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Συνέντευξη με τη Molly
Τρίτο μέρος
NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με
την τέχνη.
Περιγράψτε τις απόψεις σας σχετικά
με τον αντίκτυπο αυτών των θεμάτων
στην πολιτική.
Molly: Χίτλερ και ο Στρατός της
Ανθρωπότητας
(www.mourningtheancient.com/
truth.htm). Έχω φτάσει στις 21 σελίδες
τώρα, και έχω πολλά ακόμα να κάνω. Η
μελέτη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
είναι
ένα
απόλυτο
ναρκοπέδιο
πληροφοριών. Αναζητάς πληροφορίες
για ένα πράγμα και βρίσκεις άλλα δύο
πράγματα που πρέπει να ερευνήσεις.
Αισθάνεσαι λίγο σαν να είσαι
αρχαιολόγος, που ξεθάβει το θαμμένο
παρελθόν. Ένα παρελθόν που θα
προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.

1

Μπορούμε να ευχαριστήσουμε και πάλι το διαδίκτυο για τον κατακλυσμό
πληροφοριών και εικόνων. Εξαιρετικά σπάνια πράγματα έχουν βγει στην
επιφάνεια όλα αυτά τα χρόνια από μέρη σε όλη τη γη. Συχνά μοιάζει σαν να
συναρμολογούμε ένα παζλ, του οποίου τα κομμάτια είναι διασκορπισμένα σε όλο
τον κόσμο. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, για το πώς τα φιλοσοφικά
και καλλιτεχνικά πράγματα μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική, λοιπόν,
πιστεύω ότι η τέχνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο όταν χρησιμοποιείται στην
πολιτική προπαγάνδα. Η τέχνη μπορεί να μας εμπνεύσει να κάνουμε σπουδαία
πράγματα. Μπορεί να μας τροφοδοτήσει όταν νιώθουμε άδειοι και να αποτελέσει
ένα θανάσιμο όπλο στον πόλεμό μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αφήνω
τους συναδέλφους εθνικοσοσιαλιστές να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε
φωτογραφία μας για οποιοδήποτε έργο μπορεί να έχουν. Είναι τιμή για μένα να
βοηθήσω, πραγματικά. Η μεγαλύτερη ελπίδα μου είναι ότι κάτι που έχω κάνει
στη ζωή μου θα βοηθήσει στην προώθηση του σκοπού μας. Τι άλλο θα μπορούσε
να είναι πιο σημαντικό από αυτό;
NSK: Ορισμένα από τα φωτογραφικά σας έργα είναι αρκετά αμφιλεγόμενα.
Ποια ήταν η πρόθεσή σας να τα τοποθετήσετε με αυτόν τον τρόπο;
Molly: Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μας να είμαστε αμφιλεγόμενοι, αλλά σίγουρα
κάποιοι από αυτούς είναι. Πριν από μερικά χρόνια εκδόθηκε ένα εχθρικό βιβλίο
που "εξέταζε" κάποιες από τις φωτογραφίσεις μας. Ήταν πολύ διασκεδαστικό να
διαβάζεις την αξιολόγηση ενός εχθρού για τις φωτογραφίες μας. Γι' Αυτούς, τα
πάντα είχαν ένα κρυφό μήνυμα εναντίον Τους. Τα πάντα είχαν μια κρυφή
ρατσιστική ή "ναζιστική" χροιά. Να θυμάστε, αυτό συνέβαινε πριν
δημοσιεύσουμε οποιεσδήποτε ανοιχτές φωτογραφήσεις με εθνικοσοσιαλιστικό
ύφος. Αλλά δεν είχε σημασία, οι φωτογραφίες θα σήμαιναν ό,τι ήθελαν Εκείνοι.
