
መተከል በ1ቀን የገበርናቸው አማሮች!! 
የ1አማራ ነፍስ 10 እጥፍ ያስከፍላል። ከአሁን በኋላ ርኅራሄ ምኀረት አናውቅም፤ ደም በደም ብቻ ይጠራል። 

 
1. ይበሉ ጌታሁን ዕድሜ 35 

2. ጥላሁን አበበ ዕድሜ 16 
3. መኩሪያው አበበ ዕድሜ 20 
4. በቀለ አየነ ዕድሜ 35 
5. አለሚቱ በሪሁን ዕድሜ 25 

6. ሂወት በቀለ ዕድሜ 7 
7. ካሰች በቀለ ዕድሜ 17 
8. ንጉሴ በሪሁን ዕድ35 
9. ሀብታሙ ዕድ 30 

10. አደራው ዕድሜ 25 
11. አገኘሁ ጌታሁን ዕድሜ 30 
12. ደረጀ አገኘሁ ዕድ 10 
13. የወርቃየሁ ተፈራ ዕድሜ 35 

14. ይታይሽ ምህረት ዕድሜ 30 
15. ዮሀንስ ወርቃዩሁ ዕድሜ 7 
16. ግዛቸው ወርቃየሁ ዕድሜ 3 
17. ቻላቸው ወርቃየሁ እድሜ 3 
18. ዘ መን ወርቃየሁ እድሜ 6 

19. የሰራሽ ገሰሰ ቤተሰብ ዕድሜ 35 
20. በልስቲ ስጦታው ዕድሜ 17 
21. እየሩስ ስጦታው ዕድሜ 15 
22. አየነው ስጦታው ዕድሜ 13 

23. ንጉሴ ስጦታው ዕድሜ 25 
24. ባቢ ላቀ ዕድሜ 20 
25. ካሳሁን አማረ ዕድሜ 19 
26. ቢሻው በላይ ዕድሜ 40 

27. ብርቱካን አሰፍ ዕድሜ 30 
28. ታየ ቢሻው ዕድሜ 15 
29. ጊወርጊስ ቢሻው ዕድሜ 13 
30. ባንቺአምላክ ቢሻው ዕድሜ 7 

31. ሚጣ ቢሻው ዕድሜ 3 ፆታ 
32. መኮ ነን ሽታሁን ዕድሜ 30 
33. ፈንታነሽ ፈቃዱ ዕድሜ 25 

34. ጉዳይ አለማየሁ ዕድሜ 22 
35. ትግስት መኮነን ዕድሜ 4 

36. ሀብተማርያም መኮነን ዕ ድሜ 1 
37. ሆይበል አለምነህ ዕድሜ 20 
38. እግዚዪሩ አለማየሁ ዕድሜ 16 
39. አበበ እንዳላማው ዕድሜ 30 

40. አበባየሁ አሰፈራው ዕድሜ 20 
41. ቤዛዊት አበበ ዕድሜ 10 
42. ዳኛቸው ዘውዱ ዕድሜ 16 
43. ጠጅቱ ታደስ ዕድሜ 20 



44. ገብረህይወት ብርሀኑ ዕድሜ 35 
45. ባንቻለም ግርማው ዕድሜ 20 
46. ደምለው ጌታ ዕድሜ 30 

47. ዝኑ ደምስ ሚስት ዕድሜ 22 
48. ስንታየሁ ደምለው ዕድሜ 10 
49. አልማዝ ደምለው ዕድሜ 1 
50. ፈንታነሽ ምህረት ዕድሜ 36 

51. ጥላሁን ጤና አገኝ ዕድሜ 24 
52. ሀብታሙ ደሳለኝ ዕድሜ 34 
53. አለሚቱ ዕድሜ 20 
54. ሚጣ ሀብታሙ ዕድሜ 6 

55. አበበ ቦጋለ ዕድሜ 26 

56. አሸብር ከበደ ዕድሜ 25 
57. የውቤ ከበደ ዕድሜ 34 
58. ማስተዋል ነገሰ ዕድሜ 21 

59. አበበ አጥናፉ ዕድሜ 32 
60. አለምነሽ ሚካኤል ዕድሜ 25 
61. አቢ አበበ ዕድሜ 1 
62. ውብነሽ ዕድሜ 23 
63. ሚጣ አስረስ ዕድሜ 7 

64. ሙላት ቦጋለ ዕድሜ 33 
65. አዳነች ዕድሜ 21 
66. አለነ ቦጋለ ዕድሜ 25 
67. አበበ ጌታቸው ዕድሜ 36 

68. ትግስት ዕድሜ 20 
69. ፀጋዬ አበበ ዕድሜ 3 
70. ብርቱካን አበበ 
71. ላቀች አይናለም ዕድ30 

72. ይበሉሽ ወርቅነህ ዕድሜ 7 
73. የአቢዎት አዲሱ ዕድሜ 40 
74. ይነበብ ታከለ ዕድሜ 17 
75. አዳሙ ታከለ ዕድሜ 15 

76. ሀብለወርቅ ታከለ ዕድሜ 13 
77. ማንጠግቦሽ አለሙ ዕድሜ 36 
78. ፈንታነሽ አገኘሁ ዕድሜ 16 
79. ቢተው እንዳላማው ዕድሜ 29 

80. መምህር ንብረት ጋንቲ ዕድሜ 30 
81. እናት (የመምህር ንጋት ሚስት) 
ከላይ በዝርዝር የተቀመጡት አጠቃላይ በግፍ አማራ/አገው በመሆናቸው በማንነታቸው በኤጳር ቀበሌ ብቻ በግፍ 
የተጨፈጨፉ ወገኖቻችን ናቸው ። በሌሎች ቀበሌዎች በግፍ የተጨፈጨፉ ወገኖቻችን ቁጥር ከዚህ በላይ ሲሆን ገና 
የማሰባሰብ እና የማጣራት ስራ በመሰራት ላይ ይገኛል ። 
 
ዮሐንስ አፈወርቅ 
 
 



 
 

 


