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 11تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲11۷۱1۵۱1۲         رینزیآ هلل احسان
 

 (براعظم –قاره )سیا لویه وچه ا  د 
 

 
چې شمال ته یې كڼل شمالي سمندر، جنوب ته د هند سمندر، ختیځ ته آرام سمندر . تر ټولو لویه وچه دهآسیا د نړۍ 

 :د آسیا پېژندنې له پاره د دغه لویې وچې ځانګړتیا ته ځو. او لویدیځ ته اروپایي سیمه پرته ده
ساحه آسیا نیولې  27011798km² یا %19.3ټول پراخوالي څخه 139640387km²د نړۍ له : پراخوالي – 1
د افریقا او اروپا د لویو وچو اندازه له  نیولې،برخه  یوهبرخو څخه، آسیا  پنځوارقام څرګندوي چې د نړۍ له  اد. ده

كېداى شي چې دا ارقام له . پام كې نیول شوى دىپه پاسنیو ارقامو كې د اسیا او نړۍ وچې په . آسیا سره برابره ده
نورو منابعو سره څه توپیرونه ولري د دې عامل دا دى چې په ځینو ارقامو كې د لویو وچو یا هېوادونو ساحلي 

  44400000Km2كه د آسیا ساحلي سیمه هم په پام كې ونیسو دا پراخوالى . سیمې هم په پام كې نیول كیږي
 . كېږي

په داسې حال کې چې اروپا، د آسیا په شمال لویدیځ کې کمکي ټاپووزمه او افریقا د آسیا په : ي موقعیتجغرافیای – 2
آسیا، . لویه وچه ده، آسیا د دواړو تر مینځ پرته ده او د دواړو تر مینځ د پل حیثیت لري منځنىجنوب لویدیځ کې یوه 

د . هم ویل کېږي (اوریشیا)همدا شان آسیا او اروپا ته . کېدل بلل  (برقدیم یا پخواني وچه)اروپا او افریقا پخوا په ګډه

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianzai_e_de_asia_loya_wecha.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianzai_e_de_asia_loya_wecha.pdf
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 ئـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لول، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د آسیا . د هند سمندر موقعیت لريكې نوب جآسیا په شمال کې، شمالي کنګل سمندر، په ختیځ کې آرام سمندر او په 
او  ګىسمندرغرونه، قفقاز، تور   Uralخو په کتابونو کې د اورال  ؛د لویې وچې لویدیځ پلو څرګندې پولې نه لري

 .آسیا له افریقا څخه بېلوي سور سمندرګىهمدا راز . د آسیا د لویدیځ څنګ ګاونډیان بلل کېږي سمندرګى د مرمرې
 01یمې درجې مدار او د نصف النهار له ختیځې  01د آسیا لویه وچه د استوا له مدار څخه د شمالي عرض البلد تر 

 . ې پرته دهیم مدار پور 101درجې څخه د ختیځ طول البلد تر 
د مثال په ډول د روسیي د . په آسیا کې داسې لویې دښتې شته چې په نوره نړۍ کې نشته: ړتیاوېګجغرافیایي ځان -3

دلته دا خبره د یادولو وړ ده چې ځینې جغرافیه پوهان . ىسایبریا پراخوالي، د اروپا له ټولې لویې وچې سره برابر د
آسیا كې شمرې؛ خو ځینې نور دا خاوره د آرال د غرونو پر بنسټ یوه برخه  د پخواني شوروي اتحاد ټوله خاوره په

اوس سره دې چې روسیه یو اروپایي هېواد بلل كېږي؛ خو ځینې  -اوس. په اروپا او بله برخه په آسیا كې حسابوي
 . سیمې یې عمالً د آسیا په لویه وچه كې پرتې دي

، منځنۍ (هند)د عربستان فالت، دكن لکه د تبت فالت، .هم بې جوړې دي یا هسكې سیمې د آسیا فالتونه
د آسیا د غرونو لوړوالي او لوړې څوکې . فالت، د مغولستان فالت او داسې نور Gobiد ګوبي  ،(روسیه)سیابیریا

  Mont Blanپه غرونو کې د مونت بالن  Alpکه د اروپا د آلپ  د مثال په توګه.هم په نړۍ کې لومړي ځاي لري
لوړوالي لري، د آسیا ایورست  6190mڅوکه   Mckinleyاو یا په امریکا کې د مکینلي  4400mڅوکه 

Evereste  - 8882m،  8610ګودیناوستنm  او مکالوMakalo – 8472m د سیندونو په . لوړوالي لري
دانیوب د مثال په توګه د . ه شي کوالينبرخه کې د افریقا ډېر او د اروپا ټول سیندونه له آسیا سره سیالي 

Danube  سیند چې د اروپا تر ټولو اوږد سیند باله شي، په سایبریا کې د اوبOb  د سیند له یوه مرستیال سیندګي
او کانګو سیندونه د آسیا له سیندونو  Zambezد افریقا په لویه وچه کې یوازې د نیل، زامبز . څخه هم وړوکي دي
سره د  Missourieسي پي سیند له خپل مرستیال میسوري  په شمالي امریکا کې د میسي. سره پرتله کېداي شي

سیند د ډېرو اوبو د درلودلو له پلوه، په آسیایي   Amazoneاوږدوالي له پلوه او په جنوبي امریکا کې د آمازون 
 . د اوږدوالي له پلوه د نړۍ دوهم سیند بلل کېږي Obد سایبریا اوب . سیندونو غښتلي دي

، Tundraوچې سیمې ، تندرا  د مثال په توګه. د لرلو له امله په نړۍ کې ځانګړي ځاي لريآسیا د بیال بېلو سیمو 
د قطب تندراګانې او د سایبریا کنګل ځایونه، له نیمې . ځایونه( مرطوب)او النده  كنګلځنګل، د کرنې وړ سیمې، 

