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ﻳﻮوﻟﺴﻢ ﻓﺼﻞ
ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه:
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭼﻲ ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ﻋﺼﺮي ﻛﯧږي ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ اﻧﺪازه
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ او ﭘﺮﻟﻪ ﭘﯧﭽﻠﻲ ﻛﯧږي .ﭘﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺧﻠګﻮ ژوﻧﺪ ﭘﻪ
ښﻜﺎر ﭘﻮري ﺗړﻟﻰ و ،ﻳﻮازي ﻳﻮ ﻣﺸﺮ وﺟﻮد درﻟﻮد ﭼﻲ د ټﻮﻟﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻴﻮى .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ راﭘﻴﺪا ﺳﻮې ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ډول ﺷﻮراګﺎﻧﻲ )ﺟﺮګﯥ(
ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﯥ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﺤﺚ ﻛﺎوه او د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﺷﺨړو د ﺣﻞ ﭘﻪ
ﻫﻜﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﯦﻜړي ﻛﻮﻟﯥ .د آﺗﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن ښﺎري  -دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺷﻮراګﺎﻧﻲ
درﻟﻮدې ﭼﻲ د ﻣﻘﻨﻨﻪ ،اﺟﺮاﺋﻴﻪ او ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮاوو وﻇﺎﻳﻒ ﻳﯥ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮل .روﻣﻴﺎﻧﻮ
ﺑﻴﺎ ﺳﻨﺎ )ﻣﺸﺮاﻧﻮﺟﺮګﻪ( درﻟﻮده ﭼﻲ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻲ وﻇﻴﻔﯥ ﻳﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﯥ .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ
روم ﻟﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﻴﺴټﻢ څﺨﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﺗﻪ واوښﺘﻰ د ﺳﻨﺎ ﻗﺪرت ﻫﻢ ډﯦﺮ
ﻛﻤﺰورى ﺳﻮ .ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ )ﻗﺮون وﺳﻄﻰ( ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﻓﻴﻮډاﻟﻲ
ﺳﻴﺴټﻢ د ﭘﺎﭼﺎ ،اﺷﺮاﻓﻮ او ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﺮ ﺗﻮازن ﺗﻜﻴﻪ درﻟﻮده .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﻓﻴﻮډاﻟﻴﺰم ﻛﻲ ﻣﻮږ د )ﻗﻮاوو دﺗﻮازن( ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻧښﺎﻧﯥ وﻳﻨﻮ.
ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺤﺪودﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻋﻤﻮﻣﺎً د ﻓﻴﻮډاﻟﻴﺰم
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟﺮي او ﻣﻮږ ﺗﻪ دا راښﻴﻲ ﭼﻲ د ﻗﺪرت وﯦﺶ ښﻪ او ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﯥ ﺑﺪ ﺷﻰ دئ.
ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻣﻄﻠﻘﻴﺖ ﻋﻨﻌﻨﻪ ﻣﺴﻠﻄﻪ وي ،د ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ راوﺳﺘﻞ
ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧږي .د ﻗﺪرت د ﺗﻮازن ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ
اراګﻮن  Aragonﻛﻲ ،ﭼﻲ د ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ ﭘﺮوت دئ ،د اﺷﺮاﻓﻮ ﻟﺨﻮا و
ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ د وﻓﺎدارۍ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﻛﻮﻟﻮ )ﺑﻴﻌﺖ( ﻛﻲ ﻟﻴﺪﻻى ﺳﻮ" :ﻣﻮږ ،ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻲ
ﻏﻮﻧﺪي ښﻪ ﻳﻮ ،ﺳﺘﺎﺳﻲ ﺳﺮه ،ﭼﻲ ﺗﺮ ﻣﻮږ ﺑﻬﺘﺮه ﻧﻪ ﻳﺎﺳﺖ ،ﻟﻮړه ﻛﻮو ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻲ د
ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﻣﻨﻮ ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻲ ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﺮاﻋﺎت
ﻛﻮئ ،ﻛﻨﻪ ﻧﻮ ﻫﻴڅ )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮږ دا ﻟﻮړه ﻧﻪ ﻛﻮو ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻲ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﻗﺒﻠﻮو (" .
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ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ،ﭼﻲ زﻳﺎت وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟګړو ﺑﻮﺧﺖ وه ،د ﺟﻨګﻲ ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﻳﯥ ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ اړﺗﻴﺎ درﻟﻮده .ځﻴﻨﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﻮرو او ﻣﻬﻤﻮ
اﺷﺨﺎﺻﻮڅﺨﻪ ﻳﻮه ﺷﻮرا ﺟﻮړه ﻛړه او ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ وﺿﻊ ﻛړل .د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د
ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺑﻪ دې ﺷﻮراګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎ څﺨﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﭼﺎرو او ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﻛﻲ
د څﻪ وﻳﻠﻮ ﺣﻖ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن  Parliamentﭼﻲ دوې ﺧﻮﻧﻲ ﻳﯥ
درﻟﻮدې ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﭘﻴﻞ ﺳﻮى دئ او ﻫﻢ د ﺳﻮﻳډن رﻳﻜﺲ ډاك Riksdag
ﭼﻲ ﭘﻪ اﺑﺘﺪا ﻛﻲ ﻳﯥ څﻠﻮر ﺧﻮﻧﻲ درﻟﻮدې ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ ډول ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻰ دئ .د
ﻓﺮاﻧﺴﯥ اﻳﺴﺘﻴﺖ ﺟﻨﺮال  Estate Generalﻟﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮه ډﯦﺮ ﻛﻤﺰورى ﭘﻴﻞ ﺳﻮ
او ﻛﻠﻪ ﭼﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﻲ د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺪرت زﻳﺎت ﺳﻮ او ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ ﻳﯥ
ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړه ،ﻧﻮ اﻳﺴﺘﻴﺖ ﺟﻨﺮال ﻫﻢ د ﺧﻠګﻮ ﻫﯧﺮ ﺳﻮ.
ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ،ﺳﻮﻳډن او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﻲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ
ﺗﻮګﻪ ﻧﻮر ﻗﺪرت ﻫﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ او وﻳﯥ ﻛﻮﻻى ﺳﻮاى ﭼﻲ د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎﻧﻪ
ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻛړي .ﭘﻪ ﺷﭙﺎړﺳﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ اﺗﻢ ﻫﻨﺮي
 Henry VIIIد روم ﻟﻪ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺳﺮه رواﺑﻂ ځﻜﻪ وﺷﻠﻮل ﭼﻲ ده ﻏﻮښﺘﻞ ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻲ ﻣﯧﺮﻣﻨﻲ څﺨﻪ ﻃﻼق واﺧﻠﻲ .ده ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺳﺮه اړﻳﻜﻲ زﻳﺎﺗﻲ ﻛړې ،ځﻜﻪ د
روم ﻟﻪ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻛﻠﻴﺴﺎ څﺨﻪ د ﺟﻼ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﯥ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
درﻟﻮده .ﭘﻪ اووﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﻲ ﺧﺒﺮه دې ځﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ﭼﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ځﺎن ﻟﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺮه ﻣﺴﺎوي وﺑﺎﻟﻪ او ﺣﺘﻰ د ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ د وﺿﻊ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﻳﯥ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﺗﺮﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻮړ وﺑﺎﻟﻪ .د اﻧګﻠﻴﺲ ﻛﻮرﻧۍ ﺟګړه د ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻮ او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د
ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻗﺪرت ﭘﺮ ﺳﺮ ﺟګړه وه .ﭘﻪ  ۱۶۴۹ﻋﻴﺴﻮي ﻛﺎل ﻛﻲ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻟﻮﻣړى ﭼﺎرﻟﺲ  Charles Iﻣﺤﺎﻛﻤﻪ او ﻏﺮﻏړه ﻛړ.
ﺟﺎن ﻻك  John Lockاﻧګﺮﯦﺰي ﻓﻴﻠﺴﻮف ،ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻬﻢ دوران ﻛﯥ
ژوﻧﺪ ﻛﺎوه ،ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻳﺎ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ او اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻠﻠﯥ ده .د اﺗﻠﺴﻤﻲ
ﭘﯧړۍ د روښﺎﻧﻔﻜﺮۍ ﭘﻪ دوران

 Age of Enlightenmentﻛﻲ د

ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﻴﻮ  Montesquieuاو ﺟﻔﺮﺳﻦ  Jeffersonﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﻴﻮرﻳﺴﻨﺎن ﭘﻪ دې
ﻋﻘﻴﺪه وه ﭼﻲ ﻓﺮدي آزادي  libertyﻳﻮازي ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ دوو ﻣﺸﺨﺼﻮ ښﺎﺧﻮﻧﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﻨﻨﻪ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮاوو ﺑﺎﻧﺪي ووﯦﺸﻞ
ﺳﻲ او ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﻨټﺮول او ﺗﻮازن  check and balanceﻛﻲ وي .د
اوﺳﻨﻲ ﻋﺼﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً دا ډول دوه ښﺎﺧﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻣګﺮ ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳﻜﯥ
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ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ﻣﻘﻨﻨﻪ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮاوي د ﻳﻮ او ﺑﻞ ﻛﻨټﺮول او څﺎرﻧﻪ ﻛﻮي او
ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻮازن ﻛﻲ دي .ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ﻟږﺗﺮﻟږه ﭘﻪ ﺗﻴﻮرﻳﻜﻲ ﻟﺤﺎظ ،د ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړوي او اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮه د ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﻟﺨﻮا ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻮي ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺮا او
ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮي) .ﻟﻪ ﻣﻘﻨﻨﻪ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﺳﺮه ﻣﺴﺎوي ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻗﻮه ﭘﻪ ﻟږو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ
ﻛﻲ وﺟﻮد ﻟﺮي او ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ اﺑﺪاع ده(.
ﺟﻤﻬﻮري او ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ:
ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻛﻲ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ او ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮاوو ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ روښﺎﻧﻪ
ﺗﻔﻜﻴﻚ او ﺟﻼواﻟﻰ وﺟﻮد ﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮﻛﻲ  ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﻲ اﻗﻠﻴﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي ،ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د دوﻟﺖ او ﺣﻜﻮﻣﺖ دواړو ﻣﺸﺮﺗﻮب ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻟﺮي.
ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د ﺧﻠګﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ټﺎﻛﻞ ﻛﯧږي) .د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ
ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻫﻴﺌﺖ  electoral collegeد ﺧﻠګﻮ او اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺗﺮ
ﻣﻴﻨځ ﻣﻨځګړﺗﻮب ﻛﻮي( .ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺗﻪ زﻳﺎت
واك ورﻛﻮل ﺳﻮى وي او ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ﻳﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻗﺪرت څﺨﻪ ګﻮښﻪ ﻛﻮﻻى
ﻧﻪ ﺳﻲ .ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ،د دوﻟﺖ رﺋﻴﺲ )ﭘﺎﭼﺎ او ﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﭼﻲ
زﻳﺎﺗﺮه وﺧﺖ ﺻﺮف ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺑڼﻪ ﻟﺮي( او د ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺋﻴﺲ )ﺻﺪراﻋﻈﻢ ،ﺻﺪر
ﻳﺎ ﭼﺎﻧﺴﻠﺮ ﭼﻲ اﺻﻠﻲ ﻗﺪرت ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وي( ﺳﺮه ﺑﯧﻞ وي.
دې ﺧﺒﺮي ﺗﻪ ﻣﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎم وي ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ راﻳﻲ
ورﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻳﻮازي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﻮي او ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﻮﻻى ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه راﻳﻪ د
ﻣﻘﻨﻨﻪ او اﺟﺮاﺋﯧﻪ ﻗﻮې ﺗﺮ ﻣﻨځ ووﯦﺸﻲ .ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻏړو ﻟﻪ ﻣﻴﺎﻧځ څﺨﻪ
اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮه ټﺎﻛﻲ .ﻛﻪ ﭼﯧﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﭘﺮ ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ
 proportional representationﺑﺎﻧﺪي وﻻړ وي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ډﯦﺮ اﻣﻜﺎن ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ وﺟﻮد وﻟﺮي او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ګﻮﻧﺪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﭼﻮﻛۍ ګټﻠﻲ وي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړوي .ﻛﻪ ﭼﯧﺮي ﻳﻮ ګﻮﻧﺪ ﻫﻢ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭼﻮﻛۍ وﻧﻪ
ﻟﺮي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دوه ﻳﺎ زﻳﺎت ګﻮﻧﺪوﻧﻪ اﺋﺘﻼف ﺳﺮه ﻛﻮي .ﻛﻪ ﻳﻮ ګﻮﻧﺪ وي او ﻳﺎ ﻫﻢ څﻮ
ګﻮﻧﺪوﻧﻮ اﺋﺘﻼف ﺳﺮه ﻛړى وي ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻏړي ﺑﺎﻳﺪ د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﻣﻼﺗړ
وﻛړي .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺎﭼﺎ )ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ او ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﻪ ﻛﻲ( او ﻳﺎ ﻫﻢ ﻛﻤﺰورى ﺟﻤﻬﻮر
رﺋﻴﺲ )ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﺳﺮاﻳﻴﻞ ﻛﻲ( ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭼﻮﻛۍ
ﻟﺮوﻧﻜﻲ ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﺸﺮ څﺨﻪ )ﻏﻮښﺘﻨﻪ( ﻛﻮي ﭼﻲ د ﺻﺪراﻋﻈﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺮ ﻏﺎړه
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واﺧﻠﻲ او )ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛړي( .ﺻﺪراﻋﻈﻢ ،د ﻫﻐﻮ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻼ او ﻣﺸﻮره
ﭼﻲ د ده ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ ﻏړو څﺨﻪ د وزﻳﺮاﻧﻮ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي ﭼﻲ دا
وزﻳﺮان د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ وزارﺗﻮﻧﻪ اداره ﻛﻮي .ﺻﺪراﻋﻈﻢ او ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻳﯥ د
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪي )ﻣﺴﺌﻮل( دي.
ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ،ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﺗﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻪ دئ.
ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د ﺧﻠګﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﺗﻮګﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯧږي او ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺗﺮ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن دﺑﺎﻧﺪي د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ وزﻳﺮان ټﺎﻛﻲ .د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ،
وزﻳﺮان او ﻗﻀﺎت ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻨﺎ )ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ( ﻣﻨﻈﻮري ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .د
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﭘﺮ ﺧﻼف ،ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮري ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ د دوﻟﺖ دواړه ښﺎﺧﻮﻧﻪ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﻨﻨﻪ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮاوي ﻳﻮ او ﺑﻞ ﻛﻨټﺮول ،ﻣﻨﺤﻞ ﻳﺎ ﺑﺮﻃﺮﻓﻪ ﻛﻮﻻى ﻧﻪ ﺳﻲ.
دا ﻛﺎر ﺟﻤﻬﻮري ﺳﻴﺴټﻢ ﺗﻪ زﻳﺎت ﺛﺒﺎت ورﺑﺨښﻲ .ﻳﻮ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ښﺎﻳﻲ د
ﺧﻠګﻮ ﺧﻮښ ﻧﻪ وي او ﻳﺎ ښﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧګﺮس ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ وي ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د
اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺧﭙﻞ ﻛﺎر ﺗﻪ دوام ورﻛﻮﻻى ﺳﻲ.
د ﻗﻮاوو ﺗﻔﻜﻴﻚ او اﻣﺘﺰاج:
د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﺧﻠګ ﭘﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ د ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ او )ﭼﻚ
او ﺑﻴﻼﻧﺲ( ﺑﺎﻧﺪي ،ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻮ ټﻴﻨګﺎر ﭘﺮ ﻛﺎوه ،ډﯦﺮ
اﻓﺘﺨﺎر ﻛﻮي .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ د درﻳﻢ ﺟﻮرج  George IIIاو د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
ډﻳﻜﺘﺎﺗﻮرۍ څﺨﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻻﺳﺘﻪ راووړ ﻧﻮ داﺳﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﻛړ ،ﭼﻲ د دوﻟﺖ
ﻳﻮ ښﺎخ د دوﻟﺖ د ﺑﻞ ښﺎخ څﺎرﻧﻪ او ﻛﻨټﺮول وﻛﻮﻻى ﺳﻲ .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ،د دې
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎم ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ډﻳﻜﺘﺎﺗﻮرۍ د ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻠﻮﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺳﻮه .ﻣګﺮ دا ﻳﻮ ډﯦﺮ
ﺳﻮﻛﻪ )ﺑﻄﻲ( او ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ډك ﺳﻴﺴټﻢ دئ ﭼﻲ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮه اډوارډ ﻛﺮووﻳﻦ
 Edward Crowinﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه ،ﻣﻘﻨﻨﻪ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮاوي ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ
راﺑﻮﻟﻲ .د دوﻟﺖ دا دواړه ښﺎﺧﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﺮه وﺧﺖ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﻲ ﺧﻨډوﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ
اﭼﻮي .ﻛﺎﻧګﺮس ښﺎﻳﻲ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻏﻮاړي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻪ ﻛړي او
ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ښﺎﻳﻲ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ ﻛﺎﻧګﺮس ﻏﻮاړي ،وﻳټﻮ ﻛړي.
ځﻴﻨﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﭘﻪ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻻ ﻫﻢ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ او ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﻪ
ﺳﻮي دي .ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﻮﻻى ﻛﺎﻧګﺮس ﻣﻨﺤﻞ او ﻧﻮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼن
ﻛړي ،ځﻜﻪ ﭼﻲ د ﻛﺎﻧګﺮس دوره ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﺳﻮې ده .ﻛﺎﻧګﺮس ﻫﻢ ﻧﻪ
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ﺳﻲ ﻛﻮﻻى ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﭘﻪ اﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ګﻮښﻪ ﻛړي.
د ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ اروﭘﺎ ﺧﻠګ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺳﻴﺴټﻢ ﻏﻴﺮﻣﺆﺛﺮ او ﺑﯥ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺑﻮﻟﻲ.
دوى ډﯦﺮ ﻋﺼﺮي ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن وروﺳﺘﻪ
ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ او ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﻲ ﻛړى دئ .د دوى ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ او
ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮاوو داﺳﻲ ﻳﻮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﺮي ﭼﻲ د دوﻟﺖ دا دواړه ښﺎﺧﻮﻧﻪ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺦ
ﻛﻲ ﺧﻨډ ﻧﻪ دي .ﭘﻪ دې ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻛﻲ اﺻﻼً د اﺟﺮاﺋﻴﻪ او ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ښﻜﺎره
ﺗﻮﭘﯧﺮ ﻫﻢ ګﺮان ﻛﺎر ځﻜﻪ دئ ﭼﻲ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﻏړي ﻋﻤﻮﻣﺎً د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي
ﻫﻢ وي .ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ ،ﺟﺎﭘﺎن او ﻫﺎﻟﻴﻨډ ﻛﻲ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ دﻣﺨﻪ ﺗﺮ دې ﭼﻲ د
اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﻣﺸﺮ ﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﻠګﻮ ﻟﺨﻮا د ﻧﻮرو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮى وي .ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د اﻛﺜﺮﻳﺖ ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﺸﺮ څﺨﻪ )ﭘﺎﭼﺎ ﻳﺎ
ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ( رﺳﻤﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي ﭼﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛړي .ﻫﻐﻪ اﺷﺨﺎص
ﭼﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ځﻨﻲ ﺟﻮړه ده ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن او ﻫﻢ ﭘﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪ
ډﻳﭙﺎرټﻤﻨﺘﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﭼﻮﻛۍ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻛﻲ ،د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻞ
ﻏړي ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﺧﺖ وي .ﭘﻪ دې
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮ ګﻮﻳﺎ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ﭘﻪ ﻋﻴﻦ زﻣﺎن ﻛﻲ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮه ﻫﻢ ده .ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ،ﭘﻪ
واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻲ ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮه ﻛﻤﯧټﻪ ده ﭼﻲ د دوﻟﺖ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ څﺎﻧګﻲ د ادارې او
څﺎرﻧﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﯧږدول ﺳﻮې ده .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏﻮﻧډه ﻛﻮي ،د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ
ﻏړي د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻠګﺮو ﺳﻮال او ﺟﻮاب ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮﯦږي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺴټﻢ
ﻛﻲ ،ﭼﻲ د ﻗﻮاوو واﺿﺢ ﺗﻔﻜﻴﻚ وﺟﻮد ﻟﺮي ،ﺳﻨﺎ او ﻳﺎ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻮﻻى
ﺳﻲ د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ او ﻳﺎ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ څﺎﻧګﯥ ﻧﻮر ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ د اﺳﺘﺠﻮاب او اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻏﻮﻧډي
ﺗﻪ راوﻏﻮاړي .ﻣګﺮ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻛﺎﻧګﺮس ﺳﺮه ﻣﺴﺎوي او ځﻨﻲ ﺑﯧﻞ دئ،
د اﺳﺘﻴﻀﺎح ﻳﺎ اﺳﺘﺠﻮاب ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﻪ ﺳﻲ راﻏﻮښﺘﻞ ﻛﯧﺪاى.
