Neye İnanıyoruz?

Deliler Saltanatı

E

lbetteki dün bugünden daha iyi idi öyleyse Düne dönmek insanlığı ve milletleri kurtaracaktır.
Geriye, şanlı mazimize
ve inançlarımıza dönmedikçe şanlı bir geleceğe ulaşamayacağız!
Şanlı mazimizdeki Dünkü hayatımız dengeli ve
rahat idi.
Bugün İNSANLIK dengesini kaybetmiş ve onu
aramaktadır. Lakin önümüze Şeytan bir deliler Saltanatı koymuş adı
DEMOKRASİ.
Bugün Demokrasi sayesinde (!) bütün dünya perişan olmuş birbirleriyle dövüşüyorlar. Lakin Demokrasiye inananlar ne istediklerini
bilemiyorlar ki..

M

İ

nsan hayvandan farklıdır insan düşünür ve
anlar Hayvan düşünemez, düşünmeyen kimsede hayvan sayılır. Her
insanın ve her cemaatin
ve her milletin bir inancı vardır.
Şimdi KIBRIS Türk
Devletine ve insanımıza gelelim. K.Türk Devleti hangi dine bağlıdır?
ve neye inanır ve neye
inanmaz? Alakalı makamlara şu suallerimizi
sormaya izin var mı?

ery group, & every nation has its beliefs.
Now we come to the
Turkish state of Cyprus
and our people. The
Cypriot Turkish state
is bound to which religion? And in what does
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C

ertainly yesterday
was better than today. If this is so then the
salvation of humanity &
its nations lies in returning to yesterday. By returning to our illustrious
past and our traditions,
we can attain a great future. In our great past,
our lives were balanced
& contented. Today humanity has lost its balance and is searching for
it. However, in our way
shaytan has set a sultanate of the mad and its
name is “Democracy”.
Today because of democracy, the whole world is
wretched, fighting with
each other. They believe
in Democracy, but they
cannot know what they
aspire...!

In What Do We Believe?

en are different
from
animals.
Man thinks & understands. An animal does
not think; so an unthinking person can be
considered an animal.
Every human being, ev-

THE MAJESTY AND MAGNIFICENCE OF ISLAM

Sultanate of the Mad

it believe?
Or in what does it not
believe?
Do we have permission
to ask these questions
of ours to the relevant
people in positions of
power?

Osmanlı Kadırgası

T

Who Are You?

hink, Think, Think! O
Man, who are you and in
this world what belongs to you?
üşün! Düşün! Düşün! Ey
Think and answer. The question
İnsan! Sen kimsin ve bu
seems simple but its answer is
alemde neyin var senin?!..
problematic and difficult. You
Düşün ve cevap ver.
can say about yourself neither
Soru çok küçük, Lakin ce“I am” nor “I am not”. 100 years
vap müşkil-zor-dur. Kendine
ago your existence was unne varım diyebilirsin ne de yoWRITTEN
known and 100 years from now
kum! Çünkü 100 sene önce seby
nin varlığın yoktu; ve şimdi var mawlana your apparent existence will
görünen varlığın 100 sene son- sheikh again be unknown. If this is true
nazim
then who are you? And whom
ra da olmayacaktır. Öyle ise sen al-haqqAnI
kimsin ve sen kimi temsil edi- in lefke, do you represent? And what is
yorsun? Ve “benim” diyebile- cyprus there that you can call “mine”?
There is nothing in this world
ceğin neyin var? Sen bu alemde hiç bir şeysin! Sen ne kim- For The Daily that is “yours”. You cannot answer who you are, nor can you
liğini bulabiliyorsun ne de varLive
Broadcast
even prove your own existence!
lığını isbat edebiliyorsun. Yazık!
www.saltanat.org
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Kimsin?

