
 

Vyama vingi na utawala usiomili 
 

Anuani hii inakusanya mambo mawili yanayokaribia kuwa ni yenye 
kukinzana kwa kutowafikiana na kutokubalika, moja wapo likiwa ni 
lazima lipatikane katika Nyanja za kidemokrasia na jengine linaonekana 
kuwa ni hatari kubwa kwa kutengeneza taifa kwani huenda likasababisha 
kuporomoka na kuanguka na kudhoofisha. Kwa upande wa vyama vingi 
hili ni jambo la kiadilifu kwa upande wa kidemokrasia, kwani ulimwengu 
wa sasa ni sawa na mhimili mmoja (kijiji kimoja). Na mara nyingi 
kukosekana kwa kujadili mambo kwa uadilifu hutokea hali ya kidikteta 
na udhaifu na hasa pale inapokuwa hakuna upinzani wa kweli wa 
kuweza kutimiza ahadi ya kweli juu ya kile alichokiahidi na kukalifishwa. 

Ama kwa kuwepo utawala unaomili katika nchi yoyote au kuwepo 
kwa makundi yenye kujali masilahi yao pekee, hii husababisha hatari 
kubwa sana ya ujenzi wa mshikamano wa taifa. Na hasa iwapo utawala 
utajisitiri kwa vazi la kidini na kujaribu kutumia madaraka yake na 
ushawishi wake kwa njia hiyo. 

Na kipimo pekee cha kujua kuwa utawala au jamii haina au ina 
utawala unaomili ni kwa kuangalia kwa kina gani wanatekelea sheria bila 
ya upendeleo au uficho na bila ya kusita au kudhulumu. Na kutoruhusu 
kundi lolote au mtu yeyote kushajiisha wafuasi wake waende kinyume 
na sheria au kuiharibu sheria kwa nguvu.   
Na kwamba wote wanahitajika kufuata mkondo wa sheria katika 
kuelezea matakwa yao, na wafanye vile sheria nakanuni ilivyoruhusu 
katika Nyanja zote, pia kuhakikisha kuwa hairuhusiwi kutumia 
udanganyifu kwa kupitia sheria. Na kama mfano wa kundi la kiisilamu la 
kisiasa linavyodai ya kuwa “kwenye lengo hupatikana njia”, kwa kutumia 
njia hii jamii ilishuhudia kutetereka na kuyumba na kama si usaidizi 
kutoka kwa Mwenyezi Mungu taifa lingelikuwa lishatoweka. Na kwa 
kutokana na umakini wa Mheshimiwa raisi Abul fatah Al sisi na wasaidizi 
wake pamoja na jeshi lake shujaa na wengine wenye kuipenda nchi yao, 
kitu ambacho kinachofanya kurudi kwa kundi la kigaidi la Ikhwani katika 
kutengeneza dola lenye kumili kuwa ni jambo lenye kupingwa na lazima 
lipingwe kwa nguvu zote kwa ajili ya kuhifadhi heshima ya nchi.     

Na iwapo tunaamni kuwa hakuna kulazimishana katika dini, na 
nafasi ya wasomi ni kufikisha ujumbe kwa njia sahihi na wao ni 
walinganiaji na si mahakimu au majaji basi jambo hili linahitaji kuwekwa 
wazi katika mahusiyano yaliyopo kati ya walinganiaji na watawala, kwa 
kuzingatia kuwa utawala wenye kumili hujaribu kuutengeneza kwa 



wafuasi wake unaweza ukawa umemili katika kisiasa au kifikira au 
kitamaduni na inaweza kuwa pia kiuchumi au kijamii kwa kupitia baadhi 
ya vitega uchumi vyake au kwa njia nyengine yoyote. 

Kiufupi, kundi lolote ambalo litakuwa linahisi kwamba lipo juu ya 
sheria na kuwa halishtakiwi jambo hili litapelekea kuonekana kuwa 
utawala uliopo ni wa kumili nalo ni jambo la hatari sana kwa serikali na 
kwa sheria zake. Kinachohitajika ni kutimiza sheria kwa yeyote bila ya 
kumili hili ni jambo la uadilifu kwa ajili ya kuokoa taifa na sheria zake. Na 
mtume weu (rehma na amani zimshukie juu yake) anasema: “hakika 
wliokuwa kabla yenu waliangamia kwani walikuwa akiiba mtu mwenye 
cheo walimuachilia huru na akiiba mnyonge walikuwa wakimpa adhabu 
ya wizi, nami ninaapa kwa Yule ambae nafsi yangu ipo mikononi mwake 
lau kama Fatuma bint Muhammad angeliiba basi ningelimkata mkono 
wake.” 

