5ra munda gerro (2373-2379)
Munda hes midaheḥo retrek norda atlantika önesa sovarton emna iaudio milapemumo goçese
kusiriste. İaudio kaşiratimte çön NAÖ artige hanten avnateble vidorte van iaudiek haiummen por
terle retre çegimte. Ca goçese isekra ja şerite uxirego! İeharre lekantirvez mersa ja arerenada hes
araereno statsekrite di NAÖ van areis sastere gardatorte hes arerenon atefalgume ase seihese
istaduses ple eni haiummek raçeblirtes. NAÖ hes arerenon salite vel iaudio iaudia kistato iehuda levi
retrezada gügek beteke datton diçite;
Süleiman abedeḥon redesdisos cek 6ra abdülhamid ple nkeleblire. Norez eninşoros ajsia ninek
kontroide ja sitapenumison amentoros. Lesete NMOI’ez artige fine impakta noriten mentorte.
2373’ezada NMOI muarez data sabeşşo besimte;
NMOI muaro
David chorterish; fratto artige ni haiummos rəumosek remiho resite ca kevesezos. abedeḥo umatise
van türekko hes espe amuçenzi. Mireklaka arereno iaudiez. Nunke temo gala iaudia temi. Haluvmara
emperioreso historisereḥeç segmise van spode ordos sedise. Di uxirego alia soreççe haluvmara
laneddez şeroras. Artige ja munda idos ipde rəlore.
Sintern gemini; ha irli. Artige tehimos ordon inşoros. Apriko, evrüpa öneso, slavio van çiŋio velav
aneteşşos boni gala ja landa divideşo vitatisi mubtekebliras.
ehud levi; poste gerro promisatita lando fezlese rəlise. De nunke mi edraka dividda hartosek bejinito
ple. Tusanne ieharaka imagos rəlore. Muslimmek araba halbisleḥezada laneddo iotire artire ple.
Gexeḥez vanitesoide maŋaties. Si enduses milapumo redço remires. Abedeḥos iddosa entegriseha
ome pretisi.
karl habsburg; 4ra reich inşatisi hes itekvada ja delemi. Evrüpa öneso emperioresa ordek irisi.
Konstantinopoliseç parisek, de roma norda polek gala ja reich!
Vladimir vostokin; slavia emperiorese nermara dominoros ço ari hode? Ese slavva meselez şüno
habsburg ela ehirosez stereşo ari. İuk slava muimmen ahihiros şüno habsburg!
Deivid çorteriş; stereşek lipazo lai tesso amike umateblallo. İo stereşo min vinina. Retre kefez
mulzisos. Armageddon manene vaut lade estiste gomektare mukvos min şekotisos. Cek mufkusina!
Heini ordeç hes muara ple kabarfahe venteme 6ra abdülhamid ieŋirite “vidires” diçite elune. Ha
vidistes an goireus goie hes gerro umatiste. Aut iaudio kefiste aut laiste. An heiniordek daton
amrumite; hes gerro vinese finteme artige geihias NMOI’n muarteme laumias!
Munda taktemek hes sertvido boṃioide şüdimte van cirve jalo avitorte. Haluvmara emperioreso
nuve nudo guvite van iaudio hes sertvidon adnite. Haluvmaro belen aperumite nuve poste vesta
evrüpa fetralo, vesta asia stato, nasjada sola emperioreso van mexio haluvmara emperioresa ionez
eḥfahiton aperumite. Çön iaudia milapemon amulpaze vidortes. Mundezada ekiliberro kanbie
avnortes. EÖ muggus vesta evrüpa fetralo endradirte. Vesta asia status ḟür tradaka goçço
haluvmaranite. Haluvmarşüdo vesta asia tradaka haiummek absonite vasfere por sunla trado. 6ra
abdülhamid historek libsa sertvidon koneveşneşrillek datirvez aperumite;
Munda grapto iaudiek limiten teşrek ni armageddon vinek venoros. Hes sedeçonhaimo flavisi. Mi 6ra
abdülhamid vito homvalek pleus hes ferozon mundeç söke remiso!” Gerro bejinite van peske omez
poste muvlanza şelpeşşo iaudia teturek zenatite fina dehnaşeraka illese van haluvmara emperioresa

soldadda manezada hes invento hemma krateḥeç vidateblon umorte 5 ometta mansele arite. İaudia
armerro go retrek kratireus kraties krateḥeç en retro miko ari temria diçorte. Ruze holite iaudio
laumatite, van poste munda gerro bejinite lesete forsite NMOIa iaudion anelunemisehe. Haluvmaro
van aianeççek munda retrerse gerro fahite. Untoresa ja gerrite hes gerro. Haluvmara emperioresa
entegra aianeççe alacatte anexumatite van haluvmara emperioreso kereje norda aprika küsta dividdo
entegre, östa iranio, serbio, norda vohario, sorda iralio, romanio van ukranio van kêrêmeç çehatite.
