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

  
  

 ۱۰1۶۱۰۵۱۰1          رینزیآ هلل احسان

 اروپا
 (براعظم -قاره  –لویه وچه )

 

 .له سامي کلمې څخه اخستل شوې چې لویدیځ یا لمر پریواته مانا لري Eribaد اروپا نوم غالباً د ایریبا 
 .اروپا له آسیا، امریکا او افریقا څخه وروسته د نړۍ څلورمه لویه وچه ده

د نړۍ هغه برخې دي چې په طبیعي توګه یو له بل څخه لږ او ( انویسهآسیا، افریقا، اروپا، امریکا او اوقی)لویې وچې 
 .انترکتیکا یا قطب د ځمکې کنګل برخه ده چې دایمي استوګن نه لري. ډېر جال یا لیرې پرتې دي
. له پلوه داسې ځانګړتیاوې لري چې د هغې په وجه له نورو وچو څخه پېژندل كېږيجغرافیې اروپا د طبیعي او انساني 

 .كې وړاندې شي (طبیعي او انساني)ه په دوو برخو ه به د دغه لویې وچې پېژندندلت
 :طبیعي جغرافیه: الف

 :جغرافیایي موقعیت
. اروپا د نړۍ له دریو پخوانیو لویو وچو څخه ده

اروپا د آسیا په شمال لویدیځ كې یوه كمكۍ ټاپووزمه 
او افریقا د آسیا په جنوب لویدیځ كې یوه منځنۍ لویه 

آسیا د اروپا او افریقا څنګ ته پرته او د . وچه ده
دغه درې واړه . دواړو تر مینځ د پل حیثیت لري

په ( برقدیم یا پخوانۍ وچه)لویې وچې پخوا په ګډه د 
نامتو جغرافیه پوه الکساندر هومبولد . نامه یادېدلې

Alexander Von Humibadt  اروپا او آسیا
 .بللې ده( Euro Siaیورشیا )

ه اروپا په ختیځه نیمه كره كې پرته ده، خو د ټول
ل، ګرینویچ د نصف النهار له مخې ایرلند، پرتګا

او فرانسې لویدیځې برخې  آیسلند، اسپانیا او د برتانیا
په لویدیځه نیمه كره كې او پاته ټول اروپایي 

آسیا . هېوادونه په ختیځه نیمه كره كې موقعیت لري
تې برخه د روسیې ته د اروپا ډېره نژدې او نښ

خاوره ده، په داسې حال كې چې د اروپا په شمال 
 .واټن لري 1۰۰د اروپا لویه وچه د استوا له كرښې څخه . كې، افریقا ته د اروپا ډېر نژدې هېواد اسپانیا دى

ول ط و، د لویدیځ10 – 340د  ونو، د جنوبي عرض البلد20 – 820د  ونود اروپا لویه وچه د شمالي عرض البلد

په بله ژبه د اروپا تر ټولو . تر مینځ موقعیت لري  10-730 د  ونوطـــول البلد ود ختیځ او 30 – 720 د ونوالبلد
اسپیستركن ټاپو جوړوي  څنډې او د ناروې د Piriاو پیري  Wolf landشمالي برخه د ډنمارك د ګروینلند د ولف لند 

په شمال كې د جبل الطارق په تنګي، د ایتالیا د ( المغرب)یدیځ او د مراكش او تر ټولو جنوبي برخه یې د اسپانیا په لو
د اروپا ختیځ لور ته آسیایي سایبیریا، تور سمندرګى او آسیایي تركیه . ساردني په ټاپو او د یونان په سیند پاى ته رسي

 .سمندر موقعیت لري( اطلس)او لویدیځ لور ته د شمالي اتالنتیك 
په لومړیو او دوهمو کتابونو کې د ټولې نړۍ او پنځو لویو ( استرالیا)آسیا او اوقیانوسیه  د( هېنداره نړۍ)د : پراخوالی

په حساب راغلی او لیکل شوی چې په دې ارقامو کې وچې ځمکې په پام کې نیول   Km²د ( مساحت)وچو پراخوالی 
 .و او منابعو کې یو شان نه دي او توپیرونه لريشوي او دا هم ویل شوي چې له بده مرغه دا ارقام په بېالبېلو اخځون

 :د نړۍ د بېالبېلو لویو وچو مساحت داسې لیکې Mapsotworld.comد مثال په توګه 
 آسیا 
 افریقا

44579000 Km²     
30420000 Km² 

   هېوادونه 54
 هېوادونه 45

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilharianzai_e_uropa_loya_wecha.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uploarianzai_e_uropa_loya_wecha.pdf
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 امریکا 
 اروپا

 سترالیاا
 انترکتیکا
 ټوله نړۍ

47549000 Km² 
10180000 Km² 

8536716 Km² 
14000000 Km²     

155264716 Km² 

 هېوادونه ۵۶
  *هېوادونه  ۸۴
 هېوادونه 1۸

  (قطب)
 هېوادونه 191

 ( د ترکیې په ګډون)*
هېوادونه  32د شمالي او منځنۍ امریکا پراخوالی چې  .شمالي، جنوبي او منځنۍ. امریکا اصالً دری برخې لري: نوټ
 .دی  17840000( هېوادونه 23)ریکا او د جنوبي ام Km² 29709000 لري

Wikipedia.com پاسني ارقام په دې ډول راوړي: 
 %29.5د ځمکې  -میل مربع   16920000یا  Km² 43820000آسیا  .2
 %20.4د ځمکې   -میل مربع   11700000 یا  Km² 30370000افریقا  .3
 %16.5د ځمکې  -میل مربع  9460000   یا  Km² 24490000شمالي امریکا  .2
 %12.0د ځمکې   -میل مربع  6890000یا  Km² 17840000وبي امریکا جن .5
 %6.8د ځمکې  -میل مربع  3930000یا  Km² 10180000اروپا  .4
 %9.2د ځمکې  -میل مربع   3748000یا  Km² 9008500استرالیا  .6
  %9.2ځمکې  د -میل مربع   5300000یا  Km² 13720000انترکتیکا  .7

 میل مربع  57393000یا  Km² 148647000توله نړۍ 
 :همدا ارقام داسې ثبت کړي دي World Almanac 2013بلې معتبره منبع  ېیو
        Km² 31119378    آسیا .2
 Km² 29641857   افریقا   .3
  Km² 40511762  امریکا  .2
 Km² 22167994   اروپا   .5
 Km² 8490074   استرالیا .4
 Km² 14000000  انترکتیکا  .6
 Km² 146012065  ټوله نړۍ  .7
 

او راتلونکی کتاب ( اروپا)ې له پاره چې د هر ډول سو تفاهم مخه ونیول شي، د نړۍ هېندارې په دې کتاب د د
ارقام په پام کې ونیسو چې له ډېرو معتبرو اځونو سره سمون یا   Wikipediaکې به، د افریقا په شان د ( امریکا)

 .نژدیوالی لري
میل مربع  2023333یا   10180000km2او د اروپا   148647000km2په دې حساب د نړۍ د وچو پراخوالی 

