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Kāpēc es esmu "nacists" 
  

Šī raksta autors tika pieņemts darbā NSDAP/AO 2014. gada 

sākumā un uzreiz kļuva par ārkārtīgi vērtīgu kolēģi. Šim 

nacionālsociālistu biedram bija būtiska loma mūsu videoprojektā 

2014. gada pavasarī, kas savukārt ļāva nākamajā pavasarī 

paplašināt NS NEWS BULLETIN. 
   

  

   Neviens nav pārsteigts vairāk par ma-

ni, ka esmu vēlīni pievērsies ideoloģijai, 

kas ir tik ļoti nomelnota, ka tiek uz-

skatīta par visļaunāko iespējamo domu 

noziegumu un visļaunākā cilvēka, kāds 

jebkad staigājis pa zemi, - nacionālso-

ciālisma un Ādolfa Hitlera, - ideju au-

tors. 

   Es visu mūžu esmu bijis uzticīgs pa-

tiesības pielūdzējs, lai kur tā būtu un lai 

kādā formā tā izpaustos.  Tas mani dzīvē 

ir aizvedis pa dažiem interesantiem ceļi-

em.  Reizēm šos ceļus ir apvainojušies 

ģimenes locekļi, kuri nav bijuši tik 

godīgi savos darījumos, un, protams, tie 

ir arvien vairāk apgrūtinājuši darbu pa-

saulē, kas kļūst aizvien vairāk 
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korumpēta un bezdvēseliska.  Beidzot esmu nonācis tādā dzīves posmā, kad esmu 

tādā vecumā un fiziskajā stāvoklī, ka strādāt vairs nav iespējams, taču mirdzošā 

patiesība visā tās krāšņumā joprojām paliek manī un darbībā, ko izvēlos veikt.  Tā 

man ir kļuvusi par cienīgu un uzticamu dzīves pavadoni. 

   Viena lieta, ko esmu atklājis par patiesību, ir tā, ka, kamēr tā dzīvo vienā sirdī, 

tā nemirst.  Tai nav nepieciešami īpaši balsti un melu un viltus melu komplekss, 

lai tā ne tikai pastāvētu, bet arī plaukstu un plaukstu.  Patiesībā bez tās nevienu 

tiesiskuma un likumu sistēmu nevar uzskatīt par dzīvotspējīgu.  Būtībā tai piemīt 

uguns un gaisa, zemes un ūdens īpašības.  Tā ir ļoti līdzīga dabas spēkam, taču tā 

mājo cilvēka sirdī.  Un otrādi, jebkurš patiesības ienaidnieks galu galā ir lemts 

bojāejai, vienkārši enerģijas daudzums, kas nepieciešams, lai to slēptu, ir ilg-

termiņā neilgtspējīgs.  Patiesības kalpone ir "neparedzētās sekas", citādi pazīsta-

mas kā "homeostāze", vēl viens dabas spēks.  Plašākā skatījumā patiesībai un re-

alitātei kā tādai, kāda tā ir, ir jāuzvar. 

   Nacionālsociālisma pamatā ir nemainīgi dabas likumi, un tāpēc patiesībai ir ne-

novērtējama vērtība, jo to var noteikt tikai šie likumi.  Mūsu izpratne par patiesību 

mainās tikai tad, ja mēs kļūdītos attiecībā uz dabas likumiem.  Tādējādi gudrs 

vīrietis vai sieviete pārskata savu izpratni par patiesību, lai tā atbilstu viņa vai 

viņas novērojumiem dabā.  Ja šī izpratne ir pareiza un atbilst šiem spēkiem, mēs 

to saucam par neatņemamām patiesībām.  Ja mēs kļūdāmies, mūsu pienākums ir 

attiecīgi to pārskatīt vai arī ciest sekas, kas paredzētas tiem, kuri noliedz dabu un 

dzīvību. 

   Mani, tāpat kā lielāko daļu mūsdienu cilvēku, izglītoja marksistu kontrolētā 

valsts izglītības sistēma.  Šī fanātiski pret dzīvību un dabu vērstā, un pēc definīci-

jas pret patiesību vērstā, viltus reliģija ir cilvēku radīts dēmons, kura eksistencei 

nepieciešams milzīgs enerģijas daudzums cilvēku atbalsta veidā.  Lai iestātos pret 

pašu dzīvības un dabas straumi, ir nepieciešams milzīgs daudzums cilvēku nolieg-

uma, baiļu un melu.  Šādai sistēmai noteikti ir jādarbojas neefektīvi, un tai ir jābūt 

cilvēku radītām sekām, no kurām baidās vairāk nekā no pašas nāves.  Var palikt 

tikai viduvējība.  Jebkura patiesu nopelnu sistēma pēc būtības ir vērsta pret šo 

briesmoni.  Es atklāju, ka saknē esmu pilnīgi nesavienojams ar šādiem meliem un 

viltībām. 

