نابهگن نابهگن ناهج یاسیلک  1نامیا  1ادخ 1

یب و SHUN

زبس موهفم
!!! ناسنا یاقب تراهم کی ندوب زبس
یارب دیدهت کی زا ار مدرم دوخ هبون هب ،شالت  ،موهفم زبس ،نابهگن نابهگن
یم عورش  ،زبس  ،ندوب !ار تیقالخ ادخ  1یلوتم کی هب  .نیمز هرایس ،رگید دارفا
زکرم کی یروآ عمج نابهگن نابهگن .تسا هعماج و ناگیاسمه لماش هناخ رد دوش
) .نید ،یعامتجا تلادع ،تسیز طیحم( تسا یلحم لاعف

موهفم تلود تبون  R1-7 .مناخ ،وگخساپ هانگ یاراد هعماج  .یب و  SHUNنابهگن نابهگن
.نوناق هب زبس

دایتعا
ردخم داوم هب ناداتعم .تسا هدش کرد زاین شخب تذل یرارکت یربج راتفر کی دایتعا
،هداوناخ ،دوخ هب بیسآ .بیرف دهد یمن ماجنا ار دوخ راتفر بیسآ شریذپ اب ار دوخ
.لافطا سرتسد زا رود ناداتعم .تسا هعماج و ناراکمه ،ناتسود

اهنآ داتعم ناونع هب ینالوط ناونع هب اهنآ منک یمن رواب ناداتعم !دنتسه مهوت ردخم داوم هب ناداتعم
.مه اب ار دوخ یگدنز یرازگرب و ناشدوخ ،اهنآ زا یریگ هرهب اب

.دنوش یم رتدودحم دوخ راتفر رد یدازآ و تیدرف ناداتعم دودحم دایتعا ،عقاو رد

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن دایتعا

 12.2.7.دایتعا زور

نابهگن نابهگن نیرت نتورف ناهج نیرت ابیز قلاخ  ،ادخ  1زیزع
داتعم کی دوش یمن کمک نم هب )مان  (1 STامش رادافو
رد ناگدنهد هئارا دایتعا تازاجم دایتعا یواح رشب امنهار
دایتعا هب هعماج نیا دیهد هزاجا گرم زا سپ یگدنز و یگدنز
رشب عون بوخ و ادخ  1لالج یارب ناگیار
.تسا زاین دروم ناونع هب ای و !دوش یم هدافتسا دایتعا زور رد زامن نیا
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دایتعا !ار دوخ تداع زا یناهنپ تعیبط زا ندرب تذل ینوناقریغ دایتعا اب ردخم داوم هب ناداتعم
.تسا دوخ هب مارتحا نداد تسد زا و نادنز رد ینوناقریغ
! )زیگنا تقر  -رابفسأت( فیعض & )هناقمحا( رواب دوز ) ،قمحا( دنتسه نادان ناداتعم

جورخ هدشماجنا و دوخ تداع ماجنا رد و دوش یم بلغا ار دوخ تذل ،داتعم مدرم هک یماگنه
دوخ لماک لیسناتپ هب هک براجت زا یا هدرتسگ فیط یاج هب .تسا هدش زکرمتم
تسا هشیمه ،یندم و یقالخا هفیظو کی .دهد یم لیکشت دایتعا ریغ یداش یارب
.تسا وگخساپ addics
،راکم ،بلقتم ،یقالخا ریغ ،مهوت اهنآ .تسا هعماج و دوخ یارب دیدهت کی هب ندش لیدبت داتعم
 addicsهشیمه ،یندم و یقالخا هفیظو کی .تسا هدش لیدبت یعامتجا دض و ، uncaringهاوخدوخ
.تسا شرازگ

یم دوع ناداتعم .یناور ینابیتشپ یاه هورگ کمک و کمک هب زاین ردخم داوم هب ناداتعم
.ناناوج هژیو هب هعماج زا تظفاحم یارب هنیطنرق

دایتعا

نیلانردآ

شنکاو یلصا تلع .دنک یم لمع یبصع هدنهد لاقتنا ناونع هب هک ینومروه ،نیلانردآ
.تسا ندب یمسج تمالس یارب دیدهت کی هب ار سرتسا
، ...نامسآ یصاوغ ،ندیود هتسهآ ،ینار لیبموتا تاقباسم ،کیبوریا رد دح زا شیب تکراشم

هک ینامز هدرسفا ناداتعم نیا .تسا دایتعا هب رجنم نیلانردآ هلجع دهد یم تکراشم
.دینک تفایرد ار دوخ هلجع دیناوت یم اهنآ

،بلق نابرض شیازفا یارب دنک یم لمع نآ دوشیم نوخ نایرج دراو تسا نیلانردآ یتقو
مادنا و تسوپ زا نوخ نایرج فرحنم و نوخ دنق حطس شیازفا ،کمدرم عاستا ،نوخ راشف
یتح ار دوخ نیلانردآ رادیب هدننک نارگن ،تسا هانگ ،ینابصع بلغا هک یدارفا .یلخاد یاه
 worried_.رکفت ،ینابصع .یرگید زیچ چیه ماجنا فارطا رد نتسشن نکمم اهنآ رگا

.تسا نیلانردآ جنر تعرس هب زاین
دهد یم هدنرب .نیلانردآ هلجع دهد یم هقباسم ره
تعرس یارب دش ناسنا ندب .رتگرزب یتح هلجع
درب .ار دوخ تعرس هب زاین نودب .تسا هدش یحارط
.تسا هناهاوخدوخ
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رجنم بارطضا نیا .بارطضا هب زدیل نداد تسد زا .هلجع رتشیب یتساوخیم هب رجنم ناگدنرب
 ..) .عفن هب ار نتشک ،داوم فرصم ءوس ،بلقت( یتمیق ره هب یزوریپ هب لیام .یدیماان هب

.نیلانردآ هلجع دهد یم یعامتجا دض راتفر
یتسیرورت هداج کناپ ره .هلجع رتگرزب مشخ ،رت زیگنا ترفن
،هداج کی نداد له ،عطق ،مد یهاگهار ،یلغش یگدوسرف( دیسرپب
،یردلق( دناب وضع ) ،دنلب یادص اب یفاضا  wheeliesزا
)گرم ،درد ،سرت لیمحت( یا هریجنز لتاق ) ،تنوشخ ،یراکبارخ

 R1-7مناخ تسا  procecutedهعماج یارب یدیدهت یعامتجا دض راتفر
.تسا ثداوح ،کانرطخ یگدننار ،هداج مشخ ،شرازگ هب یندم هفیظو کی نیا

.نیلانردآ هلجع هب )، thrillseeking ..عنام( کانرطخ یاه تیلاعف
ار اه تیلاعف نیا .تسا کانرطخ زیچ هلجع هدنرب کی دیناوت یمن تروص نیا ریغ رد هک یدارفا
یاه تیلاعف نایاپ .تسا نارگید یارب یرطخ اهنت هن ،هتشک ،حورجم هک  copycatsهک قیوشت
.تخادرپ یکشزپ تامادقا جراخم تخادرپ و تاجن یارب دیاب ناگدننک تکرش  R2 .مناخ ،کانرطخ

!کمک یوجتسج .تسا یرامیب کی نیلانردآ یوجوتسج ندوب

دایتعا

لکلا

تارییغت هب رجنم لکلا فرصم .هدش فرصم ییاذغ داوم و یندیشون قیرط زا لکلا
،فنع هب زواجت ،زواجت ،ثداوح یلصا تلع )لکلا هب دایتعا( یتسم ) .یتسم( یراتفر
.تسا هعماج یارب یدیدهت و محازم کی ،راب کی تسم .تسا یراکبارخ

.تسا لکلا فرصم هب تردقرپ زاین لکلا هب دایتعا
و نارگید زا رتالاب ار دوخ هناهاوخدوخ یاهزاین یلکلا ،ناداتعم مامت دننام
کی هب تقرس و ضرق ،دهاوخ سامتلا یاه یلکلا .تسا هداد رارق هعماج
کی نامرد !ندش کشخ لماش نامرد .نامرد هب زاین یاه یلکلا !یندیشون
!تسم ندوب بقع هب یدوز هب یلکلا .تسین نامرد

.لکلا هب یسرتسد زا یریگولج یارب تسا یلکلا یارب کمک نیرتهب
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.دبای نایاپ دیاب لکلا عیزوت و یبایرازاب ،دیلوت

!!! لکلا هب رفص لمحت

.تسا لکلا هب دایتعا شرتسگ یلصا تلع تیحیسم
تفگ نایحیسم )نیغورد حیسم( یسیع )تسردان تب( تب یحیسم
فورظ رد لکلا ندیشون نایحیسم ) .زمرق بارش( لکلا ندیشون هب
وا و وا یحیسم .تسا یبهذم ریغ تاعامتجا و یبهذم رفاسم ای زابرس
لکلا ندیشون  SHEیحیسم .یریگ تفج زا لبق لکلا ندیشون
) .یلکلا کی تسا هدش دلوتم دازون( یهدریش و یرادراب نارود رد موادم
و ردپ .لکلا ندیشون هب قیوشت ار دوخ نادنزرف یحیسم ردام و ردپ
!دب یحیسم ردام و ردپ ردام

