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"Generacije" 

Naše periodične publikacije 
  

PRVA GENERACIJA  
  

Rojen v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja. 

  

NS KAMPFRUF v nemškem jeziku je 

začel izhajati leta 1973 v obliki biltena. 

Jeseni istega leta se je razširil na tabloid-

ni format. 

  

NS REPORT v angleškem jeziku je začel 

izhajati leta 1975 v obliki biltena. Leta 

1977 se je razširil na tabloidni format. 

Preimenovalo se je v THE NEW OR-

DER. 

  

Obe publikaciji sta redno izhajali več kot 

tri desetletja - včasih dvakrat mesečno, 

včasih četrtletno.  

  

Vendar so jih na prelomu stoletja 

zmanjšali na obliko biltena. 
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Poleg tega so bili zaradi velike recesije med letoma 2010 in 2015 prisiljeni v 

"hibernacijo". Spomladi leta 2015 so prišli iz zimskega spanja. Od takrat se po-

javljajo vsak mesec.  

  

DRUGA GENERACIJA 
  

Rojen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. 

  

Še osem tabloidnih časopisov.  Izidejo približno trikrat na leto. 

  

Leta 1990 je bila tretja jezikovna izdaja švedščina. Madžarščina je leta 1991 

postala četrta. Francoska, španska, portugalska, italijanska in nizozemska izdaja 

so istočasno izšle januarja 1992. Danščina je postala deseta decembra 1992. Leta 

1993 je NSDAP/AO delno financirala ruski tabloid, ki je izhajal v Rusiji.  

  

TRETJA GENERACIJA 
  

Rojen v prvem desetletju tega stoletja.  

  

Večinoma so to le pomanjšane različice obstoječih desetih tabloidov. In še nekaj 

dodatnih jezikov. Format biltena. Redno so še vedno objavljali le nemške in an-

gleške biltene. Druge so izhajale občasno. 

  

ČETRTA GENERACIJA 
  

Rojen v drugem desetletju tega stoletja. 

  

Nemška, angleška in španska jezikovna izdaja se je iz hibernacije prebudila leta 

2015. Od takrat izhajajo redno mesečno. Deset drugih jezikovnih izdaj je izhajalo 

občasno. 

  

PETA GENERACIJA  
  

Rojen maja 2022. 

  

Najnovejši član naše "družine revij" je večjezični bilten WEEKLY, ki na spletu 

izhaja v 23 jezikih.   
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Mesečne revije "starejših bratov in sester" še naprej izhajajo mesečno. Povečuje 

se tudi število jezikovnih izdaj. 

  

Maja 2022 sta se v okviru poletne ofenzive istočasno začeli širitev založništva in 

širitev interneta.  

  

Naša ekipa za raziskave in razvoj je več kot mesec dni delala dobesedno po 16 ur 

vsak dan, da bi ustvarila sisteme, ki so sposobni te velike širitve. 

  

POMAGATE! 

  

Že 15 minut na dan pomeni 90 ur na leto. 

  

Za več informacij se obrnite na nas. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Poroèila Frontline 

Intervju z 

Britanski veteran NSDAP/AO 
  

Uvod 
  

V tej številki "Frontline Reports" bomo intervjuvali zelo predanega britanskega 

veteranskega tovariša iz Škotske. 

  

Naslednji intervju je bil narejen za "NS-Kampfruf (NSK)", ki ga vodi njegov 

glavni urednik "Wehrwolf". 

   

Intervju 
  

NSK: Predstavite se. 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Sem torej to, kar levica opisuje kot "bled, moški 

in zastarel" - sem beli moški srednjih let. Poskusite kaj podobnega reèi o 

"izbranem ljudstvu" ali drugih manjšinah in kmalu boste videli notranjost 

policijske celice, ne pa èe boste napadli belega èloveka. 

  

Nacionalsocialist sem od svojega 15. leta in sem odrašèal na severu Škotske. Poto-

val sem po svetu in imel veliko veselje spoznati podobno misleèe nacionalsocial-

iste, kjerkoli sem potoval. Aretirali so me, ker sem se udeleževal sreèanj, ki so vel-

jala za "protiustavna", napadali so me v tisku in na televiziji zaradi mojih prizade-

vanj pri rekrutiranju, po približno štiridesetih letih pa še vedno razglašam našo 

veroizpoved in sem bolj kot kdaj koli prej preprièan o praviènosti našega boja in 

veri v našo konèno zmago. 

