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تنوشخ موهفم چیه
لح هار کی هاگ چیه تنوشخ

یارب دیدهت کی زا ار مدرم دوخ هبون هب ،شالت » تنوشخ موهفم نابهگن یلوتم
یتسه !تیقالخ  1GODرد زا نابهگن ،زیمآ تنوشخ ریغ کی هب .تسا هعماج رگید دارفا
هعماج و ناگیاسمه ناتسود لماش هناخ رد دوش یم عورش "زیمآ تنوشخ ریغ ار»
.تسا

هب  ensity prop-زونه رد تنوشخ فارطا طیحم .دوش یم عورش هدشن دلوتم اب تنوشخ
هب یارب هشام کی هب زاین تنوشخ هب شیارگ .تسا یگدنز هیقب یارب تنوشخ
،لهج ،شزرو-اب هزرابم ،سرت ،نومطابترا یشزرو ،مشخ ،لکلا :ثعاب .هدیشک تنوشخ
نشخ ،نشخ ییوئدیو ،کیرحت ،راشف ریظن ،هدام رییغت نهذ ،یلدمه مدع ،ریقحت
، ...یزاب ویدیو

رد دعب و ءوس یهافش هب تسرد ار نآ هک دینادب .رگیدکی نیهوت اباب و نامام ضرعم رد هدشن دلوتم
هزات وا .تسا هدید همدص ردپ طسوت یکیزیف ندوب ردام ضرعم رد هدشن دلوتم .داد دهاوخ ماجنا یگدنز
نآ منک یم رکف دیدج دلوتم وا  HE.طسوت یناور یاه هجنکش لمحت ار یگدنز رد نآ زا دعب دهاوخ دلوتم
نهذ زا هدافتسا اب ندیشک راگیس ،ندیشون ردام ضرعم رد هدشن دلوتم .وا هب ندز همدص هب بوخ
یارب دایز رایسب لامتحا هب و تمالس هب طوبرم لئاسم هب هک تسا هدش دلوتم هزات نیا .داوم رییغت
.داتعم کی هب ندش لیدبت

ءوس ای  /و یکیزیف ،هقلح داوم  alte-نهذ ،لکلا هب و هدشن دلوتم دازون زا نانیمطا
یارب .تنوشخ زا یریگولج هب کمک نیرتهب ایآ .تسین ضرعم رد یمالک هدافتسا
شزومآ هب زاین ردام و ردپ نیا هب ندیسر
.عون ره زا هدافتسا ءوس و دایتعا زا یریگولج یارب )ردام و ردپ لوط رد و لبق(

وگخساپ یرازگرب و یاراد هک هعماج کی
!نتشک ' هدارا .دننک یم یگدنز "تنوشخ"
تسا ناسنا کی نتشک

و اه ناسنا همه یارب یدیدهت
 1GOD.هب نیهوت

هدرک نتشک هب درادن قح تلود ،نامزاس ،درف
!تسا
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هدشن دلوتم
.موهفم رد یگدنز هب عورش هدشن دلوتم ناسنا

وا مرپسا اب ار غرم مخت هضرق قاروا وا هک ینامز موهفم
نآ زا سپ دننام ادخ ندوب رت کیدزن ناسنا کی زگره .تسا
.تسا تقلخ هزجعم کی .هظحل نیا رد

هحیرج  1GOD .نیهوت و ناسنا عون ،هدشن دلوتم هیلع تنوشخ .هدشن دلوتم هیلع تنوشخ
 / R4مناخ :یدمع همدص  / R3مناخ :یفداصت همدص .تسا مرج هدشن دلوتم راد

مادعا هب کی یدمع لتق  / R5مناخ :یفداصت لتق .تسا مرج هدشن دلوتم کی نتشک
:یرادراب )نینج طقس( تسا خسف هجیتن رد ار
) .ییانج( زاجم ریغ & )یقالخا ریغ نوناق( ینوناق :دراد دوجو نینج طقس زا عون  / R7 2مناخ

یمومع  im-.یقالخا نوناق داجیا رادمتسایس .تسا هدشن دلوتم راتشک )یقالخا ریغ نوناق( ینوناق
ریغ نوناق یارجا )رودزم نالتاق( دندروخ ناراکنامیپ و یصخش یکشزپ ) ، priv-تاضق( ناریدم
 / R7مناخ :رارق بیقعت تحت "نالتاق" نیا همه .تسا یقالخا

حبذ دارفا و نامزاس ،یصوصخ ناراکنامیپ ،یکشزپ یصخش .تسا دساف ییانج ،ینوناق ریغ
 / R7مناخ :رارق ینوناق درگیپ تحت اه نیا همه .تسا هدشن دلوتم ناسنا

؟تشک ار نم هب امش ارچ ردام
!مراد تسود ار امش و دننک یم یگدنز هب متساوخ یم نم

 - DO:دیاب
.هاگنامرد-نینج طقس" نتسب
هب زاین تسا نکمم نیناوق !  / R7مناخ ،نانکراک و اهروتارپا ،نابحاص رارق ینوناق درگیپ تحت
!رارف یشخبناوت دیاب هانگ نودب .دوش backdated
.دوش یم وغل یقالخا ریغ نوناق !دسر یم نایاپ هب نینج طقس )یقالخا ریغ نوناق( ینوناق

مناخ تفایرد ار نآ یاضعا همه و تسا هدش نیزگیاج نینج طقس ات دهد یم هزاجا ای و داجیا هک یتلود ره
! / R7
!گرم زا سپ یگدنز & یگدنز رد نینج طقس وگخساپ یارب  1GODندیسرپ !ندناوخ زامن

نینج طقس >> SHUNمرش
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نودب( دوخ نادنزرف هب تسد زا قوقح همه اهنآ .بسانمان ناردام ایآ .نینج طقس ناردام
) .سامت

!!!!!!! نینج طقس رد ناکدوک زا تظفاحم
نینج طقس هب رفص لمحت
کدوک
تسود .تسا بوخ ردام و ردپ ردام و ردپ طسوت زاب تسد اب ندروخ اذغ ادص اب .کدوک کی ،لاس  14ات دازون
 / R2مناخ .تسا تنوشخ ریغ ردام و ردپ طسوت هدش ینتشاد
،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب  / R3.مناخ ،تسا تنوشخ نارگید ای و ردام و ردپ طسوت کدوک کی متش و برض
) ،دوخ زا عافد هن( تسا هلمح کی کدوک کی رد ) ..حالس ،بوچ

مناخ ،تسا یدج مرج کی کدوک کی اب یریگ تفج  / R5.مناخ ،کدوک کی زواجت  / R4.مناخ
/ R7.
:یصخش عافد  / R5مناخ :یفداصت لتق .تسا مرج کی کدوک کی نتشک

 / R7مناخ ) :ارجا( هدش یزیر همانرب لتق ،یدمع  / R3مناخ
دوش یم ژراش یگناخ ناویح بحاص ،تسا هدید همدص لیلد یب یگناخ ناویح طسوت کدوک
تسا یگناخ ناویح بحاص .دندش هتشک لیلد یب یگناخ ناویح طسوت کدوک  / R3مناخ
ناویح طسوت کدوک  / R4مناخ دور یم نیب زا یگناخ ناویح ،رارق ینوناق درگیپ تحت
یگناخ ناویح بحاص هیلع یمادقا چیه .تسا هذخاوم کدوک ،تسا هدید همدص ثعاب یگناخ
،دور یم نیب زا یگناخ ناویح .دندش هتشک ثعاب یگناخ ناویح طسوت کدوک .تسا هدش
.دندوب هدشن همکاحم تسا بحاص

