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مقدمه
در شرایط امروزی در تمام کشورهای جهان پولیس به عنوان نیروی تامین کننده ی امن و نظم عامه و تنفیذ
کنند ی قانون پنداشته شده و فعالیت مینماید؛ زیرا موجودیت پولیس در هرجامعه ی یک امر ضروری و حتمی
میباشد و وظایف مشخص را درجهت تأمین امنیت ،باالخص جلوگیری از ارتکاب جرایم و مبارزه علیه پدیده های
جرم وجنایت را به عهده دارد .از این رو یونیفورم پولیس ملی مبیین حیثیت و وقار منسوبین پولیس ملی بوده که
با استفاده منظم و واحد از آن مطابق تعلیماتنامه ی یونیفورم پولیس ملی ،توجه عامه را به خود جلب کرده و باعث
آرامش خاطر شهروندان میشود.
طوریکه تجارب سالهای گذشته نشان داده ترویج واستفاده غیر منظم از یونیفورم پولیس ملی به رنگها ،اشکال
و انواع مختلف درمغایرت با ماده ( )6احکام و محتویات تعلیماتنامه ی یونیفورم پولیس ملی سال 1384که دارای
( )12فصل و ( )28ماده میباشد .رنگ یونیفورم پولیس ملی فوالدی تاریک و کال آن هم رنگ دریشی بوده تثبیت
گردیده است از طرف منسوبین قطعات ،جزوتام ها و سایرارگانهای وزارت امورداخله با درنظرداشت عالیق وسلیقه
های شخصی خویش ،یونیفورم مورد نظر شان را دوخت و مورد استفاده قرارداده اند .در نهایت امرمیتوان گفت که
این همه نقض آشکار تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی بوده و درضمن این عملکرد از جانب منسوبین پولیس
ملی سبب شده که شهروندان کشور شناخت کلی وهمه جانبه از پولیس ملی ویونیفورم مشخص آنها نداشته و
درهنگام مراجعه به پولیس دچار سر درگمی شده و در نهایت امر موضوعات متذکره سبب شده که جایگاه پولیس
در سطح اجتماع تضعیف واین موضوع به عنوان یک چالش پرسش برانگیز در سطح اجتماعی ،رهبری وزارت
امورداخله مطرح بوده است .از این رو تحقیق هذا جهت پیدان کردن راحل های منطقی وعلمی به منصه اجرا
گذاشته خواهد شد.
چون وزارت امورداخله ،طبق قوانین ،پالیسی و لوایح مربوطه وظیفه خود می داند تا برای پولیس ملی یونیفورم
تهیه وبه دسترس ایشان قرار دهند.
اینک تیم تحقیقی ریاست استراتیژی معینیت پالیسی واستراتیژی وزارت امورداخله بادرک مشکل متذکره در
صفوف قوای پولیس طبق هدایت مقامات ذیصالح و با استفاده از روش ها و ابزار های مدرن تحقیقی کار خویش را
دراین عرصه آغاز و یافته های تحقیقی شان را با مقامات ذیربط جهت حل مشکالت موجوده در میان خواهند
گذاشت که به یقین پرداختن به چنین مشکالت با استفاده از ابزار های وروش های مدرن امروزی میتواند وزارت
امورداخله را در جهت رسیدن به اهداف از قبل تعین شده شان کمک ویاری رساند .اینک تحقیق هذا به همین
منظور به کار گرفته شده تا رهبری وزارت امورداخله با استفا ده از یافته های این تحقیق در جهت حل مشکل
متذکره در صفوف قوای پولیس به اصالحات ضروری اقدام نموده وحل مشکل نمایند.
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معرفی
وزارت امورداخله به عنوان کلیدی ترین نهاد دولت جمهوری اسالمی افغانستان وظایف چون تامین امـن ونظـم
عامه ،تنفیذ قانون ،حراست از حقوق وآزادی های اساسی اتباع کشور ،کشف وجلوگیری به موقـ از ارتکـاب جـرم
وجنایت را به عهده داشته ومرتکبین آنها را به پنجه قانون میسپارد.
یونیفورم پولیس ملی وزارت امورداخله از جمله ضروریات مهم ومبرم اسـت کـه از طـرف ایـن نهـاد تهیـه وبـه
دسترس نیروی های پولیس ملی قرار میگیرد .یکی از اهداف مهم یونیفورم برای پولیس ملی اینست که ایشان در
هنگام اجرای وظایف روز مره ی شان و بمنظورشناسائی وتفکیک آنها از سایر افراد نهاد ها دیگر استفاده نمایند.
طبق تعلیماتنامه ،پالیسی ولوایح تدوین شده ،ریاست عمومی لوژستیک معینیت تامینـاتی مسـلول فـراهم سـازی
وتدارک یونیفورم برای پولیس ملی میباشد .هرچند بنا بر عوامل مختلف درحال حاضر قومانـدانی مشـترک انتقـال
مسلولیت های امنیتی برای افغانستان سیستیکا ،این مسلولیت را بـه عهـده دارد امـا منسـوبین وزارت امورداخلـه
مطابق به تعلیماتنامه یاد شده ،در رابطه به استفاده از یونیفورم که برای آنها در نظر گرفته شده مکلف اند بصـورت
درست واساسی از آن استفاده نموده و از این طریق است که پولیس در سطح اجتماعی توسط شهروندان شـناخته
شده و به انجام ماموریت شان میپردازند .از اینکه در این اواخیر منسوبین نظـامی پـولیس ملـی از یونیفـورم هـای
مختلف استفاده میکنند که در تضاد با تعلیمات نامه یونیفورم پولیس بوده ،بنا این موضوع به عنـوان یـک چـالش
مطرح گردیده است .با درنظرداشت این موضوع تیم تحقیقـی ریاسـت اسـتراتیژی معینیـت پالیسـی واسـتراتیژی
وزارت امورداخله تحقیق خویش را در این عرصه آغاز وبا استفاده از یافته های این تحقیق رهبری وزارت امورداخله
بخاطر حل مشکالت موجوده با درنظر داشت اوضاع واحوال کشور خواهند پرداخت.