د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ګټﻲ:
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ څﻮ ځﺎﻧګړي ښﯧګڼﻲ ﻟﺮي .د اﺟﺮاﺋﻴﻪ او ﻣﻘﻨﻨﻪ څﺎﻧګﻮ
ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺷﺨړه او ﺑﻨﺪﻳﺰ ځﻜﻪ ﻧﻪ ﭘﯧښﯧږي ﭼﻲ ﻣﻘﻨﻨﻪ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ دواړي څﺎﻧګﻲ د
ﻳﻮه ګﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﻛﻨټﺮول ﻛﻲ وي .ﻛﻪ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻟﻴﺒﺮګﻮﻧﺪ  Labor Partyد وﻟﺴﻲ
ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭼﻮﻛۍ وګټﻲ ،د ګﻮﻧﺪ د ﻣﺸﺮﺗﺎﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﭘﻪ
اوﺗﻮﻣﺎت ډول د ﻫﻴﻮاد اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮه ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ د ﻟﻴﺒﺮګﻮﻧﺪ ﻳﻮ ﻧﻮى ﻗﺎﻧﻮن
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ﺗﺴﻮﻳﺪ او وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ ﭘﺎره وﻟﯧږي ،ﻧﻮ ډﯦﺮ ﻟږ ﭘﯧښﯧږي ﭼﻲ د
ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﻳﺎ ځﻨډ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻲ ،ځﻜﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﻲ د ﻟﻴﺒﺮګﻮﻧﺪ ﻏړي
ډﯦﺮ ﻏﻮاړي د ﺧﭙﻞ ګﻮﻧﺪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺣﺮﻛﺖ وﻛړي.
ﻛﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ګﻮﻧﺪ ﻏړي ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﻲ د ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ وي ،دوى ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗړ ﺑﻴﺮﺗﻪ واﺧﻠﻲ او ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺗﻪ د )ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد( راﻳﻪ ورﻛړي .ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻲ ﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح
)ﺳﻘﻮط( ﻛﻮي او ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﻴډرﺷﻴﭗ ﻧﻮې ډﻟﻪ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د اﻛﺜﺮﻳﺖ
ﻣﻼﺗړ ورﺳﺮه وي ،ﻣﻨځﺘﻪ راﺳﻲ .ﻛﻪ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ګﻮﻧﺪ
زﻳﺎﺗﻲ ﭼﻮﻛۍ ﻻﺳﺘﻪ راوړي ،ﻧﻮ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻛﻮي او د ﻫﻐﻪ ګﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮان ﭼﻲ ﭘﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﻳﯥ ډﯦﺮي ﭼﻮﻛۍ ګټﻠﻲ وي ﻧﻮى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي .ﭘﻪ ﻫﺮ
ﺻﻮرت ،د ﻣﻘﻨﻨﻪ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ څﺎﻧګﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ اﺧﺘﻼف زﻳﺎت دوام ځﻜﻪ ﻧﻪ ﺳﻲ
ﻛﻮﻻى ﭼﻲ دواړه ﻟﻪ ﻳﻮه ګﻮﻧﺪ څﺨﻪ ﺟﻮړ وي.
ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ او ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮ ژر ﻟﻪ ﻛﺎره ګﻮښﻪ
ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ ﻫﺮ وﺧﺖ د ﻧﻪ ﺑﺎور راﻳﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ .ﻛﻪ
ﺻﺪراﻋﻈﻢ د اﻋﺘﻤﺎد راﻳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﻛړي ،ﻣﻌﻨﻰ ﻳﯥ دا ده ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ
ﻧﻮر ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻔﻰ ﻛﻮي او ډﯦﺮ ژر ﻧﻮى ﺻﺪراﻋﻈﻢ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺨﻮا ټﺎﻛﻞ
ﻛﯧږي .ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮﻣﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻬﻮه ﻳﺎ ﻏﻠﻄﻲ وﻛړي ،ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﯥ ﻟﻪ
دې ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د دورې ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﺑﺎﺳﻲ ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ او
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻛﺎره ګﻮښﻪ ﻛﻮي .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺧﻠګ د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻟﻪ
ﭘﺎﻟﻴﺴۍ څﺨﻪ ﻧﺎﺧﻮښﻪ وي ،دوى د ﺟﻤﻬﻮري رﻳﺎﺳﺖ د دورې ﺗﺮ ﭘﺎي ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻮ
ﻣﺨﻜﻲ د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د ګﻮښﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ډﯦﺮ څﻪ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﻲ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻣګﺮ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻫﻐﻪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﭼﻲ د دوى
ﺧﻮښ ﻧﻪ وي ډﯦﺮ ژر ګﻮښﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻲ.
ﻣګﺮ ،ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮي .ﻟﻮﻣړى،
څﺮﻧګﻪ ﭼﻲ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت د ګﻮﻧﺪي ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻮي ،ﻧﻮ
ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ راﻳﻲ ګﻴﺮي ﭘﻮره ﭘﯧﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ .ﻫﻐﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭼﻲ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻼﺗړ ﻛﻮي ،ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻻﻳﺤﻮ ﺗﻪ ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﻟﺨﻮا ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ
وړاﻧﺪي ﻛﯧږي ﻣﻮاﻓﻘﻪ راﻳﻪ ورﻛﻮي .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﭼﻲ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻼﺗړ ﻧﻪ ﻛﻮي ،ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ راﻳﻪ ورﻛﻮي .د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﺗﺎﻻر ﻛﻲ د وﻛﻴﻼﻧﻮ
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ﻧﻄﻘﻮﻧﻪ او ﺑﻴﺎﻧﻴﯥ ﻛﻮم ﺗﺄﺛﻴﺮ ځﻜﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ دوى ﭘﻪ راﻳﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﻛﻲ د ګﻮﻧﺪ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي .ﭘﻪ دې ډول ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي )ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه( ﺧﭙﻞ
اﺳﺘﻘﻼل ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛﻮي او ﻳﻮازي ﭘﺮ ﻫﻐﻪ څﻪ د ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻬﺮ ﻟګﻮي ﭼﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ
)اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮه( ﻳﯥ ﻣﺨﻲ ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﻛﻮي .د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺳﻪ ډﯦﺮه
ﻣﻨﻄﻘﻲ ،ﭼټﻜﻪ او ﻣﺆﺛﺮه وي ،ﻣګﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺟﺮاﺋﯧﻪ ﻗﻮې ﺗﻪ ﻧﻪ څﻪ وﻳﻼى ﺳﻲ او ﻧﻪ
ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻻﻳﺤﻪ ﻛﻲ ځﺎﻳﻮﻻى ﺳﻲ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اروﭘﺎﻳﻲ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د اﻣﺮﻳﻜﻲ د ﻛﺎﻧګﺮس ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د ﻛﺎﻧګﺮس ﻏړي ﻟﻪ
ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ څﺮګﻨﺪوي ،ﺑﯥ ﺧﻮﻧﺪه او ﺑﯥ اﻫﻤﻴﺘﻪ ﻏﻮﻧﺪي
ښﻜﺎري .د ډﯦﺮو اروﭘﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﻮ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻛﺎﻧګﺮس د ﻏړو ﭘﻪ
اﺳﺘﻘﻼل او ﻫﻐﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻛﺴﺖ ﻛﻴږي ﭼﻲ د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻲ دي.
دوﻫﻢ دا ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻴﻮ ﻛﻲ ډﯦﺮ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي ﭼﻲ
زﻳﺎﺗﺮه وﺧﺖ ﻳﻮ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭼﻮﻛۍ ﻧﻪ ﻟﺮي .د دې ﻣﻌﻨﻰ دا ده
ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د زﻳﺎﺗﻮ ﭼﻮﻛﻴﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ګﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻧﻮرو وړو ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮه
اﺋﺘﻼف وﻛړي څﻮ وﻛﻮﻻى ﺳﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ ﺗﺮ
ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ زﻳﺎﺗﻲ راﻳﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي.
ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ،د ﻫﻐﻪ ګﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ زﻳﺎﺗﻲ
ﭼﻮﻛۍ وﻟﺮي ،ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻛﯧږي .د ﻫﻐﻪ ګﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ دوﻫﻤﻪ
درﺟﻪ زﻳﺎﺗﻲ ﭼﻮﻛۍ وﻟﺮي د ﺧﺎرﺟﻪ وزارت ﻣﻘﺎم ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮي .د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﻧﻮري
ﭼﻮﻛۍ د ﭼﻨﯥ وﻫﻠﻮ ﻟﻪ ﻻري ﺗﻌﻴﻨﯧږي .اﻳټﺎﻟﻴﺎ او اﺳﺮاﺋﻴﻞ د اﺋﺘﻼﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د
ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ دي :د اﺋﺘﻼف ﻣﻠګﺮي د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﺷﺨړي ﺳﺮه ﻛﻮي
او د اﺋﺘﻼف ﻳﻮه ﻳﺎ څﻮ ډﻟﻲ اﺋﺘﻼف ﻣﺎﺗﻮي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻛﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛﻮي او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ د رﺳﻤﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد د راﻳﻮ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻪ راﻳﻮ ﭘﺮﺗﻪ ړﻧګﯧږي .دا ﻛﺎر د ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ او د
ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ګﺮزي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،اﻳټﺎﻟﻴﯥ د دوﻫﻤﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟګړې راﻫﻴﺴﻲ ﺷﭙﯧﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻲ دي.
