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"Поколенията" на
Нашите периодични
издания
ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ
Роден през 70-те години на миналия
век.
Немскоезичният NS KAMPFRUF
започва да излиза през 1973 г. под
формата на бюлетин. През есента на
същата година той е разширен до
таблоиден формат.
Изданието NS REPORT на английски
език започва да излиза през 1975 г.
под формата на бюлетин. През 1977 г.
той се разширява до таблоиден
формат. И е преименуван на THE NEW
ORDER.
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И двете издания излизат редовно - понякога на два месеца, понякога на
тримесечие - в продължение на повече от три десетилетия.
Въпреки това в началото на века те са намалени до формата на бюлетин.
Освен това Голямата рецесия ги принуди да изпаднат в "зимен сън" от 2010
до 2015 г. През пролетта на 2015 г. те излязоха от зимен сън. И оттогава се
появяват всеки месец.

ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ
Роден през 90-те години на миналия век.
Още осем таблоидни вестника. Излизат около три пъти годишно.
През 1990 г. шведският език става третият език на изданието. Унгарският е
четвъртото издание през 1991 г. Френският, испанският, португалският,
италианският и холандският език се появяват едновременно през януари
1992 г. Датският става десетото издание през декември 1992 г. През 1993 г.
НСДАП/АО частично финансира руски таблоид, издаван на територията на
Русия.

ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ
Роден през първото десетилетие на този век.
В повечето случаи това са просто умалени версии на съществуващите десет
таблоида. Плюс още няколко езика. Формат на бюлетина. Само немските и
английските бюлетини все още се публикуват редовно. Останалите излизаха
с прекъсвания.

ЧЕТВЪРТО ПОКОЛЕНИЕ
Роден през второто десетилетие на този век.
Немското, английското и испанското издание излязоха от хибернация през
2015 г. Оттогава те се появяват редовно на месечна база. Десетина други
езикови издания се появяват с прекъсвания.
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ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ
Роден през май 2022 г.
Най-новият член на нашето "семейство от периодични издания" е
многоезичният бюлетин WEEKLY, който се публикува онлайн на 23 езика.
Месечните периодични издания за "по-възрастни братя и сестри"
продължават да излизат ежемесечно. Увеличава се и броят на езиковите
издания.
Експанзията на изданията ни и експанзията ни в интернет започнаха
едновременно през май 2022 г. като част от лятната офанзива.
Екипът ни за изследвания и разработки работи буквално по 16 часа всеки
ден в продължение на повече от месец, за да създаде системите, способни да
извършат това огромно разширение.

МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ!
Само 15 минути на ден се равняват на 90 часа годишно.
Свържете се с нас за повече информация.

nsdapao.org@pm.me
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Репортажи от фронтовата линия

Интервю с британски
ветеран от NSDAP/AO
Въведение
В този брой на "Фронтови репортажи" ще интервюираме един много отдаден
британски ветеран от Шотландия.
Следващото интервю е направено за "NS-Kampfruf (NSK)", ръководено от
главния редактор "Wehrwolf".

Интервю
NSK: Моля, представете се.
Британски NSDAP/AO-ветеран: И така, днес аз съм това, което левите
определят като "блед, мъжки и застоял" - аз съм бял мъж на средна възраст.
Опитайте се да кажете нещо подобно за "избрания народ" или други
малцинства и скоро ще видите вътрешността на полицейска килия, не и ако
нападнете бял човек.
От 15-годишна възраст съм националсоциалист и съм израснал в северната
част на Шотландия. Пътувал съм по света и съм имал огромното удоволствие
да срещна съмишленици националсоциалисти, където и да съм пътувал. Бил
съм арестуван за участие в събрания, считани за "противоконституционни",
бил съм атакуван в пресата и телевизията за усилията си да вербувам и около
четиридесет и няколко години по-късно все още прокламирам нашето верую
и съм по-убеден от всякога в правотата на нашата борба и вярата в крайната
ни победа.