Αλλά πέρα από αυτό, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εξερευνήσει μια μεγάλη
ποικιλία θεμάτων και έχουμε χρησιμοποιήσει έναν τόνο συμβολισμών, μερικούς
κρυμμένους και άλλους κατάμουτρα. Μιλώντας γι' αυτό, μου άρεσε πολύ η
φωτογράφιση Vengeance Divine II του 2010, όπου μαχαίρωσα και ξερίζωσα ένα
αιματοβαμμένο κρανίο από την υδρόγειο σφαίρα του "Ισραήλ". Όχι πολύ
διακριτικό, το ξέρω, αλλά αποτελεσματικό, χαχα. Μετά από πολύ περισσότερες
από 100 φωτογραφήσεις και πολλά χρόνια, μερικές φορές βαριόμαστε και
κάνουμε πιο "παράξενες" φωτογραφήσεις. Μου αρέσει να διαβάζω και να
σκέφτομαι για θέματα φαντασίας, και νομίζω ότι υπάρχει πολλή φαντασία που
εισχωρεί στις φωτογραφίσεις μας. Μια πολύ μικρή μειοψηφία προσβάλλεται λίγο
από το γυμνό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να χαλαρώσουν, το Τρίτο Ράιχ
έδειχνε ολόσωμο γυμνό στα φωτογραφικά τους βιβλία. Δεν πιστεύω ότι το
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ανθρώπινο
σώμα
είναι
κάτι
προσβλητικό ή βρώμικο όταν
χρησιμοποιείται με καλλιτεχνική
έννοια.
NSK:
Περιγράψτε
μας
τις
καλλιτεχνικές σας επιρροές και τα
πράγματα που σας εμπνέουν.
Molly: Λατρεύω τον Breker και
πολλούς άλλους καλλιτέχνες του
Τρίτου Ράιχ, συμπεριλαμβανομένου
του Αδόλφου Χίτλερ. Πολλά από
αυτά που έκανε το Τρίτο Ράιχ ήταν
καλλιτεχνικά. Όταν εξετάζετε τους
ηγέτες, πολλοί από αυτούς ήταν
καλλιτέχνες
πριν
μπουν
στην
πολιτική. Βλέπεις φωτογραφίες από
τους δρόμους τους και φαίνονται
μαγικοί. Σημαίες, κολώνες και
αγάλματα.
Ομορφιά
απεριόριστη.
Λατρεύω να κοιτάζω ό,τι παρήγαγαν. Τα πολεμικά τους μετάλλια, τα στιλέτα και
ακόμη και τα πολιτικά τους βραβεία είναι απαράμιλλα στην ιστορία για την
ομορφιά τους. Μερικές φορές ανατριχιάζω και μόνο που τα κοιτάζω. Ο Αδόλφος
Χίτλερ και εκείνα τα δώδεκα μαγικά χρόνια δεν θα μου παλιώσουν ποτέ. Είναι το
μόνο πράγμα στη ζωή που μπορώ ειλικρινά να πω ότι δεν έχει γεράσει ή βαρεθεί
ποτέ για μένα. Ενθουσιάζομαι όταν βλέπω μια φωτογραφία του Αδόλφου Χίτλερ
που δεν έχω ξαναδεί. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά μπορεί να είναι κάποια μικρή,
pixelated φωτογραφία και να χαμογελάω σαν παιδί... Αγαπώ τόσους πολλούς από
τους ηγέτες του Τρίτου Ράιχ και έχω λατρέψει να μαθαίνω γι' αυτούς και μου
αρέσει να ανακαλύπτω πράγματα που δεν έχω διαβάσει ή δει ποτέ πριν. Αγαπώ
ανθρώπους όπως ο Ντάρρε, που ήταν ένας τόσο μυστηριώδης και μυστικιστικός
τύπος, ή τον σκληροτράχηλο Λέι, που έχασε με τραγικό τρόπο τον έρωτα της
ζωής του και ήλεγχε τη μεγαλύτερη οργάνωση του Τρίτου Ράιχ, το DAF
(Γερμανικό Εργατικό Μέτωπο). Ή ένας από τους αγαπημένους μου, στον οποίο
μόλις αφιέρωσα μια απίστευτα δύσκολη φωτογράφιση, ο ήρωας Oskar Dirlewanger, ο οποίος ηγήθηκε της ταξιαρχίας Dirlewanger. Αυτός ο άνθρωπος είναι
καλυμμένος με ψέματα, μερικές φορές νομίζω ότι ο εχθρός μπορεί να τον μισεί
περισσότερο από τον ίδιο τον Αδόλφο Χίτλερ! Γράφουν τα πιο κακά ψέματα γι'
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αυτόν και τους γενναίους άνδρες του. Πραγματικά απίστευτο. Αλλά η αλήθεια
είναι ότι ήταν ένας ήρωας πολέμου που πέτυχε εκπληκτικά κατορθώματα.
