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"Generácie" 

našich periodík 
  
 

PRVÁ GENERÁCIA 
  

 Zrodená v v 70. rokoch 20. storočia. 

  

Nemecky písaný NS KAMPFRUF začal 

vychádzať v roku 1973 vo forme bul-

letinu. Na jeseň toho istého roku sa 

rozšíril na novinový formát. 

  

Anglicky vydávaný NS REPORT začal 

vychádzať v roku 1975 vo formáte bul-

letinu. V roku 1977 sa rozšíril na novi-

nový formát a bol premenovaný na THE 

NEW ORDER. 

  

Obe publikácie vychádzali pravidelne - 

niekedy dvojmesačne, niekedy 

štvrťročne - viac ako tri desaťročia.  
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Na prelome storočí sa však zmenšili na formát bulletinu. 

  

Okrem toho ich veľká recesia prinútila v rokoch 2010 až 2015 k "hibernácii". Na 

jar 2015 sa z hibernácie prebrali a odvtedy vychádzajú každý mesiac.  

  

DRUHÁ GENERÁCIA 
  

Zrodená v 90. rokoch minulého storočia. 

  

Osem ďalších novín, vychádzajúcich približne trikrát ročne. 

  

Švédčina sa stala tretím jazykovým vydaním v roku 1990. Maďarčina štvrtým 

vydaním v roku 1991. Francúzština, španielčina, portugalčina, taliančina a holan-

dčina sa zrodili súčasne v januári 1992. Dánčina sa stala desiatym vydaním v de-

cembri 1992. V roku 1993 NSDAP/AO čiastočne financovala ruské noviny 

vydávaný v Rusku.  

  

TRETIA GENERÁCIA 
  

Narodila sa v prvom desaťročí tohto storočia.  

  

Väčšinou jednoducho zmenšené verzie existujúcich desiatich bulvárnych 

denníkov. Plus niekoľko ďalších jazykov. Formát bulletinu. Pravidelne sa naďalej 

vydávali len nemecké a anglické bulletiny. Ostatné vychádzali s prestávkami. 

  

ŠTVRTÁ GENERÁCIA 
  

Narodila sa v druhom desaťročí tohto storočia. 

  

Nemecké, anglické a španielske jazykové vydania sa prebrali z hibernácie v roku 

2015. A odvtedy vychádzajú pravidelne každý mesiac. Desiatka ďalších jazy-

kových vydaní vychádzala s prestávkami. 

  

PIATA GENERÁCIA   
  

Narodila sa v máji 2022. 
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Najnovším členom našej "rodiny periodík" je viacjazyčný bulletin WEEKLY, 

ktorý vychádza online v 23 jazykoch.   

  

Mesačné "staršie súrodenecké" periodiká vychádzajú naďalej každý mesiac. A 

zvyšuje sa aj počet jazykových vydaní. 

  

Rozširovanie našich publikácií a rozširovanie nášho internetu sa začalo sú-

časne v máji 2022 v rámci letnej ofenzívy.  

  

Náš výskumný a vývojový tím pracoval doslova 16 hodín denne viac ako mesiac, 

aby vytvoril systémy schopné tejto obrovskej expanzie. 

  

 

  

MÔŽETE POMÔCŤ! 

 

Už 15 minút denne dáva dohromady 90 

hodín ročne. 
  

Pre viac informácií nás kontaktujte. 
  

nsdapao.org@pm.me 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Správy z frontovej línie 

 

Rozhovor s britským 

veteránom  NSDAP/AO 
  

Úvod 
  

V tomto èísle "Správ z frontovej línie" prinášame rozhovor s ve¾mi oddaným 

britským veteránom zo Škótska. 

 

Nasledujúci rozhovor vznikol pre "NS-Kampfruf (NSK)", ktorý vedie jeho 

šéfredaktor "Wehrwolf". 

 

Rozhovor 
 

NSK: Predstavte sa, prosím. 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Dnes som teda to, èo ¾avica oznaèuje za "bledé, 

mužské a zatuchnuté" - som biely muž v strednom veku. Skúste nieèo podobné 

poveda  o "vyvolených ¾uïoch" alebo iných menšinách a èoskoro uvidíte vnútro 

policajnej cely, nie to ešte, ak zaútoèíte na bieleho muža. 

