاروچاالكییەكانی ئەو ساڵە و پالنی بۆ ساڵی داهاتوو 

 لەخۆگرتووە.

ارەوانی دەزگایەكی خزمەتگوزارییە و دا هاتووە ش ١٩٨٥لە پەراوی كار )ورقة عمل(ی ساڵی 

ئەركەكانیشی بریتین لە پێشكەش كردنی خزمەتگوزاری بەو هاواڵتیانەی لەچوارچێوەی سنووری شارەوانیدا 

نیشتەجێن، وەكو خزمەتگوزاری خاوێنكردنەوەی شەقامەكان و شوێنە گشتیەكان و هەڵگرتنی زبڵ و خاشاك و 
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دانانی شۆستەو بنیاتنانی ئاوەڕۆ بۆ ئاوی باران و دروستكردنی چاككردنەوەو قیرتاوكردنی شەقەمەكان و 

باخچە و هەوارگە گشتییەكان )المنتزهات العامة( و ئامادەكردنی نەخشەدانانی بنەڕەتی )التصامیم االساسیة( و  

)القطاعیة( و دابینكردنی زەوی بۆ تەواوی پرۆژەكان كە لە شاردا ئەنجام دەدرێن وەكو نەخۆشخانەو 

انەو باڵەخانەی حكومی، هەروەها دابینكردنی زەوی نیشتەجێبوون بۆ كەس و كاری شەهیدان و قوتابخ

و سەربازان و هێزەكانی ئاسایش و فەرمانبەران و هاواڵتیان و تەواوی تەرخانكراوەكانی  ( ٣) ونبووان

ەكان و )التخصیصات( دیكە، هەورەها هەڵدەستێ بەرەخساندن و سەرپەرشتیكردنی كوشتارگە  تەندروستیی

گواستنەوەی هێڵەكانی ناوخۆ و دەرەوە دیاریكردنی شوێنە پیشەسازییەكان، هەروەها رێكخستنیی هاتووچۆی 

ناوشار و دانانی ئامێرەكانی هاتووچۆهێلەیەكتربڕەكان و پێدانی مۆڵەتی خانووبەرە و تەالرەكانی نیشتەجێبوون 

 و بازرگانی و مزگەوت و تەواوی بیناكانی دیكە. 

ئەو ئەركانەش لە ڕێگەێ ئەو بەشانەوە بوو كە شارەوانی ئەو كاتەیان پێكهێنابوو،   ڕاپەراندنی

 ( بەش پێكهاتبوو كە ئەمانەبوون:١١شارەوانی هەولێر لە )

 بەشێ جێبەجێكردنی نەخشدانانی بنەڕەتی. -1

 بەشی موڵكەكان. -2

 بەشی مافەكان. -3

 بەشی ئەندازەی هاتووچۆ. -4

 بەشی ژمێریاری. -5

 بەشی خزمەتگوزاری. -6

 باخچەكان.بەشی  -7

 بەشی پالندانان و بەدواداچوون. -8

 بەشی تەكنیكی. -9

 بەشی یەكەكانی بەرهەمهێنان. -10

 كارگێریی و خۆیەتی. -11

هەریەكە لەو بەشانە رۆژانە كار و چاالكی تایبەت بە بەشەكەیان بۆ هاواڵتیان ئەنجام دەدا. لێرەدا 

 دا  دەخەینەڕوو. ١٩٨٦و  ١٩٨٥كار و چاالكییەكانی هەر بەشێك لەو بەشانە لەماوەی هەردوو ساڵی 

دا هەڵساوە بەپێدانی  ١٩٨٥لە بەشی نەخشەدانانی بنەڕەتی دا، شارەوانی هەولێر لە ساڵی یەكەم: 

( مۆڵەتی بینایەی بازرگانی و نیشتەجێبوون و نۆژەنكردنەوە، بەم شێوەیەی خوارەوە)مدیریة بلدیة  ٢٦٥٩)

 (.١٩٨٧-١٩٨٢مدیریة بلدیة اربیل" سجل اجازات لعام ؛ ١٩٨٥اربیل" قسم التصمیم االساسي، منحزات عام 

 

 

 بابەت ژمارەێ مۆڵەت

 یەكەی نیشتەجێبوون.  ٢١٧١

 بینایەی نیشتەجێبوون و بازرگانی. ٦٠

 –زیادكردنی بینا )مەبەست لێی زیادكردنی نهۆمە لەسەر بینایە دروستكراوەكان  ٣٩٩
 توێژەر(.

 نۆژەنكردنەوە.  ٢٩

 كۆی گشتی ٢٦٥٩

( نەخشەی دیكەش پەسەندكراوە بۆ ٢٥( مزگەوت پەسەندكراوە، )٦هەروەك لەو بەشەدا نەخشەی بنیاتنانی )

وانی. هەروەها ئەو بەشە هەڵساوە بە ئیمزاكردنی كارگەكان بەپێی گرێبەستی نێوان خاوەنەكانیان و شارە

پارچە زەوی دیكە كە كەوتوبوونە پشت بەرێوبەرایەتی ئینحسار،  ٧٢( پارچە زەوی و دابەشكردنی ٥٥٩)
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پارچە زەوی دیكە بۆ دابەشكردن و فرۆشتنیان لە رێگەی زیادكردنی ئاشكراوە. هەروەها  ٤٤٨ئیفرازكردنی 

دنی ئەو ناوچانەی كەوتبوونە پشت گەرەكی حەی عەسكەری )گەرەكی ئەو بەشە هەڵساوە بەڕووپێوكر 

نەورۆزی ئێستا( لەگەڵ شەقامی ئەلبان و كوران و شەقامی بەستەپیازە ئەنجامدراوە )مدیریة بلدیة اربیل، قسم 

  ؛ الجمهوریە العراقیة" رئاسة المجلس التنفیذي لمنطقة، االمانة العامة ١٩٨٥التصمیم االساسي، منجزات عام 

، ٩٦٦٠، الرقم ١٩٨٦الدارة البلدیات والمصابق، الی / مدیریة بلدیة اربیل م/ الخطة السنویة لعام 

٢٤/١٢/١٩٨٦.) 

یشدا، هەڵساوە بە رووپێوكردنی چەند پارچە زەویەك لەچەند گەرەكێكی تر  ١٩٨٦هەمان بەش لە ساڵی   

ێ لەگەڵ پەرەسەندنە فراوانەكانی ناوچەی شێخی چۆلی لە چوارچێوەی مەڵبەندی بازرگانی شار كە بگونج

شار و ڕووپێوكردنی گەرەكی كۆنی خانەقاو باخچەی خانزاد كەوتبووە بەرامبەر نەخۆشخانەی كۆماری، 

هەروەها ئیفرازكردنی چەندین پارچە زەوی لە چەند گەرەكێكی جیاوازدا و ژماردكردنی زەویە بەجێماوەكان 

زەویەكانیان كەوتبووە سەر ئەو زەویە جێماوانە. هەروەها  و جیاكردنەوەیان و فرۆشتنیان بەو خاوەنانەی

ژماردكردنی ئەو شوێنانەی تایبەت كرابوون بەڕاگرتنی ئۆتۆمبێل، چاودێریكردنی هاواڵتیانی مۆڵەت پێدراو 

بەدروستكردنی تەالری بازرگانی و نیشتەجێبوون لەالیەن بەرپرسی هۆبەی مۆڵەت دانەوەو ڕێنمایكردنیان بۆ  

( ٣٠٠٠، )١٩٨٦ردن بدات.  سەبارەت بەمۆڵەت دانیش ئەو هۆبەیە پێشبینی دەكرد بۆ پالنی ساڵی سەرپێچینەك

(. بەاڵم لەبواری ١٩٨٦مۆڵەتی بیناكردن بدات )مدیرة بلدیة اربیل، قسم التصمیم االساسي، منجزات عام 

ەكەدا دەركەوت كە جێبەجێكردندا دەركەوت كە پێشبینی كردنەكە دروست نەبوو، لەبەرئەوەی لە كۆتایی ساڵ

ژمارەی مۆڵەتدانی بیناكردن نەگەیشتۆتە دوو هەزاریش، بەڵكو كۆی گشتی مۆڵەتی بیناكردن لەو ساڵەدا 

 (.١٩٨٧-١٩٨٢( مۆڵەت بەم شێوەی خوارەوە )مدیریة بلدیة اربیل" سجل اجازات  لعام ١٧٦٨گەیشتۆتە )

 بابەت ژمارەی مۆڵەت

 یەكەی نیشتەجێبوون  ١٦٩٨

 نۆژەنكردنەوە  ١٩

 بیناو دوكان  ٤٧

 مزگەوت ٤

 كۆی گشتی ١٧٦٨

 

لە كەرتی  ٢م٢٠٠٠بەپێی چەند بەڵگەنامەیەك ئەوە دەردەخات كە پارچە زەویەك بەرووبەری   

باداوە تەرخان دەكرێت بۆ بنیاتنانی قوتابخانەیەك بێ ئەوەی ناوی قوتابخانە كە بهێنرێت )الجمهوریة  ٩٤م٢٦

