Günler geçiyor...

Dünya’nın Sonuna
Doğru Hızlanan
Çöküntüler
Dünya’nın sonu yaklaştıkça herşeyin kalitesi
düşmektedir.
Aynı zamanda insanların azgınlıkları da artmaktadır.
Azgınlıklar arttıkça da
sıkıntılar çekilemez hale
gelmektedir.
Ve de herkes dertlerine
dermanı maddede aramaktadır.
Madde ise insanların, içten gelen krizlerine cevap verememekte ve insanlık çılgınlığın selinde
helak girdaplarına yuvarlanmakta, kapılmakta
ve helak olmaktadırlar.

Days pass and Our Life is
finishing
O man what do you
think about that?
Would it make you happy to be from the people
of paradise? Or would
you rather be from
the unbelievers of this
world, living dirty, un-

Günler geçiyor ömrümüz
tükeniyor
Ey insan buna ne dersin?
Sana Cennetlik olmak
mı hoş geliyor yoksa
dünyada inançsız yaşayanların pis ve murdar
hayatları mı?
Bakınız gençlerimizin
imrendikleri çağdaş Batı
gençliğinin kötü yaşayışlarına. Bunlar dönüşü
çok zor olan bir uçuruma ve girdaba yuvarlanmış gidiyorlar...
Gittikleri yollar sevdikleri mi? Kalbleri rahat
mı? Bulundukları hal
onlara güzel bir istikbal
va’d ediyor mu? Ediyorsa
devam etsinler...

Days Pass...

clean lives?
O our youth, look at the
bad ways of living of the
modern Western young
people you are infatuated
with. They have no way
back out of the steep valley they are rolling down
into, only to be caught in
the whirlpool at the bot-
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The Wreckage of the
World Rushing to its
End

When the world is approaching its end the
quality of everything
decreases. At the same
time the wildness of human beings increases.
As the wildness increases suffering reaches an
unbearable state. Everyone is looking for a cure
for his suffering within
the material world. But
material things are not
the answer to the internal human crisis. In the
flood of madness, humanity is tumbling down
towards the whirlpool
and towards destruction.

tom and vanish…
Do they like the place in
which they have landed? Does it give peace
to their hearts? Does
the state in which they
find themselves promise
them a good future? If
they think it does, then
let them continue….

Işık Koşaner

Mehmet Şahin

Edebli yeni SERASKER
Paşa, yeni genel Kurmay
Başkanı orgeneral Işık Koşaner-

Milleti temsil eden Meclisin
Reisi Mehmet Şahin bey,
yıl 2010
Şenlikli olsunlar!

Here is the Head of the Parliament, Mehmed Shahin
Bey, in the year 2010.
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Here is the new good mannered Minister of War
(Serasker-Ottoman
title) Pasha, General Ishik
Koshaner,

B

u niçini çözmedikçe
insanlık sıkıntıdan
kurtulmaz
Bugün dünyanın hemen her tarafında tatmin olunmayan insanlar
sokaklara caddelere dökülmüşler çağrışıyorlar
bağrışıyorlar.
Lakin bu çağrışmalarına

İnsanlık Sıkıntıdadır!
NİÇİN?
bir makes -karşılık verecek kimse- bulamıyorlar,
yorgun argın, bitmiş tükenmiş, kimileri tartaklanmış kimileri tutuklanmış kimileri ezilmiş,
yerlerine evlerine hastanelere yollanmış ıztırab çığlıklarıyla ağlaşıyor bağrışıyorlar!

Yazıklar olsun insanlığı
tüketen kişilere! Lanet
olsun insanlığı bu hale
getirenlere! Onlar kimdir? Şeytanın ajanları ve
Deccalin adamları! Onlar kimlerdir? Onlar ortada görünmez lakin yer
altından insanları bir
bela girdabına çekerler..

I

f goodness ruled the world is unified can it change. Dogs canhumanity
would
not unite but sheep
Goodness
be safe. If this is true
can unite into flocks.
then we must teach goodness Dogs bite each other but sheep in
and spread it. Mankind is of two flocks do not. You shameless mansorts: Those who give benefit and dogs, enough of your biting! If
those who harm. In our times the you do not stop, your names will
place is full of all kinds of harm- be known and you will suffer the
ful animals. Only when the world punishment you deserve!

W

ithout answering
this why, mankind can never be saved
from hardship.
Today, everywhere in
the world, people who
are not contented are
pouring into the streets
and avenues, shouting
& screaming and there
is not even an answering echo. Finding no re-

Mankind is Suffering!
WHY?
sponse, exhausted, finished, broken, some even
beaten, some imprisoned, some destroyed, in
their agony they are sent
to their homes or to hospitals, to carry on with
their screams and tears.
What a pity is the crushing of peoples’ humanity!
Damned are the ones
who brought humanity

to this state!
Who are they? They are
the agents of the devil
and the followers of the
Anti-Christ! And who
are they?
They are the ones who
never appear but stay in
the background stirring
up the cursed whirlpools
into which they drag
humanity..

M

uhim bir tesbit
ve soru: Nedir bu
insanların
çektikleri?
Mes’ul makamlardan cevap istiyoruz. İnsanlarımız bizi idare edenlerin her istediklerini yerine getiriyorlar.Lakin
mes’ul makamlar bu insanların istedikleri hangi şeyi, ağızlı yüzlü, yerine getiriyorlar? Bu za-

Milletin İstedikleri

vallı halkın istedikleri:
İnsanca yaşayabilmektir. Başımızdaki Nemrudlar bunu yapıyorlar
mı? Hayır ve asla! Başımızdaki, merhametsiz ve saygısız Nemrudlar, ancak insanımızı hakir etmek ve onlara istediklerini yaptırmak için
vardırlar. Onların sanatları aldatmak ve yıldır-

mak suretiyle insanları
ezmek ve kullanmaktır.
Onlar inleyen insanları dipçik tekme ve enva’i
işkence ve zulümle ezmek ve saltanatlarını devam ettirmek sevdasında olan zalimlerdir. Allah der ki, “Ey zalim birgün seninde başını ezecek bir kimse göndereceğim!” Ayağını denk al!

İ

yilik dünyaya hükmederse, in- pamaz. Koyun davaları birlik yasanlık kurtulur. Öyparlar. Köpekler birbirİyilik
leyse, iyiliği öğretelerini ısırırlar. Davarceğiz ve hem yayacağız. İnsanlar lar birbirlerini ısırmazlar. Ey utaniki cinsdir: fa’ideli olanlar, zararlı maz insan köpekleri yeter artık
olanlar.
ısırdıklarınız! Eğer bırakmazsaZamanımızda zararlı hayvan tür- nız, isimlereniz açıklanacak! O zaleri ortalığı doldurmuştur. Dünya man layık olduğunuz cezayı çekebirlikle değişir. Köpekler birlik ya- ceksiniz!

A

What The People Are Asking For

n important question: What are the
causes of all the people’s
suffering?
We want an answer from
the ones in positions of
responsibility.
Our people allow their
rulers to do whatever they like with them.
But when did these rulers ever do the righteous
things the people wanted? What our poor peo-

ple really want is to live
in a humane way. Do
the Nimrods in top positions ever give them
this? No & never!
These merciless, disrespectful Nimrods are
only there to humiliate
our humanity and make
us do as they like.
They know how to crush
the people and, by means
of deception and intimidation, make them do as

they wish.
They are the oppressors
(zalims) who, in their
desire to retain their
power, crush the already
suffering people with all
kinds of additional oppression and torture.
Allah Almighty says,
“O Zalim, one day I
will send on your head
someone to crush you.”
So watch out and be
careful!

