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espit 41, Bilgi ve
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Bugün Dünya zulüm
deryası. Niçin insanlar
insanları öldürüyor? Ey
Zalim kişiler, hep dünya size mi verildi? Hep
haklı yalnız siz misiniz? Herşey yalnız sizinmi olacaktır? Milyarları
niye saklıyor ve şahsınıza ve evladlarınıza bıra...1.S’den devamı

Yazıklar Olsun!

kıyorsunuz? Niçin fakir
vatandaşlarınıza zırnık
vermiyorsunuz?
Mısır halkı, niçin sokaklara döküldü? Libya niye
isyan etti? Yemen halkı,
niye aç ve susuz yollara
çıktı? Şam ehalisi tankların karşısına niçin çıkıyorlar ve ölümü şerefsiz bir hayata tercih ediyorlar?

Ve Kıbrıstaki mektebler kaliteli
idiler. Ve okuyan telebeler kaliteli yetişirlerdi.
Bugün maalesef okul dedikleri
mekteblerin kaliteleri sıfıra endirilmiştir. Ve yanlışta israr cinayettir!

T

oday the world is
an ocean of Zulum.
Why does Man kill Man?
O tyrants, has the whole
world been given to you
alone? Do you have to always be right? Does everything have to be yours
alone? Why are you hiding all those billions and
saving them only for
yourself and your children?! Why are you not
giving your poor citizens

İşte Demokrasi!İşte parlamenter sistem! İşte
Nemrudlar saltanatı ve
Kıbrıstaki tedirginlik ve
işte TC’de bitmeyen, tükenmeyen sefalat ve adaletsizlik. İşte TC’de yeni
seçimle geri getirilmek
istenen şiddet ve dehşet
hükümetleri ve zavallı
millet ve sıfırlanan Din!
Yazıklar olsun!
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Education. The schools in Cyprus had high standards and the
students were instilled with high
standards. Nowadays, unfortunately, schools have all dropped
to zero. Persistence in what is
wrong is a crime!

What a Shame!

even a penny?
Why did the Egyptian
people pour into the
streets? Why is Libya in
rebellion? Why do the
people of Yemen go out
into the streets hungry
& thirsty? Why do the
people of Sham stand
in front of the tanks and
prefer death to a dishonorable life?
Here is Democracy. Here
is the parliamentary sys-

tem. Here is the sultanate of Nimrod, and the
Cypriot unrest. Here is
the never-ending & never-finishing misery & injustice in Turkey. There
are those in Turkey who
want, with new elections, to take it still more
backward. Raging and
dreadful governments,
miserable people and
zero religion!
What a shame!

Yukardaki resim İslamın azametini gösteren bir fotoğraftır. Ey dinsiz, böyle azametli bir camii yapabilir misiniz?Bu muazzam
camiyi Mühteşem Sultan Süleyman-cennet
mekan-yaptırmıştır.

The picture above shows the splendor of Islam. O atheists. were you ever capable of
building something so magnificent? This
great mosque was built by Sultan Suleyman
The Magnificent, may paradise be his abode.

Talim ve Terbiye
Education
nsan iyiyi ve kötüyü öğrenean has to learn what is
cektir.
good and what is bad, or
Değilse hayatı körçar olur!
else his life will be wasted. StuMektepler Talebelere ilk, değişdents in schools have first to be
meyen hakikatları ve insana şetaught the unchanging Truths
ref veren ve kadrini yükselten
and the manners that give honor
edebleri öğretecektir.
and enhance the value of Man. It
WRITTEN
Yazık ki şimdiki talim ve Terbiye
is a pity that today’s educationby
müesseseleri bunları hiç ehem- mawlana
al institutions give no priority
miyete almıyor ve hatta son sıra- sheikh to these things and do not even
nazim
ya bile koymuyorlar.
include them at the end of their
al-haqqAnI
Bu genç nesillere açık bir suilist. This is an open conspiracy
in lefke,
kasttır.
against the young generations.
cyprus
Eskiden, Kıbrısta – müstemleke
During the colonial rule in Cyidaresinde – bir Maarif müdür- For The Daily prus, there was a Department
Broadcast
lüğü ve bir Maarif müdürü vardı.
of Education and a Director of
devamı 4.S...
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Uydurma bayramlar! Dikkat!
İnsanları bıktıran uydurma bayramlardır.
KUDSİYET taşımayan
Bayramlar uydurmadır.
Millet de uydurma bayramlardan artık bıkmıştır. Nereye kadar plastik meyvelerle aldatılacağız?
Kudsiyet taşıyan bayramlar toplar ve tekbirlerle karşılanır ve insanların içlerine ferah ve sü-

