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م   ناوی ئه  به وه خوندبته لمان روشدیشی نه کی سه یه ووشهی  وه ئه

 و  شاراوه س  کهلک ۆ گه ب شتک کهم  به،   ئاشنایهره نوسه
  کارهنانی  بهیه وانه له. ل ژن گه  له وه کانی ئه ندییه یوه  په زانراوه نه
ت   تایبه بت بهگونجا و ناڕاست  یدا نه م شونه  له شاراوهی  شهوو

   هیچ شتک به لمان روشدی که ک سه رکی رادیکالی وه بۆ نوسه
                                                 .        بت وه پیرۆز و شارا   نازانت که وه ۆز و شایانی ئهپیر

یکی زوودا، ن مه ری له ته ی سه وه نهرای رووتا ره روشدی سه 
 مک  چاوانی که  نزیک بهیت ردوو روومه  ههوتنی شونی جکه
دی  بهندی بیرنارد شۆی تدا  ئرلهری  نیناوی نوسه  پکهرووی

 ک ناهنت و س هیچ خۆشیه  بۆ ملیۆنان که وه م ئه به. کرت ده
  ی  ژن وپیاوانه و دۆسته هئنھا بۆ  ر ته گه ، مه خ نیه  جی بایهرگیز هه
 قووڵ و   نو ئاخاوتنه  دوای نقووم بوونیان له  و له وه بنه  ده و پیاوه رووی ئه وت رووبه  رکه  به هبت ک نه
 پیاوک  دا شانازی به  زۆر بۆنه شدی لهرو. وه دۆزنه نین ده  خۆشی و پکهکانی شوینیکیش بۆ فیه لسه فه

ی  وره  گه ی کوره)ر فه زه(وانان پرسیاری   کاتک رۆژنامه ، بۆیه ور دراوه  ژن ده ه ب  چوارالوه  له  که کردووه
ر کاتک ببینت   هه وا ت که  ده وه نینه  پکه و به ئه.  وتووه رکه وی به ی ئه هره ه ب  له نده وا چه ن که که ل ده

. ی دت  و گڤه انت کاری باشهز بت و ده ، خۆشحال ده وردراوه کچ ده   به چوارالوه  ر له فه زه
     

ل بوونیدا  گه  له ، بۆیه  دایک بووه رت بوونی هیند و پاکستان له ل دوو که گه لمان روشدی هاوکات له سه
 و  ست به  ههکی درژ یه بت بۆ ماوه ش ده وره گه  بت، و تا ویشدا شین ده  ناخی ئه ون لهرت بو دوو که
 دوو و  ئهها کاتک روه هه. راچی  بۆمبای و که دا له جیالتوری ندی که  نوان دوو ناوه کات له بوون ده
 کۆلجی  ، زوو لهکات ست درژ ده ستی ئینگلیز ده لتوری باده  کهو ره جدلت به  کجاری به  یه  به شونه

  ک له یه  ماوهێو له  و وه ڕته گه  ده دایک بوو  له تازه پاکستانی  بۆ ناچارگبی تووشی شکست دت و ره
                  .ش  زۆر ناخاینت وه  ئهم  به،کات دهر  کافزیۆن له ته

م  رده  هه وه له زه  ئه  له کات که  ده وه  ئه ست به  س خوشک، قووڵ هه برایک بۆ ک تاقه وهروشدی 
   له زوو پشت و  ئهوه ر ئه به له.  رلشوان رزگار کردووه  و سه و بوون پیاوی له  بووهشی ژن  باوه
  را به  ئینگلته  له کات که ی مژوو ده ره هاستو م ی باوکی و ئه)د مه نیس موحه ئه(کانی   داڕژاوه خشه نه
شی  باوهو موو بۆنی دونیایکی نریان لدت   هه و شتانه کات ئه ست ده  هه،گرت ریده رز وه کی به یه یه پله
                   .و  ئهدانی ن بۆ داده ناگه  په  تاکهب و ژن ده ئه

