
 
Makala hii ina malengo ya kuzitambua juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar 

katika sekta ya elimu ilkiwa ni miongoni mwa malengo makuu ya Mapinduzi ya Januari 12 

1964. 

 

Imeandaliwa na: ABDUL-KARIM ALI ABDULLA Raisi wa Serikali ya Wanafunzi wa Chuo 

Cha Utawala wa Umma 2019-2020. 

 

Zanzibar imepita katika tanuri la moto wa utumwa, udanganyifu wa wafanya biashara na 

waarabu, utawala wa kigeni na ubaguzi wa rangi pamoja na haki kubwa ya Kukosa Elimu, 

wazanzibari walikua na Tatizo kubaguliwa na kukoseshwa elimu ya ngazi zote, watawala 

walifanya haya kwa dhamira ya kuendelea kuwatawala wazawa na kuwaachia ujinga wa milele. 

 

Wakati wakoloni wanaingia katika nchi yetu waliikuta jamii ikiwa tayari na mfumo wake wa 

maisha, jambo la mwanzo walilolifanya ni kujaribu kubadilisha mfumo wa maisha ambao 

ungekidhi hitajio lao kama watawala, kwa upande wa elimu wakoloni walikuja na mfumo wa 

kimagharibi kwa lengo la kuwapata watu wachache watakaoweza kuutumikia utawala wa 

kikoloni na kisultani uliokuwepo wakati huo. Kwa hivyo, elimu ilitolewa kwa misingi ya 

kitabaka na makabila, kulingana na hadhi ya tabaka au kabila hilo mbele ya utawala wa kikoloni 

na kisultani. 

 

Hapa Zanzibar mfumo wa elimu ya kimagharibi ulianzia mwaka 1890 wakati skuli ya mwanzo 

iliyojulikana kwa jina la Sir Euan Smith Madressa ilipoanzishwa na jamii ya Wahindi kwa ajili 

ya kuwapatia elimu watoto wao, ilipofika mwaka 1907, utawala wa kifalme nao ulianzisha skuli 

kwa ajili ya watoto wa aila yao tu. Mwaka 1920, utawala wa Kiingereza ulianza kutoa elimu kwa 

watu wengi kwa misingi ya kibaguzi ambapo watu wenye asili ya Asia na ya Kiarabu 

walipangiwa kupatiwa elimu ya msingi na sekondari kwa muda wa miaka 12. watu wenye asili 

ya Kiafrika ambao ndio wengi walipangiwa miaka minne tu ya elimu ya msingi, ambapo bado 

wazawa waliendelea kukosa elimu zaidi kutokana na ubaguzi uliovuka mipaka uliokua 

ukifanywa na watawala. 

 

Kutokana na ubaguzi waliokuwa wakifanyiwa Waafrika wanyonge walio wengi katika utoaji wa 

 elimu, na kutokana na umuhimu wa elimu katika kuleta maendeleo ya mtu binafsi na Nchi kwa 

jumla, viongozi na Chama cha Afro shirazi Party (ASP) kwa ujumla kilipokuwa katika harakati 

za kutafuta uhuru kiliweka kipaombele katika miongozo yake kwamba pindipo kikifanikiwa 

kikishika hatamu ya uongozi wa nchi, Serikali itayoongozwa na ASP itatoa uhuru wa elimu kwa 

wazawa wote na elimu itapatikana bila ya malipo na bila ya ubaguzi wa aina yoyote. 

 



ASP ilipata changamoto kubwa sana katika kudai uhuru kwa njia ya amani, wananchi wazalendo 

wa kweli wa Zanzibar chini ya uongozi wa Rais Jemedari Marehemu Mzee Abeid Amani 

karume walifanya Mapinduzi matukufu tarehe 12 Januari 1964, na kufanikiwa kuuondoa 

madhila na manyanyaso ya utawala wa kikoloni na kisultani. 

 

Siku ya tarehe 23 Septemba, 1964, Rais wa Kwanza wa Zanzibar, Marehemu Mzee Abeid 

Amani Karume, alitoa tamko rasmin kwamba elimu Zanzibar itatolewa bila ya malipo na bila ya 

ubaguzi wa aina yoyote hatua ambayo iliwapelekea wenye uwezo na wasio na uwezo kupata 

fursa ya elimu, katika kipindi hichi wazee wetu walianza kupata muangaza na kuondokwa na 

janga la ujinga, mkakati huu umesaidia sana mafanikio na maendeleo makubwa ya Zanzibar. 