 

Národným socialistom som od svojich 15 rokov a vyrastal som na severe Škótska. 

Precestoval som celý svet a všade, kam som cestoval, som mal ve¾kú rados  

stretnú  podobne zmýš¾ajúcich národných socialistov. Bol som zatknutý za úèas  na 

zhromaždeniach, ktoré sa považovali za "protiústavné", bol som napadnutý v tlaèi 

a televízii za svoje úsilie pri nábore a približne po štyridsiatich rokoch stále hlásam 

naše Krédo a som viac ako kedyko¾vek predtým presvedèený o spravodlivosti 

nášho boja a viere v naše koneèné ví azstvo. 

 

NSK: Opíšte svoje politické názory. 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Som národný socialista, nie "neonacista" alebo 

"nacista" Verím v ¾udové spoloèenstvo založené na rase. Spoloèenstvo žijúce v 

súlade s veènými zákonmi prírody. Spoloèenstvo, v ktorom si všetci vážia všetkých 

a každý má svoju úlohu pri ïalšom napredovaní ¼udu a Rasy. 
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NSK: Preèo ste si vybrali národno-socialistickú èas , a nie "tradiènú" cestu brits-

kého fašizmu (napríklad sir Oswald Mosley bol v tomto období aktívny (opä ) so 

svojím Union Movement (UM)). 

 

British NSDAP/AO-Veteran: To je dobrá otázka. ¼avica používa pojmy 

"fašista" a "nacista" ako vzájomne zamenite¾né urážky, a to nie sú. Fašizmus je 

korporativistická ekonomická filozofia, zatia¾ èo národný socializmus je 

založený na Rase a Rasa je všetko. ¼avica má vymyté mozgy a používa tieto 

pojmy bez toho, aby im rozumela. Dokonca ani nevedia, èo je to národný social-

ista. Príklad: Na univerzite ma nazvali "fašistom", odpovedal som v zmysle: 
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"Nikdy som sa necítil tak urazený - som národný socialista". Ich odpoveï? 

Prepáète, neuvedomil som si, že ste socialista. 

 

NSK: Aký je váš názor na historické hnutie v predvojnovom období a tiež poèas 

vojny: Národnosocialistická liga (NSL), ctihodná Unity Valkyrie Mitford, British 

Free Corps (BFC)/Legion of St. George atï. Preèo zlyhali? Dali by sa vôbec pov-

ažova  za predvoj? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Všetky tieto udalosti boli cenným odrazovým 

mostíkom v napredovaní národnosocialistickej svetonázoru pre Ve¾kú Britániu. 

Pod¾a môjho názoru však mali základnú chybu, ktorá viedla k ich zlyhaniu, nev-

znikli z ¾udu, viedli ich prevažne príslušníci vyšších tried, boli zväèša reakèné a 

vznikli ako juxtapozícia k nástupu komunizmu. Sám führer povedal, že vodcovia 

by mali vznika  z ¾udu, a to je vidie  na založení škôl Adolfa Hitlera a Národných 

politických vzdelávacích akadémií, ktoré založila NSDAP. 

 

NSK: Kedy ste zaèali pracova  v politike a èo vás k tomu viedlo? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Do politiky som sa zapojil v roku 1979, keï som 

mal 13 rokov. V roku 1979 sa konali parlamentné vo¾by, keï bola pani Thatchero-

vá zvolená k moci a Národný front v nich postavil 303 kandidátov (celkovo 635 

kresiel), ale získal len 1,5 % všetkých hlasov. Predchádzajúce roky boli svedkami 

rasových nepokojov a záplavy "vietnamských ¾udí na lodiach" prichádzajúcich do 

Británie. Èasom som sa stal mládežníckym organizátorom Young National Front a 

za peniaze zarobené z roznášania novín som kupoval a distribuoval výtlaèky našich 

novín Bulldog (redaktor týchto novín Joe Pearce neskôr prekvalifikoval svoju 

"rasistickú minulos " a v súèasnosti prednáša na súkromnej americkej katolíckej 

vysokej škole a je považovaný za popredného katolíckeho biografa). V tejto fáze 

svojej politickej cesty som bol skôr nacionalista veriaci v "Britániu pre Britov". 