دا ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ دوﻣﺮه ﺑﺪه ﺧﺒﺮه ﻧﻪ وي ،ځﻜﻪ ﭼﻲ )ﺣﻜﻮﻣﺖ( ﻳﻌﻨﻲ )ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ( او
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻟﻪ اﺋﺘﻼﻓﻲ ﻏړو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺬاﻛﺮه او ﭼﻨﯥ وﻫﻠﻮ ﺳﺮه ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺟﻮړﯦﺪاى ﺳﻲ.
ﻣګﺮ ﻣﺸﻜﻞ دا دئ ﭼﻲ د ﺻﺪراﻋﻈﻢ ډﯦﺮه ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻪ دې ﻛﻲ وي ﭼﻲ د اﺋﺘﻼف د
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ .ځﻜﻪ ﻧﻮ د داﺳﻲ ﻧﻮﻳﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ د راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ
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ډډه ﻛﻮي ﭼﻲ ښﺎﻳﻲ د اﺋﺘﻼف د ﻏړو ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺐ وګﺮزي .ﻛﻠﻪ
داﺳﻲ ﭘﯧښﯧږي ﭼﻲ ﭘﺮ ﻳﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻧﺪي د اﺋﺘﻼف ﻏړي د ډﯦﺮ زﻳﺎت وﺧﺖ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﺑﻨﺪ ﺳﺮه ﭘﺎﺗﻪ وي او ﻛﺎر ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻪ ځﻲ .ﻋﺪم ﺗﺤﺮك  ،Immobilismﻳﻌﻨﻲ د
ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻪ ﻧﻴﻮل ،د څﻮ ګﻮﻧﺪي ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﻟﻮﻳﻪ
ﺧﻄﺮه ده.
ﻣګﺮ ټﻮل ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ د ﻋﺪم ﺗﺤﺮك ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ،
ﺟﺮﻣﻨﻲ ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻴﻨډ او ﺳﻮﯦډن اﻏﯧﺰﻣﻨﻲ او ﻣﺘﺤﺪي ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ځﻜﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ دوى ﻟﻪ
اﺋﺘﻼﻓﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮه ﻗﺪرت ﻳﺎ ﻧﻪ ﺷﺮﻳﻜﻮي او ﻳﺎ ډﯦﺮ ﻟږ ﻗﺪرت ورﺳﺮه
ﺷﺮﻳﻜﻮي .ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮادوﻛﻲ ﺳﺘﺮ ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻳﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮازي ﺳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ
ﺟﻮړوﻻى ﺳﻲ او ﻳﺎ ډﯦﺮ ﻟږ د اﺋﺘﻼﻓﻲ ﻏړو ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻮي .د دوﻫﻤﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟګړې راﻫﻴﺴﻲ ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ او ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻳﻮازي ﻳﻮ ځﻞ د ﻋﺪم
اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻪ راﻳﻲ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮي دي .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ،ﻫﺮ څﻮﻣﺮه ﭼﻲ ﭘﻪ
اﺋﺘﻼف ﻛﻲ زﻳﺎت ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﻟﺮي ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗۍ ﺳﺮه
ﻣﺨﺎﻣﺦ وي .د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ څﻮ ګﻮﻧﺪي ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ زﻳﺎت وﺧﺖ د ﻋﺪم ﺗﺤﺮك ﭘﻪ ﻣﺸﻜﻞ
اﺧﺘﻪ وي.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻜﻲ څﻪ ﻛﻮي؟
ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﻛﻲ ﻻ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﯧږي ﭼﻲ دا ﻗﻮاﻧﻴﻦ
څﺮﻧګﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ؟ ﺗﺎﺳﻲ ﺗﻪ ﺑﻪ ښﺎﻳﻲ داﺳﻲ وﻳﻞ ﺳﻮي وي ﭼﻲ د اوﻟﺴﻲ او
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړوي .ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ ځﻨﻲ ﻻﻳﺤﯥ او
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ ،ﻣګﺮ د ﻋﻤﺪه او ﻣﻬﻤﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﺴﻮده د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې د ﻳﻮه وزارت ﻳﺎ ادارې ﻟﺨﻮا ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧږي او ﭘﻪ
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ ﭘﺎره وړاﻧﺪي ﻛﯧږي .ﭘﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﺮ ﻛﯧږي او ﻻزم ﺗﻌﺪﻳﻼت ﭘﻜښﯥ راوﺳﺘﻞ ﻛﯧږي.
د ﻛﻤﻴﺴﻮن ﺳﻴﺴټﻢ:
ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﻲ ډﯦﺮ ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﭘﺮوت وي ،ځﻜﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ د وړاﻧﺪي ﺳﻮﻳﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻره ﻫﻮاره
ﻛړي او ﻳﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﻲ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړي .ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻚ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د دې ﻟﻪ ﭘﺎره
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ﭼﻲ د ﻳﻮه ﻗﺎﻧﻮن او ﻳﺎ وړاﻧﺪﻳﺰ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻣﺴﻠﻜﻲ او ﭘﻮﻫﻮ ﺧﻠګﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎت واوري،
اﻛﺜﺮه اوﻗﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮڼﺪي راﺑﻮﻟﻲ .ﻛﻪ ﻳﻮ وړاﻧﺪي ﺳﻮى ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻛﻲ وﻣﻨﻞ ﺳﻲ ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ )ﺗﺎﻻر( ﺗﻪ ﻟﯧږل ﻛﻴږي ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ د ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻟﻪ
ﭘﺎره د اﻛﺜﺮﻳﺖ راﻳﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﺳﺘﻪ.
ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ،ﻫﺮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ داﻳﻤﻲ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي او
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﺮ ﻋﺎﺟﻠﻮ او ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﺤﺚ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ځﻴﻨﻲ ﻣﻮﻗﺘﻲ او ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﻋﻮاﻣﻮ ﻣﺠﻠﺲ
)وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ( ﭘﻨځﻪ داﻳﻤﻲ او ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي .ﻣګﺮ دا
ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ د اﻣﺮﻳﻜﻰ ﭘﻪ ﻛﺎﻧګﺮس ﻛﻲ د ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻟږ اﻫﻤﻴﺖ ځﻜﻪ
ﻟﺮي ﭼﻲ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن څﺨﻪ داﺳﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻪ ﻛﯧږي ﭼﻲ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﻟﺨﻮا ﻟﻪ وړاﻧﺪي ﺳﻮي ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻛړي .دوى
ښﺎﻳﻲ وﻛﻮﻻى ﺳﻲ ځﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﭘﻜښﯥ راوﻟﻲ .د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ
ﻛﺎﻧګﺮس د ﻗﻮاوو د ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ډﯦﺮ ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻠﻰ دئ .د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ ﻣﺠﻠﺲ
)وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ( اووه وﻳﺸﺖ داﻳﻤﻲ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي ـ ﺳﻨﺎ )ﻣﺸﺮاﻧﻮﺟﺮګﻪ(
ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي ـ ﭼﻲ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻳﻲ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻴډﻳﺎ ﻛﻲ ﺧﭙﺮﯦږي .د
ﺑﻮدﺟﯥ او ﻳﺎ دﻓﺎع ﭘﻪ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻛﻲ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺖ دوى ﺗﻪ زﻳﺎت
ﺣﻴﺜﻴﺖ ورﺑﺨښﻲ ځﻜﻪ ﭼﻲ زﻳﺎت وﺧﺖ ﻟﻪ ﻣﻴډ ﻳﺎ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ وي.
د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻛﺎﻧګﺮس ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ زرﻫﺎوو وړاﻧﺪي ﺳﻮي ﻻﻳﺤﯥ
ﻏﻠﺒﯧﻠﻮي او ﻫﻐﻪ ﭼﻲ ډﯦﺮي ﻣﻬﻤﻲ وي د ﻏﻮر ﻟﻪ ﭘﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﻮي .ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﺨﻮا ﻫﺮه ﻻﻳﺤﻪ او ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن د اﻫﻤﻴﺖ وړ وي او ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي
ﺗﻮګﻪ وړاﻧﺪي ﺳﻮې ﻻﻳﺤﻪ ښﺎﻳﻲ ډﯦﺮ ژر ﭘﻪ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻛﻲ رد ﺳﻲ .ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮه دا ده
ﭼﻲ د ﻳﻮې ﻻﻳﺤﯥ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻮﻳﺪ د ټﻮﻟﻮ ﻏړو ﻟﺨﻮا ﻧﻪ ﺳﻲ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧﺪﻻى ،ځﻜﻪ
ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻣړى ﻣﺮﺑﻮﻃﻮ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪي او ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺮ څﯧړﻧﻲ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﻮل
ﺳﻲ .د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ ډﯦﺮﻛﺎروﻧﻪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﺗﺎﻻر ﻛﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻲ ﭘﻪ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻮ
ﻛﻲ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﯧږي.