تحت تاناویح بحاص .تسا هدید همدص یلخاد لیلد یب تاناویح طسوت کدوک
هتشک یلخاد لیلد یب تاناویح طسوت کدوک  / R3مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ
 / R4مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت دوبان بحاص تسا یگناخ تاناویح .دندش
چیه .تسا هذخاوم کدوک ،تسا هدید همدص ثعاب یگناخ تاناویح طسوت کدوک
ثعاب یلها تاناویح طسوت کدوک .تسا هدش یگناخ ناویح بحاص هیلع یمادقا
.دندوب هدشن همکاحم کلام دور یم نیب زا یگناخ تاناویح .دندش هتشک

ناویح .دور یم نیب زا تاناویح .دشک یم ار کدوک ای و دنز یم همطل لیلد یب یشحو ناویح
تسا هزاجا یشحو ناویح .تسا هذخاوم کدوک .ناکدوک دنز یم همطل تخیگنارب یشحو
.دور یم نیب زا یشحو تاناویح .دشک یم ار کدوک تخیگنارب یشحو ناویح .تسا
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ردام و ردپ ،تسا هذخاوم کدوک ) :یراکبارخ ،راتشک ،هلمح( تنوشخ بکترم لاس ) (0-7کدوک
 .لماک تمارغ تخادرپ ردام و ردپ .دنهد یم شزومآ ار نآ نایبرم و

:تنوشخ بکترم لاس ) ( 8-14کدوک
 MS / R1) .دوخ زا عافد (  / R3مناخ ،تسا هدید همدص نارگید

همدص ) MS / R2دوخ زا عافد (  / R4مناخ ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب دنز یم همطل
 / R5.مناخ ) ،هجنکش ،رارکت( تدم ینالوط
 / R2 .مناخ ،یشحو تاناویح ،یگناخ تاناویح ،تسا تره یگناخ ناویح
 /مناخ ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب ،یشحو تاناویح ،یگناخ ناویح ،یگناخ ناویح دنز یم همطل
 / R4 .مناخ )هجنکش ،رارکت( رادفرط رت ینالوط نامز همدص R3 .

 MS / R4) .دوخ زا عافد ،هثداح (  / R7مناخ هب ،دنشک یم ار نارگید
دوخ ،فداصت (  / R5مناخ ،یشحو تاناویح ،یگناخ تاناویح ،تسا نتشک یگناخ ناویح

 MS / R3) .عافد
تخادرپ ردام و ردپ (  / R4مناخ ) ،یراکبارخ( ءایشا هیلع تنوشخ

) .تراسخ ناربج
.دوشیم لامعا  R1-7یناوتون ریاش ناوجون !دیشاب هتشاد هجوت

ییوئدیو ،زیمآ تنوشخ یاه یمرگرس رگید یمزر یاه شزرو ،شزرو( تنوشخ یاشامت هب زاجم کدوک
ناکدوک  / R2.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت تنوشخ یاشامت هب کدوک دهد یم هزاجا هک درف ) ..نشخ
تنوشخ یاه یزاب ریاس ای  /و نشخ ییوئدیو دنک یم یزاب و تکرش هزرابم شزرو ،سامت شزرو رد
 /مناخ دوش یم تنوشخ یزاب ای  /و تکراشم یارب کدوک دهد یم هزاجا هک درف .تسا زیمآ
هب هنوگچ هک دهد ناشن ای  /و نداد درف .تسا یعقاو ای و یزاب بابسا ،حالس دوش یم هداد کدوک R3.
هکنیا نداد ناشن ای  /و نداد درف  / R4.مناخ تسا رارق ینوناق درگیپ تحت ،یزاب بابسا حالس زا هدافتسا
 / R7.مناخ تسا رارق ینوناق درگیپ تحت ،یعقاو یاه حالس زا هدافتسا هب هنوگچ

زا هعماج رد کدوک ره زا تظفاحم یارب یقالخا و یندم دراد هفیظو هعماج زا وضع ره
!»تنوشخ«

ناناوج
و ردپ طسوت زاب تسد اب ندروخ اذغ ادص اب .لاس  18ات  HE 15کی ،لاس  17ات  SHE 15کی ناناوج
 / R2مناخ .تسا تنوشخ نیدلاو زا ریغ ینتشاد تسود .تسا بوخ ردام و ردپ ردام

کی زا هدافتسا اب  / R3.مناخ ،تسا تنوشخ نارگید ای و ردام و ردپ طسوت ناوج کی متش و برض
ناناوج کی زواجت  / R4.مناخ ) ،یصخش عافد ،زج هب( تسا هلمح ناناوج رد ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش
یریگ تفج  / R4.مناخ تسا مرج
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ییوگخساپ ،تیانج نیا لیلد هب ندش رادراب اب ینز هب  / R3.مناخ ،تسا مرج ناناوج نیب
رادراب اب ینز هب  / R5.مناخ ،تسا مرج ناناوج اب نالاسگرزب یریگ تفج  / R4.مناخ ،ناناوج
 / R6.مناخ ،دوش یم نالاسگرزب ،تیانج نیا لیلد هب ندش
:یصخش عافد  / R5مناخ :یفداصت لتق .تسا مرج کی ناناوج کی نتشک

 / R7مناخ ) :ارجا( هدش یزیر همانرب لتق ،یدمع  / R3مناخ
دوش یم ژراش یگناخ ناویح بحاص ،تسا هدید همدص لیلد یب یگناخ ناویح تسا ناناوج
دور یم نیب زا یگناخ ناویح .دندش هتشک لیلد یب یگناخ ناویح تسا ناناوج  / R3مناخ
همدص ثعاب یگناخ ناویح تسا ناناوج  / R4.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت بحاص
هدش یگناخ ناویح بحاص هیلع یمادقا چیه  / R1.مناخ لیصحت قیرط زا ناناوج ،تسا هدید
کلام دور یم نیب زا یگناخ ناویح .دندش هتشک ثعاب یگناخ ناویح تسا ناناوج .تسا
.دندوب هدشن همکاحم

تحت یگناخ ناویح بحاص .تسا هدید همدص یلخاد لیلد یب تاناویح تسا ناناوج
.دندش هتشک یلخاد لیلد یب تاناویح تسا ناناوج  / R3.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ
ناناوج  / R4.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت بحاص تسا هداد رارق ار تسا یگناخ تاناویح
 / R1.مناخ ،هدرک لیصحت ناناوج ،تسا هدید همدص ثعاب یگناخ تاناویح تسا

.تسا هدش بحاص و یگناخ تاناویح هیلع یمادقا چیه
هداد رارق ار تسا یگناخ تاناویح .دندش هتشک ثعاب یگناخ تاناویح تسا ناناوج
.دندوب هدشن همکاحم بحاص تسا
ناویح .دور یم نیب زا تاناویح .ناناوج دشک یم ای دنز یم همطل لیلد یب یشحو ناویح
تسا هزاجا یشحو ناویح .تسا هذخاوم ناناوج .ناناوج دنز یم همطل تخیگنارب یشحو
.تسا هداد رارق یشحو ناویح .ناناوج دشک یم هتخورفا یشحو ناویح .تسا

:تنوشخ بکترم ناناوج
 MS / R1) .دوخ زا عافد (  / R3مناخ ،تسا هدید همدص نارگید

همدص ) MS / R2دوخ زا عافد (  / R4مناخ ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب دنز یم همطل
 / R5.مناخ ) ،هجنکش ،رارکت( تدم ینالوط
 / R3 .مناخ ،یشحو تاناویح ،یگناخ تاناویح ،تسا تره یگناخ ناویح

مناخ ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب ،یشحو تاناویح ،یگناخ ناویح ،یگناخ ناویح دنز یم همطل
 / R5 .مناخ )هجنکش ،رارکت( تدم ینالوط همدص / R4 .