 .هېوادونه لري  57کېږي او  %6.8دی چې د ټولې نړۍ 
په دې حساب پنځو . میل مربع دی 206027533یا   512037240km2پاته دې نه وي چې د ټولې نړۍ پراخوالی 

 .اوبه دي %70.9برخه نیولې او پاته  %29.1لویو وچو د ځمکې 
 : څلور خواوې

 .شمالي كنګل سمندر: شمال
 . وچه د مدتیرانې سمندرګى او د جبل الطارق تنګى او بیا د افریقا لویه :جنوب
اورال غرونه چې په روسیه كې د آسیا او اروپا د لویو وچو د بېلتانه طبیعي پوله بلل كېږي، تورسمندرګى او د  :ختیځ

 .تركیې د جمهوریت آسیایي برخه
 .سمندر او بیا ډېر لیرې د امریكا لویه وچه( اتلس یا اطلس)ك د شمالي اتالنتی :لویدیځ

د سکاندنیاویا هېوادونو، شمالي سکاتلند او ایرلند غرونه زاړه دي چې په . د اروپا ډېر هېوادونه غرونه لري :لوى غرونه
دا غرونه له . د لویدیځې او منځنۍ اروپا غرونه لږ ځوان دي. د کنګلونو د وخت نښې هم ښکاري( ناروې)ځینو کې 

جنوبي ایرلند څخه پیل کېږي، مخ په ختیځ د انګلند له جنوب ختیځو سیمو او د ایفل له درې څخه تیرېږي او د فرانسې 
د )د دې غرونو لمنې ښې کرنیزه ځمکې او کاني شتمنۍ . تر منځنیو برخو، لویدیځې جرمني او پولند پورې رسي

 .لري( وسپنې ډبرې او د ډبرو سکاره
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دي، اصلي بدنه یې په ( د جیولوجي دوهم او درېیم عصر)نومېږي چې ځوان غرونه ( الپ)ا ډېره نامتو لړۍ د اروپ
، په فرانسه کې Appennineسویس، اتریش، ختیځه فرانسه او ایتالیا کې غځېدلي او څانګې یې په ایتالیا کې اپی کنین 

وسالویا کې دیناریک په پخوانۍ چک سلواکیا کې ، په پخوانۍ یوګ(تور منګل)او ژورا، په جرمني کې  Wosgeوزج 
 .نومېږي Pyrereeاو د فرانسې او اسپانیا تر منځ پریسي  Pendusاو روسیه کې کارپات، په یونان کې پندوس 

 .جګوالی لري 4810m M Blankلوړ دی او ځینې برخې یې لکه مونت بالن  4000mالپ په منځنۍ توګه 
او نورې ږړې لړۍ غځېدلي چې ځینې غرونه یې د  Hercviniensد هر سیستان د الپ شمال او شمال لویدیځ ته 

د فرانسې لوړې ځمکې، د جرمني تور ( Sieraسیرا )طبعي عواملو له امله لږ اوار شوي لکه د اسپانیا جګه سطحه 
 .ایفل او بوهیمیا او داسې نور Adrennesادرنس )ځنګل 

اورال له شمال څخه جنوب ته پراته دي، . نومېږي( ومړی عصرد جیولوجي ل)Uralد روسیې غرنۍ سیمه اورال 
د اورال منځنۍ درې د تګ راتګ مخه نه نیسي، له همدې امله د ماسکو سایبریا . جنوبي لړۍ یې تر شمالي دا ټیټی دي
 .اورګاډی د اورال په درو کې غځېدلي
 :د اروپا غټ او نوموتي غرونه دا دي

، د فرانسې Rodoska، رودوسكا Sumava، شومووا Krkonoseنوشه ، كركوPelister، پلیستر Sarشار 
، مونـت بـالنك  Pyrenees، پیرنه Alpe، آلپ Jure، ژورا Vosgesمنځني غرونه لكه مون او اورني، وژس 

Mont – Blanc واتز مان ،Watzmann فلدبرګ ،Feldberg فیشتلبرګ ،Fichtelberg وتراشتاین ،
Wetterstein سرادوسا ،Sierradossa سانتودومونجیك ،Santademonchiquc ګرامپاین ،Grampian ،

، Kalix، كالیكس Tornio، تورنیو Cisli، سیسلي  Appennin، اپنین Cambrian، كامبرین Paninesپنین 
، كامشنیتسا Dinara، دینارا Pindus، پیندوس Dinaric، دیناریك Tonga ، تونجاRhodopeرودوپ 

Komesnicaب ، ګولم كوراGolem Korab كركونوشه ،Krkonose كارپات ،Karpat اورال ،Ural ،
 .Komchatkaاو كامچاتكا  Vablonovyیابلونوى 

 : لوړې څوكې
 

 m /جګوالى هېواد اړوند غر د څوكې نوم شمېر
 1۴23 فرانسه آلپ مونت بالن 1
 11۵۱ سویس آلپ دوم  2
 199۴ سویس آلپ ویزهورن ۵
 1۵99 سسوی آلپ ګراند كومبین 1
 1۵1۵ برتانیا  بن نویس  بن نویس  9
 ۱۴11 سلوانیا تریګالو تریګالو 1
 ۱119 ناروې  ګلیترتیند ګلیترتیند 7
 ۱919 آیسلند-  هونا دالشنوركور ۴
 ۵1۴ استونیا-  موناموګي 9

 ۱۰11 اوكراین كارپات هوراهوورال 1۰
 1919 اوكراین كارپات رومنكش 11
 1۵۱۴ فنلند-  هالتي 1۱
 ۵۴۵۰ اتریش-  وایلد اشپیتز 1۵
 ۵79۴ اتریش-  ګروس كلوكنر 11
 ۱79۰ اتریش-  هوشګولینك 19
 799 مارینو سان تیتانو تیتانو  11
 ۱999 لختینش تاین ګروس پیتز ګروس پیتز 17
 19۴۴ سویس  آلپ ماترهورن 1۴
 ۱7۰۰ سلواكیا كارپات جریچوګا 19
 11۵1 سویس جورا  دوفورس پتز ۱۰
 ۵9۰۰ ایتالیا آلپ  ویزو ۱1
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 1۵91 سویس آلپ  فینسترا آرهورن ۱۱
 ۱79۵ البانیا آلپ  كورابت  ۱۵
 ۱99۰ البانیا پیندوس تومور ۱1
 ۱۵۵1 بوسنیا او هرزګوینا ولوجیك ولوجیك ۱9
 ۱199 پولند كارپات  ریسي  ۱1
 1۴19 روسیه-  كلپوش سكایا ۱7
 ۵719 روسیه -  ګرانات شایا پولكا  ۱۴
 ۱917 یونان ( آلپ)دیناریك  اولمپوس ۱9
 ۱19۴ یونان ( آلپ)دیناریك  پارتاسوس ۵۰
 ۱111 سویډن-  كبني كایس ۵1
 ۵1۱۰ ایتالیا آلپ برنینا  ۵۱
 ۱19 ایتالیا آلپ كورنو ۵۵

