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መልእኽቲ ካብ ፈፃሚት ማተኣ 

ማተኣ ከም ፅላል ማሕበርን ስትራተጂካዊ ሓንፃፅን ፥ ቅድሚ ካብ ዘለዎ ዞባ ወፂኡ ተግባራዊ 
ዕማማት ምፍፃሙ ውሽጣዊ ጥንካረኡ ክፍትሽን ኣንፈታት ከቐምጥን ኣለዎ ኢልና ንኣምን። 

በዚ መሰረት ድማ ማተኣ ንዝቐወመሎም ዓንዲ ዕላማታት መሰረት ገይሩን ኣብ መንጎ ጨንፈር 
ማሕበራት ንዝህሉ ምትእስሳር ኣብ ግምት ኣእትዩን እቲ ፈፃሚት ነዚ ዝስዕብ መርሃ ግብሪ 
ኣዳልዩ ኣሎ።  

ብተወሳኺ ድማ ማተኣ ኣብቲ መርሃ ግብሩ ነዞም ዝስዕቡ ዕዮታት ብምውሳኽ ንጡፍ ተሳትፎ 
ንምግባር ባይታ ኣመዓራርዩ ኣብ ኣውሮፓ ዝነብሩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሓፈሻዊ ቁጠባዊ፣ 
ፖለቲካዊን ማሕበራውን ምርግጋፅ ኣብ ዝገብሮ ተሳትፎን ካልኦት ሓገዛትን ብከምዚ ዝስዕብ 
መንገዲ ሓንፂፁ ኣሎ። 

1. ናብ ኣውሮፓ ኣብ ቀረባ እዋናት ንዝሰገሩ ተጋሩ  ኣድላይ ሓገዝ ምሃብ ፥

2. ኣብ ምምሕያሽ ሰናይ ምምሕዳር፣ ከይዲ ህንፀት ዲሞክራሲ፣ ሰላምን ምርግጋእን ዓሊሞም 
ኣብ ክልልና ኣብ ዝካየዱ መደባት ፅፉፍ ሓገዝ ምሃብ ፥

3. ምብርትታዕ ኣብ ኣውሮፓ ንዝተወለዱ መናእሰይ ፥

4. ኣብ ከይዲ ምቕራፅ ፅቡቕ ምስሊ ሃገርና ዕዙዝ ግደ ምብርካት ፥

5. ኣብ 2018 ዓምፈ  ኣብ መቐለ ንዝካየድ ዓለምለኸ ፌስቲቫል ምድላዋት ምግባር ።

ኣክሊሉ ሓጎስ ገብሩ

ኣቦ ወንበር ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ (ማተኣ)

akliluhagos@gmail.com

+46 70-927 77 85

ስቶክሆልም - ስዊድን

2017 ማተኣ ፕረዚደንሲ

ብራስልስ - በልጅም
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ፅሟቝ/ማራ 

መእተዊ 
ማተኣ ዓለምለኻዊ በይነ-ማሕበረሰባዊ ሕብረት ኣብ ኣውሮፓ ናይ ዝርከቡ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን 
ሃገራውን ከባብያውን ማሕበራት ጥምረት እዩ። እቶም ከባብያውን ሃገራውን ማሕበራት 
ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎምን በብሃገሮም ኣብ ዝርከቡ ምዝጉባትን እዮም። እቲ ጥምረት ኣብ 
ኣውሮፓ ዝርከቡ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ መዳይ ሕብረቶም፣ ማሕበረሰባዊ ርክባቶምን 
ፖለቲካዊ ሓሳባቶምን ክትሓጋገዙን ካብዞም ርክባት ዝምንጭዉ ዓቕሚ ድማ ንምዕባለ ሃገርና 
ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ክልልና ትግራይ ድማ ብፍላይ ምውዓል እዩ። 

