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 ۱۶/۰۸/۲۰۲۲         لیکوال: سراج الحق ببرک زی ځدراڼ

 

 ارواپوهنه حقوقي او عدلي جرمي،
 

 سرېزه:
جرمي ارواپوهنه د انسانانو داخلي تجربې، فکرونه، کالوجي یا ېنال سېکریم

ي، کوم چې قانون لر کار سروتخیلونه او د هغو خلکو له سلوک او چلند سره 
ماتوي. جرمي ارواپوهنه عقاید، افکار، نیتونه، غبرګونونه او ټول هغه څه 

جرمي ارواپوهنه د مطالعه کوي، کوم چې د جنایې کړو وړو سره تړاو لري. 
د جرم په اړه وضاحت جنایي اروپوهنه .  باندې تمرکز لري څېړلوپه  بهیرجرم 

، جرم څنګه، ولې پېښ شوي او مخنیوي دي ورکول، تشریح کول او پوهیدل
 یې څنګه کیداې شي. 

تور، اتهام، ګناه او جرم مانا  crimen٬٬ ٬٬الوجي یو التیني توری دی نېکریم
په توګه جرمي  علم  تجربوي هیو دجرمپوهنه  پوهنه. ٬٬لوجي٬٬.ورکوي

شوي ارزونې او  لڅېړتیوري، علمي ، بیانونهلیکلي راپورونه،  ارواپوهنېزه
میتودونو لپاره د ټولنپوهنې تجربوي علمي ازمویې. د دې تجربوي او کوي پرتله سره تجربو له الرې د  اهداتمش

 ډول همدا ونه شتون لري. جرمي ارواپوهنه د جرمونو د مخنیوي او د مجرمینو درملنې ته وقف شوي ده.دمیتو
 ينالوجېې شي. کریملو په مرسته کشف کیدمیتودون زواو جرم څنګه د ارواپوهنې  ، جرم څنګه رامنځته کیږييڅېړ

پولیسي ، د ارواپوهنې، ټولنپوهنې، حقپوهنې، قانونپوهنې، پولیسپوهنې، درملنې یا د عقلي او عصبيد رواني 
نالستیک ېنالوجي اصطالح د کریمېاقتصاد سره نږدې اړیکې لري. د کریمله ، کیمیا، فزیک او يلوجوبیارواپوهنې، 

 شي. ېدواړه علوم د یو بل سره د مرستندویه علومو په توګه کتل کیداسره توپیر لري. خو 
څرګندیدو ډولونو په اړه یوه عمومي د نالستک لومړې موخه د جرمونو الملونو او ېپه داسي حال کې چې د کریم

د  نیک موخېخنال تېي. د کریموکړکې مرسته حلولو  د انفرادي جنایي قضیو په ، څوه او السته راوړنه دهنپوه
جنایې جرمونو په اړه شواهد چمتو کول، پلټل، پیژندل او د جنایې جرمونو د مخنیوی، په وړاندې یې مبارزه او 

جرم، مجرم، د جرم قربانیان او د جرم کنټرول او د جرم  مفهومي. د جرمپوهنې مرکزي ول دروښانتیا رامنځته ک
وضیح کوي، وړاندوېنې او مخنیوي په اړه بحث چلند ت او مخنیوي دی. جرمپوهنه د ټولنې د وګړو جرمي سلوک

کوي. همدارراز د بېالبېلو بندېزونو بڼې اغېزې او د مجرمینو سره ځانګړي چلند او د درملنې ځانګړي شرایطو په 
 تړاو لري. نږدې ډیسپلین ارواپوهنېزه اړه بحث کوي. همدا ډول د جنایي جرمونو قربانیانو سره همدا 

جرمونه ي یجناالمانه جنایتونه او ظ ه وتليتصور لهونکي نزړه بوږ وحشتناکهبیا ار وار بیا زموږ په ټولنه کې په و
څوک کولي شي داسي یو  ٬٬پوښتنه راپورته کیږي: دلته دا ق نه لري. طول منډیڅ په هاصأل ېنې ځترسره کیږي. 

یا جرمي نال سېکالوجي ېځوانه ساینسي پوهنه کریم أیوه نسبت؟. په دې اړه  عمل ترسره کړيجنایي جرمي 
 ومومي. ونهځوابپه اړه  وڅو همدې پوښتن د ځان لپاره دنده ټاکلي،ارواپوهنې 

 په دې اړه، خو يدا استدالل خورا ساده ښکارکه څه هم  هر جنایي جرم ترشا یوه جرمي مفکوره شتون لري.د 
نو څخه کار اخلي، تر څو د وله میتودهني په زیاتیدونکي توګه د ارواپو مامورین پلټونکي ځېرک او هوښیارجنایي 

، په ځانګړي ډول د و له مخېورونپانګېزه مالومه کړي. د بېلګې په توګه د ارواپوهنې رواني را يمجرم جرم
رامنځته  يډسپیلن دومره ضدو نقیض تناقضونه نه داو حقوقي عدلي هیڅ بل  ل کیږي.ړمجرمینو پروفایلونه څی

 ارواپوهنې.  جرميکړي، لکه 
کتابونه  ناولونه او جنایي، سیریالونه ه،ډیر جنایي فلمونڅیړنې، جنایي ډیري علمي  جوړولو لپارهپروفایلنګ م جرد 

لوبغاړي یا د جنایي دا ډول کیسو  د کې مهم رول لوبوي. ښتاسطورې جوړپه مطالعه کیږي. دا ټول د پروفایل 
 په مخونو کې بديچې د دوی ي ، داسي بریښويۍ کچې څخه لوړ خلک نېد منځپه ټولنه کې قضیو مرتکبین اکثرآ 
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ي، چې د یو عادی انسان لخوا نه شي ترسره ویکلي شوي وي. د دوی جرمونه دومره کړغیړن او ناوړه لمخکې 
 حیواني او شیطاني خواص ونه لري. ځان کې خپل په کیدای، تر څو هغه 

لند المل ګرځي. جرمي ارواپوهان د مرتکبینو نال ارواپوهان هغه الملونه څېړي، کوم چې د جرمي عمل او چېکریم
سرو کار لري. په ورته وخت کې دوی په ټولنه کې د جرم په اړه  توګهه او قربانیانو د ارواپوهنې سره په ژور