   Mīts par to, ka vairākums atbalsta šo pret patiesību vērsto, pret nopelniem un 

dzīvību vērsto briesmoni, uztur daudzus cilvēkus klusā līdzdarbībā.  Mūsu rases 

labākie sportisti un zinātnieki zina, ka kaut kas ir ļoti nepareizi, jo viņi to redz 

visskaidrāk.  Šodien labākie tiek sodīti.  Rīt viņus var izvest un nošaut.  Apšaubīt 

šo cilvēku uzspiesto lietu kārtību ir nepiedodami, tomēr labākajiem prātiem tas ir 

neizbēgami.  Nav grūti saskatīt, ka pasaule kaut kādā veidā ir apgāzusies kājām 

gaisā.  Nepareizais ir kļuvis pareizais.  Nākotnes distopija ir klāt. 
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   Kad tāds domājošs prāts kā manis domājošais saskaras ar to, par ko tam ir 

teikts, ka nacionālsociālisms ir tīrais ļaunums, un patiešām iedziļinās tajā, 

piemēram, izlasa Mein Kampf un atklāj nevis ārprātīgā trakuma blēņas, bet gan 

izcilā politiskā prāta pārdomātus novērojumus, var tikai brīnīties, kādi vēl meli ir 

sacīti.  Iedziļinoties tā laika kinohronikas kadros, atklājas tīra un sakārtota 

nacionālsociālistiskā sabiedrība, kas ir laimīga un auglīga.  Tas lielākais no 

ļaunākajiem ļaundariem, kas staigājis pa zemi, neslēpjas aiz ložu necaurlaidīgiem 

vairogiem, bet brīvi staigā starp ļaudīm, kas ir starojoši laimīgi un veseli.  Viņa 

pārliecība ir jūtama.  Tas krasi kontrastē ar mūsu pašreizējā laikmeta postu un 

politiķiem, kuri melo un slēpjas aiz vairogiem un tikai kontrolēti uzstājas 

scenārijā uzrakstītā vidē. 

Un, ja domājam, ka tieši šo ēku sabombardēja sabiedrotie?  Tiešām?!  Tas pār-

steidz un atbaida prātu. 

   Nopietni iedziļinoties ebreju jautājumā, atklājas svešzemju kabala, kas kā 

niecīga minoritāte patiesi kontrolē medijus un finanses, kā arī visas citas varas 

siksnas, kontrolējot pat opozīcijas viedokļus!  Var tikai secināt, ka Hitlers bija 

vainīgs tikai tajā, ka atslēdzās no šīm interešu verdzības varām un tā rezultātā iz-

baudīja dažus saldus brīvības un plašas labklājības gadus.  Tikai ebreju vadīts pa-

saules karš bija spējīgs iznīcināt brīvas tautas varenību un pēc tam mūžīgi propa-

gandēt to kā "ļaunu".  Galīgais mērķis, protams, ir panākt, lai jebkāda veida 

pretošanās būtu nelikumīga, uzskatāma par antisemītismu un sodāma ar nāvi, kā 

tas bija pēdējā laikā, kad viņiem bija pilnīga vara ebreju vadītā sarkanā terora 

laikā.  Tālākā jautājuma izpēte atklāj melu un nepamatotu apsūdzību kompleksu, 

kas pārsteidz ar savu vērienu un dziļumu.  Domājošs cilvēks, kas pilnībā pārvalda 

savas spējas, var nonākt tikai pie racionāla secinājuma, ka turpmāka pretošanās ir 

obligāta, ja gribam, lai patiesība, brīvība un labklājība kādreiz atkal kļūtu par 

ģermāņu tautas pamattiesībām.   

   Sapnis par brīvību, labklājību un dzīvi harmonijā ar dabu nav neiespējams sap-

nis.  Tas ir vienīgais sapnis, kas pastāv.  Mūsu pienākums šodien ir mācīt mūsu 

jauniešiem šo patiesību un ieaudzināt viņos zināšanas, ka patiesība un brīvība ir 

ne tikai iespējama, bet arī tā vērta, lai par to cīnītos visprātīgākajā un 

visefektīvākajā iespējamajā veidā, un, jā, galu galā, tā vērta, lai par to mirtu.  Pa-

tiesības kodolu uzturēšana dzīvu ir visvairāk apgānījoša un dzīvi apliecinoša 

rīcība, ko var veikt.  Atbalstiet uz nopelniem balstītas sistēmas, kad un kur vien 

varat.  Atbalstiet tīru zinātni, atbalstiet skaistumu un līdzsvaru, atbalstiet dabu, at-

balstiet patiesu taisnīgumu, nevis atriebību, atbalstiet vārda brīvību un patiesību.  