هېوادونو  یياروپا په. د اوبو د شبكو غزېدنه او څرنګوالى د هرې سیمې په ځمکني جوړښت او اقلیم پورې اړه لري: مهم سیندونه
 د د برېښنا تولید، د بېړۍ چلولو اوچې . غټ سیندونه بهېږي –د دغه ورښت له امله په اروپا كې غټ . كې ډېر ورښت كېږي

 .مكو د خړوبولو له پاره كار اخستل كېږيځ
ستر سیند ( دانیوپ)توګه د اروپا د  د بېلګې په. د اروپا سیندونه د آسیا او امریكا له غټو او اوږدو سیندونو سره سیالي نه شي كوالى

 .د نامتو سیند او یا د آمازون، نیل، مسي سي پي، هوانګهو او یا ګنګا د سیندونو په شان غټ نه دي Obeد آسیایي سایبریا د اوبى 
سمندر ته  اطلس سمندر او شمالي كنګل بالتیکد اروپا د لویې وچې ډېر سیندونه لنډ بهېږي او اوبه یې د مدیترانې سمندرګي، 

 :د اروپا د لویې وچې اوږده او غټ سیندونه دا دي.  يځور
د سیند  شمېر

 نوم 
اوږدوالى په  هېواد

km 
سمندرګي او یا سمندر سره  له كوم

 یو ځاى كېږي
 كسپین سمندرګى ۵19۰ رویسه والګا 1
 تور سمندرګى ۱۴9۰ روسیه دانیوپ  2
 كسپین سمندرګى ۱۵91 روسیه اورال  ۵
 تور سمندرګى ۱342 روسیه د نیپر 1
 سمندرګي  د تور -آزوف 1917 روسیه  دون 9
 شمالي كنګل سمندر -بازتس  1۴11 روسیه پچورا 1
 تور سمندرګى 1111 روسیه  دنیستر  7
 شمال ستر سیند  1۵۴۰ جرمني راین  ۴
 بالتیك سمندرګى  1۰7۰ پولند ویستول  9

 اطلس سمندر  1۰۰۰ فرانسه لوار 1۰
 :لكه. دا هغه سیندونه دي چې له هېوادونو څخه بهر، د سمندرونو په څنډو كې ورو خوځي: یندونهستر س

 .ستر سیند د روسیې، ناروې او سویډن په شمال كې Barentsد بارنتس  -1
 .د ناروې ستر سیند، د ناروې په لویدیځ او د آیسلند په ختیځ كې -۱
 .د ډنمارك، جرمني، هالند او بلجیم په لویدیځ كېد شمال ستر سیند، د انګستان په ختیځ او  -۵
 .، هالند او بلجیم په لویدیځ كېجرمنيد ریوني ستر سیند، د یونان په لویدیځ او د ډنمارك،  -1
 .د ایرلند سترسیند، د ایرلند او برتانیا  تر مینځ -9
 .د مانش ستر سیند، د فرانسې په شمال لویدیځ او د برتانیا  په جنوب كې -1
اطلس او شمالي كنګل سمندرونو څخه هغه رابیلې شوې اوبه دي چې په وچو كې  لهد اروپا ډېر سمندرګي : مندرګيس

 :د اروپا غټ سمندرګي دا دي. راګیر دي
 (.د بالكان د ټاپووزمې په ختیځ كې)تور سمندرګى  -1
 (.د تور سمندرګي په شمال او د اوكراین په جنوب ختیځ كې)آزوف  -۱
 (.تر مینځ یهدرګي په جنوب لویدیځ كې د تركیې او مقدوند تور سمن)مرمره  -۵
 (.د یونان په ختیځ او د تركیې په لویدیځ كې)ایجن  -1
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 (.د ایتالیا په ختیځ او د كروشیا په لویدیځ كې)ادریاتیك  -9
 (.د اروپا په جنوب كې)مدتیرانه  -1
 .بالتیک د سویدن په جنوب ختیځ کې -7

 :سمندرونه پراته دي دا ته د اروپا د لویې وچې دوو خواوو: سمندرونه
 .شمالي كنګل سمندر، د اروپا په شمال كې -1
 .سمندر، د اروپا په لویدیځ كې( اطلس –اتلس )اتالنتیك   -۱

د اروپا د . اروپا د والړو اوبو د ډنډونو له پلوه د آسیا له ټاپو وزمې سره سیالي نه شي كوالى(: جهیلونه)والړې اوبه 
 :اوبو ستر ډنډونه دا دي

 ،124m، منځنی ژوروالی 9900km2پراخوالی  .په روسیه كې  Onega اونګا -1
 223m، منځنی ژوروالی 1830km2پراخوالی .په روسیه كې Ladogaالدوګا  -۱
 ، 15m، منځنی ژوروالی3583km2پراخوالی .په روسیه كې Peipusپپوس  -۵
 ،په سویډن كې Wenerونر  -1
  ،په سویډن كې Wetterوتر  -9
 ،64m، منځنی ژوروالی 1140km2راخوالیپ .په سویډن كې Malarمالر  -1
 ، 10m، منځنی ژوروالی 2200km2پراخوالی .په سویس كې Lemonلمان  -7
 ، 11m، منځنی ژوروالی 591km2پراخوالی .په هنګري كې Ballatonباالتون  -۴
  ،په ایتالیا كې Maggioreماګیورى  -9

 ،په ایتالیا كې Comoكومو  -1۰
 ، 346m، منځنی ژوروالی 370km2پراخوالی .په ایتالیا كې Gardaګارادا  -11
  ،كې جرمنيپه   Muritz مورتیز -1۱
  80m، منځنی ژوروالی 1385km2پراخوالی .په فنلند كې  Denarriدیناري -1۵
 ، 58m، منځنی ژوروالی 400km2پراخوالی .په فنلند كې Seemaسیما  -11
 ،په فنلند كې Pielisپیلیز  -19
 ، 34mروالی، منځنی ژو 398km2پراخوالی .په ایرلند كې Neeghنیګ  -11

 .د اروپا د والړو اوبو تر ټولو ستر ډنډ، الدوګا دى چې په روسیه كې موقعیت لري: نوټ
. د اروپا د هغه هېوادنو پولې چې د سمندرونو او سمندرګیو له اوبو سره جوخت پراته دي، ډېر غوڅوالى لري: خلیجونه

 :دا ديد لویې وچې غټ خلیجونه  د اروپا. همدغه غوڅوالى خلیجونه جوړوي
 ،(د برتانیا  په جنوب لویدیځ كې)بریستول  -1
 ،(د برتانیا  په لویدیځ كې)لیورپول  -۱
 ،(برتانیا  په شمال كې -د اسكاتلند  ) Moryموراى  -۵
 ،(د سویډن په ختیځ كې)Bothniaبوتني  -1
 ،(د فنلند په جنوب كې)فنلند  -9
 ،(د هالند په شمال كې)زویدزره  -1
 ،(یځ كېد اسپانیا په خت) Valenciaوالنسیا  -7
 ،(د ایتالیا په جنوب كې)Tarantoتارانتو  -۴
 ،(د فرانسې په جنوب ختیځ كې)لیون  -9