 MS / R4) .دوخ زا عافد ،هثداح (  / R7مناخ هب ،دنشک یم ار نارگید
دوخ ،فداصت (  / R6مناخ ،یشحو تاناویح ،یگناخ تاناویح ،تسا نتشک یگناخ ناویح

 MS / R3) .عافد
½ تخادرپ ردام و ردپ (  / R5مناخ ) ،یراکبارخ( ءایشا هیلع تنوشخ

 ½) .رگید نویدم ناناوج ،تراسخ ناربج
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.دوشیم لامعا  R1-7یناوتون یتیالو  /ریاش ناناوجون !دیشاب هتشاد هجوت

یم هزاجا هک درف  ..) .نشخ ییوئدیو ،یمزر یاه شزرو ،شزرو( تنوشخ یاشامت هب زاجم ناناوج
 /مناخ دوش یم تنوشخ یاشامت هب ناناوج ات دهد
.یزاب تنوشخ رگید ای  /و نشخ ییوئدیو دنک یم یزاب و شزرو اب هزرابم ،سامت شزرو رد تکرش ناناوج R3.
هداد ناناوج  / R4.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت یزاب تنوشخ ای  /و تکرش هب ار ناناوج دهد یم هزاجا هک درف
حالس زا هدافتسا هب هنوگچ هکنیا نداد ناشن ای  /و نداد درف .تسا یعقاو ای و یزاب بابسا ،حالس دوش یم
زا هدافتسا هب هنوگچ هکنیا نداد ناشن ای  /و نداد درف  / R6.مناخ تسا رارق ینوناق درگیپ تحت ،یزاب بابسا
 / R7.مناخ تسا رارق ینوناق درگیپ تحت ،یعقاو یاه حالس

غلاب
.لاس  63ات  19وا کی ،لاس  63ات  18هک کی نالاسگرزب

 / R3.مناخ ،تنوشخ نالاسگرزب راد هحیرج
 / R4.مناخ ،تسا هلمح ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب

 / R3.مناخ تسا مرج نالاسگرزب کی زواجت
 / R4.مناخ ) ،فنع هب زواجت( تسا مرج تیاضر نودب یریگتفج

تسا مرج» سدقم جاودزا دادرارق ضقن ،نالاسگرزب یریگ تفج
) .نادنزرف ( ) R5هچب نودب (  / R4مناخ ) ،یفطاع هلمح ،انز(

دننام هب ،نیشنمه دادرارق "ای" سدقم جاودزا دادرارق نودب یریگ تفج A dults
.دوش راتفر اهنآ' هلابز لطس"
مناخ :یفداصت لتق  / R3مناخ :یصخش عافد .تیانج و مرج نالاسگرزب کی نتشک

 / R7مناخ ) :ارجا( هدش یزیر همانرب لتق ،یدمع ) .ینمیا و تشادهب ( / R5
 / R3مناخ دوش یم یگناخ ناویح بحاص ،تسا هدید همدص لیلد یب یگناخ ناویح تسا نالاسگرزب
نداد رارق هک تسا یگناخ ناویح .دندش هتشک لیلد یب یگناخ ناویح تسا نالاسگرزب
،تسا هدید همدص ثعاب یگناخ ناویح تسا نالاسگرزب  / R4.مناخ ،دوش یم کلام نییاپ
هدش یگناخ ناویح بحاص هیلع یمادقا چیه  / R1.مناخ لیصحت قیرط زا نالاسگرزب
رارق هک تسا یگناخ ناویح .دندش هتشک ثعاب یگناخ ناویح تسا نالاسگرزب .تسا
.تسا هدنازوس نالاسگرزب .دندوب هدشن همکاحم کلام نییاپ نداد

یم تاناویح بحاص .تسا هدید همدص یلخاد لیلد یب تاناویح تسا نالاسگرزب
ناویح بحاص .دندش هتشک یلخاد لیلد یب تاناویح تسا نالاسگرزب  / R3.مناخ دوش
همدص ثعاب یگناخ تاناویح تسا نالاسگرزب  / R4مناخ دوش یم هداد رارق تسا یگناخ
کلام ای تاناویح هیلع یمادقا چیه  / R1مناخ ،هدرک لیصحت نالاسگرزب ،تسا هدید
تاناویح .دندش هتشک ثعاب یگناخ تاناویح تسا نالاسگرزب .تسا هدش هتفرگ
.تسا هدنازوس نالاسگرزب .تسا هدشن ماهتا کلام .تسا هداد رارق تسا
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.دور یم نیب زا تاناویح .نالاسگرزب دشک یم ای دنز یم همطل لیلد یب یشحو ناویح
 / R1.مناخ لیصحت قیرط زا نالاسگرزب .نالاسگرزب دنز یم همطل تخیگنارب یشحو ناویح
.دور یم نیب زا یشحو تاناویح .نالاسگرزب دشک یم هتخورفا یشحو ناویح .تسا تسا هزاجا یشحو ناویح
.تسا هدنازوس نالاسگرزب

:تنوشخ بکترم نالاسگرزب
) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب دنز یم همطل  / R4.مناخ ،تسا هدید همدص نارگید

 / R6.مناخ ) ،هجنکش ،رارکت( تدم ینالوط همدص  / R5.مناخ
 estic Dom-،ناویح ،یگناخ ناویح دنز یم همطل  / R3.مناخ ،یشحو تاناویح ،یگناخ تاناویح ،تسا تره یگناخ ناویح
 /مناخ ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب ،یشحو تاناویح

 / R5.مناخ ،یشحو تاناویح ،یگناخ تاناویح ،یگناخ ناویح )هجنکش ،رارکت( تدم ینالوط همدص R4.