  

NSK: Opišite svoja politièna stališèa. 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Verjamem v ljudsko skupnost, ki temelji na rasi. 

Skupnost, ki živi v harmoniji z veènimi zakoni narave. Skupnost, v kateri so vsi 

cenjeni in ima vsak svojo vlogo pri pospeševanju napredka ljudstva in rase. 

  

NSK: Zakaj ste izbrali nacionalsocialistièni del in ne "tradicionalne" poti britans-

kega fašizma (Sir Oswald Mosley je bil na primer v tem èasu (spet) aktiven s 

svojim Unionskim gibanjem (UM)). 
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Britanski veteran NSDAP/AO: To je dobro vprašanje. Levica uporablja izraza 

"fašist" in "nacist" kot zamenljivi žaljivki, a to nista. Fašizem je korporativistièna 

ekonomska filozofija, medtem ko nacionalsocializem temelji na rasi in rasa je 

vse. Levici so oprali možgane, da uporablja te izraze, ne da bi jih razumela. Ne 

vedo niti, kaj je nacionalsocialist. Na univerzi so me imenovali "fašist", na kar 

sem odgovoril z besedami: "Še nikoli nisem bil tako užaljen; jaz sem nacionalso-

cialist". Tam so mi odgovorili: "Žal mi je, nisem vedel, da ste socialist". 

  

NSK: Kakšno je vaše mnenje o zgodovinskih gibanjih pred vojno in med vojno: 
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Nacionalsocialistièna liga (NSL), The Honourable Unity Valkyrie Mitford, British 

Free Corps (BFC)/Legion of St. George itd. 

  

Zakaj so bili neuspešni? Ali bi jih sploh lahko šteli za avantgardo? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Vse to so bile dragocene stopnièke pri napre-

dovanju nacionalsocialistiène svetovne perspektive Velike Britanije. Vendar pa so 

imele po mojem mnenju temeljno pomanjkljivost, zaradi katere so propadle, saj 

niso nastale iz ljudstva, vodili so jih veèinoma pripadniki višjih razredov, bile so v 

veliki meri reakcionarne in so nastale kot posledica vzpona komunizma. Sam füh-

rer je dejal, da bi morali voditelji izhajati iz ljudstva, kar se kaže v ustanovitvi šol 

Adolfa Hitlerja in nacionalnih politiènih izobraževalnih akademij, ki jih je usta-

novila NSDAP. 

  

NSK: Kdaj ste se zaèeli ukvarjati s politiko in kaj vas je k temu spodbudilo? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Leta 1979 so bile splošne volitve, ko je bila na 

oblast izvoljena gospa Thatcher, na njih pa je Nacionalna fronta postavila 303 kan-

didate (skupaj 635 sedežev), vendar je prejela le 1,5 % vseh glasov. V prejšnjih 

letih so se zgodili rasni nemiri in v Veliko Britanijo so prihajali "vietnamski ljudje 

na èolnih". Sèasoma sem postal mladinski organizator pri Mladi nacionalni fronti 

in z denarjem, ki sem ga dobil za nakup in distribucijo izvodov našega èasopisa 

Bulldog (urednik tega èasopisa Joe Pearce je pozneje preklical svojo "rasistièno 

preteklost" in trenutno predava na zasebnem ameriškem katoliškem kolidžu ter vel-

ja za vodilnega katoliškega biografa). Na tej stopnji svoje politiène poti sem bil 

bolj nacionalist, ki je verjel v "Britanijo za Britance". 

  

NSK: Opišite položaj nacionalsocialistov v zgodnjem obdobju povojnega obdobja 

v Veliki Britaniji? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Med drugo svetovno vojno je bil ta povojni 

nacionalsocialist brez obtožbe ali sojenja zaprt na podlagi zloglasne uredbe 18B. 

Ko so bili izpušèeni, je bilo na njihovih osebnih izkaznicah oznaèeno, da so pri-

porniki po uredbi 18B, zato so težko našli zaposlitev. Vendar so nacionalsocialisti 

še vedno ohranjali vero in vodilna oseba v tistem èasu je bil Arnold Leese, ki je šel 

po vojni veèkrat v zapor zaradi objavljanja pamfletov o judovski naravi druge svet-

ovne vojne, leta 1947 pa je bil zaprt za eno leto, ker je pomagal vojnim ujetnikom 