هدف و مقاصد:
هدف از تحقیق کنونی (تشخیص یونیفورم واحد پولیس ملی دولت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد) .تا در
روشنی این پژوهش دیده شود که نوعیت و رنگ یونیفورم پولیس ملی چگونه تنظیم شده و اصالحات الزم را از چه
طریق میتوان به وجود آورد؟ که این همه از اساسی ترین هدف تحقیق هذا میباشد.
فرضیه:
از یونیفورم پولیس استفاده موثر صورت نمی گیرد.

جامعه آماری
نتیجه ی این پژوهش تأثیر ژرفی در فضای کاری جوانب ذیدخل خواهد داشت .بناءً در جامعه آماری و نمونه
جامعه این تحقیق ارگان ها و افرادی انتخاب میشوند که نتیجه موثر و ارزشمندی کسب گردد .بدین وسیله ادارات
ذیل شامل جامعه آماری این تحقیق میباشند:
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ارگانها ونهاد های که معلومات ازآنها بمنظور اجرای تحقیق صورت میگیرد شامل :قوماندانی عمومی جلب
وجذب ،ریاست عمومی پیژنتون ،ریاست عمومی لوژستیک ،ریاست مالی وبودیجه ،ریاست ع پولیس سرحدی،
ریاست امن عامه ،قوماندانی ع تعلیم وتربیه ،حوزات امنیتی پولیس شهر کابل ،فروشگاه های یونیفورم در بازار،
افراد واشخاص عادی جامعه میباشند که از طریق ،مطالعه ،مشاهده و پرسش نامه مورد تحقیق وبررسی علمی قرار
گرفته اند.
روشها و ابزار تحقیق:
این تحقیق از نظر کار بردی علمی ،واز نگاه مقصد توصیفی واز نقطه نظر جم آوری معلومات کیفـی وکمـی
میباشد .وروشهای که در این تحقق از آن استفاده بعمل آمده در ذیل نگارش یافته است.
روش مطالعه:

در این روش از مطالعه اسناد :قانون امور ذاتی ،تعلیماتنامه یونیفورم ،اصوالنامه ها ،پالیسی ها ،لـوایح مربـو
بخاطربدست آوردن معلومات بهتر وغنی ساختن تحقیق استفاده صـورت گرفتـه کـه در لیسـت شـماره ( )1درج
گردیده است.
روش مشاهده:

در این روش از محالت که در آن از یونیفورم پولیس ملی بطور غیر قانونی استفاده و یا به فروش می رسد مشاهده
صورت گرفته وهمچنان خیاطی های شهرکابل ،دیپو های البسه ،اعمارتخانه و ادارات کـه حـین اجـرای وظـایف از
یونیفورم پولیس استفاده مینمایند مشاهده بعمل آمده است.
استفاده منسوبین پولیس ملی از یونیفورم های مختلف:
طبق تعلیمات نامه ی یونیفورم پولیس ملی ،تمام منسوبین نظامی پولیس مکلف اند که از یک یونیفورم
مشخص واز قبل تعین شده استفاده نموده واز اینکه پولیس به کتگوری های مختلف قابل تقسیم میباشد و در عین
حال با درنظرداشت وظایف وقطعه ی مربوطه ی شان از عالیم وتاپه های مشخص و از قبل تعین شده قابل
شناسائی اند .از این رو میتوان گفت که استفاده منسوبین پولیس ملی از یونیفورم های مختلف در تضاد آشکار با
تعلیمات نامه ی یونیفورم پولیس ملی بوده وباعث گردیده است که شهروندان کشور وحتی منسوبین نظامی پولیس
ملی شناخت کامل ودرست از یونیفورم خویش نداشته باشند .چارت آتی به وضاحت نشان میدهد ،وقتی از
منسوبین پولیس سوال صورت گرفته که رنگ یونیفورم شما چگونه است اکثریت مطلق گفته اند که خاکستری و
به همین ترتیب یکی پی دیگر رنگ های سبز ،پلنگی زرد ،آبی ،پلنگی سبز را گفته اند .از اینکه منسوبین پولیس
ملی از یونیفورم های مختلف استفاده کرده و تاهنوز نمی دانند که رنگ یونیفورم آنها مطابق به تعلیمات چگونه
بوده ،بنا عدم آشنائی پولیس ملی از یونیفورم شان مطابق به تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی ،پالیسی و لوایح
وزارت امورداخله را میتواند ریشه در سه مورد آتی داشته باشد که عبارتند از:
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 ادارات مسلول در توزی یونیفورم به وقت وزمان معینه اقدام الزم وضروری را انجام نداده اند.
 منسوبین نظامی پولیس از تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی آگاهی کامل ندارند.
 منسوبین پولیس ملی بصورت درست ومسلکی آموزش ندیده اند.
سه مورد متذکره از اساسی ترین دالیل هستند که از طریق توزی پرسش نامه ها و مصاحبات با منسوبین
پولیس مشخص شده و عدم آشنائی پولیس ملی را از تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی آشکار میسازد و یا انیکه
ادارت مسلول در این زمینه دچار کم کاری شده اند .به هرصورت تنوع و استفاده منسوبین پولیس ملی از اشکال
مختلف یونیفورم ها در سطح اجتماعی شهروندان کشور را دچار سردرگمی کرده ویک شهروند در موق ضرورت
وبخاطر مراجعه به پولیس موظف به مشکل میتواند که شخص مسلول را پیدا کرده وحل مشکل نماید .در این
صورت میتوان گفت که استفاه ی منسوبین پولیس ملی از یونیفورم های مختلف در سطح اجتماعی برای
شهروندان پرسش برانگیز بوده است .بنا پرداختن به حل این مشکل بخاطر تحقق نظم وانظبا

چه در سطح

اجتماع و چه در صفوف قوای پولیس از اهمیت فوق العاده برخوردار میباشد.

