
   کۆمۆنیستوتیرۆریست             
  الج نسوری هه مه                                    

 به! ؟  کۆمۆنیستک چییه ی تۆ له وره  ڕقی گه وت بپرسایه و یان میانه کی توندڕه ر ئیسالمییه  هه له 
هوانین و  شه م کۆمۆنیستانه یانگوت ئه ده! ت من خالق نه ن با ئه  ده وانه یگوت ئه ب دوودی ده

ک موسمانن و  خه99 % و له  ئیسالمییه گای ئمه یانگوت کۆمه ده!!  ون  که ت ده هوه نھا دوای شه ته
   !!  وه ی تیانابته یرانه  سه ڕه م بیرو باوه ی ئه جگه
ی شخ زاناو که  ئیسالمییه روپهیری گ  سه وه  یهTVنای ئاسمانی کوردستان   که م کاتک له به
واو  تهقورئانی پیرۆزیانوتن و  کانی مزگه رچووانی قوتابخانه موویان ده  هه یت که که نسار ده ئه

 وستان و دانیشتن ژیان و ئینسان و هه، ت  ریعه کانی فیقھو شه تره و سانتیمه  پوانه و به کردووه
ربازی و کتربازی و دوخته ریکی منابازی و یه  خه وه والشه  لهپون  ده وه ژووره و هاتنه وه ره ده چوونه
  .................ک بازی تریشن  له گه
 زاو به وانکی شاره له کان چ مه ئیسالمییه بزی و   له که ریایه  ئیسالم چ ده وت که که هرد وسا بۆت ده ئه

  کاندایه  گشتییه ی شونه وه قاندنه ینی مرۆڤ و تهرب  سه خالق له  ئه ک له یه ردیله ئاخر چ گه!! توانان 
ی جماوه نگاوی و به  ژه ریته م نه ی ئه سه  دونیادا موماره کان له  ئیسالمییه کی زۆر له یه مۆ ژماره  ئه که

 کاتی عاشق بوونی گرتنی کچک له  ونه  له وه دۆزیته خالق ده  چ میکرۆسکۆبک ئه به! ن ؟ که ئیسالم ده
 دات به ر ملنه گه  ئه ی که وه کردن له شه ڕه و دواتریش ههتبازدا هوه کی ئیسالمی شه)کاروخ ( به

  که وه درته  ده وانه  ئه نھا به  ته م پرسیارانه می ئه وه! کرت ؟ شف ئه ی که که وا فلیمه هاوکاریکردن ئه
  !!خونن  رس ده وت و جیھادا ده کانی مزگه  قوتابخانه له

 نه: ن  بت و ده ماریان گرژ ده  ده م ڕاستییانه ڕووی ئه  خستنه ن به کانکی زۆر هه زانم خه همن د
ر ڕووداوک و ڵ هه  گه له!  دوژمنی ئیسالمن  وانه ئه! کات؟  ئیسالم نین ، ئیسالم چۆن وا ده وانه  ئه بابه
کتی و تا پارتی و یه ره ، سه ۆ ئیسالم کردن ب کرت بۆ پاکانه باش ده ک ئاماده وتنکدا کۆمه رکه ده

کانی پش رمووده ت و فه  ئایه ندک له هنن و هه ال ده ن و دوو مه که ست پده ی ده که  ئیعالمییه ماشنه
 یشتنیان به کتی خۆیان پش گه ک چۆن پارتی و یه روه ، هه  وه خوننه  کورسی حوکم ده یشتن به گه

  !!ڕ ڕمه  کاشی مه ن به موو ماک بکه ی هه وشه  حه ک دابوو که  خه یمانیان به کورسی حوکم په



ی  دار الندوه ی کردبووه که ماه( باتی سلمانی  کی خه ڕه  گه کگرتوو له ی یه که  کادیره کاتک ژنه
ستی دا ده م ونه کی که یه ریمه  جه  له که)  وه ووته تی تیا ده ریعه کانی شه خوشکانی موسمان و وانه

ی وه ر ئه  به نھا له ی و خنکاندنی ته که ی مرده له ی سپی و بتاوانی دوو کۆرپه ناسه  هه شی چووه ڕه
ر مامۆستاکانی کسه ی ، یه که  میراتگری مرده کانی خۆی ببنه  جیاتی منداه  دوا ڕۆژدا له ک له وه نه

 ئاشکرابوونی ر له م به ، به ئیسالم  نهکگرتوو بوو   یه  نه و ژنه کردن بۆ ئیسالم ووتیان ئه پاکانه
و  نوچاوانی ئه درا به  ده ک نموونه و وه وه هنرایه  ئیمان ده ی خوشکانی به  نموونه شی به که ریمه جه

کانی کامیان ه  ، شخ زاناو هاوه  پکردایه یان له نوره  یان ته وتایه رکه مک قژیان ده ی که تانه ئافره
کامیان! بووبوو ؟ وانیانا دروست نه و و ناوچه  ته بردن له ی  زۆری نوژکردن و سوجده که شه  ڕه بازنه

