نابهگن نابهگن ناهج یاسیلک  1نامیا  1ادخ 1

CODESCODESCO

ج

) راگن همانزور ( اه دک مامت
~ نآ یور رب شرازگ ،ناطیش یارب وجتسج

~ نآ شرازگ ،رشب هقالع رابخا یارب وجتسج
نامه هب تاقیقحت ایآ ~ دوخ یلحم هقطنم رد رابخا شرازگ
~ ات دهد یم هزاجا نامز هک هزادنا

~ تسین اورپ یب اما ،تعاجش دشاب
~ ود عبنم کچ تقد
تسین طولخم ار اهنآ )هراشا بصعت( رظن ای و )اهنت قیاقح( رابخا رگا تلود
~ )یریوصت  /یتوص( یمن تخادرپ هداد ،تاعالطا ،هبحاصم یارب ایآ

دشاب لقتسم ~ )یا هناسر هاگداد( تاشیامزآ زا شرازگ ریغ هرود هب مارتحا
~ !امش توکس یزیچ ره هک دیهدن هزاجا

~ یقالخا تیمامت ایآ
~ نایز و هودنا ،مغ مارتحا
~ شناد موادت و شزومآ ،یریگدای
~ یفارگونروپ ،رامق ،ردخم داوم ،لکلا هب داتعم دنوش یمن
~ دوش یمن تسردان ای و زوت هنیک ،دساف زونه

) هدنزاس ،رشان ( اه دک مامت
لاح رد تارظن ~ )اهنت قیاقح( ار قیقد رابخا
~ )هراشا بصعت( رضاح

~  ...داسف ،رش یسررب
~ نامتخاس تاعالطا و شناد رضاح لاح رد
~ !مایپ رابخا  1GOD، sشرتسگ یهاگآ ~ قالخا قیوشت
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یارب تنوشخ ایآ ~ !نامه ماجنا یارب نارگید قیوشت ،یامنهار ناونع هب راکشآ هدنشخب نوناق زا هدافتسا
~ !دهد یمن ناشن تاناویح ای ناسنا

ناشن یعیبط ریغ راتفر ایآ ~ !دهد یمن ناشن ناویح ای ناسنا یریگ تفج زونه
~ )هابتشا سنج ،سنج نامه ،کدوک تمحازم( دهد یمن

~ !دهد یمن ناشن لکش ره رد ناسنا یگنهرب زونه
~ دهد یمن ناشن ار هدننک زئمشم ای شروش ،تسا زیگنا ترفن یزیچ ره ایآ

:ناتساد ره رد شسرپ نیا هب خساپ
؟هنوگچ ؟ارچ ؟هک ییاج ؟ینامز هچ ؟یچ ؟هک

رشب عون بوخ و  1GODلالج یارب

YYY

YY

!مونشب امش زا ات تسا نیا رظتنم 1GOD

هناسر زامن
ای سرت نودب دیاب تقد نم نیرت ابیز ناهج قلاخ  ،ادخ  1زیزع
رودنا تیانج و مرج و داسف هناعاجش یسررب ار اه شرازگ یرادبناج
و رادازع هب »تقیقح« مارتحا نداد ناشن ندرک ادیپ تماقتسا هب
یارب نیگمغ و داش ،دب ،بوخ زا عالطا و مدرم رطاخ هب هعماج رد جنر
رشب عون بوخ و ادخ  1لالج

!دوش یم هدافتسا هناسر باستنا ره زا لبق ار زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
هدننک هارمگ یاه هناسر
 'newspolls،قیرط زا یمومع ریثات و ذوفن یراکتسد ات دنک یم شالت هدننک هارمگ یاه هناسر
'،هلب' دنیوگ یم  newspoll: 368کی یاراد ،هدنناوخ نویلیم کی دنک یم اعدا یپاچ یاه هناسر لاثم ناونع هب
:دیفس و هایس هناروسج تلود گرزب رد یدعب ههبج زور هحفص ».هن« دنیوگ یم 157

،هدنبیرف .هلب ینابیتشپ هدنناوخ نویلیم کی زا ! 365هلب ینابیتشپ ناگدنناوخ
!بلقت ،تسردان و هدننک هارمگ
.تسین یربخ چیه یجنس رظن

