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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

T

MALEZI BORA YA FAMILIA NI SULUHU YA UHALIFU NCHINI

Na. PC Tamimu Adam.

angu kuanza kwa ulimwengu, Familia imeonekana kuwa ni nguzo muhimu ya jamii. Ustawi wa
jamii, ukuaji wa taasisi nyingine za jamii na taifa kwa ujumla hutegemea sana uimara wa jamii ambao
hutokana na uwepo wa familia yenye malezi bora. Kwa tafsiri ya rahisi ya familia inaweza kuwa ni baba,
mama na mtoto au watoto ambapo mtoto huwategemea baba na mama ambao ni wazazi katika maisha
yake ya kila siku kuhusiana na malezi na makuzi yake.

Kutetereka kwa malezi katika ngazi ya familia mara nyingi huleta uharibifu ambao huwa na tabia ya kuhamia katika taasisi nyingine ndani ya jamii na kupelekea kuharibika kwa jamii nzima. Makuzi ya mwanadamu hukutana na mazingira mbalimbali katika maisha yake ambayo humwezesha kujifunza mambo
mengi ndani ya jamii.
Mafunzo hayo yanaweza kuwa ya kujifunza au kuiga namna watu wengine ndani ya jamii wanavyofanya
au kwa kupatiwa mafunzo mema na yasiyokuwa mema. Ni dhahiri kuwa suala la malezi ya familia linatakiwa kuangaliwa kuanzia ngazi ya familia ili taifa lisijekuwa na watu wasiokuwa wema.
Inafahamika wazi kuwa kulingana na hali ya kiuchumi, siku hizi wazazi na walezi wengi hutumia muda
wao mwingi nje ya familia kwa ajili ya kutafuta mali na maisha kwa ajili ya kujiongezea kipato. Mafao
wafanyakazi hutumia muda mwingi kwa Waajili wao na wakati mwingine hutelekeza familia zao kwa
lengo la kumridhisha Mwajiri, jambo ambalo hupelekea kudhorotesha malezi ya watoto na kusababisha
watoto kuangukia katika malezi ya makundi ya watu wasiofaa ndani ya jamii.
Wakati mwingine watu huwa wanajisahau na kufikiri kuwa uhusiano walionao na wafanyakazi wenzao ni
muhimu sana kuliko uhusiano na watoto wao, ndugu zao jambo ambalo hupelelekea kutokuwa na uangalizi wa watoto wao, matokeo yake kutokuwa na malezi bora katika familia.
Tafsiri yake ni kwamba uwekezaji katika familia ndio msingi wa malezi na jamii bora, tukiwekeza katika
familia zetu kwa kuimarisha uhusiano na uangalizi tutaweza kukabiliana na kero ndani ya jamii ikiwemo
suala la uhalifu.
Kwa kutambua hilo, Machi 3, mwaka huu, Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, IGP Simon Sirro alizungumza na wananchi wa mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro na kuwataka wazazi na walezi kuendelea
kuimarisha malezi ya familia kwa kuwajenga watoto wao katika maadili yanayaofaa jambo ambalo litasaidia kuwaepusha kwenye vitendo vya uhalifu na kuwa kero ndani ya jamii.
“Ni aibu kuwa na mtoto mwizi na ni aibu pia kuwa na mtoto anayefanya vitendo vya ukatili” alisema IGP
Sirro.
Kutenda uhalifu kwa tafsiri ya mtazamo wa kidini ni kutenda dhambi jambo ambalo viongozi wa dini
zote huwakemea waumini wao kutotenda dhambi na kuwataka kufanya matendo mema. Pia, kutenda
dhambi kwa tafsiri ya mtazamo wa kiusalama, ni kutenda uhalifu jambo ambalo vyombo vya usalama ikiwemo Jeshi la Polisi ambalo mara kwa mara limekuwa likikemea vitendo hivyo ndani jamii.
Hivyo, malezi bora ya watoto yanatakiwa kuzingatiwa na kupewa kipaumbele cha pekee kwa kuwa ndio
mwanzo wa jamii na taifa kwa ujumla. Wazazi na walezi wakizingatia na kuwekeza katika familia kwa kuimarisha uangalizi watoto tutapunguza dhambi nyingi na kero ya uhalifu ndani ya jamii.

