پێگەی جوگرافی
وەک ئەوەی لە زانضتنامەی بریتانیادا نوورساوە ،رووبەری کوردصتان نسیکەی ٠٠١.١١١کیلۆمەتری
چوارگۆعە دەبێت و عارە گرنگەکانی لە بەعی تورکیادا دیاربەکر (ئامەد) ،بەدلیط و وان و لە بەعی
عێراقدا ھەوڵیر و صلێامنی و كەركوك ،لە بەعی ئێراندا کرماعان و صنە و مەھاباد .وەک زانضتنامەی
ئیضالم دەڵێت ،لە رووبەری  ٠٠٠.١١١کیلۆمەتری چوارگۆعە٠٠٠.١١١ ،کیلۆمەتری لە تورکیا،
٠٠٠.١١١کیلۆمەتری لە ئێران ١١١،٥٠ ،کیلۆمەتری لە عێراق و  ٠٠.١١١لە صوریادایە.
بەعی رۆژەاڵتی کوردصتان لە ئێراندا بە ئوصتانی کوردصتان ناودەبرێت و زۆربەی پارێسگاکانی
ئازەربایجانی رۆژئاوا و کرماعان و ئیالم لە خۆ دەگرێت .باعوری کوردصتانیػ جگە لە چوار
پارێسگاكەی (صلێامنی و هەولێرو دهۆك و هەڵەبجە) ،بەعێكی تری كەوتوەتە ناو صنوری حكومەتی
ناوەندی و بە ناوچە كێغە لەصەرەكان ناودەبرێـت.
کوردصتانی رۆژئاڤا لە رۆژھەاڵتی صوریا دایە و بەعێکی زۆری کەوتووەتە پارێسگای حەصەكە.
عارە گەورەکانی ئەم بەعە قامیغلۆ و عەفرین و كۆبانێ و ھەزاکا (حەصەكە).

کەش و ھەوا
ھاوینی گەرم و زصتانی زۆر صارد و بەفری زۆر ،تایبەمتەندیی ئەم ناوچەیە .زۆربەی بەعەکانی
ئەم ناوچە بەھرەدارن و لە درێژەی مێژوودا عوێنی ھەناردنی دانەوێڵە و ئاژەڵ بووە .ئاصتی بارین لە
نێوان  ٠١١تا  ٠١١ملم لە صاڵدا ،لە ناوچە تەختایی و دەعتەکان  .لە بەرزاییەکانیغدا  ٠١١تا  ٠.١١١ملم.

دارستان
کوردصتان ناوچەیەکی عاخاوییە ،کەظ و ھەوای صاردە؛ بەاڵم بارینی ئەوەندەی ھەیە کە
دارصتان پەرە بضێنێت .بە صەرجەم مێرگ و دارصتانەوە کوردصتان٠٥١.١١١ ،کیلۆمەتری چوارگۆعە
صەوزایی تێدایە؛ کاج ،صنەوبەر ،بەڕوو ،چنار ،عۆڕەبی و صپیدار زۆرینەی جۆرەکانی دارن لە
کوردصتاندا.

چیاکان
چیا ھێام و تایبەمتەندییەکی جوگرافیی ژیانی کوردەکانە؛ ھەر بۆیە وتراوە" :کورد دۆصتێکی
نییە ،جگەلە چیا ""Kurds have no friends but the mountains". ،چیاکانی جوودی و ئارارات
(کە لە فۆلکلۆری کوردیدا دیارن) ،زاگرۆش ،عینگەر ،قەندیل ،عاھۆ ،داالهۆ ،پیرەمەگرون  ،ئاگری،
حەمرین ،صیپان دیارترین کێوەکانی کوردصتانن.

سامانی رسوشتی
صەرچاوەكانی ژێر زەویی کوردصتان خەڵووز ،مط ،زێڕ ،ئاصن ،بەردی کەڵط (کەبۆ
درووصتکردنی چیمەنتۆ بەکاردێت) ،مەڕمەڕ و زینک .گەورەترین صەرچاوەی بەردی صوولفوور لە
جیھاندا ،کەوتووەتە باعووری رۆژھەاڵتی ھەولێر.
حکومەتی ھەرێمی کوردصتان ،نەوتی کوردصتانی  ٠٠بلیۆن بۆعکە( بەرمیل) مەزەندە کردووە کە
بەمەظ کوردصتان دەبێتە عەعەمین واڵتی جیھان لە رووی صەرچاوەی ووزەوە .حکومەتی ھەرێم،
لە تەمموزی ٠١١٠دا داوای لە کۆمپانیا بیانییەکان کرد تاکوو یارمەتی بدەن لە بەگەڕخضتنی
٠١داموودەزگای بۆ ھەناردەكردنی نەوت ،بەمەبەصتی بەرزكردنەوەی ئاصتی هەناردەكردنی رۆژانەی
نەوت بۆ یەك ملیۆن بەرمیل.