Waffen-SS pobegniti iz britanskega koncentracijskega taborišèa. Leese je postal 

mentor Colina Jordana, ki je bil nedvomno najvidnejši povojni nacionalsocialist v 

angleško govoreèem svetu. 
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NSK: Ker so bili celo "domaèi" fašisti in nacionalsocialisti družbeno prepovedani 

(s strani medijev, ki so jih nadzorovali Judje), je bilo v tistem obdobju za mladega 

èloveka težko oblikovati pozitivno mnenje o Nemèiji in nacionalsocializmu kot 

takem? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Ko sem izrazil svoja stališèa, sem bil vsekakor 

prepoznaven in sem povzroèil, recimo temu, "vroèe razprave" celo s starejšimi èla-

ni družine, in ko so na moji knjižni polici našli izvod knjige "Six Million Lost and 

Found", so bili nekoliko šokirani. Drugi niso hoteli razpravljati, ker so bili zaprti, 

ker so videli kronike, dokumentarne filme o "svetu v vojni" in so "vedeli", kaj se je 

zgodilo. To izogibanje je okrepilo moja stališèa, zakaj je bilo nesprejemljivo 

povedati te stvari? Zakaj nisi mogel imeti drugaènih mnenj? Èesa so se bali?  Mis-

lim, da je vse skupaj v skladu z Nietzschejem in "kar me ne ubije, me okrepi". 

  

NSK: Opišite vplive, ki so vas usmerili na to pot. Kot Britanec opišite svoje 

mnenje o drugi svetovni vojni. 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Kot otrok, ki je odrašèal v Veliki Britaniji v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, sem bil stalno izpostavljen hollywoodskim 

vojnim filmom, pri èemer so me pritegnile uniforme in oprema nemških sil. Daleè 

najveè modelov in igraè vojakov je bilo nemških. Stuka, Me262, Bismarck in 

vojaki v merilu HO/00. Nekdo mi je mnogo let pozneje rekel, da je "kri poraženca 

bolj sveta kot kri zmagovalca", in nekaj mora biti na tem. Druga izkušnja z mod-

eliranjem je bila televizijska dokumentarna serija "Svet v vojni", ki pa me ni ob-

likovala tako, kot so prièakovali njeni ustvarjalci. Videti državo, ki se je v nekaj 

letih dvignila iz ruševin prve svetovne vojne in postala ena najmoènejših držav na 

svetu, je bilo fascinantno. Videti posnetke iz kronike o velikih zborovanjih in 

ljudeh, ki so se združili v boju za nacionalsocialistièno ljudsko skupnost, je imelo 

globok vpliv name. 

  

Zame je bila 2. svetovna vojna bratska vojna, ki je služila le komunistom, 

plutokratom in mednarodnim finanènikom. Privedla je do razpada britanskega im-

perija in ustvarila monolitno moè ZDA pod nadzorom (obièajnih osumljencev), ki 

služi interesom mednarodnih financ na raèun preostalega sveta. 

  

NSK: Kdaj ste se pridružili NSDAP/AO? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Takrat sem bil star 15 let, ko sem na drogu svet-

ilke naletel na nalepko s svastiko na eni polovici ter sloganom in kontaktnim pošt-
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nim naslovom v ZDA (takrat še ni bilo elektronske pošte ali interneta). 

  

NSK: Zakaj ste se pridružili? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: V doglednem èasu sem prejel informacijski paket 

z nalepkami in nekaj informativnimi letaki, ki pojasnjujejo, da so nadaljevanje 

nacionalsocialistiènega gibanja v izgnanstvu. Niso se bali uporabljati svastike kot 

zbirne toèke. Svoje barve so ponosno pribili na jambor. To so bili ljudje zame. 

  

NSK: Bili ste prièa vzponu Nacionalne fronte (NF) in subkulture skinheadov. 

  

Opišite razloge za te politiène in družbene pojave. 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Nacionalna fronta je nastala zaradi velike 

brezposelnosti, ki je bila posledica propada tradicionalne industrije, in velikih 

valov priseljevanja iz Afrike in Azije, ki so se preselili na obmoèja, ki so bila že 

prej gospodarsko ogrožena, šole pa so bile podfinancirane in njihovi otroci so bili 

še bolj obubožani, saj so se sredstva namenila za uèenje anglešèine za te prišleke iz 

tretjega sveta.  

