Honnan származik egyes afrikai országok a neve?
A világon a legtöbb ország az elnevezését valamely tulajdonságáról, befolyásos
személyiségéről, valamely nemzetségéről, törzséről, vagy irányt adó jelzőjéről kapja. Az
afrikai országok legtöbbjének a neve a korai gyarmatosítás korából származik. Az afrikai
országok ugyancsak követik ezt a hagyományt, de van néhány, amelyhez történet is
kapcsolódik. Néhány érdekesség:
Burkina Faso
1984-ben az ország nevét akkori elnöke Thomas Sankara fogadta el, jelentése: „A becsületes
emberek országa.”
Kamerun
Kamerun először német gyarmat volt, később Franciaország és Nagy-Britannia osztotta fel
egymás között. Ennek ellenére egy XV. századi portugál embertől származik a neve, akinek a
Wouri-folyón utazva (Kamerun egyik legnagyobb folyója) feltűnt a folyóban utazó sokféle
rák, így a folyót „Rio dos Camaroes”-nek, azaz a rákok folyójának nevezte el Az évek során
ebből alakult ki a Kamerun elnevezés.
Etiópia
Etiópia neve a görög Aithiopia szó latinosított
változata (Aethiopia, Ethiopia), amely egy
görög összetett szóból származik, melynek a
jelentése: égett vagy napsütött arc, vagyis az
ország „a napsütötte arcú emberek országa.”

Gabon
A XV. században portugál kereskedők érkeztek ide és a Como-folyó deltájának alakja után,
amely egy kámzsás, ujjas kabátra emlékeztette őket elnevezték Gaboa-nak (kabát).

Kenya
A brit felfedezők utazásaik során
eljutottak
Kelet-Afrika
hósipkás
hegyéhez, melyet a kikuju törzs
Kirinyaga (Isten lakóhelye). A britek
képtelenek voltak kimondani a Kirinyaga
szót, így Mount Kenyának nevezték el a
hegyet, melyről később az egész ország a
nevét kapta.

Libéria
Libéria a kontinens legrégebbi demokratikus országa, amely 1847-ben alakult meg. Az
országot felszabadított afro-amerikai rabszolgák alapították meg és nevezték el a szabadságról
(Liberty).
Madagaszkár
A
második
legnagyobb
szigetállam egy Marco Polo
általi elírás miatt kapta a nevét.
Tény, hogy a XIII. századi
utazó soha nem járt a szigeten,
de összekeverte Mogadishu-val
és
így
írta
be
megemlékezéseibe.
A Mogadishu olasz átiratából
alakult ki Madagascar neve.

Mali
A víziló a mali kultúrában az erő szimbóluma. Az ország
a nevét a víziló bambara nyelvű elnevezéséből kapta, ami
egyben azt is jelenti „a királyok élőhelye”.
A legenda szerint a mali Birodalom államalapítója,
Sundiata Keita, vízilóvá változott a halálát követően és a
Sankarani-folyóban élt.
Mozambik
Az ország nevét arról a sejkről kapta, aki a portugálok
megérkezésekor uralkodott: Mussa Bin Bique.
Niger
A Niger-folyóról kapta nevét a Nigériától északra fekvő,
valaha francia gyarmat.
Nigéria
A volt angol gyarmat, Nigéria, szintén a Niger-folyóról kapta a nevét, amely átfolyik
területén.

Sierra Leone
1462-ben Pedro da Cintra portugál felfedező találta ki a a “Sierra Lyon”, vagy
oroszlánhegyek elnevezést. Úgy gondolta, az oroszlán fogaihoz hasonló hegyek ormai és az
oroszlán bömböléséhez hasonlítőégzengés vezették el a földhöz. Az angolok hivatalosan
1787-ben nevezté el a területet Sierra Leonénak.
Zambia
Zambia (korábban Észak-Rodézia) 1964-es függetlenné
válását követően vette fel nevét, melyet a”az istenek
folyója” a Zambézi inspirált.
(forrás: travelnior.com; Kelsey Marie írása)

