የ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛው ፍ/ቤት
የቤተሰብ ፍ/ቤት
የቤት/የጓዳ ግንኙነቶች ቅርንጫፍ
የባለቤትዎን ሰም በህትመት መልክ ይፃፉ

የመንገድ አድራሻ

_______ክመቦ (DRB) ___________

ከተማ፣ ክልል፣ እና “ዚፕ ኮድ”

ተዛማጅ ጉዳዮች:
ከሳሽ፣

በ.
ስምዎን በህትመት መልክ ይፃፉ
የመንገድ አድራሻ
ከተማ፣ ክልል፣ እና “ዚፕ ኮድ”

 ተተኪ አድራሻ: ጥቃት ወይም ጉዳት ይደርስብኛል ብለው
በመፍራት የሌላ ሰው አድራሻ ፅፈው ከሆነ ሳጥኑ ውሰጥ ምልክት
ያድርጉ።

ተከሳሽ
ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና
የአፀፋ ጥያቄ
Complaint for Annulment
(Contested Answer and Counterclaim)

እኔ፣ _________________________________ በዚህ ጉዳይ ተከሳሹ ነኝ ።.
ስምዎን በህትመት መልክ ይፃፉ

1. የባለቤቴን የጋብቻ ይፍረስልኝ ጥያቄ እና ተዛማጅ ጉዳዮችን ለመመልከት የዚህን ፍ/ቤት ሥልጣን አስመልክቼ
የምሰጠው መልስ እና መግለጫ እንደሚከተለው ነው [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 ባለቤቴ ያቀረበው(ችው)ን የጋብቻ ይፍረስልኝ እና ተዛማጅ ጉዳዮችን በሚመለከት ይኽ ፍ/ቤት ውሳኔ
የመስጠት ሥልጣን አለው በማለት የሰጠውን(ችውን) ቃል እስማማበታለሁ።
 ባለቤቴ ያቀረበው(ችው)ን የጋብቻ ይፍረስልኝ ጥያቄ እና ተዛማጅ ጉዳዮችን በሚመለከት ይኽ ፍ/ቤት ውሳኔ
የመስጠት ሥልጣን አለው በማለት የሰጠውን(ችውን) ቃል አልስማማበትም።
“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና የአፀፋ ጥያቄ ገፅ 1 ከ 8

2. የኔ እና የባለቤቴን ጋበቻ በሚመለከት ከዚህ የሚከተለውን መልስ እና መግለጫ እሰጣለሁ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 እንዴት፣ መቼ እና የት እንደተጋባን በባለቤቴ የተሰጠውን ቃል እስማማበታለሁ።
 እንዴት፣ መቼ እና የት እንደተጋባን በባለቤቴ የተሰጠውን ቃል አልስማማበትም።
3. ጋበቻዬ ይፍረስ ወይስ አይፍረስ የሚለውን በሚመለከት ከዚህ የሚከተለውን መልስ እና መግለጫ እሰጣለሁ [አንዱ ላይ
ምልክት ያድርጉ]

 ጋብቻችን ለምን መፍረስ እንዳለበት በባለቤቴ በተሰጠው ቃል አስማማለሁ።
 ጋብቻችን ለምን መፍረስ እንዳለበት በባለቤቴ በተሰጥው ቃል አልስማማም።
4. የባለቤቴን የጋበቻ ስም በሚመለከት ከዚህ የሚከተለውን መልስ እና መግለጫ እሰጣለሁ [አግባብ ያላቸው ላይ ሁሉ ምልክት

ያድርጉ]

 ባለቤቴ ስሙን(ዋን) በሚመልከት በሰጠው(ችው) መልስ እስማማለሁ።
 ባለቤቴ ስሙን(ዋን) በሚመለከት በሰጠው(ችው) ቃል እልስማማም።
 ከዚህ በተጨማሪም ባለቤቴን ሳገባ ስሜን የለውጥኩ መሆኑን እና አሁን ደግሞ ስወለድ ወደነበረኝ ወይም
ከጋብቻ በፊት ወደ ነበረኝ ህጋዊ ስም መመለስ እንደምፈልግ ቃሌን እሰጣለሁ። ይኽንን ጥያቄ ለማቅረብ ህገ ወጥ
ወይም የማጭበርበር ምክንያት የለኝም። እንዲመለስልኝ የምፈልገው የቀድሞ ስም ከዚህ የሚከተለው ነው
ፍ/ቤቱ እንዲያድስልዎት የሚፈልጉትን ስም በህትመት መልክ ይፃፉ

