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ټ مارکېعر د ستولیدات بازار، د انرژیکي سرچینو، تولید او د صنعت لپاره د د  ه صنعتي هېوادونه دي، چودا هغه او

وادونه پينځه لوى صنعتي هې ې کې د نړۍدپه پېل کې په  . او نورو په هکله د تصمیم نیولو لپاره سره یو ځاى شوي دي

ګټو تقابل او رقابت ډیر  هغه مهال د دوی د شامل وو،ت، فرانسه، المان او انګلستان( ایاالامريکې متحده  د)جاپان، 

ا په تیره بی نورو هیواونو لپاره به یې هم فیصلې او اقتصادی تصامیم ګټور وی.  لږ و، خو تمه دا وه چې د ډیرو

 .شولیو ځای ایټالیا او کاناډا هم ورسره کې  م١٩٨٦وسته بيا په ور هم دوی ته په امید سره کتل، پرمختیایی هیوادو

له  يو مهال .سره یو ځاى شوه، خو بشپړ غړیتوب یې ترالسه نه کړ( ه هم له دې ګروپ )ډلېیکې روس م١٩٩٧په 

نې یځ او G8 ځینی وختپه دې توګه . په نوم يادېده G8(Group of eight) د دوی سره د روسیی په یوځای کیدو سره 

 ٢٠١٤روسيې د  .لري او د نړۍ د صنعت مخکښان ديچې پرمختللي او صنعتي اقتصاد ، ديهغه هېوادونه  G7وخت 

په روانه اونۍ کې دایریدونکی . زه پېدا کړې دهنسره ستو G8 د شخړې له املهمې نېټې څخه دکريميا ٢٤کال د مارچ له 

غې ډلې د یا اوکراین شخړې له امله دد کريميا غونډه کې یې ممکن په غړیتوب بیا بحث وشي. تیرو څو کلونو کې یې 

 دي غړي هغهت یې ،  ایټالیا، جاپان، انګلستان او دامریکې متحده ایاالې ګډون ونه کړ، خو فرانسه، جرمنيغونډو ک
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 Groupیا  G٦د  نه وه، يوځاى شوې، رهکې ال کاناډا ورس م. 197٦چې په .  کله ی بیل شویچې کله هم ورڅخه ند

of six  دغه بالعموم وه. فعاله پاتې کال پورې  م٢٠١٤څخه تر ١٩٩٨ لهیواځی په نوم یادېده، په دې ګروپ کې روسیه

 ،ودبیغونډې دایروي چې د اسعاروه کچه خپلو منځو کې د مالیې د وزیرانو پګروپ هېوادونه په کال کې څو ځله 

کال کې په کاناډا کې وه، چې نړیوالو م ٢٠٠٧مهمه غونډه  يې په . سوداګرۍ او صنعتي تولید په هکله خبرې کوي

مالي مسايلو پرته د  کې لهه دوى په دې غونډهغه مهال . اقتصادي بحرانو په هکله سره وغږېدل دکړکېچونو او

 په روانه اونۍ عمدتاً د دوى خپلې اقتصادي مسئلې دي.ترورېزم په هکله هم بحث وکړ، حال دا چې نورې غونډې يې 

ی دوره یپه سیمه کې دجي اووه یا دنړۍ داوو سترو صنعتي هېوادو  س(ریټز بی) دفرانسې په جنوب کې دچې کې 

او  ، القاعده لکه داعش لو؛دډیرو افراطی ډ ، داسې شرایط دی چېرځې به دووام وکړیغونډه دایریږی او دوه و

 احتمالي یو پروګرام او له دې ډلې سره دروسیې دجنجالي اټمي  ایران د ښایي دخو  .خطر کم شوی دی بوکوحرام

ون فرانسې ولسمشر امانوئل مکر یې د به چې کورځای کېدو له امله پېچلو بحثونو ته الر پرانیزي. په دې غونډه کې 

نوی صدراعظم بوریس جانسن هم ګډون  هتانيبر متحده ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا د ، داعالن شوی دی

په لویه کچه د ګډونوالو برخه د ب. جانسن له ټاکل کیدو وروسته دا د ده لپاره لومړنۍ لویه او مهمه غونډه ده.  .کوي

رسمی غړی نه دی هم را وبولی لکه  به يو شمير ميلمانه چې د جی اووهاهمیت څرګندونه کوی. دوی اخیستنه یی د 

اوس له اقتصاد پوهانو برعالوه، دچاپیلایر متخصصینو، صنعتی لویو کمپنیو  .او نوردهند صدراعظم نریندرا مودي د 

دغو مسایلو سره  دوی ټولسپي ښودلې ده، دا ځکه سازمان هم دغې غونډې سره ډیره دلچاو دملګرو ملتونو او اټومی 

 سیده اړیکي لري.

ګرو یوه لویه ستونزه چې د مل په دې کې  یو شمیر نوی ستونزی ترسترګو کیږی،ورځ تربلې دنړۍ په کچه چې اوس 

ونزې ست ښنو سره مخامخ کړی، هغه د چاپیلایریی اندی غه سازمان د چاپیرال ساتنی اداره(تیره دد )په و سازمانملتون

 پراخیدو ځنګل وسوځید، د اوزون د سوری د ونونه هکټاره. همدا اوس د امازون ځنګلونو کې اور لګیدلی چی میلیدي

کتلې  لویې کړی، د شمال قطب کې د کنګل د هغې ډیرې تازه راپور هم د طب او هم د ټول بشریت ته بله اندیښنه پیدا

وهان بشریت او ساینسپچی  ی او دی ته ورته ستونزی هغه څه ديویلی کیدل چی پوهانو یې ویلی کیدل نه و اټکل کړ

وقع ورڅخه لری چې  دی برخه نده بولی او تمتکاثف ګړندی صنعت زیږیې د صنعتی هیوادو د افراطی پریکړو او 

کې ونیسی. تر اوسه جی اووه په دې ډول مسایلو بحث  توګه په پا م  مسئله د جهانشموله پرابلم پهد د چاپیلایرکی بای

 ندا برخه بللی ده.ې دا دخپلې اجندی کړی او نه ی
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