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دو بار برای یکماه و دو ماه به کشور ایتیوپیا )حبشه( جهت تدریس  2014و  2013در سالهای 

( برای دانشجویان دوره Water Treatment مضمونی بنام تصفیه آب ) 2013سال  رفتم. در

مضمونی بنام انجنیری  2014ه ادیسس ابابا و در سال های ماستری و دوکتورا در دانشگا

( برای Hydro-Electric Power Development Engineeringنیروی برق آبی )

این پروگرام ها خیلی فشرده و در ظرف دانشجویان دانشگاه نظامی ایتیوپیا تدریس مینمودم. 

( Graduate & Post Graduateیک سمستر و آنهم به سویه )یک ماه باید برنامه درسی 

 ایان رسید.میشد که به لطف خداوند هر دو بار با موفقیت به پ تکمیل

 

یکی از کشورهای  ،بضاعتی مردمبی کشور ایتیوپیا را کشور جالبی یافتم زیرا با وجود فقر و 

 :از با ثروت جهان میباشد. چیز هائیکه این کشور را جالب و دیدنی میسازد عبارت اند

سال. در تابستان به تهویه هوا و در زمستان به فصول آب و هوای معتدل در تمام  -

 .ی باشدحرارت ضرورت نم

 .اکثر قسمت های این کشور با نباتات و جنگل ها سبز و سر سبز میباشد -

تجارتی با بصورت تمام غذا های آن طبیعی بوده و از غذا هایئکه باعث مرض شود و  -

مواد مصنوعی ساخته شده باشد دیده نمیشود مگر در بعضی از مغازه هایئکه مواد 

 غذائی خارجی را عرضه میکنند.

دیده نمیشد ائی آرام، خوش و قانع به نظر میرسند. چیزی که در اینجا مردم ایتوپی -

 اضطراب و تشویش بود که کشورهای غربی را غرق خود نموده است.

یکی از ویژگی های دیگر مردم ایتیوپیا شکسته نفسی و عدم وجود تکبر و غرور بیجا  -

 در ذهنیت شان است که باعث راحت دیگران میگردد.

در جنگ برای  ی جنگیده اند و بعد از برنده شدنمردم ایتیوپیا مدت هفده سال با رژیم کمونیست

ابابا پایتخت این کشور که  هر ادیساعمار کشور خود همه با هم در کار و تالش اند. در ش

امنیت کامل برقرار است. پروژه های زیادی روی کار  ،دارای یازده میلیون نفر نفوس میباشد

د. کمک ناست و تقریباً تمام این پروژه های توسط دولت از پول مالیه مردم تمویل میشو

ا یکی از کشورهای کشورهای بزرگ خیلی اندک و اصالً قابل محاسبه نمی باشد. ایتیوپی

با وجودیکه افریقائی است که هیچ قدرت جهان در گذشته نتوانسته آنرا مستعمره خود بسازد. 



اقوام مختلف با زبانهای مختلف و دو دین بزرگ اسالم و ایتالوی ها تجاوزات زیادی نمودند. 

عیسوی در آنجا زندگی میکنند. طرز تقسیمات سیاسی جغرافیای این کشور فدرالی بوده ولی 

فدرال از کوچکترین قوم این کشور انتخاب شده  حکومت مرکزی قدرت بیشتر دارد. صدراعظم

است زیرا شایسته ترین همه سیاستمداران بوده است. با این هم مشکالت سیاسی وجود دارد و 

از سیاستمداران در زندان نیز میباشند. مشکالت فساد اداری هم در این کشور تا حدی  ادیک تعد

سال  ،ت شامل بودندمه وزارت در حکووجود دارد و یک تعداد از فساد پیشگان که به سوی

 .ر و هنوز هم در بند هستندگرفتا گذشته

 

در مورد کشور و مردم ایتیوپیا گفتنی ها زیاد است که از همه آن صرف نظر نموده و در اینجا 

چیزهائیکه در موزیم ملی ایتیوپیا دیده ام با بعضی عکس ها خدمت  میخواهم کمی در مورد

استخوان بندی انسان اولیه که آنرا در موزیم ملی ایتیوپیا دیده ام  قدیم نمایم. خوانندگان ارجمند ت

 نیز در زمره این چشمدید ها میباشد.و چند قطعه عکس از آن برداشته ام 

 

قابل یاد آوری میدانم که این سطور به هیچ وجهه ربطی با مطالعات باستان شناسی ندارد و فقط 

