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TAHARIRI/ MAONI
Ni mategemeo yetu kuwa msomaji wa jarida hili la mtandaoni utaendelea kushirikiana na Jeshi la
Polisi katika kutatua matatizo na kero mbalimbali za kiuhalifu nchini baada ya kusoma habari na
makala mbalimbali zilizoandikwa kwenye jarida hili na wataalam mbalimbali kutoka ndani na nje ya
Jeshi la Polisi.
Ifahamike kwamba mawazo, maoni na makala zilizoandikwa humu hazibebi msimamo wa Jeshi la
Polisi isipokuwa ni uwasilishaji wa hoja, mitazamo na mawazo ya watu mbalimbali wakiwemo viongozi wakuu wa Jeshi la Polisi yenye lengo la kuielimisha, kuionya kuihabarisha na kuiburudisha jamii.
Jarida limetoa nafasi ya kupokea mawazo na taarifa kutoka kwa wadau mbalimbali na wasomaji wengine. Mhariri Mkuu anatoa nafasi ya kutoa ushauri, maoni na mapendekezo ambayo yataleta mchango chanya wa kuendeleza mjadala wa kutimiza lengo la kuhabarisha, kuelimisha, kuonya,
kuadhibu na kuburudisha ili kuwa na taifa lenye ustawi wa uchumi bila uhalifu.
Kwa kutumia jarida hili tunaweza kuihamasisha jamii kuungana na Jeshi la Polisi katika kuzuia, kupambana na kutanzua uhalifu.
Tunawaalika wadau mbalimbali kutoa mchango wenu, hoja na mawazo yatakayowezesha kuimarisha
usalama, amani na utulivu nchini.
Nimatarajio yetu kuwa ubia kati ya Jeshi la Polisi utaimarika zaidi baada ya kusoma jarida hili.
Asante sana, nikutakie usomaji mwema.
Umoja wetu ndio nguvu yetu
David A. Misime- SACP
Mhariri Mkuu

Umoja wetu ndio nguvu yetu.
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Umoja wetu ndio nguvu yetu.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Tarime Rorya, Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Willium
Mkonda akitoa taarifa ya utendaji wa mkoa wake kwa Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, IGP
Simon Sirro (katikati) wakati wa ziara ya kikazi ya IGP Sirro iliyofanyika Juni 02, 2020 kwa
lengo la kuangalia namna mkoa huo ulivyojipanga kuelekea uchaguzi Mkuu 2020 .

Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, IGP Simon Sirro akitoa maelekezo ya kazi kwa Maafisa,Wakaguzi na askari wa vyeo mbalimbali wa mkoa wa Tabora wakati alipofanya ziara yenye lengo la
kuangalia namna mkoa huo ulivyojipanga kuelekea uchaguzi Mkuu 2020. ziara hiyo ilifanyika
Mei 30,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya, Kamishna Msaidizi Mwanamizi wa Polisi (SACP) Ulrich Matei akionyesha baadhi ya silaha zilizopatikana kwenye tukio la ujambazi lililotokea
Juni 09,2020.katika Mji mdogo wa Makongolosi wilayani Chunya mkoani Mbeya ambapo
majambazi wawili waliuawa .

Silaha na vifaa vingine vilivyopatikana kwenye tukio la ujambazi lililotokea Juni 09,2020.katika Mji mdogo wa Makongolosi wilayani Chunya mkoani Mbeya ambapo majambazi wawili
waliuawa .

Kamishna wa Operesheni na Mafunzo ya Jeshi la Polisi nchini, CP Liberatus Sabas, akimsikiliza
Kamanda wa Kikosi cha Mbwa na Farasi ASP M.T.Kyariga, juu ya ufugaji pamoja na matunzo ya
Farasi wakati wa ziara yake ya siku moja aliyoifanya kikosini hapo Kurasini jijini Dar es Salaam
Juni 5,2020.