 ،(د فرانسې په لویدیځ كې چې د اروپا تر ټولو ستر خلیج دى) Biscayبیسیكاوي  -1۰
 ،(د ایتالیا په جنوب او د موناكو په ختیځ كې)جنوا  -11

ې دوه سیندونه، دوه ستر سیندونه او یا دوه سمندرونه سره نښلوي په اروپا كې هغه نامتو تنګي چ(: كانال)تنګې الرې 
 :دا دي

 ،مدتیرانې سمندرګى سره نښلوي له جبل الطارق، د اسپانیا په جنوب كې چې د اطلس سمندر -1
 ،سره نښلوي (ستر سیند)مانش، د فرانسې په شمال كې چې د شمال ستر سیند د مانش له  -۱
 ،چې د ایرلند ستر سیند د اطلس له سمندر سره نښلوي  په لویدیځ كې برتانیاسنت جورج، د  -۵
 ،اطلس سمندر څخه سره نښلوي لهپه ختیځ كې چې د ایرلند ستر سیند ( الستر)شمال كانال، د شمالي ایرلند  -1



  

 

 

 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 

 ئږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ،بالتیك سمندرګي سره تړي لهسیند  اسكارژاك، د ډنمارك په شمال كې چې د شمال ستر -9
 څنډه كې چې د ایتالیا او د دغه هېواد د سیسلې د ټاپو تر مینځ موقعیت مسینا، د ایتالیا په ډېره جنوب ختیځ -1
 ،مدتیرانې سمندرګي سره نښلوي لهایتالیا په لویدیځ كې  لري او د ایوني ستر سیند د 
 ،سره نښلوي (ستر سیند) ایونى لهالبانیا په لویدیځ كې چې د ادریاتیك  سمندرګى  ، دOtrantoاوترانتو  -7
 ،سره تړي )آزوف سمندرګي لهد ټاپو وزمې په ختیځ كې چې تور سمندرګى  یایم، د كر Kertchكرچ -۴
 ،بارنتس ستر سیند سره نښلوي له، د روسیې په شمال لویدیځ كې چې سپین سمندرګى Colaكوال  -9

 :د اروپا غټ ټاپوګان دا دي: ټاپوګان
 ،ایسلند، د اروپا په شمال لویدیځ، اطلس سمندر كې -1
 ،یدیځ ، اطلس سمندر كېبرتانیا، د اروپا په لو -۱
 ،ایرلند، د اروپا په لویدیځ، اطلس سمندر كې -۵
 ،سمندرګي كې هایتالیا په لویدیځ، مدتیران د، Sardegneساردني  -1
 ،سیسلي، د ایتالیا په جنوب لویدیځ كې -9
 ، د ایتالیا په لویدیځ كې(كورسیكا)Corseكرس  -1
 ،ېسمندرګي ك همدیتران ، د اسپانیا په ختیځ،Menorcaمانوركا  -7
 ،، د مانوركا په لویدیځ لور كېMelarcaمالوركا  -۴
 ،سمندرګي ه، مدیترانRodosرودس  -9

 ،سمندرګى كې  بالتیكپه ګوتلند، د سویډن په ختیځ،  -1۰
 ،بالتیك  سمندرګي كې ، د سویډن په ختیځ،Saremaساریما  -11
 ،زیمیلیا، د روسیې په شمال، شمالي كنګل سمندر كې –نووایا  -1۱
 ،، د روسیې په شمال، شمالي كنګل سمندر كېWaigatch وایګاچ -1۵
 ،، د روسیې په شمال، شمالي كنګل سمندر كېKolgujevكولګویف  -11
 ،شتلند، د برتانیا  په شمال، د ناروې په ستر سیند كې -19
 ،، د برتانیا  لویدیځ ته، د ایرلند په ستر سیند كېManمان  -11

 :ا ديد اروپا غټې ټاپووزمې د: ټاپووزمې
، بوسنیا او هرزګوینا، امونتینګرو، مقدونی، د یونان، البانیا، بلغاریا، صربیا)بالكان، د مدیترانې په سمندرګي كې -1 

 (.كروشیا او اروپایي تركیې په ګډون
 ،، په تور سمندرګي كېیاكریم -۱
 ،ایتالیا -۵
 ،(و په ګډوند پرتګال او اسپانیا د هېوادون)ایبري، د اروپا په جنوب ختیځ كې -1
 ،، د روسیې په شمال، شمالي كنګل سمندرKanin كانین -9
 ،، د روسیې په شمال، شمالي كنګل سمندر كېKoleكوال  -1
 ،(د ناروې او سویډن هېوادونو په ګډون)اسكاندیناویا، د اروپا په شمال لویدیځ كې -7
 ،بروتاني، د فرانسې په شمال لویدیځ كې -۴

 : د ټاپو ګانو ټولګې
 ،، د اطلس په سمندر كې، د برتانیا  په شمال لویدیځ كېHebridesبراید هی -1
 ،، د برتانیا  په شمال كېOrkneyاوركني  -۱
 ،، د برتانیا  په شمال كېShet landesشتلند  -۵
 ،د فنلند په جنوب لویدیځ كېاو ، د بالتیك په سمندرګي Ahvwvanmaaآهونانماا  -1
 .ناروې په ستر سیند كې د ناورې په شمال لویدیځ، د ،Spit sbergeیا اسپیستزبرګن  Svalbardاسوالبارد  -9
 ،د ناروې په ستر سیند كې ،، د ناروې په شمال لویدیځLofotenلوفوتن  -1
 ،، د هالند په شمال، شمال ستر سیند كېWest Frisienلویدیځ فرنیریان  -7
 ،كاناري، د اسپانیا په لویدیځ،  اتلس سمندر كې -۴
 ،په ختیځ، مدیترانه كې، د یونان Cycladesسیكالد  -9

 ،، د یونان په ختیځ، مدیترانه كېDodecaneseدودكانز  -1۰
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 ،، د یونان په ختیځ، مدتیرانه كې Ionianایونیان  -11
 .هیراید د اروپا د ټاپوګانو تر ټولو ستر ټولګى دى: نوټ
افیایي عرض كې پرتې دي، په څو جغر( یو)د اروپا هوا د نړۍ د هغو سیمو په پرتله چې له اروپا سره په ګډ : اقلیم 

 .دلیله معتدله ده
د اروپا یوه كوچنۍ برخه په شمالي كنګلیزه سیمه كې . ډېره اروپا د نړۍ د معتدله هوا په سیمه كې پرته ده: لومړى

 . موقعیت لري چې هوا یې ډېره یخه ده
راني د اوبو د لندبل د تندرونو او مدید اروپا ډېر غرونه جګ نه دي او د دغه لویې وچې منځینو سیمو ته د سم: دوهم