.تسا نآ نانکراک و نابحاص یا هناسر هدننک هارمگ یب و بانتجا

!اه هناسر هدننک هارمگ هب لمحت ZERO
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دب یراگن همانزور
رارق شیاتس دروم !دنک ار یرامیب تفرشیپ دناوت یم وراد دهد یم ناشن همکاحم ناونع هب ناجیه :ناونع
ردخم داوم راب نیلوا دنتسه هناماگشیپ شیامزآ رد جیاتن ،هجوت لباق هداعلا قوف" ناونع هب داد
دارفا هرخسم .تسا یلعج ربخ نیا .تسا یرامیب نیا تارثا بوکرس یارب تسا هدش هداد ناشن
.تسا ییوراد داهن کی یارب یهگآ کی نیا .بذاک دیما هب هلاقم نیا .رامیب

رد رگا .دشاب سرتسد رد لاس  15 20رد تسا نکمم وراد نیا یانعم هب اعقاو نیا !تسا هدننک هارمگ رتیت
دش دهاوخ نآ زا دوش یم سرتسد رد رگا .تسا رید یلیخ یلعف هب التبم دارفا یارب ار نآ دوش یم سرتسد
.تسین نامرد کی نیا .تسا یتحاران دنک یم ناسآ ار لوصحم نیا .هب التبم دارفا یارب نارگ دح زا شیب

لدم نیا .دینک تفایرد رگید یاهوراد امش نآ یارب هک یبناج ضراوع زا یرایسب هب ار نآ
.تسین نامرد ایآ ،رارکت داجیا ،اضاقت داجیا :تسا ییوراد یبایرازاب

نیا یارب اضاقت داجیا هب شورف زا درف رد راگن همانزور نیا .تسا دب یراگن همانزور هلاقم نیا
.دوش یم هدافتسا ییوراد
.دسر یم نایاپ هب اه هناسر زا عون نیا .دسر یم نایاپ هب یراگن همانزور زا عون نیا

 EVILشرازگ هشیمه
یا هناسر قرز
هرطق هرطق داجیا بذج و یا هناسر یمرگرس اب ماغدا اه هناسر رابخا
! )هورکم (  GLITZMediaاه هناسر ندش
هرطق یاوتحم هئارا اب ناگدننک فرصم بیرف و یا هناسر رابخا داسف هناسر قرز
هئارا هناسر رابخا قرز !رابخا ناونع هب اه هناسر یمرگرس و اه هناسر ندش هرطق
هدننک هارمگ ،تاعیاش ،رظن ،ناتساد ،ساسا یب قیاقح ،غورد ،هتفگان بصعت
میرح ،مغ ،هاگشیامن زا ریقحت دهد یم ناشن نیا .رابخا ناونع هب ، ..یجنس رظن
،ناگدننک غیلبت هب ار دوخ رابخا هناسر قرز یپسور ،دساف ندوب ، ...یصوصخ
، ..یبال یاههورگ ،یلام نایماح ،زآ و صرح

،یقالخا داسف ،روگ ،زآ و صرح ،ترارش یور رب ار نآ .تسا شزرا یب و یقالخا ریغ اه هناسر یمرگرس
.دننک مرگرس هب ،تسا یکتم تنوشخ و یراگن هزره ،یگنهرب

تپیرکسا و ناگدننک هیهت ،نانادرگراک .هنهرب بوخ لابند هب لماش دادعتسا مادقا
و صرح ،داسف زا لکشتم ناتساد طخ !تنوشخ  addicsو یفارگونروپ ناداتعم" ناگدنسیون
هب بسانم تیصخش زا مادک چیه .تسا تنوشخ و یفارگونروپ ،یقالخا یب ،یگنهرب ،روگ ،زآ
!لدم لور ناونع
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!یفارگونروپ ناداتعم" دنتسه همانملیف یاه هدنسیون و ناگدننک هیهت ،نانادرگراک :یدمک
،گنگ ،هدننک هتسخ ندوب زا لکشتم ناتساد طخ .هنهرب بوخ لابند هب لماش دادعتسا مادقا
قمحا کی وا ، ...نیرتدب ،راد هدنخ دوش یم شالت نوباص ،یگنهرب ،یقالخا یب ،یلعج هدنخ
!ریگرد مرش همه و بانتجا .تسا دنوش یم عبط خوش هلابز . SHEتسا گنگ sleasy

