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و شميره   3 تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ابوليت همکارۍ ته رنـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٦/ ٢٦                                            نورمحمد غفوری  
 

  بډايان او د شتمنيو ويش د نړۍ          
  

ه نه ده ويشل شوی و چې په نړۍ کې موجوده شتمنی د انسانانو ترمن په مساوی تو وک دومره ډيره . ټول پوهي
ريوان دیلری، چې حساب يې ترې ورک د نړۍ شتمنی نه  .  دی، خو نور بيا د لوږې او بدمرغ سره الس او 

ه ويشل شوی، بلکې د جغرافيايی سيمو په لجاظ هم په مختلفو اندازو  يوازې چې د بشر د افرادو ترمن په نابرابره تو
يديزکال٢٠١٠په دې ليکنه که به لومړی د . تقسيم شوی ده  وروسته به د نړی د  او لس ټاپ بډايان وپيژنو   زي

لوبال تقسيم په اړه لنډ راټول کړی معلومات وړاندې شی   .شتمنيو د 
 

  : د نړۍ تر ټولو ډير شتمن کسان
، د مکسيکو د تيلې کام منيجر ) Forbes ( د امريکا د اقتصادی مجلې » کارلوس سليم« کلن ٧١د ارزونې پر بنس

کال هم د نړۍ د لومړی ستر بډای په حيث پات   . ه شوس
) ميلياردو آيرو ۵٣،٢( ميلياردو ډالرو ٧۴د )  Carlos Slim) (سليم(د ارزونې په پايله کې  » Forbes  فوربس«د 

س . تن بلل شوی دی ي ودونکی بل  ميلياردو ډالرو د ) ۵۶(د ) Bill Gates(د ميکرو ساف د کمپن بنس اي
ير د نړی دوهم سر د نړۍ دريم لوی سرمايدار امريکايی تاجر واِرن . مايدارپاته دیشتمنی په لرلو سره د تير کال په 

فرانسوی سرمايدار برنارد ارنول .  ميليارده ډالره اټکل شوې ده)۵٠(شتمنی يې  دی چې ) Warren Buffett(بوفي 
)Bernard Arnault ( د)Louis V-Moët Hennessy uitton (LVMH) (ا تر د لوکسو شيانو د کنسرن مالک چې د اروپ

ای نيسی او شتمنی يې  لورم رديف کې  وال دی، د نړۍ د سترو شتمنو کسانو په  ميليارده ډالره ) ۴١(ټولو ستر پان
م لمبر شتمن الرنس ايليسون  .تخمين شوې ده ميليارده ډالرلری او ) ٣٩،۵(دی چې ) Lawrence Ellison( د نړۍ پن

م يې هندی لکشمی ميتال  وال دی چې شتمنی يې ) Lakshmi Mittal(ورپسې شپ ) ٣١،١(د هند لومړۍ درجه پان
ودل شوې ده ه . ميليارد ډالر  ميلياردو ) ٣١(د ) Amancio Ortega(د نړۍ د سرمايدارانو اووم لمبر امانسيو اورتي

وال  آيکی بتيستا  تن، اتم لمبر يې برازيلی لومړۍ درجه پان تن او  ميلياردو ډالرو )٣٠(د ) Eike Batista(ډالرو 
تن هندی موکيش امبانی  ازو د شرکت  ميليارده ډالره ) ٢٧(دی چې ) Mukesh Ambani(نهم لمبر يې د تيلو او 

  . شتمنی لری
ن  ه  کريستی والـتن  کلنه)۵۶(کونډه ) John Walton(د نړۍ لسم شتمن کس د جان ول  )Christy Walton (  ده چې

يری سوپر مارکي ميليارده ډالر لری او د مشهو  )٢۶،۵( ن خه او همدا راز د يوه سولر ) Walmart(ر  تنانو  د 
  . کانسرن سهامه داره ده

  
  . لکه چې وموليدل، د نړۍ د ټاپ لسو شتمنو کسانو په جمله کې دوه هندوان او يو برازيلی سرمايدار هم شته

ت ) Aldi(د َاْلډی  ودونکی کارل البر يری مغازو بنس اي ن ونه توانيد چې س کال د نړۍ د )  Karl Albrecht(د
خه دوولسم نمبر ته ولويد ای ونيسی او هغه د لسمې درجې  ت  .ټاپ لسو بډايانوپه لړ کې  د )  Karl Albrecht( البر

  . ميليارده ډالره اتکل کړې ده) ٢۵،۵( يې شتمنی "Forbes"آلمان لوی سرمايدار دی چې فوربس 
س  ي ير چې د ا) Bill  Gates(بل  وږدې مودې لپاره د نړۍ لومړی شتمن نفرشميرل کيده، س کال هم د تير کال په 