Mkuu wa Jeshi la Polisi Nchini IGP Simon Sirro akikata utepe kwenye ufunguzi wa kituo
cha Polisi utalii kilichojengwa Nungwi Mkoa Kaskazini Unguja ,Zanzibari Machi 31,2020.

Mkuu wa Jeshi la Polisi Nchini IGP Simon Sirro akikabidhi kompyuta kwa kamishina wa
Zanzibar kwa ajili ya matumizi mbalimbali kwenye kituo cha Polisi utalii kilichojengwa
Nungwi Mkoa Kaskazini Unguja ,Zanzibari Machi 31,2020.

HAKIKISHA GARI LINAKAGULIWA POLISI NA TRA KABLA YA KUNUNUA.
Na Hassan Mndeme.
Katika kuimarisha hali ya usalama nchini, Jeshi la Polisi Tanzania limekua likifanya operesheni mbalimbali
nchi nzima ya kukamata wezi wamagari, pikipiki pamoja na vipuri vya magari.
Operesheni hizo zimekua zikifanyika kutokana na ongezeko malalamiko ya watu kuibiwa magari pamoja na
vipuri vya magari.
Akizungumza na waandishi wa habari tarehe 28.03.2020, Mkurugenzi wa Upelelezi wa Makosa ya Jinai, Kamishna Robert Boaz alisema wezi hao wamekua wanaiba wakati magari yameegeshwa nyumbani nyakati za
usiku na kuyauza yakiwa mazima ama kuyafungua vipuri na kuuza vipande vipande.
“Kutokana na operesheni zilizofanyika hivi karibuni tumefanikiwa kukamata jumla ya magari 130, pikipiki 753 pamoja na watuhumiwa 128 tumewakatama na tunaendelea kuwahoji na upelelezi utakapokamilika
tutawafikisha Mahakamani” alisema DCI Robert Boaz.
Kamishna Boaz alitoa rai kwa wananchi kuzingatia mambo muhimu kabla ya kununua magari yaliyotumika.
Alisema kuwa wanunuzi wa magari yaliyotumika ni muhimu kabla ya kununua wajiridhishe kwamba muuzaji ni mmiliki halali kwa kulikagua gari hilo Polisi ili kuoanisha taarifa za Polisi na kumbukumbu zilizopo
TRA.
Aidha kwa wamiliki ambao wanataka kufanya mabadiliko makubwa kwenye magari yao kwa mfano kubadilisha injini na rangi, ni lazima watoe taarifa TRA ili mabadiliko hayo yafanyike kwenye kumbukumbu za gari
zilizopo kwenye mfumo wa TRA.
DCI aliongeza kuwa, kwa wauzaji wa vipuri kuu kuu kwa maana ya used spare parts, ni muhimu wakazingatia sheria na kanuni zilizowataka kuwa na leseni halali na kuweka kumbukumbu za kuonesha walipopata
spea hizo ili kuepusha usumbufu.
Alisema Jeshi la Polisi linao wajibu wa kukagua biashara hizo na kujiridhisha uhalali wa mali zinazoingizwa
ili kujua uhalali ili kujua uhalali wa bidhaa wanazonunua na kusema kuwa wataendelea kukagua maduka ya
kuuza spea chakavu (used) mara kwa mara.
DCI amewaomba wananchi wote wema wazidi kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kuimarisha amani na
utulivu nchini kwa kuwa amani na utulivu ni kichocheo cha maendeleo ya Taifa nay a mwananchi mmoja
mmoja.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mwanza, ACP Jumanne Muliro akinawa mikono ili kujikinga
na maambukizi ya ya ugonjwa wa corona kabla ya kuingia katika Stendi Kuu ya mabasi ya
Nyabulogoya, Jijini Mwanza Machi 1,2020.

