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 کال قانون ۲۰۰۰د ټروریزم د 

 کله چې بندي یاست  خپل حقونه په یاد ولرئ 
او هم تر څو چې د ستاسې حقونه  تضمین  کیږي په دې پاڼو کې د انګلستان او ویلز د قوانیونو لاندې 

جرمي  چې پکې په له  قانون سره سمون وخوري EU Directive 2012/13لارښود اروپايي کال د  ۲۰۱۲/۱۳

 د معلوماتو حق ورکول کيږي . قانوني اجراآتو کې

 په دې پاڼه کې کوم حقونه چې تاسې په پولیس ستیشن کې لرئ په لنډه توګه لیکل شوي دي.

 راف پورې نور معلومات شته . پراګ  ۱۱څخه  تر ۱په نورو پاڼو کې د 

 کې شته Code of Practice Hپوره جزیات د پولیس د قوانینو په مجموعه  

کله چې تاسې په پولیس ستیشن کې یاست که تاسې غواړئ چې یو وکیل تاسې سره  :۱

 پیسې نه لګي.  په دې مرسته وکړي ، پولیسو ته ووایئ . دا وړیا ده یعنی

چا ته وویل شي چې تاسې چیرته یاست ، پولیسو ته ووایئ . دا وړیا که تاسې غواړئ چې یو  :۲

 ده. 

که تاسې غواړئ چې د پولیسو قوانین وګورئ ، پولیسو ته ووایئ ، دې ته د قوانینو مجموعه  : ۳

Codes of Practice  . ویل کیږي  

یاست او یا  که تاسې روغتیايي مرستې ته اړتیا لرئ ، پولیسو ته ووایئ . که تاسې ناروغه :۴

 زخمي شوئ یاست ، پولیسو ته ووایئ . روغتیایی مرسته وړیا ده.

چې تاسې باندې تور په کومو پوښتنه وشي که تاسې څخه د هغو شیانو په هکله  :۵

شوی دی چې په هغه کې لاس لرئ ، لکه په ټروریزمي اعمالو کې  یو چاته صلاحیت  لګول

مالو تیاري کول او یا بل څوک پارول ، نو تاسې ورکول چې هغه کار وکړي ، د ټروریزمي اع

که چیرې وروسته په محکمه کې مجبوره نه یاست چې دې پوښتنو ته ځواب ورکړئ ، خو 

تاسې دا ځوابونه د خپل دفاع لپاره وکاروئ نو کیدای شي دا ستاسې دفاع ته تاوان ورسوي 

سې وایئ کیدای شي د هر هغه څه چې تاځکه په اول ځل کې تاسې ځوابونه ندي ورکړي . 

 ثبوت په توګه مخته شي. 

پولیس باید تاسې ته د هغو تورونو په هکله ووایي  چې په ټروریزمي اعمالو کې  تاسې   :۶

ښکېل وئ  لکه یو چاته صلاحیت ورکول چې هغه کار وکړي ، د ټروریزمي اعمالو تیاري کول او 

چې تاسې ولې بندي شوئ یاست او یا بل څوک پارول ، او هم پولیس باید تاسې ته ووایئ 

 بندیخانه کې ساتل شوئ یاست . 

 

 پولیس باید تاسې او ستاسې وکیل ته اجازت ورکړي چې پخواني اسناد او کاغذات :۷

، تاسې ولې په بندیخانه کې  چې تاسې ولې بندي شوئ یاستدي ددې په هکله  وګورئ چې

 په هکله. ساتل شوئ یاست او په پولیس ستیشن کې ستاسې د وخت 

که تاسې ترجمان ته اړتیا لرئ ، پولیس باید تاسې ته یو ترجمان راوغواړي . همدارنګه  :۸

 تاسې کولائ شئ چې ځینې کاغذونه ترجمه کړئ . دا وړیا ده. 

 

که تاسې بریتانوی نه یاست او غواړئ چې خپل د سفارت یا قونسلګری سره په تماس کې شئ   :۹

 یل شي چې تاسې بندي شوئ یاست ، پولیسو ته ووایئ . دا وړیا ده. او یا غواړئ چې هغوی ته وو 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF


 

2 

پولیس باید تاسې ته ووایي چې د څومره وخت لپاره هغوی تاسې د پولیس ستیشن په  :۱۰

 بندیخانه کې ساتلای شي. 