F

act, Informatıon &
Diagnosi
Watch out for the fake
festivals, the fake ‘Bayrams’ that make people
completely fed up. Any
festival that contains no
holiness is not real. People are sick of these fabricated festivals. How
long can they fool us
with plastic fruit?
The festivals that have
holiness are welcomed
with Takbir (Allahu Akbar) and Toplar (cannons). They give the
people happiness and

Uydurma Bayramlar
rur ve iftihar verir.
Dün 23 Nisan Çocuk
Bayramı imiş kimse dönüp tarafına bakmadı
bile. Niçin?
Çünkü millet bu bayramı uyduranların yalanlarından bıktı usandı.
Ey bize zorla saltanatımızı yıktıranlar! Artık
yeni nesiller sizden ve
yaptıklarınızdan çoktan
bıkmıştır. İlk başlangıçta
kullandığınız piller artık
boşalmış, bitmiştir.
Şimdi sizi ne seven ne

sayan ve ne de size inanan kalmıştır. Akibetiniz sizi utandırabilir.
Ey pili bitmiş generaller
sizi bir gün adalete teslim etmeyeceklerinden
emin misiniz?
“Zannetmiyoruz”
Öyleyse –sevad’ı azam
denilen- müslüman milletinize katılınız.
Eğer katılmazsanız- zavallı ve ezdiğiniz insanlardan değil de SİLLETİ
RABBANİ sizi ezecek ve
tüketecektir.

Fake Festivals
pleasure and make them
feel good about who
they are. Yesterday, the
23rd of April, was the
‘Children’s Festival’ but
no one took any notice.
Why? Because people
are fed up with, and disgusted by, the fabrications and the lies of this
Bayram. O you who destroyed our Sultanate
by force, this new generation is finished with
you and your deeds. The
batteries you used at
the beginning are now
empty and done. There

is no one left who loves
you, or respects you, or
believes you. You will
come to a shameful end.
O Generals whose batteries are finished, are
you sure that you will
not face justice one day?
‘We don’t believe so’ you
say. Then join the greater
majority, join your Muslim nation.
If you don’t, it will not
be the weak people who
you crushed, but rather your Lord’s Revenge
that will crush and finish you.

B

Yularsız Hayvanlar Saltanatı!

ir şeyin çokluğu
ucuzluğuna, azlığı
pahalılığına delalet eder.
Elmas pahalı çakıltaşı
beleştir, SALTANAT pahalı cumhuriyet beleştir,
SULTAN en pahalı rütbe ve tek kimse içindir.
Cumhurreisliği herkes
içindir ve herkes cumhurreisi olabilir. Değeri
yoktur.
Herkes Paşa olamaz
onun için kıymetli ve
heybetlidir.

T

Kışlada tek paşa olur lakin her asker paşa değildir.
Bir paşa bir yere gitse,
herkes hürmet ve edeb
üzerine önünde durur.
Bir Başbakan bir yere
gitse belki yuhalanır belki taşlanır belki üzerine
yumurta ve domates atılabilir ve koca bir hükümet reisi “halkım hürdür
domates ve yumurta atmak hakkı vardır” dese
hükümetin ve devletin

HEYBETİ nerde kalır?!
Ve bir zaman sarhoş bir
devlet Reisi şöyle demiş:
“canım yumurta attığında ne zararı var, madem
ki ben cumhurreisiyim
isterse tepeme de işeyebilirler. Çünkü biz Demokrasiye inanmış kimseleriz. Onun için demokrasiyi hakkıyla temsil ederiz.
Yaşasın akılsız demokrasi, bin yaşasın yularsız
hayvanlar saltanatı!”

The Sultanate of the Unmuzzled Animals!

oo much of something gives it less
value. Too little of something gives it greater value. A diamond is expensive. Pebbles are free.
Sultanate is expensive.
Republic is free.
The Sultan is the highest
position and is only for
one person. The Presidency is for everyone
and its value is nothing.
Not everyone can be a
Pasha
(commander).
That is why it is a position full of value and
dignity.

On a military base there
can only be one Pasha.
Not every soldier can be
a pasha.
If a Pasha visits a place
he is treated with respect and politeness. If
a Prime Minister visits a
place he might be booed,
or have stones thrown at
him, or be pelted by eggs
and tomatoes. A famous
Head of State once said,
“ My people are free.
They have the right to
throw eggs and tomatoes
at me.” If he can say this
then what remains of the

awesome majesty of the
state or the government?
Once a drunken president said, “What is the
harm for my soul if they
pelt me with rotten vegetables? As long as I remain the President they
can pee on my head! We
are a people who believe
in democratic rights and
that is how we got to
where we are.”
Long Live Brainless Democracy. A thousand
times Long Live the Sultanate of the Unmuzzled
Animals!

