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HOTUBA YA BALOZI BARAKA H. LUVANDA, BALOZI WA JAMHURI 

YA MUUNGANO WA TANZANIA NCHINI JAPAN  

WAKATI WA SHINDANO LA 32 LA HOTUBA KWA LUGHA YA 

KISWAHILI LA KUWANIA KOMBE LA MWASISI WA CHUO KIKUU 

CHA SOKA, DK. DAISAKU IKEDA 

TAREHE  27 NOVEMBA 2022 

SALAMU 

 

Mheshimiwa Balozi Sammy Nyule NGUMBAO, 
 Naibu Balozi wa Jamhuri ya Kenya nchini Japan; 
 

 
Ndugu Shadraque Washike MULIJO, 
 Afisa Msaidizi wa Balozi wa Uganda nchini Japan; 
 

 
Ndugu Mbozi Ernest KATALA 
Mtaalamu wa Kiswahili kutoka Tanzania; 

 

 
Kamati Tendaji ya Shindano la Insha ya Kiswahili, Chuo Kikuu SOKA; 
 

Wahadhiri wa Chuo Kikuu SOKA mliopo hapa; 

 

 
Washiriki wote wa Shindano la Hotuba ya Kiswahili; 

 

Wanafunzi wote wa Chuo Kikuu SOKA mliopo hapa; 
 
 
Ndugu Wageni Wote Waalikwa; 

Mabibi na Mabwana. 
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Jambo! Konnichi wa!  
 
Awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu 

kwa wingi wa rehema na baraka zake ambazo zimetuwezesha kukutana 

hapa leo. Tunamrudishia Mungu sifa na utukufu wake. 

 

Naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Chuo Kikuu 

SOKA kwa kuruhusu kuandaliwa kwa shindano hili ambalo hufanyika 

kila mwaka. Hii ni dhahiri kuwa lugha hii inapendwa si tu na watanzania 

ambao ni waasisi wa lugha ya Kiswahili, bali na Dunia nzima.  

 

Nitakuwa mchoyo wa shukrani, nisipowapongeza na kuwashukuru 

waandaaji wa shindano hili la Kiswahili, Klabu ya Urafiki ya Pan African 

(Pan African Friendship Society) ya Chuo Kikuu SOKA, kwa kuandaa 

mashindano haya kila mwaka ambayo yamekuwa na muitikio na 

mafanikio makubwa.  

 

Kwa kutumia fursa hii pia, napenda kuwapongeza washiriki wote wa 

shindano hili. Leo tupo hapa na kusikia namna watakavyotoa hotuba zao 

kwa Kiswahili. Hii ni ishara dhahiri ya mapenzi na hamasa kubwa waliyo 

nayo kwa lugha hii na pia kwa utamaduni wetu wa Kiswahili.  

 

Ndugu Wageni Waalikwa, 

Mabibi na Mabwana, 

 
Maudhui ya hotuba ya Mwaka huu ni “Ufunguo wa dunia yenye amani 

umo kiganjani mwako”. Katika hotuba hii, ninaomba nigusie kwa 

uchache jinsi watu na utamaduni wao wanavyoweza kuchangia amani 
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katika Dunia hii tunayoishi. Na nitajikita zaidi katika kuielezea nchi yangu 

ya Tanzania ambayo ni miongoni mwa nchi zinazosifika duniani kwa 

kuimarisha na kudumisha amani.  

 

 

Ndugu zangu, 

Mabibi na Mabwana, 

 

Tanzania ni nchi yenye watu takribani milioni 61 na makabila yapatayo 120 

ambayo yametawanyika sehemu mbalimbali za nchi wenye kuzungumza 

lugha za kikabila zaidi ya mia moja na ishirini, kwa kuwa kila kabila lina 

lugha yake. Hata hivyo, Kiswahili ndiyo lugha ya Taifa na asilimia 90 ya 

watanzania wanaizungumza nchini kote: labda, mtapenda kujua kuwa 

Kiswahili kinazungumzwa na takriban watu milioni 500 duniani.  

 

Utamaduni ndicho kitambulisho kikuu cha Taifa lolote lile na ni kielelezo 

cha utashi na uhai wa watu wake. Hivyo, amani, utulivu, umoja na 

mshikamano ambavyo watanzania tunajivunia vinatokana na utamaduni 

tuliojijengea. Nguzo za utamaduni huu ni pamoja na lugha yetu ya 

Kiswahili. Kiswahili ndiyo lugha ya pekee ambayo huzungumzwa na 

kueleweka na watu wengi katika nchi nzima. Tangu wakati wa 

kuanzishwa na kuenezwa kwa utawala wa kikoloni katika karne ya 19 

hadi sasa, Kiswahili kimeendelea kutumika kama Lugha ya Taifa letu la 

Tanzania. 

 

Kwa kutambua mchango mkubwa wa lugha hii ya Kiswahili katika jamii 

ya wanayoizungumza hususan, katika kuleta amani na umoja; mnamo 
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mwezi Novemba 2021, Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na 

Utamaduni (UNESCO) lilitangazwa kuwa tarehe 7 Julai ya kila mwaka ni 

Siku ya Kiswahili Duniani, na hivyo hatuna budi kuienzi na kuidumisha 

duniani kote.  

 

Naomba kutumia fursa hii, kutoa rai na kuwahamasisha kuiendeleza lugha 

hii adhimu kwa kujifunza na kuitangaza kwa umma wa Japan ili ieleweke 

na kuzungumzwa na wajapani wote. Kwa upekee, nachukua fursa hii 

kukipongeza Chuo Kikuu SOKA kwa jitahada zake za kuiendeleza lugha 

yetu pendwa ya Kiswahili hapa Japan kwa mwaka wa 32 sasa. 

Nakuhakikisheni Ushirikiano wa Ubalozi wa Tanzania kwa muda wote 

katika kuiendeleza lugha hii ya kipekee ya Kiswahili hapa Japan. 

 

Ndugu Wageni Waalikwa, 

Mabibi na Mabwana, 

 
Naomba sasa kuhitimisha maneno haya machache kwa kuwashukuru, kwa 

mara nyingine, kwa kutupa fursa hii muhimu ya kujumuika pamoja nanyi 

kuadhimisha Shindano la 32 la Hotuba kwa Lugha ya Kiswahili hapa 

Chuo Kikuu SOKA. 

 

Mungu Ibariki Afrika, 

Mungu Ibariki Tanzania, 

Mungu Ibariki lugha yetu ya Kiswahili. 

 

Ahsanteni Sana kwa kunisikiliza 