رد دنیب یم تسا هدش هتفرگ ریش زا لکلا نتشاد ناوج یحیسم کی
،ناتسود ،ردام و ردپ ،شیشک ،اسیلک رد رفاسم ای زابرس فورظ
ردام و ردپ دنیب یم ناوج یحیسم کی .لکلا ندیشون ناگیاسمه
یتقو )وا وا( ناوج یحیسم کی .عباوت و ، leisuretimeهناخ رد لکلا ندیشون
بارش یندیشون هب نالاسمه راشف هجاوم اهنآ ینس هورگ رد ترشاعم
ای رسمه هب تسم ناوج وا تفایرد ار وا یحیسم ناوج .دشاب یم زین یراوخ
لطس ،بانتجا ،مرش .هلابز لطس" هب ندش لیدبت ود ره .فنع هب زواجت
!هلابز

ندناوخ و اعد قیرط زا ار یونعم شخب ماهلا دناوت یم یحیسم نابهار
.دینک ادیپ لیدبت لکلا هب یونعم ماهلا یارب سدقم باتک
و دیلوت .دنوش یم دیلوت ار دوخ لکلا نابهار ،هدشن لاحشوخ
هگن تسم یسح یب زا تباث تلاح کی رد نابهار لکلا ندیشون
) .نیمز ال ال( لاح شنیب اهنآ رضاح لاح رد .دوش هتشاد
) ،نارگ لکلا( راون کی لوصا .دنتسه هناخیم دننام کیلوتاک سرادم
یارب )نازرا( بارش تسا هرادا .راون کی یاراد یعامتجا یاه هاگشاب ناملعم
.قودنص ندرب الاب و رفاسم ای زابرس فورظ
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" GETفارتعا" اهنآ هبنشکی زور .نتشک و فنع هب زواجت ،شاب نایحیسم تسم هبنش و هعمج ره
یندیشون کی یارب اذغ فرظ کی هب اهنآ زا سپ .هدیشخب'
.هداوناخ ،ناتسود اب یراوخ بارش یندیشون هب اهنآ اسیلک زا دعب ) .یلکلا(

.دنتسه یگناخ تنوشخ ،یلصا تلع نایحیسم یندیشون یراوخ بارش

رشب عون هک یروط هب ،نتشاد هگن وگخساپ و مدیشخب یمن ،تسا نارگن 1GOD
.تسا وگخساپ تسم ره .تسا
ای نید کی ناونع هب تسا لکلا فرصم دنک یم قیوشت نآ لیلد هب تیحیسم
اب تمالس ندرب نیب زا یارب تیرشب دنهاوخ یمن . 1GODتسین لوبق لباق هقرف
.درک دیما ان هب یحیسم لکلا هب دایتعا اب . 1GODلکلا فرصم

!!! لکلا هب نتفگ .تیحیسم هب نتفگ
 - DO:دیاب
تحت یرادراب نارود رد بورشم وا .یمن وا تسم اب رسمه هب وا .یمن وا تسم اب رسمه هب وا
تشادزاب تحت تسا ردام ریش اب هیذغت ندیشون هک یلاح رد وا .تسا هداد رارق یگناخ تشادزاب
تابورشم .دازون ،هدشن دلوتم ره هب تبقارم هفیظو کی هعماج کی .تسا هداد رارق یگناخ
.وا و یلکلا تابورشم دازون شیازفا شرورپ ردام و ردپ .تسا ردام و ردپ هب بسانم وا و یلکلا

ره .تسا لوبق لباق ریغ یلکلا یندیشون هک ) 18هب وا  (SHE 17،ینوناق نس ریز ناکدوک اب ردام و ردپ
جاودزا سدقم ردام و ردپ و یلکلا تابورشم .ریز نس رد کدوک ره هب تبقارم هفیظو کی یاراد هعماج
.تسا هدش حرطم ردام و ردپ رتساف طسوت اهنآ ینوناق نس ریز ناکدوک تسا هدش وغل دادرارق

هک )ناریدم ،ناملعم ،لوصا( نایبرم .دنتسه ناگیار لکلا شرورپ و شزومآ تاناکما
و شزومآ یحیسم .سرادم زا عونمم و فذح لکلا فرصم ،دروایب ناغمرا هب
،لوصا( یحیسم نایبرم ) .تمارغ تخادرپ نودب( لقتنم یمومع شزومآ هب تاناکما-شرورپ
بیرخت اهنآ هسردم هفاک .شرورپ و شزومآ زا عونمم و دنوش یم فذح )ناریدم ،ناملعم
!دور یم نیب زا دوخ لکلا

نآ مدرم هب تبسن تبقارم هفیظو کی یاراد )ریاش( هعماج ره
ره .دوش نک هشیر و تسا دوجوم هعماج دیدهت کی لکلا .تسا
ناتسا .تسا تیعونمم نیا یارجا و لکلا تیعونمم هب تسا ریاش
لکلا عیزوت ،ینوناق ریغ دیلوت  .لکلا عیزوت و دیلوت عونمم
 R6مناخ :تسا رارق ینوناق درگیپ تحت

ناربج نودب .لیطعت و فقوتم ار لکلا عیزوت ،دوجوم دیلوت
.تسا هدش هداد تراسخ
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یتسم لاح رد ار .یتایلام تیفاعم و هقرف هیریخ تیعضو ،یحیسم یاهاسیلک راکنا
.تسم یارب هقیثو نودب  R2مناخ ،تیانج و مرج

.ربارب ود یشخبناوت ندوب تسم هک یلاح رد بکترم یمرج چیه

یارب رتلیف بآ
!!! یتمالس
دایتعا

ردخم داوم

ندب یارب دب )داوم رییغت نهذ( تسا ردخم داوم هک دنناد یم همه
هب ردخم داوم هب ناداتعم زا ، 99.9٪لاح نیا اب .دنتسه ناسنا
هعماج هلافت دض و گنگ هداعلا قوف اهنآ .باختنا اب ردخم داوم
.دشاب یم
اهنآ لکشم ساسحا ناداتعم ردخم داوم فرصم محرت زونه
.وگخساپ .دنتسه رطخ و راب اهنآ .تسا دراو دوخ تسین

 R4 .مناخ ،هعماج هب تادیدهت نیا جیک
ریغ ،نهذ رییغت داوم زا ناگدنهد هئارا و ناگدننک عیزوت ،ناگدننک دیلوت
دب نوناق  R7 .مناخ ،سفق رد ،دنتسه )دب نوناق( ینوناق ای و ینوناق
، backdated.تسا هدش سوکعم

مناخ ،دنتسه  illigalیاهوراد اهنآ .دریگ رارق هدافتسا دروم هن اهنآ .وراد هن دنتسه ، Codeinاناوج یرام
R7

نهذ ریثات تحت هک یلاح رد بکترم یمرج چیه
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نادرگناور داوم و لکلا ریثات تحت .یشخبناوت ) treblesناگدننک دیدزاب( رییغت هدام
هتشذگ !دیشاب هتشاد هجوت .تسا هتفای شیازفا  5بیرض کی طسوت هک تسا یشخبناوت
.تسا رت نییاپ ای"  X2 WMWلغاش رد دناوت یم اهنت لکلا ردخم داوم هب ناداتعم هئارا و

هب رفص لمحت
نادرگناور داوم
دایتعا

ندروخ اذغ

ندروخ اذغ زا شیب ،تسا ترورض کی ندروخ .دننک یم یگدنز نآ نودب دناوت یمن ام یرورض ندروخ
قرع تفایرد ،ولج هب هاگن قاچ ،نتفرگ هب دیناوت یم )مدرم ،ندش قاچ( . Overeatersتسا دایتعا
تحاران یلدنص ادیپ ،بسانتم هک تسا هدند خرچ ندرک ادیپ لکشم ،رت ناسآ ریات ،رتشیب
یم ،تباید ،الاب نوخ راشف ،دنا هدرک دودسم ،شفک دنب ندز هرگ لکشم قورع ،گنت هدننک
.قاچ ناکدوک دنراد لامتحا ،رت ناوج دنریم

هدننک زئمشم دح زا شیب قاچ ناسنا یارب .تسا گنهن و ندگرک یارب یبوخ قاچ
زا رتشیب درف دوش یم ثعاب نزو هفاضا .تسا
 sickiesدنراد ،ناسآ ریات ،لاح یب ،سفن
،دوخ هب راب کی هب لیدبت ،رتشیب
.تسا هعماج و ناتسود ،ناراکمه ،هداوناخ
کمک .تسین لوبق لباق نزو زا شیب ندوب
.لش نزو مدرم هب

و لکلا نتشاد تیاهن رد .قاچ لاح رد فقوت
ای ییاذغ داوم رد یعونصم یاه هدننک نیریش
نیریش زا هدافتسا اب تدش شهاک .یندیشون
،میدس فرصم شهاک و یعیبط یاه هدننک
و دیلوت ندروخ فقوت .اهنت راددی کمن زا هدافتسا
.اذغ )هدش حالصا یکیتنژ( GM

اذغ زا شیب .دنک یم ندروخ اذغ زا ییاذغ یاه هدعو عون ینالوط ،عونتم مجح ،نشج ،تفایض
بآ .تسا رد شخب کچوک ندروخ .زا نابایب .تسا ندروخ اذغ هک یلاح لکلا فرصم .تسا ندروخ
.برش لباق تسا رد اذغ اب

شهاک .هنازور یگدنز لاور ،نابهگن نابهگن هب دنبیاپ
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یندیشون زا بانتجا .تسا هدشن نیریش یاه یندیشون ندیشون .دنروخ یم ییاذغ هدعو ره یارب ار امش رادقم
 :ندناوخ زامن .بش یماظن تموکح :هدهاشم .هنازور تانیرمت بش و زور ایآ fissy.