االدرە المحلیة، م/تملیك مساحة  العراقیة" مدیریة بلدیة اربیل، قسم/ تنفیذ التصمیم االساسي الی / محافظة اربیل/

(. لە ١٨/٥/١٩٨٦، ٧٩٣٥باداوە المشیدة علیها مدرسة العدد /  ٩٤م ٢٦ضمن القطعة  ٢(م٢٠٠٠)

خزمەتكردن بەبواری خوێندی بااڵشدا، بەپێی نوسراوێكی دیكەی شارەوانی پارچەیەك زەوی بەڕووبەری 

روستكردنی كتێبخانەی ناوەندی زانكۆی  كەركوك تەرخانكراوە بۆ د –لەسەر رێگای هەولێر  ٢(م٤٨٠٠)

( و نووسراوی ٦٧١٧(، لەبواری هونەریشدا بەپێی نووسراوی ژمارە )٢سەالحەدین )بڕوانە پاشكۆی ژمارە 

(، ئامادەكاری دەكرێت بۆ بەموڵكردنی پارچە زەویەك بۆ وەزارەتی رۆشنبیری راگەیاندن ٧٦٠٩ژمارە )

)الجمهوریة العراقیة، مدیریة بلدیة اربیل، قسم/ تنفیذ التصمیم  بەمەبەستی دروستكردنی هۆڵی نمایشی شانۆیی

االساسي، الی/ وزارة الثقافة واالعالم الدائرة التخطیط والمشاریع / قسم االرضي واالستمالكات، م/ االرض 

؛الجمهورریة العراقیة مدیریة بلدییة ٢١/٤/١٩٨٦، ٦٧١٧المشیدة علیها مشروع قاعة ومسرح في اربیل العدد/

، ٧٦٠٩اربیل، قسم/ تنفیذ التصمیم االساسي، الى مدیریة التسجیل العقاري في أربیل، م/ قاعة ومسرح، العدد/ 

(. هەر لەو ماوەیەشدا لەدرێژەی چاالكییەكانی شارەوانی هەولێر، شوێنێک بۆمەبەستی ١١/٥/١٩٨٦التاریخ 

چنین( تەرخانكراو )بڕوانە پاشكۆی بنیاتنانی كۆمەڵگای نیشتەجێبوون بۆ فەرمانبەرانی )كارگەی رستن و 

د دەستی بە بەرهەمهێنانی ١٩٧٩تەمموزی  ٣٠بنیاتنرابوو لە  ١٩٧٥(. شایانی باسە ئەو كارگەیە لە ٣ژمارە 

كوتاڵەكانی بەمەبەستی بازرگانی بەرهەم دەهێنرا ئەوپەری توانای   ١٩٨٠ی تەمموزی ١كردبوو، لە 
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هەزارمەتر درێژی جگە لەبەشی پێداویستیەکانی ١,٢٠٠٠,٠٠بەرهەمهێنانی ئەوکارگەیە گەیشتۆتە

-٧٩، ص١٩٨٥ناوخۆ،بەرهەمی ئەو کارگەیە هەناردەی دەرەوەش دەکرا بەهۆی باشی جۆرەکەی )قادر، 

(ئەو پرۆژە نیشتەجێبوونەش خزمەتێكی گەورەی بەكرێكارانی ئەو كارگەیە دەكرد بەجۆرێك هاتووچۆشی ٨١

 لە كارگەكە. بۆ ئاسانكردبوون كۆمەڵگاكە زۆر نزیك بوو

وەك لە بەلگەنامەیەكی شارەوانی دەردەكەوێت كە حكومەت چەند رێكارێك دەگرێتەبەر بەرانبەر ئەو   

كارگانەی لەناو شاردان، بەراگواستنیان بۆ دەرەوەی شار و ئاگاداركردنەوەی خاوەنەكانیان و داخستنی 

ەش خزمەتكردن بووە بەشاری هەولێر (. لەراستیدا ئەو رێكارییان٤شوێنەكانیان )بڕوانە پاشكۆی ژمارە 

لەرووی تەندروستی و ژینگەو خاوێن ڕاگرتنی شارەكە. بۆ ئەم مەبەستە شارەوانی هەڵساوە بەئیفرازكردنی 

هەردوو ناوچەی پیشەسازی باكورو باشوور  و دابەش كردنی بەسەر پیشەوەران و ئاسنگەر و كارگەی بۆیاغ 

ن و لەو ناوچانە جێگیركران )اربیل بین الماضي والحاضر، و كاشی و دارتاشی كە لەناوشار ڕاگوێزرا

 (.١٣٧، ص١٩٨٧

بەپێی نووسراوێكی بەڕێوبەرایەتی شارەوانی هەولێر بەشی نەخشەدانانی بنەڕەتی ئاراستەی 

مەخموور  –پارێزگای هەولێری كردووە، دەردەكەوێت كە پارچە زەویەك كە دەكەوێتە سەر رێگای هەولێر 

م تەرخانكراوە بۆ بازاڕی كۆ )سوق الجملة( )الجمهوریة العراقیة مدیریة بلدیة اربیل، ( دۆن٣٠بەرووبەری )

قسم/ تنفیذ التصمیم االساسي، الی محافظة اربیل، سكرتاریة المجلس الزراعي في المحافظة، محركشف، العدد 

 ٢م١٥٠٠ی ( پارچە زەویەكی بەڕووبەر ٦٤٢١(. هەروەها بەپێی نووسراوەكانی ژمارە )٩/٤/١٩٨٦، ٥٩٥٩

(یش پارچە زەویەكی بەرووبەری ٦٨٣٦بۆ بنیاتنانی كارگەی بۆیاغی هەولێر و بە نووسراوی ژمارە )

( بەرووبەری ٦٨٦٨تەرخان دەكات بۆ دروستكردنی كارگەی ئاوێنەی تەحسین. نووسراوی ژمارە ) ٢م٣٠٠

هوریة العراقیة مدیریة بۆ كارگەی ئاسنگەری دارا لەناوچەی پیشەسازی باشور تەرخانكراون )الجم ٢م٢٣٠٠

بلدیة اربیل، قسم/ تنفیذ التصمیم االساسي، الی محافظة اربیل/ البلدیات، م/ تخصیص قطعة ارض، العدد/ 

(گەشەو پەرەپێدانی پیشەسازی بەشێوەیەکی گشتی لەسەرخۆبووە،کاریگەری کردۆتە ١٦/٤/١٩٨٦، ٦٤٢١

ری ئەمەش دەگەرێتەوە بۆ شەڕی سەرکەمبوونەوەی ژمارەی کارگەکان و ژمارەی کرێکاران،هۆکا

 ) .١٤،ل٢٠١٤عێراق_ئێران وهاوردەکردنی کەرەستەی بەرهەمی بیانی.(بۆزانیاری زیاتر بڕوانە،ڕشید،

دا ١٩٨٥دووەم: سەبارەت بەكار و چاالكییەكانی  بەشی موڵكایەتی شارەوانی هەولێر لە ساڵی 

زەویانەشەوە لە رێگەی زیادكردنی ( پارچە زەوی نیشتەجێبوون بەو ١٢٤٠هەڵساوە بەدابەشكرردنی )

پارچە  ٧٠٠(. لەو ژمارەیەش ١٩٨٥)مدیریةبلدیة اربیل، قسم االمالك، منجزات عام  (٣)ئاشكراوە فرۆشراون

زەوی بەسەر )مەفرەزەكانی جەیشی شەعبی(  دابەش كران )هێزێك بوون حیزبی بەعس بەزۆرە ملێ لە 

كهێنابوو ئەوانەشی ملكەچی نەبوونایە بۆ فەرمانی چەك هاواڵتیانی مەدەنی بەتایبەتیش فەرمانبەرانی پێ

هەڵگرتنی بۆ ئەو هێزە ئەوا لەكارەكانیان دووردەخرانەوە(. سەرەڕای ئەوەش دەستكراوە بەئامادەكردنی 

پارچە زەوی دیكەو دابەش كردنیان بەسەر مامۆستایانی زانكۆی سەاڵحەددین )مدیریة بلدیة اربیل،  ١٥٠٠

 (.١٩٨٥السنة  االعمال المنجزة خالل

دا هەڵساوە وەرگرتنی كرێی دوكان و بازار و زەوییە بەكرێدراوەكان ١٩٨٥هەروەها لە ساڵی 

لەهەردوو ناوچەی پیشەسازی باكورو باشوردا، هەروەها ئەو بەشە هەڵساوە بەبەكرێدانی باڵەخانە و خانووە 

چی و شارەوانی دا)مدیریة بلدیة اربیل، بەتاڵەكان و ئەو كوشكانەی كە شارەوانی بەپێی گرێبەستێك لەنێوان كرێ

؛ الجمهوریة العراقیة وزارة البلدیات، مدیریة الدیوان والبلدیات العامە، سجل ١٩٨٥قسم االمالك، منجزات عام 

 (.١٩٨٥ایجارات امالك البلدیة، عام 

 ( مامەڵە هەبوون لەكەرتە جیاوازەكان بۆ ٣٧٥٠یشدا لەبەشی موڵكایەتی نزیكەی )١٩٨٦لە ساڵی 

( ٣٥٠٠( پارچە زەوی دابینكراوەو پێویستە )٢٥٠دابینكردنی زەوی بۆیان، لە كاتێكدا راگەیەندرا كە تەنیا )

( پارچە زەوێ دیكە و ١٠٠٠پارچەی دیكە دابین بكرێ بۆ بەڕێكردنی مامەڵەكان.لەگەڵ ئامادەكردنی )



 

6 
 

.سەبارەت بەداهاتی دوكان و  ( پارچە زەوی دیكە٨٠فرۆشتنیان لە رێگەی زیادكردنی ئاشكراوە، گۆرینەوە )

بینایە بە كرێدراوەكانیش، پێویست بوو تەواوی كرێیەكانیان لێوەربگرێت پێش كۆتایی هاتنی ساڵی دارایی. 