Por ja vristilando gallozzite van iaudion kudüseç entegre gegerite. Artige tel avivez haluvmarek
muknekta hotenama ja iauddivido arite iaudio laumatimte. Si gex hotenama lando anestusite
haluvmara laumate akjeç pleite. Leseke iflove atakorte alacatto. Miko östez fêrat flumenek vestez
kosovek venimte. Ese haluvmara emperioro 6ra abdülhamid ade 2ra abdülhamidoide noştaven
nermarek zoe haluvmaron mexumebleç slavia emperioresese aneteşite van slavvek daton sagezite;
Miç fahita ellez vido lai tua esteblire vese östa evrüpezada slavvon van oltenesta slava dividdon hanta
vela entegrumi ço avnora? Vanora. Venia ninese meia van EÖz an mançuriez şeiran fahia!
Con slava emperioreso kapumimte lesete haluvmaro slava çarton ludimte van di slavio slava surese
arite van slavio haluvmara emperioreseç fahita dehnaşeraka eidese östa evrüpez gavinno have
berlinek hamale evrüpa öneso paxo vanite. Östezus mançurian por havi çingio vela gerreçus ja
mektare vahe mançurieç sakriforesume çiŋion gerra digek paşe gerra finez galvinno fahite. Çiŋio-lavio
paxez heinia ordo gala rölludimte diçebliros. NMOI şiane manaihho flovumimtes.
Finol gerrez önita statto di latina emeriköno van asia önesa statto inşatimte. Gerrez NAÖa vinno asite
elune vestimrezada maderia, grünnüzilo, azor an kanaria isleḥḥese iotaite mexieç lando
akisrumeblite. SÖSEus mexion anexume ÖSLEn inşite. Vine galite van tarjate evrüpa önesezada latina
imma esba muarrite rəlite. ḟür poste gerro teho rakivstatites.
Evrüpa öneso vestek venirteme östeç lando lozite, haluvmara emperioreso exirego van elllasaba
avantumese lando lozus ple ialgüge resite. Eniullo türekko dera dafe retruma temalek zenite ple
diçimte vese historo con jelene diçiste. Asia önesus gerra maina muvnite. Vestasia staton an nasjada
sola emperioresa %80’n anexumite. Aprika status limitten vahege tevdada stattite.
Heinia ordo nmoin enlaumore
5ra munda gerro por diçeza muvnoy ja viktoro laite. Haluvmareç soidatiseha lando enmanimtes,
roman egeine fahimtes ese nikudüs eterne lozimtes. NMOI’ezus sohbeta jajo kreimte hes razula kefo.
Nmoiannus artige boneç bonek “finos venite” endiçorte. Heiniorda zegalo midahezite. Di nmoi fina
galpelano eḥekjumimte. 6ra abdülhamida amre lipaze mundez önone deone nmoianno laumatorte.
Nmoianno artige nuiutte ple arlasites. Çön heini ordanno uxiregon çozo nanoide extine
persasemeblortes hemmon. Privata ja igna’enese umortes con. Co igna’enon kegere vaut çrepa
botessese umortes. Vasfese devid çorterişa moro iabnite. Atşe sva’ezteme ja heinianno armek
igna’eno ietimte. Poste feminek ḟür uxirego esteşumatita privata sontonese nomdiçite ni devid
temria diçe van hole umite. Devid taîlezteme hen astosese voimte.
