
Mi smo nosilci bakel! 
  

Ta članek A. V. Schaerffenberga je prvotno izšel v reviji THE NEW ORDER 

#94. 

  

V dvajsetih letih 20. stoletja je Adolf 

Hitler ustanovil gibanje belih narodov 

nacionalsocializem, ki je preraslo v 

najmogočnejši ideološki pojav v 

zgodovini.  V tridesetih letih 20. 

stoletja ga je pripeljal do politične 

moči in ustanovil prvo belo rasno 

državo sodobnega sveta.  V štiri-

desetih letih 20. stoletja so se nacion-

alsocialisti do zadnjega strela spopadli 

s silami zahodnega kapitalizma in 

vzhodnega komunizma, ki so jih 

sponzorirali Judje.  V petdesetih letih 

prejšnjega stoletja je George Lincoln 

Rockwell ponovno zasadil svastiko v 

Ameriki in jo dvignil do prvega pov-

ojnega uspeha v šestdesetih letih.  V 

sedemdesetih letih si je gibanje 

opomoglo od njegovega umora, izved-

lo množične akcije v doslej neznanem 

obsegu in doseglo svetovno priznanje.  

V osemdesetih letih je gibanje zaradi 
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človeških napak, prevratništva in notranjega kaosa praktično propadlo, vendar ga 

je rešila vztrajnost časopisa NSDAP/AO v angleškem jeziku The New Order, ki je 

preživel vihar in postal trdna opora, okoli katere so se lahko zbirali stari in novi 

tovariši.  Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se nacionalsocializem 

ponovno uveljavlja na mednarodni ravni, pri čemer se v Vzhodni Evropi odpirajo 

obsežna, neizkoriščena območja podpore. 

To je na kratko zgodovina nacionalsocialističnega gibanja.  Noben posameznik, 

ki je živel v določenem trenutku njegovega razvoja, ni mogel predvideti, kakšni 

pretresljivi dogodki, tako dobri kot slabi, se bodo zgodili.  Provincialnemu Bavar-

cu, ki se je leta 1921 pridružil Adolfu Hitlerju, se ni niti sanjalo, da bo Nemčija, 

poteptana po prvi svetovni vojni, le dvajset let pozneje vodila evropsko celino v 

križarskem pohodu proti sovjetski Rusiji.  S smrtjo poveljnika Rockwella se je 

zdelo, da je vsako upanje na ponovno pridobitev belih množic, ki jih je dosegel, za 

vedno izgubljeno; vendar so se nekaj let pozneje vrnile, da bi nas razveselile, in to 

v še večjem številu.  Vsakomur, ki je stal med množicami z majicami Bele sile, se 

je končna zmaga zdela le še vprašanje časa.  A ni bilo tako.  Gibanje je preživelo 

dolgo desetletje preživetja, ki so ga popestrili predvsem podzemni boji reda sredi 

osemdesetih let prejšnjega stoletja.  Zdaj se na obzorju kaže svetloba in naša stvar 

spet dobiva zagon. 

  

Kaj dejansko pomeni naš boj 
  

Naša preteklost nas uči, da 1) nihče ne more predvideti, kaj nas čaka, in 2) da ima 

vsaka generacija svojo nalogo, ki jo mora izpolniti. 

   Nemške rjave srajce v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, mednarodne enote S.S. 

v drugi svetovni vojni, Stormtrooperji poveljnika Rockwella in množice v Mar-

quette Parku v majicah White Power so se borili za isti cilj - belo zmago.  In vsak 

je dosegel del končne zmage, ki jo je pomagal omogočiti v prihodnosti.  Različne 

so bile le konkretne naloge, ki so jih dobili za dosego te zmage.  Rjave majice so 

svojim voditeljem omogočile, da so bili izvoljeni.  Evropski pripadniki S.S. so 

branili civilizacijo z oboroženim odporom.  Rockwellovi Stormtrooperji so omog-

očili njegove javne govore.  Aktivisti v majicah White Power so se za svoje 

družine in skupnost borili proti invaziji črncev.  Kakšna je torej naša naloga?  