هەروەها ئەو بەشە هەڵساوە ژمارد کردنی تەواوی كارگەو موڵكەكانی شارەوانی و ئاگاداركردنەوەیان بۆ 

قەرزەكانیان لەماوەیەكی دیاریكراو، بەپێچەوانەشەوە رێكاری ئامادەبوون لە شارەوانی بەمەبەستی دانەوەی 

یاساییان دەرهەق بگیرێتە بەر. هەر لەو ساڵەدا، بەشی موڵكایەتی هەڵساوە بەجەردكردنی زەوییە تایبەتیەكانی 

شارەوانی و فرۆشتنیان زیادكردنی ئاشكراو دیاریكردنی پارچە دیاریكراوەكان بۆ گۆرینەوە )مدیریة بلدیة 

 (.١٩٨٦؛ مدیریة بلدیة اربیل، اعمال المنجزة خالل سنة ١٩٨٦ل، قسم االمالك، منجزات اربی

شایانی باسە بەشی موڵكایەتی شارەوانی ئەوكات بەپێی رێنماییەكانی ئەنجوومەنی سەركردایەتی 

شۆرش )مجلس قیادة الثورة( و دیوانی سەرۆكایەتی كۆمار، زەوی بەسەر ئەو كەسانەدا دابەش دەكرا كە 

ەرمانبەر و خێزانداربوون، یان كوڕێك باوكی كۆچی دوایی بكردبا و ئەركی بەخێوكرنی خێزانەی بكەوتبا  ف

ئەستۆ، سەرەڕای ئەوانەی لە ئەنجومەنی سەكردایەتی بەواژۆی  سەدام حوسێن سەرۆک 

و دیوانی سەرۆكایەتی ناویان دەهاتەوە، ئەوانە بەنرخی كەم و بەخۆرایی، بەنرخی  ٢٠٠٣_١٩٧٩کۆمار 

دینار زەویان وەردەگرت، ئەوەش بەپێی شوێنی نیشتەجێبوونی كەسەكە زەویەكەی  ١٦مەركەزی كەمتری بە 

پێی دەدراو واتا هەر كەسەو لە پارێزگای خۆی، جگە لەوانە پیاوانی سەربەدەزگا ئەمنیەکانی وەک ئاسایش 

ڵ عومەرمحەمەد فەرهادی، (امن) هەواڵگرییەکان(استخبارات )  بەخۆرایی زەوییان وەردەگرت )دیدار لەگە

(. لەو ماوەیەشدا لە ئەنجامی دابەشكردنی زەوی بەسەر ٢٢٣، ل٢٠١٨، (٥)؛ هەینی٢٠١٩ی ئاداری ٢

 (.٢٤/١٠/١٩٨٥، ٨١٤هاواڵتیاندا چەند گەرەكێكی نوێ دروست بوون )رۆژنامەی هاوكاری، ژمارە 

و كەسانە وەرگیرا كە رێكاری یاسیی بەرامبەر ئە ١٩٨٥سێیەم: لەبەشی مامەڵەكانیشدا، ساڵی 

( دیناریان بەرێگەی پسوولە لەو كەسانە سەند. ٢٦٦٨زیانیان بە موڵكەكانی شارەوانی گەیاندبوو بەو پێیەش )

سكااڵش لەالیەن شارەوانییەوە دژی ئەو كەسانە تۆماركرا، كە بڕێك پارە كەوتبووە ئەستۆیان،   ١٢هەروەها 

( سكااڵی بۆ ٩دا یەكالی كردۆتەوە. هەروەها ئەو بەشە )دواتر دادگای كارگێری لەبەرژەوەندی شارەوانی

(. لە ساڵی ١٩٨٥تایبەتكردنی چەند پارچە زەوییەك تۆماركرد )مدیریة بلدیة اربیل، منجزات قسم الحقوق، 

یشدا ئەم بەشە بەدواداچوونی حاڵەتی سەرپێچیكردنی گەرەكەكانی باداوەو تەیراوەو سەید بەهیەی  ١٩٨٦

 (.١٩٨٦ة اربیل، قسم الحقوق، منجزات،عام كردووە )مدیریة بلدی

( پێنج ٦٧٠/٥٢٤٦٢٠٩) ١٩٨٥چوارەم: لە بەشی ژمێریاریشدا، كۆی داهاتی دارایی بۆ ساڵی 

ملیارودووسەدوچل وشەش ملێون ودووسەدونۆهەزاروشەش سەدوحەفتافلسبووە. داهاتی خەملێنراو بۆ هەمان 

هەزار و شەست و دووو پەنجا دینار بوو،  ( دوو ملیۆن و شەش سەدو نەوەدو شەست ٢٦٩٦٦٥٠ساڵ )

( بوو )مدیریة بلدیة اربیل، قسم الحسابات، ٦٢٧٩١٠١,٧٣٥) ١٩٨٥هەروەها كۆی خەرجی بۆ ساڵی 

( دوازدە ملیۆن و ١٢٣٩٩٠٠٠یشدا بڕی پێشبینكراو بۆ تێچوونەكان )١٩٨٦(. لە ساڵی ١٩٨٥منجزات عام 

ەو گێرانەوەی موڵكەكان و كوژانەوەی زەویەكان بووە  سێ سەد و نۆهەدونۆهەزار دینار بۆ قەرەبووكردنەو

 (.١٩٨٦)مدیریة بلدیة اربیل/ قسم الحسابات، منجزات عام 

شارەوانی چەند چاالكییەكی جۆراوجۆری  ١٩٨٥پێنجەم: لەبەشی ئەندازەێ هاتووچۆشدا، ساڵی 

نەی هاتووچۆ، هێڵكێشانی ئەنجامداوە وەكو هێلكێشانی شەقامەكان، بۆیەكردنی شۆستەكان، دانانی سەدان نیشا

( نیشانەی رێنوێنی هاتوووچۆ لەسەر ناوی شەقامەكان و ١٣٥شوێنەكانی پەرینەوەی پیادە، دانانی )

یەكتربرەكان و ناوی گەرەكەكان، كە ئەوەش لەسەر ئاستی عێرقدا بەپرۆسەیەكی جیاواز )متمیز( دادەنرا، 

لەگەڵ كۆمپانیایەكی هۆڵەندی گرێبەستی كردووە   هەروەها بەدواداچوونی هێنانی ترافیك الیت كە شارەوانی

؛ مدیریة بلدیة ١٩٨٥( هەزار دینار )مدیریة بلدیة اربیل، قسم هندسة المرور، منجزات عام ٢٢٠بەبڕی )

(.بێگومان شاری ٢٠/٤/١٩٨٥اربیل، سكرتاریة المجلس البلدی الی كافة االقسام والشعب فی الدائرة، التاریخ 

ەزیادبووندابوو پێویستی بەهۆکارێکی پێشکەووتووهەبوو بۆ کەمکردنەوەی هەولێر گۆڕەپانەکانی ل
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 ڕووداوەکانی ئۆتۆمبیل وخەڵکی پیادە. 