Eni nmoianno manjaharşorrese mûşite, eniulla esmatorro evla kurron kesrite diçteme nmoiani
datirve kefie amantese manro ja laborviro plev arsimte mundez. Hanten gürdareblulo peske
nmoiannus mörsek kegimte jome mörsen mexumon ialdumon pretumortes sekrege. Mörsa exileç
alia kurres laite vaut ekno vaut envorite. Mörsa keggek jase vidömenatite diçatus aḟrenisi.

5.dünya savaşı(2373-2379)

Dünyanın bu ortamı Arkasına kuzey atlantik birliğinin desteğini de alan israil’in taşkınlık yapması
sebebiyle bozulacaktı. İsrail kışkırtılmıştı çünkü KAB artık kendini yenilmez olarak görüyordu ve İsrail’e
emellerini gerçekleştirmesi için arka çıkmıştı. Bunun sebebiyse çok gizli bir bilgiydi uxirego! Yıllarca
efsane biçiminde kalmış bir element olan bu element KAB’nin devlet sırrıydı ve areis ailesince
muhafaza edilmekteydi bu elementi fark ettirmeden az bir miktarla kullansalar bile bazı emellerine
ulaşabilirlerdi. KAB bu elementi israil’e sattı ve israil Cumhurbaşkanı Yehuda levi arkasındaki güce
güvenerek şunları söyledi;
Süleyman mabedini ayağa kaldıracağız Buna 6.Abdülhamid bile engel olamaz. Yakında inşaata
başlıyoruz kimsenin bize mukavemet etmek gibi bir aptallık yapacağını zannetmiyoruz. Nitekim
newoo’da artık nihai darbenin yakın olduğunu düşünüyordu. 2373 yılındaki newoo toplantısında şu
diyaloglar geçmişti;
Newoo toplantısı
David chorterish; Biraderlerim artık hedeflerimizi gerçekleştirmemize ramak kaldı bunun sevinci
içerisindeyiz. Mabet yapılacak ve Türkler bu sefer çok şanssız. Mucizevi element israilde. Şimdi zaman
büyük israil zamanıdır. Akdeniz imparatorluğu tarih sahnesinden silinecek ve hızlıca bizim düzenimiz
oturacak. Uxirego’nun diğer kaynakları da akdeniz topraklarında malum. Artık tek dünya devleti
idealimiz adım adım gerçekleşiyor
Sintern gemini; evet çok doğru. Artık hedeflediğimiz düzeni kuruyoruz. Afrika, avrupa birliği, slavya ve
çin ile anlaşmalarımız tamam büyük bir toprak bölüşümü yaşanacaktır emin olabilirsiniz.
Ehud levi; savaş sonrası arzı mevud fazlasıyla gerçekleşecek. Şimdiden ben idari bölgeler haritamıza
başladım bile. Binlerce yıllık hayalimiz gerçekleşiyor. Müslümanlaraysa arap yarımadasındaki
topraklar yeter de artar bile. Orada istedikleri gibi oyalansınlar. Taşkınlık yapmaya çalışırlarsa
cevaplarını alacaklar. Mabedimiz ideallerimizin tamamlanacağı gün hazır olacaktır.
Karl habsburg; 4.reich kurulacak bu çok sevindirici bir gelişme. Avrupa birliği imparatorluk düzenine
doğru gidecek. Konstantinopolisten parise, romadan kuzey kutbuna büyük bir reich!
Vladimir vostokin; Slav imparatorluğu olarak karadenizin hakimi oluyoruz var mı ötesi? Ama slavlar
konusunda sayın habsburg ile aramızda ihtilaf var. Size slav milletlerini yem yapmayız sayın habsburg!
David chorterish; ihtilafa lüzum yok bunlar dostça halledilebilecek şeyler. İhtilafa düşmeyelim ki
kazanalım. Aksi halde kaybedenlerden olacağız. Armageddon er ya da geç olacaktı ne mutlu ki tanıklık
edeceğiz. Buna odaklanalım!