Na sayidna Ali (Mwenyezi Mungu amwie radhi) anasema pale 
alipopewa uongozi: “enyi watu mimi nimepewa madaraka juu yenu hali 
ya kuwa si mbora wenu, nikidhoofika basi nitieni nguvu, nikifanya vyema 
basi nisaidieni, ukweli ni amana, uongo ni khiyana, dhaifu kwenu basi 
kwangu ni mwenye nguvu mpaka apewe haki yake kwa uwezo wa 
Mwenyezi Mungu, na mwenye nguvu kwenu kwangu ni dhaifuampaka 
apate haki yake kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.. nitiini kadiri 
nitakavyokuwa ninamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, na nikimuasi 
Mweneyzi Mungu na mtume wake basi musinitii.” 

Na mfano mwengine ni sayidna Umar bin Khatab (Mwenyezi 
Mungu amwie radhi) anamuandikia Abi Musa Al ash ariy (Mwenyezi 
Mungu amwie radhi) barua ya kihistoria kuhusu uongozi, anasema: “ 
baada ya hayo, hukumu ni jambo la lazima lenye hekima na ni 
mwenendo wenye kufuatwa, elewa pindi ukifikwa na jambo kuwa 
usiseme isipokuwa ya kweli,fanya usawa kwa watu kwenye uso wako na 
kikao chako na uadilifu wako na wala dhaifu asikate tamaa katika 
uadilifu wako, na wala mwenye cheo asiwe na tama katika uadilifu wako. 
SayidNA Omar bin Khatwab alimuandikia kingozi wa Kufa Abi Mussa Al 

ash ary kwamba awafanyie usawa watu katika hukumu, akamwambia: “ 

fanya usawa kwa watu kwenye kikao chako na katika uso wako.” 

Akikusudia hata katika mwenendo na uwapo nao na hata  

unapowaangalia.  Usimpokee mmoja kwa kumchukia na mwengine 
kwa bashasha, au mwengine ukamuita kwa jina lake la kawaida na 
mwengine kwa jina la ukoo na la  kupanga, ili watu wasije wakawa na 



tama ya kusifiwa au madhaifu wasione kuwa wanadhalilishwa bila ya 
haki yoyote. 

 

Uadilifu ni kwa wote na kwa ajili ya kuhifadhi sheria (kanuni) na 
kuinua taifa. Na kuhifadhi uongozi na hukumu. Ili amani ya nafsi na 
utulivu wa jamii upatikane, kwani wasomi wamesema: “ Hakina ya 
Mwenyezi Mungu huhifadhi  nchi yenye uadilifu hata kama ni ya makafiri 
na wala hainusuru nchi yenye kudhulumu hata kama ni waumini.” 

Na hatari kubwa inayokumbana na taifa lenye kumili ni ile ya 
kuwepo makundi au vikundi vya madhehebu au ukabila ambavyo hupata 
nguvu zake kwa kupitia  nchi nyengine, kama mfano tuonavyo kwa 
baadhi ya makundi ya kishia ambayo hupata nguvu zake kutoka kwa 
Wafursi. Na kufanya uongozi wa mwanzo na wa mwisho ni haki yao 
pekee na hujiimarisha kwa kila hali. 
Na la kushangaza kabisa ni kuona nchi ya Saudi Arabia kutekeleza 

hukumu zake juu ya mwananchi wake na kisha kujitokza wanaowaunga 

mkono Wairani wakiingilia mambo ya ndani ya nchi hiyo, na kufikia 

ujinga wa wafursi wa kisufi hadi kuvunja  mikataba ya kimataifa ya 

kuwahifadhi wanadiplomasia, na hali ingekuwaje lau kama (Saudi  

Arabia) angefanya hukumu ya kumnyonga raia wa Irani? Na je, yupo 
yeyote  anayeingilia kati kama hivi juu ya nchi ya Iran na upotefu wake 
dhidi ya nchi za kiarabu kwa kuwanusuru madhehebu ya sunni katika 
Ahwaz na sehemu nyengne? Au haya ni maonyesho tu ya Irani 
kuonyesha nguvu zake kwa ajili ya kutaka kudhihirisha nyama zake za 
kutaka kueneza fitina katika eneo la mashariki ya kati kwa ajili ya adui 
myahudi na ubepari wa majigambo wa kifursi? 

 

 