یشدا، ئەو بەشە هەڵساوە بەدانانی نیشانەكانی هاتوچۆو نەخشەكێشانی شەقامە ١٩٨٦لە ساڵی  

پەرەپێدانی هاتوچۆ لە سەرەكییەكان و دیراسەكردنی كێشەكانی هاتوچۆو رێكخستنی شار لە رێگەی لێژنەی 

پارێزگا، هەروەها پەرەپێدانی دەزگای میكانیكی لەو بەشەدا كە هەڵدەستي بەچاككردنەوەی ئامێرەكانی 

نەخشەدانان، هەروەها كاركردن بەهاوبەشی لەگەڵ بەشی جێبەجێكردنی نەخشەدانانی بنەڕەتی بۆ دیاریكردنی 

ەها زیاتر پشت بەستن بە ئامێر و مەكینەكانی شار شوێنەكانی وەستانی ئۆتۆمبێل لە مەڵبەندی شار، هەرو

 (.١٩٨٦بەهۆی كەمی كرێكار و كارمەند )مدیریة بلدیة اربیل، قسم هندسة المرور، منجزات عام 

شارەوانی هەڵساوە بەئەنجامدانی رێكاری  ١٩٨٥شەشەم: لە بەشی خزمەتگوزاریشدا، لە ساڵی 

سەرپێچیكارانەی كە سەرپێچی نەخشەكێشانی بنەرەتیان كردبوو، هەروەها هەڵساوە  یاسایی بەرامبەر ئەو 

بەرێكحستنی دوو هەڵمەتی بەرفراوان بەهاوكاری ژمارەیەك فەرمانگەی حكومی بۆ هەڵكرتنەوەی زبڵ و 

گەراجی ئۆتۆمبێل  ١٥خاشاك. جگە لەوەش بۆ خاوێنی پاراسستنی سەالمەتی هەڵساوە بە ناچاركردنی 

كردنی گۆرەپانەكانیان و ناچاركردنی خاوەن دوكانەكان لە شوێنە بازرگانی و رێگا سەرەكیەكاندا  بەقیرتاو

بەپەرەپێدانی شوێنەكانیان و بۆیاغ كردنەوەیان و ناچاركردنی خاوەن دوكانەكان لە بازاری كۆن بەگۆڕینی  

 (.١٩٨٥جەمەلۆنە كۆنەكانیان )مدیرة بلدیة اربیل، قسم الخدمات، منجزات عام 

ەگەڵ ئەمانەشدا ئەو بەشەی شارەوانی بێ كەموكوڕیی نەبووە لە جێبەجێكردنی ئەركەكانیدا ل

بەتایبەت لەرووی خاوێن كردنەوەی شەقامەكان و هەڵگرتنەوەی زبڵ و خاشاك، بەڵكو گرنگی زیاتر بەشەقامە 

قام و گەرەكەكانی گشتیەكان و ئەو شوێنانە داوە كە لەبەرچاوی بەرپرسان دا بووە، كەچی لەهەندێ كورتە شە

وەكو گەرەكی نێوان مزگەوتی سپی و شەقامی شەست مەتری، هەروەها تەیراوەو شەست مەتری بۆنی زبڵ و 

جۆگەكان خەڵكی هەراسان كردبوو، تەنانەت مندااڵنی ئەو گەرەكانەی تووشی چەند نەخۆشی كردبوو. 

ی شارەوانی بەدی كراوە كە بۆتە هۆی لەدەوروبەری هەندێ لەدام و دەزگاكانیشدا بەهەمان شێوە  كەمتەرخەم

كۆبوونەوەی پاشماوەی چەند ساڵێك بۆ نمونە دەوروبەری كتیخانەبی گشتی هەولێر و دیوی پشتەوەی  

نەخۆشخانەی هەولێر، هەروەها تەنیشت ئەمینداری گشتی رۆشنبیری و الوان...هتد )رۆژنامەیهاوكاری، 

 (.١٤/٢/١٩٨٥، ٧٧٦ژمارە 

( تەن زبڵ و خاشاك ٣٢٠بەشە هەڵساوە بە هەڵگرتنەوەی رۆژانە نزیكەی )یشدا، ئەو ١٩٨٦لە ساڵی 

هەروەها بەردەوام بوون لە بەدواداچوونی نەهێشتنی سەرپیچیەكان و فراوانكردنی رێكارەكانی هۆشیاری 

كردنەوەی هاواڵتیان و هەوڵدان بۆ كۆنترۆلكردنی بەفیرۆدانی ئاوی پیس بەشێوەیەكی بنبڕ. هە روەها ئەو 

( ١١چەند سەرپێچییەكی بەرزكردۆتەوە كە لە دەرەوەی نەخشەدانانی بنەڕەتی بوون پێكهاتبوون لە )بەشە 

( ٩( خانوو لەتەیراوە، )٥( خانوو كە كەوتبونە پشت گۆرستان، )٢٢موسڵ، ) –خانوو لەسەر رێگای هەولێر 

نەوەی ئەو سیكرابانەی دا بۆ هەڵگرت١٩٨٦خانوو لە ئازادی. هەروەها ئەنجامدانی چەندین هەڵمەت لە ساڵی 

لەناو شاردابوون و گرتنەبەری رێكاری توند بۆ قەدەغەكردنی ئەو دیاردەیە. پركردنەوەی گۆماوەكان 

بەهاوكاری بەشەكانی شارەوانی و ژینگەی مرۆیی و چەند الیەنێكی دیكە. هەروەها بەشی خزمەتگوزاری 

ی ئەنجومەنی شارەوانی. هەروەها هەڵساوە بەریكخستنی عارەبانە گەرۆكەكان بەگوێرەی پالنەكان

ی كانوونی ١ی ئاب و ١ی نیسان و ١بەرزكردنەوەی ئاستی چاودێران لەرێگەی كردنەوەی سێ خوول لە 

( رۆژ لە هەر خولێكدا. ئاگاداركردنەوەی خاوەن خانوو و دووكانەكان لە ١٠بۆ ماوەی ) ١٩٨٦یەكەمی 

چیمەنتۆكردنی پێشەكانیان )مدیریة بلدیة اربیل، قسم شەقامە الوەكییەكان بۆ بۆیەكردنی دیوی پێشەوەیان و 

 (.١٩٨٦الخدمات، منجزات عام 

هەموو ئەو كارو چاالكیانەی بەشی خزمەتگوزاریش كاریگەری هەبووە لە خزمەتكردنی هاواڵتیان 

لە رووی خاوێن كردنەوەو جوانكردنی سیمای شاری هەولێر و پاراستنی سەالمەتی و تەندروستی هااڵتیان، 

 م وەكو پێشتریش باسمان كرد ئەو بەشەی شارەوانی بێ كەموكوڕی نەبووە. بەاڵ
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شارەوانی هەولێر هەڵساوە بەرێكخستنی باخچە لە  ١٩٨٥حەوتەم: لەبەشی باخچەكانیشدا، ساڵی 

گۆرەپانی ئاشتی شێخی چۆلی و دار چاندن لە باخچەی زانیاری / هەوارگەی روناكی و رێكخستنی باخچەكان 

رەكی خانەقا بەرامبەر دائیرەی تەجنید. هەروەها رێكخستنی نێوان شەقامەكان لە گەرەكی لە گۆرەپانی گە

تەیراوە لەنێوان شەقامی هیاللی و شەست مەتری و نێوان شەقامەكان لە شەقامی زۆزگ لە تەیراوە، هەروەها 

امەكانی گەرەكی چاندنی دار لە نیوان شەقامەكانی روناكی. هەروەها دووبارە چاندنەوەی دار لەنێوان شەق

سەیداوە، پڕكردنی نێوان شەقامەكانی دەروازەی هەولێر/ سەاڵحەددین بەڕووەك. هەروەها دروستكردنی 

نەمامگەی ڕووەكی جوانكاری كە سااڵنە توانی بەرهەمهێنانی هەزارەها شەتڵ ونەمامی هەبوو. هەروەها  

دارودرەختەكان و گۆرینی گوڵەكان  بەردەوام چاككردنی باخچەكان و هەوارگەكان بەكێاڵن و قەڵەمكردنی

بەپێی وەرزەكان لەهەردوو وەرزی پایز و بەهاردا. رۆژانەش دەست دەكرا بەپاك كردنەوەو بەپەین كردنی 

پارچە لە شوێنی  ٢٥كیمیاوی و ئاژەڵی و درێژەدان بەبنیادنانی تۆڕی ئاوی. هەروەها ئامادەكردنی 

بنەڕەتی بۆ بەكرێدانی بەهاواڵتیان بۆ دروستكردنی  سەوزاییەكان لە شار لەچوارچێوەی نەخشەكێشانی

 (١٩٨٥نەمامگەی ئەهلی و شوێنی فرۆشتنی گوڵزار )مدیریة بلدیة اربیل، قسم الحقدائق، منجزات 

یشدا، بەشی باخچەكان لە شارەوانی هەڵساوە بەچاندنی دار و درەخت لەنێوان  ١٩٨٦لە ساڵی 

عەنكاوەو  –ەخت لەتەنیشت شەقامی دەروازەی هەولێر شەقامەكانی شەست مەتری، هەروەها چاندنی در 

تەواوكردنی دار چاندن لەنێوان شەقامەكانی گەرەكی روناكی، هەروەها لەنێوان شەقامەكانی كۆتایی 

كۆیەش بەداری گەورە. هەروەها پركردنەوەی نێوان  –مەخمور و دەروازەی هەولێر  –دەروازەی هەولێر 

وردستانی ئێستا( و حەی عەسكەری )گەرەكی نەورۆزی ئێستا(  بەدار و شەقامەكانی حەی سەدام )گەرەكی ك

درەخت و رووەك، رێكخستن و چاندنی درەخت لە باخچەی گەرەكی برایەتی و باخچەی شۆرش تەنیشت 

( هەزار دارو درەخت لە نەمامگەی شاری ٢٠٠تەالری سەندیكای كرێكاران. هەروەها بەرهەمەهێنانی )

دنەوەی باخچەو هەوارگەكان و نێوان شەقامەكان، جگە لەوەش بەشداری كردنی یاری، درێژەدان بەچاككر

هاواڵتیان لە چاندنی دارودرەخت لە گۆرەپامی بەردەم ماڵەكانیان و سەرشەقامە سەرەكییەكان )مدیریة بلدیة 

نی (.بێگومانگرینگیدان بەبەرفراونکردنی سنوری سەوزایی و دروستکرد١٩٨٦اربیل، قسم الحدائق، منجزات 

نەمامگە وزیادکردنی توانای بەرهەمیان ،جگە لەوەی سیمایەکی جوانی بەشار دەبەخشی لەگەڵ ئەوەشدا 

 کاریگەری لەسەر خاوێنی ئاووهەوای شارو تەندروستی هاوالتیانیش هەبوو.

