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ترجاهم
هیحان ~ ناتسا ~ لیابق
.یاهشیوگ زا یرایسب و یلصا نابز  7اب لیابق 7
لماکت رشب عون ناونع هب .دننک یم ترجاهم هب لیم لماش رشب عون یارب یحارط  1GODرد
ناتسلوغم و هیسونایقا  Persindia،هب ییاقیرفآ .تسا هتفای لماکت ترجاهم هتفای
و اقیرفآ  Persindia،هب بسا رب راوس دعب هیسونایقا و نوزامآ ،اکیرما هب لوغم .نادرگرس
 Persindiaهب هتفای لماکت .هریم نوریب هب اه ناتسا مامت هب اه ییاپورا .نادرگرس اپورا
.تسا رگید یاه ناتسا مامت هب زاورپ و هریم و نادرگرس

ار یایالب ) .ماحدزا( هزیرغ یحارط  1GODرد :ناسنا ترجاهم لیالد
هاگتسیز ار اوه و بآ رییغت ،تسین یگدنز لباق هاگتسیز
unlivable.
)رگید ییاج رد تسا رتزبس نمچ( یهاوخدوخ
.تیعمج دشر و
 7ات تخاس لیابق  7داجیا هب تیعمج دشر .تسا هتفای لماکت یفاک هزادنا هب رشب عون
همه )میوقت  «0.1.1.1، (CGزا هک روطنامه ! 1GODینیب شیپ ناونع هب تسا یفاک ناتسا
)تدم هاتوک ای تدم زارد( ترجاهم
) .هداتسرف بقع هب یزرم تشگ( تسا هدش لیدبت ینوناق ریغ یاهناتسا نیب
ناونع هب ار اهنآ هک تسین لوبق لباق یگدنهانپ لابند هب ! دیشاب هتشاد هجوت
)نابلط تصرف( مدرم نیا .دوش دروخرب ینوناق ریغ

زا سپ هن و ،دراد دوجو توافت کی و دندمآ اهنآ هک ییاج زا دیاب
.دنام یقاب ارجا لاح رد
تشگزاب دمآ نآ زا ار اهنآ ناتسا هب ریخات نودب )متسه نم ( ینوناق ریغ نیرجاهم
.دنا هتشاد تسا نکمم اهنآ هک کدوک ره لماش
هک ار . ، IMتیفاعم چیه ،لاسرا سامت هشیمه اهنآ ،دوش هچراپکی دناوت یم تسین ینوناق ریغ نارجاهم
 R7 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت تشگزاب ناوت یمن

درگیپ تحت ینوناق ریغ کمک لوئسم مدرم .تسا هداد رارق بیوصت یارب' ار نم ناکدوک
 R7مناخ :دنوش یم رارق ینوناق

تدم هاتوک ای )هرابود ناکسا( یدنب هقبط تدم دنلب ناونع هب ترجاهم
) .نتفر ترفاسم(

همانایاپ نیب تسا تکرح لاح رد هرابود ناکسا .تسا ریذپ ناکما ناتسا کی رد هرابود ناکسا
یگدنز رد دناوت یم طقف اهنآ لیئارسا ، ،تیفاعم .ارتکد
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رد هدش ادیپ لیئارسا .دینک کرت ار دوعوم نیمزرس هب دنناوت یم اهنآ '.دوعوم نیمزرس'
!دیهاوخ یم ادخ . 1دوش یم لقتنم دوعوم نیمزرس هب هلصافالب ار دوعوم نیمزرس زا جراخ

دیاب نالاسگرزب ،دراد دوجو تاررقم  .ارتکد همانایاپ نیب تکرح لاح رد
.دنک تکرح دناوت یم اهنآ هکنیا زا لبق .ریاش دوخ دصقم هب لاغتشا
هب دیاب نادنملاس .هشوخ نکسم یهدنامزاس هب فظوم امرفراک
یم اهنآ هکنیا زا لبق .ریاش دوخ دصقم رد هشوخ نکسم یهدنامزاس
.دنک تکرح دناوت

.تسا ریذپ ناکما ناتسا کی رد نتفر ترفاسم

،تنرتنیا تلود هدافتسا ای و راک و بسک .تسا خوسنم همانرذگ
.اه ناتسا ریاس اب طابترا یرارقرب یارب سنارفنک وئدیو

یلاخ زورک یاه یتشک .تسا دیدهت کی هب لیدبت یدرگناهج
تروپ زا شیب )کسوس( ماحدزا تارشح دننام هک نارگشدرگ ندرک
یگدنز هویش لتخم ار اهنآ .تسا یلحم یاه هاگتسیز و اه
اه هوک تسرد .یلحم مدرم یارب یگدنز یاه هنیزه ات ویارد ،یلحم
یم نایاپ هب شوماخ یبوخ هب راکیب زا یمرگرس نیا .هلابز زا
.دوش یم لامعا نهآ هار یرگشدرگ ،یبرم ،اوه هب زین نیا !دسر

تکرش !دسر یم نایاپ نیا ) .یلم دنچ( دحاو راک و بسک ترجاهم هدش زاغآ یراد هیامرس
! )ناربج چیه (  CRONلیدبت هب یتیلم دنچ یاه

دسر یم نایاپ هب یجراخ تیکلام ) .یجراخ تیکلام( ترجاهم هیامرس یراد هیامرس
،همکاحم و نیزگیاج تسا یجراخ تیکلام دهد یم هزاجا هک تلود !تمارغ تخادرپ نودب
 / R7 .مناخ ':تنایخ'
ینتسب( یدعب ترجاهم یارب ندش هدامآ ناتسا تیعمج شیازفا و شهاک عبانم ناونع هب
:تیرشب تشونرس !'اضف ' ) ،دیهدن
هتشاد هجوت .یکیزیف ناهج زا نابهگن هب ندش لیدبت و رامعتسا  (SX) ،ییاضف تافاشتکا
.دوش یم لامعا مود و لوا نوناق ییاضف ، CGلقتسم ناتسا هوبنا ره !دیشاب

نایاپ
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