که تاسې متهم شئ او ستاسې قضیه محکمې ته لاړه شي ، ددې څخه مخکې چې مجکمه  :۱۱

 اسې وکیل به حق ولرئ چې د پولیسو ټول شواهد وګورئ . پیل کیږي تاسې او ست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که تاسې په دغو حقونو کې کوم یو باندې یې صحیح نه پوهیږئ د پولیسو د توقیف افسر ته ووایئ 

                                      
 

اسې خیال وساتي د د نورو معلوماتو لپاره چې پولیس څنګه تاسې سره چلند وکړي او څنګه ست

 لنډیز څخه ورسته پاڼې وګورئ 

 

 

رځول کیږي . اشتې د لمړې نېټې څخه د منلو وړ ګکال د دسمبر د می ۲۰۱۸د حقونو د پاڼو دا چاپ د 
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لطفاْ دا معلومات له ځان سره وساتئ او هر څومره ژر چې امکان لري دا ولولئ .کله چې تاسې په 

 سره مرسته وکړې چې څه ډول پرېکړې وکړئ . پولیس ستیشن کې یاست  دا به تاسې 

 

  وکیل نیول تر څو تاسې سره مرسته وکړي :۱

  .یو وکیل کولای شي تاسې سره د قانون په هکله مرسته وکړي او  مشوره درکړي 

  که تاسې وغواړئ چې د وکیل سره خبرې وکړئ  دا داسې نه ښکاره کوي چې

 تاسې کوم غلط کار کړی دی . 

 قیف افسر باید تاسې څخه پوښتنه وکړي چې تاسې قانوني مشوره د پولیسو د تو

 غواړئ او که نه. دا وړیا ده. 

  ، پولیس باید تاسې ته اجازت درکړي چې په هر وخت کې له وکیل سره خبرې وکړئ

کې چې تاسې په پولیس ستیشن کې  ټول هغه وختکه شپه وي او که ورځ ، په 

 یاست. 

 نه وکړئ ، معمولاً تر هغه چې تاسې له خپل که تاسې د قانونې مشورې غوښت

وکیل سره خبرې نه وي کړي ، پولیس اجازه نه لري چې تاسې څخه پوښتنې وکړي . 

کله چې پولیس تاسې څخه پوښتنې کوي تاسې غوښتنه کولای شئ چې وکیل په 

 هغه کوټه کې تاسې سره وي . 

 او بیا وروسته خپل  که تاسې پولیسو ته ووایئ چې تاسې قانوني مشوره نه غواړئ

سوچ بدل کړئ ، د پولیسو د توقیف افسر ته ووايئ او هغه به تاسې سره مرسته 

 وکړي چې د وکیل سره تماس ونیسئ. 

  که وکیل رانشي او یا تاسې سره په پولیس ستیشن کې تماس ونه نیسي ، او یا دا

بیا د  چې تاسې وغواړئ چې بیا د وکیل سره خبرې وکړئ ، پولیسو ته ووایئ چې

 وکیل سره تماس ونیسي. 

  تاسې کولای شئ چې د هغه وکیل سره خبرې وکړئ چې تاسې یې پیژنئ ، او که

کوي  نوتاسې ته به اړتیا نه وي   legal aidهغوی د قانوني مرستې دولتي کارونه 

چې پیسې ورکړئ. که تاسې کوم وکیل نه پیژنئ او یا هغه وکیل چې پیژنئ له 

یول کیږي ، تاسې کولای شئ چې د نوکريوال وکیل سره هغوی سره تماس نه ن

 خبرې وکړئ . دا وړیا ده. 

  .نوکریوال وکیل د پولیسو سره هیڅ کوم ډول تړاو نه لري 

 د مفتې قانونې مشورې برابرول :

 پولیس به د دفاعي وکیلانو(DSCC)  . شمېرې ته زنګ ووهي(DSCC) به دهغه

وکریوال وکیل سره قانوني مشوره برابره وکیل سره چې تاسې غوښتی دی او یا د ن

 کړي.

  (DSCC)  مستقل خدمات دي او ددې مسولیت لري چې مفته قانوني مشوره

 برابره کړي او هغوی د پولیسو سره هیڅ کار نه لري. 

 

 که تاسې غواړئ چې د قانوني مشورې لپاره پخپله پیسې ورکړئ : 
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 وني مشورې لپاره پیسې که تاسې غواړئ تاسې په ټولو صورتونو کې د قان

 ورکولای شئ .