یونیفورم فعلی شما چه زنگ است؟
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یونیفورم پولیس مطابق تعلیمات نامه یونیفورم:
طوریکه چارت آتی را مالحظه می فرمائید وقتی که مصاحبه کننده ی از منسوبین پولیس ملی سوال میکند که
چرا تصمیم گرفتید از این نوع یونیفورم استفاده نمائید؟ اکثریت مطلق شان دلیل آنرا تعلیمات نامه یونیفورم
پولیس ملی گفته و تعداد اندک شان عالیق و خواست های شخصی شان را دلیل این کار دانسته اند .آنعده از
منسوبین پولیس که استفاده های یونیفورم شان در تضاد با تعلیمات نامه یونیفورم ،لوایح ومقررات وزرات امورداخله
میباشد دلیل این کار شان را عالیق شخصی ،تقلید از دیگران وعدم دریافت یونیفورم به وقت و زمان معین از
مراج مسلول دانسته اند .بنا مشخص میشود که عدم نظارت ،کنترول وبررسی درست ارگانهای مسلول وزارت
امورداخله باعث گردیده است ،منسوبین پولیس ملی در انجام این کار شان نظم و انظبا را از نظر دور داشته
باشند .از این رو بخاطر تحقق نظم ودسپلین در صفوف قوای پولیس و استفاده همگانی پولیس از یونیفورم مشخص
واز قبل تعیین و مطابق به تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی نیازمند توجه جدی وهمه جانبه مسلولین وزارت
امورداخله و ارگانهای ذیدخل میباشد.

چرا تصمیم گرفتی این رنگ و نوع یونیفورم را استفاده کنی؟
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مطابق تعلیماتنامه

عالقه شخصی

یونیفورم پولیس ملی مبین حیثیت و وقار منسوبین پولیس ملی میباشد:
پولیس به عنوان مامورین دولت وخصوصا به عنوان نماینده دولت در میان ملت حضور پیدا کرده وهدف اساسی
آنها حل مشکالت اجتماعی ،تحقق امنیت ،تنفیذ قانون ...در سطح اجتماعی بوده و استفاده درست منسوبین پولیس
ملی از یونیفورم خویش سبب میشود که احترام شهروندان نسبت به مامورین موظف پولیس افزایش یافته و احترام
متقابلین و اعتماد درست شکل گیرد .در صورت که قیافه ویونیفورم یک منسوب پولیس غیر منظم بوده باشد این
قیافه ظاهری پولیس داللت بر بی دسپلینی منسوب پولیس کرده ،باور واعتماد مردم نسبت به موظفین کاهش
خواهد یافت وعدم اعتماد مردم نسبت به پولیس میتواند جایگاه پولیس را در میان شهروندان تضعیف کرده و زمینه
افزایش جرم وجنایت را در سطح ملی مساعد سازد .چارت آتی نشان میدهد که اکثریت مطلق منسوبین پولیس ملی
یونیفورم خویش را در بازار ترتیب کرده و خیا های شهری در هنگام دوخت و تهیه یونیفورم پولیس ملی ،معیار
های تعلیمات نامه یونیفورم عسکر را در نظر نگرفته ومطابق به فرمایش وعالیق اشخاص یونیفورم های شان را ترتیب
وبه صاحبان آن تسلیم مینمایند که داللت برضعف و نظارت ارگانهای مسلول در وزارت امورداخله دارد که الجرم
توجه به این مسلله پرداختن به مشکل کالن در صفوف قوای پولیس ملی کشور میباشد.