Heyni düzeninden bu toplantının da istihbaratı gelince 6.abdülhamid küplere bindi ve “onlar görürler”
dedi sadece. evet göreceklerdi ve ne pahasına olursa olsun bu savaş yapılacaktı. Ya israil duracaktı ya
da yok olacaktı. Ve heyni düzenine de şunu emretti; bu savaş galibiyetle sonuçlanınca artık acımayın
newoo’yu toplantıları esnasında ortadan kaldırın!
Dünya gündemine bu karar bomba gibi düşmüştü ve böyle bir şey beklenmiyordu. Akdeniz
imparatorluğu hemen nota verdi ve İsrail bu kararı tanımadı. Akdeniz Savaş ilan edeceğini açıkladı
hemen ardından Batı avrupa federasyonu, batı asya devleti, doğan güneş imparatorluğu ve meksika
Akdeniz imparatorluğunun yanında yer aldığını açıkladı. Çünkü israilin taşkınlığını gereksiz
görüyorlardı. Dünyadaki dengeler değişsin istemiyorlardı. Avrupa birliği güçlenirse batı avrupa
federasyonunu tehlikeye sokardı. Batı asya devleti ise ticari sebepler münasebetiyle akdenizin
yanındaydı. Akdenizin düşüşü batı asyanın ticari emellerine aykırıydı özellikle baharat ticaretinin.
6.abdülhamid tarihe geçecek kararını medyaya şu şekilde açıkladı;

“dünyanın kenesi israile haddini bildirmeye armageddon’u kazanmaya geliyoruz. Bu fitne yuvası
temizlenecektir. Ben 6.abdülhamid hayatım pahasına bile olsa bu virüsü dünyadan söküp atacağım!”
Savaş başladı ve birkaç gün içinde şiddetli çarpışmaların ardından israilin başkentine girildi son
teknolojik aletlerle ve Akdeniz imparatorluğunun askerlerinin elindeki bu icat insanların saklandıkları
yerlerden görülebilmesini sağlıyordu 5 metre menzili vardı. İsrail askerleri neyin arkasına saklanırsa
saklansın saklandıkları arkamda düşman var öldür diyordu. Nitekim de öyle oldu israil ortadan
kaldırıldı, ve akabinde dünya savaşı başladı. Nihayetinde belliydi newoo’nun israili yalnız
bırakmayacağı. Akdeniz ve müttefiklerine dünyanın geri kalanı savaş ilan etti. Çok ilginç bir savaştı bu
savaş. Akdeniz imparatorluğunun Tüm müttefikleri itilaf devletlerince ilhak edildi ve akdeniz
imparatorluğu kuzey afrikanın kıyı kesimleri hariç tamamı, doğu iran, sırbistan, kuzey bulgaristan,
güney italya, romanya ve ukrayna ve kırımdan çekildi. Bir filistin toprağı için büyük kayıplar verdi ve
israil’i kudüsten tamamen çıkarttı. Artık tel aviv’de Akdeniz’e bağlı özerk bir yahudi bölgesi vardı İsrail
yok edilmişti. Eğer o özerk bölge de verilmeseydi Akdeniz’in de harcanması hiçten bile değildi.
Sonuçta akın akın saldırıyordu itilaf devletleri. Düşman doğuda fırat nehrine batıydaysa kosovaya
kadar dayanmıştı. Ama akdeniz imparatorluğu padişahı 6.abdülhamid ceddi 2.abdülhamid gibi
bastonunu karadenize sokup akdenizi karıştırabildiğinden slav imparatorluğuyla anlaştı ve slavlara
şunu önerdi;
Benden aldığın topraklarda gözüm yok senin olabilir ama doğu avrupadaki slavları ve kadim slav
bölgelerini kendinle bütünleştirmek istemez misin? İstersin. Gel bizimle ol ve Avrupa birliğinde ve
mançuryada payını al!