ዕላም እቲ መርሃ ግብሪ 
ዕላማ  እዚ መርሃ ግብሪ ትርጉም ዘለዎ ተግባራውን ስትራተጂ ምሕንፃፅን ንረንሓ ኣባል 
ማሕበራት ክውዕለሉ ዝኽእል ፀፍሒ ምፍጣርን ብኡ ኣቢልኻ ድማ በይናዊ ምክብባር፣ መንፈስ 
ሕብረት ዝዓሰሎን ጥዕና ዘለዎን ርክብ ክህልወንን ምግባር እዩ ። እዞም እተጠቕሱ ርክባት 
ንትግበራ ሓፈሻዊ ዕላማታትን ተልእኾታትን ማተኣ መሰረታውያን እዮም። 

ራእይ እቲ መርሃ ግብሪ 

ማተኣ ከም ፅላል ማሕበር ዓለምለኻዊ  ከም ጉሉህን ስትራተጂካዊ ሓንፃፃይነትን ዝተላበሰ 
ፈፃሚ ኣካል ጨንፈር ማሕበራት ተልእኾአን፣ራእየንን ዕላማታተንን ከሳኽዓ ዝኽእላሉ ዓቕሚ 
ፈጢርካ ምርኣይ። 

ዝርዝር ትሕዝቶ መርሃ ግብሪ 
ዕላማን ስትራተጅን ማተኣ ዝተመስረታ ጨንፈር ማሕበራት ማሕበራዊ ምትእስሳረን ሓልየን 
ዝቕፅላሉ ፀፍሒ ዘተ ምፍጣርን ዘይተመስረታ ጨናፍር ውን ናብቲ ሕብረት ክመፃ ዝኽእላሉ 
መንገዲ ምንዳይን ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ማተኣ ዋጋ ዘለዎን ጉሉህን ፅላል ማሕበር ኮይኑ 
ክቕፅል ኣብ ዝኽእለሎም እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ዕማማት ይነጥፍ፣ 
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ምፍጣር ግንዛበ – ህላወ ማተኣ ከም ዓለምለኻዊ ፅላል ማሕበር ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ብቀ 
ፀልቲ ኣኼባታት፣ ርክባትን ምግሃድ ምስ ዕላማታቱ ዝድግፉ መዳርግቲ ኣካላት ውን 
ምስራሕ፥ 

እሴት – ኣብ ሓልዮትን ምክብባርን ዝተመስረተ ርክብ ጨንፈር ማሕበራት ምግሃድ፣ ማዕረ 
ተሳታፋይነትን ማዕረ ተጠቃማይነትን ምርግጋፅ፥ 

ተሳትፎ – ጨንፈር ማሕበራት ካብ ማተኣ ከም ፅላል ማሕበር ክረኽበኦ ዝግባእ ሓገዝ 
ክረኽባን ድሌታተን መሰረት ዝገበረ ስትራተጂ ሓንፂፅካ ብመንፈስ ወናንነት ክሳተፋ 
ምግባር ነቲ ተሳትፎ ምምራሕን፥ 

ስጡም ረኽቢ – ኣብ ኣውሮፓ ዝርከቡ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ከም ኣባላት ሓደ ስድራ 
ዝሕቆፍሉ መድረኻትን ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት ምክያድን፥ 

ሓጋዛይ መስርሕ – ግልፂ ህንፃ ኣወዳድባ ቀሪፅካ ምስ ዓበይቲ መዳርግትን ግዳማዊ 
ሓገዝትን ትካላት ብምትሕብባር መፃኢ ስትራተጂካዊ ልእኽቶ ማተኣ ምትግባር፥ 

ዕቤት – በዝሒ ኣባላት ማተኣ ብጨንፈራቱ ኣቢሉ ክዓቢ ክእለት፣ ፍልጠትን ካልእ እሴትን 
ዘለዎምን ኣብ ማሕበራዊ ውዳበ ንክሳተፉ ዓርሰ ተበግሶ ዘለዎምን ሰባት ነፂርኻ ምፍላጥ 
ዕቤት ማተኣ ብመንፅእ እዙይ ክቕረፅ ምግባርን፥ 

