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Miksi olen "natsi" 
  

Tämän artikkelin kirjoittaja värvättiin NSDAP/AO:n palvelukseen vuoden 

2014 alussa, ja hänestä tuli välittömästi erittäin arvokas työtoveri. Tämä 

kansallissosialistinen toveri oli avainasemassa videoprojektissamme keväällä 

2014, mikä puolestaan mahdollisti NS NEWS BULLETINin laajentumisen 

seuraavana keväänä. 

   

 

   Kukaan ei ole yllättyneempi kuin 

minä, kun huomaan olevani 

myöhäisessä vaiheessa käännynnäinen 

ideologiaan, jota on parjattu niin paljon, 

että sitä pidetään yleisesti pahimpana 

mahdollisena ajatuksellisena rikoksena 

ja pahimman maan päällä kulkeneen 

miehen, kansallissosialismin ja Adolf 

Hitlerin, aivoituksena. 

   Olen koko elämäni ajan palvellut 

hartaasti totuutta, missä ja missä 

muodossa tahansa se onkaan.  Tämä on 

johtanut minut mielenkiintoisille po-

luille elämässäni.  Joskus näitä polkuja 

ovat paheksuneet perheenjäsenet, jotka 

eivät ole olleet niin rehellisiä asioissaan, 

ja ne ovat varmasti tehneet yhä 

vaikeammaksi työskennellä maailmassa, 
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joka on yhä korruptoituneempi ja sieluttomampi.  Olen vihdoin tullut elämässäni 

siihen pisteeseen, jossa olen siinä iässä ja fyysisessä kunnossa, että työ on mah-

dotonta, mutta hohtava totuus kaikessa loistossaan pysyy edelleen minussa ja 

niissä toimissa, joita valitsen tehdä.  Olen havainnut sen arvokkaaksi ja uskol-

liseksi kumppaniksi läpi elämän. 

   Yksi asia, jonka olen huomannut totuudesta, on se, että vaikka se elää 

sydämessä, se ei kuole.  Se ei tarvitse erityisiä tukia eikä valheiden ja tekosyiden 

kokonaisuutta, jotta se ei vain olisi olemassa, vaan kukoistaisi ja menestyisi.  Itse 

asiassa mitään oikeusjärjestelmää ja lakia ei voida pitää elinkelpoisena ilman sitä.  

Pohjimmiltaan sillä on tulen ja ilman, maan ja veden ominaisuudet.  Se on hyvin 

paljon luonnonvoiman kaltainen, mutta se asuu ihmissydämessä.  Kääntäen kaikki 

totuuden viholliset ovat viime kädessä tuhoon tuomittuja, koska pelkästään sen sa-

laamiseen tarvittava energiamäärä on pitkällä aikavälillä kestämätön.  Totuuden 

palvelijatar on "tahattomat seuraukset", joka tunnetaan myös nimellä 

"homeostaasi", toinen luonnonvoima.  Asioiden laajemmassa tarkastelussa totu-

uden ja todellisuuden sellaisena kuin se on, on voitettava. 

   Kansallissosialismin perustana ovat muuttumattomat luonnonlait, ja näin ollen 

totuus on korvaamattoman arvokas, sillä se voidaan määritellä vain noiden lakien 

avulla.  Käsityksemme totuudesta muuttuu vain, jos olisimme erehtyneet lu-

onnonlaeista.  Viisas mies tai nainen tarkistaa näin ollen käsityksensä totuudesta 

vastaamaan luonnonhavaintojaan.  Kun nämä käsitykset ovat oikeita ja sopusoin-

nussa näiden voimien kanssa, kutsumme niitä luovuttamattomiksi totuuksiksi.  

Kun me erehdymme, meidän velvollisuutemme on korjata ne vastaavasti tai kärsiä 

seuraukset, jotka on tarkoitettu niille, jotka kieltävät luonnon ja elämän. 

   Minut, kuten useimmat ihmiset nykyään, koulutettiin marxistien hallitsemassa 

julkisessa koulutusjärjestelmässä.  Tämä fanaattinen elämän- ja luonnonvastainen 

ja määritelmällisesti totuudenvastainen ja väärä uskonto on ihmisen luoma de-

moni, joka vaatii olemassaoloonsa valtavia määriä energiaa ihmisten tuen muodos-

sa.  Itse elämän ja luonnon virtausten vastustaminen vaatii valtavia määriä ihmisen 

kieltämistä, pelkoa ja valheita.  Tällaisen järjestelmän on väistämättä toimittava 

tehottomasti ja sillä on oltava ihmisen suunnittelemia seurauksia, joita pelätään en-

emmän kuin itse kuolemaa.  Vain keskinkertaisuus voi jäädä jäljelle.  Mikä tahansa 

todellisten ansioiden järjestelmä on hengeltään tämän hirviön vastainen.  Huoma-

sin olevani pohjimmiltani täysin yhteensopimaton tällaisten valheiden ja tekosy-

iden kanssa. 