 .ننوتلو مخه نه شي نیوالى
بهیر د اروپا د لویې وچې د  اد. په نامه د اوبو تود بهیر د اروپا  په لویدیځو برخو كې تېرېږي( ګلف استریم)د  :درېیم

 :اروپا د هوا له پلوه په څلورو برخو باندې وېشل كېږي. ډېرو برخو هوا نرمه او ښه ساتي
سیمې هوا په ژمي كې ښه او په  ید د. د اروپا جنوبي برخې په دغه اقلیمي  سیمه كې راځي: مدیترانه اي سیمه -فال

په هېوادونو كې اسمان ډېر سیمه كې مني او ژمى اوري، د مدیترانې د ساحلي سیمو  یباران په د. دوبي كې توده ده
 .روښانه ښكاري او دوړې نه لري شین او

د اطلس د . سیمه كې ژمي او دوبي هوا ښه او معتدله ده یپه د. لویدیځه اروپا اطلسي هوا لري: د اطلس سیمه -ب
د اطلس اقلیمي سیمه د كال په ډېرو میاشتو كې په وریځو پوښلې او هر وخت . سیمې هوا لنده ساتيې سمندر بادونه د د

 .ورښتونو اندازه ډېرېږي ېژمي مهال د د. ورښت پكې كېږي
سیمه كې د لندبل د كموالى له امله د ژمیو  ېپه د. منځني او ختیځه اروپا په دغه اقلیمي سیمه كې راځي: وچه سیمه -ج

په بله ژبه د منځني او ختیځې اروپا هوا په دوبیو كې ډېره توده او په ژمیو كې ډېره . او دوبیو هوا ډېر توپیر مومي
 لندبل او ورښت لږ دى ،د مدیترانې او اطلس له اوبو څخه لږ لیرې پرته دهاقلیمي سیمه كې چې  ېد اروپا په د. سړه ده

 .دوبي مهال وي چې
هوا . اقلیمي سیمه كې راځي ېد روسیې شمالي سیمې او د سكاندیناویا د ټاپو وزمې ډېرې برخې په د: شمالي سیمه –د 

اقلیمي  ېد  اروپا د د. ډېره پكې اوري سیمه كې شمالي قطب ته د نژدېوالي په توسن ډېره سړه ده او واوره یپه د
سیمې سړه هوا كله نا  ېد د. میاشتو پورې كنګل وي ۴څخه تر  9سیمې سیندونه د هوا د سړوالى له امله، هر كال له 

 .كله د اروپا د ختیځو او شمال مركزي سیمو پر هوا هم سړه اغېزه كوي
ه لنده هوا لري او دا ځكه چې د اطلس د سمندر د لندبل څپې ژر ناویلې دې نه وي پاتې چې د اروپا لویدیځ هېوادونه ډېر

 .ورسېږي او ورښت پكې ډېر دى
 :نورې جغرافیایي ځانګړتیاوې

له . اروپا د آسیا او افریقا د لویو وچ په شان دښتي او ډاګونه نه لري او ډېره خاوره یې په ګڼو شنو ځنګلونو پوښلې ده 
 ۴اروپا د خپل طبیعي جوړښت له مخې په . ړځایونه او كرنیزه ځمکې پیل كېږيځنګلیزه غرنیو سیمو څخه ورالندې څ

 :برخو وېشل كېږي
په شان ( ماسیف سانترال)او په فرانسه كې د ( پناین)او ( لندتسكا)په برتانیا  كې : شمال لویدیځه سیمه -1

 .غرونه په دغه جغرافیایي سیمه كې پراته  دي 
ستره جلګه د اروپا له لویدیځ څخه تر ختیځ پورې اوږده  اد: سیمهلویدیځه  –د اوارو جګو ځمکو ختیځه  -۱

د مانش له سترسیند څـــخـــه ها خوا ته د لندن حوزه، د فرانسې شمالي سیمې او د پاریس حوزه، . پرته ده 
د بلجیم او هالند شمالي برخې، د شمالي جرمني، روسیې او پولند اواره ځمکې په دغه جغرافیایي سیمه كې  
 .راځي 

د سكاندنیاویا د ټاپو وزمې . سیمه كې هغه دوه جال برخې راځي چې سكاندیناویا نوميې په د: شمالي سیمه -۵
په لویدیځه برخه كې د ناروې او سویډن هېوادونه پراته دي چې د غرونو یوه پلنه لړۍ یې له شمال څخه  
خو كې داسې پراخه اواره جنوب لویدیځ ته غځېدلې ده، خو د همدغه ټاپووزمې په ختیځو او جنوبي بر 
 .ځمکې پرتې دي چې شمالي قطب ته د نژدېوالي په توسن د اروپا د منځنیو كرنیزو ځمکو ښېګڼې نه لري 

 ېد د. سیمه كې د ایبریا د ټاپو وزمې دوه هېوادونه اسپانیا او پرتګال راځي ېپه د: جنوب لویدیځه سیمه -1
، په شمال (پېرنه)ا د دې جغرافیایي سیمې په شمال ختیځ كې د د اروپ. ټاپو وزمې ډېره خاوره په غرونو پوښلې ده

( سیرانوادا)او په جنوب كې د ( منځنۍ سایبریا)، په لویدیځ كې د (ایبري)، په ختیځ كې د (كانتابریان)لویدیځ كې د 
 .غرونه پراته دي
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روپا  غرونه او سیمه كې د غرونو هغه لړۍ راځي چې په شمالي پولو یې د منځنۍ ا ېپه د: جنوبي سیمه -9
دا هغه غرونه دي چې د ایتالیا ټوله ټاپو وزمه یې . په جنوب كې یې د مدیترانې د سمندرګي اوبه پرتې دي 
 .نیولې ده او د ایتالیا د مال د تیر په نامه بلل كېږي 

ي د منځني اروپا ټول هغه هېوادونه چې د غرونو په یوه جال كې پراته دي، د اروپا په منځن: منځنۍ سیمه -1
غرونه په جرمني كې، د ( شورا تزولد)د تور ځنګل یا : دغه غرونه دا دي. جغرافیایي سیمه كې راځي 
آلپ د غرونو لړۍ د ایتالیا په شمال كې، د بوهم غرونه د چك او سلواك په هېوادونو كې او د اتریش د آلپ  
 غرونه  

د هنګري د اوارو ځمکو څخه پرته،  په دغه سیمه كې د رومانیا د ختیځو او: د بالكان د ټاپو وزې سیمه -7
، د پخواني یوګوسالویا په ځینو (كارپات)د چك او سلواك په هېوادونو كې د . نور ټول هېوادونه غرني دي 
 .غرونه په دې سیمه كې د یادولو وړ دي( پیندوس)او په یونان كې د ( دیناریك آلپ)هېوادونو كې د  

 –یې شمالي اواره ځمکې او جنوب ته د روسیې ختیځې سیمه چې شمال ته یې د روس اد: ختیځه سیمه -۴
 .لویدیځې اوارې ځمکې پرتې دي، ټوله د روسیې په خاروه كې پرته ده چې د كرنې له پاره ډېرې په زړه پورې دي