منځني آسیا له وچو دښتو سره  د. د سایبریا ځنګلونه د آمازون تر ځنګلونو غټ او پراخه دي. اروپا څخه لوي دي
د )د ختیځ چین، هندوستان او د هندوچین زمکې د شمالي امریکا . یوازې د افریقا شمالي دښتې سیالي کوالي شي

 . د زمکو په شان بډایې دي او ښه حاصل ورکوي( امریکا متحده ایاالت 
د  Tornیدیځ چین كې او توران په لو Zungariاو زونګاري  Tarimتاریم : آسیا درې ډېرې ټېټې سیمې لري
 . كسپین د سمندرګي په ختیځ كې

  :الندې سیمو وېشل کېږي 5جګوالي له پلوه په  اوآسیا د ټیټوالي  
جګه غرنۍ سیمه ده چې له مینځ څخه یي شمال ختیځ او حنوب ختیځ لور ته د او  پراخه :د منځنۍ آسيا سيمه: الف

پورې د غرونو یوه اوږده سلسله  یځهیا له منځنیو برخو څخه تر لویدهمدا راز د آس. غرونو ځو لړۍ غزېدلې دي
 . او تبت یې چاپېره کړي دي Pamirپرته ده چې پامیر 

د یادولو وړ   Stanovoiاو ستنووي   Thianshan، تیان شان Altaiد شمال ختیځو غرونو له ډلې څخه التایي 
. څخه لوړې دي 7000mچې ټولې څوکې یي له  همه دهډېره م Himalayaپه جنوب ختیځو لړیو کې هیمالیا . دي

دا سیمې له سمندر څخه . همالیا، خپلي شمالي لمنې هغو جګو سیمو ته رسوي چې د تبت د فالت په نامه یادیږي
5000m ګه سیمه کې استوګن ديجد چین تبتیان په همدې . جګې دي . 

رونو له ختیځو لمنو څخه د آرام سمندر تر ختیځو څنډو یا د سایبریا دښته چې د اورال د غ :د شمالي آسيا سيمه: ب
د سایبریا لویدیځې برخې .  او د منځنۍ آسیا له لوړو برخو څخه د شمالي کنګل سمندر تر جنوبي پولو پورې پرته ده

 . په غرونو کې پاي ته رسېږي  (ستنووي)اوارې او ختیځې برخې لږ جګي دي چې د 
 . مه په دوو الندې برخو وېشل کېږيدا سی  :د لويديځې آسيا سيمه: ج

دوهم جنوبي برخه چې د . لږ لوړې سیمې پکې حسابېږي منځنى اسیاچې یوه برخه سایبریا او د  سیمهلومړي شمالي 
 .جنوبي سیمې پكې پرتې دي یېاو د ترک او نورې سیمې افغانستان هندوکش، د ایران البرز، قفقاز

یعنې د هند وچین ټاپو   ېزمود آسیا درې لویې ټاپو. ىد ىاپووزمو ځاجنوبي آسیا د ټ :د جنوبي آسيا سيمه: د
د هندوچین ټاپو وزمه  . رخه کې موقعیت لريبوزمه، د هندوستان د دکن ټاپو وزمه او د عربستان ټاپووزمه په دې 
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وچي جنوبي  د دکن ټاپو وزمه د هندوستان د نیمي. په یوه بله نرۍ او کوچنۍ ټاپووزمه پاي ته رسېږي (ماالیا)د 
د . پراخه او حاصل خیزه زمکې پرتې دي Gangaاو ګنګا  Sindد دکن شمال لور ته د سند . برخه جوړوي

 . سنمدرګۍ په واسطه له افریقا څخه جال کېږي هعربستان ټاپو وزمه لږ جګه سیمه ده چې د سر
کوریا له ټاپو وزمې، د جاپان د  په نامه یادیږي له چین، د (لرې ختیځ)دغه سیمه چې د : د ختيځې آسيا سيمه: ر

د دغې سیمې په . له ټاپو څخه جوړه شوې ده( فارموسا )ټاپوګانو د ټولګي، د فلپین د ټاپوګانو د ټولګي او د ټایوان 
یې ډیر ګڼ شمیر کوچني غرني ټاپوګان پراته دي چې  وا كېیوه خوا کې ښې پراخه زمکې او په بله خ

 . دياورغورځونکي 
 : دوه امله بېال بېله هوا لري پهآسیا لویه وچه د : اقلیم - 4

او په شمال کې تر شمالي ګنګل سمندر  (نژدې)کرښې تر یو دا چې دا لویه وچه ډېره پراخه ده، په جنوب کې د استوا
او ( رطوبت)دوهم د ډېرو سمندرونو، سیندونو او منځنیو جګو برخو شته والي چې ډېر لندبل  .دلې دهېپورې غز
 . یځې د منځنۍ آسیا سیمو ته رسويباراني ور

د سایبریا دښته او د مغولستان ډېره ساحه په دې سیمه کې . برخه سړه ده 1/3د آسیا : د سړې هوا سیمه -1۱4
د دې سیمې هوا د دوبي په تودو ورځو کې . یخني لري همدلته پرته ده ˚70- د نړۍ ډېره سړه سیمه چې . حسابېږي

له هغه ځایه چې د دوبي . کال په اتو میاشتو کې د دغه سیمې اوبه او وچه کنګل ويد . څخه نه زیاتېږي 20+˚له 
د آسیا د . د ویلې کولو واک نه لري؛ځکه نو دا سړه سیمه تل په کنګلونو  پوښلې وي لږ لنډه تودوخه د دې کنګلونو