  

Subkultura skinheadov je nastala kot odziv na pomanjkanje zaposlitve in potrebo 

po identiteti proti temnenju prebivalstva te dežele. Zdaj je uradno priznano, da se 

je od leta 2001 do leta 2011 odstotek belcev v Veliki Britaniji zmanjšal s 87,4 % 

na 80,5 % (vlade lažejo in prièakuje se, da bo ta odstotek v resnici še nižji). Po 

vladnih podatkih bodo belci do leta 2050 v svoji državi manjšina. Za opozorilo na 

to uradno statistiko vas lahko zaprejo! 

  

NSK: Ali ste kdaj sreèali vplivne ljudi iz omenjenega fenomena? Na primer Iana 

Stuarta Donaldsona? 

  

Èe da, jih opišite za naše prejemnike. 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Odrašèal sem na severu Škotske, glasbena scena 

pa je bila veèinoma v Londonu. To so bili èasi, ko so bili na voljo le poceni foto-

kopirani "fanzini", brez interneta in elektronske pošte. Kljub temu sem v teh letih 

spoznal številne ljudi, ki so bili blizu Ianu in ki še vedno pomagajo pri organizaciji 

vsakoletnega "spominskega koncerta ISD/Skrewdriver". Vsi so bili polni pohval za 

Iana. Ljubil je svojo glasbo, vendar v nasprotju s številnimi na sceni ni delal za de-

nar, ampak je verjel v cilj in je glasbo videl kot naèin, kako doseèi belo britansko 

mladino z njegovo znamko Rock Against Communism kot naèin boja proti lažem 
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"Anti-Nazi League" in številnih mainstream skupin tistega èasa, ki so spodbujale 

mešanje ras. 

  

NSK: Kakšno je vaše mnenje o zgodovinskem konfliktu na Severnem Irskem? 

Sam menim, da so tam bratje streljali na brate, ki jih je zavedel žid - za to ni treba 

kriviti nobene strani. Smo JEDNA arijska kri, ki mora biti enotna (kot je na primer 

v svoji globoki pesmi "Blood Stained Emerald" v zvezi s to temo dejal bend "Day 

of the Sword"). Za nacionalsocialiste zunaj Irske in Velike Britanije je žalostno biti 

prièa takšnemu prelivanju krvi med arijci. 

  

Kakšno je vaše mnenje? In kakšno je splošno mnenje o tej temi v britanskem 

gibanju? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: To je žalostna situacija, ki je ne morejo razumeti 

mnogi nebritanski nacionalsocialisti, ki zmotno menijo, da sta Sinn Fein in IRA 

irska nacionalistièna gibanja. Sam sem se o tem preprièal na številnih shodih v 

Ijzerbedebevaart v Diksmuide v Belgiji. Ljudje so me spraševali po mojih stališèih 

kot škotskega nacionalsocialista. Evropski tovariši so bili osupli, ko so ugotovili, 

da je Sinn Fein/IRA v resnici bila in ostaja komunistièna, rasno mešana skupina. 

Sinn Fein IRA je sprevržen nacionalizem, ki ga danes vidimo kot skupino prebuje-

nih levièarjev, ki pozdravljajo množice nebelskih priseljencev na otoku Irska, tako 

na severu kot na jugu. Po njihovih lastnih besedah iz njihovih prednostnih nalog v 

manifestu za leto 2020: "Sprejetje stroge zakonodaje o zloèinih iz sovraštva". S 

podpiranjem splava na zahtevo spodbujajo genocid nad belo raso. Pretvarjajo se, 

da jih zanima irska kultura, saj zahtevajo uporabo galskega jezika na Severnem 

Irskem, medtem ko si na vso moè prizadevajo unièiti belo arijsko dedišèino ce-

lotnega irskega otoka. Nacionalni socialisti po vsem svetu bi se jih morali paziti. 

Imel sem veselje, da sem bil v stiku s podružnico NSDAP/AO, Nacionalsocialis-

tièno irsko delavsko stranko s sedežem v Dublinu, ki me je prva opozorila na pravo 

naravo Sinn Feina. Škotska nacionalistièna stranka je zelo podobna. 

  

NSK: Opišite svoje trenutno politièno delo. 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Lauck in evropskimi tovariši pripravljam vse veè 

izobraževalnega in propagandnega gradiva v tiskanih in elektronskih oblikah. 