  (DSCC) . به ستاسې له خوا ستاسې د خپل وکیل سره تماس ونیسي 

  تاسې حق لرئ چې په تلیفون باندې د خپل د خوښی وکیل سره په شخصي توګه

خبرې وکړئ او یا هغوی کولای شي چې پولیس ستیشن ته راشي او تاسې سره 

 وګوري . 

 ره تماس نه نیول کېدای شي ، پولیس بیا هم که ستاسې د خوښې د وکیل س

ته زنګ ووهي تر څو د نوکریوال وکیل سره د مفتې  (DSCC)کولای شي چې  

 مشورې خدمات برابر کړي . 

 یو چا ته ویل چې تاسې په پولیس ستیشن کې یاست  :۲

  تاسې کولای شئ چې پولیسو ته ووایئ چې د هغه چا سره خبرې وکړي چې هغه اړتیا لري

 پوه شي چې تاسې په پولیس ستیشن کې یاست . دا وړیا ده . چې

  .هغوی به هر څومره ژر چې کیدای شي ستاسې لپاره یو چا ته زنګ ووهي 

 ته کتل  Codes of Practice د پولیسو مجموعي قوانین  :۳

 Codes of Practice   د پولیسو هغه مجموعي قوانین دي چې تاسې ته وايي چې کله

 ستیشن کې یاست پولیس څه کولای شي او څه نه شي کولای.  تاسې په پولیس

  پولیس به تاسو ته اجازت درکړي چې دا مجموعي قوانین ولولئ ، خو په هغه صورت کې

تاسې دا نشئ کولای که چیرې  دا پولیس ودروي چې پیدا کړي چې تاسې قانون مات کړی 

 دی. 

 ، د پولیسو د توقیف افسر ته  که تاسې غواړئ چې د پولیسو مجموعي قوانین ولولئ

 ووایئ . 

 د روغتایي مرستې غوښتنه  که تاسې جوړ نه یاست یا ټپي یاست  :۴

  . که تاسې ځان ناروغ احساسوئ یا دوا ته اړتیا لرئ او یا کوم زخم لرئ ، پولیسو ته ووایئ

 هغوی به ډاکتر او یا نرس او یا کوم بل مسلکي کس ته تلیفون وکړي، او دا وړیا ده. 

  ددې امکان شته چې تاسې ته اجازت درکړل شي چې خپله دوا وخورئ ، خو پولیس باید

معمولاً لمړی به نرس تاسې وګوري خو که ضرورت وي پولیس به لمړی دا دوا چک کړي . 

د ډاکتر بندوبست وکړي . تاسې کولای شې چې د کوم بل ډاکتر د لیدلو غوښتنه وکړئ 

 سې پخپله پیسې ورکړئ. خو کېدای شي چې هغه لپاره به تا

 ستاسې حق چې چپ پاتې شئ  :۵
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که تاسې څخه د هغو شیانو په هکله پوښتنه وشي په کومو چې تاسې باندې تور لګول 

شوی دی چې په هغه کې لاس لرئ ، لکه په ټروریزمي اعمالو کې  یو چاته صلاحیت 

څوک پارول ، نو تاسې ورکول چې هغه کار وکړي ، د ټروریزمي اعمالو تیاري کول او یا بل 

 مجبوره نه یاست چې دې پوښتنو ته ځواب ورکړئ ، 

خو که چیرې وروسته په محکمه کې تاسې دا ځوابونه د خپل دفاع لپاره وکاروئ نو کیدای 

 شي دا ستاسې دفاع ته تاوان ورسوي ځکه په اول ځل کې تاسې ځوابونه ندي ورکړي .

 په توګه مخته شي.  هر هغه څه چې تاسې وایئ کیدای شي د ثبوت

ددې په هکله پوهېدل چې تاسې ولې بندی شوی یاست او په بندیخانه  :۶

 کې ساتل شوی یاست .

  پولیس باید تاسې ته معلومات درکړي تر څو تاسې پوه شئ چې تاسې ولې بندی

شوی یاست او په دې تورن شوی یاست  چې په ټروریزمي اعمالو کې  تاسې  ښکېل 

لاحیت ورکول چې هغه کار وکړي ، د ټروریزمي اعمالو تیاري کول وئ  لکه یو چاته ص

 او یا بل څوک پارول .

  ولې هغوی باور لري چې په پولیس ستیشن کې پولیس باید تاسې ته ووایي چې

 تاسې باید بند وساتل شئ. 