Ηγήθηκε της πιο ρακένδυτης ομάδας ανδρών σε όλο τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
και έκανε αξιοσημείωτη δουλειά. Η Ταξιαρχία Ντιρλγουάνγκερ ήταν μια δεύτερη
ευκαιρία για πολλούς άνδρες. Στρατιώτες που δεν μπορούσαν να σεβαστούν την
εξουσία έμαθαν να σέβονται τον πανίσχυρο Oskar Dirlewanger. Στρατιώτες που
είχαν συλληφθεί για πράξεις που δεν αρμόζουν σε στρατιώτη, ή λαθροθήρες, ή
εγκληματίες διαφόρων βαθμών. Σε όλους δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στην
Ταξιαρχία Ντιρλεβάνγκερ. Μαζί έκαναν εκπληκτικά πράγματα, ενάντια σε όλες
τις πιθανότητες. Εχθροί παντού γύρω τους. Πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Αυτό
τους έφερε πιο κοντά. Έμαθαν ότι η Ταξιαρχία Ντιρλγουάνγκερ ήταν η σωτήρια
χάρη τους. Η σωτηρία τους στο πεδίο της μάχης και ο Oskar Dirlewanger ήταν ο
άγγελος-οδηγός τους.
NSK: Ένα μέρος των έργων τέχνης σας έχει σχέση με τη μουσική- έχετε ήδη
κυκλοφορήσει ένα μουσικό άλμπουμ. Σκοπεύετε να κυκλοφορήσετε ένα νέο
άλμπουμ στο μέλλον;
Παρακαλώ περιγράψτε τις επιρροές και τις εμπνεύσεις της μουσικής σας.
Molly: και δημιουργήσαμε γκαλερί για κάθε φωτογράφιση. Χρησιμοποιήσαμε
διάφορα συγκροτήματα για να δημιουργήσουμε μουσική που έπαιζε στο
παρασκήνιο. Λοιπόν, μερικές φορές μας έλειπε ένα ή δύο μουσικά κομμάτια,
οπότε έπρεπε να δημιουργήσουμε μόνοι μας ένα ambient κομμάτι. Κάναμε
περίπου πέντε ή έξι από αυτά και σε έναν φίλο μας που είχε μια δισκογραφική
εταιρεία, την Elegy Records, άρεσε και μας είπε να ηχογραφήσουμε ένα CD και
θα το εξέδιδε. Το ονομάσαμε Primitive Supremacy. Μερικά από αυτά είχαν πολύ
εθνικοσοσιαλιστικό θέμα, όπως το κομμάτι 'He Lives!' για τον Αδόλφο Χίτλερ.
Είναι σαν το ρητό: "Πού ζει ο Αδόλφος Χίτλερ; Στην καρδιά μου!" Ήταν ένα
διασκεδαστικό πρότζεκτ. Κάναμε επίσης μια καλλιτεχνική ταινία 45 λεπτών τότε.
Τώρα αυτό ήταν ένα έργο! Το να κάνουμε την ταινία "Mourning the Ancient"
ήταν απίστευτα κουραστικό. Πάντα ήθελα να κάνω μια αμιγώς
εθνικοσοσιαλιστική ταινία, αλλά δεν ξέρω αν θα βρω ποτέ τον χρόνο ή τη
διάθεση. Ο ουρανός φαίνεται κάπως σκοτεινός. Ίσως στην επόμενη ζωή. Αλλά οι
εμπνεύσεις; Λοιπόν, για την ταινία, κοίταξα παντού γύρω μου. Πήρα όλο το κακό,
όλο το σκοτάδι, όλη τη μοναχική θλίψη αυτού του κατεστραμμένου κόσμου, και
τα έβαλα όλα στη φιγούρα ενός κοριτσιού, που αναζητά την αλήθεια, και τη
βρίσκει - σε ένα νεκροταφείο! Αλλά δεν το δέχεται αυτό και συνεχίζει να ψάχνει.