Uporabljamo profesionalna orodja za prevajanje gradiva iz obdobja tretjega rajha v 

anglešèino in druge jezike. V Združenem kraljestvu imamo majhno, a namensko 

mrežo grafiènih umetnikov, razvijalcev spletnih strani in distribucijskih toèk za de-

centralizacijo tega dela. Izpolnjujemo naroèila za tovariše, ki živijo pod stalno 

okupacijsko vlado Nemèije. Oblikujemo, izdelujemo in distribuiramo nalepke 
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(spomnite se, da me je preprosta nalepka najprej pripeljala v gibanje) S kolegi se 

redno sreèujemo osebno, oziroma smo se sreèevali pred Covidom. To so bili 

strateški sestanki, na katerih smo organizirali združevanje virov, ne pa pijanèevan-

ja. Jokanje ob litrih piva, tako pogosto povezano z ozkim nacionalizmom.  Ti 

sestanki so potekali veè desetletij in so vkljuèevali sreèanja s Florentincem Rostom 

van Tonnigenom, lady Mosley in Gudrun Burwitz (vašim bralcem bolj znana po 

dekliškem priimku Himmler). 

  

Ta sreèanja potekajo elektronsko še danes, dokler se ne bomo ponovno osebno 

zbrali v "Rjavi mednarodni bratovšèini". 

  

NSK: Kakšno je vaše mnenje o stranki UKIP, brexitu in Borisu Johnsonu kot 

takem? 

  

Ali bi po vašem mnenju katera od njih (ali vse) vsaj do neke mere prispevala k 

narodnemu prebujenju? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Farage je bil mednarodni finanènik, preden se je 

zaèel ukvarjati s politiko. Številne tovariše je odvrnil od pomembnejših vprašanj. 

Vodil sem kampanjo za brexit, èeprav ne z UKIP-om, in preživel veliko dni v zbi-

ranju letakov, postavljanju stojnic na tržnici in statiènih demonstracijah. Ne smemo 

pozabiti, da britanski tovariši niso proti Evropi, ampak proti kapitalistom, ki so iz-

koristili enotni trg, da so preplavili Veliko Britanijo s poceni delovno silo iz 

Vzhodne Evrope, in to je storila tako imenovana stranka delavcev, laburistièna 

stranka pod Tonyjem Blairom. Ljudski tovariši z Vzhoda niso krivi za to, bili so 

žrtve izkorišèanja mednarodnih finanènikov in plutokratov, ki so iskali poceni de-

lovno silo, da bi poveèali svoje dobièke. Boris Johnson je populist najhujše vrste, 

razvajen bogataš, ki govori, kaj misli, da si ljudje želijo, vendar tega ne izpolni, je 

še en predan globalist, poglejte število nebelcev in Judov v njegovi vladi in nje-

govih prijateljev, ki dobivajo vladna naroèila. 

  

NSK: Vaša država je zaradi Covid-19 izgubila že veliko ljudi, predvsem zaradi ve-

likega pomanjkanja preventive na zaèetku in šibkega zdravstvenega sistema. Ali za 

to krivite vlado? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Da, za to je v celoti kriva vlada, in to ne samo se-

danja, ampak tudi mnoge pretekle, tako laburistiène kot konservativne stranke. 

Vsaka od njih je dejala, da moramo plaèati za zdravniške recepte, ker si ne 

moremo privošèiti, da bi zdravila dajali zastonj, da ljudje v boleèinah èakajo leta 

na operacije, ker si ne moremo privošèiti širitve bolnišnic ter zaposlovanja in 
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usposabljanja zdravnikov in medicinskih sester.  Imamo najmanjše število postelj 

za intenzivno nego in ventilatorjev na prebivalca v zahodnem svetu, ker nam pravi-

jo, da si ne moremo privošèiti veè. Ne moremo zagotoviti domov ali zdravstvenih 

programov za mnoge naše nekdanje vojake, ki so bili duševno in telesno poškodo-

vani v vojnah globalistov, ker nam pravijo, da si tega ne moremo privošèiti. Naši 

upokojenci imajo najslabše pokojnine v zahodnem svetu, ker si ne moremo 

privošèiti, da bi financirali dostojne pokojnine. Toda naše vlade vedno najdejo 

dovolj denarja in sredstev za podporo nezakonitim priseljencem in prosilcem za 

azil. Zdi se, da je za te vsiljivce na voljo denar brez dna. In zdaj, ko so globalis-

tiène ambicije spodletele v Afganistanu, so naši tako imenovani voditelji rekli, da 

bomo sprejeli 20 000 Afganistancev. V Kabul so poslali nešteto letal RAF in 1000 

vojakov, da bi jih pripeljali sem. To je poleg skoraj 15 000 nezakonitih prisel-

jencev, ki so v letu 2021 že preèkali Rokavski preliv, ker nam pravijo, da si ne 

moremo privošèiti popolne zašèite naših meja. 