یونیفورم ات را از کجا تهیه نموده اید؟
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پولیس در میان مردم از روی یونیفورم مشخص شاخته شده و تفکیک میگردد:
پولیس در انجام وظایف محوله طبق تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی یونیفورم خویش را به تن کرده و
شهروندان کشور از روی یونیفورم شان آنها را شناخته و مراجعه خواهند کرد ،در صورتیکه یک منسوب نظامی
پولیس با یونیفورم آراسته نباشد در آن صورت شهروندان بخاطر حل مشکالت شان به پولیس به مشکل مواجه
خواهند شد .از این رو یونیفورم برای شناخت منسوبین پولیس توسط شهروندان از اهمیت فوق العاده برخوردار
بوده و نادیده گرفتن این امر مهم از جانب منسوبین پولیس درجریان وظایف شان پیامد های منفی را در پی
خواهد داشت و همچان یکی از اهداف مهم یونیفورم برای پولیس ملی این است که در هنگام اجرای وظایف
روزمره خویش به منظور شناسائی و تفکیک آنها از سایر نهاد ها و افراد غیر مسلول از آن اصوال استفاده خواهند
نمود ولی به اساس پرسش های که از منسوبین پولیس صورت گرفته ودر چارت آتی مشخص گردیده است
اکثریت مطلق منسوبین پولیس این موضوع را تائید کرده و تعداد اندک شان معتقد اند که استفاده منسوبین
پولیس ملی از یونیفورم های مختلف تاثیرات چندان در شناخت پولیس از جانب شهروندان نداشته ومهم نمی
باشد ولی نظریات اکثریت مطلق آنها یکسان بودن یونیفورم را در صفوف پولیس مهم دانسته وگفته اند که
شهروندان کشور زمانی متوانند پولیس را بصورت درست مورد شناسائی قرار دهند که نظم وانظبات در صفوف
پولیس وجود داشته باشد ویک شهروند باید بداند که پولیس موظف ومسلول ساحه او با چه نوع یونیفورم آراسته
است .در غیر آن استفاده پولیس ملی از یونیفورم های مختلف شهروندان را دچار مشکل ساخته و دربسیاری از
موارد نمی دانند که بخاطر حل مشکل شان به کدام یکی از پولیس یونیفورم دار مراجعه نموده وحل مشکل نمایند
که این موضوع میتواند در ذات خودش هم برای شهروندان وهم برای منسوبین پولیس ملی مشکل آفرین باشد.
موجودیت تنوع یونیفورم در صفوف پولیس برای شهروندان کشور پرسش برانگیز بوده است:

یافته های این تحقیق بیانگری این بوده است که شهروندان که در رابطه به چگونگی استفاده از یونیفورم پولیس
مورد پرسش قرار گرفتنداند ،چنین اظهار نظر نمودند که در طول بیشتر از یک دهه گذشته ده ها نوع یونیفورم را
در تن افراد واشخاص دیده اند که خود را پولیس معرفی کرده اند و این تنوع ورنگارنگی یونیفورم در صفوف پولیس
باعث گردیده که پولیس موظف و مسلول در ساحه را از غیر آن تشخیص نداده و در هنگام مراجعه به پولیس به
به نظر شما یونیفورم منظم پولیس با رنگ واحد باعث جلب اعتماد مردم میشود؟
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خوب

فوق العاده

مشکالت متعدد مواجه گردیده اند ،بنا شهروندان با طرح این پرسش از محقیقن موظف که چرا پولیس از دریشی
واحد ویک رنگ استفاده نمی کنند؟ ودرعین حال هستند افراد که بصورت غیر مسلوالنه از یونیفورم های نظامی
استفاده سو کرده و مورد تعقیب و باز پرس قرار نمی گیرند.
بنا ارایه پاسخ به این پرسش های شهروندان و رسیده گی به مشکالت آنها از اساسات کاری مقامات ارشد و
مامورین موظف و مسلول در وزارت امورداخله میباشد که اصالحات در این عرصه سبب تحقق نظم و شناخت
کامل شهروندان از پولیس ملی در عرصه اجتماعی میگردد که چارت آتی با درنظر داشت پرسش نامه ها محاسبه
وترتیب گردیده است وصحت این ادعا را بخوبی به اثبات می رساند.