 م مامۆستاکانی پاکانه به!  ؟ رسی دین و جیھادی تیاخوندووه  ده ووت که ی نه وته و مزگه ناوی ئه
 کچی   بی و فیساره دا ماره  بشکه ی لهالو شخ کچ  مه یت فنه  ده!ن موسمان نی  وانه  ئه ن نه ده
 وانه ن ئه  ده  کرد ، مامۆستاکانی پاکانه ی، ماره که  مردکردنه  له وه ڕازیبوونه م گریان و نا  ده به
س و کارو باو باوک و دایکمان موسمانن و یت که ده!! و دین وا نات   دین شواندووه ریان له سه

 ئیسالم حای بوون ، د له  به وانه ن ئه ک ده یه سته رنابن ،ده س سه  و کهخۆن ره  سه همن و له
ک خه،ال کاروخ و شیخ زانا  ال باپیرو مه ی کوڕی الدن و مه ال کرکارو ئوسامه رقاوی و مه یت زه ده
  شخهفگانستان و باسی ئران و ئه!  موسمان نین وانه ن ئه کی تر ده یه سته بن ، ده رده سه

ی ک ئه!   نییه وه  ئیسالمه  فیان به وانه ن ئه یت ، ده که  و ئیمارات ده کانی سعودیه منابازه
 موسمان  به گای ئمه   کۆمه99 % ی چۆن له  ئه  موسمان نییه مووه م هه ر ئه گه ئه! ؟ موسمانه

ر  ئیسالم بگیرت و هه ک له یه خنه هر ڕ  هه گرن له  ده شدا ڕگه م بیانووه  ژر ئه ژمرن و له ده
 که ڕه و بیرو باوه خنه نی ڕه  خاوه له ی کوشتن  شه ڕه گونجت ، هه ڵ ئیسالمدا نه  گه ڕک له بیروباوه

گای  موسمان بوونی کۆمه99% یان  مووه و هه بوونی ئه  موسمان نه رژمریان ڕاسته کام سه! ن ؟ که ده
 ن ئیسالم دینی ڕزگرتنه  ده که)  مامۆستاکانی پاکانه(ی  کانی ئوه اکانهکامیان ڕاستن پ!!  ؟ ئمه
  له  که  سید محمود القمنی کراوه  له ی که شه ڕه ی هه م نامه ڕی جیاوازو دینی جیاواز یان ئه  بیروباوه له

و خونیشی حاللک به) لحم حالل ( ن به یکه ر ده ک هه ردا نه مبه کی پغه یه رمووده ژر ڕۆشنایی فه
 التوحید و اسود  من اخوه اعلم ایھا الشقی الکفور المدعو سید محمود القمنی ان خمسه: ن  که ده

 براسک ، و عزموا ان  باالطاحه  تعالی ان یتقربوا الیه الجھاد قد انتدبوا لقتلک و نذروا الله



 اذ  علیه ات ربی و تسلیماتهیتطھروا ذنوبھم بسفک دمک ، و ذلک امتثاال المر النبی األعظم صلو
  )!!  فاقتلوه من بدل دینه(یقول 

نسارو شخ زانا موسمان ی ئه که گروپه  گوایه   ڕاستن که  کردنانه و پاکانه  ئه آخرا نه اخیرا و لیس 
تی  خزمه ر له زه و نه سته بوون و ده) من عیار ثقیل(ستگیرکردنیان موسمانی   ده ر له  به بن چونکه نه
 موسمان گای ئمه  کۆمه99 %  له  که ش ڕاسته وه  ئه موسماناندا بوون ، نهفت و  مزگهورئان و ق

 رز بووه ی شخ زانا فه که بری شمشره  زه ر به مۆ هه  تا ئه وه تای هاتنیه ره  سه  ئیسالم له بت چونکه
م کان به ی کۆمۆنیسته  ناسنامه ن به بکهخالقی  ی بئه وه وشتان زۆردا بۆ ئه هه!! دا   ر زۆرینه  سه به
ڵ ک  گه  سکس له ن ئینسان ئازاده وان ده  ئه  نو گیرفانی خۆتان چونکه وه نه  بخه م ناسنامه ئه
ڵ بکرت و  گه  زۆر سکسی له بت به و ده ن ئینسان ئازاد نییه ی شخ ده که و گروپه کات و ئوه ده

 تره ریفانه میان شه که ی یه وه دا ئه بژاردنه و دوو هه  نو ئه  له ،ی بگیردرتئیغتیساب بکرت و فلیمیش
ی شه  بانگه ن و نه که ده  تیرۆر ک ئوه  وه کان نه  کۆمۆنیسته ستت که  بوه والوه ربار له ک سه وش وه با ئه

  ). کۆمۆنیست  و نهتیرۆریستم ( ردوو الشتان من نه بۆ ئاگاداری ههن ،  که بۆ ده
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