د مجرم جوړوي. یو جرمي ارواپوه  ونهپروفایل څخه مرتکبینود کوي او د جرمي عمل ترسره ژورې څېړنې 
د  مجرمجنایي چې جرمي ارواپوه پلټي، پلټي.  څېړې اوپه وخت کې  ره شوي جرمروحي او رواني حالت د تر س

، چې یو جرمي وووای وکولي ش ؟.که نهاخته و  اختاللشعور په د یا ځواک جرم ارتکاب په وخت کې د اداراک 
 کوي. ترسره  ېڅېړنفکر او  په اړهروښانولو شالید  د ارواپوه د پېښې

نال ارواپوه د پولیسو جنایي مامور سره نږدې کار کوي. د ېنالستک یوه برخه ده، کریمېپولیسي ارواپوهنه د کریم
مشاهدات مرسته کوي، څو د مجرمینو په اړه سم قضاوت وشي او د جرم شدت مالوم شي. جرمي تجربې او هغه 

 برسېره کوي. راڅیړي او بلکې د جنایت الملونه  ،ارواپوه نه یوازې جرم
تیو کلونو کې د جرمي ارواپوهنې، حقوقي ارواپوهنې او عدلي ارواپوهنې په اړه د ډېرو په دې ورسپه نړۍ کې 

نال، ېي ده. په دې لیکنه کې یوه هڅه کیږي او تشریح کیږي، چې څنګه کریمزیاته شوخلکو پاملرنه او لیوالتیا 
اجباري په قانوني  څنګهعدلي ارواپوهان کار کوي، دوی د روانې مجرمینو سره څه ډول چلند کوي او  حقوقي او
ول کیږي او دغو روانې ناروغانو ته په عدلي ږدارادې خالف روانې کتنځایونو ته لید هغه روانې مجرم توګه یو 

الرښونې اصالحي او  مرستېارواپوهنېزه ، روغتونو کې څه ډول چلندکتنځایونو یا رواني ارواپوهنیزه درملنې 
 .  کیږي

 

 :د جرمي ارواپوهنې لنډ تاریخ
هغه کال کې  1934ه نامه دې پیټاوال پیل کړي دي. په پپه اړه لومړنی لیکنې یوه فرانسوي  يکالوجېنال سېد کریم

چاپ کړه. د نولسمې او شلمې پېړۍ په پیل کې د جرمي  د مشهورو او په زړه پورې حقوقي جنایي قضیو یوه ټولګه
 ستاف اشفنبرګ وو. زهمدارنګه ایریک ولفین او ګارواپوهنې مخکښان ایټالویان هر یو لومبروسو، هانس او 

ایټالوي س کړ. دغه ېژورنال تاسیو ریفورم لپاره  نکال کې اشفنبرګ د جرمي ارواپوهنې او د جزا قانو 1904په 
 . لمخکښان ارواپوهان نه ول، بلکې حقوقپوهان او ډاکټران و

عمده ډول د جرمي عمل د تورنو کسانو او د کلونو پورې د جرمي ارواپوهانو څېړنې په  1920څخه تر  1900د 
ې له هنیا د مجرم شخصیت د ارواپو کې عمل يجرمیوه  پهخو عینې شاهدانو شهادتونو او بیانونه سره پرتله کول. 

 له پامه غورځول شوي و. په کې ه خاړ
له امله کوم  رخه کې د دویمې نړیوالې جګړېبارواپوهنې په  يد جرماروپا کې  ترمنځکلونو 1945 -1933 د 

محاکمو کې کریمېنال سېکالوجستان په اروپایي نن ورځې پورې  کال څخه تر 1945مهم پرمختګ رامنځته نشو. د 
بیانونو د ، تجوېزونو، رواني څېړنیز راپورونود ، ، مسلکي نظر ورکولوتصدیقولو ولوو اظهارتشاهدارواني مد 

 رابلل کیږي. ګمارل او لپاره  وارزونګرځولو او اعتباري 
، څو  پلټنې کويارزونې او بې ګنایې واپوهنې له اړخه د مجرمینو د ګناه راد سې ارواپوهان ېکالونو راه 1957د 

د سلیم عقل  که ،لدرلود تالالتیا فکري اخکولو په وخت کې رواني ناروغي ه مجرم د جرمي عمل د ترسرومومي 
په دې برخه . پخوا به هساحه رامنځته شوحقوقي او عدلي علمي یوه نوې ګناه ارزونې سره دې ډول د  .و انخاوند
 .ګمارل کیدلد مجرم رواني روغتیایي حالت ارزونې لپاره یوازې د طب ډاکټران د متخصصینو په توګه کې 

په جرمونو شمیر د مخدره توکو سره په تړاو د لسېزو راهیسې د مخدره توکو اړوند روږدي مجرمینو او   1970د
 شعار پیل شو.  ٬٬درمنلېد د مجازاتو پر ځای  ٬٬مخدره توکو روږدو مجرمینو درملنه په سرهیدو زیات

مجرمین د متکرر کالونو راهیسې په جرمني کې د یوې رسمې قانوي مقررې له مخې دا ډول روږدي   1982د
کیږي. په دې ل یږدوروغتونونو ته لد عقلي عصبي درملنې مرکزونو یا عدلي څخه د اروایې  توقیف مرکزونو

ارل کیږي، څو دوی د بېال بېلو میتودونو او تجربوي مطالعاتو له پبرخه کې د ارواپوهنې متخصصینو ته دنده س
وړاندې او مسلکي نظر تجوېزونه  ،سپارښتنې ،ځوابونهپه اړه الرې محکمې ته د مجرم د جرمي مسوولیت پوښتنو 

 د سلیم عقل خاوند دی. که ، غونار ينمهال روا رپد ترسره کولو کړي، چې ایا مجرم د جرم 
څو ومومي چې کړه وکړه او چلند څخه مالوموي او هڅه کوي، یا رواني جرمي ارواپوهان د مجرمینو دروني 

 درلودل. ونهدلیلکوم انګېزه او  څهمجرم د جرم ترسره کولو لپاره 
مسلک تخصصوصي کالوجي یا جرمي ارواپوهنه د عدلي ارواپوهنې یوه مهمه برخه ده. د دې ېنال سېکریم

 چې د ارواپوهنې او هم د جرمپوهنې سره تړاو لري. کوم ، يپوښتنو باندې بوخت ددې متخصصین هممهاله په 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 8تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