Μέσα από αιματοβαμμένους εφιάλτες και μαγευτικά βουνά, ψάχνει συνέχεια. Αν
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ενδιαφέρεστε, η ταινία βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας για δωρεάν κατέβασμα,
όπως και όλα τα υπόλοιπα στο Mourning the Ancient. Χωρίς διαφημίσεις. Χωρίς
cookies. Χωρίς εντοπισμό.
NSK: Μελετήσατε κάποιες από τις τέχνες σας ή τις μάθατε (όλες) μόνοι σας;
Molly: αλλά τα παράτησα όταν μου είπαν ότι ήταν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να
παρακολουθήσω ένα μάθημα "ευαισθησίας για μειονότητες". Δεν μπορούσα να
το κάνω. Να θυμάστε ότι αυτό ήταν περίπου την εποχή που είχα ανακαλύψει την
αλήθεια για τα πάντα. Θέλετε να μάθετε πώς ακριβώς ξεκίνησα το ταξίδι μου
προς την αλήθεια; Βρισκόμουν σε ένα μικρό κατάστημα μεταχειρισμένων
βιβλίων που ανήκε σε μια Ασιάτισσα. Κοίταζα βιβλία με αληθινά εγκλήματα.
Μου άρεσε να μελετώ την ψυχολογία των εγκληματιών και των δολοφόνων.
Λοιπόν, υπήρχε ένα βιβλίο με χάρτινο εξώφυλλο που λεγόταν "Αδελφότητα του
φόνου". Ήταν το πιο σημαντικό βιβλίο που θα έβρισκα ποτέ. Άλλαξε ολόκληρη
τη ζωή μου και με έβαλε σε ένα ταξίδι που συνεχίζω μέχρι σήμερα. Ήταν ένα
βιβλίο για τον ήρωα και μάρτυρα Ρόμπερτ Μάθιους και τους Brüder Schweigen.
Ήταν γραμμένο από έναν εχθρό, φυσικά, αλλά είχε απήχηση σε μένα. Δεν
μπορούσαν να καλύψουν την αλήθεια του υπέροχου και τραγικού έπους των
ανδρών και των γυναικών της Σιωπηλής Αδελφότητας. Ενθουσιάστηκα με τις
προσπάθειές τους. Αναρωτήθηκα: τι γίνεται αν αυτά που λένε είναι αλήθεια; Δεν
μπορούσες παρά να τους επευφημήσεις κατά τη διάρκεια της μεγάλης ληστείας
των θωρακισμένων αυτοκινήτων της Brink's! Λάτρεψα το βάθος του πνεύματος
του Μάθιους, ο ενίοτε αγορίστικος ιδεαλισμός του ήταν εντελώς γοητευτικός, ή
την απόλυτη γενναιότητα του καλύτερου συντρόφου του Γκάρι Γιάρμπρο όταν
περικυκλώθηκε από το FBI. Όλοι τους ήταν σαν ήρωες που μόλις βγήκαν από ένα
βιβλίο ιστορίας. Ιππότες που τόλμησαν να υψώσουν τα μαγικά τους σπαθιά στον
κακό και διεφθαρμένο δράκο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Ηνωμένων
Πολιτειών. Και ακριβώς όπως σε κάποια τραγική ιστορία σε κάποιο βιβλίο
φαντασίας, οι ιππότες απέτυχαν να σταματήσουν το κακό θηρίο. Αλλά δυστυχώς,
η ιστορία δεν έχει τελειώσει, ένα άλλο βιβλίο γράφεται αυτή τη στιγμή που
μιλάμε! Η Αδελφότητα του Φόνου αναφέρθηκε σε ένα άλλο σημαντικό βιβλίο, τα
Ημερολόγια του Τέρνερ. Κρατούσα αυτό το βιβλίο στο μυαλό μου για μήνες, και
τότε, ως δια μαγείας, μια μέρα καθόμουν στο σπίτι ενός φίλου και κοίταζα έναν
κατάλογο που λεγόταν Delta Press. Ήταν ένας αρκετά τρελός κατάλογος, γεμάτος
με βιβλία για το πώς να φτιάχνεις εκρηκτικά και σιγαστήρες και άλλα περίεργα
πράγματα. Λοιπόν, ρίχνοντας μια ματιά, μάντεψε τι είδα; Ανάμεσα στα
στρατιωτικά εγχειρίδια επιβίωσης και τα βίντεο με οδηγίες χρήσης όπλων υπήρχε
ένα βιβλίο του οποίου αναγνώρισα τον τίτλο: The Turner Diaries. Εκεί ήταν.