 

NSK: Opíšte, prosím, situáciu národných socialistov na zaèiatku povojnového ob-

dobia vo Ve¾kej Británii? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Povojnový národný socialista bol poèas 2. svetovej 

vojny uväznený bez obvinenia alebo súdu na základe neslávne známeho nariadenia 

18B. Po prepustení boli ich identifikaèné karty oznaèené ako väzni pod¾a nariade-

nia 18B, takže bolo  ažké nájs  si zamestnanie. Národní socialisti si však stále za-

chovávali vieru a vedúcou osobnos ou v tom èase bol Arnold Leese, ktorý sa po 

vojne nieko¾kokrát dostal do väzenia za vydávanie pamfletov o židovskej pod-

state 2. svetovej vojny a v roku 1947 bol rok väznený za pomoc zajatcom Waffen-
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SS pri úteku z ich britského koncentraèného tábora. Leese sa stal mentorom Colina 

Jordana, ktorý bol nepochybne významným povojnovým národným socialistom v 

anglicky hovoriacom svete. 

 

NSK: Keïže aj "domáci" fašisti a národní socialisti boli spoloèensky zakázaní 

(židovskými médiami), pre mladého èloveka v tom období muselo by   ažké vytvori  

si pozitívny názor na Nemecko a národný socializmus ako taký? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Moje názory ma urèite vyèleòovali a viedli k, pov-

edzme, "vášnivým diskusiám" dokonca aj so staršími èlenmi mojej rodiny, keï som 

vyjadril svoje názory, a keï sa na mojej polièke s knihami našiel výtlaèok knihy 

“Six Million Lost and Found”, spôsobil to istý šok. Ostatní nechceli diskutova , ich 

myse¾ bola uzavretá, videli novinové snímky, videli dokumentárne filmy "World 

At War", "vedeli", èo sa stalo. Toto vyhýbanie sa viedlo k posilneniu mojich názo-

rov, preèo bolo neprijate¾né hovori  tieto veci ? Preèo ste nemohli ma  odlišné 

názory? Z èoho mali strach?  Myslím, že všetko sa to odvíja od Nietzscheho a "èo 

ma nezabije, to ma posilní" 

 

NSK: Opíšte, prosím, vplyvy, ktoré vás nasmerovali na túto cestu. Ako Brit, 

popíšte svoj názor na 2. svetovú vojnu. 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Ako die a vyrastajúce v 70. rokoch minulého stor-

oèia v Británii som bol neustále vystavený hollywoodskym vojnovým filmom a 

uniformy a vybavenie nemeckých vojsk pri ahovali moju pozornos . Zïaleka najviac 

stavebníc a hraèiek vojakov bolo nemeckých. Stuka, Me262, Bismarck a vojaci v 

mierke HO/00. Niekto mi o mnoho rokov neskôr povedal: "Krv porazených je 

posvätnejšia ako krv ví azov." A nieèo na tom musí by . Ïalším modelárskym zá-

žitkom bol televízny dokumentárny seriál "The World at War", ktorý ma však 

formoval nie tak, ako jeho tvorcovia oèakávali. Vidie  krajinu, ktorá sa v priebehu 

nieko¾kých rokov zdvihla z trosiek prvej svetovej vojny a stala sa jedným z 

najmocnejších národov sveta, bolo fascinujúce, vidie  reportážne zábery 

obrovských zhromaždení a ¾udí zjednotených v boji za národnosocialistickú 

¾udovú obec malo na mòa hlboký vplyv. 

 

Pre mòa bola 2. svetová vojna vojnou bratov, ktorá neslúžila inému úèelu ako 

komunistom, plutokratom a medzinárodným finanèníkom. Viedla k rozpadu brits-

kého impéria a vytvorila monolitnú mocnos  USA pod kontrolou (obvyklých 

podozrivých), ktorá slúži záujmom medzinárodných financií na úkor zvyšku sveta. 