ای  “Forbes„امريکا اقتصادی مجله  د ده په اړه د . د نړۍ دوهم لوی سرمايدار پاته شو  ليکی چې دده د لومړي 
که چې د س خه د لری ناه د ده پخپله غاړه ده،  يدو  افت وير جوړوونکی د خپلو  کيدو او دوهمې درجې ته د راټي

ه يې د بيوزلو هيوادونو د پرمختيا له پاره مصرف کړه او د روغتيا  له، خپله ډيره پان شتو لويه برخه نورو ته ور وب
نو له پاره بسپنه ورکړه) لکه مالريا(د خطرناکو ساری مرضونو  په برخه کې يې    . دعلمی پل

ودونکی  سبيل (د سافت وير د کمپن بنس اي ان شاته کړ، ٢٠٠٨په ) ي ديز کال کې د سافت وير له مشرۍ   زي
س د فونډيشن  ِ و چې د بل او ميلينډا  ده له . له پاره ډير وخت ولرالی شی) Bill & Melinda Gates Foundation(تر 

ای د لوږې، کلورا او نورو ساری ناروغيو سره مبارزې ته سازمان و تير . ر کویدې الرې له خپلې ميرمنې سره يو
وال وارن بوف  س له ستر امريکايی پان ي  ميلياردو ډالرو ۵٠د نړۍ دريم لمبر شتمن د  (  )Warren Buffett(کال 

ای) تن ی ميلياردرانو تر من پيل کړ  يو کمپاين سر ه يو تل چې د .  د نړۍ د مول ددې طرحې له مخې ده غو
ه د خپلو  ی ميلياردران دې ل تر ل وینړۍ مول و پروژو له پاره ول   .شتمنيو نيمايی د ټول

  
و پروژو له  ته الره موندالی   “Club„  )کلب( يوازې هغه کسان د دوی  شی ، چې د خپلو شتمنيو نيمايی يې د ټول

ي ميليارډرانو ته قناعت ورکړی ده د خپل نظر په اړه . پاره ورکړې وی تو مول لوي په دې کسانو    . دی تر اوسه 



 
 

 
و شميره   3تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په در
ت ې پازوا: ياد ير و لولـ، لي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

هم  د دغه  مکسيکويی شتمن کمپن . شامل نه دی) Carlos Slim Helú(د نړۍ تر ټولو شتمن کس کارلوس سليم کې 
ې )۶۵( يړنو له پاره بسپنه کړی دی، خو دا د ده د پان  ميليارده ٧۴( ميليونه ډالر په امريکا کې د طبي 

خه ډيرې کمې دی له ) ډالرو س د دې کمپاين له ال .  نيمايی    . تقريبا سل ميليارده ډالره بسپنه ټوله شوه رې د بيل 
 دمجلې د ليکنې پر اساس د Forbesد فوربس . په چين، روسيه او برازيل کې د ميليارډرانو شمير ډير پورته شوی دی

د روسيې او برازيل د ميلياردرانو شمير دوه پر .  تنو ته ج شو١١۵چينايی ميليارډرانو شميرتقريبا دوه چنده او 
ه روسيه . يو ج شودر روسيه  په پايله کې چين او. ميليارډر لری ) ٣٠( ميليارډر او برازيل  ) ١٠١( په دې تو

ی ن يې د ميليارډرانو شمير سلو ته رسي يوازې په مسکو . هغه دوه هيوادونه دی چې د امريکا د متحده ايالتونو تر 
ارونو نه يې ح٧٩کې  ار، . جم زيات دی ميليارډر شته چې د نړۍ تر ټولو   ۵٨نيويارک دی چې  دوهمه درجه 

 په روسيه کې د ميليارډرانو د شمير د زياتوالی سبب د اومو موادو د نرخونو لوړيدل دی، خو په چين  .ميليارډر لری
  . او هند کې بيا د هغو هيوادونو اقتصادی ودې د ميليارډرانو د شمير د زياتوالی له پاره شرايط برابر کړی دی

خه دوه کاله وروسته د ډالر د ميليارډرانو شمير د  تنو ته ج شو چې ) ١٢١٠(نړۍ د لوی اقتصادی او مالی بحران 
ه په واک کې )۴،۵( دوی ټول د نړۍ دشتمنيو د  .تر هر بل وخت يې شميره زياته ده خه زياته پان  بيليونو ډالرو 

خه زياته دهلری چې د فوربس په اټکل د ټول جرمنی د ناخالص داخلی مح   . صوالتو 
  

  :په نړۍ کې د شتمنيو ويش
ـرو ملـتونـو په پـوهـنتون پـورې تـړلی د اقـتـصادی ودې د تحـقـيـقـاتو نړيوال انستيتوت  په هلسنکی کې د ملـ