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Προς πώληση. Το θρυλικό βιβλίο
που μισούσε τόσο πολύ το σύστημα.
Τα Ημερολόγια Turner και το άλλο
βιβλίο του Pierce, το Hunter, που
μου αρέσει περισσότερο, είναι
εργαλεία διδασκαλίας περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα έχουν
μια σπουδαία ιστορία, η οποία θα
μπορούσα να πω ότι κάθε μέρα
γίνεται όλο και πιο αληθινή, αλλά
έχουν ξεκάθαρα σκοπό να διδάξουν.
Και δίδαξαν. Μακάρι να είχα την
ευκαιρία να ευχαριστήσω τον δρα
Πιρς. Αλλά τουλάχιστον κατάφερα
να
πάρω
συνέντευξη
από
σπουδαίους ανθρώπους όπως ο David Lane, την παραμονή των
Χριστουγέννων/Ιούλη του 2002 και
να γίνω φίλος με τον Gary Yarbrough.
NSK: Τα γραπτά σας περιλαμβάνουν επίσης διάφορες εκθέσεις. Σε ένα από
αυτά τα ρεπορτάζ κάνατε μια συνέντευξη με τον αρχηγό του κόμματός μας,
Gerhard Lauck.
Ποιο ήταν το κίνητρό σας για να το κάνετε αυτό; Ποια είναι η άποψή σας
σχετικά με το NSDAP/AO;
Molly: Έμαθα για πρώτη φορά για τον Gerhard Lauck όταν συνελήφθη στην
Ευρώπη και στάλθηκε σε ένα γερμανικό μπουντρούμι με μια εντελώς
λανθασμένη κατηγορία. Τον συμπονούσα πραγματικά και κράτησα το όνομά του
στη μνήμη μου, αλλά δεν ήξερα σχεδόν τίποτα για την εκπληκτική ιστορία του.
Με τα χρόνια έλαβα ένα φυλλάδιο από την οργάνωσή του ανάμεσα σε διάφορα
underground CD. Είχε μια μεγάλη σημαία με σβάστικα του κόμματος και τη
διεύθυνσή του στο Λίνκολν της Νεμπράσκα. Σκέφτηκα "Ουάου, αυτός ο τύπος
ζει περίπου μισή ώρα από εμένα!". Στα χρόνια που ακολούθησαν έμαθα για τα
πραγματικά εκπληκτικά πράγματα που έκανε αυτός και το NSDAP/AO. Ο Λάουκ
κυκλοφόρησε Τόνους φυλλάδια και λογοτεχνία στην κατεχόμενη Γερμανία και σε
όλη την Ευρώπη. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον εν ζωή, όπως διάβασα.
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Οι ανατυπώσεις των φυλλαδίων του βρίσκονται παντού. Τα βλέπω συνεχώς σε
διάφορες ιστοσελίδες, προς πώληση ή με άλλο τρόπο. Ο Γκέρχαρντ ίσως είναι
ένας από τους πιο συνεπείς ανθρώπους σε ολόκληρο τον αγώνα. Είναι επίσης
εξαιρετικά χαμηλών τόνων. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι αρκετά σχετικά άγνωστος,
υποθέτω ότι έτσι το θέλει γενικά. Ήταν μεγάλη τιμή που μπόρεσα να του μιλήσω
και να πάρω συνέντευξη από έναν τέτοιο θρύλο του κινήματος.