آیا میدانید رنگ یونیفورم پولیس ملی چه نوع است؟
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دالیل عدم اعتماد مردم نسبت به یونیفورم پولیس ملی:
تامین امنیت و تفیذ قانون از اساسی ترین وظایف پولیس در کشور های جهان بوده وبا یونیفورم مشخص در
صحنه ی اجتماعی ظاهر شده و به ماموریت محوله ی شان میپردازند ،از این رو پولیس ملی کشور ما نیز چنین
وظایف سترگ را در کشور عهده دار بوده اهداف کاری و جهت گیری های آنها توسط قانون تنظیم و هدایات
مشخص وضروری در انجام وظایف محوله را از سوی مدیران ارشد و مسلولین مربوطه ی شان دریافت نموده و
مطابق به آن اجراات مینمایند .در صورتیکه نوعیت یونیفورم پولیس نظر به تعلیمات نامه ،مقرره و لوایح مشخص
شده باشد و استفاده یونیفورم های مختلف از جانب مامورین نظامی پولیس در تضاد با قانون ،لوایح وتعلیمات نامه
قرار داشته باشد مشخص است که این همه داللت بر بی نظمی و دسپلینی پولیس میکند تصاویر که درآتی دیده
میشود بیانگر این واقعیت انکار ناپذیر در صفوف پولیس ملی کرده الجرم بخاطر حل این مشکل و یکسان سازی
یونیفورم اتخاذ اقدامات جدی و همه جانبه را از سوی رهبری وزارت امورداخله و مسلولین مربوطه مینماید.
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یونیفورم پولیس ملی افغانستان مطابق به تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی:
تصاویر را که در فوق مشاهده نمودید در تضاد با تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی قرار داشته که حکایت از عدم
رعایت نظم ودسپلین در صفوف پولیس ملی افغانستان مینماید و همچنان تصاویر را که در آتی مالحظه مینمائید
مطابق به تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی افغانستان بوده که به سه کتگوری قابل تقسیم
•

یونیفورم تشریفاتی

•

یونیفورم دگری

•

یونیفورم بهار( افسران قرارگاه ،دفاتیر و اپارات مرکزی).

است:

مطابق ماده ( )6تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی ،رنگ یونیفورم پولیس ملی( افسران ،ساتنمنان ،محصلین و
ساتونکی ها) به رنگ فوالدی تاریک و کاله آن همرنگ دریشی تثبیت گردیده است و هرگونه استفاده ی یونیفورم
ها غیر از موارد متذکره خالف اصول و تعلیماتنامه یونیفورم پولیس ملی دانسته شده و حکایت از بی دسپلینی یک
منسوب پولیس میکند.
در ذیل تصاویر یونیفورم پولیس ملی را مطابق تعلیماتنامه یونیفورم مشاهده می نماید:
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دریافت ها:
اساسی ترین رکن تحقیق ،دریافت های دقیق آن بر مبنائی واقعیت ها بوده و یافته تحقیق کنونی موضوعات آتی
را شامل میشود:
 یکسان سازی یونیفوم پولیس ملی بصورت واحد؛
 یونیفوم پولیس ملی مطابق تعلمیات نامه ی یونیفورم توزی گردد؛
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 یونیفورم پولیس مطابق سایز هرمنسوب پولیس دوخت و توزی گردد؛
 وزارت امورداخله باید مطابق به فصول سال به هرمنسوب نظامی پولیس ملی افغانستان یونیفورم توزی نماید؛
 استفاده از یونیفورم واحد درصفوف قوای پولیس ،قوماندانی ع تعلیم وتربیه طبق پالن ومطابق تعلمیات نامه پولیس
ملی اجراات و از استفاده آن کنترول ونظارت نمایند:
 ادارات کشفی و استخباراتی از خرید وفروش یونیفورم وتجهیزات نظامی در شهر و بازار جلوگیری نموده با
متخلیفین برخورد قانونی نماید.
 در صورتیکه یونیفورم مشخص در تعلمیات نامه برای پولیس ملی در نظر گرفته شده باشد در آن صورت از تنوع و
ترویج یونیفورم ها بگونه ی سلیقوی جدا جلوگیری به عمل آید.
 منسوبین اداراتیکه از یونیفورم های استفاده مینمایند در تضاد با تعلیمات نامه ی یونیفورم پولیس ملی میباشد،
واضح سازند که این عملکرد شان مطابق به کدام سند و یا هدایات رسمی مقامات ذیصالح ومسلول صورت
میگیرد؟
 وقتی که برای هر منسوب پولیس بطور سهمیه بندی شده از طرف وزارت امورداخله یونیفورم درنظر گرفته شده .به
چه دلیل یونیفورم خویش را از مرج مربوطه به وقت و زمان معینه دریافت نمی نمایند؟