د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻛﺎﻧګﺮس ﭘﻪ ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﺑﻴﻼﻧﺲ او ﺗﻮازن ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧږي ،د
دواړو ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻏړي او ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ذﻳﻨﻔﻌﻮ اﻳﺎﻻﺗﻮ او ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﻮ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎن ﭘﻪ ﻣﺘﻮازن ډول ﭘﻪ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻛﻲ ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﺮي .ﻣﺜﻼً د ﻧﻴﺒﺮاﺳﻜﺎ
اﻳﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه د ﻛﺮﻫڼﻲ ،د ﻧﻴﻮﻳﺎرك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه د ﭘﻮﻫﻨﻲ او ﻛﺎر ﭘﻪ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻛﻲ
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ﺷﺎﻣﻠﯧږي .ﭘﻪ ﻫﺮ ﻛﻤﻴﺴﻮن ﻛﻲ د ډﻳﻤﻮﻛﺮاټ او ﺟﻤﻬﻮري ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ ګﻮﻧﺪ ﻏړي
ﭘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧډول ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻛﺘﻨﻪ:
د ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﻴﺌﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻘﺼﺪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺟﻮړول او ﺗﻨﻈﻴﻤﻮل دي .اﻟﺒﺘﻪ دا
ﻛﺎر د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻓﺮق ﻛﻮي او ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت اوس
ﻣﺦ ﭘﺮﻛښﺘﻪ )اﻧﺤﻄﺎط( روان دئ .ﭘﻪ ښﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻲ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﻴﺌﺖ )ﭘﺎرﻟﻤﺎن(
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨځﺘﻪ راوړي ،ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د ﺗﻌﺪﻳﻞ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻛﻮي ،ﻣﻌﺎﻫﺪې
ﺗﺼﻮﻳﺒﻮي ،ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﻨټﺮوﻟﻮي او د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻛړﻧﻮ څﺎرﻧﻪ او ﻛﻨټﺮول ﺳﺮ ﺗﻪ
رﺳﻮي .ﻣګﺮ ،ﭘﻪ اﺳﺘﺒﺪادي )اټﻮر ﻳټﻴﺮﻳﻦ( ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺻﻮرت د دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر ﻟﻪ ﭘﺎره رﺑړي ﻣﻬﺮ دئ) .ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر
واﻳﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺒﻮي( .ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﻜﻲ ﻻﻧﺪي دﻧﺪې ﻟﺮي:
) (۱ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړول:
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﻴﺌﺖ وﻇﻴﻔﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﺼﻮﻳﺒﻮل دي ،ﺧﻮ ﻟږ داﺳﻲ
ﭘﯧښﯧږي ﭼﻲ دوى ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺟﻮړﻟﻮ اﺑﺘﻜﺎر ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ واﺧﻠﻲ .ﻟﻜﻪ ﭼﻲ
ﻣﺨﻜﻲ ﻣﻮ وﻟﻮﺳﺘﻞ ،ډﯦﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ وزارﺗﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﻟﻮړو ادارو ﻛﻲ
ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ ،ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻛﻲ ﺗﺮ ﻏﻮر او ﻣﻼﺣﻈﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﻴﺌﺖ
ﺗﻪ ﻟﯧږل ﻛﯧږي ﭼﻲ ﻫﻐﻮى ښﺎﻳﻲ څﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﻜښﯥ راوﻟﻲ .ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻢ
ﻛﻲ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﭼﻲ ﻳﻮ ګﻮﻧﺪ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭼﻮﻛۍ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻲ وﻟﺮي،
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ ﻏﻮاړي ﻻﺳﺘﻪ راوړاى ﺳﻲ .د ګﻮﻧﺪي ډﺳﻴﭙﻠﻴﻦ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د ﺣﺎﻛﻢ )اﻛﺜﺮﻳﺖ( ګﻮﻧﺪ ﻏړي د ګﻮﻧﺪ د ﻟﻴډرﺷﻴﭗ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺳﺮه
ﺳﻤﻲ راﻳﻲ ورﻛﻮي .ﭘﻪ دې ډول ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﻲ راﻳﻲ ورﻛﻮل زﻳﺎت وﺧﺖ د
ګﻮﻧﺪي ﻛړﻧﻼري ﭘﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﺮ ﻣﺨﻪ ﻻ اټﻜﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ،ځﻴﻨﻲ ﻣﺒﺼﺮﻳﻦ ﭘﻪ دې
ﻋﻘﻴﺪه دي ﭼﻲ دا ډول ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې رﺑړي ﻣﻬﺮوﻧﻪ وي )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﻨﻨﻪ
ﻗﻮه ﻫﻐﻪ څﻪ ﻛﻮي ﭼﻲ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮه ﻳﯥ ﻏﻮاړي(.
د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻧګﺮس ﻛﻲ ،ﭼﻲ ګﻮﻧﺪي ډﺳﻴﭙﻠﻴﻦ ډﯦﺮ ﺳﺴﺖ دئ ،د
ﻛﺎﻧګﺮس ﻏړي ځﻴﻨﻲ وﺧﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ګﻮﻧﺪ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻮي .ﻣګﺮ ﺣﺘﻰ د
اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ﻫﻢ ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ اﺟﻨﺪاوي د ﺳﭙﻴﻨﻲ ﻣﺎڼۍ ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪي
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ﻛﯧږي .اﻗﺘﺼﺎدي وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ،ﭘﺮ ﺑﻞ ﻫﻴﻮاد ﺑﺎﻧﺪي ﻳﺮﻏﻞ ﻛﻮل ،او ﻳﺎ د داﺧﻠﻲ
ﭘﺮوګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻲ ﻣﺎڼۍ ﻟﺨﻮا ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ.
ﺣﺘﻰ د دوﻟﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ،ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻛﺎﻧګﺮس ﺗﻪ ډﯦﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮي ،ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ
ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﻫﺮ ﻛﺎل د ﺳﭙﻴﻨﻲ ﻣﺎڼۍ د ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ اداره ﻛﻲ ﺟﻮړﯦږي او ﻛﺎﻧګﺮس ﺗﻪ
وړاﻧﺪي ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ،ﻛﺎﻧګﺮس د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻟﺨﻮا وړاﻧﺪي ﺳﻮې
ﺑﻮدﺟﻪ را اﺧﻠﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ او ﻳﺎ ذﻳﻨﻔﻌﻮ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ څﻪ ﺷﻴﺎن ﭘﺮ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻮي او ﺗﺼﻮﻳﺒﻮي ﻳﯥ .ځﻜﻪ ﻧﻮ وﻳﻼى ﺳﻮ ﭼﻲ اوس د )ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړول( د
ﻛﺎﻧګﺮس ﻣﻬﻤﻪ او ﻳﺎ ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻪ ده.
) (۲د ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ ﺧﺪﻣﺖ:
د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي زﻳﺎت وﺧﺖ د ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻲ ﺗﯧﺮوي .زﻳﺎﺗﺮه
وﻛﻴﻼن ﺧﭙﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻟﺮي ﭼﻲ د ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ او ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺟﻮاب او ﻟﻪ دوى
ﺳﺮه د ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي .دا ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﻫڅﻪ ﻛﻮي ﺧﻠګﻮ ﺗﻪ دا
وښﻴﻲ ﭼﻲ د دوى اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮى وﻛﻴﻞ د دوى ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛﻲ دئ .اﻛﺜﺮه وﺧﺖ
)ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړووﻧﻜﻲ( د ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻛﺎروﻧﻮ دوﻣﺮه ﻣﺼﺮوف وي ﭼﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ
ﺗﻪ ﻟږ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻮي .ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻲ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ اوس ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ داﺳﻲ ﻳﻮه
ﻣﻨځګړي ﺑﺪل ﻛړي دي ﭼﻲ د ﺧﻠﻜﻮ او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺧﻠګﻮ د ﺷﻜﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮي .اوس دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﯧږي ﭼﻲ آﻳﺎ دا ﺑﯧځﺎﻳﻪ ﻛﺎر
دئ؟ آﻳﺎ د ﻳﻮه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮل ﻻزﻣﻲ او
ﺿﺮوري ﻛﺎر ﻧﻪ دئ؟ ﺟﻮاب دا دئ ﭼﻲ دا رﺷﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﺿﺮوري او ﺳﻢ ﻛﺎر دئ ﻣګﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮ دا دئ ﭼﻲ ﻳﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ د ټﻮل اوﻟﺲ د ګټﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﺎر
وﻛړي .ﻳﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭼﻲ ټﻮل وﺧﺖ د ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻛﺎروﻧﻮ ﻛﻲ ﻏﺮق وي ﻧﻮ د ټﻮل
اوﻟﺲ ﭘﻪ ګټﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻮي .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ اﺑﺘﻜﺎر زﻳﺎت
وﺧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯧږي او ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻛﻤﺰورې ﻛﯧږي.
د ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻐﻪ ﻛﺎر دئ ﭼﻲ د وﻛﻴﻼﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻴﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯧﺪﻟﻮ ﺳﺮه
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ،ځﻜﻪ دوى ﭘﻪ داﺳﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻲ دي ﭼﻲ ﻟﻪ ﺧﻠګﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻛﻮﻻى ﺳﻲ .وﻛﻴﻼن ډﯦﺮځﻠﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﭼﻲ دوى ﻳﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻲ ﻛﻮي ،ورځﻲ
او د ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻠګﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴﻲ او د ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ
ورﺳﺮه ﻛﻮي.
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) (۳د ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺎرﻧﻪ او اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻮل:
د اوﺳﻨۍ ﻋﺼﺮي ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې اﻧﺘﻘﺎدي
څﺎرﻧﻪ ده .ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻮړ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻛړي ،ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ﻛﻮﻻى ﺳﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﺎري
ﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎدي څﺎرﻧﻲ ﻻﻧﺪي وﻧﻴﺴﻲ او ﻟﻪ دې ﻻري د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﻛړﻧﻮ داﺳﻲ اﺛﺮ
وښﻨﺪي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻲ د اداري ﻓﺴﺎد ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ او د ﻣﻠﺖ د ګټﻮ ﭘﻪ
ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻛﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺳﻲ.
ﭘﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﻪ ﻛﻲ ،اﺳﺘﻴﻀﺎح  Question Hourد ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړو ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ورﻛﻮي
ﭼﻲ ﻟﻪ وزﻳﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ډﯦﺮي ﺳﺨﺘﻲ ﭘﻮښﺘﻨﻲ وﻛړي ﭼﻲ ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ وﺧﻴﻢ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻟﺮي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﭘﻪ دې اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻟﺮي ﭼﻲ دوى د ﻧﻪ ﺑﺎور
)ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد( ﻟﻪ راﻳﻲ ﺳﺮه ﻧﻪ ﺳﻲ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﯧﺪاى ـ ځﻜﻪ دوى د ﻋﻮاﻣﻮ ﭘﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻟﺮي .ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻛﺎﺑﻴﻨﯥ ﻏړي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ اﺣﺘﻴﺎط
ﺟﻮاﺑﻮﻧﻪ ورﻛړي .ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺟﻮاب او ﻳﺎ درواغ ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﻲ
واﻛﻤﻦ ګﻮﻧﺪ ﺗﻪ ﺗﺎوان ورﺳﻮي.
د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ )اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮه( ،د
ﻛﺎﻧګﺮس د ډﯦﺮو ﺳﺨﺘﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﻛﻲ ﺗﻐﻴﺮ راوﻟﻲ.
ﭘﻪ ﻛﺎﻧګﺮس ﻛﻲ د دواړو ګﻮﻧﺪوﻧﻮ )ډﻣﻮﻛﺮاټ او ﺟﻤﻬﻮري ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ( د ﺑﻮش
ﭘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻛﻲ د ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺣﻤﻠﻮ د ﻧﻪ ﭘﯧﺸﺒﻴﻨﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎدوﻧﻪ وﻛړل او ﻫﻤﺪا رﻧګﻪ ،دا ﭼﻲ د ﺑﻮش ادارې وﻳﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﺮاق
ﻛﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ وﺳﻠﯥ ﺳﺘﻪ او اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻗﻮاوي ﭘﻪ ﻋﺮاق ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮې ،د
ﻛﺎﻧګﺮس ﻟﺨﻮا ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎدوﻧﻪ ﭘﺮ وﺳﻮل .د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﻻر ﻛﻮل د ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې
ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي.
) (۴ښﻮوﻧﻪ او روزﻧﻪ:
د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو ﺑﻠﻪ وﻇﻴﻔﻪ دا ﻫﻢ ده ﭼﻲ اوﻟﺲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻛړﻧﻮ ﭘﻮه او
ﺧﺒﺮ ﻛړي ،دوى د ﻣﻴډﻳﺎ ﻟﻪ ﻻري دا ﻛﺎر ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮي .د  ۱۹۶۰ﻛﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﻛﻲ ،د ارﻛﻨﺴﺎ اﻳﺎﻟﺖ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټ ﺳﻨﺎﺗﻮر وﻳﻠﻴﺎم ﻓﻮﻟﺒﺮاﻳﺖ ﭼﻲ د ﺳﻨﺎ د ﺧﺎرﺟﻲ
اړﻳﻜﻮ د ﻛﻤﯧټﯥ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﭘﺮ ﻏﺎړه درﻟﻮد ،د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ ﻻري د ﻛﻤﻴټﯥ د
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺳﺮه د اﻣﺮﻳﻜﯥ اوﻟﺲ د وﻳټﻨﺎم د ﺟګړې ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻮه ﻛړ.
ﻫﻤﺪا اوس ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻛﺎﻧګﺮس د ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ دئ ،دوى د
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ﻋﺮاق د ﺟګړې ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي .ټﻮل ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ
د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻮ ﭘﺮاخ ﺧﺒﺮي رﭘﻮرټﻮﻧﻪ د اوﻟﺲ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻲ اﻳږدي او ډﯦﺮ
ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﯥ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ ﻻري ﺧﭙﺮوي.
د ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې اﻧﺤﻄﺎط:
د ﻧﻮﻟﺴﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﺼﺮﻳﻦ دې ﺧﺒﺮي ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻮل
ﭼﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ډول ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻳﯥ ﻛﯧﺪى ،ﻛﺎر ﻧﻪ ﻛﻮي .د ﺟﺎن ﻻك د ﺗﻮﻗﻊ ﭘﺮ
ﺧﻼف ،ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻻﺳﻪ ورﻛﺎوه .ډﯦﺮ
ﭘﻮﻟﻴټﻴﻜﻞ ﺳﺎﻳﻨټﺴټﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﻲ د اﻧﺤﻄﺎط دا ﻟړۍ اوس ﻫﻢ رواﻧﻪ ده.
ځﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﻋﻘﻴﺪه دي ﭼﻲ د ﻟﻮﻣړي ﺳﺮه د ﺟﺎن ﻻك ﺗﻮﻗﻌﺎت زﻳﺎت وه.
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﻲ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﻪ ﺟﻮړوي ،د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې د
څﺎرﻧﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره ډﯦﺮ ګټﻮر دي .د ﺗﻜﻨﺎﻟﻮﺟۍ اوﺳﻨﻰ ﻋﺼﺮ ،ﻛﻪ ښﻪ دئ او ﻛﻪ ﺑﺪ،
ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮه ﻳﯥ ﻛﻤﺰورې ﻛړې ده.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰي:
ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻮ ﻛﻲ ،ګﻮﻧﺪي ډﺳﻴﭙﻠﻴﻦ ﻗﻮي وي او د ګﻮﻧﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻏړي د ګﻮﻧﺪ د رﻫﺒﺮۍ ﺧﺒﺮه ﻣﻨﻲ .ﭘﻪ اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﻲ ،ﻣﻮږ د ﻳﻮې ﻳﺎ د دوو
راﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ،دا اټﻜﻞ ﻛﻮﻻى ﺳﻮ ﭼﻲ ﻳﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ څﺮﻧګﻪ
ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺳﻲ .ﻫﺮه ﻣﻮﺿﻮع د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ګټﻪ ځﻜﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻛﯧږي ﭼﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ
)ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ( ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻟﺮي .ﻳﻮازي ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ اﺋﺘﻼﻓﻮﻧﻪ ړﻧګ
ﺳﻲ او ﻳﺎ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د ﻳﻮه ګﻮﻧﺪ ﻏړي ﺑﻞ ګﻮﻧﺪ ﺗﻪ ورواوړي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﭘﯧﺶ ﺑﯧﻨﻲ
ﻣﺸﻜﻠﻪ ﻛﯧږي او ﻟﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺳﺮه د ﺧﻠګﻮ دﻟﭽﺴﭙﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﯧږي .اروﭘﺎﻳﻲ
ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻛﺎﻧګﺮس ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ او اﻏﯧﺰﻧﺎك
وي )ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﭼټﻜۍ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ( ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺑﻴﺎ ﻛﻤﺰوري
او ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﭘﻪ زړه ﭘﻮري ﻧﻪ وي.
د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﻧګﺮس ﻛﻲ ﭼﻲ ﻗﺪرت ﻳﻮ ډول ﻓﻴﻮډاﻟﻲ وﯦﺶ ﻟﺮي ،د
ګﻮﻧﺪي ډﺳﻴﭙﻠﻴﻦ ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ او ﻟﻪ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﺳﺮه د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻟﻪ
ﻛﺎﻧګﺮس څﺨﻪ زﻳﺎت ﻏﻴﺮﻣﺆﺛﺮ ﺳﻴﺴټﻢ ﺟﻮړ ﻛړى دئ .ﻣګﺮ ﻫﻤﺪا دﻟﻴﻞ دئ ﭼﻲ
د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻛﺎﻧګﺮس ژوﻧﺪى او ﻣﻬﻢ دئ .ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻟږو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﻲ ،د ﻣﻠﺖ
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎن ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻲ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﺧﺒﺮه ورﻏﺒﺮګﻮي او ﺣﺘﻰ د ﺟﻤﻬﻮر
رﺋﻴﺲ وﻳټﻮ ﺑﺎﻃﻠﻮي) .د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د ﻛﺎﻧګﺮس د ﻫﺮ رﻧګﻪ ﻓﻴﺼﻠﯥ د
وﻳټﻮ ﺣﻖ ﻟﺮي( .د ﻛﺎﻧګﺮس ﻏړي ځﻴﻨﻲ وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﻧﺎﺧﻮښۍ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻟﻪ ﻳﻮه ګﻮﻧﺪ څﺨﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ وراوړي .ﻣګﺮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ټﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو ،ﺣﺘﻰ د اﻣﺮﻳﻜﯥ
ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ،ﻗﺪرت د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﭘﺮ ﻟﻮري ورﻟﻐښﺘﻰ دئ .ﺟﻤﻬﻮر
رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﻳﻮه آواز ﺧﺒﺮي ﻛﻮي ،ﻣګﺮ ﻛﺎﻧګﺮس ﭘﻪ ﻛﻤﯧټﻮ او ﺟﺮګﻪ ګﻴﻮ ﻛﻲ اﺧﺘﻪ
وي ﭼﻲ ﻣﺸﺮان ﻳﯥ د ﻣﻴډﻳﺎ د ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ﻫڅﻲ ﻛﻮي او دا ﻛﺎر د ﻓﻴﺼﻠﻮ د
ځﻨډﯦﺪﻟﻮ ﺳﺒﺐ ګﺮزي .ﻛﺎﻧګﺮس ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺮي او ﺣﺘﻰ ځﻴﻨﻲ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي
ﭼﻲ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻟﻴډرﺷﻴﭗ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ واﺧﻠﻲ .ﻛﺎﻧګﺮس ﺗﺮ ﻳﻮ څﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
او ﻣﺸﺎﺟﺮې وروﺳﺘﻪ د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﺗﻪ ﻏﺎړه اﻳږدي.
د ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﻛﻤﺒﻮت:
ﻟږ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎن ﭘﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻳﺎ ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﺎرو ﻛﻲ د
ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮوﻧﻜﻲ وي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﻛﺎﻧګﺮس ﻟﻪ  ۵۳۵ﻏړو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ زﻳﺎت
ﺣﻘﻮق ﭘﻮﻫﺎن دي .اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟږ ﺣﻘﻮق ﭘﻮﻫﺎن او زﻳﺎت ﻣﻌﻠﻤﺎن،
ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن او داﻳﻤﻲ ګﻮﻧﺪي ﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻟﺮي .ډﯦﺮ ﻟږ داﺳﻲ ﭘﯧښﯧږي ﭼﻲ ﻳﻮ
ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻲ او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ډﯦﺮ ﻟږ ﻏړي دوﻣﺮه
ﻣﺴﻠﻜﻲ وړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﭼﻲ ﻣﺜﻼً د روﻏﺘﻴﺎ ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اﺳﻌﺎرو د ﻧﻮﺳﺎن او ﻳﺎ ﻫﻢ د
ﻣﺤﻴﻂ د ﻛﺜﺎﻓﺖ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻮره وﭘﻮﻫﯧږي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻧﻮ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي ﺑﺎﻳﺪ د
اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﭘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﺗﻜﻴﻪ وﻛړي .ﻫﺴﻲ ﻫﻢ زﻳﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻻﻳﺤﯥ د
دﻏﻮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ او دوى دي ﭼﻲ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ د
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺘﺤﻀﺎرﻳږي .ﻛﻤﻴﺴﻮﻧﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻴﺼﻠﻮ ﭘﻪ ﺻﺎدروﻟﻮ ﻛﻲ د
دې ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻨﻮ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮاو وړاﻧﻴﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري.
زﻳﺎﺗﺮه ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻣﺴﺘﻘﻞ رﻳﺴﺮچ ﻣﻼﺗړ ﻫﻴڅ او ﻳﺎ ﻟږ ﻟﺮي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﺷﺨﺼﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ډﯦټﺎ  dataﺗﻜﻴﻪ ﻛﻮي .ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳﻜﯥ
د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﺎﻧګﺮس ،د ﻗﻮاوو د ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ
ډﯦټﺎ وﻟﺮي .د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺣﺴﺎب ورﻛﻮﻟﻮ دﻓﺘﺮ Government Accountability
 Officeد ﻛﺎﻧګﺮس د رﻳﺴﺮچ ﺳﺮوﻳﺲ Congressional Research Service
او د ﻛﺎﻧګﺮس د ﺑﻮدﺟﻲ دﻓﺘﺮ  Congressional Budget Officeد اﻣﺮﻳﻜﯥ د
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ﻛﺎﻧګﺮس ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻗﻮې ﺟﺰء دي .دوى د ﻛﺎﻧګﺮس ﻟﻪ ﭘﺎره ارزښﺘﻨﺎﻛﻪ ډﯦټﺎ
ﺑﺮاﺑﺮوي او ﭘﺮ اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮې ﺑﺎﻧﺪي د ﻛﺎﻧګﺮس اﺗﻜﺎ راﻟږوي.
د ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮۍ ﺳﺘﻮﻧﺰه:
ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻲ د ﻳﻮه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺟﺎري ﻏﻮڼﺪي ﺗﻪ ﺳﺮ وراﻳﺴﺘﻪ ﻛړى ،وﺑﻪ وﻳﻨﻰ
ﭼﻲ ﺗﺎﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺧﺎﻟﻲ دئ .زﻳﺎﺗﺮه وﺧﺖ ،د ﻏړو ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺿﺮور ﻧﻪ وي او دوى
ﻫﻢ ﺗﺎﻻر ﺗﻪ ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮﯦږي .دوى ډﯦﺮ ﻧﻮر ﺷﻴﺎن د ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﺮي :ﻟﻪ ﻣﺆﻛﻠﻴﻨﻮ
ﺳﺮه ﻟﻴﺪﻧﻪ ﻛﺘﻨﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮي ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮل ،ﻟﻪ ذﻳﻨﻔﻌﻮ ګﺮوﭘﻮ ﺳﺮه ﺧﺒﺮي
اﺗﺮي او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻛﻤﯧټﻮ ﻛﻲ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻫﻐﻪ ﻛﺎروﻧﻪ دي ﭼﻲ
دوى ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮي .ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﻻر ﻛﻲ ﻛښﻴﻨﺴﺘﻞ او وﻳﻨﺎوو ﺗﻪ ﻏﻮږ
ﻧﻴﻮل د دوى ﻟﻪ ﭘﺎره ګټﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .وﻳﻨﺎوي د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﻛﻲ ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﺳﻲ راوﺳﺘﻼى
او ﻳﻮازي د ﻣﻴډﻳﺎ ﻟﻪ ﭘﺎره دي.
ځﻴﻨﻲ ﻏړي ﺣﺘﻰ د راﻳﻲ ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ ،ﭼﻲ د دوى ﺣﻀﻮرﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
ﺳﺘﻪ ،ﻫﻢ ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮ وي .د ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د ګﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮان ﻛﻮﻻى ﺳﻲ
وﻛﻴﻼن د ﻣﻬﻤﻲ راﻳﻲ ګﻴﺮۍ ﭘﺮ وﺧﺖ ﺣﺎﺿﺮﻛړي .ﭘﻪ ﺳﻮﻳډن ﻛﻲ ،ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ وﻳﻨﺎوي ﭘﺎي ﺗﻪ ورﺳﯧږي ،ﻳﻮ ډول اﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴټﻢ د
رﻳﻜﺴﺪاګ  Riksdagټﻮل ﻏړي اﺣﻀﺎروي .دوى ﭘﻪ دې اﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺳﻴﺴټﻢ
ﻛﻲ د  jaﻳﺎ ) nejﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ راﻳﻲ( ﺗﻜﻤﻪ د ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻲ ﺳﺮه ﺳﻤﻪ
ﻛښﯧﻜﺎږي او ﺑﻴﺮﺗﻪ وزي .د رﻳﻜﺴﺪاګ ﺗﺎﻻر ﻳﻮازي د ﭘﻨځﻮ ﻳﺎ ﻟﺴﻮ دﻗﻴﻘﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ډك وي.
ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮ ﻛﻲ ،د ﻏړو د ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻫﻢ د دوى د راﻳﻮ
د ﺛﺒﺘﻮﻟﻮ ﻻري ﭼﺎري وﺟﻮد ﻟﺮي .د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﻣﻠﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠﯥ د راﻳﻲ ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮ
وﺧﺖ ،د ﻫﺮ ګﻮﻧﺪ ﻳﻮ څﻮ ﻏړي د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮو ﻏړو ﻣﯧﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ورځﻲ او د
ﻫﻐﻮى د راﻳﻲ ورﻛﻮﻟﻮ ﺳﻮﻳﭻ ،د ګﻮﻧﺪ ﻟﻪ درﻳځ ﺳﺮه ﺳﻢ  ،د  pourﻳﺎ contre
]ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ[ ﭘﺮ ﺧﻮا ﻛښﯧﻜﺎږي .وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﺧﺒﺮ ﺧﭙﻮر ﺳﻲ
ﭼﻲ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻼﻧۍ ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻪ  ۳۰۰ﻣﻮاﻓﻘﻮ او  ۲۰۰ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ راﻳﻮﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺳﻮه .دا اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ ﺗﯧﺮاﻳﺴﺘﻮﻧﻜﯥ ده ځﻜﻪ ﭼﻲ ﻳﻮازي څﻮ ﻣﺤﺪود ﻏړي د راﻳﻲ
ورﻛﻮﻟﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ اﺳﺎﻣﺒﻠﻪ ﻛﻲ ﺣﺎﺿﺮ وي .د ﺗﻴﻮرۍ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ،د ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﭘﻪ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د ﻫﺮ ګﻮﻧﺪ د ﻳﻮه ﻏړي ﺣﻀﻮر ﻫﻢ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮي.
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د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ او ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﻨﺎ ﻛﻲ د ﻏړو ﺣﻀﻮر ﻻزم دئ ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ
ﻫﻢ ﻳﻮ ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮ ﻏړى ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﺧﭙﻠﻪ راﻳﻪ د ﺑﻞ ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮ ﻏړي ﺳﺮه ﭼﻲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ ﻟﺮي )ﺟﻮړه( ﻛړي .ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮ ﻣﻮاﻓﻘﻲ او ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ راﻳﻲ ﻳﻮ او
ﺑﻞ ﺳﺮه ﻧﻔﻲ ﻛﻮي او د وړاﻧﺪي ﺳﻮي ﻻﻳﺤﯥ ﭘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻲ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻪ
راځﻲ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ادﻋﺎ ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ راﻳﻲ ګﻴﺮۍ ﻛﻲ ﻳﯥ
ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده.
د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﻏړو ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮي ښﺎﻳﻲ داﺳﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻲ ﭼﻲ دوى ،ﻟﻜﻪ ﻣﺨﻜﻲ
ﭼﻲ ووﻳﻞ ﺳﻮل ،ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ ﭼﺎرو ﺑﻮﺧﺖ وي .داﺳﻲ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮﯦﺪﻻى ﺳﻲ
ﭼﻲ دوى ﺻﺮف ټﻨﺒﻞ دي .ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺗﻮګﻪ دا ﻣﻌﻨﻰ ﻟﺮي ﭼﻲ ﻧﻮر ﻧﻮ ﻣﻘﻨﻨﻪ
ﻏړي د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړول ﺧﭙﻠﻪ اﺻﻠﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮۍ ﺳﺮه دوى ﭘﺮ
دې اﻋﺘﺮاف ﻛﻮي ﭼﻲ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺟﻮړول دوى ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ دي .د دې ﭘﺮاﺑﻠﻢ د
ﺣﻞ ﻻره دا ده ﭼﻲ ګﻮﻧﺪي ډﺳﻴﭙﻠﻴﻦ ﻛﻤﺰورى ﺳﻲ او د ګﻮﻧﺪي ﺗګﻼري ﭘﺮ
اﺳﺎس راﻳﻪ ورﻛﻮل ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ داﺳﻲ ﻳﻮ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻲ ﺑﻪ څﻮك د راﻳﻲ
ګﻴﺮۍ اټﻜﻞ وﻧﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻲ .ﻛﻪ ﻳﻮه ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺎﻻر ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﺳﻲ ﻧﻮ ﻏړي ﺑﻪ ﺗﺎﻻر
ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮﯦږي او ﭘﺮ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ ﺗﺎوده ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﻛﯧږي .اﻟﺒﺘﻪ د دې ﻛﺎر ﺗﺎوان
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﻛﻲ دئ ﭼﻲ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻟﻮاﻳﺤﻮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻪ او ﻧﻪ اټﻜﻞ
ﻛﯧﺪوﻧﻜﻰ وي.