NSK: Σχεδιάζετε άλλα έργα για το μέλλον;
Molly: Molly: Λοιπόν, σκοπεύω να επεκτείνω την ιστοσελίδα ακόμη
περισσότερο. Όπως είπα, έχω ένα βουνό από περισσότερο υλικό για την ενότητα
"Ο Αδόλφος Χίτλερ και ο στρατός της ανθρωπότητας". Πρόσφατα είχα την τιμή
να πάρω συνέντευξη από τον Fred Leuchter μέσω τηλεφώνου. Έτσι θα
δημοσιεύσω την πρώτη μου ηχητική συνέντευξη κάποια στιγμή σύντομα. Τι
θρύλος είναι ο Leuchter. Προσπάθησαν να τον καταστρέψουν, τον έκαναν μόνο
πιο δυνατό και πιο αποφασισμένο. Έχω κάποιες άλλες ιδέες για να κάνω κάποια
δουλειά με βίντεο. Ίσως κάποια καλλιτεχνικά κομμάτια, αλλά ίσως και κάποια
πιο πολιτικά βίντεο. Υποθέτω ότι ο χρόνος θα δείξει. Αλλά ανεξάρτητα από το τι
θα κάνω, δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι. Όπως μας έχει διδάξει ο Gerhard Lauck, η συνέπεια είναι ένα ισχυρό όπλο. Έχω συναντήσει πολλούς
ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια που απλά εγκατέλειψαν εντελώς τον αγώνα. Δεν
μπορώ να φανταστώ να το κάνω ποτέ αυτό στον εαυτό μου. Είναι αδύνατο. Όπως
είπε ο Αδόλφος Χίτλερ: "Δεν θα συνθηκολογήσουμε - όχι, ποτέ! Μπορεί να
καταστραφούμε, αλλά αν καταστραφούμε, θα συμπαρασύρουμε μαζί μας έναν
κόσμο - έναν κόσμο στις φλόγες." και η Savitri Devi είπε: "Η Savitri Devi είπε:
"Δεν θα παραδοθούμε: "Αν οι σύντροφοί μου δεν είναι προορισμένοι να
κυβερνήσουν τον κόσμο, τότε φύγετε! Μια βροχή από ατομικές βόμβες πάνω του
και στη θέση της ανούσιας φλυαρίας του για "αγάπη" και "ειρήνη" η φωνή του
ουρλιαχτού ανέμου πάνω από τα ερείπια του".
NSK: Σε πολλές από τις φωτογραφίσεις σας απεικονίζονται επίσης
βιβλιοθήκες.
Ποιο(α) βιβλίο(α) θα συνιστούσατε και γιατί;
Molly: Καταρχάς, θα πρέπει να πω, επειδή ο κόσμος πάντα ρωτάει, ποια έκδοση
του "Mein Kampf" πρέπει να πάρω; Και γενικά η "Stalag Edition" είναι η
απάντηση. Ήταν η μόνη αγγλική έκδοση του "Mein Kampf" που εγκρίθηκε από
τη γερμανική κυβέρνηση και τον Αδόλφο Χίτλερ. Αλλά δεν είναι τέλεια. Έχει
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από μόνη της μια βραχώδη ιστορία. Γενικά, όμως, πάρτε την 'Stalag Edition'. Και ναι,
μπορείτε πιθανώς να βρείτε ένα .pdf στο διαδίκτυο. Και όχι, δεν θα σας βάλουν σε κάποια
λίστα αν το παραγγείλετε (τουλάχιστον όχι στις ΗΠΑ). Ένα άλλο ενδιαφέρον βιβλίο
ονομάζεται 'Mein Kampf: Μια διαμάχη για τη μετάφραση". Μια από τις αγαπημένες μου
συγγραφείς είναι η Σαβίτρι Ντέβι. Το αγαπημένο μου βιβλίο από αυτήν είναι μάλλον το 'The
Lightning and the Sun', αλλά τα αγαπώ όλα με διαφορετικό τρόπο. Αλλά προσωπικά, το
'Lightning and the Sun' με γέμισε σε μια περίοδο της ζωής μου που τα πράγματα ήταν στο
χαμηλότερο σημείο τους. Λατρεύω όλες τις ηχογραφήσεις και τα γραπτά του William Pierce.