چالش ها:
 .1استفاده منسوبین پولیس یک ارگان از یونیفورم های مختلف.
 .2دوخت یونیفورم به اشکال و دیزاین های دلخواه در مغایرت با تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی.
 .3پوشیدن جنپر های ملکی و رنگارنگ باالی یونیفورم.
 .4نصب فورم و نشان و رتبه های پولیس ملی در بخشهای مختلف یونیفورم خالف تعلیماتنامه.
 .5موجودیت دکاکین خیاطی که بدون ثبت وراجستر در شهر وبازار در این عرصه فعالیت مینمایند.
 .6عدم نظارت دولت و مقامات ذیصالح از کارکرد خیاطی های که در این عرصه فعالیت مینمایند.
 .7عدم توزی به موق یونیفورم پولیس مطابق فصول سال از جانب معینیت تامیناتی وزارت امورداخله.
 .8استفاده غیر مسلوالنه گارد های مقامات ملکی و نظامی از یونیفورم پولیس.
 .9سوی استفاده ی افراد استفاده جو از یونیفورم پولیس به منظور تحقق مناف شوم خویش در سطح اجتماعی.
.10مطابق به تعلیمات نامه یک نوع خاص یونیفورم به تمام منسوبین نظامی پولیس به رنگ فوالدی تاریک در
نظرگرفته شده است ،با وجود آن منسوبین پولیس ملی از یونیفورم های رنگارنگ استفاده منیمایند.