T

espit, Bulgu ve Bilgi
Cenabı Tanrı insanlara Hayır yapmada yarışın diye emir ve tavsiyede bulunuyor. Deccal
kafiri ise, “Ey insanlar
hanginiz daha çok kötülük yapabilir ise yapsın
çünkü,
insanların ezilmeleri size
NERON rütbesini kazandırır”. Ve Neron az-

N E R O N L A R !!
gın nefsini tatmin etmek için Roma’yı yaktı
ve hünharlığının zirvesine ulaştı ve geberdi. Yazık bugün bütün eğitim
sistemleri Neron’u hortlatıp alaylar ve taburlarla
Neron yetiştirmede birbirleriyle yarışıyorlar.
Artık Ey toplumlar akibetinizi
düşününüz!
Çünkü tuttuğunuz yol

insan topluluklarını helak eden yoldur. Aklınızı kullanınız ve bugünkü dünyanın haline bakınız. Aklınız varsa anlarsınız. Aklınız var lakin kullanmıyorsunuz.
Çünkü hayvan bir şeyden anlamaz.
Size başka diyeceğimiz
yok ve siz de sıranızı tayin edebilirsiniz!

E

21.Yüzyıl

y İnsan! Bulacaksın
ve bileceksin! Çünkü insansın ve insan gibi
yaşayacaksın.
Vazifeni ve varlıktaki hikmetini Bileceksin. Bilmez
isen hayvan ile aranda
hiçbir fark kalmayacaktır. Ve 21.yüzyılın insanı
bugünkü haliyle alçalmış
ve hayvanlaşmıştır. Çünkü 21. yüzyılın insanı

yalnız nefsine tapar, başka bir hedefi yoktur. Mademki insan hep Şeytana ve onun öğrettiklerine imza atmıştır ve artık
bundan şaşamaz, o halde ipi çekilmiştir ipte bir
zaman tepinecek ve sonunda kaderine teslim
olacak ve varlıktan silinecektir. İşte 21. yüzyılın
insanının son çırpınışı...

Daccalın Gelmesi!

D

ünya şer kuvvetlerine teslim olmuştur. Anti Krist diye bilinen Deccalın gelmesi yakın olmuş ve onun geleceği vasat -ortam- hazır
olmuştur.
21. asırdaki bütün hükümetler, ordular, eğitim
sistemleri, bürokrasi, hayat düzenleri, insanları
Deccal için hazırlamakta birbirleriyle yarışmaktadır. Halimizi düşünüz!
Anlarsınız!

The Coming of
Dajjal!

P

roof, Diagnosis &
Information
The Lord (swt) tells human beings, “Compete
in doing goodness”, as
an order and an advice.
While the Dajjal(anti
Christ) the Deceiver,
says, “O people whoever can make more evil,
must make! Because
crushing people will win
for you the station of
Nero”.
Nero, in order to please

N E R O N S !!
his wild ego, burned
Rome to the ground and
reached the peak of his
bloodthirstiness and (ignominiously) died!
What a pity all the educational systems today
are the ridiculous reincarnations of Nero. They
compete with each other
in the production of legions of Neros.
So, O society, now consider where you are heading. Because the way you

are heading leads only to
the destruction of society. Use your mind and
look at the condition of
the world today.
If you have a mind you
will understand. You
do have a mind but you
choose not to use it, like
an animal that understands nothing. It is up
to you to choose your
level.
There is nothing more to
be said to you….

O

21 Century
st

Man! You have to
investigate & understand, because you
are a man & you must
live as a man. You have
to know your function &
the wisdom of your existence. If you do not know
then there will be no difference left between you
and an animal.
21st century Man in his
present state has been
humiliated & turned
into an animal, because
he worships only him-

self & has no other goal,
because he has made an
alliance with the devil &
all its teachings. He cannot change this & is sentenced to the hangman’s
rope. He is sentenced to
this rope and cannot get
free of it. He can struggle
against it but in the end
he will have to give in
and be wiped out!
This is man’s last struggle,
like a hooked fish, twisting and flopping about
in the 21st century…

T

he world today has
given in to the powers of evil. The coming
of the so-called AntiChrist, the one known
as the Dajjal, is close at
hand and the conditions
for his coming are all in
place.
In the 21st century, all the
governments,
armies,
educational systems, bureaucracies, social systems, are competing
with each other in preparing people for the
Dajjal.
Reflect on our condition! Understand!