د ﺗﻐﻴﺮ او ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻤﺒﻮت:
ﭘﻪ ډﻳﻤﻮﻛﺮاټﻴﻜﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮ ﻛﻲ ،ټﻮل ﻏړي ﻫڅﻪ ﻛﻮي د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړﻳﺘﻮب
ﺧﭙﻞ داﻳﻤﻲ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻛﺎر وګﺮزوي .ﻳﻮ ځﻞ ﭼﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛړه ﺳﻮ ،ﺑﻴﺎ دوﺑﺎره
اﻧﺘﺨﺎﺑﯧږي او ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮري ﭼﻲ زړه ﻳﯥ ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ ﭘﺎﺗﯧږي .د دې
ﻣﻌﻨﻰ دا ده ﭼﻲ ﻟږ ﺗﺎزه او ځﻮان ﻏړي ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ اﻳډﻳﺎګﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ راځﻲ .ﭘﻪ
اوﺳﻂ ډول ،د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻏړي ﺗﺮ ﭘﻨځﻮﺳﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ زﻳﺎت ﻋﻤﺮ ﻟﺮي .د اﻣﺮﻳﻜﯥ د
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ د ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ ۹۰زﻳﺎت ﻏړي دوﻫﻢ وار ﺑﻴﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯧږي.
دوى ځﻜﻪ دوﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎﺑﯧږي ﭼﻲ ﺧﻠګ ﻳﯥ ﭘﯧﮋﻧﻲ ،ﻟﻪ ﺧﻠګﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﻲ
ﻛړي وي او د ﻣﻴډﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻢ دوى ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ وي .ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎن ﭘﻪ ﻛﻮم ﺗﻮر
ﺗﻮرن ﻧﻪ ﺳﻲ او رﺳﻮاﻳﻲ ﺗﻪ راوﻧﻪ وزي ﻧﻮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ څﻮك ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻪ
ﺳﻲ ورﻛﻮﻻى.
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ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴټﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ دا ﺷﺎن ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻪ ﻟﺮي .ﻟږ ﻧﻮي ﻛﺴﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ
راﺗﻼى ﺳﻲ او ډﯦﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻛۍ داﻳﻤﻲ ﺑﻮﻟﻲ .ﻛﻪ ﺳﻴﺴټﻢ
ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻲ وي ،د ګﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮان او ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻏړي د ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ راځﻲ
او د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﻏړو ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ټﺎﻛﻞ ﻛﯧږي .د ګﻮﻧﺪ ځﻮان او ﻧﻮي ﻏړي د ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻪ
ﭘﺎى ﻛﻲ وي او ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ د ټﺎﻛﻞ ﻛﻴﺪو ﭼﺎﻧﺲ ډﯦﺮ ﻟږ وي .ﻣګﺮ ،د ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګۍ ﺳﻴﺴټﻢ دا ګټﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ ځﻴﻨﻲ واړه ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ راﺗﻼى ﺳﻲ
او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ځﻮاﻧﺎن ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ اﻓﻜﺎرو ﺳﺮه ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ ورﻧﻨﻮزي .ﭘﻪ  ۱۹۸۰ﻛﻠﻮﻧﻮ
ﻛﻲ ګﺮﻳﻦ ) Greensزرﻏﻮن( د ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ اروﭘﺎ ډﯦﺮو ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻره وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او
ﭘﺨﻮاﻧﻲ زاړه ګﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻳﯥ ﻣﺠﺒﻮر ﻛړل د ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻛړي.

ﻋﻤﺪه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
د دوﻟﺖ رﺋﻴﺲ او ﻛﻪ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮ:
د دوﻟﺖ او ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺻﻄﻼﺣګﺎﻧﻲ ډﯦﺮوﺧﺖ زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﻐﺸﻮﺷﻲ
وي .د دوﻟﺖ رﺋﻴﺲ ﭘﻪ ﺗﻴﻮرﻳﻜﻲ ﻟﺤﺎظ د دوﻟﺖ ﭘﻪ رأس ﻛﻲ واﻗﻊ وي او زﻳﺎت
وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي ،د اﻧګﻠﺴﺘﺎن ﻣﻠﻜﻪ او د ﺳﻮﻳډن ﭘﺎﭼﺎ ﻳﯥ
ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ دي .دوى ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻔﻴﺮان ځﺎن ﺗﻪ ﻣﻨﻲ او ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ورځﻮ ﻛﻲ وﻃﻦ
ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻲ وﻳﻨﺎوي ورﻛﻮي او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د ﻫﻴﻮاد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﻲ ﻛﻮي .ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮري
ﻧﻈﺎم ﻛﻲ د دوى ﻣﻌﺎدل ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ دئ ﭼﻲ ځﻴﻨﻲ ﻳﯥ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺑڼﻪ ﻟﺮي .د
ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ ،ﻫﻨګﺮي او اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺘﻮ ﻛﻲ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د
دوﻟﺖ رﺋﻴﺲ وي ،ﻣګﺮ دوى ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ او ورځﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻲ ډﯦﺮ ﻟږ څﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ
رﺳﻮي) .دوى ﭼﻨﺪاﻧﻲ څﻮك ﭘﯧﮋﻧﻲ ﻫﻢ ﻧﻪ(.
د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮ واﻗﻌﻲ اﺟﺮاﺋﻴﻪ رﺋﻴﺲ دئ ﭼﻲ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ،وزﻳﺮ اﻋﻈﻢ،
ﻟﻮﻣړي وزﻳﺮاو ﻳﺎ ﭼﺎﻧﺴﻠﺮ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي .دوى ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﻮرت د ګﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮي ﭘﺮ
ﻏﺎړه ﻟﺮي ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺨﺘﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ او د ﺣﻜﻮﻣﺖ ورځﻨۍ ﭼﺎري ﭘﺮ ﻣﺦ
ﺑﻴﺎﻳﻲ .د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮﻛﻲ دا دواړه ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻪ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮي دي،
د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ د دوﻟﺖ رﺋﻴﺲ او ﻫﻢ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮ دئ.
دوه اﻃﺎﻗﻪ او ﻛﻪ ﻳﻮ اﻃﺎﻗﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن:
د ﻧړي د ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮ دوه ﭘﺮ درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ دوه اﻃﺎﻗﻪ دي .ﻳﻮ ﻳﯥ ﻟﻮړ اﻃﺎق وي

ﭘﻮﻟﻴټﻜﻞ ﺳﺎﻳﻨﺲ ﺗﻪ ﻳﻮه ﻛﺘﻨﻪ
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ﻟﻜﻪ د اﻣﺮﻳﻜﯥ د ﺳﻨﺎ ﻣﺠﻠﺲ  ،Senateد ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﻻرډاﻧﻮ ﻣﺠﻠﺲ House of
 ،Lordsد ﻓﺮاﻧﺴﻲ ﺳﻨﺎټ  ،Senatد ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺑﻮﻧﺪﺳﺮات  Bundesratاو )د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ( .ﺑﻞ ﺑﻴﺎ ﻛښﺘﻪ اﻃﺎق وي ﻟﻜﻪ د اﻣﺮﻳﻜﻲ د ﻧﻤﺎﻳﻨﺪګﺎﻧﻮ
ﻣﺠﻠﺲ  ،House of Representativesد ﺑﺮﺗﺎﻧﻴﯥ د ﻋﻮاﻣﻮ ﻣﺠﻠﺲ House of
 ،Commonsد ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻣﻠﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠﻪ  ،National Assemblyد ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﺑﻮﻧﺪﻳﺴټﺎګ  Bundestagاو )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ( .دې ﺗﻪ دوه اﻃﺎﻗﻴﺰ ﻳﺎ
دوه ﻣﺠﻠﺴﻴﺰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن واﻳﻲ .ﻟﻮړ اﻃﺎق )ﻟﻜﻪ ﺳﻨﺎ او ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﻪ( ﻟږ ﻗﺪرت
ﻟﺮي .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻛښﺘﻪ اﻃﺎق ﻛﻲ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻛﻲ،
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻲ ﻣګﺮ ﭘﻪ ﻟﻮړ اﻃﺎق ﻛﻲ رد او ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﻲ ،ﻛښﺘﻪ اﻃﺎق ﻳﯥ دوﺑﺎره د
راﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﺎده اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺒﻮﻻى ﺳﻲ .ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ
دواړه اﻃﺎﻗﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎوي ﻗﺪرت ﻟﺮي.
ډﯦﺮ ﻟږ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮ اﻃﺎﻗﻪ دي ﻟﻜﻪ د ﺳﻮﻳډن رﻳﻜﺴډاګ  ، Riksdagد
ﭼﻴﻦ د ﺧﻠګﻮ ﻣﻠﻲ ﻛﺎﻧګﺮس  National People’s Congressاو د اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ
ﻛﻨﺴﺖ  . Knessetﺟﻨﻮﺑﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ د ﻳﻮې ﻟﻨډي ﻣﻮدي ﻟﻪ ﭘﺎره دري اﻃﺎﻗﻴﺰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
درﻟﻮدى ،ﻳﻮ اﻃﺎق ﻳﯥ د ﺳﭙﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ،ﺑﻞ ﻳﯥ د ﻣﺨﻠﻮط ﻧﮋاده ﺧﻠګﻮ ﻟﭙﺎره
او درﻳﻢ ﻳﯥ د ﺷﺮق اﻟﻬﻨﺪ ﻟﻪ ﭘﺎره و .اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﻮرﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻛﻲ د
ﻏړﻳﺘﻮب ﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﻣﺤﺮوم وه) .د  ۱۹۹۴ﻋﻴﺴﻮي ﻛﺎل راﭘﻪ دﯦﺨﻮا ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ
دوه اﻃﺎﻗﻴﺰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﺮي ﭼﻲ ﺗﻮرﭘﻮﺳﺘﺎن ﭘﻜښﯥ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي(.