با نتیجه گیری از این تحقیق برای بهبود ویکسان سازی یونیفورم پیشنهادات ذیل ارائه میگردد:
یافته های تحقیق هذا بیانگر آن است که پولیس ملی در شـرایط فعلـی و باتوجـه بـه مشـکالت لوژسـتیکی،
اکماالتی و اداری در وقت وزمان معینه یونیفورم مشخص دریافت نکرده و این امر باعث گردیده است که منسوبین
پولیس ازپول شخصی مطابق به سلیقه و عالیق شخصی شان در دکاکین شهرو بازار یونیفورم مورد نظر خویش را
خریداری وجهت دوخت به خیاطی های شهر فرمایش میدهند .این عمل باعث گردیده است که منسوبین پـولیس
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با یونیفورم های مخلتف در میان شهروندان ظاهر گردیده و شهروندان نیـز درهنگـام ضـرورت درشـناخت پـولیس
مسلول به مشکل مواجه شده ودرعین حال انواع دریشی و گوناگونی آن در صفوف پولیس نقـض آشـکار تعلیمـات
نامه یونیفورم پولیس پنداشته شده و جایگاه پولیس ملی را در سطح اجتماعی مورد پرسش قرارداده است که اینک
با درنظرداشت این مهم موارد آتی بخاطر حل مشکالت موجوده پشنهاد میگردد:
 توزی یونیفورم مطابق تعلیمات نامه با درنظرداشت شرایط جوی کشور و کود نمبر مخصوص.
 افسران وساتنمنان از سه نوع یونیفورم استفاده کرده میتوانند
الف :تشریفاتی
ب :دگری
ج :بهاری ( برای افسران قرارگاها ،دفاتر و اپارات مرکزی).
 ریاست ع لوژستیک در رابطه به دوخت یونیفورم مطابق احکام تعلیمات نامه اجراات الزم نموده در صورتیکه دوخت
یونیفورم به عهده ی منسبوبین پولیس باشد به افسران( عالی رتبه ،بلند رتبه و جوان) پول اجرت دوخت مطابق به
اوسط نرخ روز همزمان با توزی تکه ی دریشی قابل پرداخت میباشد.
 ریاست عمومی لوژستیک وسایر مراج ذیربط با درنظرداشت یافته های تحقیقی هذا اجراات واکماالت شان را
مطابق به نیازمندی های فوق عیار و به اسرع وقت متوسل به تطبیق آن شوند.
 معاونیت تعلیمات و پرسونل مسلولیت خواهند داشت که از چگونگی استفاده درست از یونیفورم پولیس ملی
مطابق به تعلمیات نامه ی یونیفورم نظارت نموده در صورت تخطی و اشتباهات در سطوح مختلف پولیس ،توصیه،
اخطاریه و مجازات عسکری را مطابق به قانون ،مقرره ،الیحه و طرزالعمل ها در نظر داشته باشند.
 هرگونه سوی استفاده از یونیفورم پولیس توسط افراد غیر مسلول جرم بوده با افراد متخلف برخورد قانونی صورت
میگیرد.
 یکسان سازی یونیفورم پولیس باعث خواهد شد که شهروندان در شناخت پولیس دچار سردرگمی نشده و قادر
خواهند بود که پولیس را از سایر افراد غیر مسلول تفکیک ودر موق ضرورت به آن مراجعه کنند.

ضمایم:
ضمیمه شماره  -1لست اسنادیکه مطالعه میشود





تعلیمات نامه یونیفورم پولیس ملی.
قانون پولیس.
لوایح و پالیسی ها.
پالیسی استفاده از یونیفورم واحد توسط منسوبین پولیس ملی.
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تاریخ......../....../...... :
مشخصات پاسخگو

سن .............جنسیت( مرد

زن

) درجه تحصیل ...................سکونت فعلی ( ناحیه.............شهرکابل)

پاسخ ،سواالت طرح شده را با گذاشتن عالمت(√) نشانی نمائید.

پرسشنامه از شهروندان شهر کابل درمورد یونیفورم قوای پولیس ملی.
 -1آیا میدانید رنگ یونیفورم پولیس ملی چه نوع است؟
سبزتاریک
خاکستری
پلنگی سبز
پلنگی زرد
سفید
ابی
نمی دانم
 -2به نظر شما یونیفورم منظم پولیس با رنگ واحد باعث جلب اعتماد مردم می شود ؟
فوق العاده
خوب
تا حدی
نه
نه اصالء
نمیدانم

تاریخ......../....../...... :
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مشخصات پاسخگو

سن................جنسیت( مرد

زن

) رتبه..................درجه تحصیل...................

سکونت فعلی ( ناحیه................شهرکابل) محل وظیفه(حوزه/جزوتام)..............................................

پاسخ ،سواالت طرح شده را با گذاشتن عالمت(√) نشانی نمائید.

پرسشنامه از منسوبین پولیس ملی درمورد یونیفورم قوای پولیس.

-1

یونیفورم فعلی شماچه رنگ است؟
خاکستری
سبز
پلنگی زرد
پلنگی سبز
آبی
نمی دانم

 -2چرا تصمیم گرفتی این رنگ و نوع یونیفورم را استفاده کنی؟
عالقه شخصی
مطابق تعلیماتنامه
از دیگران یاد گرفتم
این تکه برایم توزی شده از طرف حکومت
نمیدانم
 -3یونیفورم ات را از کجا تهیه نموده اید؟
ازقطعه مربوطه.
ازبازارآزاد
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