Naibu Kamishna wa Polisi (DCP) Ahmada A. Khamisi akifundisha somo la ramani kwa
vitendo kwa wanafunzi wa kozi ya Utayari katika eneo la Kilelepori kwenye Shule ya Polisi
Moshi mkoani Kilimanjaro Machi 26,2020.

Kamanda wa Polisi Mkoa wa Mbeya Kamishna Msaidizi Mwandamizi, Ulrich Matei akiwa
kwenye picha ya pamoja na maofisa mbalimbali wa magereza alipofanya ziara kwenye magereza ya Mkoa wa Mbeya akiwa ameambatana na mwakilishi wa mwendesha mashtaka wa
serikali wa Mkoa huo ndugu Basilius Namkambe pamoja na Kaimu Mkuu wa Upelelezi wa
Wilaya za Mbeya Machi1, 2020.

Matheo Anthony wa Polisi Tanzania akiwania mpira katika mchezo wa ligi kuu ya Vodacom
dhidi ya Azam fc uliochezwa katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam hivi karibuni.

Kamishna wa Utawala na Rasilimali Watu , CP Benedict akikabidhi bajaji kutoka Makao
Makuu ya Trafiki,kwa shughuli mbalimbali za ofisi Machi 31, 2020 kwa ajili ya kusaidia shughuli za kiutawala Polisi Makao Makuu Dodoma.

Afisa Mnadhimu wa Mkoa wa Kipolisi Kinondoni, ACP Japheti Kibona akiwa masta paredi
kwenye viwanja vya kituo cha Polisi Osterbay [katikati] akitoa maelekezo ya utendaji kazi kwa
Askari wa Mkoa huo wa Kinondoni Machi 30, 2020.

FAHAMU MAKOSA YA MTANDAO
Na.SP Joshua Mwangasa
JINSI YA KUEPUKA KUTENDA KOSA KWENYE MITANDAO YA KIJAMII.
• Kuwa na hofu ya Mungu
• Uelewa wa sheria
• Kutokubali kutekwa kifikra(Social engineering).
• Kutambua thamani na utu wa mtu mwingine
• Kutosambaza taarifa ambazo hauna uhakika nazo kwenye mitandao ya kijamii.
• Kuepuka kuweka/kutoa taarifa zako binafsi pasipo na hitaji la msingi.
• Kutoa taarifa pindi unapoona uhalifu unatendeka
CHANGAMOTO.
• Baadhi ya watu kutozingatia sheria zilizopo
• Ni makosa ambayo hayana mipaka(borderless)
• Kubadilika kwa mbinu ya utendaji wa Makosa(Modes Oparand)
• Kubadilika kwa teknolojia
• Uelewa mdogo kwa jamii juu ya matumizi ya mitandao
• Changamoto ya kisheria
• Jamii hutumia zaidi mitandao ya kijamii kwa mambo yasiyofaa.
• Wengi wa wamiliki wa mitandao ya kijamii hawatambui kama ni sehemu ya
kupambana na uhalifu huu.
• Baadhi ya mitandao ya kijamii iko nje ya nchi. Mf. facebook,
MATOKEO YA MATUMIZI MABAYA YA MTANDAO WA KIJAMII.
• Kijamii-  Mmomonyoko wa maadili
• Kisiasa – uvunjifu wa amani
• Kiuchumi- Uharibifu kwenye mifumo mihimu ya Kitaifa
NINI KIFANYIKE
• Kutoa Taarifa Polisi unapohisi viashiria vya Makosa ya mtandao
• Kusimamia sheria zilizopo bila kuwa na muhali
• Kuimarisha mahusiano kati ya Jeshi la Polisi na Taasisi zingine, mf.za kidini
• Kuheshimu sheria za nchi na tamaduni zake
• Kutambulika kwa vikundi vya mitandao ya kijamii
• Kutotuma taarifa ambayo hauna huhakika nayo.
• Kuepuka kufungua akaunti za mitandao ya kijamii ambazo hazina jina halisi(Anonymous account)