نایي پولیسو تر جرمونو په قضیو کې د ج ۍښتونې یا جنسي تېرتکې، د  وه پرمختللي نړۍ کې د قتل په قضیپنن 
ارواپوهان هم برخه اخلي. دوی په ګډه هڅه کوي او غواړي پوه شي، چې مجرم ولې دغه جرمي عمل  څنګ

له ځانه ي جرمي عمل کې یو څه کړترسره کړي دی. هر قاتل، هر تیری کوونکی، هر اختطافګر په خپل ترسره 
لې یې دغه قرباني شوي سړی ټاکلي دی، ولې د جرم ترسره کولو دغه سیمه غوره کړي ده. وچې ښکاره کوي، 

پالوې هڅه کوي، د داسي  دغه ارواپوهانود پولیسو او  يبرګی کارولي دی. د جنایټولې یې چاړه، تومانچه یا 
یې څه وه او او ماهیت مجرم څوک دی. د جرم انګېزه اصلي چې ، نمونو څخه د جرمي عمل پایلې راوباسي يچلند

تعقیب کړي. جنایي پولیس او ارواپوهان په ګډه د دې پوښتنو د ځوابولو او وڅاري یا مجرم ، چېرته کولي شي
انځور رامنځ ته کوي. د مجرم په لټون کې یا ګونګ ولو ورسته د مجرم په اړه د پیژندنې یو فنټوم ټمالوماتو را

مجرم په اړه یو ډول د  مالومات راټولوي. په دې توګه دوی ددقیق جنایې ارواپوهان په ډېر دقت سره خورا مهم 
یوازې د  و موږخپه څېر فکر وکړو،  یا مجرمینو موږ نشو کولي د جنایتکارانوهو انځور رامنځ ته کوي.  دپیژن

 کولي شو. ېکې د تګ هڅاو پل په بوټونو  مجرمینو
 

 پروفایلنګ جوړول: او د مجرمقضیې تحلیل  يد جرم
مجرم پروفایل کولو په نامه یادیږي. د مجرم پروفایلینګ د د پروفایلینګ اصطالح یوه امریکایې اصطالح ده، چې 

جوړول د یوه ناپیژندل شوي یا نامالوم مجرم سلوک او چلند په ېوه پراخه هر اړخیزه توصیفې څیړنه کې یو جرمي 
ته منسوب کیږي. د نږدې دوه   FBI أالح عمومد پروفایلینګ اصطرغول او تفسیر کیږي یا جوړیږي.  عمل بیا

کړي او جنایي فلمونه ډک خپرونې  ،یکنېلډېرې  ېګلیسي امریکایې ژبې نړۍ په دې موضوع باندنلسیږو راهیسې ا
ې د پروفایل ېپورې قضپه زړه  لخوا ډیرې ارواپوهانو او د روانې درمنلۍ ډاکټرانود دي. په جرمي پروفایلونو کې 

نو یو میتود دی. لټې لپاره د پدنې او موننو د پیژندنیري قتلونو او قاتالځد زن رأوي دي. پروفایلونه اکثپه توګه بیان ش
قضیه کې ګام اخلي، چیري جنایی پروفایلونه ترتیبوي. پروفایلر په هغه  ونورواني جرمد یو متخصص پروفایلر 

پولیسو د مجرمینو پروفایلینګ د جنایتکارانو جنایي متخصصین پاتې راغلي وي.  ينچې جرمپوهان او د جرم پیژند
څو نا حل شوي جرمي قضیې پرې حل کړي. د  ،يواروسلې په توګه ک ويپه وړاندې مبارزه کې د یوې معجز

کیږي. په بلل په نامه کی نشنوتحلیلونکي یا په ادارو کې یو مسلکي پروفایلر د قضیې  وپولیسفدرالي جنایي جرمني 
شرایط تحلیل کیږي. دغه  انهمجرم د شخصیت ځانګړتیاوې او د چلند ستونزې او د ژوند پروفایل کې د نامالوم

  ره تړاو لري.سمشخصات ټول د مجرم تحلیلي پروفایل 
کال کې تر ټولو لومړنۍ او پخوانۍ جنایې پروفایلینګ د داکټر توماس بانډ لخوا لیکلئ شوي دی. هغه د  1888په 

احتمالي ځانګړتیاوي په ګوته کړي او هغه یې په  ٬٬ Jack the Ripper ٬٬پیژندل شوي مشهور زنځېري قاتل 
 کې شاملې کړې وې، دغه قاتل په لندن کې د پېنځو فاحشو ښځو د وژلو په تور تورن شوي و. 

کال کې لومړنې اصلي پروفایلینګ د پوهنېزو اساساتو سره په متحده ایاالتو کې د پوځي خدماتو په  1943په 
کلي شوي دی. ارواپوه ډاکټر والټر سی انګر ته دنده وسپارل شوه، څو د یوې پلټونکي څېړنېزې ډلې چوکاټ کې لی

یوه جامع هراړخېزه روانې څېرنه ترسره کړي. څو د امریکا حکومت په اړه سره د اډولف هټلر د تحلیلي قضیې 
الومات وړاندې کړي. د دې مهال د سیاسي تصمیم نیونکو ته د هټلر د روانې حالت ارزونې په اړه نښې نښانې او م

څېړنې څېړنېزه بنسټ د هټلر لیکنې او ویناوې وې او د هغو کسانو اظهارات وڅېړل شول، کومو چې هټلر یې 
پیژندلو. د نن ورځې د جرمي ارواپوهنې له نظره، دغه نښې نښانې غیر معمولي او د منلو وړ نه دي، ځکه  أشخص

په اړه رامنځته کیږي. خو د دغې روانې ډاکټر څېړنېزه پایلې د پاموړ وې، هغه پروفایلینګ د ناپیژندل شوي مجرم 
د هټلر د ځان وژنې په صورت کې په اتو احتمالونو یا شونتیاوې باندې شکمن و. خو که موږ د نا پیژندلو شویو 

مز بروسل سره کالونو کې د بل امریکایې روانې ډاکټر جی  1970مجرمینو روانې پرفایلینګ اصل ته وګورو. په
هغه په خپلو پروفایلونو کې د حل شویو جنایې قضیو په اړه لیکي دي. په تاریخي لهذ تر ټولو نوموتی  .مخامخ کیږو