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

زامن  -ندش قاچ
رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
یندیشون اب هیهت یارب امش زا رکشت اب )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
لیدبت قاچ و تسین یروخرپ یارب نم هب کمک ییاذغ داوم و هنازور
نم تسا نکمم زور ره ییاذغ داوم زا یکچوک یاه شخب قحتسم دوش یم شالت نم
 1GODناما لالج یارب یروخرپ لیلد هب کاندرد تمالس هب طوبرم لئاسم دوش یم
رشب عون بوخ و

!کاروخ ره زا لبق دینک هدافتسا اعد نیا قاچ مدرم

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
دایتعا

رامق

هعماج و هداوناخ ،صاخشا یتخبدب هب ار بیرف و ناسنا فعض زا هدافتسا اب رامق
رب( یدنب طرش رامق . envolesراکش ار فیعض هتشذگ ناج زا مدرم رد رامق جورم .تسا
یزاس نوصم ) ،یزیچ ره یور
دیما( ینیب ) ،درب ار نآ هب نآ رد هب ور امش( یشک هعرق  ..) ،هنیزگ ،هدنیآ ،همیب(
،هاوخدوخ ،فیعض .نازابرامق یارب مفساتم یمن ساسحا ) .اه ییاراد شزرا شیازفا
.وگخساپ .دننک یمن اهنآ .هدشن بسک تورث راوازس اهنآ داقتعا یدرف تسا گنگ

راتفر اهنآ .دنتسه نیرت روآ مرش نازابرامق تیعقاو یمرگرس ناگدننک تکرش
.دیوش هدنرب اهنآ هک رامق ،دوخ و نارگید ریقحت ،غورد ،بیرف ،تنایخ ،زیگنا ترفن
لومشم هتساوخان دمآرد .ندرب رد  100٪تایلام هب ار دوخ هدنرب لش ناگدنرب
 ..نایماح ،جورم ،نانکیزاب بانتجا .تسا تایلام

طرش( رامق یاه نلاس  R7 .مناخ ،رامق سفق ناگدنهد هئارا ،مرج مدرم فعض زا هتفرگ هرهب
هتسب )تالدابم سروب ،تیعقاو یمرگرس ،ونیزاک" هدنیآ لدابت ، '،اه هزاغم یدنب
و رامق هدنهد هئارا یاه ییاراد و دوس هرداصم .تسا هدش
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هلماعم مهس ،رگ هلماعم هدنیآ ،نیمز نازاب هتفس ،قودنص ریدم( یا هفرح زاب رامق
لماش( هدنرب هک ) . Individulsیراذگ هیامرس یاه ییاراد( یعطق تیکلام وغل  ..) .رگ
رامق هک دهد یم هزاجا تلود .ندرب رد  100٪تایلام لش ) ،تیعقاو یمرگرس ناگدنرب
 R7 .مناخ تفایرد ار نآ یاضعا نیزگیاج

هناراکبیرف رامق هدنهد هئارا .دنتسه هاوخدوخ دب دارفا ،هدروخ بیرف ،گنگ نازابرامق
 ountable acc-.یم و دنتسه دب ود ره .تسا یوجدوس هدنرد یلگنا

رامق هب ار رفص لمحت
دایتعا

ندرك ديرخ

ای دش رشتنم دیدج لوصحم کی .دنک کرت ار دیرخ نودب دیناوت یمن امش و هاگشورف کی دراو امش
تفایرد یارب  1 STدیاب امش ،ینالوط تاعاس یارب هاگشورف هفرغ زا جراخ رد امش '،شورف' هنالاس مین
!یوجوتسج-دیرخ !داتعم کی امش ) .ناگدننک دیدزاب( لوصحم

.دوخ عفن هب ناداتعم هدافتسا صیرح دوس
) .یرورض ریغ الومعم لاغشآ( دیدج یزیچ داجیا یبایرازاب
.تسا رازاب هب سک ره هک یزیچ ناونع هب ار نآ سپس
هئارا .تسا دیرخ ناداتعم رد هدمع روط هب یتاغیلبت نیپمک
زا گرزب عبنم کی دیرخ هب ناداتعم یارب هتساوخان ناگدنهد
.تسا هلابز و هلابز
هب هتساوخان یاه لیمیا زا لیوحت .دسر یم نایاپ هب یرورض ریغ تاغیلبت
 R4 .مناخ :ضقن ،دسر یم نایاپ هب یتسپ یاه قودنص

کمک لابند ار یوجوتسج دیرخ .مهتم )هلابز(  50٪یفاضا تایلام کی ریغ تاموزلم
.دنک

) .دیشاب دنبیاپ نآ هب و دیرخ تسیل کی هب( هبرض دیرخ نودب :لوئسم دیرخ
) .لاغشآ نودب( دیرخ تاموزلم طقف .ییاهنت هاگشورف
.دینک هدافتسا یرابتعا تراک کی زونه

دایتعا

ندیشک راگیس

ناهد زا یراگیس دارفا !رشب یتخبدب کی ،دایتعا ندیشک راگیس
ار دوخ هت و رتسکاخ .قاتا کی وبدب اهنآ وبدب ار دوخ سابل ،وبدب
دنتسه اه نآ .دنتسه اج همه
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.اهنآ مرش !ار اهنآ زا بانتجا .نفعتم دارفا ،زیگنا ترفن ،فیثک

یم اهنآ .تسا دوخ هب یتمالس یارب رطخ کی اه یراگیس
،وا ندش دوخ یاه هیر و یان ،ولگ ،ناهد ،هثل ،نادند ،بل دنازوس
.تسا هعماج هب راب کی
 sickiesدراو دوخ و دود یاه تیفاعم یرایسب نتفرگ رظن رد لبنت یراگیس دارفا
.دنتسه

دلوتم ندز همدص لاح رد رادراب یراگیس دارفا .تسا نارگید هب یتمالس یارب رطخ کی اه یراگیس
اهنآ .درک موکحم تمالس هب طوبرم لئاسم نتشاد یگدنز هب نیا دازون دلوت زا سپ .ار دوخ هدشن
اهنآ نیدلاو زا ناکدوک  R3مناخ :هدشن دلوتم راد هحیرج  ..لولعم ،دنراد لکش رییغت تسا نکمم
.ناربج یارب دوخ ردام و ردپ تیاکش هب دنتسه یراگیس

اهنآ .نمچ ،لگنج ،هناخ ،یزوس شتآ عورش اهنآ .دنتسه تلفغ یراگیس دارفا
و مدرم ،شتآ یراگیس دارفا .تمارغ تخادرپ و  R4مناخ ،دنشاب یم وگخساپ
 R6مناخ ،هتشک ار تاناویح ای و دارفا نیا  R5مناخ ،حورجم تاناویح ای

رارق ینوناق درگیپ تحت راگیس دود داجیا هک یراگیس دارفا .تسا مدرم دنز یم همطل )هلمح( راگیس دود
تحت دهد یم هزاجا ندیشک راگیس هک ) ..راک ،یمرگرس ،تغارف تاقوا( اه تیدوجوم  R3 .مناخ ،دنوش یم
مناخ تفایرد ،نیزگیاج ندیشک راگیس هک دهد یم هزاجا تلود .تمارغ تخادرپ هب روبجم و  R3مناخ ،رارق بیقعت

R7
.تسا یدج یدیدهت ملاسان ندیشک راگیس هک دش صخشم *  1951لاس رد

قفوم 'نوم یک ناب' ندیشک راگیس یمن هک یاه شخب ،تلود و یتلود یاه نامزاس
،هانگ تفایرد نیا و هدش یط تسا رگن هتشذگ نیناوق .هعماج زا تظفاحم و تمدخ هب
 R7 .مناخ
کرش میوقت *

جیورت هک تسا رگید داهن ای و راک و بسک ،هورگ ای درف ره
لحم ،اه ناروتسر ،هاگشاب ،راک ،ناملعم ،نیدلاو( دهد یم هزاجا ) ،ثحابم ،یبایرازاب ،تاغیلبت(
یم ثعاب ) ،ناشورف هدرخ ،ناشورف هدمع ،لقن و لمح ،نیمات ،ناگدننک دیلوت( دوس ) ،یمرگرس
 R7مناخ ،یبناج مزاول ندیشک راگیس ای و ،دشکیم راگیس' سرتسد رد دوش

!دشاب هتشاد دیاب ار نآ تسا هدش هتشون هکنانچ ادخ تسفینام  1هدنشخب-نوناق

www.universecustodianguardians.org

-Mرد14.12.2.1 N-

10

نابهگن نابهگن ناهج یاسیلک  1نامیا  1ادخ 1

.یواح ،راگیس ،هچ هک تسین مهم
.تسا تمالس هب التبا رطخ ندیشک راگیس لمع

!ندیشک راگیس هب ار رفص لمحت
دایتعا

دیدج یژولونکت

کی دیرخ یارب راظتنا هدرخ کی جراخ هاگودرا اهنآ .هدننک مرگرس دناوت یم دیدج یروانف ناداتعم
!هناقمحا هنوگچ .تسا دیدج یاه تمیق زا شیب رازبا