خلیجونه  ګڼاو ټاپو وزمو د درلودلو له امله ډېرې غوڅې دي او  د اروپا شمالي او جنوبي پولې د ګڼ شمېر ټاپوګانو
ي ځمکو ډكې دي چې پریمانه اوبه لري او ښه ید اروپا ډېرې منځٰنۍ ځمکې په شنو غرونو او یا ښېرازه جلګه  .لري

 .حاصل وركوي
عربستان، هندوستان او ماالكا د آسیا او بالكان، ایبري او ایتالیا د . اروپا د آسیا په شان درې غټې ټاپو وزمې لري

 .اروپا
ختیځه برخه چې پلنه ده او په ځینو برخو كې نږدې : په دوو برخو وېشل كېږياروپا د طبیعي جغرافیې له پلوه  

2000km دوهم لویدیځه برخه چې سواحل یې ډېر غوڅوالى لري او په شااوخوا اوبو كې ډېر ټاپوګان . پراخوالى لري
نیا  ټاپو او د اسكاندیناویا، ي لكه د بالتیك، شمال، مانش، تیرني، آدریاتیك او مدیترانې سیندونه او سمندرګي او د برتالر

 .دى 400km( پلنوالى)د اروپا د دغه برخې منځى سور . ژوتلند، ایبریا او ایتالیا ټاپووزمې
 : بشري جغرافیه  -ب 

. كسان په اروپا كې مېشت دي %11.4نفر یا  729389373څخه ( 2014)نفر   6377641642د نړۍ له : نفوس
یا )به د اروپا د نفوسو د زیاتوالى  كې ۱۰۱9نفره وو او په  546415793میالدي كې  199۰شمېره په كال  اد

 .يشنفره  715456241د سلوالې له مخې ( كموالى
، په ۱9، په افریقا كې 1۱9دا رقم په آسیا كې . كسان ژوند كوي ۵۱خاوره كې په منځني توګه  Km2د اروپا په هر 

 .دى 1كې ( استرالیا)او په اوقیانوسیه  ۱۵امریكا كې 
 .په پاسنۍ محاسبه كې د روسیې د نفوسو او مساحت ارقام د ټولې سایبریا په ګډون په پام كې نیول شوى دى: نوبت

په هغه سیمو كې چې هوا ښه او . ښكاره ده چې د اروپا د لویې وچې په بېالبېلو برخو كې د خلكو استوګنه یو شان نه ده
د . اسي او اقتصادي مراكزو او ساحلي سیمو كې ډېر خلك مېشت ديځمکه پریمانه ده او یا د دغه لویې وچې په سی

او روسیې په ختیځو برخو كې لږ خلك اوسېږي، په داسې حال كې د مدیترانې ( اروپا)اروپا په شمالي سړو سیمو او د 
 .په شااوخوا هېوادونو او همداراز په منځني اروپا كې ډېره خلك استوګن دي

له دې وروسته . روسان د اروپا تر ټولو ستره انساني ډله ده. اوسېدونكي سپین پوستي دي د اروپا ډېر: انساني ټولنې
له جرمنانو څخه وروسته التین، فرانسوي او انګلوساكسون . جرمنان راځي چې په جرمني، اتریش او سویس كې اوسي

 .دي چې په ترتیب سره په اروپا كې درېیم، څلورم او پنځم ځاى نیسي
ه یو شمېر ژړ نژاده خلكو څخه پرته چې په روسیه او د ختیځې اروپا په ځینو نورو هېوادونو څخه مېشت ل. سپین: نژاد

په  او)په دې وروستیو لسیزو كې یو شمېر تورپوستكي او آسیایان  .كې یوازې سپین پوستكي خلك اوسي دي، په اروپا
دریو لویو ډلو باندې  ېپا سپین پوستكي خلك په دد ارو. هلته استوګن شوي اروپا ته لېږدېدلي او(دې لړ كې افغانان

 :وېشل كېږي
د ایتالیا، د . قومونه چې د ایتالیا په جنوبي او جنوب لویدیځو هېوادونو كې پراته دي( یوناني یا التین)جنوبي  -1

بالكان د ټاپو وزمې، اسپانیا، فرانسې او د بلجیم یو شمېر خلك په دې ډله كې راځي چې مخونه یې ارغوش  
 .ا غنم رنګه ديی 
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قومونه چې د اروپا په منځنیو او شمال لویدیځو برخو كې مېشت دي او سترې ډلې یې دا ( جرمني)ژرمني  -۱
په بلجیم، هالند، جرمني، سویډن، ناروې، ډنمارك او د ( یان)انګلوساكسون په برتانیا  كې او فالماند : دي 
 .وېښتان خرمایي ديخلكو د مخونو رنګ سپین او  ېد د. سویس په یوه برخه كې 

. كروشیا كې استوګن دي مونتینګرو او ،ختیځ قومونه یا اسالویان چې په روسیه، پولند، چك، سلواك، صربیا -۵
خلك ډېر پخوا د هنګري له شمالي او جنوبي سیمو څخه د اروپا منځنیو برخو ته لېږدېدلي او هورې  اد 
 . يخلكو مخونه سپین او وېښتان طالیي د ېد د. مېشت شوي دي 

 : پر دې سربېره په اروپا كې ځنې لرغوني اروپایان هم شته چې سترې ډلې یې دا دي
 .د اسپانیا په شمالي غرنیو سیمو كې ،ایبر -1
 .په ایرلند او اسكاتلند كې ،سلت -۱
 .په ایرلند او اسكتلند كې ،مجار -۵
 .په بلغاریا كې ،بلغار -1
 .په تركیه كې ،ترك -9
 .ه شمالي سړو سیمو او فنلند كېد اروپا پ، الپوني -1

 .ژوند كوي( روسیه او پولند)واره  -په اروپا كې یو شمېر یهودان هم خواره : نوټ
د پخواني یوګوسالویا د ځینو خلكو څخه پرته نور ټول خلك  په اروپا كې د تركیې، د روسې او پولند او: دین او مذهب

 :مذهبونه دا دي دین درې ستر ېپه اروپا كې د د. مسیحیت دین پالي
اتریش، )كې ډېر زیات او د ( بلجیم، فرانسه، اسپانیا، پرتګال او ایتالیا)د اروپا په لویدیځو او جنوبي سیمو : كاتولیك -2

ځاى ( ع)د حضرت عیسى( سترپاپ)مذهب پالونكي  ېد د. ډېر خلك كاتولیكان دي( پولند، هنګري، چك او سلواك
 .هېوادګى دى( واتیكان)ې د نیوونكي بولي چې مقر یې په روم ك

دوى د جرمني د . د پروتستانت د مذهب پالونكي له كاتولیكانو سره په ځینو فروعاتو كې اختالف لري: پروتستانت -3
مذهب د سویډن، ناروې، ډنمارك، برتانیا ، هالند،  اد. الره پالي( مارتین لوتر)یوه پخواني مصلح روحاني شخصیت 