NSK: Моля, опишете политическите си възгледи.
Британски NSDAP/AO-ветеран: Аз съм националсоциалист, а не
"неонацист" или "нацист" Вярвам в народната общност, основана на раса.
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Общност, която живее в хармония с вечните закони на природата. Общност,
в която всички са ценени и всеки има своята роля в по-нататъшното
развитие на Народността и Расата
НСК: Защо избрахте националсоциалистическата част, а не "традиционния"
път на британския фашизъм (например сър Осуалд Мозли е активен
(отново) със своето Union Movement (UM) в този момент).
Британски NSDAP/AO-ветеран: Това е добър въпрос. Левицата използва
термините "фашист "и "нацист" като взаимозаменяеми обиди, а те не са
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такива. Фашизмът е корпоративна икономическа философия, докато
националсоциализмът се основава на расата, а расата е всичко. Левите са с
промити мозъци и използват тези термини, без да ги разбират. Те дори не
знаят какво е националсоциалист. Пример: в университета ме нарекоха
"фашист", а аз отговорих по следния начин: "Никога не са ме обиждали така;
аз съм националсоциалист". Там ми отговориха: "Съжалявам, не разбрах, че
сте социалист".
НСК: Какво е мнението Ви за историческите движения от предвоенния
период, а също и по време на войната: Националсоциалистическата лига
(НСЛ), Почетното обединение Валкирия Митфорд, Британският свободен
корпус (БСФ) / Легионът на Св.Георги и др.
Защо се провалиха? Могат ли да се смятат за авангард?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Това са ценни стъпки в развитието на
националсоциалистическата перспектива за Великобритания. По мое мнение
обаче те имаха основен недостатък, който ги доведе до провал - те не
произлязоха от народа, а бяха ръководени предимно от представители на
висшите класи, бяха до голяма степен реакционни и възникнаха като
допълнение към възхода на комунизма. Самият фюрер е казал, че лидерите
трябва да произлизат от простолюдието и това се вижда в създаването на
училищата "Адолф Хитлер" и Националните политически образователни
академии, които НСДАП създава.
NSK: Кога започнахте да се занимавате с политика и каква беше мотивацията
Ви за това?
Британски NSDAP/AO-ветеран: 1979 г. беше годината на общите избори,
когато г-жа Тачър беше избрана на власт, а Националният фронт издигна 303
кандидати (общо 635 места) на тези избори, но получи само 1,5 % от общия
брой гласове. През предходните години се наблюдават расови бунтове и
наводнения от "виетнамски лодкари", които пристигат във Великобритания.
След време станах младежки организатор на Младежкия национален фронт и
използвах парите си за закупуване и разпространяване на копия от нашия
вестник "Булдог" (редакторът на този вестник Джо Пиърс по-късно щеше да
отрече "расисткото си минало" и в момента е преподавател в частен
американски католически колеж и е смятан за водещ католически биограф).
На този етап от политическия си път бях по-скоро националист, вярващ в
"Великобритания за британците".
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НСК: Моля, опишете положението на националсоциалистите в началото на
следвоенната епоха във Великобритания?
Британски NSDAP/AO-ветеран: След войната националсоциалистът е бил
хвърлен в затвора без обвинение или съдебен процес по време на Втората
световна война по силата на прословутото постановление 18Б. Когато
излизат на свобода, в личните им карти е отбелязано, че са задържани по 18B,
така че намирането на работа е трудно. Но националсоциалистите все още
запазвали вярата си и водещата личност по онова време бил Арнолд Лийз,
който след войната няколко пъти влизал в затвора за публикуване на
памфлети за еврейския характер на Втората световна война, а през 1947 г.
бил вкаран в затвора за една година, защото помогнал на военнопленници от
Waffen-SS да избягат от британския концентрационен лагер. Лийз става
наставник на Колин Джордан, който несъмнено е най-изтъкнатият
следвоенен националсоциалист в англоезичния свят.