Kamishna wa Operesheni na Mafunzo ya Jeshi la Polisi nchini CP Liberatus Sabas, (katikati)
akiwa katika picha ya pamoja na Maafisa na Wakaguzi wa kikosi cha Mbwa na Farasi jijini Dar
es Salaam baada ya ziara yake ya kikazi kikosini hapo Juni 5.2020. Kushoto kwake ni Kamanda
wa Kikosi cha Mbwa na Farasi ASP M.T.Kyariga na kulia kwake ni Afisa Mnadhimu wa kikosi
hicho, Mrakibu Msaidizi wa Polisi (ASP) Beatrice Kasanga.

Umoja wetu ndio nguvu yetu.

Mkuu wa Kitengo cha Ushirikishwaji wa Jamii, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi
(SACP) Engelbert Kiondo akizungumza na askari wa mkoa wa Mwanza Juni 02, 2020 katika
baraza la askari kuhusu suala la nidhamu kwa askari pamoja na kupiga vita vitendo vya rushwa.

CHUKUA TAHADHARI
NAWA MIKONO KWA SABUNI
NA MAJI SAFI TIRIRIKA.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Arusha Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Jonathan Shanna
akipanda mti wa kumbukumbu baada ya kukabidhiwa eneo lililotolewa na Mkuu wa Wilaya
ya Arumeru Bwana Jerry Muro kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha Polisi katika Kata ya Matevez
iliyopo Wilaya ya Arumeru Mkoa wa Arusha Juni 10, 2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Morogoro, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi (SACP)
Wilbroad Mutafungwa (Wa kwanza kushoto) akimamia zoezi la kuharibu mashamba ya
bhangi yaliyolimwa na kustawi kando ya mto Mgeta katika pori la Kijiji cha Misengele kilichopo Kata ya Doma wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro Juni 08, 2020.

Msemaji wa Jeshi la Polisi nchini Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi, (SACP) David
Misime akitoa taarifa ya hali ya Ulinzi na Usalama nchini kupitia kituo cha redio Dodoma
FM Mei 20, 2020.

Msemaji wa Jeshi la Polisi nchini Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi, (SACP) David
Misime akiwa katika kituo cxha televisheni cha Channel Ten akitoa mada za uelimishaji kwa
jamii juu ya Jinsi Jeshi la Polisi lilivyojipanga kupiga vita ugonjwa wa Corona Juni 4, 2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Morogoro, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi (SACP)
Wilbroad Mutafungwa (Wanne kulia) akiwa katika picha ya pamoja na Maafisa, Wakaguzi na
askari wa vyeo mbalimbali baada ya kufungua kituo kipya cha Polisi Mbingu kilichopo katika
Kijiji cha Mbingu Kata ya Mbingu Wilaya ya Kilombero Mei 30,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Morogoro, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi (SACP)
Wilbroad Mutafungwa akiongea na Maafisa, Wakaguzi, askari wa vyeo mbali mbali pamoja na
wanakijiji wa Kijiji cha Mbingu baada ya kufungua kituo kipya cha Polisi Mbingu kilichopo
katika Kijiji cha Mbingu Kata ya Mbingu wilaya ya Kilombero Mei 30,2020.

Umoja wetu ndio nguvu yetu.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Morogoro, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi (SACP)
Wilbroad Mutafungwa akiwaonesha waandishi wa habari vifaa mbalimbali vilivyoibwa katika
makanisa mbalimbali ambavyo vilipatikana baada ya kufanyika msako mkali kufuatia kutokea
kwa matukio manne ya kuvunja na kuiba katika makanisa ya T.A.G na Roman Catholic Mei
20,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Njombe Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Hamisi Issa akitoa
maelekezo yaliyotoka Makao Makuu ya Polisi kwa askari wa Mkoa huo juu ya namna ya kujikinga na ugonjwa wa Corona pamoja na suala la kufunguliwa kwa vyuo vya Polisi Mei 27,2020.

Umoja wetu ndio nguvu yetu.

Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mrisho Gambo akisisitiza jambo wakati alipokuwa akizungumza na Maafisa, Wakaguzi na askari Kata wa Jeshi la Polisi mkoani Arusha katika kikao
kazi cha kukumbushana wajibu wa Polisi kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kikao hicho
kilifanyika katika Bwalo la Maafisa wa Polisi Juni 06, 2020.