اهنآ .تسا هلابز زا تلع نیرتگرزب .دایتعا دیرخ زا هناقمحا شهج کی ناداتعم دیدج یروانف
دنریگب دای زگره اهنآ .دیزادنیب رود ار ینالوط هدافتسا ظفاحادخ خیرات کی و راک هک ییاهالاک
ناداتعم نیا .تسین دنلب یفاک هزادنا هب اهنآ هک اجنآ زا .ار دوخ دیدج یژولونکت زا هدافتسا هب
.فرصم رابکی هب تدم زارد تالوصحم لیدبت

یارب هلابز عفد تالکشم داجیا .تسین تفایزاب لباق تسا دیدج یروآ نف نیرت
هشارت کی دروآ یم ناغمرا هب هشارتزیر هدننک دیلوت کی .هدنیآ یاه لسن و ریاش
رود درکلمع الماک هشارت  .دیدج یروانف ناداتعم یارب ندرک هیهت هب هام  6ره دیدج
 R7مناخ ،هدننک عیزوت ،هدننک دیلوت .تسیز طیحم یراکبارخ .فالتا هچ .دوشیم هتخیر

یاراد دیدج لوصحم ره ،نابهگن نابهگن لح هار .اه لمعلاروتسد زا یا هعومجم هب هعماج زاین
.دوش یمن نیزگیاج لاس  7تدم هب دیدج لدم کی اب دناوت یم نیا  7years.زا دیفم رمع
 R7مناخ ،هنخر

ترفن دنتسه کاروخ دایتعا و ناداتعم داجیا هک ییاه نامزاس ،مدرم
.ناراکتیانج ،یقالخا ریغ ،زیگنا

 R7 .مناخ :دنشاب یم وگخساپ اهنآ
 (17 SHE، 18ینوناق نس ریز زا ردام و ردپ .دایتعا' همه دروم رد رما نیا !! دیشاب هتشاد هجوت
مناخ نیهوت مود ، 2مرج  R1 ، 1 STمناخ .دنتسه وگخساپ )HE
.تسا ینوناق نس ریز رگید زا سپ دیناوت یمن .ار دوخ نادنزرف همه لش R2 ،

شزوس
.دوب تمحر و تکرب کی ناونع هب نیا .تسا شتآ زا هدافتسا هب هنوگچ هک درک فشک رشب زا سپ

یسیلگنا .دش لیمکت یلیسف یاهتخوس ندنازوس اب بوچ ندنازوس
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رییغت هب رجنم هک تسا یگدولآ یتعنص رصع یفرعم نایحیسم
کی ،دیدهت کی نونکا ندنازوس و شتآ .تسا هدش زاغآ اوه و بآ
.نیرفن

!رضاح لاح رد STOPBURNING،
دیدهت یزوس شتآ رد .دود ،تسا ندنازوس نیرت کانرطخ شخب
دود رد .تسا دود قاشنتسا ریم و گرم ،تمالس هب نیرتگرزب
هب یامرگ فقوت وج لخاد رد ار نتفر الاب لاح رد رتگرزب سایقم
.تسا اضف
:دوش یم بوذ خی ،حطس نیمز مرگ ،بآ مرگ حطس
!اوه و بآ رییغت

ییاهزیچ ندنازوس ناسنا .سفنت

اوه ناسنا ندب یاهزاین زا ندنام هدنز یارب
.تسا سفنت اوه' یارب یلصا دیدهت

!یگدنز یارب هقیقد  4دیاب امش اوه سفنت ریغ
!!!!!!! هدولآ اوه هب رفص لمحت
یژرنا
یزاب بابسا زا یرایسب دح زا شیب ،گرزب دح زا شیب دمآرد ،گرزب دح زا شیب هناخ ،تغارف تاقوا زا یدایز نامز
هدش هدولآ ینونک یژرنا .تسا هدرک داجیا یژرنا هب زاین نوزفا زور شیازفا ،دحتم للم نامزاس زاین دروم یاه
نتخوس رثا رد یژرنا هدنیالآ .یرادهگن و ریمعت یاه هنیزه و الاب ارجا لاح رد ،الاب رارقتسا یاه هنیزه ،تسا
.تسا هدش نیزگیاج ندنازوس ریغ اب ندنازوس .تسا یکتم

نایاپ ،تردق و ترارح ،زپ و تخپ یارب تفن و زاگ ،گنس لاغز ،بوچ ،نیگرس زا یلخاد ندنازوس ریغ و یلخاد
دنتسه یژرنا داجیا یارب )مویناروا ،زاگ تفن ،گنس لاغز( ندنازوس هب هک یاه هاگورین تردق !دسر یم
.دندرب نایم زا و لیطعت
مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت یاهروتارپا و نابحاص هدولآ .تسا هدش دیلوت ندنازوس ریغ اب یژرنا
مناخ ،دنتسه سفق رد اهروتارپا ،نآ ناکلام .هدش موم و رهم و تسا هدش هتسب نداعم گنس لاغذ و مویناروا R7 .
R7

ید ) .نبرک دیسکا ید( دود هدولآ ار اوه زا یدایز ریداقم دیلوت گنس لاغز ندنازوس
رفسمتا هب شیر هیقب هتسش ناراب طسوت تسا . 50٪تسا شیر نبرک دیسکا
یارب دیشروخ رون قیرط زا ات دهد یم هزاجا نبرک دیسکا ید .دبای یم عمجت نآ دش
نیمز هجیتن ) .یناهج شیامرگ( شبات اضف هب زا امرگ زا یخرب زا عنام اما نیمز مرگ
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شیازفا لاس ' 'Oزا یریگمشچ روط هب حطس یامد زا ترارح نیا .الاب ترارح یمارآ هب تسا حطس
یبطق یاه خی و یعیبط یاه لاچخی هزادنا هب نیمز هرک ندش مرگ نیا  * (2004) .تسا هتفای
رصع نابهگن-نابهگن * .اوه و بآ تارییغت و ایرد بآ حطس شیازفا هجیتن رد و .دبای یم شهاک
نامز تیریدم دیدج

گنس لاغذ  rolling-.ماهس )فشک( لقن و لمح زاب تسا گنس لاغذ

C

مدرم و تاناویح :هدیمد یور رب رابغ و درگ
زا نازیوآ( ییوشکشخ  ..) ،تاروثب  respitory،تالکشم ،مشچ تنوفع(
،غاب ،لوصحم( کاخ ) ،تاروثب زا یریگولج یارب  rewashingکشخ یاهزاین
) ،یهایگ ششوپ ،غاب

.دبای یم .تسا هدولآ یاهزاین رتلیف )ایرد ،هناخدور ،هچایرد ،رهن ،نزخم( با

فیثک یژرنا دیلوت گنس لاغز
ام هفخ لاح رد گنس لاغذ

!بلقت تسا کاپ گنس لاغز
:نداعم نتسب ،نویماک

ندرک فقوتم

!!! ندنام هدنز
!نیزگیاج ،داب ،بآ ،یدیشروخ' ،اب شزوس
و تفن !ریغ و یلخاد یلخاد لقن و لمح دسر یم نایاپ هب تکرح هب ندنازوس
رد ریغ و یلخاد یلخاد لقن و لمح .تسا شزوس ریغ هدافتسا دنراد زاگ
رد لقن و لمح ! )دینیبب ار ریاش( نیزگیاج اومارت هاردازآ' اب تسا هارگرزب
تسا یدرف هدولآ لقن و لمح .نهآ هار اهنت تسا ینیمز ینالوط یاه تفاسم
.تسا دیدج اههاردازآ وغل .جراخ هدر زا

درف ره رد یژرنا فرصم شهاک .دراد زاین یژرنا رتهب یزیر همانرب تیعمج شیازفا
یاه تیلاعف یارب یژرنا شهاک .تسا یرورض بش یماظن تموکح .تسا یرورض
،ترامع هقبط  2رورغ غاب ،لبود ژاراگ ،نیزگیاج هشوخ هناخ .تسا یرورض leisuretime
، ...انش رختسا
یماظن تموکح بش

هدافتسا ءوس ناسنا .هنابش هب هدشن یحارط ناسنا ندب
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و مرج ،یژرنا زا یدایز رادقم رده ار یگدنز هویش نیا .هنابش یگدنز کبس کی داجیا یارب زغم تردق دوخ
 ..یژرنا فرصم دهد یم شیازفا ،تسا ملاسان ،دهد یم شیازفا تیانج

 (CGتعاس  14-21یماظن تموکح بش رد تعاس A 7
.تسا یرابجا )هب Klock

لقن و لمح "هن" یماظن تموکح بش لوط رد
تکرح هزاجا ) ..یمومع ،یصوصخ ،یراجت( هداج
!یرارطضا هیلقن لیاسو زج هب یاه هداج رد

لمح نودب .تسا زاب راک و بسک چیه .رد دشاب یم  ...تاغیلبت ،کیفارت یاه غارچ ،ینابایخ یاه غارچ نودب
رد دورف نیرتکیدزن رد دیاب ییاوه لقن و لمح !تسا هدش هتسب لماع یاه هاگدورف تسا ییاوه لقن و
لوط رد راطق !تسا هدش هتسب یاه هنایاپ و نهآ هار یاه هاگتسیا !نهآ هار شبنج چیه !نیمز سرتسد
!دنامب یقاب هاگتسیا رد تباث یماظن تموکح