تاناویح ،یگناخ تاناویح ،تسا نتشک یگناخ ناویح  MS / R4) .دوخ زا عافد (  / R7مناخ هب ،دنشک یم ار نارگید
) .رجنر ،یباصق ،دنک یمن قدص کشزپماد دنک (  / R6مناخ ،یشحو

) .تسا تراسخ تخادرپ (  / R4مناخ ) ،یراکبارخ( ءایشا هیلع تنوشخ
.دوش یم لامعا  R1-7یناوتان یتیالو  /ریاش نالاسگرزب !دیشاب هتشاد هجوت

،زیمآ تنوشخ یاه یزاب ،شزرو-اب هزرابم ،شزرو( تنوشخ یزاب ای  /و یمن اشامت هب تسا نالاسگرزب
،غیلبت .تنوشخ رد تکرش یارب هزاجا ای و دهد یم ناشن هک تاناکما مامت هتسب ریاش ). .نشخ ییوئدیو
ینوناق درگیپ تحت و تسا هدش هتسب ، ...یزاب ،یمرگرس ،زیمآ تنوشخ شزرو زا یلام نایماح ،جورم
مناخ ،رارق

طسوت ،هدش درخ ،کاپ ،فذح ناربج نودب وئدیو ،زیمآ تنوشخ یاه یزاب / R7 .
.ریاش
شخب هب قلعتم یاه حالس .حالس دسر یم نایاپ هب یصوصخ تیکلام
طبض دوبان و تراسخ ناربج نودب )یزاب بابسا ،تکام ،یعقاو( یصوصخ
.دندرک

یارب دیدهت کی )تکام ،یعقاو( هحلسا ینوناقریغ تیکلام
 / R7.مناخ ،تیانج و مرج ،تسا هعماج

دشرا
لامعا نالماع و دشرا ناینابرق هب نالاسگرزب نیناوق  +.لاس  HE 63کی  +،لاس  SHE 63دشرا
.دوش یم

یاههتسد و راد

تنوشخ باکترا هب ندش عمج مه رود )دشرا ،نالاسگرزب ،ناناوج ،کدوک( رفن دنچ ای 2
هانگ دناب یاضعا .تسا هعماج یارب یدیدهت ،تسا هنالدزب دناب تنوشخ .دناب کی
) .درادن دوجو ،یاشامت ،تکرش( دنتسه نمجنا طسوت
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تاناویح ،یگناخ تاناویح ،یگناخ ناویح :تسا مرج ینابرق کی )حالس نودب ای اب( همدص
ره یارب  / R6مناخ ،دشرا ،نالاسگرزب ،ناناوج ،کدوک .دناب وضع ره یارب  / R5مناخ ،یشحو
.دناب وضع
تاناویح ،یگناخ تاناویح ،یگناخ ناویح :تسا مرج ینابرق کی )حالس نودب ای اب( نتشک
ره یارب  / R7مناخ ،دشرا ،نالاسگرزب ،ناناوج ،کدوک .دناب وضع ره یارب  / R6مناخ ،یشحو
.دناب وضع

)تسا تراسخ تخادرپ (  / R4مناخ ) ،یراکبارخ( ءایشا هیلع تنوشخ
) .نمجنا طسوت هانگ( ناربراک دناب ره هب رما

یردلق
.تسا یردلق نارگید هب طلسم ،زیمآ دیدهت ،هدافتسا ءوس تدش هب

یردلق .دوش  repedativeدایتعا قفوم یردلق
.لماکت هلمح زا سپ دیناوت یم و دوش یم عورش  intimitationاب )یفطاع هلمح(

ناولهپ .دناب کی هب لیدبت اهنآ .تسا هدرک هطاحا هراچیب وسرت اب ار دوخ الومعم هبنپ ناولهپ
.تسا نمجنا طسوت هانگ دناب و هبنپ
 /نالاسگرزب  /ناناوجون  /یدرف کدوک  ،نتشک ای و هدید همدص  / R2 .مناخ ،دیدهت  / R1 .مناخ Indimidation،
.دوش یم لامعا دناب نیناوق  .دشرا

لقن و لمح
) :ایرد ،نیمز ،اوه( ردلق لماع لقن و لمح
 / R1 +مناخ ،دنلب یادص اب یفاضا  wheelies،زا ،مد یهاگهار ،عطق ،یلغش یگدوسرف

.دوش فیقوت هام  1یارب زوجم و وردوخ
.دوش فیقوت هام  2یارب زوجم و وردوخ  / R2 +مناخ ،هقباسم ،تعرس ندرب الاب
مناخ ) ،لیدبت ای و طوطخ رییغت زا ار ینابرق عنام ،فرط ره رد رفس هیلقن لیاسو( هقبط
.لاس  10تدم هب لقن و لمح زوجم همه تسد زا و )هدش درخ( هیلقن هلیسو / R3 +
هیلقن هلیسو  / R3 +مناخ ) ،بقع و ولج رد هیلقن لیاسو  +چیودناس( Hostaged

.لاس  10تدم هب لقن و لمح زوجم همه تسد زا و )هدش درخ(
.هشیمه یارب زوجم تسد زا )هدش درخ( هیلقن هلیسو  / R 3+مناخ :هداج زا یرابجا

.هشیمه یارب زوجم تسد زا )هدش درخ( وردوخ  / R 4 +مناخ ،تسا هدید همدص یسک

.هشیمه یارب زوجم تسد زا )هدش درخ( وردوخ  / R 5 +مناخ  ،تسا هدش هتشک یسک

 SUVلقن و لمح .تسا حالس کی الاب درکلمع لقن و لمح .تسا حالس کی  Bullbarاب لقن و لمح
.دوش یم لامعا حالس نیناوق .تسا حالس کی
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داوم رییغت نهذ  /راتفر
 (X2) .تسا هدش ربارب ود مناخ طبترم تنوشخ لکلا

هس مناخ ،تنوشخ هب طوبرم ردخم داوم  /داوم ای  /و ناهایگ رییغت نهذ  /راتفر
 (X3) .تسا ربارب

ردخم داوم داوم ای و ناهایگ رییغت نهذ  /راتفر  +لکلا ود ره
 (X5) .برض جنپ طسوت هک تسا مناخ

یشزرو اب سامت
) ،گرم ،هدننک جلف( تامدص ) ،ندناسرت( یردلق قیوشت یشزرو اب سامت
طرش( بلقت قیوشت زین یشزرو سامت یا هفرح ) .راتشک ،هلمح( مرج و thuggishness
نهذ و ندب ) ،تیار یپک تالوصحم ایسآ( تراجت ) ،هزیاج ،ناونع ،صیخشت ،یدنب
) .یلام نایماح ،نالاسمه راشف ،یزوریپ هب زاین( هدام رییغت دیهد
.تسا هدش میسقت یدارفنا ثداوح و میت نیب یشزرو اب سامت
.دوش یم هدافتسا حالس نودب !دیشاب هتشاد هجوت

 1اهنت تسا ارگ هبخن ،یتباقر ،یمرگرس تسا یشزرو اب سامت
اب تسا هدنرب کی .دیاتراپآ داجیا ارگ هبخن ،یتباقر .دراد دوجو هدنرب
شتسرپ ) ،تسردان( تسا تب ،ناراب لوپ ،زیاوج ،هوکش ،شرایتسد یهارمه
،وه )دنتسه( تسا )ناگدننک دیدزاب( رت لش  1GOD) .اهنت یارب یونعم و یدام(
هفرح .دندرک یرود و یتسود ،هلابز اب ، peltedرد فت ،رد درک دای دنگوس ،نیهوت
یشزرو سامت تراجت یا
.دنتسین راکتیانج و دساف )یلام نایماح ،نابحاص ،اه هناسر ،یدنب طرش(
.یشزرو سامت نایاپ

