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муносибатҳои байналхалқй ҳангоми таълифи воситаи таълимй ба таври васеъ 
истифода барад. Бо истифода аз сарчашма ва адабиёти зарурӣ ба забонҳои 
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аз он иборат аст, ки муаллиф аз осори ғании дипломатияи форсу тоҷик 
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