Atbalstiet savu rasi, lai kā un kad vien iespējams.  Šādi rīkojoties, jūs uzturat 

dzīvu uguni, no kuras var rasties visas citas labas lietas.  Trešā reiha piemiņas sa-

glabāšana ir bagātīgākais avots zaudētā atjaunošanai, kāds vien ir.  Atbalstiet Mein 
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Kampf un citu nozīmīgu nacionālsociālisma rakstu saglabāšanu.  Glabājiet ies-

piestos eksemplārus savās bibliotēkās un apspriest tos, kad vien varat.  Ar laiku 

neizbēgami tos atkal sāks lasīt mūsu rases apzinīgie cilvēki.  Visas lietas atgriežas 

savā laikā. 

   Šī ticība patiesībai un brīvībai nemirs, līdz pēdējais no mums pazudīs no šīs 

zemes virsas.  Šāda zeme nebūs piemērota dzīvošanai nevienai rasei, nemaz neru-

nājot par mūsu.  Taču, kamēr šis laiks vēl nav pienācis, mūsu pienākums ir 

turpināt cīnīties par to.  Lai patiesības gaisma apgaismo jūsu ceļu.  Daba ir 

neapturams spēks.  Pievienojieties Viņai, un nākotne ir mūsu. 
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 Kāpēc es pievienojos 
NSDAP/AO 

  

Vicenç Espaillat 
  

   Apmēram 2014. gada septembrī es jutos ļoti vīlies par to, kāda situācija šobrīd 
valda ASV.  Šī vairs nav tā valsts, uz kuru es un mani vecāki ieradāmies pēc savas 
izvēles!  Mēs esam pārvērtušies par oligarhisku plutokrātiju.  Mēs visi tagad esam 
nodokļu govis, procentu vergi un darba ņēmēji (starp visām citām problēmām - 
liela problēma ir nelegālā imigrācija apgabalā, kur es dzīvoju). 
   Es atcerējos, ko mans tēvs bija teicis par to, ka "Hitleram bija dažas labas 
idejas...", un aizdomājos, vai Amerikā ir kaut kas tāds.  Tā nu es kaprīza pēc 
meklēju Google.  Šāda organizācija bija!  Es sazinājos ar viņiem un nosūtīju viņi-
em iepazīšanās vēstuli.  Tās vadītājs atzina, ka es esmu "labs rakstnieks", un 
jautāja, vai es būtu gatavs uzrakstīt viņiem rakstu.  Es nosūtīju rakstu, tad vēl 
vienu, tad vēl vienu...  Man ar viņiem bija ļoti maz kontaktu, izņemot gadījuma 
rakstu pieprasījumus. 
   Es biju nedaudz vīlies par nepietiekamo komunikāciju.  Taču, pētot šo rakstu 
rakstīšanai, es saskāros ar informāciju, kas, kā izrādījās, nāca no kāda interneta 
foruma.  Es to izpētīju sīkāk un pievienojos.  Ļoti drīz ar mani sazinājās kāds 
NSDAP/AO vervētājs un jautāja, vai es būtu gatavs palīdzēt.   
   Atšķirībā no otras grupas viņu saziņa ar mani bija bieža, un es beidzot jutos tā, it 
kā man būtu iespēja "kaut ko darīt" kāda lielāka mērķa labā.  Viss, ko es gaidīju, 
bija sniegt savu ieguldījumu, tulkojot dokumentus.  Tomēr viņi uzreiz atzina, ka 
man ir "citas spējas", un nekavēja tās likt lietā. 
   Šajā brīdī es veicu nelielu izpēti, lai noskaidrotu, kas bija Gerhards Lauks.  Es 
izlasīju visu, ko varēju par viņu atrast.  Daudz ko no tā ir sarakstījis "ienaidnieks".  
Taču es zinu, kā lasīt starp rindiņām, un savā analīzē spēju ņemt vērā avotu.  In-
formācijas paketē, ko viņi man atsūtīja, viņi sniedza arī dažus autobiogrāfiskus 
materiālus, un es noklausījos dažas radio pārraides, kurās viņš tika intervēts.  Īsā 
laikā es nolēmu, ka Gerhards Lauks ir cilvēks, kuru es cienu un labprāt strādātu. 
   Visu šo laiku (un pēdējos vairākus gadus) es strādāju pašvaldības organizācijā.  
Kāds bija Hitlera Mein Kampf sākotnējais nosaukums?  Tas bija Viereinhalb Jahre 
(des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit jeb Četrus ar pusi gadus 
(cīņas) pret meliem, stulbumu un gļēvumu.  Tas lieliski raksturo manu darbu.  
Meli, muļķība un gļēvulība.  (Es varu dalīties ar dažiem rakstiem presē par or-
ganizāciju, kurā es strādāju.  Vietējie laikraksti par mums raksta ne pa jokam.  
Viņi mūsu direktoru padomi dēvē par: nu, to es izlaidīšu!  Minēšu tikai vienu triv-
iālu piemēru no savas ikdienas: es kā IT vadītājs esmu tas, kuram lūdz uzstādīt 
klēpjdatoru un projektoru valdes zālē, kad tas ir nepieciešams.  Šķiet, ka 
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nevienam citam nav intelekta vai spēju pieslēgt klēpjdatoru pie projektora un to 
ieslēgt.  Taču, kad es ierados to darīt, viņi mani uz to vērsa... "Pieslēdziet klēpjda-
toru un pieslēdziet Ethernet kabeli pie Ethernet pieslēgvietas, un VGI kabeli pie 
projektora...".  Paldies, Dr. Science, ka izturējāties pret mani kā pret piecgadīgu 
bērnu!) 
   Gerharda Lauka attieksme pret mani ir pretējā spektra galā!  "Šeit ir puisis ar 
zināmām spējām, paskatīsimies, kur mēs viņu vislabāk varam izmantot."  Kāds 
atsvaidzinošs kontrasts! 
   Tātad, rezumējot, NSDAP/AO mani piesaistīja ar to, ka tajā ir kompetenta va-
dība, ka atbildīgais cilvēks nevairās no komunikācijas ar "pakalpiņiem" un ka šī 
organizācija jau vairāk nekā četrus gadu desmitus dara kaut ko vērtīgu.  Es ap-
skatīju citas organizācijas, bet man nav pārāk liela vēlme valkāt formas tērpus un 
iesaistīties ielu aktīvismā.  Šajās aktivitātēs nav nekā slikta, vienkārši tās nebija 
tas, kas mani piesaistīja, un lauku apvidū, kur dzīvoju, nebija daudz iespēju no-
darboties ar šādām lietām. 
   Līdz šim nekas no NSDAP/AO man nav bijis garlaicīgi.  Tas ir bijis izai-
cinājums šī vārda pozitīvajā nozīmē.  Man ir paticis darīt visu man uzticēto darbu.  
Attiecībā uz to, kas mani mulsināja, es varu tikai minēt jebkura mūsu program-
matūras piegādātāja produkta īpatnības.  Man pagāja mazliet laika (mazāk nekā 
mēnesis), lai pilnībā izprastu darba plūsmu, bet tagad jūtu, ka esmu tās apguvis.  
Jo vairāk esmu uzzinājis par organizāciju, jo vairāk novērtēju, cik labi tā tiek va-
dīta. 
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Kaitēkļu apkarošana 
  