رده هب ،تاناکما و تخاس تخاسریز فده زاین یشزرو اب سامت
نیا .یهدب )تدم ینالوط( هعماج داجیا و هعماج عبانم نتفر
تحت اهنآ .دنتسه هدولآ و یژرنا ناگدننک فارسا تاناکما
داجیا اهنآ .یرادهگن و ریمعت یاه هنیزه رد و دوش یم هدافتسا
هلابز
.سیلپ تقو فالتا و )یگدولآ( کیفارت جرم و جره ) ،یدایز رادقم(

:شزرو-میت اب سامت
،یبگار گیل ،یدنلتاکسا ) ،رالات نیناوق( ایلارتسا ) ،لابتوف نیمز( ییاکیرما :لابتوف
، ...نوینوی یبگار
نهپرس ناگوچ ~ ،نابایخ ،کتلغ ،ناگوچ ،یطخ نورد ،خی ،تسرد ،پوت :یکاه

ولوپرتاو ~ ~ لابدنه
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:شزرو-سامت یدرف
، ...یناشن نابایخ -yuddha،هب ، Mustiندز دگل ،هنهرب تشگنا دنب ،سکوب :ینز تشم

، ...ودناوکت ،هاگشاب یات یوم ،وف گنوک - jitsu،وج :یمزر یاهرنه

، ...وموس ،یتشک :یتشک
.یقافتا ای یدمع یکیزیف ریثات روز زا هدافتسا شزرو-اب سامت
لاح رد .گرم ای هدننک جلف تاقوا یهاگ ،تامدص ،درد رد جیاتن نیا
مناخ ،هدش یزیر همانرب هلمح ،تیانج و مرج دزاس یم ار اهنآ یزیر همانرب
،میت یاضعا  / R7 .مناخ ،هدش یزیر همانرب یاه لتق' ،حورجم بلاق رگا / R4
.دنتسه نمجنا طسوت هانگ یبرم

،تسا هبنپ ناولهپ( یشزرو سامت ناگدننک تکرش ات هداد رارق ردام و ردپ دب و اه هدکشناد-دب ،اه هناسر-دب
کی ناونع هب .دوب دهاوخ ناناوجون و ناکدوک هب  rollmodelsناونع هب )دنشکب ار رگیدکی هک تفلک ندرگ رد
هدافتسا .تسا نارگید بیسآ ای هدید همدص ،تسا ردلق هب یلاکشا نآ منک یم رکف ناناوجون و ناکدوک هجیتن
،ینعم تنوشخ مدع .دوش یم عورش شزرو-اب سامت اب »تنوشخ« ندوب لوبق لباق و

.شزرو-اب سامت هن"
رازاب و غیلبت یارب یلام نایماح ،هدافتسا دروم یاه هناسر راکتحا طسوت شزرو-اب سامت
ءوس ،رامق  ...و رظن لدابت ،دوف تسف ،ندیشک راگیس ،دیرخ ،رامق ،لکلا :دایتعا یارب
و تاغیلبت .تسا داسف و بلقت هب رجنم هاوخدوخ ارگ هبخن ناراکشزرو و داوم فرصم
.حول هداس زا هدافتسا ءوس هب رجنم یبایرازاب

اهنآ .رامیب ایآ  ...گرم ،بیسآ ،یراکهبت درد ،تنوشخ ،یردلق یاشامت زا ندرب تذل هک نارگاشامت  /نارادفرط
هب هجوت اب .دیراد هگن ار اهنآ زا نشور و حضاو ،دنرب یم جنر امش هداوناخ و امش زا ندرب تذل نینچمه
نارگید ربارب رد تنوشخ دنرواب نیا رب اهنآ ،دش دهاوخ لیدبت تنوشخ نارادفرط نیا بسانم طیارش
.تسا لوبق لباق

هدش نیزگیاج ،وگخساپ دوش یم رازگرب یشزرو یاه سامت دهد یم هزاجا هک تلود
دوخ قوقح اب لوئسم یشزرو سامت لیهست یارب رارق یهدب هب هعماج هک تلود .تسا
یا هناسر ،یدنب طرش !یهدب نیا تخادرپزاب هب دوش یم رازگرب یصوصخ یاه ییاراد و
زا یریگ هرهب و جیورت اب ) ..نتشک ،هلمح( تیانج مرج ندوب .دندرک یرود یلام نایماح و
و قوقح مامت وغل یشزرو اب سامت یصوصخ تیکلام !رارق بیقعت تحت ،تیانج و مرج
!هرداصم تمارغ تخادرپ نودب ییاراد
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شقن یاه لدم یشزرو سامت ناگدنمزر هک ار دوخ نادنمشناد هب حیضوت یارب نایبرم
هک نایبرم .دننک یم یرود اهنآ ، ..دنتسه مرجم ،شابوا و لذارا ،ردلق ناگدنمزر نیا .تسا
فذح شرورپ و شزومآ زا شزرو-اب سامت رد تکرش هب ار ناققحم قیوشت ای و دهد یم هزاجا
.تسا هدش
.درک دیهاوخ تفایرد ناققحم بیسآ هنوگ ره لابق رد نینچمه اهنآ

یم یرود و تسین  rolemodelsدنتسه یشزرو سامت ناگدنمزر هک ار دوخ ناکدوک نیدلاو
قیوشت یشزرو سامت رد تکرش هب ار دوخ نادنزرف ای و دهد یم هزاجا هک ردام و ردپ .دهد
.اه هچب تسد زا  reoffend،ردام و ردپ .دوش  reeducatedهب ردام و ردپ .تسا هنالوئسم ریغ

 SPORTاب سامت یارب رفص لمحت
یشزرو  -اب هزرابم
ای . 2تسا یتباقر اب سامت شزرو یمرگرس یشزرو )نک هزرابم( ندرک هزرابم
.تسا یعقاو ای و یزاس هیبش اب هزرابم رد هزرابم رگیدکی ناگدنمزر رتشیب
و ندنازوس ،یمخز دراد ار فده نیا اب هزرابم .دنوش حلسم تسا نکمم ناگدنمزر
.نونجم نارادفرط یارب یمرگرس ناونع هب ناسنا کی نتشک ای /

اب هزرابم یمرگرس یعقاو ای و یزاس هیبش
دارفا طسوت اشامت و هئارا رامیب دارفا تسا
همدص دارفا زا یریگ هرهب اب درف ره .رامیب
.یناور یاه کمک هب زاین هتشک ای و هدید

،یشزرو ،گنج نادیم  ،هنهرب تشگنا دنب سکوب  ،نامک اب یزادناریت :کینکت اب هزرابم
تشم ،وف گنوک ،گنیسکوب کیک ،وپنک ،ودنک ،هتاراک  Jitsu،ویج ،یزابریشمش ،سکوب
،یزادناریت  Shoot-،هزرابم ،یات یوم ،یمزر یاهرنه یتنس و طولخم ،یمزر یاهشزرو ،نینهآ
:حالس اب هزرابم ، ...ودناوکت ،یزوس ریشمش ،یناشن کیتسا

، Nunchakus،زرگ ،لیوف ،هپا ،رجنخ ،ریشمش-ینحنم ،یدالوپ نامک ،هجنپ جنرب ،میظعت ،ربت
، Tekko،ریشمش میقتسم ،کیتسا ،یاهمچاس گنفت ،ریشمش هاتوک ،رباص ،گنفت ،هچناپت
، ...هجنپ ربب