دا هەڵساوە بەكردنەوەو چاككردنەوەی رێگا ناوخۆیێ و ١٩٨٥هەشتەم: لە بەشی تەكنییكی لە ساڵی 

ی ٧و قیرتاوكردنیان وەكو گەرەكەكانی حەی سەدام، حەی عەسكەری، گەرەكی زانایان، باداوە،  سەرەكییەكان

نیسان، گەرەكی زانیاری.هەروەها ئەم بەشە هەڵساوە بە چارەسەركردنی كێشەی ئاوەرۆی ئاوی باران 

ی ناوشار وەكو بەهاوكاری لەگەڵ فەرمانگەی ئاوو ئاوەرۆكان یان بەهاوبەشی لەگەڵ هاواڵتیان لەچەند شوێنێك

ی نیسان" مەنتكاوە" رێگای بەحركە، سەندیكای ئەندازیاران، ناوچەی پیشەسازی، ئازادی، سەرەرای ٧

مەتر  ٧٥٠ئەوانەش هەڵساوە بەجێبەجێكردنی پرۆژەی ئاوەڕۆ لەناوچەی پیشەسازی باشوور بەدرێژایی 

ێكی جیاواز لەگەڵ قیرتاوكردنی بەهاوبەشی هاواڵتیان. هەروەها تەواوكردنی پرۆژەی ئاوەرۆ لەچەند شوێن

مەتركە لەالیەن سەرۆك كەلەالیەن سەرۆك كۆمارەوە تەرخانكراوبوو،  ٣٠٠٠حەی عەسكەری بەدرێژایی 

هەروەها دەستپێكردنی كارەكانی پرۆژەی شەقامە سەرەكی و الوەكیەكانی حەی سەدام و رێگای ئەلبان كە 

ین پرۆژەی دیكە )مدیریة بلدیة اربیل، قسم الفني، هەزار دیناری بۆ تەرخانكرابوو، ئەمانە و چەند ٢٥٠

(. هەروەها رێكخستن و قیرتاوكردنی بەردەم تەالری ئەنجومەنی یاسادانان و رێكخستن و ١٩٨٥منجزات عام 

پەرەپێدانی نافورەكانی نێوان شەقامەكان و دانانی شۆستە لەلێواری شەقامەكان )مدیریة بلدیة اربیل، سكرتاریة 

(. شایانی باسە هەر لەبەشی تەكنیكی دا چەندین پرۆژەی دیكەی ٢٠/٤/١٩٨٥، ٦٣٣٦، العدد المجلس البلدي

 (.٥جیاواز جێبەجێكرابوون و چەندینی دیكەش لە جێبەجێكردن دابوون )بروانە پاشكۆی ژمارە 
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و  ١٩٨٥یشدا، بەردەوام بووە لە جێبەجێكردنی پرۆژەكانی ساڵی  ١٩٨٦بەشی تەكنیكی لە ساڵی  

نی پرۆژەی قیرتاوكردنی بەردەم هەردوو تەالری ئەنجومەنی یاسادانان و راپەراندن، لەگەڵ دەست تەواوكرد

پێشنیار كرابوو، سەرەڕای  ١٩٨٦پێكردنی ئەو پرۆژانەی كە لە چوارچێوەی پالنی سااڵنە بۆ ساڵی 

نەكانی پرۆژەی جێبەجێكردنی چەند پرۆژەیەكی دیكەی چاككردنەوەو نۆژەنكردنەوە، هەروەها ئامادەكردنی پال

هەزار دیناری بۆ تەرخانكرابوو لە گەرەكەكانی   ٧٥٠جێبەجیكردنی راستەوخۆی پێشنیاركراو كە بڕی 

برایەتی و گەرەكی حەی عەسكەری و گەرەكی زانایانی ئایینی، هەروەها گەیاندنی ووزەی بەرهەمهێنان بۆ  

ۆكان دەست كراوە بەدروست كردنی كارگەكانی قیر و چەگڵ، هەروەها لەگەڵ بەرێوبەرایەتی ئاو و ئاوەر 

 (.١٩٨٦تۆڕی ئاوەڕۆ لە شەقامەكان )مدیریة بلدیة اربیل، قسم الفني، منجزات عام 

هەڵساوە بەئامادەكردنی راپۆرت و خشتەكان  ١٩٨٥لە بەشی پالندانان و بەدواداچونیش، ساڵی  نۆیەم:

ی داوایان دەكرد، هەروەها راپۆرتە بەشێوەیەكی خوولی لە هەموو مانگێكدا و ناردنیان بۆ ئەو الیەنانە

وەرزیەكان بۆ پرۆژەكانی پالن و ئامادەكردنی وەرەقەی كاری كۆنگرەی پارێزگاران، هەروەها پالنی چڕوپڕ 

بۆ ساڵی داهاتوو و ئامادەكردنی ڕاپۆرتی سااڵنە و ڕێكخستنی خشتەو ڕاپۆرتەكان كە نوێنەرانی ڕۆژنامەو 

 العراقیة، الجمهوریة ;١٩٨٥ات دیة اربیل، قسم التخطیط والتابعة، منجز ڕاگەیاندن داوایاندەكرد، )مدیرة بل

البلدیات والمصایف/المدیریةالتخطیط  الدارة العامة االمانة الى/ والمتابعة، التخطیط اربیل، بلدیة مدیریة

دا ١٩٨٥حوزەیرانی  ٢٦) شایانی باسە ١٠/١١/١٩٨٥، ١٨٧٤،العدد/١٩٨٦والمتابعة،م/الخطة الفصلیةعام

ەئامادەبوونی سەرجەم سەرۆك بەشەكانی و تەواوی ئەندازیارانی بەڕێوبەرایەتی شارەوانی كۆبوونەوەیەك  ب

ئەنجامدراوە بۆ تاوتوێكردنی چەند خاڵەكی گرنگ تایبەت بەكاروبارەكانی پەیوەندیدار بەبنەماكانی  

ئاراستەی تەواوی ی تەموزدا نووسراوێكی ٤پارێزگاكان، پاشان بەشی پالن دانان و بەدواداچوون لە 

بەشەكانی شارەوانی كرد كەتیایدا سەرجەم خاڵەكانی خستبووە ڕوو بۆ ئەوەی هەر بەشێك ئاگاداری ئەو 

 (.٦خااڵنەبن كە پێوەی پەیوەندی دارن و كاریشی لەسەر بكەن )بڕوانە پاشكۆی ژمارە 

ی راپۆرتە یشدا ئەو بەشەی شارەوانی هەڵساوە بەئامادەكردن و رێكخستنی تەواو١٩٨٦لەساڵی 

هەفتانەیی و مانگانەیی و وەرزییەكانی پرۆژەكانی پالندانان، بودجە، چاككردنەوە، هەروەها ئامادەكردنی 

راپۆرتەكانی مانگانەی چاالكیەكانی پارێزگا بۆ تەواوی بەشەكانی شارەوانی بەپێی ئەو فۆرمانەی كە پارێزگا 

ۆرتی سااڵنە و وەرەقەی كاری شارەوانی، هەروەها بۆ شارەوانی ئامادەی كردبوو، هەروەها ئامادەكردنی ڕاپ

پێشكەشكردنی زانیاری و پڕكردنەوەی خشتەكان و فۆرمەكانی سەرژمێری بۆ ئەو الیەنانەی داوایاندەكرد 

 (.١٩٨٦)مدیریة بلدیة اربیل، قسم التخطیط والمتابعة، منجزات 

هەڵساوە بەچاككردنەوەی تەواوی   ١٩٨٥دەیەم:سەبارەت بە بەشی یەكەی بەرهەمهێنانیش، لە ساڵی 

