
በኢትዮጵያና በፈረንጆቹ ያሇው የዓመታትና የቀናት ልዩነት 
ከየት መጣ? 

በመጀመረያ ዯረጃ ሇሞሊው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንዃን 
ሇበዓሇ ልዯቱ በሰሊም አዯረሳችሁ። በመቀጠል ከበዓለ ጋር ተዛማች 
ወዯ ሆነው አርእስት ልውሰዲችሁ።  

ከአምስት ዓመት በፊት አንድ መጽሔት ሳነብ አንድ ስማቸው አጥናፉ 
አሇማየሁ የተባለ ግሇሰብ ስሇዚህ አርእስት የጻፉትን ጽሑፍ 
አነበብኩኝ።ምንምዃ ያኔ ጽህፉን ልብ ብዬ ባሊነበውም ከዛሬ ሁሇት 
ወር በፊት አከባቢ በአጋጣሚ ምክንያት ሆኖ በዚሁ ርእስ የቀሇጠ 
ክርክር በያዙ ሰዎች መካከል ተገኝቼ ነበር። ሆኖም ግን ጽሑፉን ልብ 
ብዬ አሇማንበብዬን እየቆጨኝ የክርክሩ ተካፋይ ሳልሆን ሰሚ ሁኜ 
ዋልኩኝ። ቁጭቴን ሇመወጣት መሰሇኝ ከአምስት ዓመት በፊት 
ያነበብኩትን መጽሄት እንዯገና አፈሊልጌ በቅርብ ጊዜ አገኘሁት። 
እናም ጽህፉ አስፈሊጊ መስሎ ስሇተሰማኝ እንዯገና ሇአንባብያን 
አቅርቤዋሎህ። 

እንዯ ጸሓፊው አጥናፉ አሇማየሁ አባባል በኢትዮጵያና በፈረንጀቹ 
ያሇው የዓመታትና የቀናት ልዩነት እንዯሚከተሇው ይለታል፡፡ 
 

የዓመታት ልዩነት 

የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር መጽሓፍ ቁደስን መሰረት ያዯረገ 
ነው። ከአዲም ጀምሮ እስከ ክርስቶስ ያሇው ዘመን መጽሓፍ ቅደስ 
በጥንቃቄ ሲቆጥረው 5500 ይሆናል። ይኸውም ከአዲም እሰከ ኖህ 
2255 ዓመት ከኖህ እስከ ኦሪታዊት ድንኩዋን 1852 ዓመት 
ካኦሪታዊት ድንኩዋን እስከ ሰሇሞን መቅዯስ 480 ዓመት ከሰሇሞን 
መቅዯስ እስከ ዘሩባቤል 510 ዓመት ከዘሩባቤል እስከ ክርስቶስ ልዯት 
403 ዓመት በጠቅሊሊው ሲዯመር 5500 ዓመት ይሆናል። 

የፈረንጀቹ የዘመን አቆጣጠር መጽሓፍ ቅደስን መሰረት ያዯረገ 
አይዯሇም። ይሁን እንጂ ከመጀመርያው ዓመተ ምህረት ጀምሮ እሰከ 



532 ድረስ በኢትዮጵያና በፈረንጀቹ ምንም ያቆጣጠር ልዩነት ሳይኖር 
ሲቆጠር ኖሮዋል።  

በ532 ዓ.ም የተነሳው ዱዮናስዮስ ኤክሲጂዮስ የተባሇ ካቶሉካዊ መነኩሴ 
ከዚያ በፊት ክርስቶስ ተወሇዯበት ተብሎ የታመነበትን ቀን ትክክል 
አሇመነሩንና ክርስቶስ ከዛን ቀን ሰባት ወይም ስምንት ዓመት ቀድሞ 
ተወልዯዋል በማሇት በነበረው የዘመን ቁጥር ሊይ ሰባት ዓመት 
እንዱጨመር አዯረገ። ዱዮናስዮስ ሇዚሁ እምነቱ መሰረት ያዯረገው 
በተሇያዩ የታሪክ ተመራማሪዎች ክርስቶስ በዘመኑ እንዯተወሇዯ 
የሚነገርሇት አውግስጦስ ቄሳር የህዝብ ቆጠራ ያዯረገበት ዓመት 
ክርስቶስ ተወሇዯ ተበሎ ተይዞበት ከነበረው ዓመት የሰባት ወይም 
ስምንት ዓመት ቅድምና እንዲሇው በመገመታቸው ነው። 

 

የቀናት ልዩነት 

በኢትዮጵያውና በፈረንጆቹ አቆጣጠር ያሇው ልዩነት ከሰባት እስከ 
አስር ቀን ይሆናል። መስከረም 1 በኢትዮጵያ በፈረንጆቹ መስከረም 
11 ይሆናል። ይህ ልዩነት የጀመረው በ1572 ዓ.ም በሮሙ ፓፓ 
በጎርጎርዮስ 13ኛ ነው። 

ከፓፓ ጎርጎርዮስ በፊት የነበረው የቀን አቆጣጠር በ46 ዓመት ቅድመ 
ልዯተ ክርስቶስ ሮምን ይገዛ የነበረው የቄሳር ዮልዮስ የቀን አቆጣጠር 
ነበር። እንዯ ዩልዮስ አቆጣጠር ዓመቱ 365 ቀናት ከ6 ሰዓት ነበር። 
ፓፓ ጎርጎርዮስ ግን ዓመቱን በሰኮነድ በዯቂቃ በሰዓቶችና በዕሇታትን 
በጥንቃቄ ሲሰሊ 365 ቀናት ከ5 ሰዓት ከ48 ዯቂቃዎችና ከ46 ሰኮንዶች 
ይሆናል በማሇት 11 ዯቂቃዎችና 14 ሰኮንዶች ሳይኖሩ እየተኖረባቸው 
ቆይተዋል በማሇት ፓፓ ጎርጎርዮስ አዱስ አቆጣጠር በመፍጠር ከ7 
እስከ 10 ቀን ጨምረዋል። 

እንግዱህ በኢትዮጵያውና በፈረንጆቹ ያሇው የዓመታትና የቀናት 
ልዩነት የመጣው እሊይ እንዯተዘረዘረው መሆኑን አውቀን 
ሇሚጠይቁንን ሁለ ተገቢውን መልስ መስጠት ይገባናል። 



በመጨረሻም ሇአሁኑ ጽሑፌ ዋነኛ ምንጭ የሆኑኝን አጥናፉ 
አሇማየሁን እያመሰገንኩ ሇዚሁ ጽሑፍ ማስረጃ ብሇው ያቀረቡዋቸውን 
ምንጮች እሚከተው አቀርባሎህ። 

አጽብሃ ገብሩ 
ናሽቪል ተንሲ 
 

 

ማስረጃዎች 

 ብሪታኒካ ኢንሳይኮሎፒዱያ 
 ካቶሉክ ኢንሳይኮሎፒዱያ 
 ትውፊታዊ ባህረ ሃሳብ 

 

 

 

 

 