فده .تسا نشخ ییوئدیو اه یزاب زا ماهلا اب هزرابم یمرگرس و حیرفت راک شزرو گنج نادیم
نتشک یارب دیهاوخ یم هب .تسین یعقاو اما یزاجم یاه یمرگرس نیا .نتشک یارب تسا نیا
.تسا یقالخا ریغ یرگید صخش

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

www.universecustodianguardians.org

-Mرد14.12.2.1 N-

11

نابهگن نابهگن ناهج 1GOD 1FAITH 1Church

.نشخ ییوئدیو یاه یزاب هب نداد نایاپ .گنج نادیم شزرو هب نداد نایاپ .یمرگرس نیا زا بانتجا

.دوش یم هتسب و یرود شزرو )نک هزرابم( ندرک هزرابم

تفایزاب و بیرخت دنتسه اهدادیور یرازگرب نکاما و شزرو شزومآ-هزرابم همه

) ..غاب-رازاب ، SMEC،یا هشوخ یاه هناخ(
یارب ردام و ردپ .تسا هدش فذح ار دوخ قباوس و یرود دنتسه یشزرو-هزرابم ناگدنمزر
یم یرود & یمن شقن یاه لدم یشزرو نازرابم اب هزرابم هک دوخ نادنزرف هب حیضوت
.دنوش

یاه لدم یشزرو نازرابم اب هزرابم هک ار دوخ نادنمشناد هب حیضوت یارب نایبرم
تسا یمرگرس یشزرو )نک هزرابم( زا هزرابم هک تلود .دنوش یم یرود & یمن شقن
 / R7مناخ رارق ینوناق درگیپ تحت و نیزگیاج
یرود دوش یم غیلبت یمرگرس نایماح و جورم یشزرو )نک هزرابم( ندرک هزرابم
!!!  / R7مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت و دندرک

یمزر یاه شزرو هب ار رفص لمحت
لاتیجید یاه یمرگرس
وشتسش زغم .تسا ریذپریثات نهذ ،فیعض یارب یدیدهت لاتیجید تنوشخ
.دوخ نادجو هدننک سحیب تنوشخ تسا نهذ نیا
.یعقاو تنوشخ جیورت ثعاب نوچ ،تسین لوبق تسا لاتیجید تنوشخ

دسر یم نایاپ هب ) ...نویزیولت ،یزاس هریخذ ،وئدیو ،ملیف ،یزاب( یمرگرس لاتیجید لاتیجید تنوشخ شخب
،ناگدنسیون ،لاتیجید یاه تنوشخ هدننک دیلوت ، ..هدش درخ ،کاپ ،دنوشیم فذح دینک یپک دوجوم .دیلوت
هاگتسیا  / R7.مناخ ،دنوش یم رارق ینوناق درگیپ تحت ناشورف هدرخ ،رازاب نارادفرط ،نارگیزاب ،اهروتامینا ،نانادرگراک
ینویزیولت یاه
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دنوش یم هتسب و دوخ زوجم دنهدب تسد زا ار یمرگرس 'تنوشخ' دهد یم ناشن هک یتنرتنیا یاه تیاس
.نییاپ

تاحیلست
زا هدافتسا ای و هب زاجم تلود تینما )نوناق یارجا( یلخاد و )یماظن( یجراخ طقف
ریغ ،یصوصخ یتینما لماش یتلود ریغ هب حالس شورف ای  /و نداد .حالس
هب دیدهت کی ، ..گنفت یاه نمجنا ، pistolclubs،نایچراکش ، gunclubs،نایماظن
 / R7.مناخ ،تیانج و مرج ،هعماج

اما باعرا یارب حالس دیاب مدرم رگید .اهنآ زا هدافتسا یارب یزیر همانرب اهنآ حالس لیلد هب دارفا زا یخرب
یاه حالس زا هدافتسا هب ود ره .دنشکب ار و هب ندناسر بیسآ یارب اهنآ زا هدافتسا یارب یزیر همانرب
دنناوت یم اهنآ هک نیا لثم یطیارش رد ، ..کیرحت ،مشخ ،سرت ،دنیآ یم دوجوب تیعضو کی دیاب ار دوخ
عفد یارب نآ زا هدافتسا و حالس نتشاد ای نتشاد .دوب سرتسد رد ریغ رگا دننک یمن هدافتسا حالس
،تسا هدید همدص( تسا  willfullتنوشخ نیا .تسا دوخ زا عافد تسا هدش کرد ای عوقولا بیرق هلمح کی
.یشخبناوت« هب زاین ) ،نتشک

،تاناویح ،اه ناسنا نتشک ای ندناسر بیسآ یارب دوش یم هدافتسا ءیش ره
هباترپ کی راشتنا هک یناسک هب ار اه حالس .تسا حالس کی ، ...شحو تایح
یمن هک ) ..وقاچ ،هاگشاب ،ربت( نآ و ) ..هلولگ ،تراد ،هلولگ ،شلف( یدنب هقبط
.دننک

و  fetishistsوقاچ هعماج یارب گرزب دیدهت کی
.دنتسه گنفت نیصصختم

،سفق رد و دنوش حالس علخ اهنآ
 / R7.مناخ

.دنک کرت ار زیت و زیت یزیچ نودب هناخ هب دناوت یمن وقاچ fetishists
زا عافد ،تظافح ،تردق ،نالاسمه راشف ،سرت ،لرتنک :حالس لمح یارب ار دوخ لیالد
هبرض هب دراد لامتحا رتشیب یلیخ وقاچ یتسیشیتف .مارتحا ندروآ تسد هب ،دوخ
 / R7.مناخ ،دیدهت هعماج کی وقاچ . fetishistsحلسم هک ینامز وقاچ

یگدنز گنفت کی اهنآ هکنیا نتسناد نودب دناوت یمن گنفت نمجنا
،نالاسمه راشف ،سرت ،لرتنک :حالس لمح یارب ار دوخ لیالد .دننک یم
گنفت بیاجع زا یکی .مارتحا ندروآ تسد هب ،دوخ زا عافد ،تظافح ،تردق
نمجنا .حلسم هک ینامز تاش نتفرگ یارب یرتشیب لامتحا تسا
،حالس علخ ار اهنآ ،اهنآ لابند .تسا هعماج دیدهت نیرتگرزب گنفت
 / R7.مناخ ،اهنآ سفق
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،تامهم .لیطعت ، ..راکش یاه هفرغ لماش ،گنفت یاه نمجنا ،هاگشاب هچناپت ،گنفت هاگشاب
،ناریدم ،ناربراک .دنوش یم بیرخت یزادناریت هدودحم ،دنور یم نیب زا ،ار دوخ یاه حالس
 / R7.مناخ تفایرد ،نانکراک
همه .دوش یم ضیوعت ار دوخ یاه نمجنا و اه هاگشاب  freaksزا هحلسا دهد یم هزاجا هک تلود
،رارق ینوناق درگیپ تحت و نیزگیاج تلود نآ یاضعا
راکشآ هدنشخب-نوناق« زا هدافتسا اب گنفت نیصصختم دهد یم هزاجا هک یساسا نوناق  / R7.مناخ
.یسیونزاب