 .په هېوادونو كې ډېر زیات پالونكي لري( وه برخهی)جرمني، اتریش او سویس 
روسیه، رومانیا، )دا د اروپایانو درېیم ستر مذهب دى چې د ختیځې او جنوب ختیې اروپا : Orthodoxارتودوكس  -3

 .كې پالل كېږي( یونان، د پخواني یوګوسالویا ځینې هېوادونه او بلغاریا
 :اوس په اروپا کې دومره مسلمانان اوسي –اوس . وی دین دیله مسیحیت څخه وروسته اسالم د اروپا دوهم ل

، بلغاریا %41.6،  بوسنیا هرزګونیا %6، بلجیم %4.6، برتانیا %5.7، اتریش %1.1، اندورا %82.1البانیا 
، جورجیا %7.5، فرانسه %0.8، فنلند %0.1، استونیا %4.1، ډنمارک %0.1، چک %1.3، کروشیا 7.4%

، کوسوو %2.6، ایتالیا %0.9، ایرلند %0.1، آیسلند %0.3، هنګري %4.7نان ، یو%5، جرمني 10.5%
،  مالتا %34.9، مقدونیه %2.3، لوکزامبورګ %0.1، لتوانیا %4.8، لیختن شتاین %0.1، التویا 91.7%

، پرتکال %0.1، پولند %3، ناروې %5.5، هالند %18.5، مونتیګرو %0.5، موناکو %0.4، مولدوا 0.3%
، اسپانیا %2.4، سلوینیا%0.1، سلواکیا %3.7، صربیا %0.1، سام مارینو %6، روسیه %6مانیا ، رو0.6%
 .%۰او واتیکان  %0.0، اوکراین %98.6، ترکیه %5.7، سویس %4.9، سویدن 2.3%

نیا کې لکه چې وینو ترکیه، البانیا او کوسوو د اروپا اسالمي هیوادونه دي او په بوسنیا هرزګونیا، مونتیګرو او مقدو
 .ډیر مسلمانان میشت دي

بهایي، بودایي، کنفوسیوس، : پر مسحیت او اسالم سربیره په اروپا کې نور مذاهب هم پالونکي لري چې غټ یې دا دي
 .هندویزم، سک او یهودیت

 .همدا راز په اروپا داسې په ملیونونو خلک شته چې په هیڅ دین باور نه لري او خدای نه مني
روسي، انګلیسي، اسپانوي، ایتالوي، . په بېالبېلو ژبو خبرې كوي چې ډېرې التین رېښه لري د اروپا خلك: ژبه

په اروپا كې ډېرې نورې ژبې هم شته چې د . جرمني، فرانسوي، هالندي، پرتګالي او تركي تر ټولو ډېر ویونكي لري
 .هېوادونو د پېژندګلوي په برخه كې په تفصیل راغلې 

 :هېوادونو لوى ښارونه دا ديي ید اروپا :لوى ښارونه
        

 نفوس نفر هېواد ښار شمېر

  700000  كروشیا split سپلت  2



  

 

 

 11تر 1۰ 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 

 ئږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالی، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  87000  مقدونیه Bitola بیتوال  3

 343333  صربیا Nis نیس  2

تیموشوا 5
 را

  233333 

هامبور 4
    ګ

Hamburg 17۵۰۰۰۰ جرمني 

 1407200 جرمني Minisc   مونشن 6

فرانكفو 7
  رت

Frankfurt 701300 جرمني 

اوتردار 8
  م

Rotterndam 617000 هالند 

 422333 هالند The Hague الهه 0

برمنګه 23
  م

Birminham 2303333 برتانیا 

مانچس 22
 تر

Manchester 422333 رتانیاب 

لیورپو 23
 ل

Liverpool 11۵9۰۰۰ برتانیا 

 1۰9۵۰۰۰ پرتګال Porto پورتو 22

 226333 یابلغار Varna وارنا 25

 343333 پرتګال Amadora آمادورا 24

پالودی 26
 ف

Plovdiv 345000 لغاریاب 

ګوتبور 27
 ګ

Gathenburg 
 

 سویډن
 

528000 
 

 2223333 ایټالیا Milan میالن 28

 2325333 روسیه Cologne کولوګن 20

شتوتګا 33
 رت

Sttutgart 408333 جرمني 

 309000 سویډن Malmo مالمو 32

لوبارس 33
 نا

Barselona 1612000 اسپانیا 

زارګوز 32
 ا

Zaragoza 666000 اسپانیا 

سانتاكر 35
 وز

  اسپانیا 

 468333 اسپانیا Malaga ماالګا 34

 547000 پولند Poznan پوزنان 36

ګدانس 37
 ک

Gdansk 562333 پولند 

  تركیه  قونیه 38

 237333 لتوانیا Kavnas کاناس 30

  سیهسپینه رو  موګیلو 23
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سنت   22
پیترزبو

 رګ

Saint 
Petersburg 

 5132000 روسیه

والګا  23
 ګراد

Volgograd 1022000 روسیه 

نویسیبر 22
 سك

Novosibirsk 
 

 روسیه
 

1420000 
 

 Samara سامارا 25
 

 روسیه
 

2224333 
 

نیژنی  24
 نوګورد

Nizhny 
Vovgorod 

 

 روسیه
 

2342333 
 

 Kazan کازان 26
 

 روسیه
 

225533 
 

 ایتالیا  پالرمو 27
 

674233 
 

فلوران 28
 س

Florence 277333 ایتالیا 
 

 Tranava ترناوا 20
 

 سلواكیا
 

70000 
 

 327333 سلواکیا Kosice کوسیچ 53

 102000 استونیا Tartn تارتو 52

 1470000 اوكراین Kharkiv خاركف 53

 257000 فنلند Espoo اسپو 52

سان  55
 مارینو

San Marino 6450 ارینوسان م 

مونت  54
 كارلو

Monte Card 16000 موناكو 

دودالن 56
 ګ

Dudelange 28300 لوكزامبورګ 

 18000 مالتا Mosta موستا 57

 184000 سویس Geneva ژنیو 57

 165000 سویس Basel باسل 58

 122000 البانیا Durres دوریس 50

 Banja Luka بانیالوكا 43
 

بوسنیا او 
 هرزګوینا

222000 
 

چارلور 42
 ی

Charleroi 
 

 333333 بلجیم

انتوار 43
 پ

Antwerp 
 

 بلجیم
 

422333 
 

 Lyon لیون 42
 

 فرانسه
 

484500 
 

 553333 فرانسه Toulosse تولوز 45
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 Nice نیس 44
 