 . نومېږي ״تندرا  ״لویې وچې د دغه سیمې شمالي برخې، چې د شمالي کنګل سمندر څنګ ته پرتې دي 
منځنۍ آسیا، د ایران او عربستان . برخه سیمه، وچه او دښتي هوا لري 1/3د آسیا : د وچې او دښتې هوا سیمه -4/2

لږ دي او په  ورښتد دې سیمې هوا وچه او . په شمال کې د لویدیځې آسیا ځینې برخې په دې ساحه کې حساب دي
د دې سیمې ژمي ساړه  .ته نژدې برخې سمندرګيد اورال  باران اوري، لکه 5mmكې کال  پهځینو برخو کې یې 
 . او دوبي ګرم دي

لکه هندوستان، اندونزیا، جاپان، د چین .دا هوا د آسیا په جنوب او ختیځ کې چلېږي: د موسمي هوا سیمه -3/4
ني وریځې په دې سیمه کې د موسمي بادونو له امله چې بارا .ختیځې برخې او د هندوچین د ټاپو وزمې هېوادونه

ې نوموړې چدا موسمي بادونه د هند او آرام سمندرونو وریځې د لویې و. میاشتې باران اوري 5کال  هرخوځوي، 
په دې سیمه کې د اووه میاشتنیو سړو او وچو بادونو او همدا راز د لمر د پرله پسي وړانګو له . سیمي ته ننباسي

ندونه ید دې سیمې س. ت او تودوخې، ځنګلونه زیات کړي ديپه سیمه کې پریمانه ورښ. امله، زمکه بیرته وچیږي
 . له اوبو ډک او اوږده دي

او مدیترانې شااوخوا،  تور سمندرګيد . رخه په دې سیمه کې حساب دهبد آسیا لږ : د مدیترانه اي هوا سیمه -4/4
د  سمندرګيو د مدیترانې د د اتلس د سمندر ا. وي تاوده په دي سیمه کې ژمي نرم او دوبي. مدیترانه اي هوا لري

 . لندو بادونو لګېدل چې باغي تولیداتو ته ښه وده ورکوي، د دې سیمې د هوا یوه ځانګړتیا بلله کېږي
د نصف النهار له پلوه، د نړۍ په ختیځه نیمه  Greenwichټوله آسیا د نړۍ په شمالي نیمکره او د ګرینویچ  اً تقریب

مالیزیا او سنګاپور د . ستوا  کرښه یوازې د اندونیزیا له هېواد څخه تېریږيپه آسیا کې د ا. کره کې موقعیت لري
قطبي سیمو ته ډېره نژدې سیمه سایبریا ده چې د شمالي قطب مدار له هغه . اټن لريو ˚1.5ښې څخه كراستوا له 

سره د شمالي ( لجزایرمجمع ا)د آسیا شمال د خپلو ټاپوګانو او د ټاپوګانو له ټولګیو . څخه تېرېږي او ډېره سړه ده
که دا موضوع په پام کې ولرو چې د آسیا تر ټولو جنوبي سیمه د استوا له کرښې . کې واقع دي  ˚80عرض البلد په 

الي قطب د مدار تر مینځ مواټن لري، د آسیا لویه وچه د جغرافیایي عرض له خوا، تقریبا  د استوا او د ش ˚1.5څخه 
د شکل له مخې د آسیا ډېره برخه . تر مینځ موقعیت لري ˚180او  ˚60صف النهار او د جغرافیایي طول له خوا د ن

 . په مدار کې پرته ده ˚40د شمالي عرض د 
په داسي حال کې چې د آسیا په منځنیو برخو کې . د آسیا په جنوب او ختیځ کې ډېر ټاپوګان او ټاپو وزمې پراته دي

داسي مثلث ته ورته ده چې څوکه یي د استوا  د نورو لویو  وچو په څیر آسیا هم. دښتې او فالتونه ډېره پراختیا لري
د نړۍ په ټولو وچو کې اروپا، آسیا ته ډېره ورته ده او دا ځکه چې آسیا او اروپا دواړه . د کرښې خوا ته غزیدلې ده
او د اروپا ټاپو  د آسیا ټاپو وزمې عربستان، هندوستان او ماالکا. ټاپو وزمې لري 3-3پخپلو جنوبي خواوو کې 

 . وزمې بالکان، اېبري او ایتالیا دي
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پراخه  2000000km²( مجمع الجزایر)د اندونیزیا د ټاپوګانو ټولګي . آسیا د غټو ټاپوګانو او ټاپو وزمو ځاي دي
ټاپو، برنیو نومېږي چې  ىد آسیا تر ټولو لو. غټ او واړه ټاپوګان شمارل شوي دي 13600په دې ټولګي کې . دي

757050km² 3250000همدا راز د آسیا لویه ټاپو وزمه، د عربستان ټاپو وزمه . مساحت لريkm² پراخه ده . 
او  500000km2،  400000km2د آسیا لویې دښتې د عربستان، ګوبي او قراقروم دښتي دي چې په ترتیب 

105000km²  مساحت لري . 
 –وڅ والي لږ دي، د آسیا د لویې وچې سواحل ډېر غوڅ د آسیا ساحلي څنډې له امریکا او افریقا د ساحلي څنډو غ

د . دې حالت په تېر وخت کې د آسیایي انسانانو او ټولنو په تمدن کې ژوره اغېزه شندلې ده. غوڅ او وتلي ننوتلي دي
لرغون پوهانو پرله پسې کیندنو او څېړنو دا ښودلې ده چې د نړۍ ډېر لرغوني تمدنونه د همدې ساحلي څنډو په 

