
 ديار را حفظ کنيهش يذهن

طـور کـه    همـان . ت را نـابود کنـد  ينجا آمد تا بشـر يمن شرور به اين اهريا. ديدر سر نداشته باشد يچ پل.ک.ح ي درباره يکاذبد يچ اميه

ـ دان دافـا نبا يمر. ننديبب واضح طور د که سرشت آن را بهيدارا را بر آن يد مردم دنيد، بايکن يق را روشن ميحقا  يلايـ و خ وهـم چ يد هـ ي

در طول  ن حزب شروريا و. گرفته است شکنجه و آزار يها ن ساليدر طول اد دافا را يها مر ونيليجان م ،آن .آن داشته باشند ي درباره

استفاده کـرده  ا ين دنيد پشت حزب شرور از مردم ايشبح پل. به قتل رسانده استا يدر اطراف دنون نفر را يليمجموعاً صدها م ک قرني

ت آن يماهند که ين برآيا ي از عهدهکنند بتوانند  يم يحزب شرور زندگن يا ي که تحت سلطه يياگر آنها. ب برساننديآسگران يبه د تا

آن  همـراه بـه  رفتن گسـترده   نيب ازن يا، در ورزند  يکه از رها کردن آن امتناع م ييآنها. وجود دارد يديآنها ام يص دهند، برايرا تشخ

  .ار را حفظ کننديهش يذهن کنند بهترين سعي خود را ميدر همان حال که در انجام سه کار  ديفا بادان دايمر. منهدم خواهند شد

ا يمردم دن. برساند بيآسر چهره دهد و به مردم يير داده است تا تغييش را تغيها وسته دروغيپ ک قرن کامل،ي ن حزب شرور به مدتيا

 يتـر  قيـ در سـطح عم واقعـاً سرشـت آن را   انـد،   که مورد شکنجه و آزار واقـع شـده   يدان دافا در حاليمر. اند دهيت آن را دياکنون ماه

  .کرد نخواهدر ييتغ، سرشتش هرگز داشته باشدحزب شرور هنوز وجود ن ياکه  يتا زمان. اند افتهيدر

باعظمت  يها تيه و نجات مردم مأموريتزک. ر نخواهند کردييتغ دهد يم يرو يبشر يايکه در دن ييزهاياصول اصالح فا بر اساس چ

نمانده  يباق ياديز زيچت ير الوهيمسرفتن در از . ديعمل کن يبه خوبمانده  يکه باق ييزهايدوارم در رابطه با چيام. دان دافا هستنديمر
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