NACIONĀLSOCIĀLISTU PRINCIPI
Vēlos jūs iepazīstināt ar mūsdienu Amerikas Nacionālsociālistu galvenajiem principiem, kuri ir pamats
cilvēces attīstībai un progresam. Šos septiĦus pamatprincipus definēja Linkolns Rokvels.
I.

Mēs ticam, ka godīgs cilvēks nekad nevarētu būs laimīgs materiālā labuma un komforta
meklēšanā bez kāda augstāka mērėa, kas ir cēlāks par personīgo labumu un kuram tas velta
daĜu savas dzīves, pārkāpjos savām egoistiskajām tieksmēm. Mums, Nacionālsociālistiem, šis
mērėis ir cīĦa par savas Rases pastāvēšanu un kopēju labumu katram Baltajam cilvēkam
Eiropā.

II.

Mēs ticam, ka sabiedrība var funkcionēt veiksmīgi un apmierinoši tikai tad, ja tā ir kā vienots
organisms. Katra sabiedrības daĜa pilda noteiktu funkciju, kas tai ir vispiemērotākā.

III.

Mēs ticam, ka cilvēks var progresēt vienīgi tad, ja tas pakĜaujas Dabas likumiem un ir tai
pazemīgs, pilda un akceptē tās likumus

IV.

Mēs ticam, ka cīĦa ir evolūcijas progresa pamat sastāvdaĜa un, ka cīĦa ir arī dzīves kā tādas
pamatā.

V.

Mēs ticam, ka cilvēkam nav tiesības uz precēm un pakalpojumiem, kas ir viĦa darba augĜi,
izĦemot gadījumus, ja viĦš neveicina šo preču līdzīgu sadali.

VI.

Mēs ticam, ka sabiedrībai ir jāredz, kā labs un godīgs cilvēks ir brīvs un, ka tam ir dotas visas
iespējas attīstīt un pilnveidot sevi, līdz tiek sasniegts tā maksimālais potenciāls, Ħemot vērā, ka
cilvēks saudzē pats savu veselību, izglīto pats sevi, lai attīstītu savas dotības, kā arī pats sevi
aizsargā no politiskās un ekonomiskās ekspluatācijas.

VII.

Mēs ticam, ka Ādolfs Hitlers bija neizdibināmā Radītāja dāvana pasaulei, kurā valdīja žīdiskie
boĜševiki. Šis cilvēks ar savu varonīgo garu dod mums spēku un iedvesmu mosties no
vajāšanām un naidīgās attieksmes, lai nestu pasaulei ideālismu, reālu mieru, internacionālu
kārtību un sociālu taisnību visām Eiropas Baltajām nācijām.

Šie septiĦi principi ir mūsu kustības stūrakmeĦi. Mēs tos uzskatām par absolūti patiesiem un taisnību
nesošiem. Tie ir nemainīgi. Tikai ar šo principu īstenošanas taktiku mēs varam „iekustināt” guĜošo pasauli.
Mets Koels. „New Order” līderis.
http://www.theneworder.org/
Citai informācijai latviešu valodā apmeklējiet http://nseuropa.org/Latvian/Index.htm
http://der-stuermer.org/indlat.htm
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/latviesu/index.htm
http://www.estland88.com/?lang=lat
Vai arī caur mājas lapu uzturētāju koordinātām mēăināt ar mums sadzināties.