НСК: Тъй като дори "домашните" фашисти и националсоциалисти бяха
поставени извън закона (от контролираните от евреите медии), но
предполагам, че за един млад човек през онази епоха трябва да е било трудно
да си изгради положително мнение за Германия и националсоциализма като
такъв?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Моите възгледи със сигурност ме
отличаваха и водеха до, да кажем, "разгорещени дискусии" дори с повъзрастните членове на семейството ми, когато изразявах възгледите си, а
когато на рафта ми с книги беше намерен екземпляр от "Шест милиона
изгубени и намерени", това предизвика известен шок. Други не искаха да
дискутират, съзнанието им беше затворено, бяха гледали кинохроники, бяха
гледали документалните филми "Светът във война", "знаеха" какво се е
случило. Това отбягване доведе до засилване на моите възгледи, защо беше
неприемливо да казвам тези неща? Защо не можеше да имаш различни
мнения? От какво се страхуваха? Предполагам, че всичко се свежда до
Ницше и "Това, което не ме убива, ме прави по-силен".
NSK: Моля, опишете влиянията, които са Ви насочили към този път. Като
британец, моля, опишете мнението си за Втората световна война.
Британски NSDAP/AO-ветеран: Като дете, израснало във Великобритания
през 70-те години на миналия век, постоянно гледах холивудски военни
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филми, а униформите и оборудването на германските сили привличаха
вниманието ми. Досега най-големият брой модели и играчки на войници бяха
германски. Stuka, Me262, Bismarck и войници в мащаб HO/00. Някой много
години по-късно щеше да ми каже: "Кръвта на победения е по-свята от тази
на победителя" и сигурно има нещо в това. Друг опит в леенето беше
телевизионната документална поредица "Светът във война", която обаче ме
оформи не така, както очакваха нейните създатели. Да видиш как една страна
се издига от руините на Първата световна война за няколко години, за да се
превърне в една от най-могъщите нации в света, беше очарователно.
За мен Втората световна война беше война на братята, тя не послужи за нищо
друго освен за комунистите, плутократите и международните финансисти. Тя
доведе до разпадането на Британската империя и създаде монолитната власт
на САЩ под контрола на (обичайните заподозрени), която обслужва
интересите на международните финанси за сметка на останалия свят.
NSK: Кога се присъединихте към NSDAP/AO?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Трябва да съм бил 15-годишен, когато
попаднах на стикер на стълб за осветление, украсен със свастика на едната
половина, лозунг и пощенски адрес за връзка в САЩ (по онова време нямаше
електронна поща или интернет).
NSK: Защо се присъединихте?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Получих своевременно информационен
пакет със стикери и няколко информационни брошури, в които се
обясняваше, че те са продължение на националсоциалистическото движение
в изгнание. Те не се страхуваха да използват свастиката като събирателна
точка. Те гордо заковаваха цветовете си на мачтата. Това бяха хората за мен.
НСК: Станахте свидетел на възхода на Националния фронт (НФ) и на
субкултурата "скинхед".
Моля, опишете причините за тези политически и социални феномени.
Британски NSDAP/AO-ветеран: Възходът на Националния фронт се дължи
на мащабната безработица, дължаща се на смъртта на традиционните
индустрии, и на големите имигрантски вълни от Африка и Азия, които се
преместват в райони, които вече са в икономическо неравностойно
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положение, с недостатъчно финансирани училища и чиито деца са още победни, тъй като средствата са насочени към осигуряване на уроци по
английски език за тези пришълци от Третия свят.
Субкултурата "скинхед" се появява като реакция на липсата на работа и
нуждата от идентичност срещу потъмняването на хората в тази страна. Сега
официално се признава, че от 2001 г. до 2011 г. процентът на белите
британци сред населението на Великобритания е намалял от 87,4 % на 80,5 %
(правителствата лъжат и се очаква този процент да бъде още по-нисък в
действителност) До 2050 г. по данни на правителството белите британци ще
бъдат малцинство в собствената си страна. Можете да бъдете вкарани в
затвора, ако посочите тази официална статистика!