 .کې مینځ ته راغلي دي( عراق)مو یعني چین، هند، بین النهرین سی
تایمیر د سایبریا په شمال کې، بایکال د سایبریا په جنوب کې، : د آسیا مهمې بحیرې دا دي(: بحېرې)سمندرګي  -5

کسپین د قزاقستان په شمال کې،  Issik kulبالخاش په قزاقستان کې، اورال د ازبکستان په شمال کې، ایسیک کول 
د ایران په شمال کې، جلیله د سوریي په جنوب لویدیځ کې، بحرالمیت د اردن په جنوب کې، وان د ترکیې په ختیځ 

د سایبریا  Khankaد چین په شمال کې او خانکا  Kokonorد کمبودیا په لویدیځ کې، کوکونور  Tonlکې، تونل 
 . ىد لوى سمندرګىپلوه کسپین د آسیا تر ټولو  د یادولو وړ ده چې د پراخوالي له. د دښتې په لویدیځ کې

که د آسیا په جنوب ختیځ کې او د آرام په سمندر کې هغه زښته زیات ټاپوګان چې د اندونیزیا او فلیپین : ټاپوګان -6
نوایه سوریانا : نو د آسیا د لویې وچې ستر ټاپوګان دا دي ،په هېوادونو پورې اړه لري، یوې خوا ته کېږدو

Nivaya Sevrnaya  د سایبریا په شمال کې، نیوسیبریسکيNew Siberisky  د سایبریا په شمال کې، قبرس د
د چین په جنوب کې، سنګاپور د  Hiananترکیې په جنوب کې، سري النکا د هندوستان په جنوب کې، هاینان 

وسا یا تایوان د چین په ختیځ او برنیو په اندونیزیا کې، فارم Celabesمالیزیا په جنوب کې، جاوا، سوماترا، سلب 
او هوکایدو  Honshu، هون شو Kyushu، کیوشو Shi kukuکې، بحرین د ایران په جنوب کې، شیکوکو 

Hokkiado څخه برنیو د آسیا تر ټولو غټ ټاپو بلل کېږي ې ډلېپه جاپان کې، له د . 
ن او عربستان د هند په سمندر کې، عمان هندوچین، دک: د آسیا د لویې وچې لویې ټاپو وزمې دا دي: ټاپو وزمې – 7

 . عربستان د آسیا تر ټولو لویه ټاپو وزمه ده. کوریا او کامچاتکا د آرام په سمندر کې او فارس خلیج کې په عربي یا
په آسیا کې د ټاپوګانو څلور ټولګي شته چې هر ټولګي یو بېل هېواد جوړ (: مجمع الجزایر)د ټاپوګانو ټولګي  -8
له . جاپان، فلیپین او اندونیزیا د آرام په سمندر کې او مالدیب یا مالدیو د هند په سمندر کې: هغه دا دي دي او ړىک

 . دي یا د ټاپوګانو ټولګى دې ډلې څخه اندونیزیا د آسیا د لویې وچې تر ټولو غټ مجمع الجزایر
ه سمندر کې، عربي سیند د هند په د هند پ( بحراحمر)سور دریاب : سیندونه دا دي غټد آسیا ډېر : سیندونه -9

سمندر کې، د عمان سیند د هند په سمندر کې، اندامان، د جنوبي چین سیند، جاوا، فلورس، باندا، کرام، سلب، سولو، 
سیند په  Okhotskد اختسک . د لویدیځ چین سیند، ژړ سیند او د جاپان سیند چې ټول په آرام سمندر کې حساب دي

 . ین سیند د آسیا تر ټولو غټ او اوږد سیند باله شيچله دې ډلې څخه د جنوبي  شمالي کنګل سمندر کې،
د ایران په جنوب کې، د ( عربي خلیج )د فارس خلیج : آسیا څلور مهم خلیجونه لري او هغه دا دي: خلیجونه -10

له . د چین په جنوب کې Tonkinبنګال خلیج د هندوستان په ختیځ کې، د سیام خلیج د تایلند په جنوب کې او تونکین 
 . دې ډلې څخه د بنګال خلیج د آسیا تر ټولو غټ خلیج ګڼل کېږي

شمالي کنګل : د نړۍ درې ستر سمندرونه د آسیا په دریو برخو کې په الندې ډول موقعیت لري: سمندرونه -11
 . جنوب کېسمندر د آسیا په شمال کې، آرام سمندر د آسیا په لویدیځ کې او د هند سمندر د آسیا په 

باب : د آسیا د اوبو مهمې الرې چې دوه سیندونه یا دوه سمندرونه سره تړي دا دي(: بابونه)د اوبو الرې  -12
مینځ، ماالکا د اندامان  رعمان د سیند ت هرمز د فارس د خلیج او د. مینځ رالمندب د سره سمندرګي او عربي سیند ت

کوریا د جاپان او د لویدیځ چین د سیندونو . او سلب د سیندونو تر مینځ ماکاسار د جاوا. او جاوا د سیندونو تر مینځ
 . د جاپان او د اختسک د سیندونو تر مینځ Perouesتر مینځ او پېروس 

. غرونو لړۍ په ټوله نړۍ کې سارې نه لرې آسېا د لکه چې مخکې هم ووېل شول، د: غرونه او لوړې څوکې -13
 . دا دې وکېڅد آسیا د غرونو مهمې لوړې 

