
 دیرت یپک باسح ریدم باختنا هوحن-١

 ار سکراف تیال رکورب رد زیزع یاھ ناغفا امش یارب ار یرالد دوس بسک یارب بسانم رایسب شور کی ام دیدرک هدھاشم لبق ویدیو رد ھک روطنامھ
 ساسا رب یتالماعم باسح باختنا نیرتھب و نیرت بسانم یارب امش دش ھتفگ ھک روطنامھ ،دوب سکراف تیال گنیدیرت یپک تالماعم مھ نآ و میداد حیضوت
 دوس بسک یارب هار نیا رد ماگ ھب ماگ ام نیرواشم و دیشاب طابترا رد ام برجم نانابیتشپ و نیرواشم اب دیناوت یم ،دوخ رظن دروم دوس و ھیامرس نازیم
 ار باسح ریدم امش باسح رد ات دینک مادقا ام نیرواشم قیرط زا دیناوت یم ھقیقد ١ زا رتمک رد و تحار یلیخ امش ،دنتسھ امش هارمھ ناترظن دروم
 و باسح ریدم یفرعم زا دعب دیاب امش راک نیا ماجنا یارب .دینک باختنا ار هدش یفرعم باسح ریدم و دیوش نیباک دراو هدش لاسرا ملیف قبط ای دننک باختنا
 طوبرم ھحفص دراو هدش هداتسرف کنیل ھب ندش دراو اب دعب و دراو سکراف تیال رکورب رد دوخ یربراک لنپ رد ادتبا ام نیرواشم قیرط زا کنیل تفایرد
 دینک یم هدھاشم ار یھد دوس رادومن و دیوش یم باسح ریدم ھب

 :ھحفص نیا رد

 دینک باختنا ار دوخ رظن دروم غلبم نازیم دیاب امش -１
 دیھد رارق نم ھجدوب تبسن ھب یور رب ار یپک عون -２
  ھن یور رب ار Copying Pause ھب طوبرم ھنیزگ -３
 ندرک یپک اب تیاھن رد -４

دیدرک لابند ار دوخ قفوم رگ ھلماعم یتحار ھب امش

 

اب دیناوت یم ،رتشیب یاھ سیورس هارمھ ھب ھنازور یاھ لانگیس و قفوم دیرت نونف ،ھلماعم هوحن ،رگید یشزومآ یاھ لیاف بسک یارب  
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