 د پېښې په اړه و.  “Med Bomber „مه لسیزه کې د  1950پروفایلینک په 
له چې د عمدې قتلونو یا کال د پروفایلینګ په تاریخ کې یو بل ستر پرمختګ هغمهال رامنځته شو، ک  1972په

په اکاډمۍ کې د مجرم د   FBIوژنو شمېرې په ډیریدو شوې او حل یې ناشونې شو. د امریکا په کوانتیکو ښار کې د
سلوک څېړنې لپاره یوه څانګه جوړه شوه. دلته په لومړۍ ځل په علمي میتودونونو کې د جنایي مجرمینو 

 پروفایلینګ کول رامنځته شول.
بنسټ  ٬٬د تاوتریخوالی جرمونو تحلیل ملي مرکز ٬٬یوه ځانګړی پولیسي واحد په نامه   FBIکې دکال  1984په 

 National Center oft he Analysis of Violent Crime „ (NCAVC) „ کیښودل شو. 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 8تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

یادیږي. کوم هم ي راپور په نامه لد جرم تحلی. دی پراخډیره پوښتنلیک ې سپټ منځپانګڼد پروفایل کا  FBIد امریکا 
د یا ور پرا تحلیليا کې پروسس کیږي. د دفترپه مرکزي دا مالومات ې د جرم په اړه ټول مالومات راټولوي او چ

 عمومي کلیدي پوښتنو لیسټیو څو د پروفایلینګ  پوښتنې لري. 186 ولولټراجرم په اړه عمومي مالومات  يجنای
 :په الندې ډول دی

 ؟څومره دی د مجرم احتمالي عمر
 ؟نر که ښځه دید مجرم احتمالي جنست 
  څه ډول دی؟ د مجرم د پوستکی رنګ

 ؟دیشي  څه د مجرم تابعیت
 ؟چیرته اوسیږيیا د مجرم احتمالي پته 

 ؟مجرم څومره ځېرک او هوښیار دی
 ؟ په کوم سکتور کې کار کوي او ایا مجرم دنده لري

 ؟بهیر په څه ډول دییا کاري  کلید مجرم مسلکی ژوند 
 ؟  یا مجرم واده کړي، د کورنۍ شراېط یې په څه ډول ديا

 ؟  چاپیلایر، د هغه کور په ډول ښکاري انهژوندد د هغه احتمالي 
 ؟د مجرم ممکنه روانې جنسي یا د کوروالۍ حالت په څه ډول دی

 ول موټر یا ټرانسپورتي وسیله کاروي؟ ډ څههغه 
 دي؟جرم تر شا کومې انګېزې پرتې جنایي د مجرم د 

 ي ده؟ود بند سزا اورول شپخوا سابقه لري، کله هم هغه ته جرمي ایا هغه احتماأل جرمي پسمنظر یا 
 لکه ملفون کارولي دی؟ وسایلنیکي خکې تپه وخت ترسره کولو  دایا هغه د جرم 

 

 د جرمي قضیې تحلیل:
ډیرو نور اړخونو ته پام د جرم  هپه پرتلد امریکایې پروفایل کولو  نکيد جرمني پولیسو د عملیاتي قضیې تحلیلو

کوي. په پروفایل کې یوازې د مجرم په اړه څرګندونې او شهادتونه ارزول کیږي. خو د جرمني پولیسو د جرمي 
د جرم په لومړی پړاو کې په جرمي قضیه کې  سمدستيلري. دوی  لورید پاموړ پراخ لید ولقضیې تحلیل

ورداخلیږي. د مرتکب پروفایلول جوړول یوازې د جرمي قضیې تحلیل او څیړنې یوه برخه ده. په هر صورت د 
ته ودریږي. د بېلګې په  جنایې قضیې تحلیلونکي څانکې مسوولینو ته په لومړي پړاو کې نورې پوښتنې هم مخ

 یا عمل نښې نښانې يد جرم په سیمه کې د مجرم .جرم څنګه پیښ شوي دی؟. ي دي؟دلته واقعأ څه پیښ شو، توګه
ایا چې جسد چیرې وړي دی. دا پوښتنه هم رامنځ ته کیږي، د مقتول . مجرم  آثارو او عالیم چېرته موندل کیداې شي

مي قضیې جرمونو سره ګډې اړیکې لري که نه ؟. لنډه دا چې د جرترسره شویو د دې جرم عناصر د نورو 
سم باندې وله قضیه ټ هشنونکي ترسره شوي جرم ته تر ډیره بریده په ټولیزه ډول ګوري. څو پتحلیلونکي او 
ناصر وپیژندل شي. د قتل په پیچلو قضیو کې د جرمني د قتل کمیسیون د عځانګړي  قضیېجنایي وپوهیږي او د 

جرمي قضیې تحلیلو ټیم جرمني د واړي. د ډلې څخه مرسته غ نکیجرمي قضیې تحلیل کې د جرمي قضیې تحلیلو
یا د  یو انځور ترتیبوي، دا ګمارنهڅخه د جرم صحنې غړو شمېر د دریو څخه تر پېنځه کسانو پورې وي، دوی 

 هراړخیز پیل ګڼل کیږي.  ولود جرمي قضیې د تحلیل جرمي قضیې انځو جوړول
کیدای شي، جرم  حجدي ټپونه څنګه تشریبله له ک عملجرمي  ننوتلي دی، دورمجرم یا مرتکب څنګه ودانۍ ته 

دا یوازې یو څو پوښتنې دي، چې د  .څنګه ترسره شوي دی، ولې او څنګه دغه قرباني شوی کس مړ شوي دی؟
د جرمي قضیې د تحلیلو له الرې د ترسره شوي جرم ت کیږي. خبوسمدستي قضیې شنونکې یا تحلیونکی ورسره 

و او سلوک په اړه ړکیږي. اکثرآ دغه بیارغونه او تفسېر د نامالوم مجرم د کړو وبیارغونې او تقسیر لپاره یوه هڅه 
فرضیه ترتیب کیږي. د جرمي قضیې تحلیل د پولیسو د تاکتیکې یوه ترسره کیږي. د مجرم د سلوک د شالید په اړه 

موندلو او د ممکنه شکمنو مالوماتو د تولید په موخه ترسره کیږي. پروفایلینګ د نامالومو مجرمینو د نښې نښانې 
و تمرکز د مجرم په کړو وړ يکسانو دارېره ورتنګولو او محدودولو لپاره ترسره کیږي. د قضیې بیارغولو او تفسېر

