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ዱሞክራሲ የምክከር መድረክ በያዝነው አመት መካሄደ ይታወቃሌ፡፡
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ጥረት አወድሶ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ እና የአፍሪካ ህብረት ሇምትጫወተው ሚና አድንቆቱን ገሌጿሌ፡፡ በሰዎች ህገ ወጥ ዝውውር
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አንስቷሌ፡፡
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