 میباشد.بوده و شامل چند قطعه عکس  یک نظر سطحی به این موضوع 

 

 
( یاد میشود و گفته Lucyاستخوان بندی انسان اولیه که در این موزیم به نمایش میباشد بنام )

 میلیون سال قبل زندگی میکرده است. 3.18شده است که 



 
 

 Lucyنمای دیگری از استخوان بندی 

 

 
 عکس جمجمه

 

 



 
 

 Lucyاستخوان های دست 

 

در این موزیم اشیای جالب و دیدنی زیاد بود. در اینجا چند نمودۀ آنرا بصورت تصویری تقدیم 

چندان خوب نمیباشد که آنها را نیز شامل این دسته از عکس ها  ضیمتاسفانه کیفیت بع میدارم.

 تصاویر مینمودم.



 
 دهل و اشیای دیگر زندگی

 



 

 

 
 

 مجسمه های چوبی این موزیم شباهتی زیاد با مجسمه های چوبی نورستان داشت.

 



 
 

میلیون نفر است. نفوس حیوانات گاو و گوسفند آنرا  80اس های چرمی قدیمی. نفوس ایتیوپیا لب

 بیشتر از نفوس مردم میگفتند. گوشت، روغن و چرم در این کشور فراوان یافت میشود.

 

 
 چوکی چوبی و دامن چرمی زنانه در الماری عقب آن



 

 
 نموده و با خود به هر جا میبردند. بالشت های چوبی که در قدیم از آن زیاد استفاده

 

 
 دهل های کاسه ئی. کاسه آن چوبی میباشد.

 



 
 

 یکنوع چلم

 

 یکنند.که نشه آور است استفاده میک تعداد مردم از یک نوع گیاه سبز رنگ مانند گندنه 



 
 

 یکنوع بازی و سرگرمی

 

 
 دبۀ آب



 

 
 آالت موسیقی، مانند توله، تارها و دولک

 

مردم ایتیوپیا به رقص و موسیقی عالقۀ فراوان دارند و هر قوم و قسمت این کشور از خود 

ده بود که رقص، اتن و موسیقی محلی خود را دارند. تصادفاً برنامه درسی من قسمی واقع ش

 تبرنامه های رادیوئی ایتیوپیا قرائعید قریان مسلمانان در بین بود. این بار اول بود که در 

 مانند خواندن های کلیسائی با موزیک شنیدم.  ن مجید راقرآ

 

با آواز آدان در این کشور نصف مردم مسلمان هستند و در شهرها همیشه صدای زنگ کلیسا 

مساجد با صدای بلند شنیده میشود. از مسلمان ها و عیسوی ها شنیده ام که یکدیگر را برادر و 

نماز عید در دومین  ید قرباندین مسجد این شهر رفتم و در روز عمن به چنخواهر میخواندند. 

فوس بی حد این کشور مساجد و کلیساها همیشه مسجد شهر ادیس ابابا ادا نمودم. به خاطر ن

مزدحم میباشند. جالب است که مسلمانها و عیسوی ها هر کدام وقتی از کنار مسجد یا کلیسائی 

   میگذرند دست دعا بلند میکنند.خود 



 
 

 یکنوع آلۀ موسیقی تار دار

 



 
 

 

 آلۀ دیگر موسیقی تاردار

 



 
 

 توله

 



 
 

 دهل دوسره

 

 
 شاخ حیواناتترم از 



 

 
 شمشیرهای منحنی شکل

 

 
 تور برای شکار



 

 
 هداری و حمل و نقل مایعاتنگ ظروف

 

 
 در عکس سرپوش آن باالیش میباشد. آلۀ یکه نان هنجره باالی آن پخته میشود



 

 
 

 عکسی که صورت پختن نان هنجره را نشان میدهد

ضافی بدن شود در آن این نان خیلی صحی بوده و هیچ نوع موادی که باعث چافی و وزن ا

 در ایتیوپیا یافت شده وحود ندارد. حبوبی که این نان از آن تهیه میگزدد صرف 

 زۀ آن کمی ترش است.و در دیگر نقاط جهان یافت نمیشود. م

مقدار دو نوع روشن و دانه و یا حبوب این نان نسبت به ازرن هم خوردتر میباشد. من یک 

 دم.ریده با خود آورتاریک آنرا خ



 
 بوتل همراه چرمی آب

 

 
 

 یکنوع مشک یا بوشکه



 

 
 

با  ودن قهوه. قهوه در جهان بار اول در ایتیوپیا پیدا شده است.طریقه و آلۀ ابتدائی میده نم

 وجودیکه قهوۀ ایتیوپیا در جهان بصورت درست بازارییابی نشده است اما از نظر کیفیت

 بهترین قهوه دنیا میباشد.