ګوالي تحلیل شي. د قضیې تحلیل په عمده توګه د ني، څو د جرمي عمل څربڼه لر وياسطوریوه یا چلند باندې 
په اړه ترسیم کیږي. د جرمي یا سادیست مجرم کرر سرغړونکو تمد ، نکوکو جنسي تیرېد خطرناکو مجرمینو لکه 

نالستیکي پوهه وړاندې کوي. د مجرم پروفایلنګ او قضیې ېقضیې تحلیلول د جرمي عمل د شالید په اړه پراخه کریم
 تودونو څخه ګڼل کیږي. مېنالستکي ېتحلیلول د خورا مشهورو او منل شویو کریم
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و جنایي پروفایلینګ د جرمي قضیې تحلیل په نامه پیژنې. دا د پولسیو په لیکو کې د ځانګړد جرمني پولیس مسلکي 
جنایي پولیسو سره د جنسي غرېزوي وژنو،  يکمیسیونونو سره د یو مشارو یا سالکار رول لوبوي. دا د تحقیقات

وویل شي، پروفایلر د ترسره یري قاتالنو یا غرېزوي قتلونو قضیو په څېړولو کې مرسته کوي. که په ساده ژبه ځزن
چې جرم په څه ډول ترسره شوي دی. لنډه دا چې پروفایلر په استسنایې ، شویو جنایې قضیو بهیر بیارغونه کوي

 لري.واو مالتړ ته اړتیا خ شوي پولیس له سختو پرېکړو سره مخامجنایي حاالتو کې راغوښتل کیږي، کله چې 
و او پلټن وتحقیقات دې . که څه هم دلرينالستک سره سرو کار ېد کریم د نولسمې پیړۍ د پای راهېسې جرمپوهانو

په هر صورت دا مهال بیا هم د مجرمینو د پیژندګلوي له الرې هڅه  .وپه سطحې توګه هم د مجرم پیژندل و موخه
 جرمونو په وړاندې مبارزه وشي. جنایي د څو  ،کیده

 یزړمنځ پوهنې  علمي مسلکي، دا د دې يتحلیلو مرکزي عنصر د پیښې ترسره کیدلتحلیل قضیې  يد جرم
باید په تقصیل سره تشریح شي. جرمي ارواپوهنه د جرم په پلټنه کې یو مهم عنصر دی، جرم جوړوي. له دې امله 

خو دا باید په پام کې ونیول شي، چې دا یوازې یوه وسیله ده. جرمي ارواپوهان دا هم څېړي، چې ایا مجرم د جرم د 
بیګناه  او روانې ناروغیو و، که مجرم کې فکر سالم او  شپه خپل هویې د اداراک قوې په وخت کې  ترسره کولو

لري. جرمي ارواپوهان  تاختالالفکري ګې په توګه کیدای شي د ځان د دفاع کړي وي او یا رواني لسړی دی. د بی
د ترسره شوي جرمي قضیې د جرمي پروفایلنګ جوړولو له الرې د مجرم د شخصیت ځانګړتیاوې مشخصوي او 

تحلیلو باندې تمرکز لري. مجرم د جرم په ترسره کولو او د جرم ورسته څه فکر کولو. جرمي ارواپوهان د مجرم 
ه عمل د ترسر يیوه برخه تحلیلوي. مجرم د جرمیا سلوک ټول شخصیت نه تحلیلوي، بلکې یوازې د هغه چلند 

 لو. درلوداحساس  ډولفکر او څه ډول  څه ،کولو په وخت کې څنګه
جنایي نال ارواپوه او نوموتی پروفلیسټ توماس مولیر په خپل کتاب کې لیکي، هغه خلک چې پیچلي ېاتریشي کریم

د  یتند رنه خریي او نه یې پهم ځمکه باندې جرمونه ترسره کوي، زیړې سترګې نه لري، دوی په خپلو نوکانو 
ما درې کسان وژلي دي. کله کله غیر معمولي  ،وایېهغه موږ ته لري، چې شتون نښه اعالمه یا ځانګړي کاین 
 شي.  ليورا عادي کیدخشیان 

 

 مجرم تعقیب او پل پسې: جرمي ارواپوهان د
 پولیسو لخوااو یوروپول ښیي، چې پر نړیوال کچ د انټرپول دا تخنیکونو بریالي پرمختګونه  ،پلټنو يد جنایي تحقیقات

اندې مبارزه کې یوه ړمجرمینو په ومتکررو ن خبرتیاوې خپرولو له الرې د فعالو د لټو په ډله ییزو رسنیو کې
 بریالي وسیله کڼل کیږي.

رواني د مجرم درملنه په اړه عدلي یا رواني  Psychiatrieیا ارواپوهنه او   Psychologieپه محاکمو کې د
پر  لخوا چمتو کیږي. په بنسټېزه توګه د مجرم ارواپوهنېزه پروفایل کارپوهانو د مسلکيراپورونه روانې او  هارزون

شوي جرمي عمل په صحنه کې ځینې آثار او عالیم یا نښې نښانې ه مجرم د ترسرچې والړ دی، باندې دې حقیقت 
 کیږي. یو تجربه پیژندل نښانې کلیديد مجرم د روانې حالت په اړه د جرم صحنې تحلیلو سره پریږدي. کوم چې 

 جوړګونګ انځور عمل څخه یو  يو ځای کړي، ترڅو د جرمسره یانې ښلرونکی ارواپوه کولي شي، دا نښې ن
سلیم دنده کې د  ي مسلکيپه دې تخصص د مجرم کرکټر بیانوي.انځور په عمومي توګه شوي ترسیم ي. دغه ش

یو تر څنګ ارواپوهنې  خالصي ، دعقل، د کتنې پیاوړي ځواک همدارنګه د پیښې سېمې په اړه سم مالومات درلودل
کله چې د جرم ټول اړخونه په پام کې ونیول شي، ارواپوه کولي شي یو مناسب جرمي پروفایل مهم رول لوبوي. 