ማሕበረሰባዊ ግልጋሎት – ማሕበረሰባዊ ጠለባት ነፂርኻ ጨንፈር ማሕበራት ኣብኡ 
ኣትኲረን ንክሰርሓ ምልዕዓልን ኣንፈት ምሕባርን፥  

ሞያዊ ዕቤት – ኣብ ምሕንፃፅ ራእይን ስትራተጅን ዝነጥፍ ጉጅለ ምምስራትን ሞያዊ 
ትንታነታትን ኣንፈታትን ከም መዕበይ ሙያዊ ዓቕሚ ማተኣ ምጥቃምን ነዙ ዓቕሚ እዙይ 
ተጠቒኻ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ብሓፈሻ  ኣብ ክልልና ድማ ብፍላይ ኣብ ዝካየዱ ልምዓታዊ 
ስራሕቲ ግደኻ ምግባር። 
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መርሃ ግብሪ

ቀዳማይ ሽቶ፤ ምፍጣር ግንዘበ

ህላወ ማተኣ ከም ዓለምለኻዊ ፅላል ማሕበር ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ብቀ ፀልቲ ኣኼባታት፣ 
ርክባትን ምግሃድ ምስ ዕላማታቱ ዝድግፉ መዳርግቲ ኣካላት ውን ምስራሕ፥ 
ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ማተኣ ስሩዕ ናይ ሓበሬታ መስርሕ ኣቐሚጡ ምስ ጨንፈር 
ማሕበራት ስጡም ርክብ ይገብር። ክልተ ቀንዲ መንገድታት ድማ ነዚ ተነፂሮም ኣለዉ።

1. መርሃ ግብሪ ሓበሬታ 
2. መርሃ ግብሪ ተሳትፎ 

ነዘን እተጠቕሳ ዕላማታት ምንስኻዕ ማተኣ፤ 

• ዝርዝር ኣባላቱ ብንፀር ዝፍለጠሉን ዘለዎም ምዝጉብ ዓቕሞም ንምፍፃም ትልምታቱን 
ካልኦት ተዛመድቲ ትልምታትን ከውዕል ይፅዕር፣ 

• ደረጅኦም ዝሓለዉ ስእላውን ድምፃውን ውፅኢታትቴክኖ ሎጂ ንምጥቃም፣ ኣሳተፍቲ 
ኣኼባታት ብቀፃልነት ንምግበርን ትልሚምውፃእ፣ 

• እስካብ ሐዚ ዘይተመስረቱ ጨንፈር ማሕበራት ንክምስረቱ ምስ እተመስረቱ ጨንፈራት 
ኮይንኻ ግንዛበ ምፍጣር፣ 

• ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ምስ ካልኦት ማሕበረሰባዊ ማሕበራት እንሓብረሉ ንፁር 
መንገድታት ምትላም፣ 

• ንዕላማ ማተኣ ተቐቢሎም ክሕግዙ ምስ ዝኽእሉ ኣካላት ርክብ ዝፍጠረሉ ንፁር ትልሚ 
ምቕማጥ። 

ካልኣይ ሽቶ፤ እሴት

ኣብ ሓልዮትን ምክብባርን ዝተመስረተ ርክብ ጨንፈር ማሕበራት ምግሃድ፣ ማዕረ 
ተሳታፋይነትን ማዕረ ተጠቃማይነትን ምርግጋፅ፥ 
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ምስ ኣባላት ኣመራርሓ ጨንፈር ማሕበራት ብምትሕብባር ማተኣ እሴት ከዕብዩ ዝኽእሉ 
ዕዱላት የመቻቹን ማዕረ ተጠቃማይነትን ተሳትፎን የተኣታቱን። 

በዚ መሰረት ማተኣ፤

• ማተኣ ኣብ መሰረታዊ እሴታት ዝብገሱ ትልምታት ተሊሙ ንጨንፈር ማሕበራት የሳትፍን 
ንእሴታቱ ይግዛእን። ጨናፍር ማሕበራት ውን ምስ መሰረታዊ እሴታት ማተኣ ዝቃደዉ 
ትልምታት ሓንፂፀን ነንባዕለን ብምክብባርን ምትሕልላይን ክሰርሓ ይተግህ፣ 

• ማተኣ ካብ እሴት ምትሕግጋዝ ተበጊሱ ዘይተመስረታ ማሕበራት ክምስረታ ዘይሕለል ፃዕሪ 
ይገብር፣ 

• ማተኣ ካብ መሰረታዊ እሴታቱ ተበጊሱ ኣብ ኣውሮፓ ዝነብሩ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ክሓብሩን 
ክተሓጋገዙን ይገብር፣ 