 

NSK: Kedy ste vstúpili do NSDAP/AO? 
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British NSDAP/AO-Veteran: V tom èase som mal asi 15 rokov, keï som na ståpe 

verejného osvetlenia narazil na nálepku so svastikou na jednej polovici, sloganom 

a kontaktnou poštovou adresou v USA (v tých èasoch neexistoval e-mail ani 

internet). 

  
NSK: Preèo ste vstúpili? 

  

British NSDAP/AO-Veteran: Za nejaký èas som obdržal informaèný balíèek s 

nálepkami a informaènými letákmi, v ktorých sa vysvet¾ovalo, že sú 

pokraèovate¾mi národnosocialistického hnutia v exile. Nebáli sa používa  hákový 

kríž ako zhromažïovací bod. Svoje názory hrdo hlásali. To boli ¾udia pre mòa. 

  

NSK: Boli ste svedkami vzostupu Národného frontu (NF) a subkultúry skin-

headov. Opíšte dôvody týchto politických a spoloèenských javov. 

  

British NSDAP/AO-Veteran: Vzostup Národného frontu bol spôsobený rozsi-

ahlou nezamestnanos ou v dôsledku zániku tradièných priemyselných odvetví a 

ve¾kými vlnami pris ahovalectva z Afriky a Ázie, ktoré sa s ahovali do oblastí s ne-

dostatoèným financovaním škôl a ktorých deti boli ešte viac ochudobnené, pretože 

finanèné prostriedky boli urèené na výuèbu angliètiny pre týchto pris ahovalcov z 

tretieho sveta. 

Subkultúra skinheadov vznikla ako reakcia na tento nedostatok zamestnania a po-

trebu identity proti temnejúcemu obyvate¾stvu tejto krajiny. V súèasnosti sa 

oficiálne priznáva, že od roku 2001 do roku 2011 sa percento bielej britskej popu-

lácie v Británii znížilo z 87,4 % na 80,5 % (vlády klamú a oèakáva sa, že v 

skutoènosti bude toto èíslo ešte nižšie) Do roku 2050 budú pod¾a vládnych údajov 

bieli Briti vo vlastnej krajine menšinou. Za poukázanie na túto oficiálnu štatistiku 

vás môžu uväzni ! 

 

NSK: Stretli ste sa niekedy s niektorými vplyvnými ¾uïmi tohto fenoménu? 

Napríklad Iana Stuarta Donaldsona? Ak áno, opíšte ich pre našich čitateľov. 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Vyrastal som na severe Škótska a hudobná scéna 

bola zväèša v Londýne. Boli to èasy, keï sa vydávali len lacné fotokopírované fan-

ziny, žiadny internet, žiadna elektronická pošta. V priebehu rokov som však stretol 

množstvo ¾udí, ktorí boli Ianovi blízki a ktorí stále pomáhajú organizova  

každoroèný "spomienkový koncert ISD/Skrewdriver. Všetci boli plní chvály na 

Iana. Miloval svoju hudbu, ale na rozdiel od mnohých ¾udí na scéne v tom nebol 

kvôli peniazom, veril vo vec a hudbu vnímal ako spôsob, ako oslovi  bielu britskú 
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mládež so svojou znaèkou Rock Against Communism ako spôsob boja proti lžiam 

"Anti-Nazi League" a mnohých mainstreamových kapiel tej doby, ktoré propa-

govali miešanie rás. 

 

NSK: Aký je váš názor na historický konflikt v Severnom Írsku? Za seba si mys-

lím, že bratia tam strie¾ali na bratov, pomýlení židmi - za to nemožno obviòova  

žiadnu stranu. Sme JEDNA árijská krv, ktorá musí by  jednotná (viď pieseň od Day 

of the Sword "Blood Stained Emerald" týkajúcej sa tejto témy). Pre národných so-

cialistov mimo Írska a Ve¾kej Británie je smutné, že sú svedkami takéhoto krvi-

prelievania medzi árijcami. 