یارب زج هب تسا یژرنا چیه .یرارطضا یصخش لقادح زج هب )تسا هتسب زیچ همه( سک چیه راثآ
لاقتنا ییویدار یاه هاگتسیا یمومع رابخا ! 1دوش یم هدافتسا شیامرگ ای یرارطضا دراوم
تسا هدنشورف ای و هدننک دیلوت چیه ،رتفد نودب !تسا شوماخ رگید یاه یمرگرس همه .تسا
) .مرگ  (dresssهدافتسا دیدش یامرس رد ار ترارح دناوت یم هناخ !یژرنا زا هدافتسا ای و راک هب
.بش دمآ و تفر عنم ارجا ریاش

تغارف تاقوا
نایاپ' ،برد شیامرگ .هب نداد نایاپ" ،تسا  BBQندیشک راگیس ندنازوس
ترارح زا هدافتسا اب .تسا لخاد رد ای و .مرگ یاه هچراپ سابل جراخ درس !تسا
 R7 .مناخ ،تسیز طیحم یراکبارخ ،تسا زاب یاضف رد

!تردق رازبا غاب ندنازوس یمن هدافتسا نیزنب ماجنا یلصا هحفص

هدافتسا هب نیزنب ،ناراکمه ،ناگیاسمه ،ناتسود ،هداوناخ قیوشت
ندرک فقوتم !تردق رازبا غاب نتخوس زا

غاب نتخوس نیزنب ،دیرخ ،شورف ،دیلوت زا هعماج ! )زیمآ تنوشخ ریغ(
هدنیالآ هب نداد نایاپ یارب ار دوخ یندم و یقالخا هفیظو نیا !تردق رازبا
،ناراکمه ،ناگیاسمه ،ناتسود ،هداوناخ هگن !تسا دوخ هلحم هعماج رد
!هدولآ یارب هعماج وگخساپ

،تج ،امیپاوه( یصوصخ ییاوه لقن و لمح ،دهد یم ناشن اوه :اوه رد .دسر یم نایاپ هب یمرگرس هدولآ
ریز  ...) .لتاش یاضف ،نیشنرس نودب یاهامیپاوه ،رتپوکیله
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،زورک یاه یتشک ،نیباک وانمزر( هب قلعتم یصوصخ ییایرد لقن و لمح ،یروتوم قیاق هقباسم :بآ
) ،تخوس نتخوس( یروتوم خرچ  4و  2،3همه :نیمز یور رد ، ..) .ینابداب قیاق ،تعرس قیاق ،یکسا تج ،واناوه
،ینار لیبموتا .سکول یاه لیبموتا ،گرزب یراوسوردوخ ،لیبموتا شزرو ،هکسلاک ، SUV،هخرچود ،هخرچ
.زا عنام نیشام

رت عیاش اهنآ .هدمع ناگدننک هدولآ زا یکی یزاب شتآ
طیارش اوه یگدولآ رد . Dependngدوش یم رت هدولآ رتگرزب
و لح تارذ یگدولآ .لطعم زور یارب تسا نکمم ییاوه و بآ
شتآ .ندیشون یارب بسانمان ار نآ و ار نآ هدولآ بآ رد لصف
.نیزگیاج ار اهنآ یرزیل یاه غارچ !نایاپ هب یزاب

با
.دراد زاین نآ هب ام ندب رد لولس ره .هدش لیکشت بآ زا ام ندب زا 60 +٪

 ...هلابز یگتفرگرگ و ام ندب ترارح هجرد میظنت ،ام لصافم ناور بآ

.تارطق لیکشت ار رفسمتا بآ راخب مکارتم
)ناراب طوقس( نییاپ تارطق دشک یم نیمز شنارگ
یارب تسا ناراب بآ نیا .تسا نیریش بآ زا یلصا عبنم کی ناراب .حطس هب
تشادهب ،وشتسش ،زپ و تخپ ،اذغ ندرک هدامآ ،دوش یم هدافتسا ندیشون
، ...یصخش

نآ زا هدافتسا ،ناراب بآ ندیشون هب رداق دوش یم هدافتسا درف کی
ناراب بآ ،تسین هیصوت تسا نیا .تسا ییاذغ داوم یزاس هدامآ یارب
یئوشسابل .تسا دب یوب ،دب هزم ،یدیسا ،یمس ،ملاسان ،تسا هدولآ
،فیثک( هدولآ هب ندش لیدبت یارب اهر ناراب رد دیاب تسین
نکمم اما تسا وب دب و فیثک هاگن ار نآ اهنت هن ) .وب دب ،هدنبسچ
.کیرحت ار تسوپ تسا
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،دنلب یاه هوک هتشابنا فرب .فرب ای گرگت ناونع هب دتفا یم درس ناراب

یتح یرتسکاخ هدولآ فرب ،تسا دیفس فرب .نیریش بآ ریاخذ داجیا بونج بطق و یبطق
رد یعیبط یاهلاچخی ،هدش ادیپ ایلامیه رد تسا هایس فرب .تسا دیفس و هایس
.بونج بطق و دنلنیرگ ،ناهج رسارس

اهنآ هب هیکت فرب ندش بوذ و ناراب بآ رد نزاخم نیا .نیریش بآ نزاخم داجیا عماوج
.ناسنا فرصم زا لبق نامرد هب زاین بآ نیا یگدولآ زا هک اجنآ .دینک رپ ار

،ریخبت شهاک ،تسا رتدرس قیمع یاه بآ .دوش یم قمع مک یاج هب قیمع دیاب نزخم
یارب تسا عونمم یبآ یاه شزرو .تارشح موجه و یمس عون صوصخ هب اه کبلج دشر
و رنه ) .بالضاف هب لیدبت بآ( بآ هب  pooingو هناهام تداع ،راردا ندرک فقوتم
) ..یرتاب دیسا ،نیزنب ،تفن( هدولآ ) ..یروتوم قیاق ،یکسا تج( بآ تعنص

.لقن و لمح رجنر کراپ :انثتسا !تسا عونمم اهنآ
اب نامرد ،نامرد نودب .دننک یم هیکت تسرد نآ ماجنا هعماج رد دناوت یمن صخش کی
رد بآ یلصا نامرد  ..هنامرجم راتفر ،داسف ،شرب هنیزه ،هابتشا نامرد ،یئزج تاقتشم
.تسا یرابجا ندش لیدبت لاح

:شهاک هب هک تسا هیفصت .نویسارتلیف زاین بآ یلصا نامرد
تازلف ،اه شک فلع ،کاخ ،سم ،تانبرک یتخس ،مرفورلک ،رلک ،تسبزآ ،کینسرآ
هب زاین رتلیف بآ رتمرگ یاوه و بآ رد نینچمه  ..گنز ،اه شک تفآ ،برس ،نیگنس
رابگرم ربارب رد تظفاحم یارب زپ بآ تروص

.ضرم )ورکیم مسیناگرا(

رد هب ار نیریش بآ یارب اضاقت یدوز هب نیریش بآ یاه هب دیدهت
.زواجت هزات بآ ندوب سرتسد

!دشاب هتشاد دیاب ار نآ تسا هدش هتشون هکنانچ ادخ تسفینام  1هدنشخب-نوناق

www.universecustodianguardians.org

-Mرد14.12.2.1 N-

16

نابهگن نابهگن ناهج یاسیلک  1نامیا  1ادخ 1

زا رت عیرس بآ ینیمزریز نزخم ندش هدولآ ثعاب یرایبآ یارب ینیمزریز یاه بآ زا هدافتسا اب !یرایبآ
بآ دوبمک کی داجیا ،لماک متسیسوکا زا ندش کشخ هجیتن رد و .ندرک رپ هرابود دیناوت یم نآ
یرایبآ یارب ینیمزریز هدافتسا اب ینوناق ریغ یسک ره .دسر یم نایاپ هب نیمز بآ یرایبآ .نیریش
و نیزگیاج ،تسا ینیمزریز بآ یرایبآ دهد یم هزاجا تلود  R7 .مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت
 R7 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت نآ یاضعا

نایرج دنک یم دنک ار  ..رهن ،هچایرد ،اه هناخدور زا نیریش بآ زا هدافتسا اب ،یرایبآ
نایاپ رد یرایبآ زا عون نیا !یلاسکشخ هجیتن رد .دنک یم قیوشت ریخبت نیا .بآ
.نایاپ یرایبآ .ندمت هب نداد

بآ .نیریش بآ دوبمک کی داجیا ) ..هچایرد ،هکرب ،رختسا ،نایرج ،رهن( تسا هدولآ هاربآ
،یتعنص یاه هلابز ینوناق ریغ یزاسدازآ  ..مومس ،مس ،وراد اب هدش رپ نافوط
 ..مومس ،مس
دارفا ،بیقعت دروم هدولآ ،دسر یم نایاپ هب هاربآ زا یگدولآ
لمکم  R7 .مناخ ،نارگید همه  R3مناخ

نیریش بآ یاه
ریثات بآ فرصم .تسا هنیزه رپ ،یژرنا زا یدایز رادقم کی زا هدافتسا اب نک نیریش بآ
تادوجوم .متسیس هب  ..ار دوخ غرم مخت ،فدص ،یهام زا یدایز دادعت ندیشک ،یطیحم تسیز بولطمان
نامرد .تسا هداتفا ماد فرصم راتخاس کی لباقم رد شیامن هحفص ربارب رد رتگرزب ییایرد
.تسا هدش رشتنم سونایقا هب ار سامت هک مرگ کمن بآ کی داجیا ،یگدروخ ،ییایمیش