Pirmā animācija mūsu eksperimentālajā video sērijā ir veltīta kaitēkļu apka-
rošanai. Šeit ir teksts. 
  
   Kaitēkļu apkarošana ir absolūti nepieciešama jebkuras sabiedrības veselībai un 
laimei. 
   Ir daudz kaitēkļu veidu. Kukaiņi un grauzēji ir labi zināmi.  Taču tie nav visslik-
tākie. 
   Visbīstamākais kaitēklis ir Apex parazīts. 
   Atšķirībā no citiem kaitēkļiem Apex parazīts nenogalina savas izdzīvošanas dēļ.  
Tas nogalina, jo izjūt dziļu instinktu naidu pret cilvēka dvēseli.  Pret dabu.  Pret 
Dievu. 
   Šis Apex Parazīts visvairāk ienīst ariju. 
   Rietumu civilizācija ir slima, jo tā ir invadēta ar šo kaitēkli. 
   Apex parazīts inficē savu upuri ar toksīniem.  Daži no šiem toksīniem uzbrūk 
mūsu organismam.  Līdzīgi cilvēka radītiem bioloģiskajiem ieročiem.  Citi toksīni 
uzbrūk mūsu prātam.  Piemēram, cilvēka radītā garīgā slimība, ko dēvē par 
politkorektumu. 
   Šis nav pirmais cilvēka izraisītais mēris pasaules vēsturē.  Līdzīgu mēri pirms 
simts gadiem piedzīvoja Veimāras Vācija. 
   SS kaitēkļu apkarošanas eksperti atrada efektīvu ārstēšanu.  Sliktākā mēra 
pārnēsātāja - Apex parazīta - identificēšana un neitralizēšana. 
   Kaitēkļu apkarošana nav viegla!  Tā prasa modrību.  Un laba sanitārija. 
   Tomēr kaitēkļi vienmēr pastāvēs. Tā sauktā galīgā risinājuma nav.  Vienīgais ris-
inājums ir efektīva kaitēkļu apkarošana. 
   SS nenopietni varoņi ir pelnījuši atzinību par savu novatorisko darbu.  Diemžēl 
viņus ierobežoja pārmērīgs humānisms. 
   Mēs vairs nepieļausim šo kļūdu. 
   Nākamreiz - vairs ne Mister Nice Guy! 
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