Aký je váš názor? A aký je spoloèný názor týkajúci sa tejto témy v rámci britského 

hnutia? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Súhlasím s tým, že je to smutná situácia, ktorú ne-

dokážu pochopi  mnohí nebritskí národní socialisti, ktorí sa mylne domnievajú, že 

Sinn Fein a IRA sú/boli írski nacionalisti. Sám som to videl na viacerých 

zhromaždeniach Ijzerbedebevaart v Diksmuide v Belgicku. ¼udia by chceli pozna  

moje názory ako škótskeho národného socialistu. Európski súdruhovia s údivom 

zis ovali, že v skutoènosti tá Sinn Fein/IRA bola a zostáva komunistickou, rasovo 

zmiešanou skupinou. Sinn Fein IRA sú zvráteným nacionalizmom, ktorý dnes 

vnímame ako skupinu prebudených ¾avièiarov vítajúcich na ostrove Írsko, 

severnom i južnom, húfy nebielych pris ahovalcov. Ich vlastnými slovami z ich pri-

orít Manifestu 2020 "Prijatie prísnej legislatívy o zloèinoch z nenávisti". Podporou 

potratov na požiadanie podporujú genocídu bielej rasy. Predstierajú záujem o írsku 

kultúru tým, že požadujú používanie gaelského jazyka v Severnom Írsku, prièom 

robia všetko pre to, aby znièili biele árijské dedièstvo celého ostrova Írsko. Národ-

ní socialisti na celom svete by sa pred nimi mali ma  na pozore. Mal som to po-

tešenie by  v kontakte s poboèkou NSDAP/AO, Národnosocialistickou írskou ro-

botníckou stranou (National Socialist Irish Workers Party) so sídlom v Dubline, 

ktorá ma ako prvá upozornila na skutoènú povahu Sinn Fein. Škótska nacional-

istická strana je na tom podobne. 

 

NSK: Opíšte, prosím, svoju súèasnú politickú prácu. 

 

British NSDAP/AO-Veteran: V spolupráci so súdruhom Lauckom a európskymi 

súdruhmi sa usilujem o vydávanie èoraz širšieho spektra vzdelávacích a propagan-

distických materiálov prostredníctvom tlaèe na požiadanie a elektronických pros-

triedkov. Používame profesionálne nástroje na preklad materiálov z obdobia Tretej 

ríše do angliètiny a iných jazykov. V Spojenom krá¾ovstve máme malú, ale špe-

cializovanú sie  grafikov, tvorcov webových stránok a distribuèných miest na de-
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centralizáciu tejto práce. Plníme objednávky pre súdruhov žijúcich pod 

pokraèujúcou okupaènou vládou Nemecka. Navrhujeme, vyrábame a distribuuje-

me nálepky (pamätajte, že jednoduchá nálepka je to, èo ma v prvom rade dostalo 

do Hnutia) Pravidelne sa stretávame osobne, alebo sme sa stretávali pred Covidom, 

s kolegami. Boli to strategické stretnutia, organizovanie združovania zdrojov, nie 

opilecké. Plaè pri litroch piva, [je to] èo sa tak èasto spája s obmedzeným nacional-

izmom. Tieto stretnutia sa konali celé desa roèia a zahàòali stretnutia s Florentine 

Rost van Tonnigen, lady Mosley a Gudrun Burwitz (vašim èitate¾om známejšou 

pod dievèenským priezviskom Himmler). 

Tieto stretnutia dnes pokraèujú elektronicky, kým sa nám nepodarí opä  osobne 

zhromaždi  naše "Hnedé medzinárodné bratstvo". 