  ددې څخه مخکې چې پولیس ستاسې څخه د هغو تورونو په هکله چې تاسې په

پوښتې وکړي ، پولیس باید تاسې او ستاسې وکیل ته کافي ټروریزم کې ښکېل یاست 

معلومات ورکړي چې هغوی څه فکر کوي چې تاسې کړی دی ، تر څو تاسې وکړای 

شئ د خپل ځان څخه دفاع وکړئ ، خو بې له دې چې د پولیسو تحقیقاتو ته تاوان 

 ورسوي. 

 ې شک لري. دا  دټولو نورو هغو جرمونو لپاره هم تطبیقیږي چې پولیس په تاس 

 ستاسې د نیولو او د بندیتوب په هکله پخواني اسناد او کاغذونه کتل  :۷

  : کله چې تاسې په پولیس ستیشن کې بندی کیږئ پولیس باید 

  ستاسې  د بندیتوب اسناد ، ستاسې د بندیتوب لپاره دلیل او ضرورت او دا چې

 ولې هغوی باور لري چې تاسې بندي شئ ثبت کړي.

 سې وکیل ته اجازت درکړي چې دا ثتب شوي شیان وګورئ ، د پولیسو تاسې او ستا

 د توقیف افسر به دا تاسې لپاره برابر کړي .  

  کاغذونو او شیانو ته لاسرسی درکړي ضروري پولیس باید تاسې او ستاسې وکیل ته هغو

 وجنګولای شي .  چې  ستاسې نیول او یندیتوب د قانون له لحاظه  په موثره توګه

  

د ترجمان غوښتنه او د ځینو کاغذونو لپاره چې تاسې سره  :۸

 مرسته کوي د ترجمې غوښتنه 
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  که تاسې په انګریزي کې خبرې نشئ کولای او یا په انګریزي نه پوهیږئ ، پولیس به د یو

داسې کس بندوبست وکړي چې ستاسې په ژبه خبرې وکړي تر څو تاسې سره مرسته 

 وکړي . دا وړیا ده. 

 اڼه یاست او یا د خبرو کولو سره مشکل لرئ ، پولیس به د د انګریزي ژبې د که تاسې ک

 نښې د ترجمان بندوبست وکړي تر څو تاسې سره مرسته وکړي. دا وړیا ده. 

  که تاسې په انګریزي کې خبرې نشئ کولای او یا په انګریزي نه پوهیږئ ، پولیس به ترجمان

ندي کوي . کله چې تاسې بندي یاست  د لارې تاسې ته ووایي چې ولې هغوی تاسې ب

 هر ځلې چې کومه پرېکړه کیږي دا کار باید وشي. 

  کله چې تاسې بندي یاست هره پرېکړه چې کیږي او دهغه څخه وروسته چې تاسې په

کوم جرم باندې متهم شوئ ، پولیس هم باید تاسې ته ستاسې په خپله ژبه کې ددې د 

او هم که په کوم جرم باندې دي شوی یاست ثبت یوه کاپۍ درکړي چې تاسې ولې بن

تاسې متهم شوی یاست ، بې له دې چې ددې لپاره کوم خاص لامل موجود وي چې دا 

 کار ونشي . دا لاملونه دا دي: 

  که تاسې فیصله وکړې چې تاسې د ثبت دې کاپۍ ته اړتیا نه لرئ تر څو د خپل

ه کیږي او ددې نتیجې په ځان دفاع وکړئ ځکه تاسې په بشپړه توګه پوهېږئ چې څ

هکله که تاسې د ثبت دا کاپۍ ونه لرئ او تاسې دا فرصت درلودلو چې د وکیل 

څخه مرستې وغواړئ تر څو چې دا پرېکړه وکړئ . تاسې هم باید دا رضایت نامه په 

 لیکلو کې ورکړئ . 

  که د لیکل شوي ترجمې په ځاي په خبرو کولو کې ترجمه یا د ترجمان د لارې یوه

نډه ترجمه تاسې لپاه کافي وي چې د خپل ځان دفاع وکړئ او په بشپړه توګه پوه ل

 شئ چې څه کیږي . د پولیسو د توقیف افسر هم باید ددې اجازت ورکړي. 

  کله چې پولیس تاسې څخه پوښتنې کوي او غږ نه ثبتوي ، ترجمان به ستاسې په خپله

ړ کړي . دې څخه مخکې چې د تصدیق ژبه کې ستاسې  د پوښتنو او ځوابونو یو ریکارد جو

 لپاره دا تاسې لاسلیک کړئ تاسې به وکړائ شئ چې دا چک کړئ . 

