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Miks ma olen "nats"
Käesoleva artikli autor värvati NSDAP/AO-sse 2014. aasta alguses ja temast
sai kohe äärmiselt väärtuslik kolleeg. See natsionaalsotsialistlik seltsimees
mängis võtmerolli meie videoprojektis 2014. aasta kevadel, mis omakorda
võimaldas NS NEWS BULLETINi laienemist järgmisel kevadel.
Keegi ei ole rohkem üllatunud kui mina, et olen hilisema elu jooksul pöördunud
ideoloogiasse, mida on nii halvustatud,
et seda peetakse rahva seas kõige kurjema võimaliku mõttekuriteona ja kõige
kurjema inimese, kes kunagi maa peal
kõndinud on, rahvussotsialismi ja Adolf
Hitleri mõttekäiguks.
Ma olen kogu oma elu olnud tõe
pühendunud kummardaja, kus iganes ja
millises vormis see ka ei oleks. See on
mind elus viinud mõnele huvitavale
teele. Mõnikord on neid teid halvustanud pereliikmed, kes ei olnud oma tegemistes nii ausad, ja kindlasti on see
muutnud üha raskemaks töötamise
maailmas, mis on üha enam korrumpeerunud ja hingetu. Lõpuks olen jõudnud elus sellisesse punkti, kus olen
sellises vanuses ja füüsilises seisundis,
et töö on võimatu, kuid särav tõde, kogu
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oma hiilguses, püsib endiselt minus ja tegevustes, mida ma valin. Olen leidnud
selle vääriliseks ja truuks kaaslaseks läbi elu.
Üks asi, mida ma olen tõe kohta teada saanud, on see, et kui see elab ühes
südames, siis see ei sure. See ei vaja mingeid erilisi toetusi ega valede ja pettuste
kompleksi, et mitte ainult eksisteerida, vaid ka areneda ja õitseda. Tegelikult ei
saa ilma selleta pidada elujõuliseks ühtegi õigussüsteemi ja seadusi. Sisuliselt on
tal tule ja õhu, maa ja vee omadused. See on väga sarnane loodusjõuga, kuid see
elab inimsüdames. Vastupidi, iga tõe vaenlane on lõppkokkuvõttes hukule
määratud, lihtsalt selle varjamiseks vajalik energiahulk on pikas perspektiivis jätkusuutmatu. Tõe käsilane on "tahtmatud tagajärjed", mida muidu tuntakse kui
"homöostaasi", veel üks loodusjõud. Laiemas plaanis peavad tõde ja tegelikkus,
nagu see on, valitsema.
Natsionaalsotsialismi aluseks on muutumatud loodusseadused ja seega on tõde
hindamatu väärtusega, sest seda saab määratleda ainult nende seaduste alusel.
Meie arusaam tõe kohta muutub ainult siis, kui me loodusseaduste osas eksime.
Tark mees või naine korrigeerib seega oma arusaama tõe kohta, et see vastaks tema tähelepanekutele looduse kohta. Kui need arusaamad on õiged ja kooskõlas
nende jõududega, nimetame neid võõrandamatuteks tõeks. Kui me eksime, on
meil kohustus vastavalt revideerida või kannatada nende tagajärgede all, mis on
ette nähtud neile, kes eitavad loodust ja elu.
Mind, nagu enamikku tänapäeval, on haritud marksistide kontrollitud riiklikus
haridussüsteemis. See fanaatiline elu- ja loodusvastane ning määratluse järgi tõeja valereligioon on inimese loodud deemon, mis vajab eksisteerimiseks tohutult
energiat inimese toetuse näol. Et minna vastuollu elu ja looduse enda vooludega,
on vaja tohutult palju inimlikku eitust, hirmu ja valet. Selline süsteem peab paratamatult toimima ebaefektiivselt ja sellel peavad olema inimeste loodud tagajärjed,
mida kardetakse rohkem kui surma ennast. Alles saab jääda ainult keskpärasus.
Igasugune tõeliste teenete süsteem on vaimult selle koletise vastu. Ma leidsin, et
ma olen selliste valede ja kavaluste juurtega täiesti kokkusobimatu.
Müüt, et enamus toetab seda tõe-, teenistus- ja eluvastast kolossaali, hoiab
paljusid inimesi vaikivas kaasosaluses. Meie rassi parimad sportlased ja õppejõud
teavad, et midagi on kohutavalt valesti, sest nad on positsioonil, kus nad seda
kõige selgemini näevad. Täna karistatakse parimaid. Homme võidakse nad välja
võtta ja maha lasta. Selle inimeste poolt kehtestatud korra kahtluse alla seadmine
on andestamatu, kuid parimate meelte jaoks siiski vältimatu. Ei ole raske näha, et
maailm on kuidagi pea peale pööratud. Vale on muutunud õigeks. Tuleviku düstoopia on meie ees.
Kui selline küsiv mõistus nagu minu oma seisab silmitsi sellega, mida talle on
öeldud, et natsionaalsotsialism on puhas kurjus, ja uurib seda tõesti - näiteks loeb
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Mein Kampf'i ja ei leia sealt mitte hullumeelse meelepaha, vaid hiilgava poliitilise
vaimu kaalutletud tähelepanekuid, siis võib ta ainult imestada, milliseid valesid on
veel räägitud. Vaadates sügavamalt tolleaegsetesse uudisfilmide ülesvõtetesse,
avaneb puhas ja korras natsionaalsotsialistlik ühiskond, mis on õnnelik ja viljakas.
See suurim kurjategija, kes maa peal kõndis, ei peida end kuulikindlate kilpide
taha, vaid kõnnib vabalt rahva seas, kes on säravalt õnnelikud ja terved. Tema
enesekindlus on tuntav. See on teravas kontrastis meie praeguse ajastu viletsusega
ja poliitikutega, kes valetavad ja varjuvad kilbi taha ning esinevad ainult kontrollitud kujul ja stsenaariumites.
Ja mõelda, et see on see, mida liitlased tulistasid? Tõesti?! See hämmastab ja tõrjub mõistust.
Juudi küsimuse tõsine uurimine näitab, et tegemist on võõra kabinetiga, mis tõepoolest kontrollib pisikese vähemusena meediat ja rahandust, samuti kõiki teisi
võimuvahendeid, kontrollides isegi opositsiooni seisukohti! Võib vaid jõuda järeldusele, et Hitler oli süüdi vaid selles, et ta eraldus neist huviorjuse võimudest ja
nautis selle tulemusena mõnda magusat aastat vabadust ja laialdast jõukust. Ainult
juutide juhitud maailmasõda oli võimeline hävitama vaba rahva võimuplatsi ja
seejärel propageerima neid igavesti "kurjatena". Lõplik eesmärk on kindlasti
muuta igasugune vastupanu ebaseaduslikuks, antisemitismiks ja surmaga karistatavaks, nagu see oli viimati nende täieliku võimu ajal juutide juhitud punaterrori ajal. Asja edasine uurimine paljastab valede ja alusetute süüdistuste kompleksi, mis on oma ulatuselt ja sügavuselt hämmastav. Oma võimeid täielikult
valdav mõtlev inimene võib jõuda ainult ratsionaalsele järeldusele, et edasine
vastupanu on kohustuslik, kui tõde, vabadus ja heaolu tahetakse kunagi taas
sakslaste sünnipäraseks õiguseks saada.
Unistus vabadusest ja jõukusest ning elust loodusega kooskõlas ei ole võimatu
unistus. See on ainus unistus, mis on olemas. Meie kohus on täna õpetada oma
noortele seda tõde ja sisendada neile teadmist, et tõde ja vabadus ei ole mitte ainult
võimalikud, vaid ka väärt, et nende eest võimalikult arukalt ja tõhusalt võidelda, ja
jah, lõppkokkuvõttes tasub nende eest surra. Tõe tuumade elus hoidmine on kõige
õõnestavam ja elujõulisem tegevus, mida saab teha. Toetage teenetel põhinevaid
süsteeme, kus ja millal iganes te saate. Toetage puhast teadust, toetage ilu ja tasakaalu, toetage loodust, toetage tõelist õiglust kättemaksu asemel, toetage
sõnavabadust ja toetage tõde. Toetage oma rassilist liiki, kuidas ja millal iganes
see võimalik on. Nende tegudega hoiate elus tuld, millest kõik muud head asjad
võivad võrsuda. Kolmanda Reichi mälestuse elus hoidmine on kõige rikkalikum
allikas kaotatu taastamiseks, mis on olemas. Toetage Mein Kampfi ja teiste rahvussotsialistlike kirjutiste kättesaadavuse säilitamist.
Hoidke oma raamatukogudes paberkandjal eksemplare ja arutage neid, kui saate. Aja jooksul on par-
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atamatu, et meie rassi tähelepanelikud inimesed võtavad need taas käsile. Kõik
asjad tulevad taas omal ajal.
See usk tõesse ja vabadusse ei sure enne, kui viimane meist on kadunud maa
pealt. Selline maa ei sobi elamiseks ühelegi rassile, rääkimata meie omast. Kuid
kuni see aeg on saabunud, on meie kohus jätkata pingutusi. Las tõe valgus valgustab teie teed. Loodus on peatamatu jõud. Liituge Temaga ja tulevik on meie
päralt.
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Tugevus naeru kaudu:
Sissejuhatus
Parun
Kõik on kuulnud metsikuid kuulujutte "salajaste baaside" kohta.
Lõuna-Ameerikas.
Lõunapoolusel.
Kuu pimedal poolel.
Ja muidugi Nebraskas!