• ከም ገባሪ ሰናይን ወለንታውን ማሕበር ንኹሉ ብማዕረ ዝበፅሕ፣ ገስጋሳይን ተዓጋሳይን 
ማሕበር ክኸውን ይፅዕር።  

ሳልሳይ ሽቶ፤ ተሳትፎ

ጨንፈር ማሕበራት ካብ ማተኣ ከም ፅላል ማሕበር ክረኽበኦ ዝግባእ ሓገዝ ክረኽባን ድሌታተን 
መሰረት ዝገበረ ስትራተጂ ሓንፂፅካ ብመንፈስ ወናንነት ክሳተፋ ምግባር ነቲ ተሳትፎ 
ምምራሕን፥ 

ማተኣ ርክባቱን ዕላማታቱን ምስ ፈፀምቲ ኣካላት ጥራሕ ስለዝዘተየ ዕውት ማሕበር 
ከምዘይከውን ይግንዘብ። ስለዚ ብቀፃልነት ምስ ጨናፍር ማሕበራትን ኣባላቶምን እናተዛተየን 
እናሳተፈን ዕማማቱ የስፍሕን የጎልብትን። 

በዚ መሰረት ማተኣ፤

• ዓመታዊ ትልምታት ጨንፈር ማሕበራት ይምዝግብን ሓበሬታታት በብግዜኡ ይስብስብን፣   
• ዋዕላታትን ፌስቲቫላትን የዳሉን ኣባላቱ ብፍልጠትን ሓበሬታን ክህፍትሙ ይገብር፣  
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• ወለንታውነት የተባብዕን መሰረታዊ ፍልስፍናታት ወለንታውነት ናብ ሕብረተሰብ ክሰርፁ 
ይገብርን።

ራብዓይ ሽቶ፤ ስጡም ረኽቢ

ኣብ ኣውሮፓ ዝርከቡ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ከም ኣባላት ሓደ ስድራ ዝሕቆፍሉ መድረኻትን 
ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት ምክያድን፥ 

ማተኣ ርክብ ኣባላቱ መንፈስ ቤተሰብ ክህልዎ ተገዲሱ ይሰርሕ። ነዙ ድማ ርክባት ክፍጠሩሎም 
ዝኽእሉ መንገዲታት ኩሎም ይጥቀመሎምን የማዕብሎምን። 
በዚ መሰረት ማተኣ፤

• ዓመታዊ ውዕዉዕ ፌቲቫል ብቀፃልነት የካይድ፣   
• ጨንፈር ማሕበራት ቤተሰባዊ ምድላዋት ኣብ ዘካይድሉ መንገዲ ኣንፈት ይንፅር፣   
• ጨንፈር ማሕበራት ነንሕድሕደን ዝራኸባሉን ተሞክሮ ዝለዋወጣሉን መንገዲ ይፈጥር፣   
• ኣባላት ናብ ኢትዮጵያ ብጉጅለ ዝጎዓዝሉ መንገዲ የመቻቹ። 

ሓምሻይ ሽቶ፤ ሓጋዛይ መስርሕ

ግልፂ ህንፃ ኣወዳድባ ቀሪፅካ ምስ ዓበይቲ መዳርግትን ግዳማዊ ሓገዝቲ ትካላትን 
ብምትሕብባር መፃኢ ስትራተጂካዊ ልእኽቶ ማተኣ ምትግባር፥ 

ብመንፀር እዙይ ኣብ እተፈላለዩ ዓውድታት ፍልጠት ዝነጥፉ ሰብ ሞያን   ምሁራትን ተሓባቢርካ 
ክስርሑ ዘለዎም ነገራት ክሰርሕ ይነጥፍ። እዚ እምነት ማተኣ በይንኻ ምጒያይ ብሳይንሳዊ  
መፅናዕታት ዘይተሓገዘን ህብረትን ስራሕን ኣብ ዝበፅሖ የለን ካብ ዝብል ዓሚቚ እምነት ማተኣ 
ዝብገስ እዩ። 