  که تاسې غواړئ چې پولیسو ته بیان ولیکئ ، ترجمان به ستاسې په خپله ژپه کې ددې

 بیان یوه کاپی ولیکي تر څو تاسې هغه چک کړئ او امضا کړئ چې هغه صحیح دی. 

  تاسې هم دا حق لرئ چې ددې پاڼو  ترجمه ولرئ . که ترجمه موجوده نه وي ، نو د ترجمان

د لارې باید تاسې ته معلومات درکړل شي او بې له کوم ځنډ څخه تاسې ته باید ترجمه 

 برابره شي. 

 

 سره تماس نیول  د خپل سفارت یا قونسلګرۍ :۹

لیسو ته ووایئ چې تاسې غواړئ د که تاسې بریتانوی نه یاست تاسې کولای شئ چې پو

سفارت یا قونسلګری سره تماس ونیسئ تر څو هغوی ته ووایئ چې تاسې چیرې یاست او دا 

چې ولې تاسې په پولیس ستیشن کې یاست. هغوی کولای شي چې تاسې سره په شخصي 

 توګه ملاقات هم وکړي او یا د وکیل بندوبست وکړي چې تاسې سره وګوري. 
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ستیشن کې بندي پاتې کېدلای  وخت لپاره تاسې په پولیس د څومره  :۱۰

 شئ

  ساعتو څخه ډېر بند پاتې  ۴۸تاسې یواځې په هغه صورت کې بې له چې متهم شئ د

کېدلای شئ که چېرې محکمه پولیسو ته اجازت ورکړي چې هغوی تاسې بند وساتي. بې 

ورځو پورې  ۱۴نیولو څخه  له دې چې تاسې متهم شئ  محکمې حق لري چې ستاسې د

 موده ډېره کړي. بندیتوب  ستاسې د

  هر یو څه موده بعد د پولیسو یو مشر افسر باید ستاسې قضیې ته وګوري او دا وګوري

چې لا باید تاسې بند پاتې شئ او که نه. دې ته کتنه ویل کیږي . بې له هغه صورت څخه 

لرئ چې ددې چې تاسې په سم حالت کې نه یاست په نورو صورتونو کې تاسې حق 

پرېکړې په هکله خپلې خبرې وکړئ . ستاسې وکیل حق لري چې ستاسې له خوا ددې 

 پرېکړې په هکله خبرې وکړي. 

  هغه افسر چې قضیې ته کتنه کوي هغه تاسې نه خوشی کوي ، تاسې ته باید وویل شي

 چې ولې او دا دلیل باید ستاسې د بندیتوب په ریکارد کې ثبت شي. 

 وب ته نور ضرورت نه وي نو تاسې باید خوشی شئ .که ستاسې بندیت 

  : کله چې پولیس د محکمې څخه غواړي چې ستاسې د بندیتوب موده ډېره کړي 

  تاسې ته باید په لیکلو کې دا خبرتیا درکړي چې ددې لپاره محکمه به کله کیږي او

هغه لاملونه په کومو باندې چې ستاسې د بندیتوب د مودې د ډېرو غوښتنه 

 ي.کیږ 

  انتقال شئ ، بې له هغه صورت د محکمې په وخت باندې تاسې باید محکمې ته

څخه چې تلویزیوني اړېکه برابر شوې وي او ددې له لارې تاسې په محکمه کې 

ناست ټول کسان لیدلای او اورېدلای شئ او هغوی هم تاسې لیدلای او اورېدلای 

 شي. 

  ئ . دا ستاسې حق دي چې په محکمه کې خپل وکیل ولر 

  یواځې په هغه صورت کې پولیسو ته به اجازه ورکړل شي چې تاسې بند وساتي

که محکمه باور ولري چې دا ضروری ده او دا چې پولیس ستاسې قضیه په توجه 

 سره او بې له کوم ځنډ څخه پلټنه کوي.

  که پولیس کافي شواهد ولري چې تاسې محکمې ته ولیږي ، تاسې به په پولیس ستیشن

پوستې د لارې د لیک په ذریعه متهم شئ ، تر څو محکمې ته حاضر شئ چې هلته کې د د 

 وازمویل شئ . 

 

 د بندیتوب موده زیاتول او کتنه 

  ساعتو څخه دېر  ۴۸داسې وختونه به وي چې ستاسې د نیولو څخه وروسته کېدای شي د

 تاسې بندي شئ ، په داسې حالت کې لاندیني شیان باید تاسې ته درکړل شي: 

  تاسې ته باید په لیکنه کې درکړل شې چې یو درخواست شوی دی چې ستاسې د

 بندیتوب موده زیاته کړي. 