ئامێرەكانی بەرێوبەرایەتی شارەوانیی و مەكینەكانی قەزاو ناحیەكان و ئەو ئۆتۆمبێالنەی كە بۆجەنگ 

شاری یاری  ١٩٨٥ی نیسانی ٢١. كرێكارانیش نێردراونەتە خولی راهێنان، هەروەها لە (٢)تەرخانكرابوون

ای ئەوەش هەر لەو ساڵەدا هەموو ئەو كەلوپەالنە ( دیناربوو، دو٦٣٠٠٠كراوەتەوە كە داهاتەكەی )

چاككراونەتەوە كە لەكاتی یاریكردندا تێكچووبوون، هەندێ بەشی زەوی نێوان شاری یاریش بەكرێ دەدران 

بۆ دروستكردنی كۆشك بە ئەلەمنیۆم بەپێی نەخشەدانانی تایبەت )مدیریة بلدیة اربیل، قسم الوحدات االنتاجیة، 

ەدا پێویستە ئەوە بڵێین كە دروستكردنی شاری یاری سیمایەكی شارستانییانەی بەشار (. لێر ١٩٨٥منجزات 

بەخشیوەو هاواڵتیانیش سوودیان لێوەرگرتووە و شەوانە مندااڵنیان دەبردە ئەو شوێنە و كاتێكی خۆشیان تێدا 

 بەسەر دەبرد.

ەوەی تەواوی شارەوانی هەڵساوە بەچاككردن ١٩٨٦هەر لەبەشی یەكەی بەرهەمهێناندا، ساڵی 

ئامێرەكان تایبەت بە بەرێوبەرایەتی شارەوانی و بەرێوبەرایەتییەكانی حوكمی خۆجێیی و ئامێرەكان تایبەت 

بەخزمەتی جەنگ، هەروەها چاككردنەوەی تەواوی یارییەكانی شاری یاری لەگەڵ روناككردنەوەی بەشی 

شاری یاری، هەروەها بەكارخستنی ناوەوەی یاریگاكەو رێكخستن و چاندنی دارو چاككردنەوەی باخچەی 
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كرێكاران دوای دەوامی فەرمی لە شاری یاری دا، سەرەڕای كاندیدكردنی كرێكاران بۆ بەشداریكردنیان لە 

(. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا چەندین ١٩٨٦خولەكان )مدیریة بلدیة اربیل، قسم الوحدات االنتاجیة، منجزات عام 

بووە ئەوەش لەو نووسراوە نهێنی و تایبەتەدا دەردەكەوێت كە  كەموكوڕی لەنێو شاری یاریدا بوونی هە

پارێزگای هەولێر ئاراستەی شارەوانی كردووە بۆ چارەسەركردنیان كە بریتین لە رووناكی پێویست بۆ 

پەرژین و باخچەی شارەكەو بەجێهێشتنی ئامێرەكان دوای تەواوبوونی دەوام دەستكاریكردنیان لەالیەن 

ها هەبوونی چەند فرۆشیارێكی گەڕۆك لە رێرەوەكان سەرەڕای هەبوونی كۆشكە حكومیە هاواڵتیانەوە، هەروە 

بەكرێدراوەكان، هەروەها نەبوونی زبڵدان و نەبوونی پاسەوان لە شەوداو داخستنی دەرگاكانی شاری یاری لە 

العراقیة، محافظة كاتژمێر نۆ نیوی شەو لە كاتێكدا بەپێی ڕێنمایەكانی دەبوو یازدەی شەو دابخرێت)الجمهوریة 

اربیل، اللجنة األمنیة "سري وشخصي" الی/ مدیریة بلدیة اربیل، م/ مالحظات من مدینة االلعاب، العدد/ 

(. چە ند رۆژێكیش دوای ئەو نووسراوە بەرێوبەرایەتی شارەوانی  ٢٢/٦/١٩٨٦، التاریخ ٢٠٨٢

بەوەی هۆكاری نەبوونی رووناكیە  بەنووسراوێکی نهێنی و تایبەت وەاڵمی سەرنجەكانی پارێزگای داوەتەوە

پەیوەندی بەبینایەی جەیشی شەعبییەوە هەبووە كە نزیك بووە لە پەرژینی شارەكە سەبارەت بەسەرنجی 

دەسكاری كردنی ئامێرەكانیش لەالیەن هاواڵتیانەوە شارەوانی هۆكارەكەی گەڕاندۆتەوە بۆ نەبوونی پاسەوانی 

ەوام، سەبارەت بوونی فرۆشیارە گەڕۆكەكانیش شارەوانی پێویست و رۆیشتنیان بەر لەتەواوبوونی د

هۆكارەكەی گەراندۆتەوە بۆ دەسەاڵتی ئەمنی و پۆلیس كە لەم ڕووەوە بەئەركی خۆیان هەڵنەستابوون  

)الجمهوریة العراقیة، مدیریة بلدیة اربیل، االدارة/ قلم السر، "سري وشخصي، الی محافظة اربیل، اللجنة 

 (.٦/٧/١٩٨٦، التاریخ ٥٢٣ن مدینة االلعاب، العدد/ االهمیة، م/مالحظات م

( فەرمانبەر لە خوولی ١٠هەڵساوە بە دانانی ) ١٩٨٥یازدەم: لە بەشی كارگێری و خۆیەتیدا، ساڵی 

تایبەت لەبواری كارەكەیان، سێ لەفەرمانبەرەكان پلەی نایابیان بەدەستهێنا. مەشق پێكردن و ئامادەكردنی 

ولی تایبەت بەكارەكانیان، جێبەجێكردنی تۆمارەكانی خزمەتی مەدەنی لە رێگەی ( كرێكار لە رێگەی خو٤١)

 لێژنەیەكی پێكهاتوو لەو بەرێوبەرایەتیە كە ژمارەكانیان گەیشتە.

 .١٢٦تۆمارەكانی خزمەتی فەرمانبەران  -1

 .١٣٠٠تۆمارەكانی خزمەتی كرێكاران  -2

كاتی دیاریكراو جیادەكرانەوە )مدیریة بلدیة اربیل، ئەو جێبەجێكردنەش بەخێرایی و ووردی تەواوكردنی پێش 

 (.١٩٨٥قسم األدرە والذاتیة، منجزات 

 پشت یەستن بەپالنی ڕاهێنان و ئامادەكردنی فەرمانبەرانی شارەوانی. -1

فەرمانبەر بۆ پركردنەوەی كەمی لە میالكاتی شارەوانی لەپێناو پێش  ٢٣كاركردن بۆ دامەزراندنی  -2

 ر بۆ هاواڵتیان.كەش كردنی خزمەتی باشت

( كرێكاری چاككردنەوە ٢٠( باخەوان و )٥٠( خاوێنكەرەوەو )١٠٠كاركردن لەسەر دامەزراندنی ) -3

 ( كرێكاری كارامە.٧٤( كرێكاری ناكارامەو )٥٠)

كاركردن بۆ پەرەپێدانی هۆبەی چاپخانە لەڕووی كادیران و ئامێرەكان و پشت بەشێوازی پێشكەوتوو  -4

 لە جێبەجێكردنی كارەكان.

كاركردن لەسەر پێشخستنی شێوازەكانی دەستەی گواستنەوەو گەیاندنی ڕاپەراندنی كارەكان كە  -5

 (.١٩٨٦خزمەت بەهاواڵتیان بكات )مدیرة بلدیة اربیل، قسم االدراة والذاتیة، منجزات 

 

 

 دەرەنجام 

 -ەینەڕوو:لە رێگەێ ئەم توێژینەوەیە بەچەند ئەنجامێك گەیشتین كە لەم چەند خاڵەی خوارەوەدا دەیانخ
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یەڵماز كازم مستەفا كەسایەتییەكی لێهاتوو شارەزابوو لە بەرێوەبردنیشدا سەركەوتووبووە ئەوەش  -1

 رەنگدانەوەی هەبووە لە كار و چاالكیەكانی شارەوانی لەماوەی كاركردنیدا.

بەرفراوانكردنی شاری هەولێر و گرنگی دان لە رێگەی ئامادەكردن و تەرخانكردنی زەوی بۆ  -2

 وون و بوارەكانی پەروەردەو خوێندنی بااڵو بازرگانی پیشەسازی.نیشتەجێب

هەوڵەكانی شارەوانی لەپیناو جوانكردنی سیمای شاری هەولێر بەردەوام بووە، ئەویش لەرێگەی  -3

ڕاگواستنی كارگەكانی شار بۆ دەرەوەی شار و تەرخانكردنی زەوی بۆیان، هەروەها قیرتاوكردن و 

ای فراوانكردنی ڕووبەری سەوزایی شار لەرێگەی دروستكردنی چاككدرنەوەی شەقامەكان سەرەڕ 

باخچەو هەوارگەی گشتی و چاندنی درەخت و نەمام لەنێوان شەقامەكان و گەرەكەكانی شاری 

 هەولێر.