በጋብቻው የተፈራ ንብረት እና የተገባ ዕዳ
5. በጋበቻዬ ወቅት የተፈራውን ንብረት በሚመለክት የሚከተለውን መልስ እና መግለጫ አሰጣለሁ [አንዱ ላይ ምልከት

ያድርጉ]

 በጋብቻ ስለተፈራው ንብረት በባለቤቴ ከተሰጠው ቃል ጋር እስማማለሁ፣ እንዲሁም በአባሪ ሀ ላይ በባለቤቴ
ከተሰጠው ቃል ጋር በሙሉ እስማማለሁ።
 በጋብቻ ስለተፈራ ንብረት በባለቤቴ ከተሰጠው ቃል ጋር የማልስማማ ሲሆን በተጨማሪም ለአባሪ ሀ
የሚያሰፈልገውን ተጨማሪ መረጃ አሟልቼ አያይዤ ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ እና የአጸፋ ጥያቄ የሚሰጥ
የእከራከራለሁ መልሱ ውስጥ አካትቻለሁ።
6. በጋብቻዬ ወቅት ስለተገባ ዕዳ የሚከተለውን መልስ እና መግለጫ እሰጣለሁ [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 በጋብቻ ወቅት
የተገባ ዕዳ እንዳለብን እና ፍ/ቤቱም ይኽንንው ዕዳ እንዲያክፋፍል ባለቤቴ
ያቀረበውን(ችውን) ጥያቄ እስማማበታለሁ፣ እንዲሁም ባለቤቴ በአባሪ ሀ ውስጥ በሰጠው(ችው) ቃል በሙሉ
እስማማለሁ።
“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና የአፀፋ ጥያቄ ገፅ 2 ከ 8

 የጋብቻ ወቀት ዕዳን በሚመለከት በባለቤቴ በተሰጠው ቃል አልስማማም፣ በተጨማሪም ለአባሪ ሀ
የሚያሰፈልገውን ተጨማሪ መረጃ አሟልቼ አያይዤ ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ እና የአጸፋ ጥያቄ የሰጠሁት
ክርክር መልስ ውስጥ አካትቻለሁ።

የገንዘብ ድጋፍ (“ አሊሞኒ”)
7. ስለ ጊዚያዊ የገንዘብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) ባለቤቴ በሰጠው(ችው) ቃል ላይ ከዚህ የሚከተለውን መልስ እና
መግለጫ እሰጣለሁ [አግባብ ያላቸው ላይ ሁሉ ምልከት ያድርጉ]
 ባለቤቴ ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍን (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) አስመልከቶ(ታ) በሰጠው(ችው) ቃል እስማማለሁ።
 አሁን ላይ ባለቤቴ ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍን(“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) አስመልከቶ(ታ) በሰጠው(ችው) ቃል
የማልስማማ ሲሆን ባለቤቴ ሌላ ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) የሚጥይቀ ክስ/ አቤቱታ ለብቻው
ካቀረበ(ች) “ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) እንዲሰጥ የቀረበውን ጥያቂ መቃወሚያ” ፋይል
አደርጋለሁ ።
 በተጨማሪም እኔ ጊዚያዊ የገንዘብ እርዳታ(“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”)እንደሚያስፈልገኝ ቃሌን እየሰጠሁ “ጊዜያዊ
የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄ(“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) ” ፋይል ለብቻው እከፈታለሁ።
8. ስለጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) በባለቤቴ የተሰጠውን ቃል በሚመለከት ከዚህ እንደሚከተለው
መልስ እና መግለጫ እሰጣለሁ [አግባብ ያላቸው ላይ ሁሉ ምልክት ያድርጉ]
 ባለቤቴ ስለ ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) የሰጠውን(ችውን) ቃል እስማማበታለሁ።
 ባለቤቴ ጊዜያዊ የገንዝብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) እንደሚያስፈለገው(ጋት) የሰጠውን(ችውን) ቃል
አልስማማበትም እንዲሁም/ ወይም ጊዚያዊ የገንዘብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) የመክፈል ዓቅም አለኝ
በተባለው አልስማማም።
 በተጨማሪም ከባለቤቴ ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) እንደሚያስፈልገኝ እና ባለቤቴም
ጊዜያዊ የገንዘብ ድጋፍ (“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) የመክፈል ዐቅም እንዳለው(ላት) ቃሌን እሰጣለሁ።