በዚ መሰረት ማተኣ፤

• ምስ መዳርግቲ ኣካላት ከተኣሳስር ዝኽእል ንፁር ትልሚ የቐምጥ፣    
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• ስለጤን ትልምታት ንምርግጋፅ ምስ ጨንፈር ማሕበራት እንዘተኻ ዓቕሚ ክኢላታት 
ምጥቃም፣  

• ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዘራኽቡ መስመራትን ማዕኸናት ሓበሬታን ምስ ነዊሕ ራእይ ማተኣ 
ተሳንዮም ክሰርሑ ተገይሮም ከምእተቐፁ ምርግጋፅ፣  

• ሓበሬታታት ናብ ጨንፈር ማሕበራትን ኣባላትን ስሉጥ ብዝኾነ ቅርፂ ህንፃ ፥ ናውትን 
መንገድታትን ምንፃር፣  

• ፃታዊ ማሕታ ሓሳባት፥ ወግዓዊ መድረኻት ዘተን ሳይንሳዊ መፅናዕታትን ብምክያድ 
ንተግባራውነት ሽቶታት ማተኣ ዝቐርፁ ሓሳባት ከም እታወት ምጥቃም።.  

ሻድሻይ ሽቶ፤ ዕቤት

በዝሒ ኣባላት ማተኣ ብጨንፈራቱ ኣቢሉ ክዓቢ ክእለት፣ ፍልጠትን ካልእ እሴትን ዘለዎምን ኣብ 
ማሕበራዊ ውዳበ ንክሳተፉ ዓርሰ ተበግሶ ዘለዎምን ሰባት ነፂርኻ ምፍላጥ ዕቤት ማተኣ 
ብመንፅእ እዙይ ክቕረፅ ምግባርን፥

ካብዚ ዝብገስ ድማ ቀንዲ ኣንፈት እዚ መርሃ ግብሪ ቆራፃትን መንፈስ ተበገሶ  ዘለዎምን ኣብ 
ምቕራፅ እዩ። እዙይ ዝኮነሉ ምኽንያት ድማ ከም ወግዓዊ መርሃ ግብሪ ቀዳማይ ዓመት ማተኣ 
ብዘይካ ዓርሰ ተበግሶ  ክወስዱ ዝኽእሉን ቆራፅን ኣባላት ዕላማታቱ ክዕወቱ እዮም ኤሉ 
ስለዘይኣምን እዩ። 

በዚ መሰረት ማተኣ፤

• ኣባላት ዝምልመልሉን ብቐፃልነት ኣባልነቶም ዘቐፅልሉን መስርሕ ይሕንፅፅ፣ 
• ምስ ዓቕሚ ዘለዎምን ኣብ ምትግባር ተልእኾታት ማተኣ ክነጥፉ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉን 

ኣባላት ረኽቢ ዝፍጠረሉ መንገዲ የመቻቹ፣ 
• እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ክርከብሉ ዝኽእሉ መንገድታት ምስ ጨንፈር ማሕበራት 

ብምዃን ይንፅር።  

ሻብዓይ ሽቶ፤ ማሕበረሰባዊ ግልጋሎት

መርሃ ግብሪ ማተኣ-መ.ግ.-20170101-01 ገፅ �  of �10 14

ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ



! መርሃ ግብሪ ማተኣ 2017

ማሕበረሰባዊ ጠለባት ነፂርኻ ጨንፈር ማሕበራት ኣብኡ ኣትኲረን ንክሰርሓ ምልዕዓልን 
ኣንፈት ምሕባርን። ማተኣ ኣብ ዕማማቱ ንማሕበረሰባዊ ግልጋሎታት ቀዳምነት ይህብ፥ 

ጨንፈር ማሕበራት ድማ ከም ናይቀረባ ተፃዋዕቲ እዚ ዕላማ  ዝግሃደሉ ዕቱብ መንገድታት 
ይንፅሩ። 

በዚ መሰረት ማተኣ፤

• ኣባላት ብዘለዎም ፍልጠትን ክእለትን ንማሕበረሰቦም ክህብዎ  ዝኽእሉ ግልጋሎት ኣብ 
ምንፃር ምስጨንፈር ማሕበራት ብቐረባ ይሰርሕ፣ 