Το 'Damned, Deceived and Defiant' του David Lane, το 'This Time the World' του George Lincoln Rockwell, χωρίς αμφιβολία, απαραίτητο ανάγνωσμα είναι το 'Hunter' και το 'The Turner
Diaries' του Pierce, και μου αρέσει να διαβάζω για τις περιπέτειες του Otto Skorzeny στον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποτέ δεν είχα ανατριχιαστική ανατριχίλα διαβάζοντας για τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτός από την ιστορία του Skorzeny για μια χαμένη μεραρχία στο
Ανατολικό Μέτωπο... cr-e-e-e-e-py πράγματα. Τα βιβλία του Leon Degrelle είναι πραγματικά
θεαματικά, διαβάστε τις αυτοβιογραφίες δύο από τους πιο ενδιαφέροντες πιλότους του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου: Hans Rudel "Stuka Pilot" και Hanna Reisch "The Sky My Kingdom",
και για κάποια τρομερή αλήθεια δείτε το βιβλίο του Thomas Goodrich "Hellstorm", για μια
πραγματικά ενδιαφέρουσα άποψη της αφήγησης ενός Ιάπωνα στρατιώτη για τη θητεία του
στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο δείτε το βιβλίο "Oba The Last Samurai" του Don Jones, υπάρχουν
επίσης τα δύο βιβλία του ήρωα Matt Hale 'Ending White Slavery' και 'The Racial Loyalist
Manifesto', το 'Twilight over England' του μάρτυρα William Joyce, όποια βιβλία μπορείτε να
βρείτε από τον βετεράνο των Waffen-SS Hans Schmidt, θεέ μου, συνεχίζονται και
συνεχίζονται.
NSK: Ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Η νίκη είναι δική μας!
Μη διστάσετε να προσθέσετε κάποια τελευταία λόγια στους παραλήπτες.
Molly: Σας ευχαριστώ σύντροφε! Ήταν διασκεδαστικό να κάνω αυτή τη συνέντευξη για εσάς.
Σε παρακαλώ στείλε μου τη διεύθυνση στο διαδίκτυο μόλις δημοσιευτεί και θα συνδέσω την
ιστοσελίδα σου με τη συνέντευξη. Επιτρέψτε μου απλώς να πω, στους συντρόφους μας σε όλο
τον κόσμο: μην αποθαρρύνεστε. Κάποιες φορές είναι εύκολο να μας καταβάλλει ο αγώνας
μας. Αλλά μην χάνετε την πίστη σας! Με τη βοήθειά σας οι αριθμοί μας αυξάνονται κάθε
μέρα. Βοηθήστε μας να διαδώσουμε την αλήθεια, κάθε λέξη είναι σαν ένα βέλος στο Σκότος
και μια σπαθιά που κόβουν τα ψέματά τους. Ο εχθρός μας έχει αποκτήσει υπερβολική
αυτοπεποίθηση, και αυτή η υπερβολική αυτοπεποίθηση θα είναι το τέλος του. Κάθε
αηδιαστικό, αποκρουστικό και διαβολικό πράγμα που κάνει ο εχθρός μας φέρνει τον κανονικό
άνθρωπο πιο κοντά μας. Μην ξεχνάτε ποτέ: βρισκόμαστε σε μια ιστορική μάχη του καλού
ενάντια στο κακό. Και όπως ακριβώς λέει σε όλες τις θρησκείες του κόσμου - παγανιστικές,
χριστιανικές, ινδουιστικές, μουσουλμανικές - το κακό θα χάσει αυτόν τον πόλεμο και αυτές οι
φρικτές, παράλογες μέρες θα είναι απλώς μια ξεθωριασμένη ιστορία που θα μπορούμε να
διηγηθούμε στα εγγόνια μας. Η Χρυσή Εποχή που θα εγκαινιάσουμε με το όνομα του
Αδόλφου Χίτλερ στα χείλη μας...
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Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο
Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!
Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες
Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες
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