   Myytti siitä, että enemmistö tukee tätä totuudenvastaista, ansioiden vastaista ja 

elämänvastaista jättiläistä, pitää monet ihmiset hiljaisessa osallisuudessa.  Ro-

tumme parhaat urheilijat ja oppineet tietävät, että jokin on pahasti pielessä, sillä he 

pystyvät näkemään sen kaikkein selvimmin.  Nykyään parhaita rangaistaan.  Hu-
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omenna heidät saatetaan ottaa kiinni ja ampua.  Tämän ihmisten pakottaman jär-

jestyksen kyseenalaistaminen on anteeksiantamatonta, mutta parhailla mielillä 

väistämätöntä.  Ei ole vaikea nähdä, että maailma on jotenkin kääntynyt 

ylösalaisin.  Väärästä on tullut oikea.  Tulevaisuuden dystopia on yllämme. 

   Kun minun kaltaiseni kyseenalaistava mieli kohtaa sen, mitä kansallissosial-

ismissa on kerrottu olevan puhdasta pahuutta, ja kun se todella tutkii sitä - vaikka-

pa lukee Mein Kampfin eikä löydä siitä hullun hourailua vaan nerokkaan po-

liittisen mielen harkittuja havaintoja - se voi vain ihmetellä, mitä muita valheita on 

kerrottu.  Kun tarkastellaan syvemmälle tuon ajan uutiskuvamateriaalia, paljastuu 

puhdas ja järjestyksessä oleva kansallissosialistinen yhteiskunta, joka on onnel-

linen ja hedelmällinen.  Tuo suurin maan päällä kulkeneista pahoista ihmisistä ei 

piileskele luodinkestävien suojien takana, vaan kulkee vapaasti ihmisten keskellä, 

jotka ovat säteilevän onnellisia ja terveitä.  Hänen luottamuksensa on käsin kos-

keteltavissa.  Tämä on jyrkässä ristiriidassa nykyisen aikakautemme kurjuuden ja 

poliitikkojen kanssa, jotka valehtelevat ja piiloutuvat kilpien taakse ja esiintyvät 

vain kontrolloidusti käsikirjoitetuissa ympäristöissä. 

Ja jos ajatellaan, että liittoutuneet pommittivat tätä?  Ihanko totta?!  Se hämmentää 

ja karkottaa mielen. 

   Juutalaiskysymyksen vakava tarkastelu paljastaa vieraan salaliiton, joka pienenä 

vähemmistönä todella hallitsee tiedotusvälineitä ja rahoitusta, samoin kuin kaikkia 

muita vallan vipuvarsia, ja joka hallitsee jopa oppositiossa olevia näkemyksiä!  

Voidaan vain tulla siihen johtopäätökseen, että Hitler oli syyllinen vain siihen, että 

hän irrottautui näistä etujen orjuuttajista ja nautti sen seurauksena muutamista su-

loisista vapauden ja laajan vaurauden vuosista.  Vain juutalaisten johtama maail-

mansota kykeni tuhoamaan vapaan kansan voimanpesän ja sitten propagoimaan 

sitä "pahana" ikuisesti sen jälkeen.  Lopullisena tavoitteena on varmasti tehdä 

kaikenlainen vastarinta laittomaksi, antisemitismiksi ja kuolemanrangaistukseksi, 

kuten oli viimeksi kun heillä oli täysi valta juutalaisten johtaman punaisen terrorin 

aikana.  Asian tarkempi tutkiminen paljastaa valheiden ja perusteettomien väittei-

den kokonaisuuden, joka on laajuudeltaan ja syvyydeltään hämmästyttävä.  Ajat-

televa ihminen, joka hallitsee kykynsä täysin, voi tulla vain siihen järkevään 

johtopäätökseen, että vastarinnan jatkaminen on pakollista, jos totuudesta, vapaud-

esta ja vauraudesta aiotaan koskaan tulla jälleen saksalaisten ihmisten 

synnyinoikeus.   