)World Institute for Development Economics Research (WIDER يوه نوی مقاله نشر ته سپارلې چې په هغی کې 
خه زياتو  ) ٩۴( ميالدی کال پورې د نړۍ د نفوسود ) ٢٠٠٠ (يې تر عوايدو او شتمنيو د ويش او انکشاف په  سلمې 

يړنه کې د نړۍ د بالغو افرادوتر من د نړيوالو شتمنيو. اړه معلومات خپاره کړی دی د کور د اړتياوو او په (په دې 
نيوچارو کې د کارونې اسباب لوبال ويش په اړه  ) ور کال پورې معلومات شته، خو تر هغې وروسته ) ٢٠٠٠(تر د 

  . مودې له پاره په نړيواله کچه احصائيه نشته
) جاپان، استرليا(په سلو کې په شمالی امريکا، اروپا او د آسيا د پاسفيک د حوزې په هيوادونو   )٩٠( دنړيوالې شتمن

لو کې ورپکې ژوند کوی، د نړيوالو شتمنيوټوله دريمه  په س ۶  يوازې شمالی امريکا چې د نړۍ د بالغ نفوس. کې دی
 سلنه ژوند کوی، د نړۍ د شتمنيو يوه سلنه په اختيار ١۵ په هند کې چې د نړۍ د بالغو نفوسو  .برخه په واک کې لری

  . کې لری
ه يې) ۵٠٠٠٠٠(هغه کسان چې تر ی او  ) ٣٧(ډالرو زياته شتمنی لری، د نړۍ په شتمنو کسانو کې شميرل کي

ی چې د . ميليونو بالغو افرادو ته رسی  ميالدی کال را په دې خوا دا احصائيې بدلې شوی وی ٢٠٠٠داسې اټکل کي
ه پوله يې   لوړه تللی  ٪٣٢او هغه کسان چې د نړۍ په شتمنو کسانو کې حساب شی، د اټکل سره سم بايد د شتمنيوټي

  . وی
ی چې د نړۍ د بالغو  ندي ر خه   سلنه برخه ٨۵نفوسو پاسن لس په سلو کې برخه د نړيوالو شتمنيو ددې تحقيقاتو 

ن شتمن . په واک کې لری ی بايد د نړيوالو د من د .  برابره ولری۴٠هغه کسان چې په دې لس سلنه کې شميرل کي
ې احصائيې پر دد. مخروط په الندينی نيمايی کې پراته بالغ کسان ايله د نړيوالو شتمنيو يوه سلنه په اختيار کې لری

اساس داسې ويالی شو چې که موږ د نړۍ شتمنی يوه د تناره ډوډۍ وبولو او د نړۍ نفوس هم لس تنه فرض کړو، نو 
ان د ډوډۍ  ان ته غواړی او ٩٩به د اوسنيو احصائيو پر بنس دې نتيجې ته ورسوچې يوکس په يوازې   برخې 

ې دهيوازې په سلو کې يوه برخه يې د نورو نهو نفرو لپا   . ره پرې اي
  

په دې رپوړټ کې .  کال په اکتوبر کې يو مفصل رپوټ نشر کړ٢٠١٠ هم د بانک) Credit Suisse(د کريدټ سويس 
و ډيرو شتمنو کسانو د شتمنيو تحليل شوی، بلکې له ډيرو شتمنو تر ډيرو بيوزلو پورې يې دنړيوالو  نه يوازې د 

 کال د احصائيوپر ٢٠١٠ د   هيوادونو٢٠٠دې رپوټ پر اساس چې د د . شتمنيو يو پراخه تحليل وړاندې کړی دی
) تر شل کلنو پورته مطلب دی( ميليارده بالغو نفوسو۴،۴بنس جوړ شوی دی، په وروستيو لسو کالونو کې د 

ې شوې دی١٩۵ په سلو کې زياتې شوی او ٧٢خصوصی شتمن په نړيواله کچه  ددې پر .  ټريليونو ډالرو ته ج
ي۴۵لتی قرضې وړاندې دو همدا شان کريدي سويس پخپل رپوټ کې ليکی چې د نړۍ په کچه د .  ټريليونو ته رسي

ی٣١۵ډيره شی او  ۶١ کال پورې په سلو کې ٢٠١۵بالغو کسانو شتمنی به تر    .  ټريليونو ډالرو ته به ورسي
  

خه زيات سوپر ) ١٠٠٠( په سر کې د کريدي سويس د رپوټ پر اساس د) هرم( د نړيوالو شتمنيو د ويش د 
.  يې په شمالی امريکا کې دی۵٠٠ يې په اروپا کې او ٢٣٠ يې د آسيا پاسفيک په حوزه کې، ٢۴۵ميليارډران دی چې 

ي چې په اوسط ډول له ٨٠تر هغې وروسته بيا د بډايانو هغه  خه ۵٠ زريز شميره را  ميليونو امريکايی ډالرو 
ني ډول ٢۴پاسنی پوړ کې هغه د مخروط په دريم . زياتې شتمن لری ي چې په من تنان را  ميليونه د لويو شتمنيو 