Waratibu Tarafa na baadhi ya Askari Kata 157 kutoka Kata zote za Mkoa wa Arusha ambao walishiriki katika kikao wakisikiliza maelekezo ya Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mrisho
Gambo wakati wa kikao cha kukumbushana wajibu wa Polisi kabla, wakati na baada ya
uchaguzi. Kikao hicho kilifanyika katika Bwalo la Maafisa wa Polisi Juni 06,2020.

Umoja wetu ndio nguvu yetu.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mwanza Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Jumanne Muliro
akimkabidhi Afisa Mnadhimu wa Mkoa huo ACP Sofia Jongo kompyuta mpakato (laptop) ambayo ni miongoni mwa kompyuta 11 zilizotolewa na wadau werevu wa mkoa wa Mwanza kwa
ajili ya maboresho ya utendaji kazi wa Jeshi la Polisi mkoani humo Juni 06,2020.

Kamanda
wa Polisi
Polisi Mkoa
Mkoa wa
wa Dodoma
Mwanza Kamishna
Kamishna Msaidizi
Msaidizi Mwandamizi
wa Polisi (ACP)
Kamanda wa
wa Polisi (SACP) Gilles
Muroto akipokea tani 10 za saruji sawa na mifuko 200 kutoka kwa Shabani Telatela ambaye ni
Meneja wa benki ya Posta Tanzania (TPB) Kanda ya Kati kwa niaba ya benki hiyo. Saruji hiyo
itatumika katika kukamilisha ujenzi wa kituo cha Polisi Mbande wilayani Kongwa Mkoa wa
Dodoma kinachojengwa kwa nguvu za wananchi Juni 02,2020.

Kamanda wa Polisi wa Kikosi cha Viwanja vya Ndege Jijini Dar es Salaam, Kamishna Msaidizi
wa Polisi (ACP) Jeremia Shilla akipokea salamu ya heshima kutoka kwa askari Polisi wa kikosi
hicho (hawapo pichani) mara baada ya kufanya ziara ya ukaguzi wa nusu mwaka katika kikosi Juni 02, 2020 na kuwataka askari wote kuchukua tahadhari ya kujikinga na maambukizi ya
ugonjwa wa Corona.

Mnadhimu wa Polisi Kikosi cha Viwanja vya Ndege, Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Johari
akifanya ukaguzi wa nusu mwaka wa vifaa vya Jeshi la Polisi katika kikosi hicho Juni 02,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Njombe Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Hamis Issah (Wanne
kutoka kushoto) akiwa katika picha ya pamoja na baadhi ya Waganga wa tiba asilia wa mkoa
wa Njombe Juni 10,2020 na kusisitiza Waganga wote wa mkoa huo kushirikiana na Jeshi la Polisi kuwafichua wahalifu,kutojihusisha na upigaji ramli chonganishi zinazopelekea mauaji katika
mkoa huo na kufanya kazi kwa kuzingatia taratibu za nchi.

Baadhi ya Waganga wa tiba asilia ambao walihudhulia katika kikao na Kamanda wa Polisi Mkoa
wa Njombe Kamishna Msaidizi wa Polisi (ACP) Hamis Issah Juni 10,2020 na kusisitiza waganga
wote wa mkoa huo kushirikiana na Jeshi la Polisi kuwafichua wahalifu,kutojihusisha na upigaji
ramli chonganishi zinazopelekea mauaji katika mkoa huo na kufanya kazi kwa kuzingatia taratibu za nchi.