!یفارگونروپ ناداتعم" دنتسه همانملیف یاه هدنسیون و ناگدننک هیهت ،نانادرگراک :مارد
،روگ ،زآ و صرح ،داسف زا لکشتم ناتساد طخ .هنهرب بوخ لابند هب لماش دادعتسا مادقا
زاب سنجمه ای و یسنج هدنرد کی وا .تسا تنوشخ و یراگن هزره ،یگنهرب ،یقالخا داسف
.دنتسه رتخد هژیو لکشم ،تمحازم ناکدوک .دندرک هدافتسا ءوس هلابز تسا . SHEتسا
!ریگرد مرش همه و بانتجا

و صرح مدرم یارب ناگدنسیون تپیرکسا و ناگدننک هیهت ،نانادرگراک :تیعقاو
طخ .نت رد تورث و ترهش یارب ار دوخ ،ریقحت ،دساف ناگدننک تکرش !هیهت عمط
،ندوب تسردان ،هدننک رجزنم ،راکم ،هناقمحا ،دساف نانکیزاب زا لکشتم ناتساد
!ریگرد مرش همه و بانتجا !شزرا یب و هنسرگ لوپ ،تزع نتشاد نودب ،دوخ ریقحت

هب لیام و یلبنت مدرم یارب ناگدنسیون تپیرکسا و ناگدننک هیهت ،نانادرگراک :شزرو
و رازآ ،تنوشخ ،هلمح ،ثداوح رارکت زا لکشتم ناتساد طخ !هدید همدص هیهت نارگید یاشامت
یاشامت یاج هب هک وا و وا لبنت هیهت یارب یشزرو یاه یمرگرس ، ...تاهابتشا ،هزرابم ،تیذا
یاه یندیشون و ییاذغ داوم اب ار دوخ یاهزیچ یاشامت هک یلاح رد هک .دیراد هگن بسانم سپس
!ندیشک راگیس و رامق ،ندروخ اذغ زا شیب ،ردخم داوم ،لکلا :دایتعا یارب دزاس هدروآرب .ملاسان
!ریگرد مرش همه و بانتجا

یم  (hear-تسا یقالخا ریغ ،طسوتم ،راکبیرف ،عمط و صرح هب هشحاف هناسر قرز
که( دیدهت کی ،یمومع لرتنک رظن ،یناهج ) ،هیانک ،دنیوگ

و نابحاص و ندرب نیب زا زاین اه هناسر قرز .دسر یم نآ هعماج ره هب )نفلت یرادرب هرهب ،
.دوش یم یرادهگن هناسر زا عون ره زا ار دوخ نانکراک
یمرگرس جیورت یارب اه هناسر ندش هرطق هرطق و یا هناسر رابخا زا هدافتسا اب هناسر قرز
.ریهاشم داجیا هناسر قرز بیکرت .اه هناسر نامرد

اه هناسر روهشم درف
یاهتب( یشزرو تب داجیا صیرح هناسر  ...تب بذاک  ،ریهاشم داجیا یا هناسر صیرح
راودیما ناگدننک تکرش شزرو زا درادیم هناسر صیرح :.اقآ ' یارب هیهت هب )نیغورد
ییارگهبخن زا یژولوئدیا وریپ یشزرو ترهش تب دیدج .ار دوخ درکلمع ات hypes
دراد دوجو و هدنرب  1دندوب
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کی یاه پمپ و تورث اب نیغورد یاه تب کی هدنرب .دنتسه هدنزاب ابقر هیقب
.دوش یم ناراب هدنار تغارف تاقوا یناطیش طحنم هعماج