 فرانسه
 

252533 
 

 Brno برنو 46
 

 چک
 

278533 
 

تسالون 47
 کی

Thessaloniti 
 

 یونان
 

232333 
 

 Debrecen دبرسن 48
 

 335333 هنګري
 

تیراسپو 40
 ل

Tiraspol 
 

 مالدوا
 

247333 
 

 Balti بالتی 63
 

 مولدوا
 

234333 
 

 Ankara انقره 62
 

 ترکیه
 

351800 
 

 Adana ادانا 63
 

 ترکیه
 

2350333 
 

داګواپل 62
 س

Daugavpils 
 

 ډنمارک
 

328333 
 

 ډنمارک Aalborg آلبورګ 65
 

232333 

 :خپلواكه هېوادونه د انګلیسي الفبا له مخې دا دي( 1۴)چې د اروپا د لویې و: هېوادونه
، بلغاریا، كروشیا، چك، (بلژیك)، بوسنیا او هرزګوینا، بلجیم (سپینه روسیه)، بېالروس (اتریش)البانیا، آندورا، استریا 

لنـد، ایـــتــالیا، التویا، ، آیسلند، ایــر(مجارستان)ډنمارك، استونیا، فنلند، فرانسه، جرمني، جورجیا، یونان، هــنګــري 
، موناكو، هالند، مالتا، مولدووا، ناروې، پولند، پرتګال، ابرس، لتوانیا، لوكزامبورګ، مقدونیقلیختن شتاین، کوسوو، 

، (سویتزرلند)نیا، تركیه، اسپانیا، سویډن، سویسیمونتینګرو، سلواكیا، سلو ،رومانیا، روسیه، سان مارینو، صربیا
 . ا او واتیكاناوكراین، برتانی

د .د دې هېوادونو طبیعي، دیموكرافیكي، سیاسي، اقتصادي او تاریخي لنډه پېژندګلوي په دې كتاب كې راغلي ده
 :او نفوس د دې كتاب د ارقامو له مخې داسې دي پراخوالیاروپایي هېوادونو 

  نفر۱ نفوس  km2پراخوالى په  هېواد  شمېر
  11۱17۰۱7۱ 17۰9۴۱1۱ 1روسیه 1
  ۴1119۵9۱ 7۴۵91۱ تركیه 2
  11۱91122 1۰۵99۰  ۱اوكراین ۵
    66340323 652832  ۵فرانسه 1
  57727052 434273 آسپانیا 9
  0732830 543304 سویډن 1
  83006684 ۵97۰۱3 جرمني  7

                                                           

 
1
 بې له کریمیا څخه 

۱
 ریمیا په ګډوند ک  

۵
 اصلي خاوره  
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  4368833 ۵۵۴119 فنلند ۴
   4257703 232833  1ناروې 9

  ۵۴251379 ۵1۱1۴9 پولند 1۰
  62683233 ۵۰1253 ایتالیا 11
  62753077 352623 برتانیا 1۱
  32730872 328202 رومانیا 1۵
  0638348 ۱۰71۰۰ سپینه روسیه  11
  10775557 131957 یونان 19
  6924716 110879 بلغاریا 11
  317351 1۰۵۰۰۰ آیسلند 17
  9919128 93028 هنګري  1۴
  10813834 92090 پرتګال 19
  8223062 838701 اتریش ۱۰
  10627448 788607 چك ۱1
  7209764 77474 صربیا  ۱۱
۱۵ 
35 

 ایرلند
 جورجیا

70273 
60733 

5823764 
5024883 

 

  2434728 64233 لتوانیا 34
  3264264 119۴9 التویا 36
  5573425 46405 كروشیا 37
بوسنیا او  38

 هرزګوینا
42207 2872652  

  4552482 50324 سلواكیا 30
  2347032 54338 استونیا 23
  4480377 1۵۰91 ډنمارك 22
  26877243 52452 هالند 23
  8362426 52377 سویس 22
  2482388 22842 مولدووا 25
  23550262 23438 بلجیم 24
  2333330 ۱۴71۴ البانیا 26
  3302720 ۱971۵ امقدونی ۵7
  2088303 33372 نیایسلو ۵8
  643326 22823 مونتیګرو 20
  2840332 23887 کوسوو 53
  2273548 0342 قبرس 52
  433673 ۱9۴1 لوكزامبورګ 53
  84548 11۴ اندورا 52
  523644 ۵11 مالتا 55

  27222 263 لیختن شتاین 54
  23753 62 سان مارینو 56

                                                           

1
 د صوالبارد په ګډون  
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  30508 1.95 موناکو 57

  842 0.44 واتیکان 58

 :نوټ
په آسیا کې  13341658kmپه اروپا او  3809688kmدی چې  17151346km2د روسیې ټول پراخوالی  -1

 .موقعیت لري
د روسیې  CIA word fact book. روسیه حتی د خپلې اروپایي خاورې په حساب د اروپا تر ټولو غټ هیواد دی

 .توپیر لري 63000km2لیکي چې له پاسني رقم  څخه    17088242km2ټول پراخوالی 
د جغرافیا ډیر کتابونه . په اروپا کې موقعیت لري  23900km2دی چې    713562km2پراخوالی د ترکیې ټول  -3

 .که یوازې اروپایي برخه په پام کې ونیسو، ترکیه په پاسني جدول کې ډېره شا ته ځي. ترکیه اروپایي هیواد ګڼي
ستان اروپایي هیوادونه بولي؛ خو ډیر د اروپایي هیوادونو لست، ارمینیا او آذربایجان او حتی قزاق Wikipediaد  -۵

 .نور اخځونه دا درې واړه آسیایي هیوادونه بولي
 .په آسیا کې موقعیت لري 2544902km2په اروپا او  180000km2پراخه دی چې  2724902km2قزاقستان 
 .په اروپا پورې اړه لري km2 7110پراخه دی چې  km2 783562آذربایجان 

یې په اروپا کې دی؛ خو ډیر کتابونه  km2 200پراخوالی لري چې یوازې  Georgia 69700 km2-جیا رجو
 .جورجیا اروپایي هیواد لیکي

که چیرې یوازې اروپایي خاوره په . جورجیا  د ټولې خاورې د پراخوالی په حساب په اروپا کې څلورویشتم ځای لری 
 .ته ځي پام کې ونیسو، جورجیا د پراخوالي په حساب له ډیرو هیوادونو شا

 : ناخپلواكه سیمې اروپاد 
جبل الطارق د اسپانیا په جنوب او د دغه هېواد د كادیز والیت په جنوب ختیځه برخه او :  Gibraltarجبل الطارق  -1

په جبل الطارق كې د برتانیا یوه لویه . لري پراخوالی km2 6.5په شمالي څنډه كې موقعیت او ( المغرب)د مراكش 
د جبل الطارق . دغه اډه د جبل الطارق د نامتو تنګي د امنیت ساتلو له پاره خورا ارزښـت لري. ده سمندري اډه پرته

 .مركز هم جبل الطارق نومي
ټولګى  دا. اوسېدونكي لري 12900پراخوالى او نژدې  63164km2ټولګى  داد ټاپوګانو (: سوالبارد)اسپیتزبرګن  -۱

اسوالبارد د . ښار دى Longyearbyenكې موقعیت لري او مركز یې د  د شمالي كنګل سمندر د ناروې په ستر سیند
 .هېواد له خوا ادراه كېږي ېډنمارك د ملكیت په توګه د همد

 پای