• ኣብ ዓመታውያንን እዋናውያንን ክእለትንፍልጠት ዝሓቱ ተሳትፎታት ኣባላት ንኽነጥፉ ናይ 
ምልዕዓል ስራሕቲ ይሰርሕ፣ 

• ንፁራት መርሃ ግብሪ ተሳትፎ ኣባላት የቐምጥ፣ 
• ቀለልትን ቀፀልትን ስራሕቲ ወለንታውነት ዝፍፀሙሉ ፍልስፍና  ናብ ሕብረተሰብ ክሰርፅ 

ይገብር።  

ሻምናይ ሽቶ: ሞያዊ ዕቤት

ኣብ ምሕንፃፅ ራእይን ስትራተጅን ዝነጥፍ ጉጅለ ምምስራትን ሞያዊ ትንታነታትን ኣንፈታትን 
ከም መዕበይ ሙያዊ ዓቕሚ ማተኣ ምጥቃምን ነዙ ዓቕሚ እዙይ ተጠቒኻ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ 
ብሓፈሻ ኣብ ክልልና ድማ ብፍላይ ኣብ ዝካየዱ ልምዓታዊ ስራሕቲ ግደኻ ምግባር፥ 

ኣብቶ ም ዝሓለፉ ነጥብታት መርሃ ግብሪ ከምእተገለፀ ሞያን ክእለትን ኣባላት ዓንዲ ሑቐ 
ቀፃልነትን ህላወን ማተኣ እዮም።

በዚ መሰረት ማተኣ፤

• ምስ ጨናፍር ተሓባቢሩ ዝርዝር ሰብሞያን ክእለትን መዝጊቡ ይሕዝ፣ 
• ሽግግር ክእለት፣ ፍልጠትን ቴክኖለጅን ክዝተየሎምን ናብተግባር ክሰጋገሩን ዘኽእሉ 

መድረኻት የዳልው፣ 
• መርበብ ሰብ ሞያን መፅናዕትን ይምስርትን ብቀፃልነት ይቆፃፀርን፣ 

መርሃ ግብሪ ማተኣ-መ.ግ.-20170101-01 ገፅ �  of �11 14

ማሕበር ተጋሩ ኣውሮፓ



! መርሃ ግብሪ ማተኣ 2017

• ዓመታዊ መድረኽ ምሁራት ተጋሩ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር የዳሉን የሳልጥን፣ 
• ምሁራት ተጋሩ ክእለቶምን ፍልጠቶም ከመሓላልፍሎም ዝኽእሉ መድራኻት ቀፃልነቶም 

ዝሕለወሉ መንገዲ የመቻቹ። 

ውፅኢታት 

ዕቤት ማተኣ

ተሳታፋይነት፣ ግንዛበን ተ ግባራይነትን ኣባላትን ጨንፈር ማሕበራትን ልባዊ ፃዕርን ቆራፅነትን 
ምስ ዝሕወሶ ማተኣ ኣብ መወዳእታ  ዓመት ትልሚ ዕዉትን ሃብታምን ፈፃሚ ኣካል ኮይኑ ክወፅእ 
ትፅቢት ይግበር። ይኹን ምበር እዚ መርሃ ግብሪ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ገንዘባዊ ዓቕምን 
ቆራፅነትን ጨናፍሩ ወሰንቲ እዮም። 

በጀት  

በጀት ማተኣ 2017 

ኣብ ስራሕ ዝውዕል በጀት ማተኣ 2017 እዚ ዝስዕብ እዩ። 

መግለፂ ዝርዝር በዝሒ ዋጋ ኣሃድ ጠቕላላ ዋጋ

ዘበን ዝጠልቦ ገፅ ፋእሚ ምድላው 1 EURO    1500 EURO    1500

ወፃእታት ፌስቲቫል 1 EURO  10000 EURO  10000

ቀረፃ ፕሮጀክት 1 EURO    1000 EURO    1000

ወፃእታት ሕትመት 1 EURO      400 EURO      400
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***** 

ጠቕላላ EURO 12900

መግለፂ ዝርዝር በዝሒ ዋጋ ኣሃድ ጠቕላላ ዋጋ
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