የልጆች ጥበቃ/ ባላደራነት ሀላፊነት

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና የአፀፋ ጥያቄ ገፅ 3 ከ 8

9. የዚኽ ጋብቻችን ውጤት የሆኑ ልጆችን በሚመለከት ከባለቤቴ የተሰጠውን ቃል በሚመለከት የኔ መልስ እና ቃል ከዚህ
የሚከተለው ነው [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 ስለጠባቂነቱ/ባላደራነቱ በባለቤቴ በተሰጠው ቃል እስማማለሁ።
 ስለጠባቂነቱ/ባላደራነቱ በባለቤቴ በተሰጠው ቃል አልስማማም። በመሆኑም አባሪ ለ የሚጠይቀውን ተጨማሪ
መረጃ አጠናቅቄ በዚህ የመከራከሪያ እና አፀፋ መልስ ውስጥ አካትቻለሁ።

የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ
10. ማንኛውንም ዐ/አ/ሔ ያደረስ አካል ጉዳተኛ ልጆችን ጨምሮ፣ ማግኘት ለሚገባው(ቸው) ልጅ(ጆች) የድጋፍ ድርሻ
ስላለብኝ የማዋጣት ሕጋዊ ግዴታ እንደሚከተለው መልሴን እና ቃሌን እሰጣለሁ [አንዱ ላይ ምልከት ያድርጉ]
 ባለቤቴ ስለሕጋዊ ግዴታዪ በሰጠው(ችው) መልስ እስማማለሁ።
 ባለቤቴ ስለሕጋዊ ግዴታዪ በሰጠው(ችው) መልስ አልስማማም።
11. ባለቤቴ የልጅ ማዳደጊያ ድጋፍ እንዲሰጠው(ጣት) ስላቀረበው(ችው) ጥያቄ እንደሚከተለው መልሴን እና ቃሌን
እሰጣለሁ [የሚመለከተው ላይ ምልክት ያድርጉ]
 ስለ ማሳደጊያው በባለቤቴ በተሰጠው ቃል እስማማለሁ።
 ስለ ማሳደጊያው በባለቤቴ በተሰጠው ቃል አልስማማም። በመሆኑም አባሪ ሐ የሚጠይቀውን ተጨማሪ
መረጃ አጠናቅቄ በዚህ የመከራከሪያ እና አፀፋ መልስ ውስጥ አካትቻለሁ።

በተጨማሪም ፍ/ቤቱ ለኔ የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ እንዲወስንልኝ እጠይቃለሁ። በመሆኑም አባሪ ሐ
የሚጠይቀውን ተጨማሪ መረጃ አጠናቅቄ በዚህ ስሞታ ውስጥ አካትቻለሁ።

አባሪዎች
12. ጋበቻ ይፍረስልኝ አቤቱታው[ዋ] ወስጥ አባሪዎች ማካተቱን (ቷን) በሚመለከት በባለቤቴ የተሰጥውን ቃል
በሚመለከት ከዚህ እንደሚከተለው መልስ እና መግለጫ እሰጣለሁ [አንዱ ላይ ምልክት አድርጉ]
 ባለቤቴ አባሪዎችን አስምልክቶ(ታ) የሰጠው(ችው)ን ቃል እስማማበታለሁ ።
 ባለቤቴ አባሪዎችን አስመልከቶ የሰጠው(ችው) ን ቃል አልስማማበትም።
13. በተጨማሪም፣ መልሴን እና የአፀፋ ክሴን ለመድገፍ ፣ የሚከተለውን(ሉትን) አባሪ(ዎች) አካትቻለሁ:
 አባሪዎች የሉም
“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና የአፀፋ ጥያቄ ገፅ 4 ከ 8

 አባሪ ሀ (በጋብቻ ወቀት የተፈራ ንብረት እና የተገባ ዕዳ)
 አባሪ ለ (የልጅ ጥበቃ ሃላፊነት)
 አባሪ ሐ (የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍ)

የዳኝነት ጥያቄ
ፍ/ቤቱ ከዚህ የሚከተለውን እንዲያደርግልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ [አግባብ ያላችውን ሁሉ ምልክት ያድርጉባቸው]
የባለቤቴን የጋብቻ ይፍረስልኝ ጥያቄ  እንዲፈቀድ

