هشداری جدی و فوری
بزخی اس افزاد دربارۀ مظائلی که با دیگزان دارودذ کده در کشک دا دافدا مد غ میآیدذ در ػده ههای اجتمدایی بدهطىر یمدىمی حدته
میکىىذ .با ایه کار بهػذت در خالف جه مأمىری کاریخی مزیذان دافا میرووذ؛ یهدذ و م مانهدای مددذص و باػد ىهی را کده بدا
سوذگی خىد بهیىىان مزیذ دافا با خذایان بظدتهاوذ آلدىد میکىىدذ؛ و ام دذ مدزدر بدزای و اتیدافته را ودابىد میکىىدذ .ایده افدزاد ا لد
وابظتگیهایی را که در ػ هػ ىگػان داروذ کهذیل به رو غ و دلخىری میکىىذ و به دوهال افزادی میگزدوذ کا آوهدا را روی آن افدزاد
خالی کىىذ .با ایه حال بزخی و ش به ایه افزاد ملتق ػذ اوذ یا کمک کزد اوذ آن احظاطات کدىی ػىد .افزاد گدزایغ دارودذ بده دوهدال
آوهایی بزووذ که اس وظز کشک ه در وضع مؼابه خىدػان قزار داروذ.
ایه افزاد واراح و ظتىذ اس ایى ه وقتی در چ ه بىدوذ خىب یمل و زدوذ اس ایى ه کف زػان حتی در مظد زی کاریدک لیشیدذ یدا اس ػدزر
ر
ایى ه مطدابق دطدتىر ػد طان یمدل کزد اودذ .و اس آوهده قدهال بزایؼدان اکفداا افتداد و دش درص وگزفتهاودذ کدا بدهطىر کامدل اػدتهاهات
گذػتهػان را احالح کىىذ و طعی کىىذ بفهمىذ ک ا کىکاهی داػتىذ و کىػاکز ػىوذ .بدزی ض بدا خىدػدان جدذی وهىد اودذ و اکىدىن
ر
روی مظائل خارج اس چ ه کأث ز مىفی میگذاروذ .اکثدزا ایده افدزاد هظدتىذ کده در بد ه کمزیهکىىدذگان بدههمریختگی ای داد میکىىدذ.
ر
جذیکز ایى ه بزخی اس آوها اس همان ابتذا و ش کىػا وهىدوذ سیز بار وابظتگیها بىدودذ و قدهال در چد ه ضدع ع یمدل کزدودذ و حدا کده
خارج اس چ ه هظتىذ هىىس هماوطىروذ :هزگش مطابق فا رفتار ومیکىىذ و در واقد وبطدای ها و کاوالهدای خىدػدان را در ػده ههای
اجتمایی را اوذاختهاوذ و وابظتگیهایؼان آوها را بز آن مدیدارد کده اودىاو و اقظدار چ شهدای زمظد ى وه بگىیىدذ و بدهطىر ػدذیذی
کالعهای مزیذان دافا بزای و ات مزدر را به خطز اوذاختهاوذ .اکثز وظزات آوالیىی کده دربدارۀ مطالد آوهدا وىػدته میػدىد اس طدىی
ر
«ارکغ ِ ۰۵طىتی» و مأمىران مخفی حکچ اط و کعذاد کمی و ش اس طدىی بزخدی کده واقعدا کشک ده ومیکىىدذ امدا خدىد را کمزیهکىىدذ
میوامىذ.
لتظا آخزی که کع ه میکىذ آیا مزیذان دافا میکىاوىذ مأمىری خىد را بده او دار بزطداوىذ یدا خ دز وشدیدک اطد  .در خکدىؽ ایى ده
طزاو ارکان به ک ا میرطذ بهتز اط خىدکان بهدق وگا کى ذ و به ى ذ! مزیذان دافا در ایه دو ا سوذگی میکىىذ کدا خدىد را بدهخىبی
کشک ه کىىذ و مأمىری خىد در کمک به اطتاد بزای و ات مزدر را به او ار بزطاوىذ .یل احلی ایى ه اجتماو بؼدزی هىدىس وجدىد دارد
ر
ایه اط که دافا مزدر را و ات دهذ .آیا ایه مظ له هىىس بزایتان روػه و ظ ؟! رو غ و وارضایتی خىد را رهدا کى دذ؛ ایده حدزفا یدک
وابظتگی اط  .مزاق آوهه میگىی ذ باػ ذ .وهایدذ در بد ه کمزیهکىىدذگان دربدارۀ چ شهدایی حدته کى دذ کده همظدى بدا فدا و ظد .
مأمىری خىد را بهخىبی به او ار بزطاو ذ؛ آیىذۀ ػما به ایه بظتگی دارد .کمال فدط بزای مزیذ دافایی ام انمذیز اط کده آمىس هدای
فا را بهیىىان راهىمای خىد بزگشیىذ و قلهی را که در ابتذا داػ اس دط وذهذ.
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