
Kitambulisho cha Lugha

Utafutaji wa kitambulisho huwa unafanya lugha kuwa moja ya msingi wa uamuzi wa

kitambulisho, na kuhalalisha matumizi ya neno "kitambulisho cha lugha".

Utambulisho wa lugha ni juu ya lugha ya tumbo ambayo ni kawaida kwa watu wote

wa jamii moja au ustaarabu.

Lakini swali ambalo limeibuka kwa muda mrefu kupitia vitabu vinavyouzwa zaidi,

mazungumzo ya media na hata katika maisha yetu ya kila siku, je! Lugha ndio chapa

kuu ya kitambulisho maarufu?

Je! Lugha ina jukumu la kitambulisho? Lugha ina uhusiano wa moja kwa moja na

kitambulisho kilichojengwa. Ni wazi kwamba lugha ni muhimu kwa katiba ya

kitambulisho cha pamoja. Lugha huhakikishia mshikamano wa kijamii katika jamii.

Lugha hutufanya tuwajibike kwa yaliyopita, ikitufanya tuwe na umoja nayo. Inafanya

utambulisho wa watu. Lugha zinapatikana kiasili na zinafundishwa pia rasmi. Kuwa

dhaifu na kushuka kutoka kwa watu lugha hiyo, kama vile mtu hupata tofauti wakati

wa kuwasiliana na mwingine. Njia ya kusema Kitambulisho cha Lugha katika

Kifaransa inatofautiana na Kitambulisho cha LUGHA katika Kiesperanto.

Lugha hupatikana kiasili na hufundishwa kwa njia rasmi. Je! Kitambulisho kikubwa

cha lugha ya Kiafrika kinakabiliwa na mgongano na lugha za kigeni? Kwa mtazamo

wa kwanza, kujifunza lugha za kigeni pamoja na tumbo kunaturuhusu kufahamiana

na ustaarabu mwingine na mazungumzo na watu wengine.

Lugha zote za kigeni zimekuwa za kulazimisha tu au kuamuru, kwa hivyo mshtuko

wa ustaarabu wa lugha. Kwa hivyo kuenea kwa lugha za kikabila ndio kipaumbele

kuu.

Uendelezaji duni wa Afrika uko kwenye midomo ya kila mtu. Jambo hili

linaunganishwa na sababu kadhaa, lakini inahitaji uwezekano zaidi ambao uthamini

wa lugha ya kitaifa hufanya, kwa maoni yetu, kipaumbele kuu. Mfano wa Sékou
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walilazimika kuhudhuria shule ya msingi kwa lugha ya kienyeji, lakini Kifaransa

ilikuwa somo la kusoma kutoka darasa la tatu tu la shule ya upili. Baada ya masomo



yote kufundishwa kwa Kifaransa, ujifunzaji wa lugha ya kienyeji unapaswa kuwa wa

lazima. Na uundaji wa vitivo vya lugha zetu za kienyeji ni muhimu katika vyuo vyetu.

Mwishowe, ni katika maisha yote utambulisho mpya na lugha mpya au lugha anuwai

hupatikana. Uhamasishaji wa lugha nyingi kwa msaada wa walimu wa shule kwa

hivyo itakuwa muhimu kwetu sisi wanafunzi. Kuenea kwa lugha zetu za Kiafrika

kungekuwa muhimu kwa maendeleo yetu, lakini ujifunzaji wa lugha zingine pia

hututumikia kuunganisha uhusiano wa kilugha na kijamii.
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