جرم الملونو، د جرمي ترسره شوي پلټنې او څېړنې د  زهارواپوهنې نالېکریمې سره نپوهځانګړي د کړي.  ځتهرامن
د او  سره تړاو لري ودرملنې اغېزد مجازات او  ي عملاو د جرم ولتشخیصمشخصاتو یا غیر جرمي چلند 

په  ،چلند لپاره د جرم په درکولو کې او د جرمي عمل سره کتیکاپر تیوري او د اهمیتمانا او ارواپوهنې  نالېکریم
د کار وړ پایلې هغمهال چمتو جرمي ارواپوهنېزه څېړنې مخنیوي او درملنه کې نور پرمختګونه رامنځ ته کوي. 

 اتو باندې تمرکز وکړي.دکه چیري د احصایوي تحقیقاتو پر ځای، د مجرم شخصي مشاه ،کولي شي
 

 Forensic Psychiatry رواپوهنه یا رواني عدلي ا
عدلي ارواپوهنه د ټولو  .غیو لپاره یوه ځانګړي څانګه دهوعدلي ارواپوهنه یا فورینځګ پېښتیاتېري د رواني نار

عدلي روانې  کار لري، کوم چې د قانون او رواني ناروغیو سره تړاو لري. هغو پوښتنو او ستونزو سره سرو
درملنې کتنځایونو ته هغه مجرمین راوړل کیږي، کوم چې د محکمو لخوا د روانې ناروغیو له امله مجرم نه بلل 

 مسلکي روانې درمنله وشي. کیږي یا لږ مقصر پیژندل شوي وي. څو د دوی
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Forensic   .یا د محکمې  بهیرد نورو شیانو په منځ کې د محکمې  چیرې چېیوه التېنې کلمه ده، د ځای مانا لري
 یدنې لپاره یو کالسیک ځای ته ویل کیږي.ورد پرېکړو ا

درلود، چې پوه شي، کوم  د رواني درملنې ډاکټران باید دلته دوې پوښتنې روښانه کړي: ایا تورن کس د دې توان نه
له دې  .، یو غیر قانوني او ناسم عمل دی او په همدې حقیقت باندې هغه عمل کړي ويړيعمل چې هغه ترسره ک

امله رواني ناروغان نه مجازات کیږي، بلکې په تولنه کې بیرته مدغم کیږي. دلته ساتل شوي خلک رواني ناروغان 
ه دوی د بندیانو په پرتله ډیر حقونه لري. دغو رواني ناروغانو یو پر بلکدي، له دې خلک دي او د درملنې مستحق 

بریدونه یا ناوړه وژنې ترسره کړي دي، یوه دریمه فیزیکي جنایي جرمونه، لکه سخت جسمې سخت دریمه برخه 
د برخي د جنسي تیریو جرمونو په تور نیولي شوي دي، غالوې کړي دي، اختطافونه یا خلک یې یرغمل کړي دي، 

درغلۍ کړي دي. یوازې یو سلنه رواني ناروغانو پر پرلپسې لي دي او اچواورونه خلکو شخصي شتمنۍ ته 
تر ماشومانو جنسي تېری کړي او وژنې کړي دي. دا ډول رواني ناروغان په عدلي ارواپوهېزه روغتونونو کې 

 کار کوي. ن ګډ او جرمي ارواپوهاځایونو کې جرمپوهان نکیږي. په دې کت ې الندې نیولدرملن
اخته وي،  زوال په تقصان شعورد یا ځواک یې کله چې روانې ناروغ مجرم د جرم ارتکاب په وخت کې د اداراک 

عدلي درملنې مجرمین د وره ذمعنه مجازات کیږي. بې ګناه هغه پیژني او ګڼی او مجرم محکمه هغه معذور 
په حالت کې ي، چې تورن سړی د روانې ناروغۍ وکړمان وله چې څارنوال ګځانګړو کتنځایونو ته استول کیږي. ک

څارنوال په غوښتنه او د محکمې قاضي په امر د جزا عامه جنایي روانې مجرم د  جرم ترسره کړي دی، دغه یو
د عدلي درملنې یوه په بنسټ  مادې a 126د بیلګې په ډول د جرمني د جزایي اجرااتو قانون د  قانون له مخې

د روانې ناروغانو درملنه او ارزونه د لیږدول کیږي. په اجباري توګه د روانې ارزونې لپاره ته یا کلنیک کتنځاې 
 پرسونل لخوا ترسره کیږي.  طبي ځانګړو روزل شویو ارواپوهانو او

پوهنېزه مسلک دندې: په عدلي ارواپوهنه کې اروااصطالح مانا او د دې   ٬٬پېشیاتري ارنزیکف٬٬یا  هعدلي ارواپوهن
ې. د څېړ ې په سیستماتیک ډولچې جرمي کړنکوم ، يمضامین شامل د هالبېلې ساینسي پوهنېزېورا ډېرې بخ

 نیکي ګډ مفهوم مانا هم لري.خفارنزیک ټکی د جنایې کړنو لپاره یو علمي او ت
نې یوه څانګه ده. د دې پوهنې کاري تمرکز د روانې ناروغانو ارزونه او درملنه هعدلي ارواپوهنه د حقوقي ارواپو

ساحه ده. په دې کې ډیرې  يک درملنې یوه فرعفارنزیعدلي ارواپوهنه یوازې د  لري. دندې بېال بېلېده، چې 
مړینې علت  پیژندل یا دیا جسدونو د مړو  ،نورې متخصصې ساحې هم شتون لري، لکه عدلي طب د بېلکې په توګه

 . دي پلټل او مالومول
پیژندل.  هروفایل رامنځته کول او د سیریالي یا ځنځېرې جرمونپد عملیاتي قضیې تحلیل، د بېلګې په توګه د مجرم 

ولونه یا د چاودیدونکو توکو معاینه ډزهرونو د ، وعدلي کیمیا، بېلګې په توګه د مخدره یا نشه یې توکو، مسمولو توک
  دي. کول

انجینري علوم، د بېلګې په توګه د جرمونو بیارغونې  ېالبېلب. دي تحلیلول DNA بیولوجي د بېلګې په توګه دعدلي 
 نونو یا ملفونونوه توګه د کمپیوټر یا ګرځنده ټیلفوپ. د کمپیوټر عدلي طب، د بېلګې دي یا د وسلو او تجهزاتو تحلیل