ماد ،یزرواشک رد بآ نیا .رت نییاپ بآ تیفیک یارب و الاب روب یاوتحم یاراد ییادز کمن
فرصم .دوش یم هدافتسا الاب روب حطس ییاذغ میژر کی هجیتن رد ییاذغ داوم دیلوت و یراد
.تسا ملاسان الاب روب حوطس تدم ینالوط

زا ار هیلوا نامرد زا روبع زا سپ بالضاف ،تفایزاب بالضاف و بآ
اه سوریو و اه یرتکاب فذح رتلیف ،فذح یذغم داوم ،دماج داوم
فذح هب روبجم ءاشغ کی قیرط زا سپس و تسا بآ .رتشیب
.لوکلوم
.دنک یمن راکشآ تارطخ تمالس همه تست

.تسا لح هار نیرخآ زا هنیزگ کی ریش هب تلاوت
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هب ،تسا یدج دیدهت کی هب لیدبت( کیتسالپ .تسا رفس یارب بسانم )رب هنیزه( یندعم بآ
کانرطخ ندرک مرگ ماگنه هک ییایمیش داوم دازآ بآ یاه یرطب )نآ زا هدافتسا اب و تخاس فقوت
) .یراخب ،دیشروخ( هدش
.دوش یم هیصوت یاه یرطب )برس نودب( هشیش

یندیماشآ بآ راد معط
بآ .دوش بانتجا تسا و تسا ملاسان هدنهد معط یخرب .تسا معط یندیماشآ بآ عونت یارب
.تسا هدرک تمدخ مرگ و درس دناوت یم راد معط
،یزبس ،هویم ،هوهق ،وئاکاک ،غرم هراصع ،واگ تشوگ ،تشوگ هراصع :معط اب یندیشون بسانم
.تاجیزبس ،یاچ ،تاج یشرت تاج هیودا

هدنهد معط ،یعونصم گنر ،لکلا :سکافریاف ندرک هفاضا و معط اب یندیشون ملاسان
یاه یندیشون ،یمیمص ،الوک ،رادزاگ ،یعیبط یاه هدننک نیریش و یعونصم ،یعونصم
، ..میدس ،هدنرادهگن ،هویم بآ ،نیئفاک نودب هوهق ،دانومیل ،یژرنا

تسا برش لباق بآ

،هناحبص( اذغ هدعو ره زا لبق .تسا هدش رتلیف بآ ،درس یمارآ هب زا  0.2lیا هشیش کی ،وش دنلب :لومعم هنازور
بآ ،درس یمارآ هب زا  0.2lیا هشیش کی )ماش ،رخاوا زور لوط رد هدعو نایم ،راهان ،زور هیلوا یاه هدعو نایم
یور رب هدش رتلیف بآ  0.2lاب هدش رپ )یکیتسالپ نودب( یا هشیش ندیشون .تسا هدش رتلیف
هک ینامز و دیدزاب امش تلاوت کی زا سپ راب ره بش لوط رد ندیشون .لودج نابایخ ور هدایپ کی ره
.تسا حبص رد هیقب ندیشون ،کشخ ولگ کی نتشاد

بآ زا رثا و تلع ای و دنک یم راکنا ار یندیماشآ بآ هک تلود  /نامزاس ،صخش ره
 R7مناخ ،دنشاب یم وگخساپ .تسا هدولآ

یم رمع هگید زور  4دیاب امش فرصم عیام نودب
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لوصحم هعسوت
لاثم ناونع هب الاک .تسا تفایزاب لباق و نایاپ ،زاغآ کی هب ار دوخ قلخ ،داجیا مدرم هک یماگنه
) .تفایزاب لباق( یتسیز هیزجت لباق ) ،نایاپ( خیرات ساسا زا هدافتسا اب ) ،زاغآ( دیلوت یگناخ
.تفایزاب هب هک تسا هدش هتخاس زیچ همه

تروص نیا ریغ رد ای و هدنیالآ یتسیز هیزجت لباق ریغ ،رطخ یب ،ملاس هب تسا موهفم هلحرم زا تالوصحم
تروص نیا ریغ رد ای و ریذپ بیرخت تسیز رارق هدافتسا دروم و هدش دیلوت زیچ همه .تسا تفایزاب لباق
.تسا تفایزاب لباق

بیرخت تسیز ،هدولآ ،نما ان ،ملاسان هک تسا یزیچ ره زا هدافتسا اب ،ندرک فقوتم
تالوصحم ،نما ان ،ملاسان تخاس دیلوت !تفایزاب لباق تروص نیا ریغ رد ای و ریذپ
/ R7مناخ ،تسا مرج هدولآ

)ملاسان یاذغ ( ییاذغ) > GM-الویه هناد ( تاتابن حالصا و تعارزGM-
رب ناسنا طسوت هدش هداد رییغت هناد رد تالوصحم )یسدنهم( هدش حالصا کیتنژ
دنک  1GOD . 1GODنیهوت و راکتحا ،زآ و صرح زا روظنم هب .یلصا حرط  1GODرد ساسا
، ...شهج ،لماکت هب تسا لماکت .مهاوخ یمن ار ناسنا یکیتنژ ددجم یسدنهم

و هعسوت داد روتسد هدحتم تالایا شترا .ایسآ قرش بونج هب اکیرمآ هلمح لوط رد :هنیمز
راگزاس و یهایگ ششوپ زا یعمج راتشک زا حالس کی ) ،یجنران لماع( شک فلع زا هدافتسا
نییاپ گنفت هب اوه زا رت ناسآ ار نآ گرب و خاش ندرب نیب زا .متسیس تسیز طیحم اب
.شهج هب رجنم مومسم متسیسوکا  killrate) .شیازفا( ماد و نانز ،ناکدوک رارف هدش هتخاس
، ...تاناویح و رامیب دارفا دلوت هجیتن صقن

شک فلع ناگدننک عیزوت و ناگدننک دیلوت .اه هاربآ و کاخ هدولآ ،دنتسه کانرطخ شک فلع
مناخ ،نیزگیاج ار یگدولآ نیا هک دهد یم هزاجا تلود  R7 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت
) .ناسنا ،تاناویح( دنتسه فرصم بسانم شک فلع هب هدولآ ییاذغ تالوصحم R7 .

)یمجاهت یلگنا دوس صیرح( شک فلع ناگدننک دیلوت
تسا یعیبط هناد .تسا هتفای شرتسگ هناد ناگدننکمومسم هب  Plantkillersزا
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.شک فلع" داجیا تسد هب هدش حالصا یاه کینکت زا هدافتسا اب
هناد ار تارییغت  ، .الویه هناد » یعیبطریغ شهج داجیا تارییغت نیا
لصف ره دیرخ هناد هشیمه هب روبجم ،لوصحم تشاک هرابود ناوتان
) .زآ و صرح یقالخا ریغ لویا(

رد دیآ یم هناد هک یزیچ ره رییغت اب خساپ و هدش حالصا رذب هجوتم لماکت
.ییاذغ هریجنز و متسیسوکا ،اب سامت
زا ای ناسنا ییاذغ داوم فرصم هب )نان( میقتسم نتفر نایاپ ات هتخیرارت یاههناد زا یعارز تالوصحم زا
تاتابن  GMهیذغت )نارادناتسپ ،ناگدنرپ ،ییایرد تادوجوم( تادوجوم ) .غرم ،تشوگ ،یهام( ماد کاروخ قیرط
هدنرد ،هدنرد طسوت هدش هدروخ هدنوج ،کاروخ ،هناد ناگدنوج( میقتسم ریغ ای ) ..کوخ ،غرم( میقتسم
 ..) .دروخ یم دوش یم ماش سانش کاروخ یچراکش طسوت هدش هتشک

تادوجوم کی هدش حالصا ناهایگ مضه هب .دراذگ یم ریثات اهنآ مضه ندروخ تادوجوم ییاذغ تالوصحم
)یکیتنژ هرابود سدنهم( رییغت دیاب شراوگ هاگتسد

دیدج عاونا داجیا لماکت عون )ادخ دض( یعیبط ریغ نیا .لماکت قیرط زا ار دوخ
.شهج زا یعیبط ریغ
و رگید تادوجوم همه ،رشب عون یارب یدیدهت  1GOD ،تسا دض ) (GMیکیتنژ حالصا
هریجنز لک دهد یم رییغت رثا رد نایرج لیلد هب لوصحم . GMتسا تسیز طیحم
مامت رد یناهج نوعاط دیدهت یگدنز و دیدج یاه یرامیب داجیا هک شهج داجیا .ییاذغ
نادازون ،ناوج گرم ،رامیب رتشیب دش دهاوخ لیدبت مدرم !ییاذغ هریجنز یاضعا
 ...رتشیب نینج طقس ،رامیب رتشیب

،ینساک ،ازلک ،تابوبح و تالغ-هناحبص ،نان ،نکیب ،ییاذغ داوم ،هچب ،هجنوی ) :ملاسان یاذغ ( ییاذغGM-
،شوگرخ تشوگ نوبماژ ،غرم مخت ،هناد هبنپ نغور ،ترذ

