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 ېپیژندنه او د نړیوالو اندیښن (G7) هجي اوو د
 

 
 

مارکېټ  عر دسددصنعت لپاره دانرژیکي سرچینو، تولید او دتولیدات بازار،   ېه صنعتي هېوادونه دي، چوودا هغه ا
ې کې د نړۍ پینځه لوى صنعتي د په پېل کې په  .ياو نورو په هکله د تصمیم نیولو لپاره سره یو ځاى شوي د

هغه مهال د دوی دګټو تقابل  ،شامل وو  ستان (ت، فرانسه ، المان او انګلالایا  دامریکې متحده  جاپان ،  هېوادونه )
او رقابت ډیر لږ و، خو تمه دا وه چې د ډیرونورو هیواونو لپاره به یې هم فیصلې او اقتصادی تصامیم ګټور وی. په 

 یو ایټالیا او کاناډا هم ورسره . کې م ۱۹۸٦وسته بیا په رو ،تیره بیا پرمختیایی هیوادو هم دوی ته په امید سره کتل
سره یو ځاى شوه، خو بشپړ غړیتوب یې ترالسه نه  ( ه هم له دې ګروپ ) ډلېیسکې رو .م ۱۹۹٧په   .لشو ځای

په دې  . په نوم یادېده  G8 (  Group of eight )  د له دوی سره د روسیی په یوځای کیدو سره  یو مهال   .ړک
لري او د نړۍ د  للي او صنعتي اقتصادچې پرمخت ،يد هغه هېوادونه G7 نې وختیځوا  G8  ځینی وخت توګه

سره   G8  د شخړې له امله  مې نېټې څخه دکریمیا ۲٤له   کال د مارچ ۲۰۱٤روسیې د  .يصنعت مخکښان د
په روانه اونۍ کې دایریدونکی غونډه کې یې ممکن په غړیتوب بیا بحث وشي. تیرو څو کلونو   .هزه پېدا کړې دنوست

ایټالیا،   خو فرانسه، جرمني ،  شخړې له امله د دغې ډلې غونډو کې ګډون ونه کړ، یا اوکراین  د کریمیا کې یې
چې په   کله  .یچې کله هم ورڅخه ندی بیل شو يغړي د ههغ ت یېالجاپان، انګلستان او دامریکې متحده ایا

په نوم یادېده، په دې ګروپ کې  Group of six یا G6 د  نه وه، یوځاى شوې، هرسکې ال کاناډا ور .م ۱۹٧٦
دغه ګروپ هېوادونه په کال کې څو   بالعموم وه. فعاله پاتې م. کال پورې ۲۰۱٤څخه تر  ۱۹۹۸  له یواځی روسیه

و ، سوداګرۍ او صنعتي تولید په یدبوغونډې دایروي چې د اسعار  خپلو منځو کې د مالیې د وزیرانو په کچه  ځله
اقتصادي بحرانو  دوکال کې په کاناډا کې وه، چې نړیوالو کړکېچونو ا. م ۲۰۰٧یې په   مهمه غونډه .يهکله خبرې کو

هم بحث   هکله   په  پرته د ترورېزم  مسایلو  کې له مالي هډدوى په دې غون هغه مهال . وغږېدل  په هکله سره
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دفرانسې په  چې اونۍ کې په روانه   .عمدتاً د دوى خپلې اقتصادي مسئلې دي  حال دا چې نورې غونډې یې  وکړ،
دوره یی غونډه دایریږی او دوه  په سیمه کې دجي اووه یا دنړۍ داوو سترو صنعتي هېوادو (سزریټ یب) دجنوب کې 

خطر کم شوی  ماو بوکوحرا  ، القاعدهشلکه داع ؛لوډدډیرو افراطی  ې، داسې شرایط دی چیورځې به دووام وکړ
ګرام او له دې ډلې سره دروسیې داحتمالي یوځای کېدو له امله پېچلو بحثونو پرو جنجالي ښایي دایران داټمي خو .ید

، دامریکا دمتحده یاعالن شوی د یې دفرانسې ولسمشر امانوئل مکرون هچې کورب ته الر پرانیزي. په دې غونډه کې
نسن له ټاکل کیدو د ب. جا .يایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او دبریتانیا نوی صدراعظم بوریس جانسن هم ګډون کو

په لویه کچه د ګډونوالو برخه اخیستنه یی د اهمیت څرګندونه  وروسته دا د ده لپاره لومړنۍ لویه او مهمه غونډه ده.
دهند صدراعظم نریندرا   رسمی غړی نه دی هم را وبولی لکه د  کوی. دوی به یو شمیر میلمانه چې د جی اووه

برعالوه، دچاپیلایر متخصصینو، صنعتی لویو کمپنیو او دملګرو ملتونو او اوس له اقتصاد پوهانو   .راو نو مودي
  .دغو مسایلو سره سیده اړیکي لري لدوی ټو سپي ښودلې ده، دا ځکهچسازمان هم دغې غونډې سره ډیره دل اټومی
یوه لویه ستونزه چې د ملګرو   په دې کې ،یو شمیر نوی ستونزی ترسترګو کیږی ورځ تربلې دنړۍ په کچه چې اوس
ښنو سره مخامخ کړی، هغه د چاپیلایر ستونزې ییی اند (غه سازمان د چاپیرال ساتنی ادارهدتیره د هو سازمان)پنملتو

زون د سوری دپراخیدو ځنګل وسوځید، د او هونونه هکټاری. همدا اوس د امازون ځنګلونو کې اور لګیدلی چی میليد
لویې کتلې  ېکړی، د شمال قطب کې د کنګل د هغې ډیر اتازه راپور هم د طب او هم د ټول بشریت ته بله اندیښنه پید

بشریت او ساینسپوهان   چی يی او دی ته ورته ستونزی هغه څه دړویلی کیدل چی پوهانو یې ویلی کیدل نه و اټکل ک
دی برخه   وقع ورڅخه لری چېتنده بولی او ږمتکاثف ګړندی صنعت زی کړو اویې د صنعتی هیوادو د افراطی پری

کې ونیسی. تر اوسه جی اووه په دې ډول مسایلو بحث  م مسئله د جهانشموله پرابلم په توګه په پا لایرد د چاپییکی با
  .ندا برخه بللی دهجې دا دخپلې ایندی کړی او نه 
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