 .ديشامل ل او ارزوول توګه د غږ او د لیک تحلیل . بېال بیل انساني هومنیسټ علوم، د بېلګې پهدی تحلیل
ګنایې او ګناه په اړه مسلکي راپورونه  عدلي ارواپوهان او روانې ارواپوهان د مجرمینو د جنایې جرمونو د بې

 پرېکړې د همدې راپورونو پر بنسټ کوي او د یو اساس په توګه کاروي. ې قاضیان خپلکې چمتو کوي، په محاکمو 
کوم ت یا نورې روانې ناروغۍ لري، الایا مجرمین روانې ناروغي، د شخصیت اختال او تشخیصوي،دوی معاینه 

 جرمي ارواپوهانعدلي درملنې په کنتځایونو کې د مجرمینو درملنه کوي. د ته اړتیا لري. دوی  ېدرملنروانې چې 
 کوي.  کار هم ې په برخه کېدرملنو سره د مجرمینله په زندانونو کې 

راپورونه چمتو کوي، ترڅو مالومه کړي، چې ایا مجرمین د رواني ارواپوهنېزه دوی د جرم تشخیص په اړه 
د قاضیانو پرېکړو په محاکمو کې راپور ارزونه او د دوی دغه درملنې کتنځای یا د محبس څخه خوشې کیداې شي. 

 ي. ل کیږکاروندې کوي او اوړپه توګه  یو السوندلپاره د 
په بهیر کې د جرمي پیښې د قربانیانو څارنه هم کوي. سر بېره پردې عدلي ارواپوهان او حقوقي  دوی د محکمې

 بوخت دي. هم نو کې په تدریس نوارواپوهان په علمې تحقیقاتي، څېړنېزو برخو کې او په پوهنتو
کتنځایونه د زندانونو  په عدلي درملنې کتنځایونو کې روانې ناروغان لکه نورمال بندیان ساتل کیږي، که څه هم دغه

په څېر د څارنې سیسټمونه، امنیتي ځانګړي پرسونل، جګې جګې کتارې ډیوالونه لري، همدارنګه دغه کتنځایونه 
هم سمبال دي، خو د زندان په نامه نه، بلکې د عدلي درملنې روغتونونو او االرمونو زندان ته ورته په نورو وسایلو 

 په نامه بلل کیږي.
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ترسره کړي وي،  ونهرواني ناروغان، کومو چې جرمي عمل یې عدالت کې دا نظر منلي شوي دی،د نړۍ په قضا
 چې د رواني پلوه روغ رمټ وي. کوم باید د هغو کسانو په څېر قضاوت پرې ونه شي، 

نورم منل شوي تنکیو ځوانانو باندې همدغه  وورذد بشریت په تاریخ د زرګونو کلونو راهیسې په ماشومانو او د مع
تطبیق کیږي. هغو کسانو چې د جدي رواني اختالل په پاېله کې یو جرمي عمل ترسره کړي وي او د دې رواني 

شي،  و اټکل کیداېیا ګواښ پیښول ولواعمال ترسره کجرمي جنایي د اختالل په پاېله کې بیا هم په سیستماتیک ډول 
صالح او ټولنېز امنیت اد رواني مجرم ناروغان خې له م وماد  64او 63ا قانون د زجرمني ج بېلګې په ډول دد 

په دې کتنځایونو کې مجرم رواني ،  کیږيترسره په کې  ېلپاره په ځانګرو کتنځایونو کې د روانې ناروغانو درملن
کې جنایی جرمونه په یا عدلي ارواپوهنې کلینکونو په دې ځانګرو کتنځایونو  ځای پر ځای کیږي. ناروغان

کې کله چې صورت پیژندل کیږي، تحلیل کیږي، درملنه یې کیږي او بیارغول کیږي. په هغه سیستمانیک ډول 
روانې ناروغان د جرم ارتکاب په وخت کې بېګناه یا بې تقصیره وي، یا دوی حد اقل د جرم ترسره کولو وړتیا نه 

  ي.مهال مقصریت لږ ور پارتکاب درلوده او یا د جرم 
 The Clinics for forensic psychiatry and psychotherapie and the forensic 
psychiatric outpatient clinics: 

 

 ؟  د حقوقي ارواپوهنې دندې څه دي
 حقوقي ارواپوهنهپه  .ارزونه کوي وموندن شوي ناروغي تشخیصحقوقي ارواپوهنه د قانون په ساحه کې د روانې 

ده. جرمي ارواپوهنه شامله یا جرمي ارواپوهنه  يکالوجېنال سېکې له یوې خوا عدلي ارواپوهنه او له بلې خوا کریم
حقوقي ارواپوهانو قضیې د جرمي برسېره پردې روانې ره معامله کوي. سمخنیوي له و او لد جرمونو د راڅرګندید

اصطالحات د جرمي  ٬٬جرمقتل، عمدې ګناه،  ٬٬قانون په رڼا کې څېړل کیږي. د بېلګې په توګه د لخوا د 
یا مرکز عدلي درملنې په اجباري ډول باید کوم مجرمین  ېچ ل کیږي،څېړ په کېچې ، دهارواپوهنې یوه لویه برخه 

 : يشلیږدول وکتنځایونو ته 
مجرم عدلي درملنې ته ولیږدول شي، په دې اړه مخکې له  کومپرېکړه کوي، چې فکر او په دې اړه محکمه تل 

چمتو کوي او په لیکلي بڼه کې او راپورونه  ، معایناتارښتنېپکې عدلي ارواپوهان او روانې ارواپوهان خپلې سخم
محکمې ته وړاندې کوي. عدلي درملنې ته د یوه مجرم لیږدل په هغه صورت کې په پام کې نیول کیږي، کله چې 

شخصیت جدې اختالل هغه چیرې مجرم روانې ناروغی ولري، د  هجرم بېګناه وي. د بېلګې په توګه کجنایې م
ناروغ د مخدره توکو ترالسه کولو لپاره جنایي تشخیص شوي وي. یې یا په نشه یې توکو باندې روږدېتوب ولري 

ول کیږي. ږدو بیا زندان ته لیا کويېنو حاالتو کې مجرم لومړی روانې درملنه ترالسه ځپه جرمونه ترسره کوي. 
ف توقیځانګړو نیوي لپاره په خموقت وخت لپاره د جرم م هپه ځینو قضیو کې د زندان دورې تیرولو ورسته د یو

