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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ۰۳/۰۸/۲۰۱۶        شاه محمد  

 اعالمیه  دولت تاجکستان
 

به آن   این کشور هر خبرنگاریکه  لغات واصطالحات  نامروج  بیگانه را  که خوانندگان  عادی   :دولت تاجکستان اعالن نموده است
 آشنا نیستند  اگر نشر کنند  محکوم به صد دالر جریمه میشوند.  

 رئیس کمپنی دترمینالوژی  تاجکستان " گوهر شریف زاده "در یک کنفرانس خبری گفت : 
ان  آنرا نمی بیگانه را بکار میگیرند که خوانندگان ، تماشاچیان و  شنوندگدها لغات نا مانوس ــ  دیده میشود که  بعضی خبرنگاران   

 را  تخریب کنند.  کشور دانند. این اشخاص با چنین کار شان   میخواهند بشکل جدی نرم های  زبان  رسمی 
را مراعات کنند.   د  که  در زبان رسمی برای نویسندگان و محققین  مقرراِت موجود است که همگان باید آن مقرره هااضافه میکنوی 

الی  150دالر  و کمپنی ها ی که مرتکب چنین عمل میشوند  از  100الی    75ودر صورت که کسی این مقرره  ها را  مراعات نکند از 

 دالر  جریمه خواهند پرداخت. 200

یل  رسانه های  هم زبان   در خارج گفته میشود که ایران از سالیان متمادی به این طرف  تالش دارد  تا بوسیلۀ مراکز کلتوری  و تمو
 از ایران  در امور داخلی دیگران دست درازی کند. 

 

  به اختصار بر میگریم به ملغمۀ بنام  دولت که بر ضد وحدت ملی افغانستان تشکیل شده است
دولت و کابینه افغانستان  ساخت امریکا  از جانب آدمکشان  دزدان و جاسوسان به نام  جهادی  اشغال شده است. این اشخاص 

قصدا ً در اشاعه و تهاجم فرهنگی  بیگانگان  در بدل پول ومقام  گماشته شده  در خدمت جنایتکاران  همسایه قرار دارند که 
برای اینکه کسی به آنها انگشت انتقاد دراز نکنند    ،ملی ضد وحدت بی آزرم  شرم ی کوشا هستند.  این دولت مصلحتی ب

تاسر در سرجا داده است که اعمال  فسادی آنها دولتی  برضد ارزش های ملی ، دزدان را زیر نام جهادی  به مقامات بلند 
 کشور غوغا میکند. 

اند.  آنها بجای اینکه رحم به مردم کرده  دست بکاراین آدمکشان ودزدان جهادی بیشتر برضد  مردم وبر ضد  نوامیس ملی  
مردمیکه چهار دهه است در آتش جنگ میسوزند  ودار ندارشانرا  از دست داده  بیشر سبب شکنجه ای مردم میگردند.  ،باشند

  .اند
را  حیلۀ جدیدیبرای تقویت خواست دزدان  هم اکنون   .بنام جنبش روشنایی سیاه روی شدطرح ناکام  باگماشتگانش و ایران 

 . تازه کندبراه انداخته است تا نفاق ناکام شده در مسئلۀ برق را بشکل دیگرش 
در کنار صدها عمل جنایی شان  بجای اینکه از بزرگان  با شرف سمت شمال  مثل  میر مسجدی خان  در قدرت  یکشانمآد

بزرگ  و امثال آن قدر دانی ویاد آوری کنند، قصدا ً از دزدی معلوم الحال مشهور به  بچه سقو گماشته  شده انگلیسی  که  
بجا مسخره را  سبب  تخریب تمام نهاد های مترقی دوره امانی  در سرتاسر کشورشد ، میخواهند. قدر دانی واحترامگزاری 

سر تاسری را به نفع ایران وپاکستان براه  می اندازد.  زیرا احترام نفاق ده  فاجعه آورند.  این عمل آنها سبب تحریک ملت ش
.  ملت زخمی افغانستان را براه انداخته میشودخواست  دشمنان افغانستان  بوده  که به از بچه سقو  دشنام مستقیم به ملت 

  باچنین اعمال غیر ملی می خواهند  بیشتر عذاب  وشکنجه نمایند. 
بی شرمانۀ  از جانب دولت صورت اگر   است  منطق هر نوع دور از از بچۀ سقاء که مسخره  مشخص چنین تجلیل  بطور

، ببرک کارمل ، نور محمد  بگیرد  زمینه خواهد شد تا  فردای آن  برای   تجلیل  از دشمنان دیگر ملت  مثل مالمحمد عمر
 نظار تکرار شود. . لطفا ً به لینک های ذیل مراجعه کنید.  دزدان شورایترکی  و حفیظ هللا  امین داکتر نجیب  و
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