 

NSK: Aký je váš názor na UKIP, Brexit a Borisa Johnsona ako takého? Považujete 

niektorú z menovaných (alebo všetky) za príspevok k národnému prebudeniu, 

aspoò do urèitej miery? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: UKIP bola štátom schváleným bezpeènostným ven-

tilom, Farage bol medzinárodným finanèníkom predtým, ako sa zaèal angažova  v 

politike. Odviedol pozornos  mnohých súdruhov od dôležitejších otázok. Viedol 

som kampaò za Brexit, aj keï nie s UKIP, strávil som ve¾a dní roznášaním letákov, 

stavaním stánkov na trhu a statickými demonštráciami. Je dôležité ma  na pamäti, 

že britskí súdruhovia nie sú proti Európe, sme proti kapitalistom z radov boháčov, 

ktorí využili jednotný trh na zaplavenie Británie lacnou pracovnou silou z 

východnej Európy, a to urobila takzvaná strana pracujúcich, Labour Party pod 

vedením Tonyho Blaira. Súdruhovia z Východu za to nemôžu, boli obe ami vy-

koris ovania zo strany medzinárodných finanèníkov a plutokratov, ktorí chceli získa  

lacnú pracovnú silu na zvýšenie svojich ziskov. Boris Johnson je populista 

najhoršieho druhu, rozmaznaný boháè, ktorý hovorí, èo si myslí, že ¾udia chcú, 

ale potom niè z toho nedokáže splni , je to ïalší oddaný globalista, pozrite sa na 

poèet nebielych a Židov v jeho vláde a na jeho kamarátov, ktorí dostávajú vládne 

zákazky. 

 

NSK: Vaša krajina už prišla o mnoho ¾udí v dôsledku Covid-19, najmä v 

dôsledku masívnej nedostatoènej prevencie na zaèiatku a slabého systému zdravot-

nej starostlivosti. Obviòujete z toho vládu? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Áno, je to výluène vina vlády, a nielen tej súèasnej, 

ale aj mnohých predchádzajúcich, labouristických aj konzervatívnych strán. Každá 

z nich povedala, že musíme plati  za lekárske predpisy, pretože si nemôžeme dovoli  

dáva  lieky zadarmo, ¾udia s boles ami èakajú roky na operácie, pretože si 
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nemôžeme dovoli  rozširova  nemocnice a prijíma  a školi  lekárov a zdravotné 

sestry.  Máme najmenej lôžok intenzívnej starostlivosti a ventilátorov na poèet 

obyvate¾ov v západnom svete, pretože nám hovoria, že si nemôžeme dovoli  viac. 

Nemôžeme poskytnú  domovy alebo zdravotné programy pre mnohých našich 

bývalých vojakov, ktorí boli poškodení psychicky aj fyzicky v dôsledku bojov v 

globalistických vojnách, pretože nám hovoria, že si to nemôžeme dovoli . Naši 

dôchodcovia majú najhoršie dôchodky v západnom svete, pretože si nemôžeme 

dovoli  financova  dôstojné dôchodky. Naše vlády však vždy nájdu dostatok peòazí 

a zdrojov na podporu nelegálnych pris ahovalcov a žiadate¾ov o azyl. Zdá sa, že na 

týchto votrelcov je k dispozícii bezodná banka peòazí. A teraz v Afganistane zly-

hali globalistické ambície, naši takzvaní lídri povedali, že prijmeme 20 000 Afgan-

cov. Do Kábulu bolo vyslaných nespoèetné množstvo lietadiel RAF a 1 000 voja-

kov, aby ich sem priviezli. To je navyše k takmer 15 000 ilegálom, ktorí doteraz v 

roku 2021 prekroèili Lamanšský prieliv, pretože nám povedali, že si nemôžeme 

dovoli  plne chráni  naše hranice. 

A zatia¾ èo si nemôžeme dovoli  postara  sa o vlastný ¾ud, máme tu absurdnú 

situáciu, keï sa britská vláda zaoberá PÔŽIÈKOU peòazí od medzinárodných 

bankárov, aby ich rozdala v rámci zahraniènej pomoci! len v roku 2020 si požièala 

14,5 miliardy libier, aby ich rozdala. Za túto situáciu však nie je zodpovedná len 

vláda. Britov pred tým už mnoho rokov varujú všetky rôzne nacionalistické/

národnosocialistické skupiny, ale oni znovu a znovu volia staré strany, ktoré ich v 

minulosti sklamali, a nepridávajú sa k nám v boji za Nový poriadok. 