NSK: Срещали ли сте се някога с някои от влиятелните хора на споменатия
феномен? Например Иън Стюарт Доналдсън?
Ако да, моля, опишете ги за нашите получатели.
Британски NSDAP/AO-ветеран: Израснах в северната част на Шотландия, а
музикалната сцена се намираше предимно в Лондон. Това бяха дните, в
които имаше само евтини ксерокопирани "фензини", нямаше интернет,
нямаше електронна поща. Въпреки това през годините срещнах редица хора,
които бяха близки на Йен и които все още помагат за организирането на
ежегодния концерт "ISD/Skrewdriver memorial". Всички те бяха пълни с
похвали за Иън. Той обичаше музиката си, но за разлика от мнозина на
сцената не се занимаваше с нея заради парите, а вярваше в каузата и виждаше
в музиката начин да достигне до бялата британска младеж с лейбъла си "Рок
срещу комунизма" като начин да се бори с лъжите на "Антинацистката лига"
и многото мейнстрийм групи по това време, които насърчаваха смесването на
расите.
NSK: Какво е мнението Ви за историческия конфликт в Северна Ирландия?
Аз за себе си смятам, че там братя стрелят по братя, подведени от евреите никоя страна не трябва да бъде обвинявана за това. Ние сме ЕДНА арийска
кръв, която трябва да бъде обединена (както например "Денят на меча"
казаха в дълбоката си песен "Blood Stained Emerald" по отношение на тази
тема). За националсоциалистите извън Ирландия и Великобритания е тъжно
да стават свидетели на такива кръвопролития сред арийския народ.
Какво е вашето мнение? И какво е общото мнение по тази тема в британското
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движение?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Съгласен съм, че това е тъжна ситуация,
която много небритански националсоциалисти не могат да разберат и които
погрешно смятат, че Шин Фейн и ИРА са/са били ирландски националисти.
Самият аз се убедих в това по време на редица митинги на Ijzerbedebevaart в
Diksmuide в Белгия. Хората търсеха мнението ми като шотландски
националсоциалист. Европейските другари с изумление откриваха, че в
действителност Шин Фейн/ИРА е била и си остава комунистическа, расово
смесена група. Шин Фейн/ИРА са извращение на национализма, който днес
виждаме като група от будни левичари, приветстващи маси от небели
имигранти на остров Ирландия, на север и на юг. По собствените им думи от
техните приоритети в Манифеста за 2020 г. "Приемане на стабилно
законодателство за престъпления от омраза". Те насърчават геноцида над
бялата раса, като подкрепят абортите при поискване. Преструват се, че се
интересуват от ирландската култура, като изискват използването на галския
език в Северна Ирландия, докато правят всичко възможно да унищожат
бялото
арийско
наследство
на
целия
остров
Ирландия.
Националсоциалистите по света трябва да се пазят от тях. Имах
удоволствието да контактувам с филиала на НСДАП/АО Националсоциалистическата ирландска работническа партия със седалище в
Дъблин, който пръв ме предупреди за истинската същност на "Шин Фейн".
Шотландската националистическа партия е почти същата.
NSK: Моля, опишете настоящата си политическа работа.
Британски NSDAP/AO-ветеран: Заедно с другаря Лаук и европейските
другари се занимавам с изготвянето на все по-широк набор от образователни
и пропагандни материали чрез печатни издания и електронни средства.