  .د هیمالیا لړۍكې، ،  د هندوستان او نیپال په شمال m 8882د ایورست لوړه څوکه   -
 . ، د کشمیر د قراقرم په لړۍ کې8611mد ګودوین اوستن څوکه  -
 . د افغانستان د ختیځ هندوکش په لړۍ کې ،7480mد نوشاخ څوکه  -
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 . کې ۍپه لړد نیپال او تبت د هیمالیا  ،8472mد ماکالون څوکه  -
 . د تبت د پامیر په لړۍ کې ،7665mد کانکور څوکه  -
 . کېۍ د ترکستان د تیان شان په لړ ،7439mد پوبیدا څوکه  -
 . کېۍ د ترکستان د تیان په لړ ،6995mد خان تینګرې څوکه  -
 .ېك د ایران د شمال د البرز په غرونو ،5671mد دماوند څوکه  -
 .تر مینځ په غرونو کې ې، د ارمنستا ن او ترکی 5165mد ارارات څوکه  -

 . د اسیا مهم سیندونه دا دي: سیندونه - 14
  5500kmاوږدوالې . ځيپه سایبریا کې چې شمالې کنګل سمندر ته ور. سیند obد اوب  -
 .ځيسیند په سایبریا کې چې شمالې کنګل سمندر ته ورYenisiي د ین س -
 .چې شمالي كڼل سمندر ته ورځي Lenaلنا  -
 .چې شمالي كڼل سمندر ته ورځي Dvinaدوینا -
 .چې شمالي كڼل سمندر ته ورځي Puchuraپچورا  -
 .چې شمالي كڼل سمندر ته ورځي yanaیانا  -
 .چې شمالي كڼل سمندر ته ورځي indigirkaایندېیركا  -
 .چې شمالي كڼل سمندر ته ورځي Kolimaكولیما  -
 . 5000kmتسه  سیند، په چین کې چي د جنوبې چین سیند ته توییږې د یانګ  -
 . 4500kmسیند، په هندوچین کې چې د جنوبي چین سیند ته توئیږي   Mekongد مکونګ  -
 . 4500kmوئیږي ته  ت د آمو سیند، په چین کې د اختسک سیند -
 . 4200km. د هوانګیو سیند، په چین کې چې آرام سمندر ته توئیږي -
 . 3180km د هند سمندر د عمان له سیند سره یو ځاى كیږيد سند سیند، په پاکستان کې چې  -
 . 3000kmدوستان کې چې د بنګال خلیج ته توئیږي  ند ګنګ سیند، په ه -
 . 2500km. يرسچې اورال ته په پوله افغانستان د د آمو سیند  -
 . 2900kmلیج ته توئیږيد برهما پوترا سیند، په هندوستان کې چې د بنګال خ -
 .د روسنې په جنوب كې چې له تور سمندرگي سره یو ځاى كېږي  Dniestreدني یستر  -
 .د روسنې په جنوب كې چې له تور سمندرگي سره یو ځاى كېږي  Dniepreدني پر  -
 .د روسیې په جنوب كې چې له تور سمندرگي سره یو ځاى كېږي  Donدون  -

 :ځکه  ؛م آسیا، د نړۍ تر ټولو لویه وچه دهله انساني پلوه ه: دوهم
 415535۵111کسانو څخه څه د پاسه بلیون  ۵له . )د نړۍ نیمایي نفوس په آسیا کې میشت دي: نفوس – 1
آسیا د . دي 40.78پاره ه دا رقم د اروپا ل. کسان ژوند کوي 150ځاي کې  1km²په آسیا کې په (. نیمایي ۲111)

.  په شمالي آسیا، منځنۍ آسیا، ختیځه آسیا، جنوبي آسیا او لویدیځه آسیا وېشل کېږي ولسونو د استوګنې له پلوه
هلته چې هوا مناسبه او زمکه ښه . هستېدنه یو شان نه ده –ښکاره خبره ده چې په بېال بیلو برخو کې د نفوس 

چو دښتو، غرونو، برعکس په و. سیمو کې خلک زیات دي ساحليوي یا په اقتصادي لویو مرکزونو او كحاصل ور
له همدې امله د آسیا ګڼ . کې یو سړي هم نه پیدا کېږي km²کنګل سیمو کې ان په  او جنوبي او شمالي ووبیدیا

په نورو سیمو کې د . میشته سیمې د دې لویې وچې په ختیځ، جنوب ختیځ او څه نا څه په جنوب کې پرتې دي
په آسیا  کې د وګړو له پلوه دوه غټ .  و پورې اړه لرياوسېدونکو د شمېر څرنګوالي په اقتصادي عواملو اوب

له دې وروسته . اوسیدونکي لري 1189172906او  1336718015هېوادونه چین او هند په ترتیب سره 
( ۲111) 104414۵81او پاکستان   126475664جاپان ، 158570535بنګله دېش  ،245613043اندونیزیا 
 . نفوس لري

چینایان د مثال په توګه . ا د غټو انساني ټولنو د درلودلو له امله په نړۍ کې ساري نه لريآسی :انساني ټولنې – 2
او همدا راز  140000000 ، جاپانیان250000000 ، اندونیزییان900000000 هندیان، 1500000000
اسالویانو په اروپا کې روسي او د ختیځو چې په داسي حال کې . غټې انساني ټولنې جوړوي –عرب د آسیا غڼې 

کسان  70000000او فرانسوي او انګلوکسون ټولنې هر یوه  100000000، جرمن ټولنه 120000000ټولنه 
 . لري، چې له آسیایي ټولنو سره نه شي پرتله کېداي

 .د آسیا عمده نژادونه ژړ او سپین دي :نژاد – 3
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ه آسیا، جنوبي آسیا، منځنۍ آسیا او شمالي دا خلک په ختیځ. جوړويډېره برخه ژړ نژاد د آسیا د اوسېدونکو   -1۱3
د  .جاپانیان، چینایان، مغل، ماله یان، ترکان او د هندوچین اوسېدونکي په دې ډله کې حساب دي. آسیا کې اوسېږي