سەرەڕای ڕاپەراندنی كارەكانیان لە هەر بەشێك لەبەشەكانی شارەوانی، بەاڵم كەم و كوڕی لە  -4

لەبەشی خزمەتگوزاریدا كە زیاتر بایەخ  بەشوێنە بەرچاوەكان ئەركەكانیشیان هەبووە بەتایبەت 

دراوە كەمتر ئاور لە كۆاڵنەكان دراوەتەوە بەتایبەت لە گەرەكە میللیەكاندا ئەمەش بووە هۆێ  

 كۆبوونەوەی زبڵ و خاشاك تیایاندا و دروستبوونی مەترسی بۆیەر تەندروستی هاواڵتیان.

هاتوو لە رێگەی داخیل كردنیان لە خوولەكانی راهێنانی ئامادەكردنی فەرمانبەر و كارمەندی لێ -5

 تایبەت بەكارەكانیان و جەخت كردنەوە لەسەر بەكارنەهێنانی موڵكی گشتی دوای دەوامی فەرمی.

ئێران، بەاڵم شارەوانی هەولێر بەردەوام بووە لە كارو  –سەرەڕای بوونی جەنگی عێراق  -6

 چاالكییەكانی و بەرەوپێشختنی شارەكە.

 

 

 

 

 -پەراوێزەكان:

لەدایك بووە، قۆناغی  ١٩٣٨نیسانی  ٤ـ عومەر مەال محەمەد فەرهادی، ناسراو بە عومەر فەرهادی، لە ١

ساڵ خزمەتی شارەوانیەكانی  ٣١ە، لە شارەوانی هەولێر دامەزراو ١٩٥٧ناوەندی تەواوكردووە، ساڵی 

هەولێر و عەنكاوەو حیللەو بەغدای كردووە. بۆ ماوەی چەند ساڵێك بەرێوبەری شارەوانی هەولێر بووە، ساڵی 

( ساڵ پەیامنێری دەنگی ئەمریكا بووە، چەندین ١٥لەسەر داوای خۆی خانەنشین بووە بۆ ماوەی ) ١٩٨٨

 وكردۆتەوە. ئێستا لە شاری هەولێردا نیشتەجێیە.بابەتی رۆژنامەوانی لە رۆژنامەكاندا باڵ

بەشی تەالرسازی  ١٩٨٤لە شاری هەولێر لەدایك بووە، لە ساڵی  ١٩٦٠ـ فاتیح عەباس عبدولاڵ، ساڵی ٢

لەبەرێوبەرایەتی شارەوانی هەولێر  ١٩٨٩كۆلێژی ئەندازیاری لە زانكۆی موسڵ تەواوكردووە ساڵی 

ن پۆستی كارگێری پێ سپێردراوە وەكو بەرێوەبەری گشتی و چەندی ١٩٩١دامەزراوە. دوای راپەرین 

 ٢٠٠٥ – ٢٠٠٠راوێژكاری سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران و بریكاری وەزاەرتی شاررەوانی. لە سااڵنی 

 وەزیری شارەوانی )لە ئیدارەی سلێمانی( بووە، ئێستاش خانەنشینە و لە شاری هەولێر نیشتەجێیە.

ئێران دەكوژران یان ون  –ەو كەسانەبوو كە لە ماوەی جەنگی عێراق ـ شەهیدان و ونبووان مەیەست ل٣

 دەبوون، هەروەها ئەو كەسانەش كە لەالیەن نەیارانی حوكومەتی عێراق دەكوژران یان شوێن بزر دەكران.

ـ پێویستە ئاماژە بەوە بدەین كە لەو سەردەمەدا ئەو زەویانەی دەكەوتنە سەر شەقامە سەرەكیەكان و زۆرینەی ٤

وانەشی كە دەكەوتنە روكنەكان پێیان دەگوترا )متمیز(، دابەش نەدەكران بەڵكو لە رێگەی زیادكردنی ئە

؛ ٢٠١٩ی شوباتی ٢٧ستۆكهۆڵم،  –ئاشكراوە دەفرۆشران )پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ شێرزاد قادر هەینی 
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 (.٢٠١٩ئاداری  ٢دیدار لەگەل عومەر محەمەد فەرهادی، 

لە شاری هەولێر لە دایك بووە، بەشی رووپێوی لە پەیمانگای تەكنیكی   ١٩٥٥ی ـ شێرزاد قادر هەینی ساڵ٥

بەغدا تەواوكردووە، پاشان لەبەرێوبەرایەتی شارەوانی هەولێر دامەزراوە، لەپاڵ ئەو كارەشیدا خەریكی 

لە بەرێوبەرایەتی شارەوانی هەولێردا )رۆژنامەی  ١٩٩٢نووسین و كاری رۆژنامەنووسی بووە و ساڵی 

یشەوە لە ١٩٩٨لێر(ی دەركردووە. چەندین كتێبی نووسیوەو وەریگێراوە بۆ زمانی كوردی لە سالضێ هەو

 سوید نیشتەجێیە.

 

 سەرچاوەكان

 بەڵگەنامە باڵونەكراوەكان:  -1

 .١٩٨٦مدیریة بلدیة اربیل، الذاتیەاستمارة تقیم الموظفین  -

 .٢٢/١٢/١٩٨٤، ١١٩٢٢اداري، العدد الجمهوریة العراقیة، محافظ اربیل، البلدیات، الذاتیة امر  -

 .١٨/٢/١٩٨٧، ١١٣٧الجمهوریة العراقیة، محافظ اربیل، البلدیات، الذاتیة امر ادري، العدد  -

 .١٩٨٧ – ١٩٨٢مدیریة بلدیة اربیل، سجل اجازات لعام  -

 .١٩٨٦مدیریة بلدیة اربیل، قسم التصمیم االساسي منجزات عام  -

 .١٩٨٧-١٩٨٢ مدیریة بلدیة اربیل،سجل اجازات لعام -

الجمهوریة العراقیة، رئاسة المجلس التنفیذي لمنطقة كردستان، االمانة العامة الدارة البلدیات و  -

 .٢٤/١٢/١٩٨٦، ٥٩٦٦٠، الرقم ١٩٨٦المصایف، الی/ مدیریة بلدیة اربیل، م/ الخطة السنویة لعام 

محافظة اربیل/ االدارة المحلیة، الجمهوریة العراقیة، بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ التصمیم االساسي الی  -

 .١٨/٥/١٩٨٦، ٧٩٣٥باداوە، العدد  ٩٤م ٢٦ضمن القطعة  ٢م٢٠٠٠م/تملیك 

الجمهوریة العراقیة، بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ التصمیم االساسي، الی/ وزارة الثقافة واألعالم دائرة  -

شروع قاعة ومسرح في التخطیط والمشاریع/ قسم االرضي واالستمالكات، م/االرض المشید علیها م

 .٢١/٤/١٩٨٦، ٦٧١٧اربیل، العدد 

البلدیات، م/  –الجمهوریة العراقیة، بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ التصمیم االساسي الی محافظة اربیل  -

 .٢٣/٤/١٩٨٦، ٦٨٢٧مجمع سكني لمنتسبي معمل النسیج الصوفي، العدد 

صمیم االساسي الی/ مدیریة التسجیل العقاري الجمهوریة العراقیة، مدیریة بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ الت  -

 .١١/٥/١٩٨٦، التاریخ ٧٦٠٩في اربیل، م/قاعة ومسرح، العدد 

الجمهوریة العراقیة، مدیریة بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ التصمیم االساسي الی محافظة اربیل/ المكتب  -

 .٢/٤/١٩٨٦، ٥٥٦٦الخاص، م/ ترحیل معامل، العدد 

ریة بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ التصمیم االساسي الی محافظة اربیل، سكرتاریة الجمهوریة العراقیة، مدی -

 .٩/٤/١٩٨٦، ٥٩٥٩المجلس الزراعي في المحافظة، م/ محركشف، العدد 

الجمهوریة العراقیة، مدیریة بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ التصمیم االساسي الی محافظة اربیل، البلدیات،  -

 .١٦/٤/١٩٨٦ ،٦٤٢١م/تخصیص قطعة ارض، العدد 

الجمهوریة العراقیة، مدیریة بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ التصمیم االساسي الی، مدیریة بلدیات محافظة  -

 .٢٣/٤/١٩٨٦، ٦٨٣٦اربیل، م/تخصیص قطعة ارض ألنشاء معمل مرایا تحسین، العدد 

لدیات محافظة الجمهوریة العراقیة، مدیریة بلدیة اربیل، قسم، تنفیذ التصمیم االساسي الی مدیریة ب -

 .٣/٥/١٩٨٦، ٦٨٦٨اربیل، م/ تخصیص قطعة ارض، العدد 

 .١٩٨٥مدیریة بلدیة اربیل، قسم االمالك، منجزات عام  -

 .١٩٨٥مدیریة بلدیة اربیل، االعمال المنجزة خالل السنة  -

دیة، الجمهوریة العراقیة، وزارة البلدیات، مدیریة الدیوان و البلدیات العامة، سجل ایجارات امالك البل -
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 .١٩٨٥عام 

 .١٩٨٦مدیریة بلدیة اربیل، قسم االمالك، منجزات  -

 .١٩٨٦ــــــــــــــــ اعمال المنجزاة، خالل السنة  -

 .١٩٨٥ــــــــــــــــ قسم الحقوق، منجزات  -

 .١٩٨٦ــــــــــــــــ قسم الحقوق، منجزات  -

 .١٩٨٦ــــــــــــــــ قسم هندسة المرور، منجزات  -

 .١٩٨٦ـــ قسم هندسة المررو، منجزات ــــــــــــ  -

مدیریة بلدیة اربیل، سكرتاریة المجلس البلدي الی كافة االقسام والشعب في الدائرة، التاریخ  -

٢٠/٤/١٩٨٥. 

