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 د اوو هېوادو ډله یا
 

  G7 
 

غونډه وه چې د افغانستان په اړه یې هم بحثونه لرل.   (G7) درې ورځې مخکې په انګلستان کې د 
زموږ زیاتره هیوادوال چې دې وختونو کې خبرونه تعقیبوي، دوی د هیواد دننه داسې وانګیرله چې  

 :دا کوم نظامی تړون یا سیاسی سازمان دی. ومو غوښتل د دغه ګروپ پیژندنه په لنّډ توګه وشی 
 

  مسایلو   سعر د مارکېټ او نورو اقتصادی، تجاری او مهمو   دا هغه اووه صنعتي هېوادونه دي، چې د 
په هکله د تصمیم نیولو لپاره سره یو ځاى شوي دي. په پېل کې په دې ډله کې د نړۍ پینځه لوى  

وروسته    ( شامل وو، ، المان او انګلستانامریکې متحده ایاالت، فرانسه  ، د جاپانصنعتي هېوادونه )
(  ډلېم. کې روسیه هم له دې ګروپ )  ١٩٩٧په  م . کې ایټالیا او کاناډا هم ورسره شول.    ١٩٨٦بیا په  

 ړ غړیتوب یې ترالسه نه کړ.  ـ سره یو ځاى شوه، خو بشپ
 

په نوم یادېده .   G8 (Group of eight) یو مهال له دوی سره د روسیی په یوځای کیدو سره د 
هغه هېوادونه وو/دي، چې پرمختللي او صنعتي اقتصاد یې   G7 ځینې وخت   او G8 ځینی وخت 

سره ستونزه   G8 مې نېټې څخه دکریمیا د شخړې له امله   ٢٤کال د مارچ له    ٢٠١٤درلود. روسیې د  
پېدا کړې ده. د کریمیا یا اوکراین شخړې له امله یې نور د دغې ډلې غونډو کې ګډون ونه کړ، خو  

 امریکې متحده ایاالت یې اوس هم غړي دي.   پان، انګلستان او د فرانسه، جرمني ، ایټالیا، جا
 

په نوم   Group of six یا  G6 م.کې ال کاناډا ورسره نه وه، یوځاى شوې، د   ١٩٧٦کله چې په  
م. کال پورې فعاله پاتې وه. بالعموم    ٢٠١٤څخه تر    ١٩٩٨یادېده، په دې ګروپ کې روسیه یواځی له  

و ځله خپلو منځو کې د مالیې د وزیرانو په کچه غونډې دایروي  دغه ګروپ هېوادونه په کال کې څ
اسعارودبیو د  صنعتي چې  او  سوداګرۍ  کی    ،  غوونډو  ځینو  په  کوي.  خبرې  هکله  په  تولید 

په کاناډا کې وه، چې د   ٢٠٠٧صدراعظمانو هم ګډون کړی دی. مهمه غونډه یې په     م .کال کې 
ه سره وغږېدل . دوى په دې غونډه کې له مالي مسایلو  نړیوالو کړکېچونو اود اقتصادي بحرانو په هکل

دوى خپلې   د  یې عمدتاً  نورې غونډې  دا چې  هم بحث وکړ، حال  په هکله  مسایلو  امنیتی  د  پرته 
سیاسی   دي،  شوي  تړل  سره  مسایل  ډیر  کې  کلی  لوی  نړیوال  اوسنی  په  دي.  مسئلې  اقتصادي 

منطقوی بدلونو او د سیاسی، اجتماعی،    موضوعات تقریباً هرڅه کې شامل دي، نو دا چې دوی د 
 .تکنالوژیکی او نورو مسایلو په اړه هم بحثونه کوی، دا یوه طبیعی خبره ده  –ساینسی
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