مغول، كالخا . دې خلكو رڼ ژړ دى، ج تور وېښتان لري، ژېره یې لنډه او د مخ هډوكي یې وتلي ښكاري
Kalkhas بوریات ،Beuriates كلموك ،Kalmouksتوڼوز ،Toungouses  او قلیاكChiliaks  هغه ژېړ

 . ځینې اوسني بشر پېژندونكي تركان سپین بولي. قومونه دي چې خپله نژادي ځاڼړتیاوې یې تر اوسه ساتلي دي
 ځنى هندوستاند افغانستان، ایران، قفقاز، پاکستان او . د آسیا سپین پوستي په آریایانو  او سامیانو وېشل کېږي -۲۱3

یوه ډله سپین پوستي هغه اسالویان دي چې له ختیځې اروپا څخه . او یهود سامیان دي، ترك خلک آریایان او عرب
د سایبریا په جنوبي او لویدیځو سیمو او د پخواني شوروي اتحاد په ځینو جمهوریتونو کې میشت شوي او راغلي 

په سریالنکا، د هند په جنوب او د هند د سمندر په ځینو  ږيكییان چې دراویدیان هم بلل ئتورپوستي آسیا. دي
 . ټاپوګانو کې اوسېږي

دا . بولي Negritosد آسیا په استوایي سیمه كې داسې تور پوستي اوسېږي چې نژاد پیژندونكي یې ڼریتو  -3۱3
د هند د هیمالیا په  دا خلك په سریالنكا،. خلك ټېټه ونه، تیاره پوستكي، پراخه وچولى او كړۍ كړۍ وېښتان لري

د ماالكا په ټاپووزمه، سماڼ )او كمبودیا( Sholajasاو شوالجا  Naikers، نیكر Punniersپونیر )جنوب 
Semangسیكایي ، Sakaies  او مانتراManthras ) كې استوگن دي، وروسته پاته ژوند لري او نیم بربنډ

 .اوسي
هېوادونه  5هېوادونه، هندي  12هېوادونه، آریایي  13ه، سامي هېوادون 20ژړ : د آسیا د خلکو لوي نژادونه دا دي

 . د دې په څنګ کې نور نژادونه هم په آسیا کې شته دي. هېوادونه 4او تور 
هېوادونه،  18هېوادونه، بوداییزم  29اسالم : د آسیا په لویه وچه کې د بېال بېلو ادیانو پیران داسي دي: ادیان – 4

 1هېوادونه، کنفوسیوس  3هېوادونه، هندوییزم  3هېوادونه، یهودیت  6( برهمن)مایي هېوادونه، بره 9مسیحیت 
ژوند کوي لکه  ىپه ځینو هېوادونو کې د څو دینونو پیروان یو ځا. هېوادونه 2 سكهېواد او  1هېواد، شینتو 

 .  برهمایان په هند کېمسلمانان، یهودان او مسیحیان په لبنان کې او یا مسلمانانو، هندوان، سکان، بودایان او 
مثال د اسالم مبارک دین، . د نړۍ ډېر ادیان په آسیا کې مینځ ته راغلي او بیا نورې نړۍ ته تللي دي: مذاهب -5

په اروپا کې یوازي مسیحیت له خپلو . مسیحیت، یهودیت، بودایي، برهمایي، زردشتي، کنفوسیوس او داسي نور
د  .له آسیایي مذهبي ټولنو سره پرتله کېداي شي( ارتدوکس او وانګلیان  ،تکاتولیک، پروتستان)مذاهبو  نووګڅلور

، 500000000مسلمانان : وروستنیو سرشمېرنو له مخې په آسیا کې د مهمو ادیانو د پیروانو شمېر داسي دي
  .6000000او یهود  340000000بودایان  280000000، کنفوسیوس 520000000هندوان 
هېوادونه او  2هېوادونه، وهابي  4هېوادونه، زردشتي  8هېوادونه، کاتولیک  5 هېوادونه، شیعه 29سني 

 . هېواد 1 تپروتستان
ژبه ډېره ( چینایان، جاپانیان، کوریائیان، تبتیان )د آسیایي ژړ پوستکو . آسیایان په ډېرو ژبو خبري کوي: ژبه – 6

د آسیایي سپین . زیات ویونکي لري بلیون ډېر یویوازې چینایي ژبه تر . عالمې لري 700سخته ده او الفبا یې 
 .توري لري او زده کول یې آسان دي 25 – 35پوستکو ژبې لکه پښتو، عربي، فارسي، ارمني او داسي نورې 

هېوادونه،  3 او درى هېوادونه، فارسي 5هېوادونه، هندي  6هېوادونه، چیني  13هېوادونه، انګلیسي  14عربي 
هېوادونه، ماله  2هېوادونه، کوریایي  3فرانسوي  ،(1، قزاقى 1، قرغزى 1، ازبكى1ى تركمن)  هېوادونه 5ترکي 
هېوادونه، عبري، اندونیزیایي، یوناني، کمبودیایي،  2هېوادونه، تبتي  2هېوادونه، پښتو  2هېوادونه، مغلي  2اي 

یو هېواد، اردو، سندي،  –ني یو الٶسي، نیپالي، آنامي، هالندي، سیلوني، تاګالو، اسپانوي، تایلندي، جاپاني، ارم
 . دوه هېوادونه –پنجابي او بنګالي دوه 

همدا راز د . د یادولو وړ ده چې هغه هېوادونه چې خلک یې په څو ژبو خبري کوي، څو ځلې حساب شوي دي
افغانستان ژبو شمېر تر پاسنیو ارقامو څو ځلې زیات دي د مثال په ډول په  سیمه ایزوآسیایي هېوادونو د کوچنیو او 