کې ساتل کیږي. ځېنې وختونه مجرم د زندان په بند نه محکوم کیږي، بلکې مستقیما د عدلي درملنې کتنځای  نوخو
درملنې کتنځای کې د پاتې کیدو موده د روانې مجرم درملنې پرمختک او د جرم  یا مرکز ته لیږړول کیږي. د عدلي

ګواښ وي، بیا کیداې شي روانې یو وګه تبیا پیښیدو ګواښ پورې اړه لري. کله چې مجرم د ټولنې لپاره په دوامداره 
وقي ارواپوهانو لخوا په د عدلي او حقاو څارنه هلته پاتي شي. خو د روانې ناروغ ارزونه لپاره ټول عمر د ناروغ 

 منظم ډول ترسره کیږي.
له مخې میتودونو د د عدلي درملنې په کتنځاې کې د روانې ناروغ روانې درملنه کیږي. دا درملنه د روانې درملنې 

 هښیې شي یا لبیرته ترسره کیږي. د دې درملنې موخه دا ده، چې د روانې ناروغ روانې ستونزې لونو کې په ک
ټراپي جزیات او تفصیل په هره درملنې منځه الړلي شي. د مجرم د بیا جرم ترسره کولو ګواښ لږ شي. د روانې 

 خورا توپیر لري.په انفرادي ډول له یو بل سره قضیه کې 
 اکثرآ عدلي ارواپوهنه د لویانو لپاره وي، خو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره عدلي اروا پوهنه هم شتون لري.

ارواپوهان د ماشومانو د ستونزو په اړه راپورونه چمتو کوي او د روانې درملنې وړاندېزونه کوي. همدارنګه د 
په عدلي درملنې هم د ښتنې راوچتوي. تنکې ځوانان وو په اړه پنماشوم او تنکې ځوان د هوسیانې او د ساتنې حقو

 کتنځایونو کې ساتل کیږي. 
 

  :پایلې
جرمي عمل په ترسره کولو سره مجرم وګرځي، دا یوازې په شرایطو پورې اړه لري. په هر څوک کولي شي د یو 

الس پورې کولي شي. د جرمي ګناه او مناسبې سزا باندې ځانګړي ډول ناهیلې کسان په ډېرو ناوړو جرمونو 
حقوقي او قانوني چوکاټ  په پوښتنه نه یوارېجرم  پوښتنې ځواب اکثرآ ستونزمن وي. په ځانګړي ټوګه کله چې د
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړ له موږ سره اړیکه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

زمن کار دی. ګناه ډیر موخونه لري. ځېنې نمطالعه کیږي. د حق او عدالت په تله کې د یو چا ګناه تلل یو ستونه کې 
کسان د جرمي ګناه په ترسره کولو کې هیڅ ډول ستونزه نه لري، خو ځینې بیا په کې ډیر زر ماتېږي او له منځه 

درلودلو له امله مجرم نه پیژندل کیږي. فکري اختالالت، روانې ناروغي او د ځي. هیڅوک د روانی اختالالتو 
اداراک زول نه باید د شرم او خجالت المل وګرځي. ځکه د روانې ناروغیو پایلې اٍکثرآ د شرم او خجالت المل 

معموال دغه روانې ناروغان په شېزوفرینیا ناروغي اخته دي. اکثریت ګرځي. د عدلي درملنې په کتنځایونو کې 
. د شېزوفرینیا ناروغي د انسان په فکر او کې راڅرګندیږيروانې ناروغي په دوراني یا دوریې توګه په ناروغ 

ناروغانو فکرونه، احساسات او کړنې د نورمالو انسانانو په دې روانې ناروغي اخته ادراک کې بدولون راولي. 
 لپاره د پوهیدو وړ نه دي. 
عدلي درملنې کتنځایونو ته استول  دي، چې داخته   Delusion in Schizophrenia ډیرې روانې ناروغان په

کیږي، ځکه دغه ناروغان د خپلې ناروغي په لومړی پړاونو کې په جنایي جرمونو الس پورې کوي. دغه مجرمین 
روانې هر شخص د جرم د ارتکاب په وخت کې د جنون یا نورو  ال کې بیګناه دي.حګناهکار دي، خو په عین 

ناروغیو له امله د اداراک او تام شعور خاوند نه وي، هغه جزایي مسوولیت نه لري او نه مجازات کیږي. د جرم 
 ارتکاب په وخت کې د اداراک یا شعور په تقصان اخته وي، محکمه هغه معذور پیژني نه مجازات کیږي. 

ه سرو کار لري. عدلي ارواپوهنه د حقوقي رواني مجرمینو سرهمدې عدلي ارواپوهنه او حقوقي ارواپوهنه د د 
. د بېلګې په توګه، عدلي ل کیږيد مجرمینو روحي او رواني حالت څېړپه کې ارواپوهنې یوه برخه ده، چې 

نېز راپور هارواپوهان د مجرم جرمي عمل د ترسره کولو په مهال د هغه روانې حالت په اړه یو څېړنېز ارواپو
 ترسره شوي جرم مسوولیت لري. همدارنګه د جرم تشخیصولو په اړه محکمې ته یولیکي، چې مجرم بېګناه یا د 

کې  نوقوقي ارواپوه په عدلي روانې کتنځایونو کې یا زندانوحراپور چمتو کوي، عدلي ارواپوه او مشاهداتي مسلکی 
 د مجرمینو سره سرو کار لري. 

ګونو دا ښودلي، چې د جرمونو سره مبارزه یوازې د جرمپوهنې او پولیسپوهنې څېړنو په برخه کې وروستیو پرمخت
ت او نور ټولنېز مسلکونه په ګډه سره کار وکړي. جرمپوهنه د یوه سهغه وخت ممکنه ده، چې پولیس، قضا، سیا

ې په توګه، جرم ته د یوې پیچلې ټولنېزې ښکارندې په توګه ګوري او د تحلیل او ستراتیجي نانډولیزه ډیسپلیني پوه
 پراختیا لپاره نورو مسلکونو ته اړتیا لري. 

، تر هر څه د مخه د دې هڅه کیږي، چې مجرم زر تر زره يله هغه مهاله چې جنایې جرمونه ترسره شوي د
د خو شي او مخه ونیول شي. د قاتل د نیولو لپاره باید یو فکر ووموندل شي، څو د نورو جرمونو د ترسره کولو 

  درملنه باید وشي. ناروغمجرم رواني 
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