   Unelma vapaudesta, vauraudesta ja elämästä sopusoinnussa luonnon kanssa ei 

ole mahdoton unelma.  Se on ainoa mahdollinen unelma.  Velvollisuutemme on 

nykyään opettaa nuorillemme tämä totuus ja istuttaa heille tieto siitä, että totuus ja 

vapaus eivät ole vain mahdollisia, vaan niiden puolesta kannattaa taistella mah-

dollisimman älykkäällä ja tehokkaalla tavalla ja että niiden puolesta kannattaa 
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viime kädessä kuolla.  Totuuden ytimien pitäminen elossa on kumouksellisinta ja 

elämää vahvistavinta, mitä voidaan tehdä.  Tukekaa ansioihin perustuvia järjest-

elmiä aina ja kaikkialla, missä voitte.  Tukekaa puhdasta tiedettä, tukekaa 

kauneutta ja tasapainoa, tukekaa luontoa, tukekaa todellista oikeutta koston sijaan, 

tukekaa sananvapautta ja tukekaa totuutta.  Tukekaa rotulajitovereitanne miten ja 

milloin vain mahdollista.  Näillä teoilla pidätte yllä tulta, josta kaikki muu hyvä 

voi kumpuaa.  Kolmannen valtakunnan muiston elossa pitäminen on rikkain mah-

dollinen lähde menetetyn jälleenrakentamiseen.  Tukekaa Mein Kampfin ja muiden 

kansallissosialistien keskeisten kirjoitusten saatavilla pitämistä.  Säilyttäkää kir-

jastossanne paperiversioita ja keskustelkaa niistä, kun voitte.  Aikanaan on 

väistämätöntä, että rotumme valveutuneet ihmiset ottavat ne jälleen esille.  Kaikki 

asiat palaavat aikanaan. 

   Tämä usko totuuteen ja vapauteen ei koskaan kuole, ennen kuin viimeinenkin 

meistä on kadonnut maan päältä.  Sellainen maapallo ei kelpaa minkään rodun 

elämiseen, saati sitten meidän rodullemme.  Mutta kunnes tämä aika on koittanut, 

velvollisuutemme on jatkaa ponnistelujamme.  Antakaa totuuden valon valaista 

tietänne.  Luonto on pysäyttämätön voima.  Liittykää yhteen sen kanssa, ja tule-

vaisuus on meidän. 
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Voimaa naurun kautta: 

Johdanto 
  

Paroni 
  

Kaikki ovat kuulleet hurjia huhuja "salaisista tukikohdista". 

  

Etelä-Amerikassa.  

  

Etelänavalla. 

  

Kuun pimeällä puolella. 

  

Ja tietenkin Nebraskassa! 

  

Mikä on tosiasia? Mikä on fiktiota? 
  

Voin auttaa! Mutta tiedättehän vanhan sanonnan: 

  

Voisin kertoa sinulle. 

Mutta silloin minun pitäisi tappaa sinut. 
  



6 

Tämä aiheuttaa minulle pulman. Yrityksellämme on tiukka periaate pysyä laillise-

na. Ja henkirikos ei ole laillinen Nebraskan osavaltiossa. (Sitä paitsi, te ette ole 

karjavarkaita!) 

  

En voi siis paljastaa liikaa. Mutta voin paljastaa hieman. 

  

Ensin haluan todistaa rehellisyyteni myöntämällä, että muutamat huhut ovat todel-

lakin totta (sitä paitsi olisi suorastaan typerää ja haitallista kieltää 

itsestäänselvyys). 

  

Meillä on liikaa henkilöstöä ja liikaa palkkaa. 

(Ja väitetysti yliseksuaalinen.) 
  

Yksityiset suihkukoneet, pilvenpiirtäjien toimistot ja kauniit sihteerit ovat todel-

lakin mukavia. 

  

Jotkut meistä työskentelevät kuitenkin toisinaan myös pitkiä työpäiviä.  

  

Ja on vielä yksi asia. 

  

Jotkut työtovereistamme ovat outoja. 
  

Erityisesti ylemmät johtajat! (Ja tutkimus- ja kehitysosaston tyypit.) 

  

Luonnollisesti tämä aiheuttaa joskus kitkaa.  

  

Siitä huolimatta 

MORAALIMME ON ERITTÄIN HYVÄ! 

  

Nauramme itsellemme. Ja kollegoillemme.  

  

"In-vitsit" ovat 

tärkeä osa 

"yrityskulttuurimme". 
  

Henkilöstöosastomme on järjestänyt kaksi ryhmää. Nämä joukkueet kilpailevat. 

Tavoitteena on nähdä, kumpi joukkue pystyy kiusaamaan toista joukkuetta eniten. 
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VOIMAA NAURUN KAUTTA 

on meidän versiomme 

VOIMAA ILON KAUTTA! 
  

Kilpailijoilla on nyt TOINEN tavoite:  

  

VIIHDYTTÄÄ SINUA! 
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