هب رفص لمحت
وقاچ  fetishistsو  GUNنمجنا
نوناق یارجا
)رتنالک ،نابهگن ،سیلپ ،لاشرام ،سیلپ(
راظتنا هعماج .یارجا و تظافح ،یامنهار ،یسررب ،تسا لقتسم ) (LEنوناق یارجا
یارجا .تسا رطخ رد ار دوخ یگدنز و تمالس نداد رارق هب دیدرت نودب نوناق یارجا
.تسا مارتحا و هعماج تیامح راظتنا نوناق

 / R5.مناخ ،تسا مرج  LEدنمراک کی راد هحیرج
 / R6.مناخ ،تسا هلمح ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب

 / R5.مناخ )ینمیا و تشادهب( یفداصت لتق
 / R7مناخ ) :مادعا ،رورت( یدمع لتق
تحت کلام یگناخ ناویح ،تسا هدید همدص لیلد یب یگناخ ناویح تسا  LEدنمراک
هتشک  KED unprovo-یگناخ ناویح تسا  LEدنمراک  / R3مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ
 / R4.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت بحاص دور یم نیب زا یگناخ ناویح .دندش

نایاپ رد و تسا لیصحت  LEدنمراک ،هدید همدص ثعاب یگناخ ناویح تسا  LEدنمراک
ناویح تسا  LEدنمراک .تسا هدش یگناخ ناویح بحاص هیلع یمادقا چیه  .رارق دشرا
.دندوب هدشن همکاحم کلام دور یم نیب زا یگناخ ناویح .دندش هتشک ثعاب یگناخ

.تسا هدید همدص یلخاد لیلد یب تاناویح تسا  LEدنمراک
تسا  LEدنمراک  / R3.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت تاناویح بحاص
بحاص تسا هداد رارق ار تسا تاناویح .دندش هتشک یلخاد لیلد یب تاناویح
ثعاب یگناخ تاناویح تسا  LEدنمراک  / R4.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت
هیلع یمادقا چیه  .رارق دشرا نایاپ رد و تسا لیصحت  LEدنمراک ،هدید همدص
ثعاب یگناخ تاناویح تسا  LEدنمراک .تسا هدش بحاص و یگناخ تاناویح
تسا یگناخ تاناویح .دندش هتشک
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.دندوب هدشن همکاحم بحاص تسا هداد رارق

.دشک یم ار  LEدنمراک ای و دنز یم همطل لیلد یب یشحو ناویح

دنمراک  LE.دنمراک دنز یم همطل تخیگنارب یشحو ناویح .دور یم نیب زا تاناویح
ناویح .تسا تسا هزاجا یشحو ناویح .تسا هداد رارق دشرا نایاپ رد و هدرک لیصحت
.دور یم نیب زا تاناویح .دشک یم ار  LEدنمراک تخیگنارب یشحو

:تنوشخ بکترم  LEدنمراک
،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب دنز یم همطل  / R4.مناخ ،دشاب هدش هیلخت هنامرش یب تسا هدید همدص نارگید
 / R5.مناخ ،دشاب هدش هیلخت یمرشیب )حالس ،بوچ

 / R6مناخ ،دشاب هدش هیلخت یمرشیب )هجنکش ،رارکت( تدم ینالوط همدص
دح زا شیب یورین زا هدافتسا اب  councilling.دوش یم ،دوخ زا عافد رد رگید دنز یم همطل  LEدنمراک
.درک افعتسا هب تسا هدش هداد روتسد

دنز یم همطل  / R3.مناخ ،دشاب هدش هیلخت یمرشیب ،تسا درد یشحو تاناویح ،یگناخ ناویح ،یگناخ ناویح
یمرشیب ) ..حالس ،بوچ ،دنبرمک( یش کی زا هدافتسا اب ،یشحو تاناویح ،یگناخ ناویح ،یگناخ ناویح
 / R4.مناخ ،دشاب هدش هیلخت

هتشک  / R5.مناخ ،یشحو تاناویح ،یگناخ تاناویح ،یگناخ ناویح )هجنکش ،رارکت( تدم ینالوط همدص
مناخ ) ،تسین رجنر کی( یشحو ناویح ) ،نابحاص هزاجا نودب( یگناخ تاناویح ،یگناخ ناویح یدمع ندش
/ R6

 /مناخ ،هیلخت یمرشیب ) ،یراکبارخ( ءایشا هیلع تنوشخ
)ناربج دزادرپ یم ( R4
 / R7.مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت و ،هیلخت یمرشیب هب ،دنشک یم ار نارگید

یارب ییاج چیه .تشحو و سرت زا اهنآ هناهب .تسا هعماج زا تیامح هب رداق سیلپ لتاق
نانکراک  / R7.مناخ ،تظفاحم اهنآ زا هک نارگید .دراد دوجو نوناق یارجا رد نالتاق ،اهوسرت
 / R7مناخ دنتسه نمجنا طسوت هانگ سیلپ لتاق زا تظفاحم هک LE
.دوشیم لامعا  R1-7یناوتون یتیالو  /ریاش نالاسگرزب !دیشاب هتشاد هجوت

 KILLER COPS.هب رفص لمحت
ناهیک نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع  2.4.7.دوبدای زور  -Prayerمرج زا ناینابرق
و مغ تلوهس هب دسرپ یم )مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو نیرت نتورف ار دوخ
تلادع زا تیانج و مرج ناینابرق هب کمک تیانج و مرج ناینابرق زا یشان درد و هودنا
تراسخ ناربج و
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دیسرپب تیانج و مرج نایاپ یب تازاجم هب کمک یارب مهد یم لوق نم
بوخ و  1GODلالج یارب تازاجم گرم زا سپ یگدنز و یگدنز رد ناطیش هک
رشب عون

! )میوقت  (CGرارق هدافتسا دروم مرج زور ناینابرق زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
کی یلحم نوناق یارجا زا تیامح نابهگن نابهگن هعماج ره
کمک ،شرازگ ،طبض ،هدهاشم .تسا هعماج ناب هدید هلحم
یماظن ریغ یریگتسد هب روبجم تسا نکمم !نوناق یارجا
،دوخ هداوناخ یارب نما نآ نتشاد هگن ار دوخ هعماج نآ .تسا
...

تلود
تلود زا یرایسب ،لاح نیا اب .تسین لوبق لباق  1GOD ،دض ،تسا دب تاناویح و ناسنا هجنکش
هک دهد یم هزاجا تلود  ..هیروس ،اکیرمآ ،نیچ اب بوبحم .دتفا یم قافتا نیا هزاجا ای کیرحت یاه
 / R6 .مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت  envolvedهمه و نیزگیاج هجنکش

هزاجا ای و کیرحت اه تلود زا یرایسب !تسین لوبق لباق ،تازاجم ناونع هب )یارجا( نتشک
، ..هیروس ،ناریا ،یزنودنا ،هدحتم تالایا ،نپاژ ،نیچ اب بوبحم .دتفا یم قافتا نیا دهد یم
.یسایس نافلاخم رورت هیسور .تسا هدحتم تالایا یجراخ تسایس زا یشخب )رورت( نتشک

 / R7مناخ ،تسا رارق ینوناق درگیپ تحت  envolvedهمه و نیزگیاج لتق هک دهد یم هزاجا تلود
.