) ...سنج ،بازحا ،ردخم داوم ،داسف ،لکلا( ترهش یگدنز
،کرحم ،اهدیئورتسا ،اه نکسم زا هدافتسا اب دوش یم عورش ترهش .درکلمع هبارخ
یفرعم ناناوج هب شقن لدم ناونع هب سپس بذاک تب نیا .هدنرب و ظفح هب ...
طارفا هب رجنم تورث هجیتن رد و تسا ییارگ هبخن داسف ،ارگ هبخن درب .دنا هدش
و اه هناسر تسا نداد تسد زا هب عورش ترهش .تسا یقالخا ریغ ملاسان راتفر زا
.دنتخادنا یم هعماج

 5کی غولب یشزرو تب ریهاشم هناسر صیرح نداد رارق وگلا لابند هب هک 'تسه وا ،
قمحا مدا کی دوش یم ایآ ! 1GODنیهوت .دنتسه ردپ هب دوش یم بسانمان و هلاس
نیهوت ای و ،هلبا و
1GOD.

،تورث دیاتراپآ تلع ،دب ،نارگمتس یثرا( داجیا یتنطلس هداوناخ صیرح هناسر
یمرگرس تب و )injusted، ..
،هیروت ،که ،ناتساد زا هدافتسا اب صیرح هناسر '.وا ' یارب هیهت هب )نیغورد یاهتب(
سکع ،نیمک ،هیانک ،غورد ،تاعیاش

همه !دشاب هتشاد دیاب ار نآ تسا هدش هتشون هکنانچ ادخ تسفینام  1هدنشخب-نوناق
www.universecustodianguardians.org

-Mرد 14.12.3.1 N-اه هناسر

5

نابهگن نابهگن ناهج یاسیلک  1نامیا  1ادخ 1

یارب اه ملیف ترهش ساسا یب تاعیاش ،ولالت رپ ،قارب هئارا هب ،یراگن همانزور )وئدیو(
ترهش .دنا هدش یفرعم ناناوج هب شقن لدم ناونع هب سپس بذاک تب نیا .وا شزرا یب
وا .دنتخادنا یم هعماج و اه هناسر اب ار دوخ رظن دیدجت تساوخرد نداد تسد زا دوش یم عورش
یخلت تاقوا ،دنا  Screamingزا یرایسب .صیرح هناسر ریهاشم وگلا ،لابند هب هک
.دنتسه ردام کی هب بسانمان اهنآ .دینیبب ار ترهش اهنآ هک ینامز بسانتم

،نادان یارب )نیغورد یاهتب( تب داجیا ریهاشم هب نامرجم لیدبت صیرح هناسر
هدش در ،دننک یم یگدنز یارب یزیچ( یقالخا دیماان و فیعض دارفا ،حول هداس
و ریقحت دهد یم ناشن ار هناسر صیرح راتفر ) .هفطاع یب هاوخدوخ هعماج طسوت
.متسیس ینوناق و هاگداد ،دساف تموکح ات دنک یم شالت
یارب تخادرپ .تخادرپ تیانج و مرج هک دنک یم نیمضت صیرح هناسر
!  / R4مناخ ،ییانج ،دساف هبحاصم

تیانج و مرج رد مرن دح زا شیب رود

.تسا هدش  nobbledتلود

" دازآ نتفر نامرجم '11، 000
یرود دوش یم تسا )شزرا یب طسوتم مدرم یارب اه هناسر ندش هرطق هرطق( هناسر ترهش صیرح
درگیپ تحت !تسین  reemployedهناسر رد  Xنانکراک .تسا هداد رارق راک و بسک زا و دندرک
- R6مناخ :اه هناسر-صیرح رارق ینوناق

.راهم یقالخا اب نایب یدازآ
.دنتسه شزرا یب تاعیاش اهنآ .تسین یربخ دنتسه ریهاشم

نیا  bancrupt.یقالخا رظن زا .دنک یم رشتنم شزرا یب تاعیاش هک اه هناسر
.دنشاب وگخساپ ،تلاجخ ،تسا یرود

.نایاپ

همه !دشاب هتشاد دیاب ار نآ تسا هدش هتشون هکنانچ ادخ تسفینام  1هدنشخب-نوناق
www.universecustodianguardians.org

-Mرد 14.12.3.1 N-اه هناسر

6