 .هغه وخت چې دا درخواست شوی دی 
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  هغه وخت چې دا درخواست به محکمې ته حاضر شي او 

  .هغه لاملونه چې ولې د نور بندیتوب وخت درخواست شوی دی 

ستاسې د بندیتوب موده ډېره شي او یا نور  هر ځلې  چې داسې یو درخواست کیږي چې

هم ډېره شي ، ددې لپاره تاسې ته هم باید د خبرتیا پاڼه درکړل شي )او هم ستاسې وکیل 

 ته (

 ثبوتونو ته لاسرسئ که چیرې ستاسې قضیه محکمې ته لاړ شي   :۱۱

  ل شي که تاسې په کوم جرم باندې متهم شئ ، تاسې او ستاسې وکیل ته باید اجازت درکړ

چې ستاسې پر ضد شواهد وګورئ او هم هغه شواهد چې کیدای شي ستاسې د دفاع 

لپاره مرسته وکړي.  دې څخه مخکې چې ستاسې محکمه پیل کیږي دا کار باید وشي. 

باید دا برابر کړي او هم باید  Crown Prosecution Serviceپولیس او پولیسو وکیلان 

 اره لاسرسی برابر کړي.مربوطه اسناد او شیانو ته ستاسې لپ
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نور شیان چې باید دهغه په هکله پوه شئ کله چې په پولیس ستیشن کې 

 یاست

 څنګه باید تاسې سره چلند وشي او ستاسې خیال وساتل شي 

دا پاڼې تاسې ته د هغه شیانو په هکله وايي چې کله تاسې په پولیس ستیشن کې یاست توقع 

ماتو لپاره د پولیسو د مجموعي قوانینو غوښتنه وکړئ . په هغه کولای شئ. ددې په هکله د نور معلو

کې یو لست دی چې پکې لیکل شوي چې د هر یو دغه شي په هکله چېرې معلومات پیدا کولای 

 شئ. که کومه پوښتنه لرئ د پولیسو د توقیف له افسر څخه ځواب ومومئ. 

 هغه خلک چې مرستې ته اړتیا لري

  کم وي او یا زیان منونکی یاست ، د مثال په توګه که تاسې د زدې کالو  ۱۸که ستاسې عمر تر

کړې سره مشکل لرئ او یا دماغي مشکلات لرئ ، نو دا ستاسې حق دی چې کله پولیس ځیني 

مناسب بالغ ً ویل کیږي او هغه شیان کوي تاسې له خپل ځان سره یو څوک ولرئ . دې کس ته ً

  کس ته به ددې پاڼې یوه کاپي ورکړل شي.

  ستاسې مناسب بالغ کس به تاسې سره مرسته وکړي چې تاسې پوه شئ چې څه کیږي او

ستاسې د ګټې به په پام کې ونیسي . کله چې پولیس تاسې ته ستاسې د حقونو په هکله وایي 

او تاسې ته وایي چې ولې تاسې په پولیس ستیشن کې ساتل شوئ یاست ، نو دا کس باید 

پولیس تاسې ته د پولیسو خبرداری لولي په دې وخت کې هم  تاسې سره موجود وي. کله چې

 باید دا کس تاسې سره وي.

   .ستاسې مناسب بالغ کس همدارنګه کولای شي چې ستاسې له خوا د وکیل غوښتنه وکړي 

  که تاسې غواړئ تاسې کولای شئ چې بې له دغه بالغ کس څخه په کوټه کې د خپل وکیل سره

 خبرې وکړئ. 

  په پولیس ستیشن کې یاست پولیس شاید ضرورت ولري چې د لاندینیو کارونو کله چې تاسې

څخه یو شی وکړي. صرف په هغه صورت کې دا نه کوي که کوم خاص دلیل موجود وي. که 

پولیس د دغو کارونو څخه هر یو شی چې کوي ستاسې مناسب بالغ کس باید د ټول وخت لپاره 

 تاسې سره وي:

 ه انترویو اخلي او یا تاسې ته وایي چې یو لیکل شوی بیان کله چې پولیس له تاسې څخ

 یا د پولیسو کاغذونه لاسلیک کړئ. 