AHUKUMIWA KIFUNGO CHA MAISHA KWA KUMBAKA MTOTO WA MIAKA TISA .
Mahakama ya Wilaya ya Ngorongoro imemhukumu kifungo cha maisha Jela mtuhumiwa
Filimon Valentine Mkazi wa Kijiji cha Maalon, Tarafa ya Loliondo, Wilaya ya Ngorongoro na
Mkoa wa Arusha baada ya kukutwa na hatia ya kumbaka binti mwenye umri wa miaka 9 (jina
limehifadhiwa).
Hukumu hiyo ilisomwa na Hakimu wa Mahakama hiyo Mheshimiwa Demetrio Nyakunga
tarehe 09.06.2020 ambapo alisema Mahakama ililazimika kumhukumu kifungo hicho cha
Maisha Gerezani kwa kutenda kosa kinyume cha sheria Kifungu Namba 130, kifungu kidogo
cha kwanza na cha pili (E) na Kifungu cha 131, (I) Sura ya 16, kanuni ya Adhabu kama
ilivyofanyiwa Marekebisho mwaka 2020.
Katika kesi hiyo ya Jinai namba 22 ya mwaka 2020 Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo
tarehe 08 June 2020, saa 6 za Usiku huko katika kijiji cha Maaloni
Awali mtuhumiwa Bwana Filimon alisomewa mashitaka yake ambapo alikana kuhusika na
tukio hilo. Hata hivyo baada ya Upande wa mashtaka kutoa Ushahidi wake na kusikilizwa
mahakamani, Mahakama ilimkuta na kosa la kujibu na Mtuhumiwa alipewa nafasi ya kujitetea
ambapo aliiambia Mahakama kuwa Usiku ule alikuwa amelewa Pombe na hivyo hakumbuki
alichokifanya.
Mwendesha Mashitaka wa Serikali katika Kesi hiyo
SSP Nassoro Sisiwaya ambaye pia ni Mkuu wa Polisi Wilaya ya Ngorongoro aliiomba
Mahakama itoe adhabu kali kwa Mtuhumiwa huyo kwa sababu kosa alilolitenda ni kitendo
cha kinyama na hakikubaliki katika jamii yoyote.
SSP Sisiwaya aliendelea kuiambia Mahakama kuwa kitendo hicho kimemfanya Binti huyo
kuathirika kisaikolojia na mpaka sasa hivi akiwaona watoto wa kiume na wanaume wakubwa
anakimbia Porini na hivyo adhabu hiyo inatakiwa kuwa fundisho kwa watu wengine wenye
Tabia kama hizo katika jamii.
Mtuhumiwa huyo alikamatwa baada ya Taarifa kutolewa na Wasamaria wema, ambapo
walimpatia Afisa mtendaji wa Kijiji cha Maaloni taarifa za kubakwa kwa Binti huyo, nae Afisa
Mtendaji huyu Bwana Kiroba Wazee alitoa taarifa kwa jeshi la Polisi ambapo Kamanda wa
Polisi Wilaya ya Ngorongoro alifika katika Kijiji cha Maaloni na kumtia nguvuni mtuhumiwa.
Akizungumzia tukio hilo Afisa Ustawi wa Jamii Halimashauri ya Ngorongoro Bwana Benezeth
Bwikizu ambae pia alikuwepo mahakamani hapo alisema, tukio hilo ni tukio la kinyama na
ni kinyume cha maadili ya jamii, Bw. Bwikizu aliipongeza mahakama kwa kutoa adhabu
hiyo kwa Mtuhumiwa ambapo amesema adhabu hiyo itakuwa fundisho kwa Mtuhumiwa
mwenyewe na watu wenye tabia kama hizo, Bwikizu aliongeza kwa kuwapongeza wananchi
waliotoa taarifa hizo na kuitaka jamii kuendelea kuwalinda watoto.
Kwa upande wa Wananchi wa Maaloni waliokuwepo Mahakamani hapo wakati hukumu
hiyo ikitolewa pamoja na kuipongeza mahakama kwa kutoa Adhabu hiyo kwa Mtuhumiwa,
wamesema pia tukio kama hili la MTU mzima kumbaka mtoto mdogo nila aibu sana Kijijini
hapo na halijawahi kutokea.
Wananchi wa Maaloni pia wamelipongeza Jeshi la Polisi Wilayani Ngorongoro kwa namna
ambavyo walifanya haraka kufika katika eneo la tukio mara baada ya kupata taarifa, Wananchi
hao pia wameendelea kulishukuru Jeshi la Polisi kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa
mbele katika kulinda Raia na Mali zao Wilayani Ngorongoro.

Wachezaji wa timu ya mpira wa miguu ya Polisi Tanzania wakifanya mazoezi katika Uwanja wa Chuo
cha Ushirika Moshi, Juni 06,2020 kujiandaa na muendelezo wa ligi kuu baada ya kusimama kutokana na
ugonjwa wa Corona.

