
                   
 
                      R.I.P. Robert Jay Mathews  
 
Vzdajme hold martýrovi našej rasy Bobymu Mathewsovi, ktorý bojoval za naše blaho a našu 
budúcnosť. Pôsobil v USA a bol kľúčovou postavou The Order (Bruder Schweigen), čo sa mu 
stalo osudným dňa 8.12.1984. 
 
Bol hrdinom a obrovským prínosom. 
 
 
 
Robert Jay Mathews byl tvrdě pracující muž, který žil Metaline Falls, kde si chtěl splnit sen o 
tom, že jednoho dne bude mít svou vlastní malou farmu. Toho času byl Robert členem Tax 
Rebellion Movement. Kvůli tomuhle jednou přišli FBI navštívit jeho vedoucího v dolech, ale 
neočekávali že vedoucí je jimi znechucený. 
 
Když bylo Robertovi 20 let, opustil Tax Rebellion Movement i Arizonu , přestěhoval se do 
Washingtonu. V důsledku jeho zhnusení Americkým lidem se Robert usadil a trávil spoustu 
svého času jen prací na své půdě a četbou, později jako ženatý muž a otec syna.. Díky jeho 
zájmu o četbu dějin a jeho znalost staré Evropské historie probudil svoji rasovou hrdost. 
Stejně jako láska k jeho lidu rostla čím dále tím více , tak rostla jeho nenávist k těm, kteří stáli 
proti tomu. 
 
The Order Bruder Schweigen 
Září 1983, Robert Mathews měl všeho dost a domníval se, že je čas ukončit genocidu na 
našem lidu a zabezpečit budoucnost našich býlích dětí. Byl čas přestat mluvit a začít jednat. A 
tak zformoval Order Bruder Schweigen. Jejich hlavním cílem bylo bojovat proti genocidě 
našeho lidu a ochránění Árijské bašty na Severozápadě Pacifiku. Během krátkého času 
jednoho roku nastřádali běžnými loupežemi více než 4 miliony dolarů , zavraždili Alana 
Berga , falšovali Federální Rezervní účty a zřídili různá výcviková střediska. 
 



369 dolarů bylo vybráno z jednoho Washingtonského pornoshopu. 50 000 dolarů bylo 
vykradeno z obrněného vozu, které parkovalo před obchodním domem. Kvůli tomu museli 
odlákat policii výbuchem bomby v Seattleském divadle. Přes 3.8 milionu dolarů bylo 
uloupeno z Brinkovy obrněné dodávky blízko Ukiahu v Kalifornii. Tato loupež byla jejich 
největší a zapsala se do dějin jako největší loupež z obrněného vozu. Mathews vyloupil 25 
000 dolarů z Seattle City bank. Peníze byly použity na získání vozidel, vybavení a zbraní. 
Rovněž darovali nějaké peníze kamarádům aby se pokusili sjednotit jednotlivé rasové 
organizace. 

                                               
 
Alan Berg , židovský redaktor v Denverském rádiu, který měl trvale anti -arijské řeči v jeho 
vysílání, byl zavražděn nedaleko jeho domu v červenu 1984. 
 
Zatčení  
Když bylo v Brinkově obchodě rušno, Mathews ztratil pistoli , která FBI dovedla k jinému 
členu Orderu. Zároveň byl zatčený Thomas Martinez za falšování peněz. Po tom všem se stal 
informátorem. Martinez odletěl do jednoho Portlandského hotelu, kde se chtěl setkat s 
Mathewsem a dalším členem Orderu Garym Yarbroughem. Neznalí Martinezovy zrady , příští 
ráno do hotelu dojeli.. Mathews byl postřelen do ruky a byl schopný uprchnout potom co 
zranil důstojníka. Yarbrough byl zatčen. FBI stopovali Mathewse až k Whidbey Island , 
Washington. V prosinci 1984 FBI, BATF a SWAT odstřelovali Mathewsův dům po více jak 
36 hodin. Mathews byl upálen zaživa , zavražděn. 
 
Bruce Pierce zapsali na seznam deseti nejhledanějších osob FBI. Byl zatčen za zaslání 
falešného 50 dolarového účtu pro Aryan Nations po dohodě v Hayden Lake v Idaho. Zatýkání 
konečně skončilo zatčením Richarda Scutari , jediného člena Orderu, který dosud unikal. 
 
30 prosince, 1985 všechny členy Orderu odsoudili. Rozsudky byly mezi 40 až 100 lety 
vězení. Mnoho takzvaných "kamarádů" se obrátilo proti Orderu a stali se "svědky" u soudu. 
 
Později byl i soud za vraždu Alana Berga. David Lane a Bruce Pierce dostali rozsudek se 150 
roky navíc. 
 
Všichni také dostali rozsudky za takzvané "RICO" zločiny. "RICO" znamená Racketeer 
Influenced and Corrupt Organisations ="Organizované vydírání ovlivňující korupci" a je 
zapsán pod Americkým Kódem Opatření nadpis 18, Zločin a trestní jednání část 1 - Zločin, 
kapitola 96. 
 
The Order dnes  



Všichni z uvězněných členů Orderu zůstali věrní naší věci. Jsou stále aktivní jakýmkoli 
způsobem, s tou trochou svobody, kterou mají. David Lane například má svůj 14 Words 
Press. 
 
Robert Mathews se stal hrdinou , více známý v US než v Evropě. Je stále připomínán v 
mnoha písních, věnováních a organizacích, a nejspíš navždy bude. Zde jsou Mathewsova 
poslední slova, která napsal na konci svého posledního dopisu. 
 
"Nebudu se už dále skrývat, raději zmáčknu FBI a ukážu jim, jaké to je být loven. Jednám tak 
z logického předpokladu že mé dny na této planetě jsou sečteny. Ale i přesto nemám strach. 
Protože realitou mého života je smrt a to nejhorší, co mi nepřítel může udělat je, že mi mou 
cestu na tomto světě zkrátí. JÁ odejdu s vědomím že jsem udělal všechno abych zabezpečil 
budoucnost svých dětí. RJM " 