،دنقردنغچ ،ایوس ،سیسوس ،غرم ،ینیمز بیس ،یگنرف دوخن ،ایاپاپ ،تشوگ ،نیراگرام
 ..زبس ودک ،مدنگ ،یگنرف هجوگ ،لفلف نیریش ،رکشین
! ییاذغ GM-هب  ' NO ،نتفگ

و یریگشیپ متسیس وکا و رشب عون هب دیدهت نیا هب نامرد !دیهد ماجنا دیاب
.تسا نامرد
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.دشر هب ور لوصحم  GMو رذب دیلوت ، GMتاقیقحت : GMندرک فقوتم !یریگولج

شرورپ و نابحاص ،ناریدم ،ناریدم ،دنمشناد : GMرارق درگیپ تحت ار تلود !راتفر
 R7مناخ .تسیز طیحم اب راگزاس ماظن هیلع و تیرشب هیلع مرج یارب مدنگ ناگدنهد
هب دیدهت رذب دیلوت و تاقیقحت  GMتاناکما نازوس یاه تلود
تالوصحم دش هدولآ کاخ .هتخوس  GMتالوصحم .دسر یم نایاپ
هب هک تلود .ارجا لاح رد لاس  3تسا هتخوس دندش هداد دشر هتخیرارت
.تسا هدش نیزگیاج تسین یزاس هدایپ ،نامرد نیا

ییاذغ> NO GM-تاتابن حالصا و تعارز> NO GM-رذبNO GM> NO GM-
داوم ، GMناراکمه ،ناگیاسمه ،ناتسود ،هداوناخ قیوشت !دنروخ یمن ار ییاذغ  GMماجنا یلصا هحفص
، GMدیرخ ،شورف ،دیلوت زا هعماج ! )زیمآ تنوشخ ریغ( ندرک فقوتم !تسین ندروخ اذغ زا لبق ییاذغ
! )ییاذغ داوم ،شرب ،هناد(  GMنایاپ هب ار دوخ یندم و یقالخا  duty.toنیا !ییاذغ داوم

تافآ لرتنک
اهنآ .تسا یبصع متسیس هب هلمح ،هک دوش یم هدافتسا )ییایمیش( اه شک هرشح لخاد رد
ناویح یسفنت یاه متسیس و یناسنا کیرحت ار اه شک هرشح .لاعف شیب دازون و هدشن دلوتم
.بترم و زیمت لخاد رد ار .دنک یمن هدافتسا لخاد رد اه شک هرشح زونه .یگناخ

ییاذغ داوم و غاب ،یعارز تالوصحم رد )ییایمیش( زا جراخ رد اه شک هرشح
هدولآ هک تسا ییاذغ داوم و غاب ،یعارز تالوصحم .دوش یم هدافتسا
طسوت اهنآ .دنتسه یناویح ای ناسنا فرصم یارب بسانمان دنا هدش
هتخوس هعماج
سونایقا رد متسیس یگدولآ .ذوفن سونایقا رد هب نداد نایاپ بآ متسیس هب ار اه شک هرشح ) .ریاش(
.ییایرد یاهاذغ یگدولآ ،تسیز طیحم اب راگزاس

جارختسا
، ...اه ناسنا ،هعماج ،تسا تسیز طیحم یارب گرزب دیدهت کی جارختسا

نآ یگتسکش لیش گنس هب الاب راشف رد عیام قیرزت و یرافح دنور جارختسا
.هلزلز ،ثعاب الاب راشف تحت .تسا یاهزاگ دازآ ار

هسام و نش و یمس ییایمیش داوم یاراد بآ .تسا بآ رتیل اه نویلیم دیاب دنیآرف ره
شیازفا( ناتم زاگ دنیآرف لوط رد .تسا هدش هفاضا

!دشاب هتشاد دیاب ار نآ تسا هدش هتشون هکنانچ ادخ تسفینام  1هدنشخب-نوناق

www.universecustodianguardians.org

-Mرد14.12.2.1 N-

21

نابهگن نابهگن ناهج یاسیلک  1نامیا  1ادخ 1

.فارطا ینیمزریز یاهبآ هدولآ یمس ییایمیش داوم و )نیمز هرک ندش مرگ

تاناویح و ناسنا یارب یسفنت و یسح ،یبصع بیسآ دراوم رد بآ نیا ندیشون
.تسا هدش رجنم
یلآ تابیکرت راشتنا .تسا ریخبت هب قوف نیمز بآ کچوک لادوگ رد هلابز عیام
جیاتن نیا .تسا یدیسا ناراب و نزا نیمز حطس داجیا ،اوه هدولآ ،رفسمتا هب رارف
نانکاس  ..ندروخ لباق ریغ عترم کورچ و هویم ،یزرواشک تالوصحم ،ملاسان ماد رد
.دنراد تیاکش رتدب و دردرس ،عوهت ،یگتسخ

کیدزن هدافتسا .دنک زاغآ ار هلزلز هک دوش یم هدافتسا هرجفنم داوم تاقوا یهاگ
اهنآ .ینیمزریز نزاخم بیسآ اهراجفنا نیا .دنک زاغآ ار گرزب هلزلز کی تسا نکمم faultlines
!دازآ' رد یزوس شتآ :عورش تسا نکمم هک ییاهزاگ

!دسر یم نایاپ هب جارختسا .تسا یطیحم تسیز هعجاف کی جارختسا

تسا  frackingهک دهد یم هزاجا تلود  R7 .مناخ ،بیقعت دروم یاهروتارپا و نابحاص
 R7 .مناخ ،وگخساپ نآ یاضعا و نیزگیاج

هلابز
!دبای یم شهاک هلابز داجیا
.تسا هدش هدافتسا ددجم هدافتسا لباق ای ریذپ بیرخت تسیز یدنب هتسب
یاه لیمیا !دسر یم نایاپ * فرصم رابکی تالوصحم تخاس
!دسر یم نایاپ * پاچ هتساوخان

!دسر یم نایاپ * ) ..حارط هدند خرچ ،یزاب بابسا ،یروآ عمج( یرورض ریغ یاه لاغشآ تخاس

 R7مناخ ،بیقعت دروم ناگدنهد هئارا نیا *
هعماج رد  illigalلاغشآ هلابز زا گنیپماد ار دوخ  duty.toنایاپ یندم و یقالخا نیا
،هعماج ،راک و بسک ،ناراکمه ،ناگیاسمه ،ناتسود ،هداوناخ هگن !تسا دوخ هلحم
) .هلابز نفد لحم( دنتسه هلابز هیلخت هب قاتا زا عماوج !هدولآ لوئسم
!دهد یم شهاک تکرش هلابز دیاب ام

دیرخ زکارم
هباشم یاهالاک شورف یشورف هدرخ یاه هناسر  7نتشاد دیرخ عمتجم کی رد

،هیامرس ،یژرنا فالتا تسا توافتم راکتحا یاهداهن  7طسوت هدش هرادا )، ..نیج راولش(
نیزگیاج  1اب یشورف هدرخ یاه هناسر floorspace. 7
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طسوت دیرخ عمتجم کی ) .شخب ره یارب  (1 CRONیشورف هدرخ یاه هاگشورف CRON
! )عمتجم رازاب و یشورف هدرخ  CRBC ( CRONنیزگیاج'

و نابحاص ،لیطعت یم )ناشورف هدرخ و عمتجم دیرخ( راکتحا یشحو صاخشا یلگنا
مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت یاهروتارپا
و ییاذغ تالوصحم )یلکلا ریغ( ملاس اب ناروتسر اهنولک مامت نیزگیاج یشورف هدرخ R6 . CRON
.ریاش هحاو کی زا یشخب . CRBCراون یندیماشآ

نیا .دنتسه اوه هدولآ تمالس رطخ ضرعم رد اهنآ .تسا یمس یاهزاگ داجیا نخان نلاس
)ناینابرق( نادان نایرتشم .تسا هدش تظافح سفنت نادنمراک .اوه شدرگ متسیس دراو یگدولآ
رطخ نیا .نارذگهر قاشنتسا یمس یاهزاگ شرتسگ ،هدرتسگ زاب اه هزاغم نیا .تسین
یمس یاهزاگ هب امش رگا .تسا نسم دارفا و نادازون ،رادراب نانز هب  threatingتمالس
.دنک عونمم و ار اهنآ فقوت .ناربج یارب دیرخ زکرم و نلاس تیاکش ضرعم رد تسا هدش
وم شیارآ و ییابیز هب زین ار نآ / R7مناخ ،ناریدم و نابحاص رارق ینوناق درگیپ تحت
.دوش یمن وم شرب هب ایآ !دیشاب هتشاد هجوت .دوش یم لامعا نلاس

رهش یزیر همانرب
داصتقا رد تلود لومعم دوس نیرتشیب هب ار نیمز زا هدافتسا هک تسا نیا یزیر همانرب ریاش زا فده
.تسا گنهامه هاگتسیز و هعماج کی یرورض .هاگتسیز و munity