Използваме професионални инструменти, за да превеждаме материали от
епохата на Третия райх на английски и други езици. Обединеното кралство
разполага с малка, но специализирана мрежа от графични художници,
разработчици на уебсайтове и пунктове за разпространение, които
децентрализират тази работа. Изпълняваме поръчки за другари, живеещи под
продължаващото окупационно правителство на Германия. Проектираме,
произвеждаме и разпространяваме стикери (помните, че един обикновен
стикер е това, което ме накара да вляза в Движението на първо място)
Срещаме се лично, или го правехме преди Covid, с колеги редовно. Това бяха
стратегически срещи, организиращи обединяването на ресурсите, а не
пиянските. Плячкосването над литрите бира, което толкова често се свързва с
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тесния национализъм. Тези срещи се провеждаха в продължение на
десетилетия и включваха срещи с флорентинеца Рост ван Тониген, лейди
Мозли и Гудрун Бурвиц (по-известна на вашите читатели с моминското си
име Химлер).
Тези срещи продължават и днес по електронен път, докато не успеем отново
да съберем лично нашето "Международно кафяво братство".
NSK: Какво е мнението Ви за UKIP, Brexit и Борис Джонсън като такъв?
Смятате ли, че някое от тях (или всички) допринасят за националното
пробуждане, поне до известна степен?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Фараж е бил международен финансист,
преди да се захване с политика. Той отклони вниманието на много другари от
по-важни въпроси. Аз агитирах за Брекзит, макар и не с UKIP, като прекарах
много дни в разнасяне на листовки, организиране на сергии на пазара и
статични демонстрации. Важно е да се има предвид, че британските другари
не са против Европа, ние сме против дебелите капиталисти, които използваха
единния пазар, за да наводнят Великобритания с евтина работна ръка от
Източна Европа, и това беше направено от така наречената партия на
работниците - Лейбъристката партия под ръководството на Тони Блеър.
Народните другари от Изтока не са виновни за това, те бяха жертви на
експлоатацията на международните финансисти и плутократи, които търсеха
евтина работна ръка, за да увеличат печалбите си. Борис Джонсън е популист
от най-лошия вид, разглезен богаташ, който казва какво мисли, че искат
хората, но не успява да изпълни нищо от това, той е още един убеден
глобалист, вижте броя на не-белите и евреите в неговото правителство и
неговите приятели, на които се възлагат държавни поръчки.
NSK: Вашата страна вече е загубила много хора от Covid-19, главно поради
масовата липса на превенция в началото и слабата здравна система. Бихте ли
обвинили правителството?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Да, изцяло по вина на правителството, и то
не само на сегашното, но и на много предишни, както от Лейбъристката, така
и от Консервативната партия. Всяко от тях е казвало, че трябва да плащаме за
медицински рецепти, защото не можем да си позволим да даваме лекарствата
безплатно, че хората с болки чакат с години за операции, защото не можем да
си позволим да разширим болниците си и да набираме и обучаваме лекари и
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медицински сестри. Имаме най-малкия брой легла за интензивно лечение и
вентилатори на глава от населението в западния свят, защото ни казват, че
не можем да си позволим повече. Не можем да осигурим домове или
здравни програми за много от нашите бивши военнослужещи, които са
пострадали психически и физически от сраженията във войните на
глобалистите, защото ни казват, че не можем да си го позволим. Нашите
пенсионери имат най-ниските пенсии в западния свят, защото не можем да
си позволим да осигурим достойни пенсии. Но нашите правителства винаги
намират достатъчно пари и средства, за да подкрепят незаконните
имигранти и търсещите убежище. На пръв поглед има бездънна банка с
пари за тези нашественици. И сега, когато глобалистките амбиции се
провалиха в Афганистан, нашите така наречени лидери заявиха, че ще
приемем 20 000 афганистанци. Безброй самолети на RAF и 1000 войници
бяха изпратени в Кабул, за да ги доведат тук. Това е в допълнение към почти
15 000 нелегални, които са преминали Ламанша досега през 2021 г., защото
ни казаха, че не можем да си позволим да защитим напълно границите си.