 

Kuanzia wakati huo, Serikali za Zanzibar za awamu zote chini ya uongozi wa ASP na sasa 

Chama cha Mapinduzi (CCM) zimekuwa zikitekeleza kwa vitendo sera ya elimu bila ya malipo 

bila ya ubaguzi wa aina yoyote na kuleta mafanikio makubwa na ya kupigiwa mfano ambapo pia 

Raisi wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la Mapinduzi Dkt Ali Mohammed Shein Siku ya 

tarehe 12 januari 2015 katika sherehe za miaka 51 ya Mapinduzi aliendea kutangaza elimu bure 

kwa wananchi wote. 

 

Wareno wameitawala Zanzibar kwa karibia miaka 200 lakini hawakuwahi kujenga skuli hata 

mmoja, na mfalme ambaye alitawala zaidi ya miaka 140 alijitoa kimasomaso kwa kajenga skuli 

moja (1) pekee. Baada ya Mapinduzi hadi kufikia mwaka 2018 idadi ya skuli za sekondari za 

serikali pekee zimefikia 164, hapa kuna Sababu ya msingi ya kuipongeza Serikali ya Mapinduzi 

ya Zanzibar kwa kua na mafanikio makubwa ndani ya miaka 56 ya Mapinduzi. 

 

Kwa upande wa elimu ya juu, kabla ya Mapinduzi kulikua na wasomi wachache sana na wengi 

wao ni wenye asili ya kigeni yaani watawala, baada ya Mapinduzi sekta ya elimu ilipanuka na 

wazawa walipata nafasi ya kwenda nje ya mipaka ya Zanzibar kusoma, hii ilipanua wigo 

mkubwa na kuifanya serikali kuanza jitihada za kuanzisha vyuo vikuu ndani ya Zanzibar. 

 

Chuo cha kwanza kikuu cha Zanzibar University (ZU) kilifunguliwa mwaka 1998 ambacho 

kilitoa uhuru mkubwa wa kielimu na kuipelekea Zanzibar kua na wasomi wengi wenye uweledi 

mkubwa, mwaka 1999 Baraza la wakilishi la Zanzibar iliandaa sheria nambari 8 ilipelekea 

Zanzibar kua na Chuo Kikuu cha Taifa, ilipofika mwaka 2002 Chuo kikuu hicho kilianzishwa na 

vyuo vingine viliendelea kutungiwa sheria na kuanzishwa kwake kikiwemo Chuo Cha Utawala 

wa Umma (IPA). 

               

Hadi kufikia sasa miaka 56 ya Mapinduzi matukufu ya Zanzibar tunathubutu kusema kua sekta 

ya elimu imefankiwa kwa kiwango kikubwa sana na serikali imeweza kutatua changamoto 

nyingi katika sekta ya elimu, ikiwemo miundo mbinu ya kufundishia pamoja na mikopo kwa 

wanafunzi wa elimu ya juu, katika utoaji wa mikopo idadi ya Wanafunzi imefikia 1720 mwaka 

2018/19, chini ya uongozi wa Raisi wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt Ali 

Mohamed Shein, fedha hizi za mikopo zinatoka katika mfuko wa Serikali ambapo kabla ya 

Mapinduzi hakukua na maisha ya namna hii kwa wazanzibari. 

 

Hakika mungu ni Mwema sana, amewaumba baadhi ya wanadamu na kuwapa nguvu na uwezo 

mkubwa wa kua wakombozi kwa wanadamu wengine, mzee karume ameumbwa kwaajili ya 



ukombozi wa Zanzibar, kuna suali gumu hua najiuliza, hivi bila ya Mapinduzi mimi ningelikua 

wapi? Bila shaka leo hii ningeshindwa kuandika hata jina langu licha ya makala hii. 

 

Ni maono yangu kua: Afrika iliyobakiya ina jambo la kujifunza kutoka Zanzibar. Zanzibar 

inaonyesha uwezekano wa kuwepo amani na kuhishimiana baina ya makabila yote na kupelekea 

Maendeleo makubwa. 

 

Mapinduzi ndio baba na mama yetu 