 .ژبو خبرې کوي 36، خلک په وېکې چې یوازې پشتو او دري ژبې یې پاس یادې ش
، ارمنستان، ازبکستان، افغاتستان، اسرائیل، (هاشمي)آذربایجان، اردن : د آسیا خپلواکه هېوادونه دا دي: هېوادونه -7

، بنګله دیش، بوتان، پاکستان، (بروناي)، بروني (میانماز)، اندونیزیا، ایران، بحرین، برما (عربي متحده)امارات 
، (سیلون)چین، جاپان، سري النکا ، (ختیځ)تېمور  ، (فارموسا)، ترکمنستان، تایوان (سیام)تاجکستان، تایلند 

، فلسطین، قرغزستان، قزاقستان، قطر، کوریا فیلیپین، عمان، (سعودي )سنګاپور، سوریه، عراق، عربستان 
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، (مغلستان)، منګولیا (مالدیو)، مالدیب (مالیا)مبودیا، کویټ، الٶس، لبنان، مالیزیا ، ک(جنوبي)، کوریا (شمالي)
 . نیپال، ویتنام، هندوستان او یمن

له همدې امله د آسیا د لویې وچې ټول مساحت توپیر . په آسیا کې داسي هېوادونه هم شته چې ځان آسیایي نه بولې
په کتابونو کې هم . یې په آسیا کې پرته ده، ځان په اروپا کې حسابويمثال ترکیه سره له دې چې ډېره خاوره . مومي

اوس ، همدا راز روسیه چې ډېره برخه یې په آسیا کې پرته ده. ترکیه کله آسیایي او کله اروپایي هېواد بلل کېږي
 . په دې کتاب کې د روسیې په آسیایي برخه او ترکیه خبرې نه دي شوي. پوره اروپایې هېواد ګڼل کېږي

 2 تجمهوری كهېوادونه، دموکراتی 5هېوادونه، امارت  11ي یهېوادونه، پاچا 24جمهوري : حکومتونه -8
  تهېوادونه او اسالمي جمهوری 2 تهېوادونه، فدرالي جمهوری

 

 : د آسیایي هېوادونو او سیمو مساحت او نفوس د کتاب د ارقامو له مخې داسې دي – 9
 

پراخوالۍ  نوم د هېواد هشمېر
 km²په 

د نفوس  وسېدونکيا
له پلوه په 
آسيا کې 

 درجه

 25 8372373 86600 آذربايجان  1

 29 6508200 92300 اردن  2

 40 2967975 29743 ارمنستان 3

 15 28128600 447400 ازبکستان  4

 27 7473052 20770 يلياسرا 5

 12 29835392 652230 افغانستان 6

 UAE 83600 5148664 32امارات  7

190456 اندونيزيا 8
9 

24561304
3 

3 

164819 ايران 9
5 

77891220 8 

 42 1214705 760 بحرين 10

 9 53999804 676578 (ميانمار)  برما 11

 46 401890 5765 بروني 12

15857053 143998 بنګله دېش 13
5 

5 

 46 708427 38394 بوتان  14

18734272 796095 پاکستان 15
1 

4 

 26 7627200 143100 تاجکستان 16

 10 66720153 513120 تايلند 17

 34 4997503 488100 ترکمستان 18

 18 23071779 35980 (فارموسا)تايوان 19

  1177834 14874 (ختيځ)تيمور  20

959696 چين 21
1 

13367180
15 

1 

 126475666 377915 جاپان  22
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4 

 22 21283913 65610 سري النکا 23

 36 4740737 697 سنګاپور 24

 23 22517750 185180 سوريه 25

 17 30399572 438317 عراق 26

214969 (سعودي)عربستان 27
0 

26131703 19 

 39 3027959 309500 عمان  28

 7 10183393 300000 فليپين  29

 38 4119000 6170 فلسطين 03

 33 5587443 199951 قرغزستان 31

272490 قزاقستان 32
0 

15522373 25 

 45 848016 11586 قطر 33

 20 24457492 120538 شمالي -کوريا 34

 12 48754657 99720 جنوبي –کوريا  35

 26 14701717 181035 کمبوديا 36

 41 2595628 17818 کويټ  37

 31 6477211 23680 وسال 03

 35 4143101 10400 لبنان  39

 21 28728607 329847 ماليزيا 40

 50 4314377 33851 مالديب 41

156411 منګوليا 42
6 

3133318 43 

 15 29391883 147181 نيپال 43

 8 90549390 331210 ويتنام 44

328726 هندوستان 54
3 

11891729
06 

2 

 2 24133492 527968 يمن 54

 
 : د آسیا ناخپلواکه سیمې -10

کوچني ټاپوګان د  20غټ او  4ا د -( :Archipelagoمجمع الجزایر )ټاپوګانو ټولګي  Andamanد اندامان  -1
اندامان ته تر ټولو نژدې آسیایې . هند په ختیځ کې، د بنګال د خلیج په جنوب کې، د اندامان په سیند کې پراته دي

د اندامان جنوب ته د نیکوبار د ټاپوګانو . کي پروت دي هېواد برما دي چې د دغه ټاپوګانو په شمال ختیځه خوا
 . نومېږي او اداره یې د هند په غاړه ده Port Blairغه ټاپوګانو پایتخت پورت بلر د د. ټولګي موقعیت لري

دا یو غټ او . عیت لريقپه جنوب کې مو پد هند په سمندر کې د مالدی: د ټاپوګانو ټولګي Chagosد شاګوس  -2
شاګوس ته تر . ينومېږي چې د ټولګي پایتخت هم د  Diegocaciaغټ ټاپو دیګوګارسیا . کوچني ټاپوګان دي 25

هغه وخت چې انګلستان د هند نیمه وچه ونیوه، دا ټاپوګان یې هم الندې کړل . دي پټولو نژدې آسیایې هېواد، مالدی
 . چې تر نن پورې د دوي لخوا اداره کېږي