Mis on fakt? Mis on väljamõeldis?
Ma võin aidata! Aga te teate vana ütlust:

Ma võiksin teile öelda.
Aga siis peaksin ma sind tapma.
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See tekitab minu jaoks dilemma. Lõppude lõpuks on meie firmal range poliitika
jääda seaduslikuks. Ja tapmine ei ole Nebraska osariigis seaduslik. (Pealegi, te ei
ole karjakasvatajad!)
Seega ei saa ma liiga palju avaldada. Aga ma võin natuke avaldada.
Kõigepealt lubage mul tõestada oma ausust, tunnistades, et mõned kuulujutud on
tõepoolest tõesed (pealegi oleks ilmselge eitamine lausa rumal ja kahjulik).

Meil on liiga palju töötajaid ja liiga palju palka.
(Ja väidetavalt liigse seksiga.)
Eralennukid, pilvelõhkujate kontorid ja ilusad sekretärid on tõepoolest toredad.
Kuid mõned meist töötavad aeg-ajalt ka pikki tunde.
Ja on veel üks asi.

Mõned meie kaastöötajad on veidrad.
Eriti kõrgema astme juhid! (Ja poisid teadus- ja arendusosakonnas.)
Loomulikult tekitab see mõnikord hõõrdumist.
Sellegipoolest
MEIE MORAAL ON VÄGA HEA!
Me naerame enda üle. Ja oma kolleegide üle.

"In-naljad" on
oluline osa
meie "ettevõtte kultuur".
Meie personaliosakond on organiseerinud kaks meeskonda. Need võistkonnad
võistlevad. Eesmärk on näha, milline meeskond suudab teist meeskonda kõige
rohkem kiusata.

JÕUDU NAERU KAUDU
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on meie versioon
JÕUDU LÄBI RÕÕMU!
Võistlejatel on nüüd teine eesmärk:

MEELELAHUTUST!

7

8