  که ستاسې د باندې د جامو څخه پرته ستاسې نورې جامې باسي تر څو چې تاسې

 تلاشي کړي 

  کله چې هغوی ستاسې د ګوتو نشانونه ، عکس ، دی ان اې  او یا نورې نمونې اخلي 

 کوي چې د شاید د پیژندلو د پروسې سره تړاو ولري او یا بل کوم کار 

  کله چې پولیس ستاسې قضیې ته بیا کتنه کوي تر څو وګوري چې تاسې باید نور وخت لپاره

بند پاتې شئ او که نه ، ستاسې بالغ کس ته باید یو چانس ورکړل شي چې پخپله حاضر شي او 

 یا د تلیفون له لارې تاسې سره مرسته وکړي. 
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 سې بالغ کس موجود وي ، کله چې پولیس تاسې په یو جرم باندې متهم کوي نو دا بالغ که ستا

 کس باید موجود وي . 

 په پولیس ستیشن کې ستاسې د وخت تفصیلات لاس ته راوړل 

  کله چې تاسې په پولیس ستیشن کې یاست هر څه چې تاسې سره کیږي دا ثبت کیږي. دې ته

 وايي.  Custody Recordد بندیتوب ریکارډ 

  کله چې تاسې پولیس ستیشن څخه وځئ تاسې ، ستاسې وکیل او یا ستاسې مناسب بالغ

کس د بندیتوب د ریکارډ د یوې کاپۍ غوښتنه کولای شي. پولیس باید تاسې ته هر څومره ژر 

 چې کولای شي د بندیتوب د ریکارډ یوه کاپۍ درکړي . 

  دننه تاسې د پولیسو څخه غوښتلای شئ میاشتو کې  ۱۲د پولیس ستیشن څخه د وتلو څخه په

 چې د بندیتوب د ریکارډ یوه کاپۍ تاسې ته درکړي. 

 په تماس کې پاتې کېدل

  ددې څخه سربېره چې تاسې کولای شئ چې د خپل وکیل سره خبرې وکړئ او یو چا ته د خپل

بل زنګ بندیتوب په هکله خبر ورکړئ ، معمولاً تاسې ته اجازه درکول کیږي چې د تلیفون یو 

 ووهئ . 

 . که تاسې غواړئ چې د تلیفون یو زنګ ووهئ نو پولیسو ته ووایئ 

  .تاسې هم د کاغذ او قلم غوښتنه کولای شئ 

  تاسې به کېدای شي چې وکړای شئ چې ملاقات کوونکي ولرئ خو د پولیسو د توقیف افسر

 کولای شې چې ددې اجازه در نه کړي. 

 ستاسې د بندیخانې کوټه

 لري تاسې باید یواځې په کوټه کې وساتل شئ. که امکان و 

  .دا کوټه باید پاکه ، ګرمه او روښانه وي 

  .ستاسې د خوب ځای باید پاک او منظم وي 

  .تاسې ته باید اجازه درکړل شي چې تشناب استعمال کړئ او خپل ځان ومینځئ 

 کالي

ته په بدل کې نور  که ستاسې خپل کالي ستاسې څخه اخیستل شوي وي ، نو پولیس باید تاسې

 کالي درکړي. 

 خوراک او څښاک 

تاسې ته باید په ورځ کې درې څله ډوډۍ د څښاک سره درکړل شي. تاسې د ډوډۍ په منځ کې هم 

 څښاک لرلای شئ. 
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 ورزش

 که امکان ولري تاسې ته باید هره ورځ اجازه درکړل شي چې د تازه هوا لپاره بهر ووځئ. 

 نې کويکله چې پولیس تاسې څخه پوښت

  .کوټه باید پاکه ، ګرمه  او روښانه وي 

  .تاسې باید مجبوره ونه اوسئ چې ودرېږئ 

  .د پولیسو افسران باید تاسې ته خپل نومونه او د خپلې رتبې ووایي 

  تاسې باید د ډوډۍ په نورمالو وختونو کې تفریح ولرئ او تقریباً هر دوه ساعته وروسته د

 څښاک لپاره تفریح ولرئ. 

  ساعتو کې تاسې ته باید لږ تر لږه د اتو ساعتو لپاره د آرام  ۲۴چې تاسې بندي یاست په کله

 کولو وخت درکړل شي.

 عقیدوي ضرورتونه 

  کله چې تاسې په پولیس ستیشن کې یاست که تاسې کوم شي ته ضرورت ولرئ چې تاسې

ووایئ.  سره مرسته وکړي چې خپل مذهبی شیان پرځای کړئ نو ددې په هکله پولیسو ته

 هغوی کولای شي چې تاسې ته مذهبي کتابونه او نور شیان چې ضرورت وي درکړي.