И докато не можем да си позволим да се погрижим за собствения си народ,
британското правителство се занимава с това да ВЗЕМА пари назаем от
международни банкери, за да ги раздава под формата на чуждестранна
помощ! Само през 2020 г. те са взели назаем 14,5 милиарда паунда, за да ги
раздадат. Въпреки това не само правителството е отговорно за тази
ситуация. Британският народ е предупреждаван от всички различни
националистически/националсоциалистически групи за това в продължение
на много години, но отново и отново той гласува за старите партии, които са
го провалили в миналото, и не се присъединява към нас в борбата за Нов
ред.
NSK: Колко силен е врагът във вашата страна?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Би било глупаво да се отрича, че врагът е
силен и контролира всички лостове на властта, той контролира и прокарва
своята програма по много различни начини. Те развращават нашата младеж
в училищата, използват държавната власт, за да задържат и наблюдават
всеки, който проявява признаци на расово съзнание, като използват
програмата си "Превенция". Въведена уж за борба с мюсюлманския
тероризъм, тя се използва най-вече за смазване на бялото инакомислие.
Стотици хиляди хора са били разпитвани и разследвани от полицията за
това, което тя описва като "инциденти от омраза, които не са
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престъпления". Не са редки случаите, когато те посещават работодателя ви,
за да му съобщят, че сте разследван, и да се опитат да ви уволнят.
NSK: Кои са основните проблеми на страната ви в днешно време?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Основният проблем, пред който е
изправена нашата страна и по-голямата част от западния свят, е липсата на
деца. Фюрерът е казал: "Обществата не измират, те се раждат". Нашите хора
са толкова хипнотизирани от стремежа към материално богатство и кариера,
че не виждат биологичния императив. Нашите млади жени носят малки
кучета вместо малки деца. Белите деца в началните училища стават все помногобройни от тези чуждестранни нашественици, ние се размножаваме от
тези паразити сред нас.
Проблемът с наркотиците в Шотландия трябва да бъде решен. Шотландия е
на първо място в Европа по отношение на употребата на наркотици и
смъртните случаи в резултат на злоупотреба с наркотици. Това се
предполага, че се случва в страна, управлявана от "националистическо"
правителство. Истината е, че SNP са глобалисти и има подозрения, че
разглеждат смъртните случаи от наркотици като още един инструмент за
намаляване на бялото население, за да се освободи място за повече
имигранти. Те не атакуват големите наркобарони, защото те са предимно
мюсюлмани, а шотландският министър на здравеопазването е ..... Хумза
Юсаф, мюсюлманин
NSK: Кои книги бихте препоръчали и защо?
Британски NSDAP/AO-ветеран: Не е нужно да се казва "Mein Kampf".
Това е основата на нашето верую.
- "Хитлеровата революция" от Ричард Тедор, която е достъпна както на
английски, така и на немски език. В нея се използват документи от периода,
за
да
се
покажат
целите
и
постиженията
на
първото
националсоциалистическо правителство, и се противопоставя на лъжите на
днешните
медии.
Обърнете
внимание,
че
казвам
първото
националсоциалистическо правителство, защото то няма да е последното.
- "Merrie England 2000", написана от Колин Джордан през 1993 г., която
предсказва безумието, на което сме свидетели днес.
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- "A Train of Thought"и "National Socialism A World Creed for the 1980's", отново
от Колин Джордан, които могат да бъдат изтеглени онлайн от множество
сайтове. Всъщност всички трудове на Колин Джордан са силно
препоръчителни.
NSK: Благодаря за интервюто. Продължавайте да работите добре. Победата е
наша!
Чувствайте се свободни да добавите няколко заключителни думи към
получателите.
Британски NSDAP/AO-ветеран: Шансовете срещу нас изглеждат
невъзможни за преодоляване, но това не бива да ни позволява да губим
надежда. Същата фанатична вяра в крайната победа е в сърцето на всеки
истински националсоциалист и заедно, независимо дали сте част от група,
или сте "самотен вълк", заедно можем да превърнем поражението от 1945 г.
само в загубена битка в продължаваща война, от която най-накрая ще
излезем победители.
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