Kako naj si prizadevamo za belo zmago? 

  

Mi smo generacija nosilcev bakel 
  

To pomeni, da je naša naloga, da nacionalsocialistično idejo ohranimo živo za 



naslednjo fazo, ki bo kmalu prišla, ko bodo množice naših ljudi spet dovzetne za 

koncept bele zmage.  Ta čas je tik pred vrati, ko bo Američanom zmanjkalo po-

trpljenja z divjaštvom črncev in gospodarskim kaosom.  Milijoni Madžarov, Hrva-

tov, Slovencev, Romunov, Poljakov in celo Rusov se prebujajo za židovski bacil in 

začenjajo pri nas iskati vodstvo. 

Prihodnje generacije se nas bodo spominjale s sočutjem, občudovanjem in 

zavistjo.  S sočutjem zaradi našega težkega prehoda skozi temno dobo nevednosti 

in terorja.  Občudovanje zaradi našega poguma in odločenosti, da smo se spopadli 

s prepričljivim nasprotovanjem in ohranili svoje ideale.  Zavist zaradi priložnosti, 

ki smo jo imeli v tem težkem času, da smo nedvomno dokazali svojo moč volje in 

zvestobo svoji rasi ter si tako pridobili edinstven in časten položaj v zgodovini 

nacionalsocializma. 

Ne smemo videti, kaj je pred nami.  Toda ko smo se podali na to revolucionarno 

pot, je vsak od nas dobil instinkt za zmago, h kateri moramo iti.  Za nas so naše 

besede na straži: "Zmaga ali smrt!"  Zmaga gibanja pomeni življenje za našo belo 

raso; naš neuspeh (in neuspeh lahko doživimo le, če odnehamo) pomeni smrt 

našega ljudstva.  Toda bodite prepričani: Ideja, ki lahko preživi uničenje druge 

svetovne vojne, bo zagotovo preživela tudi sedanjo temno dobo! 

  

Prihodnost: Samo za belce! 
  

Nikakor nismo sami.  Samo poglejte čez ramo in videli boste množice v majicah 

White Power.  Za njimi so Rockwellovi Stormtrooperji.  Še bolj zadaj so milijoni 

Evropejcev, ki so se pod rasnim praporom s svastiko borili od severne Afrike do 

Stalingrada.  Za njimi so legionarji v rjavih majicah, ki so za svojega Führerja 

osvajali ulice.  Mi smo na čelu tega pol stoletja dolgega pohoda.  Ne upamo se 

spotakniti ali odnehati! 

Kaj pa, če nas je bilo ubitih na milijone?  Gibanje še vedno teče naprej in nič na 

svetu ga ni moglo ustaviti!  Kaj pa, če so črnci in črnke razdejali naša mesta?  Tol-

iko bolje, da v prihodnosti, ki bo namenjena samo belcem, zgradimo nova in 

lepša!  Kaj pa, če smo naredili hude napake in še hujše?  Smo le smrtna človeška 

bitja, ki si prizadevajo za nadčloveško! 

V naši kratki zgodovini smo imeli čudovita zlata obdobja - tretji rajh, Rockwello-

va leta in zmagoslavje v Chicagu.  Prišlo jih bo še več in nič manj čudovitih.  V 

prihajajočem stoletju se nam obeta povsem belski planet.  Pred nami so velike 

stvari - in to nedaleč stran.  Že zdaj jih začenjamo zaznavati v soju naše bakle.  

Nekoč bo napočil čas, ko se bodo tisti, ki bodo prišli za nami, s stališča povsem 

bele Zemlje ozrli na našo neomajno odločnost in se nas spominjali z globokim 

spoštovanjem: "Oni so bili nosilci bakel!" 