زا نانیمطا ،دوش هدافتسا یراد ماد ای و ییاذغ داوم دشر یارب تسا زیخلصاح یاه نیمز همه
هک تسا روراب ریغ نیمز .تسا هدش هئارا یموب تادوجوم و یموب یهایگ ششوپ یارب هاگهانپ
یاه نیمز رد دوجوم یاه نامتخاس .تسا هدافتسا لباق ریغ و یلخاد یلخاد نامتخاس یارب
،تالیطعت یاه هناخ ،رورغ غاب اب زنط .روراب ریغ نیمز رد تفایزاب و بیرخت دنتسه زیخلصاح
روراب ریغ نیمز رد ریاش هشوخ یاه هناخ اب یگتسشنزاب اهاتسور ،سواه تنپ ،نامتراپآ
.تسا هدش نیزگیاج

:هدمع تالکشم  2اههاردازآ و نانکاس  1million +اب اهناتسرهش
و یگدولآ دعب هن رضاح لاح رد دیاب تالکشم نیا یود ره  rushhour.ماحدزا و یگدولآ
.لح هار کی نابهگن نابهگن .لح هار رضاح لاح رد دیاب تالکشم نیا یود ره .مکارت یغولش
لکد لقن و لمح ینالوط یاه تفاسم و یدرف نیزگیاج لقن و لمح نهآ هار !هاردازآ اومارت
.گرزب
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ناونع هب اهنآ هیرگ دنفسوگ اهدص ایلارتسا رد سیون شیپ کی لوط رد
باریس کیدزن فلگ نویساروکد .درپس ناج یگنشت زا یمارآ هب کاندرد
فرصم لکلا اب طولخم رتشیب درس بآ نازاب فلگ .اهنآ نداد رارق زبس
.درکیم

هبخن یمرگرس کی فلگ .تسا ینابصع ادخ ! 1تسا هدننک رجزنم نیا
دشر یارب فلگ نیمز !دسر یم نایاپ هب .تسا هناقمحا هدیاف یب ارگ
.دنتسه هعماج زا هدیاف یب یاضعا نازاب فلگ .تفایزاب ییاذغ داوم
.بانتجا اهنآ و مرش نابهگن نابهگن

یاهرختسا ،یصوصخ راک هب لوبق لباق ریغ ار نآ سیون شیپ و بآ دوبمک ندیشون
ناربج نابحاص .تسا هدش رپ کاخ اب رختسا همه .یتسیروت و  Comercialزا انش
.بانتجا اهنآ و مرش . CGتسین

 ..) .اه هداج ،نهآ هار( تخاس ریز  ..) ،هاگشزرو ،لاه( تخاس فده تاناکما زاین ترهش شزرو
یژرنا کی تاناکما .یهدب )ریاش( داجیا تدم دنلب و هعماج عبانم تاعیاض نیا
بیرخت و تاناکما نیا زاس و تخاس فقوت .تسا هلابز زا یرایسب داجیا فرصم
.تسا دوجوم

داوم ،رامق ،نیریش یاه یندیشون رگید ،الوک ،لکلا ،یمرگرس هضرع عیاقو نیا
،ءایشا باترپ ،مشخ ،هلمح( هارمه تنوشخ اب بلغا )روش ،برچ ،برچ( ملاسان ییاذغ
،کیتسالپ ،ذغاک ،ییاذغ داوم ،یرطب( اه هلابز زا یرایسب داجیا دادیور ) .یراکبارخ
یزاس هریخذ زاین )یطوق
،باعرا  ..) ،هجیتن زا بلقت  (nobling،بلقت :تیانج و مرج هب رجنم رامق ) .نفد(
.تسا تنوشخ ،یریگ جاب

تاناویح رامثتسا
یاهروتارپا '.هدودحم ناگیار' اب نیزگیاج و تسا بیرخت یرتاب نکسم .دسر یم نایاپ هب تاناویح اب یراتفردب
 R4 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت یرتاب نکسم

،هیلوا هدننک دیلوت طسوت ضقن .دسر یم نایاپ هب رتمولیک  30زا رتشیب یگدنز تاناویح لقن و لمح
 R4 .مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت لقن و لمح روتارپا و لماع
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مناخ ،بیقعت دروم کریس روتارپا و تاناویح یبرم .دسر یم نایاپ هب کریس تاناویح یمرگرس
R4 .

روتارپا و تاناویح یبرم .دسر یم نایاپ هب کراپ تاناویح یمرگرس مت
 R4 .مناخ ،بیقعت دروم Themepark
ریغ .تسا یلحم یاه هنوگ اهنت هناخ هک شحو تایح یاه هاگهانپ هب ار دوخ یاج و هدش هتسب اه شحو غاب
 R4 .مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت روتارپا ،تسا هتسب شحو غاب ینوناق

مناخ ،دنتسه سفق رد رتومورپ و یبرم ،تاناویح بحاص .نایاپ هزرابم تاناویح
 R6مناخ ،دینک تفایرد رامق هئارا )ناگدننک دیدزاب( یصخش ره R4 .

تاناویح بحاص .بیرخت و تسا هدش هتسب یرازگرب لحم هقباسم .دسر یم نایاپ هب تاناویح هقباسم
/مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت هقباسم و یبرم لحم روتارپا ،هقباسم

.بیرخت دنتسه لحم هقباسم R4 .
تاناویح )راکش رگید ،یتنطلس راکش ،یرافاس راکش( ناجیه ندش هتشک
.دسر یم نایاپ هب
 R4مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت نایچراکش و جیورت
.یروا عمج تاناویح دناوت یم زرجنر طقف

یماظن
کی ،یراجفنا داوم و لقن و لمح اب یماظن هدولآ
)ییایمیش( ) ، Cیکیژولویب( ) ، Bیا هتسه یمتا(

نادنمشناد .دشاب یم یهایگ یگدنز و ناویح ،ناسنا هب دیدهت اهنآ .حالس
 R7 .مناخ ندش داجیا اه حالس نیا هک

هدش هدنازوس و بیرخت اه حالس نیا ریاخذ و دیلوت faciities
نیا یزاس هریخذ ای و دیلوت هک دهد یم هزاجا تلود .ریاش طسوت
/ R7مناخ ،تفایرد و نیزگیاج اه حالس
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 -Prayerاقب

 11.1.7.زور اقب

رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع
رشب عون یاقب یارب امش زا رکشت )مان  (1 STنابهگن-نابهگن
هدنز دیاب نم ندنام هدنز هعماج و هنوگ ،نم ندب هب کمک یارب شالت نم
یارب هب ندنام هدنز یارب نم یاه شالت افطل نم  NO.1تیولوا ندنام
رشب عون بوخ و  1GODار تیامح لالج

!دوش یم هدافتسا )میوقت  (CGاقب زور رد اعد نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
:زا دنترابع  immportantتسیز طیحم هب هک * زور هدننک مرگرس یاه مت
 8.2.7تساکولوه زور ~  6.2.7دنک نازیر گرب تخرد هک دنزیریم ناتخرد یور هک یعیام ای درگ زور ~  4.2.7یگدولآ زور

دایتعا  12.1.7یتمالس زور  11.3.7یگناخ ناویح زور ~  11.1.7اقب زور ~  9.1.7ناکسا یناهج زور
هیهت هعماج کی یارب مت زور هدننک مرگرس  13.3.7زور تخرد  13.1.7زور هچخرد  12.2.7زور
.دیشاب هتشاد دای هب و دوش هدنمرش نشج هب زاین

نامز تیریدم دیدج رصع *
،لسن نیا یارب یدیدهت اهنت هن یراکبارخ تسیز طیحم ،یگدولآ ،هلابز ،ندنازوس
.هدنیآ یاه لسن اما یدعب لسن
ندرک هدولآ ،دح زا شیب هلابز داجیا ،هلابز ،تیار هک ردام و ردپ شرازگ هب ناکدوک
نیدلاو .دوخ ناکدوک هدنیآ ندرب نیب زا ،یطیحم تسیز و ناراکبارخ ،بآ ،کاخ ،اوه
:زا دنترابع لوئسم ای و دهد یم هزاجا هک نارادمتسایس  R7مناخ و فذح ،وگخساپ
!تسیز طیحم زا یراکبارخ ،یگدولآ ،هلابز ،شزوس

عیام چیه دننک یم یگدنز هب هقیقد  4دیاب امش اوه سفنت لباق ریغ
!یگدنز یارب زور  4دیاب امش .فرصم
!دننک یم یگدنز ادخ  1 crationsاب یگنهامه رد نابهگن-نابهگن
ثعاب ،بوخ رایسب همه .لوپ و تقو رد ،قشع فرص اهنآ .یگناخ ناویح للع تسیز طیحم زا یرایسب
.تسا یبوخ ساسحا درف دوش یم

یگدولا :گرزب یاه ناسنا یاقب للع رد تفرشیپ چیه هجیتن رد .للع نیرت گنت بوچراچ
رد روبع و کالما( دیاتراپآ تورث ) ،یناهج ،هعماج ،هناخ( تنوشخ ) ،بآ ،کاخ ،اوه(
،تیعقوم
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) .راکتحا ،هدنرد ،یلگنا ؛تورث ،تردق
یم هدش هداد یاه لح هار ادخ  1و نایاپ یب راکتشپ ،یقالخا تردق اب نامزاس کی طقف
.دننک نیمضت ار ناسنا یاقب دناوت

!نابهگن کی > !دیشاب زبس > !دنویپب ام هب

موهفم ،دنبیاپ  ViolenceConceptچیه ،رش زا یا هریجنز هب زین نابهگن نابهگن
-M.رد، 7Scrolls، N-یداصتقا

نایاپ
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