  

In medtem ko si ne moremo privošèiti, da bi poskrbeli za lastno ljudstvo, se bri-

tanska vlada ukvarja z izposojanjem denarja od mednarodnih bankirjev, da bi ga 

razdelila v obliki tuje pomoèi! samo v letu 2020 si je izposodila 14,5 milijarde 

funtov, da bi jih razdelila. Vendar za te razmere ni odgovorna samo vlada. Britance 

na to že vrsto let opozarjajo vse razliène nacionalistiène/nacionalsocialistiène sku-

pine, vendar vedno znova glasujejo za stare stranke, ki so jih v preteklosti 

spodletele, in se nam ne pridružijo v boju za Novo ureditev. 

  

NSK: Kako moèan je sovražnik v vaši državi? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Neumno bi bilo zanikati, da je sovražnik moèan 

in da ima pod nadzorom vse vzvode moèi, da na razliène naèine nadzoruje in spod-

buja svojo agendo. V šolah razkrajajo našo mladino, z uporabo državne moèi 

pridržujejo in nadzorujejo vse, ki kažejo kakršne koli znake rasne ozavešèenosti, s 

programom "Prevent". Program naj bi bil uveden za boj proti muslimanskemu 

terorizmu, vendar se veèinoma uporablja za zatiranje belega nesoglasja. Policija je 

zaslišala in preiskovala na stotisoèe ljudi zaradi "incidentov, ki niso povezani s sov-

raštvom". Ni neznano, da obišèejo vašega delodajalca in mu povedo, da vas 

preiskujejo, da bi vas poskušali odpustiti. 

  

NSK: Kateri so glavni problemi vaše države v današnjem èasu? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Glavni problem naše države in veèine zahodnega 

sveta je pomanjkanje otrok. Führer je dejal: "Družbe ne izumirajo, temveè se ro-

jevajo." Naši ljudje so tako oèarani s pehanjem za materialnim bogastvom in kari-
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ero, da ne vidijo biološkega imperativa. Naše mlade ženske nosijo s seboj majhne 

pse namesto majhnih otrok. Beli otroci v osnovnih šolah postajajo številènejši od 

teh tujih vsiljivcev, ti paraziti v naši sredini nas razmnožujejo. 

  

Problem drog na Škotskem je treba obravnavati. Škotska ima najslabše rezultate 

na podroèju uživanja drog in smrti zaradi zlorabe drog v Evropi. In to v državi, ki 

jo vodi "nacionalistièna" vlada. V resnici so SNP-ji globalisti in sumimo, da smrt 

zaradi drog vidijo kot še eno orodje za zmanjševanje števila belcev, da bi naredili 

prostor za veè priseljencev. Ne napadajo velikih gospodarjev z drogami, ker so 

veèinoma muslimani, škotski minister za zdravje pa je ..... Humza Yousaf, mus-

liman 

  

NSK: Katere knjige bi priporoèili in zakaj? 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: Mein Kampf" je samoumevno. To je osnova 

našega verovanja. 

  

- "Hitlerjeva revolucija" Richarda Tedorja, ki je na voljo v angleškem in nemškem 

jeziku. V njej so na podlagi dobskih dokumentov prikazani cilji in dosežki prve 

nacionalsocialistiène vlade ter ovržene laži današnjih medijev. Opozoriti je treba, 

da pravim prva nacionalsocialistièna vlada, ker ne bo zadnja. 

  

- "Merrie England 2000", ki jo je leta 1993 napisal Colin Jordan in v kateri je na-

povedal današnjo norost. 

  

- "A Train of Thought" in "National Socialism A World Creed for the 1980's", ki ju 

je ponovno napisal Colin Jordan in sta na voljo za prenos na številnih spletnih 

straneh. Vse spise Colina Jordana priporoèamo. 

  

  

NSK: Hvala za intervju. Nadaljujte z dobrim delom. Zmaga je naša! 

  

Prejemnikom lahko dodate nekaj zakljuènih besed. 

  

Britanski veteran NSDAP/AO: To nam ne sme dovoliti, da bi izgubili upanje. 

Enako fanatièno preprièanje v konèno zmago je v srcu vsakega pravega nacion-

alsocialista in ne glede na to, ali ste del skupine ali "volk samotar", lahko skupaj 

spremenimo poraz iz leta 1945 le v izgubljeno bitko v nadaljevanju vojne, iz ka-

tere bomo konèno izšli kot zmagovalci. 
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