جنوبی آذرباﯾجان قلم انجمنی سلمان رشدی ﯾه قارشی آپارﯾالن وحشيجه
سينه سوقصدی قيناماغا چاغيرﯾر
»شيطان آﯾه لری« کتابی نين ﯾازاری آدليم ﯾازﯾچی سلمان رشدی ،اوت آﯾی نين اون
اﯾکينجی سينده ) 21مرداد( اصليتی لبنانلی مسلمان بير آمرﯾکا وطنداشی واسيطه
سيله آغير ﯾاراالندی.
بو سوقصد ،آردی کسيلمه ﯾن باشقا ترورالرﯾن دوامی ساﯾيلير .کئچنلرده ده ،مختلف
اؤلکه لرده بو کتابی نشر و ترجمه ائده نلرده ن بير نئچه سی ،بئله ترور و سالدﯾرﯾالرا
قوربان گئتميشدﯾلر.
بوتون بو ترورالر و جناﯾتلر اسالم جمھورﯾسی نين وفات ائتميش اوالن رھبری خمينی
نين باشی آلتيندا و اونون فتواسی نين نتيجه سی دﯾر.
اسالم جمھوری سينين چيرکين حياتی نين تارﯾخی ،مينلر و مينلر انسانين او جمله ده
ن اونالر ﯾازﯾچی و ژورناليست ﯾن قانی اﯾله ﯾازﯾلميشدی .بو رژﯾم قيرخ دورت اﯾل
عرضينده غير فارس ملتلره منسوب اوالن بير چوخ انسانين و ﯾا خود ﯾوزلر شيعه
اولماﯾان باشقا دﯾن منسوبالرﯾنين قانينی آخيتميشدی.
خمينی ،سلمان رشدی ﯾه قارشی اعالن ائتدﯾيی فتواسی اﯾله ،اسالم جمھورﯾسی
نين ترور و باسقی آپاراتينی ،باشقا اؤلکه لرﯾن وطنداشالرﯾنا قارشی دا ﯾؤنتميشدی.
اصلينده خمينی بو فتوا اﯾله بير ترور و جناﯾت پاندورا قوطی سينی آچميشدی کی،
ننيجه سينده نئچه نئچه ﯾازﯾچی و ژورناليست ،فاناتيک مسلمانالرﯾن ترورالرﯾنا قوربان
گئتميشدﯾلر.
ميالدی  -1993ﯾنجی اﯾلده تورکيه جمھورﯾت ﯾنده شيطان آﯾه لری کتابی نين مترجمی
عزﯾز نسين اﯾله بيرليکده اوالنالرا قارشی حياتا کئچيرﯾلن سوقصد و تروردا  30نفرﯾن
اؤلدورولمه سی ،اﯾراندا »زنخيره ای قتل لر« آدالنان ترورالردا اؤلدورولن ﯾازﯾچی و
مترجملر ،ژاپون اؤلکه سينده شيطان آﯾه لری کتابی نين مترجمی نين قتله ﯾئتيرﯾلمه
سی و ھابئله فرانسادا شارلی ابدو ژورنالينا قارشی آپارﯾالن باسقيندا اؤلدورولن
ژورناليستلر ،ھاميسی بو فتوانين قوربانالری ساﯾيليرالر.
سلمان رشدی ﯾه سوقصد ائده ن لبنانلی  -آمرﯾکالی ھادی مطر ،لبنان دا فعاليت
گؤسته ره ن »حزب ﷲ« تشکيالتينا منسوب دی.
بو تشکيالتی ﯾارادان و اول گونده ن اونالرا مادی و لجستيک ﯾاردﯾم ائده ن و بوتون گوج
اﯾله بو تشکيالتين آرخاسيندان دوران ،اسالم جمھوری سی دی.
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دئمه ليييک کی ،اسالم جمھورﯾسی دفعه لرله حزب ﷲ ﯾن الی اﯾله بو رژﯾمه قارشی
چيخانالری آرادان گؤتورموشدور.
برلين شھرﯾنده ميکونوس رستوران ﯾندا اﯾران کوردلرﯾنه منسوب دموکرات پارتی سينين
رھبرلرﯾنه قارشی سوقصدی ،اسالمی رژﯾم بو تشکيالنين الی اﯾله حياتا
کئچيرميشدی.
دوغردور کی ،خمينی نين فتواسيندان سونرا اسالميست قووه لر ھر بير فرصت ده سؤز و قلم
آزادليغينا قارشی اللرﯾنده ن گله نی اسيرگه مه ميش و بوتون بو اﯾللرده اسالم جمھوری
سينين تام حماﯾه سينی قازانميشالر ،الکن دﯾگر طرفده ن سلمان رشدی نين ﯾانچيالری بوتون
اؤلکه لرده ،او جمله ده ن اسالم رژﯾمی نين باسقی سی آلتيندا اﯾنله ﯾن اﯾران اؤلکه سينده
ھر گون بير آزدا چوخالميشدﯾالر.

سلمان رشدی ﯾه قارشی سوقصد تکجه بير انسانا قارشی آپارﯾالن چيرکين بير عمل
دئييل ،اصلينده سؤز و قلم آزادليغينا قارشی آپارﯾالن وحشيجه سينه بير آکت ساﯾيلير.
جنوبی آذرباﯾجان قلم انجمنی اؤزونو دموکرات آدالندﯾران ھر کسی سلمان رشدی ﯾه
قارشی آپارﯾالن وحشيجه سينه سوقصدی قيناماغا چاغيرﯾر.
اؤزلرﯾنی دموکرات آدالندﯾران اؤلکه لر ،ﯾازﯾچيالرا و ژورناليستلره دﯾوان توتان اﯾران اسالم
جمھورﯾسينه قارشی اﯾکی اوزلو سياست لرﯾنه سون قوﯾماليدﯾالر.
ھئچ کيمسه نين  -ھر باھانا اﯾله اولورسا ،اولسون  -سؤز و قلم آزادليغينا قاداغا
قوﯾماسينا اذن وئرمه مه ليييک!...
جنوبی آذرباﯾجان قلم انجمنی سلمان رشدی نين ﯾانيندا دی.
جنوبی آذرباﯾجان قلم انجمنی
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