د  .کې موقعیت لري( د هند سمندر)دا ټاپوګان په عربي سیند : د ټاپوګانو ټولګي Curia Muriaد کوریا موریا  -3
کوریا موریا ته تر ټولو نژدې . پرته ده( د عربي اماراتو سیمه )دغه ټولګي په شمال کې، د عربستان ټاپووزمه 
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نفره  4500مساحت او  72km²دا یو غټ او څو کوچني ټاپوګان دي چې ټول . دي Omanآسیایې هېواد عمان 
 . ګي په انګلستان پورې اړه لريد ټاپوګانو دغه ټول. غټ ټاپو کوریا موریا نومېږي. اوسېدونکي لري

پراخوالي لري او هند په  350km²کوچني ټاپوګان دي چې ټول  12غټ او  4دا : د نیکوبار د ټاپوګانو ټولګي -4
نیکوبار . نومېږي Lafulد نیکوبار پیتخت الفول . نفره اوسېدونکي لري 45۲11نیکوبار . سمندر کې موقعیت لري

دغه ټاپو ته . په جنوب او د اندونیزیا د سوماترا د ټاپو په شمال لویدیځ کې پروت دي د اندامان د ټاپوګانو د ټولګي
 . نیکوبار په هند پورې اړه لري. تر ټولو نژدې آسیایي هېواد، اندونیزیا، دي

. اوسېدونکي لري 2750مساحت او  10957km²په آسیا کې دوه بیطرفه سیمې شته چې ټول : یمې`بېطرفه س -5
او د عراق  پراخه ده 5000km²ه سیمه د عراق په جنوب او د کویټ په لویدیځ کې موقعیت لري چې لومړي بېطرف

دوهم د کویټ په جنوب ختیځ او د عربستان د ټاپووزمې په . او کویټ دواړه هېوادونه د هغې د مالکیت دعوي کوي
اوس . د مالکیت دعوي لري مساحت لري او دغه دواړه دولتونه پرې 5975km²شمال ختیځ کې بېطرفه سیمه چې 

 . كیږياوس دغه دواړه بېطرفه سیمې د انکلستان لخوا څارل  –
 هانګ کانګ  -6
 مکاو  -7

د هانګ کانګ او مکاو ټاپوګان د انګلستان او پرتګال لخوا له ډېرو کلونو څخه وروسته بیرته چین ته وسپارل : نوټ
جال توګه  –تاریخي او اقتصادي اهمیت له مخې په جال  ،د خپل سیاسيپه دې كتاب كې دا دواړه ټاپو ګان . شول

 . شوي ديمعرفي 
کورنۍ هېواد غیر خالص ، د هر له پارهالندې جدول د آسیایي هېوادونو د اقتصادي، اجتماعي پرمختګ د څرګندولو 

په  Life Expectancyد سړي سر کلنۍ عاید او په نوموړو هېوادونو کې د ژوند د منځنۍ تمې  ،(GDP)تولید 
 : هکله ارقام وړاندې کوي

 

د ژوند  د هېواد نوم شمېر 
تمه 

 ( کال)

غيرخالص 
کورني 

 ($بليون)توليد

د سړي 
سر کلنۍ 

 ( $)عايد

 10900 90.79 67.36 آذربايجان 1

 5400 34.50 80.00 اردن  2

 5700 16.86 73.23 ارمنستان 3

 3100 85.85 72.51 ازبکستان 4

 29800 219.4 80.96 يل ياسرا 5

 900 27.36 45.02 افغانستان 6

 49600 246.8 76.51 امارات 7

 4200 1.03 71.33 اندونيزيا 8

 1060 818.7 70.06 ايران 9

 40300 29.71 78.15 بحرين 10

 1400 76.47 64.88 برما 11

 51600 20.38 76.17 بروني 12

 1700 258.6 69.75 بنګله وېش 13

 5500 3.875 67.3 بوتان 14

 2500 464.9 65.99 پاکستان 15

 2000 14.74 66.03 تاجکستان 16

 8700 586.9 73.6 تايلند 17

 7500 36.9 68.52 ترکمنستان 18

 35700 821.8 35,980 تايوان 19



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درین افغان جرمن آنال

 ئـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لول، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 2600 3.051 67.95 (ختيځ)تيمور 20

 10.09 74.68 چين 21
 تريليون

7600 

   4.31 82.25 جاپان 22
 تريليون

34000 

 5000 106.5 75.73 ي النکاسر 23

 62100 291.9 82.14 سنګاپور 24

 4800 107.4 74.69 سوريه 25

 3800 113.4 70.55 عراق 26

 24200 622 74.11 (سعودي)عربستان 27

 25600 75.84 74.22 عمان 28

 3500 351.4 71.66 فليپين 29

 0333 6544 45 فلسطين 30

 2200 12.02 70.04 قرغزستان 31

 12700 196.4 68.51 قزاقستان 32

 179000 150.6 75.7 قطر 33

 1800 40 68.89 (شمالي)کوريا 34

 1.459 79.05 (جنوبي)کوريا 35
 تريليون

30000 

 2100 30.18 62.67 کمبوديا 36

 48900 136.5 77.09 کويټ 37

 2500 15.69 62.39  الوس 38

 14400 59.37 75.01 لبنان 39

 14700 414.4 73.79 ماليزيا 40

 250 10.99 71.37 پمالدي 41

 3600 11.02 68.31 منګوليا 42

 1200 35.81 66.16 نيپال 43

 3100 276.6 72.18 ويتنام 44

 3500 4.06 66.8 هندوستان 45

 2700 63.4 63.74 يمن 46

 