 .١٩٨٥مدیریة بلدیة اربیل، قسم الحسابات، منجزات  -

 .١٩٨٦ـــــــــــــــــــــــــــ، قسم الحسابات، منجزات  -

 .١٩٨٥ـــــــ، قسم الخدمات، منجزات ــــــــــــــــــــ -

 .١٩٨٦ــــــــــــــــــــــــــــ، قسم الخدمات، منجزات  -

 ،١٩٨٥ــــــــــــــــــــــــــــ، قسم الحدائق، منجزات  -

 .١٩٨٦ـــــــــــــــــــــــــــــ، قسم الحدائق، منجزات  -

االقسام والشعب في الدائرة، م/تنظیم الشارع  مدیریة بلدیة اربیل،  سكرتاریة المجلس البلدي الی كافة -

 .٢٠/٤/١٩٨٥، ٦٣٣٦الستینی، العدد 

 .١٩٨٥مدیریة بلدیة اربیل، قسم الفني، منجزات  -

 .١٩٨٦ــــــــــــــــــــ قسم الفني، منجزات  -

 .١٩٨٥ــــــــــــــــــــ قسم التخطیط والمتابعة، منجزات  -

 .١٩٨٦ــــــــــــــــــــ قسم التخطیط والمتابعة، منجزات  -

الجمهوریة العراقیة رئاسة المجلس التنفیذي لمنطقة كردستان، االمانة العامة الدارة البلدیات  -

 .٢٤/١٢/١٩٨٦، ٩٦٦، الرقم. ١٩٨٦والمصایف الی مدیریة بلدیة اربیل، م/ الخطة السنویة 

ة اربیل، القسم/ التخطیط والمتابعة، الی/ كافة قسام المدیریة، م/ اس الجمهوریة العراقیة، مدیریة بلدی -

 .٤/٧/١٩٨٥، ٧١٩٧تقسیم المحافظات، العدد 

الجمهوریة العراقیة، محافظة اربیل، اللجنة االمنیة )میری والشخصي( الی/ مدیریة بلدیة اربیل" م/  -

 .٢٢/٦/١٩٨٦، ٢٠٨٢مالحظات من مدینة االلعاب، العدد 

، ٥٢٣العراقیة، مدیریة بلدیة اربیل/ اللجنة االهمیة، م/ مالحظات من مدینة االلعاب، العدد الجمهوریة  -

٦/٧/١٩٨٦. 

 .١٩٨٥مدیریة بلدیة اربیل، قسم االدارة والذاتیة، منجزات  -

والمتابعة،الى/االمانةالعامةالدارةالبلدیات الجمهوریةالعراقیة،مدریةبلدیةاربیل،التخطیط  -

 . ١٩٨٦/ ١١/ ١٠، ١٨٧٤،العدد/١٩٨٦والمصایف،مدیریة التخطیط والمتابعة،م/الخطة الفصلیة العام

 .١٩٨٦ــــــــــــــــــ قسم االدارة والذاتیة، منجزات  -

 

 دەستنووس: -2

 نی رووپێوییم لە شارەوانی.هەینی، شێرزاد، شارەوانی هەولێر تۆم هەر لەبیرە یادنووسی هەشتاكا -

 دیدار: -3

 .٢٠١٩ئاداری  ٢عومەر محەمەد فەرهادی،  -

 پەیوەندی تەلەفۆنی.  -

 .٢٠١٩شوباتی  ٢٧شێرزاد قادر هەینی،  -

 .٢٠١٩ئاداری  ٤فاتیح عەباس عەبدولاڵ،  -
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 نامە زانكۆییەكان: -4

 بەزمانی عەرەبی -1

قادر، زكي حین، تقدیر دالة العمل الصوفي من أربیل وتقویها، رسالة ماجستیر "غیر منشورة" مقدمە  -

 (.١٩٩٠جامعة صالح الدین، أربیل ) –الی مجلس كلیة االدارة وواالقتصاد 

، رسالة ٢٠٠٢ – ١٩٨٥كاك احمد، هونەر عبدهللا، تغیر أستعماالت األرض فی مدینة أربیل من  -

 (.٢٠٠٦ورة" مقدمة الی مجلس كلیة االداب في جامعة صالح الدین، اربیل، )ماجستیر "غیر منش 

 

 بەزمانی كوردی -2

رشید، یادگار خدر، شیكردنەوەی جوگرافی دابەشبوونی پیشەسازی لە پارێزگای هەولێر، نامەی  -

ماستەر "باڵونەكراوە" پێشكەشی ئەنجومەنی كۆلێژی ئەدەبیات زانكۆی سەاڵحەددین، هەولێر 

(٢٠١٤.) 

 

 باڵوكراوەی حكومی:  -5

 . ١٩٨٧اربیل بین الماضي والحاضر، المهرجان السنوي الثالث  -

 كتێبەكان: -6

 بەزمانی عەرەبی

(م، ٢٠١٤-١٨٧٥النجار، نەجات باسین، تأریخ بلدیة اربیل رؤسائها و مجالسها منذ تأسیسها عام ) -

 .٢٠١٤الطبعة األولی، مطلعة ماردین، اربیل، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص 

 ١٩٨٦ - ١٩٨٥ونشاطات مدیریة بلدیة عدة ثائق اعمال 
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إن بلدیة اربیل هی احدی المؤسسات المهمة في تقدیم الخدمات لهذه، ولها تاریخ طویل فی هذا المجال 

حیث كانت لها دورا رئسیا في اعمال تصامیم وتوسیع المدینة. نحن اخترنا موضوع البحث حول اعمال 

 ، حیث لم یطرق إلیە الباحثون  من قبل. ١٩٨٦ – ١٩٨٥سنتي  ونشاطات بلدیة اربیل المنجزة خالل 

ان موضوع البحث یتكون من المقدمة، مبحثان، االستنتاج مع قائمة المصادر والمالحق، فأن المبحث 

االول المعنون )بنژة عن حیاة یلماز كاظم مصطفی وتعریف الوثائق( یلقي الضواء علی حیاة مدیر البلدیة خالل 

یلیە اظهار وثائق بلدیة ومحافظة اربیل المستخدمة لمصادر رئیسیة في البحث. اما المبحث الثاني تلك الفنرة، 

( یتحدث حول إنجازات ونشاطات مدیریة ١٩٨٦ – ١٩٨٥المعنون )أعمال ونشاطات بلدیة اربیل خالل فترة 

 بلدیة اربیل السكنیة والخدمیة المنجزة من قبل االقسام المتفرعة لتلك المدیریة.

خالل تلك الفترة قامت المدیریة المتكونة من إحد عشر اقیام بتقدیم مجموعة من المتطلبات، حیث 

كانت الخبرات ومؤهالت مدیرها دورامؤپر في انجازها، إال أن البلدیة، اخرین الظروف االقتصادیة 

ات للمحالت السكنیة واالنعكاسات المالیة بنظر االعتبار لم تكن خالیة من النواقص وخصوصا في تقدیم الخدم

 الشعبیة.

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Works and activities of the Municipality of Erbil in several documents 

1985-1986 

The municipality of Erbil is one of the most important institutions in providing 

services to this city, and has a long history in this area, as it has a role in the strategic 

planning and activities of the municipality of Erbil completed in 1985-1986, where 

researchers have not mentioned it before. 

The topic of the research consists of the introduction, two sections, the 

conclusion with the list of sources and supplements. The first section deals with the 

life of the director of the municipality during this period. The first section deals with 

life of Yilmaz Kazim Mstafa and the identification of the documents search. 

 Of The second section, entitled "The activities and activities of the 

municipality of Erbil during the period 1985-1986," talks about the achievements and 
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activities of the municipality of Erbil, housing and services provided by its branch 

offices. 

During this period, the Directorate of eleven departments presented a set of 

requirements, where the experience and qualifications of its director played an 

important role in accomplishing the project. However, the municipality did not take 

into account the economic conditions and financial implications, especially in the 

provision of service to public housing. 
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