 

NSK: Aký silný je nepriate¾ vo vašej krajine? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Bolo by hlúpe popiera , že nepriate¾ je silný a má 

pod kontrolou všetky mocenské páky, ovláda a presadzuje svoju agendu mnohými 

rôznymi spôsobmi. Korumpujú našu mládež v školách, využívajú štátnu moc na 

zadržiavanie a monitorovanie každého, kto prejaví akýko¾vek náznak rasového 

povedomia, pomocou svojho programu "Prevent". Program bol zavedený údajne 

na boj proti moslimskému terorizmu, ale používa sa najmä na potlaèenie bieleho 

disentu. Polícia vypoèúvala a vyšetrovala státisíce ¾udí za to, èo opisuje ako 

"incidenty, ktoré nie sú trestnými èinmi z nenávisti". Nie je neznáme, že navštívia 

vášho zamestnávate¾a a oznámia mu, že ste vyšetrovaný, aby sa vás pokúsili 

vyhodi . 

 

NSK: Aké sú hlavné problémy vašej krajiny v súèasnosti? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Hlavným problémom našej krajiny a väèšiny zá-

padného sveta je nedostatok detí. Vôdca povedal: "Spoloènosti nevymierajú, ale sú 
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preèíslované [pôrodnos ou - pozn. prekl.]". Naši ¾udia sú takí zhypnotizovaní 

honbou za materiálnym bohatstvom a kariérou, že nevidia biologický imperatív. 

Naše mladé ¾udové ženy nosia so sebou namiesto malých detí malé psy. Biele 

deti na základných školách zaèínajú by  v prevahe nad týmito cudzími votrelcami, 

títo paraziti v našom strede nás premnožujú. 

Problém drog v Škótsku treba rieši . Škótsko má najhoršie výsledky v užívaní drog 

a úmrtiach na ich následky v Európe. A to údajne v krajine, ktorú riadi 

"nacionalistická" vláda. Pravdou je, že SNP sú globalisti a existuje podozrenie, že 

úmrtia na drogy považujú za ïalší nástroj na zníženie poètu bielych obyvate¾ov, 

aby uvo¾nili miesto pre ïalších pris ahovalcov. Neútoèia na ve¾kých drogových 

barónov, pretože sú to prevažne moslimovia a škótsky minister zdravotníctva 

je .....Humza Yousaf, moslim. 

 

NSK: Aké knihy by ste odporuèili a preèo? 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Je samozrejmé, že "Mein Kampf". To je základ 

nášho kréda. 

 

- "Hitler's Revolution" od Richarda Tedora, ktorá je k dispozícii v anglickom aj 

nemeckom jazyku. Na základe dobových dokumentov poukazuje na ciele a 

úspechy prvej národnosocialistickej vlády a vyvracia lži dnešných médií. Všim-

nite si, že hovorím prvá národnosocialistická vláda, pretože nebude posledná. 

 

- "Merrie England 2000", ktorú napísal Colin Jordan v roku 1993 a ktorá 

predpovedala šialenstvo, ktorého sme dnes svedkami. 

 

- "A Train of Thought" a "National Socialism A World Creed for the 1980's" opä  

od Colina Jordana, ktoré sú dostupné online na stiahnutie na mnohých stránkach. 

Vskutku odporúèame všetky diela Colina Jordana. 

 

NSK: Ïakujeme za rozhovor. Pokraèujte v dobrej práci. Ví azstvo je naše! 

Neváhajte a pridajte k adresátom nieko¾ko závereèných slov. 

 

British NSDAP/AO-Veteran: Zdá sa, že je nemožné prekona  nepriazeò osudu, 

ale to by nám nemalo dovoli  vzda  sa nádeje. Rovnaká fanatická viera v koneèné 

ví azstvo je v srdci každého skutoèného národného socialistu a spoloène, èi už ste 

súèas ou skupiny alebo "osamelým vlkom", môžeme porážku z roku 1945 zmeni  

len na prehratú bitku v pokraèujúcej vojne, z ktorej nakoniec vyjdeme ako ví azi. 
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