و در  ینوشندآنرا تجلیل نموده م موالً خوردن قهوه مراسم خاصی دارد و مع در کشور ایتیوپیا

ا و کافه های قهوه خوری به هزاران میرسد. جالب است شهرهای این کشور تعداد قهوه خانه ه

 و به حساب دولت تحویل میگردد. معاز یک پیاله قهوه هم مالیه آن ج که حتی



 
 

 ظروف چوبی قدیمی که غربی ها بسیار از آنها کاپی نموده اند

 

 
قاشق دو لبه و پنجه. با این قاشق میتوان دو نوع غذا را خورد بدون آنکه غذا ها با هم مخلوط 

 شوند.



 

 
 

غربی هاست در حالیکه قبل از غرب در افریقا وجود قاشق و پنجه که مردم فکر میکنند اختراع 

 .و غربی ها آنرا کاپی نموده اند داشته

 



 
 

 پنجه یک جائی-مودل دیگر قاشق

 

ایتیوپیا با دست غذا میخورند. دست شوئی مانند مردم افغانستان قبل از غذا خوردن بیشتر مردم 

از جمله فرهنگ این مردم بوده و در وقت غذا خوردن دوستان نزدیک یکی به دهن دیگر لقمه 

 را تعارف میکنند. و آنرا جزء دوستی میشمارند.



 
 

 آلۀ قلبۀ زمین

 

 
 سامان آالت آهنگری و کشاورزی



 

 
 

 مشک ها یا بشکه هائیکه آهنگران از آن استفاده میکنند.

 

 
 آالت دهقانان برای کشاورزی



 

 
 

 امان آالت ریسندگی و بافندگیس



 
مجسمۀ یکی از پادشاهان سابق ایتیوپیا که برای اولین دسته شاگردان ایتیوپیائی نصیحت میکند 

به محوطه باغ  1975تا از وقت خود خوب استفاده کنند. این مجسمه از جای دیگری در سال 

 موزیم آورده شده است.

 صورت نگرفته است.ن لب است که به این نصیحت توجه چندااما جا

 
 متن سنگ در مورد عکس قبلی میباشد.



 
 توپیکه از عساکر تجاوزگر ایتالوی گرفته شده است.

 



 Tدل د موفور یکی از موترهائیکه بار اول داخل ایتیوپیا شده است.

 



 
 

از اتمام کورس  ستری بعددرس دانشجویان دورۀ مااین هم عکسی از من که در روز آخر 

 نفر بودند و همه شان 32انجنیری نیروی برق آبی با من یادگاری گرفتند. تعداد محصلین 

انرژی و آب در دانشگاه نظامی ایتیوپیا در رشته  که صاحب منصبان اردوی ایتیوپیا بودند

ند. برنامه این ها یک سال درس و یک سال تحقیق در یک مصروف دروس ماستری میباش

موضوع انرژی میباشد. در این صنف انجنیران رشته های انجنیری کشوری، میخانیک و برق 

 فارغ خواهند شد. 2015ش میبرند. اینها در آخر سال با هم یکجا این پروگرام را پی

 

ی بنام موزیک تاریخ طبیعی نیز وجود دارد که مراحل سیر رگادیسس ابابا موزیم دی شهردر 

 دهد. این موزیم هم خیلی جالب میباشد.تکامل و توسعه حیوانات را نشان می

 

 در حال ساختمان است. یکی از این بنائیزیر شافیی بزرگ انکاه در کشور ایتیوپیا پروژه

( است که در نزدیکی سرحد سودان کار Renaissanceپروژه های بزرگ نیروگاه برق آبی )

رژی برق آغاز آن جریاد دارد و پنج سال بعد به اتمام خواهد رسید. وقتی تکمیل شد و به تولید ان

آب ره خیسه ذهمچنان کابزرگترین نیروگاه تولید برق در جهان خواهد بود.  ،نمود این نیروگاه

عیت وقیل مخواهد داد. این نیروگاه باالی رودخانه ن بند ذخیره جهان را تشکیل بزرگترین آن

 /2015جنوری  31/   دارد.

 
  

 