 እንዲከለክል።

 በጋብቻው የተፈራውን ንብረት እንዲያከፋፍል እና ወይም በጋብቻ ወቀት የተገባ ዕዳን ሃላፊነት በሚመለከት
ፍትሃዊ፣ ተከከለኛ እና በኧምሮ ግምት ተቀባይነት ባለው መልክ ውሳኔ እንዲሰጥ።
 ሚዛናዊ እና ትክክለኛ በሆነ መልክ ጊዚያዊ የገንዘብ ድጋፍ(“ቴምፖራሪ አሊሞኒ”) እንዲወስን።
 የልጅን (የልጆችን) ጥቅም አጅግ በጣም ጥሩ በሆነ መልክ የሚያስጠብቅ ህጋዊ የጠባቂነት/ የባላደራነት
ሃላፊንትን በሚመለክት ውሳኔ እንዲሰጥ።
 በ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ” የልጆች ማሳደጊያ ድጋፍ መመሪያ እና በሌሎችም አግባብ ባላቸው ህጎች
መሰረት ባለቤቴ ያቀረበውን(ችውን) የልጆች ማሳደጊያ ድጋፍ ጥያቄ ውድቅ እንዲያደርግ።
 ፋይል በተደረግ በ 45 ቀናት ወሰጥ የልጅ ማሳደጊያ ድጋፍን በተመለከተ ያቀረብኩትን ጥያቄ ፍ/ቤቱ
እንዲሰማ እና ፍ/ቤቱ ጉዳዩን የሚሰማ መሆኑን የሚመለከት ማስታውቂያ እና እንዲሁም (ሌላው ወገን)፣
እንዲቀርብ ቀኑን እና የምሰሚያ ሰዓቱን ያካተተ ማዘዣ (“NOHODA”) እንዲያወጣልኝ ።
 በ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ” እና በሌሎች አግባብ ባላቸው ህጎች እና መመሪያዎች መሰረት የልጅ ማሳደጊያ
ድጋፍ ክዚህ በታች የሚከተሉትን ጨምሮ እንዲወስን
 ባሁኑ ጊዜ ለሚያስፈልግ የልጅ ድጋፍ (ዛሬ ጀምሮ ወደፊት የሚቀጥል ድጋፍ
 ወደ ኋላ ሂዶ የሚከፈል የልጅ ድጋፍ (ከዛሬ በፊት ለነበረው ጊዜ)
 የሕክምና ድጋፍ
 በማህላችን የፍቺ ወቅት ስምምነት እንዳለ ያስታውሱ። ፍ/ቤቱን የምጠይቀው የሚከተለውን ነው [አንዱ ላይ
ምልክት ያድርጉ]



የፍቺ ወቀት ስምምነታችንን የትዕዛዙ አካል አድርጎ እንዲያካትትልን።
የፍቺ ወቅት ስምምነታችንን ይተዕዛዙ አካል አድርጎ እንዳያካትት።

 ወደ ቀድሞው ስሜ እንዲመልሰኝ።
 ባለቤቴ ወደ ቀድሞ ስሙ(ሟ) እንዲመለስ(ትመልስ) ያቀረበውን (ችውን) ጥያቄ አንዲያፀድቅለት(ላት)።
ፍ/ቤቱ ፍትሀዊና ተገቢ መስሎ የታየውን ሌላ ዳኝነትም እንዲሰጥ ጥያቄየን አቀርባለሁ።

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና የአፀፋ ጥያቄ ገፅ 5 ከ 8

[አንዱ ላይ ምልክት ያድረጉ]

 በ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ”ም ሆነ ወይም በሌላ በማንኛውም ክልል ወይም ግዛት ይኽንንው ጥያቄ ወይም ጉዳይ በሚመለከት
በፍ/ቤት በመሰማት ላይ ያለ ነገር ስለመኖሩ የማውቀው ነገር የለም።
 በዚህ የጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ እና የአጸፋ ጥያቄ የሚሰጥ የእከራከራለሁ መልስ የመጀመሪያ ገፅ በተዘረዘረው መልክ
(“ተዛማጅ ጉዳዮች”) ይኽንን ጥያቄ ወይም ጉዳይ በሚመለከት በ “ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ” እንዲሁም በማንኛውም ክልል ወይም
ግዛት በ/ፍ ቤት በመሰማት ላይ ያለ ነገር መኖሩን አውቃለሁ።

የሃሰት ቃል ብሰጥ የሚደርሰብኝን የወንጀል ቅጣት አውቄ፣ ከዚህ በላይ የተገለፀውን የጋብቻ ይፍረስልኝ ሰሞታ ስለማንበቤ
እና በውስጡ የሰፈሩት ፍሬ ነገሮች፣ በግሌ እስከማውቀው፣ ባለኝ መረጃ እና እምነት መሰረት፣ እውነት ስለመሆኑ ቃለ
መሃላየን ወይም ማርጋገጫየን እሰጣለሁ።