هب دیدهت نیا .یجراخ تسایس زا یشخب ناونع هب گنج یندم کیرحت ، ...اکیرمآ ،نیچ
نیا اب اهروشک .تسین لوبق لباق  1GOD،دض ،تسا دب ،زیمآ تملاسم یتسیزمه
 / R7 .مناخ ،وگخساپ تلود یاضعا همه و دوش یم ضیوعت ار دوخ تلود ،تسایس

یماظن
عفادم اما زواجتم هک تسا یماظن .تسا یجراخ دیدهت هعماج زا تظفاحم یارب هک تسا یماظن
.دوش بانتجا یاه هنیزه مامت رد هک تسا نیا ندش هتشک .ناینادنز هب ار تسا یماظن .تسین
مناخ .دنتسه تسیرورت تکرح ار دوخ تیعمج ربارب رد هک یماظن .دوش یم هدافتسا یفذح یاه حالس
:لیدبت هب هلمح یارب  1 STای  preemtiveباصتعا کی زا هدافتسا اب یماظن / R7

 / R7 .مناخ  :نامرجم  -گنج
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هفرح و یندم ،یقالخا یربهر دهد یم ناشن هک ناربهر )ریغ نویسیمک رسفا( تسا  NCOو نارسفا
بسانم ان لابند ار تاروتسد هناروکروک هک  NCOو نارسفا .روتسد لابند هب نازابرس .دنتسه یا
.ماقم لزنت زابرس هب و دنتسه ناربهر زا هک تسا

لتق ،مرج  destruct-نوی :هدافتسا حالس و روتسد لابند هب هک  NCOرد و نارسفا
یم ؛ینادنز ،هجنکش مدرم ؛ناینادنز ،مدرم ارجا ؛مرج یطیحم تسیز یاه بیسآ ،ماع
هیلع یماظن مادقا هک  NCOرد و نارسفا  / R7 .مناخ ،دنوش یم صخرم اهنآ ،ناراکتیانج
،دنوش یم صخرم هک ،دنتسه تسیرورت دوخ مدرم
نارسفا  / R7 .مناخ ،دنتسه نئاخ رگلاغشا  /یراکمه مجاهم کی اب هک  NCOرد و نارسفا  / R7 .مناخ
 / R7.مناخ ،یناطیش وسرت یماظن ریغ ای و حلسم ریغ زرابم کی نتشک هک  NCOرد و

زا هدافتسا اب ،یعمج راتشک یاه حالس زا هدافتسا اب ،یعمج راتشک یاه حالس زا هدافتسا
!یگنج تایانج همه مرج یطیحم تسیز یاه بیسآ یاه حالس

تفایزاب و دنور یم نیب زا دیلوت تاناکما و ریاخذ .دسر یم نایاپ هب قوف حالس دیلوت همه
یتلود  / R7 .مناخ ،بیقعت دروم اه حالس نیا هعسوت رد هک ینادنمشناد .زیمآ حلص دصاقم یارب
و نیزگیاج تسا اه حالس نیا زا هدافتسا هب دیدهت ای و زا هدافتسا اب ای  /و یاهرابنا هک
درگیپ تحت حالس نیا زا هرهب ینامزاس ای درف ره  / R7 .مناخ ،رارق ینوناق درگیپ تحت
 / R7 .مناخ ،تسا رارق ینوناق

نیرت ابیز قلاخ  1GOD ،زیزع  3.4.7.دوبدای زور  -Prayerگنج زا ناینابرق
هب کمک یارب هدعو )مان  (1 STنابهگن-نابهگن رادافو نیرت نتورف ار دوخ ناهیک
و هودنا و مغ تلوهس هب دسرپ یم گنج ناینابرق یارب هعماج کمک تفایرد و
رارق ینوناق درگیپ تحت هب کمک یارب مهد یم لوق نم گنج ناینابرق زا درد
رشب عون بوخ و  1GODوغل لالج یارب تامجاهت هک دیسرپب ناراکتیانج گنج

! )میوقت  (CGرارق هدافتسا دروم گنج زور ناینابرق زامن نیا

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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حلص
راک نیرتهب ای نیرتشیب  ...هک یسک هب دیاب حلص هزیاج )لبون( یژورن درم
و یماظن یاهورین شهاک ای و وغل یارب ،دنا هداد ماجنا اهتلم نیب یتسود یارب
امابوا کاراب هب هزیاج اهنآ .دریگ یم قلعت حلص هرگنک جیورت و یرازگرب یارب
.دریگ یم قلعت هدحتم تالایا روهمج سیئر
)یتسیرورت ،ایند رد ماگشیپ ،رالاس گنج رگلاغشا ،زواجتم ،لتاق( امابوا
،باعرا و دیدهت هب ،نیشنرس نودب یاهامیپاوه زا ایس نامزاس ار دوخ دتسرف نیرت لاعف تسیرورت
،یبیل ،قارع ،ناتسناغفا رد )نسم دارفا و ناردپ ،ناردام ،ناکدوک( نایماظنریغ نتشک و هدید همدص
تسا ایس نامزاس ،یلاموس هب هلمح یاهورین اینک ،یپویتا لاسرا وا ، ...نمی ،یلاموس ،ناتسکاپ
باختنا ینوگنرس یارب شالت هب هیروس یلخاد گنج هدش زاغآ ،یمارآان داجیا و نایماظنریغ تشحو
، ...نامرد یتلود

زا وا .دنک یم تیامح ناینیطسلف ماع لتق ،رورت ،لیئارسا تایانج گنج امابوا
یاهورین هژیو دوخ امابوا ، ...نمی ماع لتق ،لتق ،تایانج گنج یدوعس ناتسبرع
 cuting proseزاین هک یناور لدزب نالتاق لتاق .دمان یم "نانامرهق" رورت ییاکیرمآ / R7 .مناخ دنتسه 'امابوا' دنک یم ناونع

نایاپ .تسا یلعج ،راکم هزیاج نیا هک داد ناشن یژورن ار هزیاج حلص هب امابوا یاطعا اب
 / R7مناخ امابوا رارق ینوناق درگیپ تحت !حلص هزیاج ، NO MORE FAKEبیرف هب نداد
!.

.تسا هدیکچ حلص
.تسا دیدهت نیا تنوشخ
!هناخ رد عورش »،تنوشخ« ،ندرک فقوتم
،راک لحم رد ،یمرگرس رد ،شرورپ و شزومآ لوط رد ،هناخ رد تنوشخ ندش هتفرگ هدیدان
هب ناکدوک .هدنیآ یاه لسن اما یدعب لسن ،لسن نیا یارب یدیدهت اهنت هن ،هعماج رد
رد ،شرورپ و شزومآ لوط رد ،هناخ رد تنوشخ زا یشوپ مشچ هک ردام و ردپ شرازگ
فذح ،وگخساپ نیدلاو .دوخ ناکدوک هدنیآ ندرب نیب زا ،هعماج رد ،راک لحم رد ،یمرگرس
رد تنوشخ ندش هتفرگ هدیدان :زا دنترابع لوئسم ای هک دهد یم هزاجا نارادمتسایس
رد ،شرورپ و شزومآ لوط رد ،راک لحم رد ،هناخ
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/ R7مناخ :دینک تفایرد نارادمتسایس ،هعماج رد ،یمرگرس

.دسرب نایاپ هب رش لاس زا 1000
دب تازاجم شاب بوخ

نایاپ
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