Odlomki iz medijev 
  

Pohvale prijateljev nam dajejo spodbudo.  Vendar pa je priznanje naših sov-

ražnikov še bolj prepričljiv dokaz naše učinkovitosti.  Zagotovo je prav tako 

iskreno, vendar manj pristransko v našo korist.  Zato je še toliko bolj pre-

pričljivo! 

  

   "Odkrito in povsem nemoteno, ne da bi ga pri tem motile oblasti, vsake dva 

meseca natisne več kot 20.000 izvodov prepovedanega časopisa NS-Kampfruf in 

ga pretihotapi v Nemčijo. Na milijone proizvaja nalepke s svastiko... 

   "Po mnenju nemškega Urada za zaščito ustave je Lauckova NSDAP naj-

pomembnejši dobavitelj fašističnih publikacij za nemško nacistično sceno.  Gary 

Rex Lauck sam ocenjuje, da 95 % vse desnoekstremistične podtalne literature pri-

haja od njega.  Na tone dobi tiskovine na ozemlje rajha.  Samo leta 1992 je bilo 

propagandno gradivo iz Lincolna povezano z 72 nasilnimi kaznivimi dejanji." - 

Süddeutsche Zeitung Magazin, 4. marec 1994 

  

   "V Nemčiji bo (direktor FBI) 

Freeh razpravljal o tem, kako 

zaustaviti pretok propagande, denarja 

- in morda celo paravojaške pomoči - 

iz ameriških skupin belih na-

dredovcev v nemške neonaciste in 

skinheade. 

   "Po navedbah virov iz nemških 

organov pregona bo Freeh razpravljal 

tudi o tem, ali je mogoče uporabiti 

zakone o zaroti proti Američanom, ki 

poskušajo kršiti nemško zakonodajo s 

tihotapljenjem nacističnega blaga. 

   "Freeh bo to postavil za glavno 

temo svojega potovanja," je dodal vi-

sok ameriški uradnik... 

   "FBI ima v Nemčiji že nameščene 

agente, ki se ukvarjajo z vprašanji, 

kot so bančni ropi, organizirani krim-

inal, prisluškovanje in naraščanje 

števila računalniških poštnih preda-



lov, ki povezujejo desničarske ekstremistične skupine po vsem svetu." - Chicago 

Tribune, 27. junij 1994 

  

   "Nemška zvezna policija namiguje na ukrepe proti Garyju Laucku iz Ne-

braske..."  

   "FBI je povedal, da preiskuje en odmeven primer na podlagi sledi, ki so jih do-

bili od Nemcev.Freeh tega primera ni navedel. 

   "Toda Hans-Ludwig Zachert, vodja nemške zvezne kriminalistične policije, je 

na novinarski konferenci povedal, da je "Gary Lauck (iz Nebraske) od 80. let 

prejšnjega stoletja v Nemčiji širil propagando, militantne, ekstremistične letake s 

polemičnimi besedili"... 

   "V intervjuju na poti v Berlin je Freeh dejal, da bi lahko FBI nemški policiji 

zakonito posredoval naslove, na katere se iz Združenih držav pošilja sovražno 

gradivo.  To bi nemški policiji olajšalo zasege." - The Lincoln Star, 29. junij 1994  

   

   "Toda nemške oblasti lahko le malo storijo glede ameriškega državljana Garyja 

Laucka, ki ga je (podpredsednik Zveznega urada za zaščito ustave) Frisch označil 

za največjega dobavitelja propagande nemškim neonacistom... 

   "Na razstavi o ekstremizmu je Frisch povedal, da se je o Laucku´intenzivno po-

govarjal´ z FBI. 

   "FBI poudarja, da je svoboda govora v ZDA absolutna pravica in da ni 

možnosti, da bi proti njemu ukrepali," je dejal Frisch. 

   "Naša edina možnost je, da ga prestrežemo.  Vendar na kuverte ne napiše pov-

ratnega naslova, tako da jih je težko odkriti.  Nekaj jih lahko zasežemo, vendar 

nam jih ogromno pride skozi," je dejal Frisch." - The Lincoln Star, 21. februar 

1995  



 