በአክብሮት የቀረበ፣
ስምዎን ይፈርሙ

ቀን (ወር/ ቀን / ዓመት)

የመንገድ አድራሻ

ከተማ፣ ክልል እና “ዚፕ ኮድ”

የስልክ ቁጥር

_____________________________________________
የኢሜይል አድራሻ

 ተተኪ አድራሻ ጥቃት ወይም ጉዳት ይደርስብኛል ብለው በመፍራት የሌላ ሰው
አድራሻ ፅፈው ከሆነ ሳጥኑ ውሰጥ ምልክት ያድርጉ።

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና የአፀፋ ጥያቄ ገፅ 6 ከ 8

የ “ዲስትሪከት ኦፍ ኮሎምቢያ ከፍተኛው ፍ/ቤት
የቤተሰብ ፍቤት
_____________________________________________________የአቤት ባይን / ከሳሽን ሰም በህትመት መልክ ፃፍ
በ

አቤት ባይ/ ከሳሸ፣

የመልስ ሰጭን/ ተከሳሽን ስም በህትመት መልክ ፃፍ
መልስ ሰጭ / ተከሳሽ

ደንብ 5
የማድረስ ማርጋገጫ
ሌላኛው ወገን እንዲደርሰው አድርገው ከሆነ ይኽን ማረጋገጫ ሞልተው የራስዎን ሰነዶች ፋይል በሚያደርጉበት ቀን
ማርጋገጫውንም ፋይል ማድረግ ይችላሉ።
ገና ሌላኛው ወገን እንዲደርሰው ያላደረጉ ከሆነ ሌላኛው ወገን እንዲደርሰው ካደረጉ በሁዋላ ይኽንን ማረጋገጫ ሞልተው
ፋይል ማድረግ አለብዎት።
ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ እና የአጸፋ ጥያቄ የምሰጠውን የእከራከራለሁ መልስ ግልባጭ ለሌላው ወገን ይም ለሌላው
ወገን ጠበቃ በ ______________________________________ያደረስኩ መሆኔን አረጋግጣለሁ።
ያደረሱበትን ቀን በህትመት መልክ ይፃፉ

ሰነዶቹ እንዲደርሱ የተደረጉት በሚከተለው መልክ ነው [አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ]
 ለሌላኛው ወገን በእጅ በመስጠት
 በሬኮማንዴ (ባንደኛ ደረጃ) ፖሰታ ለ፡
________________________________________________________________________
እንዲደርሰው የተደረገውን ሰው ስም በህትመት መልክ ይፃፉ
________________________________________________________________________
ከተማ፣ ክልል እና ዚፕ ኮድ
የመንገድ አድራሻ

 በ ፋክስ ለ:
________________________________________________________________________
ሰነዶች እንዲደርሱት የተደረገውን ስው ስም በህትመት መልክ ይፃፉ
________________________________________________________________________
የፋክስ ቁጥር
“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና የአፀፋ ጥያቄ ገፅ 7 ከ 8

 በሌላው ወገን የሥራ ቦታ ለፀሐፊ ወይም ለሃላፊ በመስጠት ወይም ሃላፊ ካልተገኘ በግልፅ በሚታይበት ቦታ
ግልባጩን በመተው:
________________________________________________________________________
እንዲደርሰው የተደረገውን ሰው ስም በህትመት መልክ ይፃፉ
________________________________________________________________________
ከተማ፣ ክልልል እና “ዚፕ ኮድ”
የመንገድ አድራሻ

 በሌላው ወገን ቤት በሚገኝ ዕድሜው አግባብነት ላለውና ማድረግ የሚገባውን ለሚያውቅ ሰው በሌላው ወገን
ቤት ወሰጥ ግልባጩን በመስጠት:
________________________________________________________________________
ሰነዱ እንዲደርሰው የተደረገውን ሰው ሰም በህትመት ምልክ ይፃፉ
________________________________________________________________________
ከተማ፣ ክልል እና “ዚፕ ኮድ”
የመንገድ አድራሻ

_____________________________

_____________________________

“ዲሲ ባር ፕሮ ቦኖ ሴንተር” (በ 10/2016 የተከለሰ)

ለጋብቻ ይፍረስልኝ ስሞታ የመሟገቻ መልስ እና የአፀፋ ጥያቄ

ስምዎን ይፈርሙ
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ቀን