 دوای   بهنوست و ی دهرۆمانمین  که ، یهری ئینگلیزیدا مین هاوسه که ڵ یه گه له ژیان  روشدی به
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 چی که.  وه کاته ی تاقی دهیالی زانست ردوون و خه  گهی زموونه م ئه  له ، بۆیه ڕت گه  دهیۆتۆپیایکی دوورتر
بیار کو   به! ووالتی دایک وه ڕته  ناگه مجاره م ئه به . شکست دنتدا  وه ڕانه  گه له ک کۆلۆمبیا وه
بر  بۆ زه. اتیانبم رای که مه ه  نووکی قه  و به وه  بکاتهیکانی رابردوو موو شته هه   له دات تۆه ده
  تی سیاسی له سه لی ده نده  بۆ ریسواکردنی گهت،نوس ده ]و  نیوشه مندانی[ هیند  شاندن له وه

  به نوست و ده] کان یتانیه  شه ته ئایه[ڵ ئیسالم  گه  لهی وره ری گه  بۆ شه وهنوست،  ده] رم شه [پاکستان 
                                                                      .   لوتکه هچت دهگی  ناوبانوه هۆیه
 دونیا،  ه بلمان روشدی  ناساندنی سه رکی خرا بوو به  و رێ خۆشکه پگه دوایی ی  رۆمانهم ئه  نده چه
  ته ئایه[و  ر ئه گه  ئه  چونکه.ت بژاردنی بابه ههر بوو بۆ   نوسهی ه کردن و هه له ش په نده و ئه
 و کات ، ئهبوو  ده نزیک نهکان  ی نوان ئاینه ری شاراوه  شه    له نده وه ئه  نوسیبووایه نهی ]کان یتانیه شه

ی  جهن  گه  پاڵ یاره  پیری له بکات و به نگتر نگاو ره ره زیاترکانی  ک پیکاسۆ کاره یتوانی وه  دهروشدی
                      ! چی  لهت  وه چی و ئه یان له مه س پالرکی تبگرت و پی بت ئه ی که وه  بئه ستت بوه

   که داوه رنه می به ری چواره  و هشتا هاوسهن مه  تهست سای  شه نته لمان روشدی پ ده  سه م هاوینه ئه 
  م خانمه  ئهشیری  سهوتکی  رکه  به وه.  و بچووکتره  ئه ی سی ساڵ له ن نزیکه مه  ته به و  مۆدلکی شۆخه

 بوونی  ر له روشدی به و  دامایه  په  که یه ی هه] و ه ش مندانی نیوه[کی رۆمانی  ره رکی سه کته ناوی کاره
                                                                               . یادا کشابوو  خه  لهی که ونه و ئه

ی   خواستکی شاراوه  دژ به وه ی ئه وه  ک  ئه  وه  ژن ،   جیاتی دوازده  له ۆمانه  ر نی دوازده  روشدی خاوه
. خاپور کرابتو ان ینیدا ور ی خومه تواکه و فه] کان یتانیه  شه ته ئایه[ڵ نوسینی  گه  له  بت که بووناخی
ر  ڵ نوسینی هه گه یتوانی له  ده چووبایه  کیس نه شاردانی له حهی خۆ   ساه و ده  روشدی ئهر گه  ئه چونکه

،  نیویۆرک   و ناوبانگ له  شاری پاره وته که  ری دهنگتر  درهو و کات ئه  ئه،رۆمانک ژنک بھنت
             !ر چۆك  سه وته که دهنگتر بۆ پامادا  دره نوسی، ی ده ]کانیدا  ژر پیه مین له زه[نگتر رۆمانی  دره

!             سوارچاکی شاژن ن به ی بیکه وه ر له سکی فابی به  که بوو به  ده تاوه ره  سه ر له ک شۆ هه یان وه
                                                                                                                         

 
 