Bunu Slav imparatorluğu kabul etmişti nihayetinde akdeniz slav kartını oynamıştı ve slavyanın slav
hassasiyeti vardı ve slavya Akdeniz imparatorluğundan da aldığı teknolojik yardımla doğu avrupada
büyük kazanımlar elde ederek berlin’e kadar dayanınca Avrupa birliği barış istemek zorunda kaldı.
Doğudaysa mançurya’yı ele geçirmek için çin ile savaşmaktansa bir miktar daha mançuryadan
fedakarlık yaparak çin’i savaş dışına iterek savaş sonunda büyük kazanımlar elde etti. Çin-slav
barışında heyni düzeni büyük rol oynamıştı diyebiliriz. Newoo gibi paralar akıtmışlardı.
Savaşın sonunda ise Latin amerika birleşik devletleri ve asya birliği devletleri kurulmuştu. Savaşta
kab’nin kazanımları az oldu sadece atlas okyanusundaki madeira, yeşil burun, azor ve kanarya
adalarıyla yetindi meksikadan toprak koparamadı. Güney amerika birleşik devletleriyse meksikayı
ilhak ederek Latin amerika birleşik devletlerini kurdu. Kazanımı büyüktü ve hedefinin avrupa
birliğindeki romen dilleri konuşan topluluklar olduğu da su götürmez gerçekti bu yüzden savaş
sonrasında bu ikisi rakip devlet oldu.
Avrupa birliği batıya doğru genişlerken doğudan toprak kaybetti, Akdeniz imparatorluğu uxirego ve
diplomasinin avantajıyla toprak kaybetse de süper güç olmayı sürdürdü. Bazıları Türkler ikinci kere
gerileme dönemine girdi bile demişti ama tarih bunu yalanlayacaktı. Asya birliği ise savaşın asıl
kazananıydı. Batı asya devletini ve doğan güneş imparatorluğunun %80’ini ilhak etti. Afrika devleti de
sınırlarını en çok genişleten devletlerden oldu.
Heyni düzeni newoo’yu ortadan kaldırmaya başlıyor
5.dünya savaşının sözde kazananları için bir zafer yoktu. Akdenizden azımsanamayacak kadar toprak
ele geçirmişlerdi, romayı tekrar almışlardı ama kudüsü sonsuza dek kaybetmişlerdi. Newoo’da ise
soğuk duş etkisi yaratmıştı bu rezil durum. Newoo üyeleriyse artık iyiden iyiye “sonumuz geldi”
demeye başlamıştı. Heyni düzeninin başarısı da ortadaydı newoo’nun son büyük planını da yerle
yeksan etmişti. 6.abdülhamidin emri gereğinde dünyada birer ikişer newoo üyeleri ortadan
kaldırılmaktaydı. Newoo üyeleri artık geceleri bile rahat uyuyamaz olmuştu. Çünkü heyni düzeni
üyeleri uxirego’yu peynir ekmek gibi tüketip ikna edebiliyordu insanları. Özel bir iğneyle yapıyorlardı

bunu da. Bu iğneyi kah kaçırarak kah robot böceklerle yapıyorlardı. Özellikle david chorterish’in
ölümü çok fenaydı. Eşi alışverişteyken heyni üyelerinden birisi koluna iğneyi saplamıştı. Sonra da
kadına uxirego sayesinde oluşturulmuş özel ses tonu tekniğiyle telkin etti david chorterish’i öldür diye
ve öyle de yaptı. David yataktayken onu yastıkla boğmuştu.
Kimi newoo üyeleri aşçıları tarafından zehirlendi, kimilerinin hizmetçileri uçan arabalarını bozdu
derken newoo üyesi olmak şöyle dursun sempatiyle yaklaşan bir iş adamı bile kalmamıştı dünyada.
Kendini kurtarabilen birkaç newoo üyesiyse marsa kaçmıştı bir gün marsı karıştırmanın altyapısını
hazırlıyorlardı gizliden gizliye. Mars sürgününden başka çareleri yoktu ya ikna olacaktılar yahut infaz
edilecektiler. Marsa kaçışlara biraz göz yumuldu dense yanlış olmayacaktır.