خه تر .  ميليونو امريکايی ډالرو تر من وی۵٠يې شتمن د يو ميليون او   زيات يې همدا اوس ٨٠٠٠٠٠له دې ډلې 
لورو ميليونو نه ډير يې د آسيا پاسيفيک په ١٧٠٠٠٠په چين کې دی،  نورو ملکونو کې  يې په هند کې دی او د 



 
 

 
و شميره   3تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په در
ت ې پازوا: ياد ير و لولـ، لي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

خه زيات او تر يو ميليون  ٣٣٠ تردې الندې هغه د  .خپاره دی ي چې د سلو زرو  ميليونو بالغو کسانو قشر را
هغه درې ميلياره کسان قرار نيسی چې په  په الندې برخه کې ) هرم(  د پاراميد  .امريکايی ډالرو پورې شتمنی ولری

نی دول يې شتمنی تر   ميليارد هغه کسان دی چې تر ١،١ډالرو کمه ده او په دې شمير کې  امريکايی ١٠٠٠٠من
لوبال شتمنيو د ويش د .  امريکايی ډالرو کمه شتمنی لری١٠٠٠ نی پوړ کې چې يو )هرم ( د نړۍ په نفوسو د  په من

مې برخې  ی، د شتمنيو د تقريبًا شپ     . دیتنان )  ټريليونه ډالرو٣٢(ميليارد بالغ کسان په کې شميرل کي
ني ډول يې هر بالغ اوسيدونکی  ی چې په من خه شميرل کي د ناروی او سويس خلک د نړۍ تر ټولو بډايو خلکو

نی ډول هر اوسيدونکی .  امريکايی ډالره شتمنی لری٣٧٢۶٩٢  ډالر، ٣٢٠٩٠٩د امريکا په متحدو ايالتونو کې په من
اپور او استراليا چې په دې وروستيو کې يې خپلې شت من دوه چنده کړې، هر اوسيدونکی په اوسط ډول سين

نی ختي په قطر کې په اوسط ډول د افرادو شتمنی .  امريکايی ډالره شتمن لری٢۵۵۴٨٨  امريکايی ١٠٩٣۶٩د من
ه ده ډالره خه لوړه خو د اروپا د وسطی شتمنيو له کچې ټي ال او هسپانيا  په عربی اماراتو .  او له کوريا، يونان، پرت
ه پر مخ تللې ده او په متوسط ډول هر بالغ نفر کې     . ډالره شتمنی لری١۵٠٠٠٠هم د شتمنيو وده 

  
 ٢١،٠(او جاپان )  ټريليونه۵۴،۶( ټريليونه ډالره ده چې د امريکا د متحدو ايالتونو١۶،۵د چين ټوله شتمنی 

کتياپه نظر کې ونيول شی، که د چين د اقتصاد د پرمخت اوسن کچ.  وروسته دريمه درجه نيسی )ټريليونه ه او چ
خه ٣۵ وده وکړی، ١١١ کال کې به د هغه شتمنی په سلو کې ٢٠١۵نو په  ي، له جاپان   ټريليونو ډالرو ته به ورسي

ای ونيسی د آسيا پاسيفيک په نورو هيوادو کې هم د شتمنيو زياتوالی . به مخکې شی او په امريکا پسې به دوهم 
په همدې وخت کې د .  ټريليونو ډالروته پورته شوی دی٣،۵منی درې چنده زياتې شوی او په هندوستان کې شت. شوی

ه واری زياتوب راغلی او  د اقتصادی ودې د اوسنی .  ټريليونوډالرو ته رسيدلی دی١،٨اندونيزيا په شتمنيو کې پن
 ټريليونه او ۶،۴برابره،  کال کې تقريبا دوه ٢٠١۵آهن له په نظر کې نيولو سره کيدای شی چې هندوستان په 

  .ټريليونه شتمنی ولری) ٣،٠(اندونيزيا به 
  

ی  :اخ
 
1. https://www.credit-suisse.com/news/en/media_release.jsp?ns=41610  
2. http://www.gmx.net/themen/finanzen/geld/387ceuu-das-sind-die-superreichen  
3. http://www.fr-online.de/panorama/bill-gates-hat-zu-viel-gespendet/-/1472782/7888480/-/index.html  
4. http://home.arcor.de/alimente1/home.arcor.de/html/wider_studie.html  
5. http://www.heise.de/tp/blogs/8/148621 
 
 
 

 سالمونه او نيکې هيلې می ومن
 .خدای د وکړی چې روغ او بريالی واوسی

دادی ددې ليک مل يوه ليکنه ستاسې درانه حضورته د نشر له پاره در استوُم که مو په زړه جوړه شوه، نشر به يې 
 .کړۍ
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