 

 هغه وختونه چې نورمال قوانین مختلف دي

 سره مرسته وکړي یو وکیل نیول چې تاسې

کله کله داسې وختونه وي چې دې څخه مخکې چې تاسې د خپل وکیل سره خبرې وکړئ پولیس 

وګه ستاسې څخه پوښتنې وکړي. د پولیسو په مجموعي قوانینو به اړتیا ولري چې په عاجله ت

ددې په هکله نور معلومات ورکړل شوي دي. په دې کې لیکل شوي  Codes of Practice کې

دي چې کله تاسې په پولیس ستیشن کې یاست پولیس څه کولای شي او څه نشي کولای. که 

 ۶.۷په  Hعي  قوانینو د کوډ  وګورئ دا د پولیسو د مجمو تاسې غواړئ چې دا تفصیلات

 پراګراف کې دي.  

یو داسې وخت شته چې پولیس به تاسې ته اجازت در نکړي چې هغه وکیل سره چې تاسې 

انتخاب کړی دی خبرې وکړئ . که دا کار وشي تاسې ته باید اجازت درکول شي چې بل وکیل 

د پولیسو د مجموعي  دا انتخاب کړئ. که تاسې غواړئ چې ددې په هکله تفصیلات وګورئ 

 کې دي. Annex Bپه  Hقوانینو د کوډ  

 

یو داسې وخت شته چې پولیس به تاسې ته اجازت در نکړي چې خپل وکیل سره په شخصي توګه 

خبرې وکړئ . دا هغه وخت کیږي چې یو ډېر مشر پولیس افسر یو پلټونکي /انسپکټر ته صلاحیت 
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ې غواړئ چې دا تفصیلات وګورئ دا د پولیسو د که تاسورکړي چې په یونیفارم کې حاضر وي. 

 پراګراف کې دي.   ۶.۵په  Hمجموعي  قوانینو د کوډ  

 یوه چا ته ویل چې تاسې په پولیس ستیشن کې یاست

. ددې په تاسې وختونه شته چې پولیس به تاسې ته اجازت درنکړي چې له چا سره تماس ونیسئ 

که تاسې غواړئ چې دا و کې ورکړل شوی دی. هکله معلومات د پولیسو په مجموعي قوانین

 کې دي. Annex Bپه  Hتفصیلات وګورئ دا د پولیسو د مجموعي  قوانینو د کوډ  

 د بندیانو مستقل ملاقات کوونکي 

په ټولنه کې ځیني غړي شته چاته چې اجازت شته چې بې له خبر ورکولو څخه پولیس ستیشن ته 

نو مستقل ملاقات کوونکي وایي او هغوی په دواطلبانه توګه لاسرسی ولري. دغو کسانو ته د بندیا

کار کوي تر څو دا تضمین کړي چې د بندی کسانو سره سم چلند کیږي او بندي کسان خپل حقونو 

 ته لاسرسی لري. 

تاسې دا حق نه لرئ چې د بندیانو مستقل ملاقات کوونکي سره وګورئ او یا د هغوی څخه 

ګوري خو د بندیانو مستقل ملاقات کوونکی کولای شي چې غوښتنه وکړئ چې تاسې سره و

ستاسې د لیدلو غوښتنه وکړي . کله چې تاسې بندي یاست او د بندیانو یو مستقل ملاقات 

کوونکي تاسې سره ګوري هغوی به د پولیسو څخه جلا په مستقل ډول کار وکړي تر څو چک کړي 

سې نه غواړئ ضروري نه ده چې تاسې چې ستاسې ښېګنه او حقونه ساتل شوي دي ، خو که تا

 له هغوی سره خبرې وکړئ . 

 څنګه کولای شئ چې شکایت وکړئ 

که تاسې غواړئ چې ددې په هکله چې څنګه تاسې سره چلند شوی دی شکایت وکړئ. غوښتنه 

وکړئ چې د یو پولیس افسر سره چې رتبه یې پلټونکی او تر هغه لوړه وي خبرې وکړئ. ددې څخه 

تاسې خوشې شئ بیا هم تاسې کولای شئ چې په هر پولیس ستیشن کې د د  وروسته چې

له لارې یا ستاسې پر  Office for Police Conduct (IOPC) پولیسو د مستقلې ادارې د دفتر

 ځای د وکیل او یا د پارلمان د غړي له لارې  شکایت وکړئ.


