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A "generációk" a
Időszaki kiadványaink
ELSŐ GENERÁCIÓ
Az 1970-es években született.
A német nyelvű NS KAMPFRUF 1973ban indult bulletin formátumban. Ugyanezen év őszén bővült tabloid
formátumúvá.
Az angol nyelvű NS REPORT 1975-ben
indult bulletin formátumban. 1977-ben
tabloid formátumúvá bővült. És átnevezték THE NEW ORDER-re.
Mindkét kiadvány több mint három
évtizeden át rendszeresen - néha kéthavonta, néha negyedévente - jelent meg.
A századforduló környékén azonban bulletin formátumra csökkentették őket.
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Ráadásul a nagy recesszió 2010 és 2015 között "hibernációra" kényszerítette
őket. 2015 tavaszán ébredtek fel a téli álomból. Azóta havonta jelennek meg.

MÁSODIK GENERÁCIÓ
Az 1990-es években született.
Még nyolc bulvárlap. Évente körülbelül háromszor jelenik meg.
A svéd lett a harmadik nyelvi kiadás 1990-ben. A magyar 1991-ben a negyedik. A
francia, a spanyol, a portugál, az olasz és a holland egyszerre született meg 1992
januárjában. A dán lett a tizedik 1992 decemberében. 1993-ban az NSDAP/AO
részben finanszírozott egy Oroszországon belül megjelenő orosz bulvárlapot.

HARMADIK GENERÁCIÓ
A század első évtizedében született.
Többnyire egyszerűen a meglévő tíz bulvárlap kicsinyített változatai. Plusz
néhány további nyelv. Bulletin formátum. Csak a német és az angol bulletineket
adták továbbra is rendszeresen ki. A többiek időszakosan jelentek meg.

NEGYEDIK GENERÁCIÓ
A század második évtizedében született.
A német, angol és spanyol nyelvű kiadások 2015-ben tértek magukhoz a téli
álomból. És azóta rendszeresen, havonta jelennek meg. Egy tucatnyi további
nyelvi kiadás jelent meg időszakosan.

ÖTÖDIK GENERÁCIÓ
Született 2022 májusában.
A "folyóiratcsalád" legújabb tagja a többnyelvű WEEKLY bulletin, amely 23
nyelven jelenik meg online.
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A havonta megjelenő "idősebb testvér" folyóiratok továbbra is havonta jelennek
meg. És a nyelvi kiadások száma is növekszik.
Kiadványaink és internetes terjeszkedésünk 2022 májusában egyszerre indult
el a Nyári offenzíva részeként.
Kutatási és fejlesztési csapatunk több mint egy hónapon keresztül szó szerint napi
16 órát dolgozott, hogy létrehozza az ilyen hatalmas bővítésre képes rendszereket.

TE IS SEGÍTHETSZ!
Már napi 15 perc is 90 órát jelent évente.
További információért forduljon hozzánk.

nsdapao.org@pm.me
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Frontline jelentések

Interjú egy
Brit NSDAP/AO-Veterán
Bevezetés
A "Frontline Reports" e számában egy nagyon elkötelezett skóciai brit veterán
elvtárssal fogunk interjút készíteni.
Az alábbi interjú az "NS-Kampfruf (NSK)" számára készült, a fõszerkesztõ
"Wehrwolf" vezetésével.

Interjú
NSK: Kérem, mutatkozzon be.
Brit NSDAP/AO-Veterán: Én ma az vagyok, akit a baloldal "sápadtnak, férfiasnak és áporodottnak" nevez - egy középkorú fehér férfi vagyok. Próbálj meg
hasonlót mondani a "kiválasztott néprõl" vagy más kisebbségekrõl, és hamarosan
meglátod egy rendõrségi cella belsejét, nem akkor, ha a fehér embert támadod.
15 éves korom óta nemzetiszocialista vagyok, és Skócia északi részén nõttem fel.
Beutaztam a világot, és nagy örömömre szolgált, hogy bárhol is jártam, találkoztam hasonlóan gondolkodó nemzetiszocialistákkal. Letartóztattak, mert részt
vettem "alkotmányellenesnek" minõsített gyûléseken, támadtak a sajtóban és a televízióban a toborzási erõfeszítéseim miatt, és mintegy negyven évvel késõbb még
mindig a Hitvallásunkat hirdetem, és jobban meg vagyok gyõzõdve, mint valaha,
harcunk igazságosságáról és a végsõ gyõzelembe vetett hitemrõl.
NSK: Kérem, írja le politikai nézeteit.
Brit NSDAP/AO-Veterán: Hiszek a faji alapú népi közösségben. Egy olyan
közösségben, amely a természet örök törvényeivel összhangban él. Egy olyan
közösségben, ahol mindenkit megbecsülnek, és mindenkinek megvan a szerepe a
nép és a faj fejlõdésének elõmozdításában.
NSK: Miért a nemzeti szocialista részt választottad, és nem a brit fasizmus
"hagyományos" útját (Sir Oswald Mosley például ekkoriban (ismét) aktív volt a
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Union Movement (UM) nevû mozgalmával).
Brit NSDAP/AO-Veterán: Ez egy jó kérdés. A baloldal a "fasiszta "és a "náci"
kifejezéseket felcserélhetõ sértésként használja, pedig nem azok. A fasizmus egy
korporatista gazdasági filozófia, míg a nemzetiszocializmus a Fajra épül, és a Faj
az minden. A baloldalt agymosás érte, hogy úgy használja ezeket a kifejezéseket,
hogy nem érti õket. Azt sem tudják, hogy mi az a nemzetiszocialista. Egy példa:
az egyetemen "fasisztának" neveztek, amire azt válaszoltam, hogy "még soha
nem sértettek meg ennyire; én nemzetiszocialista vagyok". Ott válaszoltak, hogy
sajnálom, nem tudtam, hogy szocialista vagy.
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NSK: Mi a véleménye a háború elõtti és a háború alatti történelmi mozgalmakról;
Nemzeti Szocialista Liga (NSL), The Honourable Unity Valkyrie Mitford, The
British Free Corps (BFC)/Legion of St. George stb.
Miért buktak el? Lehetett õket egyébként is elõõrsnek tekinteni?
Brit NSDAP/AO-Veterán: Ezek mind értékes lépcsõfokok voltak a nemzetiszocialista világnézet elõretörésében Nagy-Britannia számára. Véleményem szerint
azonban volt egy alapvetõ hibájuk, ami a bukásukhoz vezetett, nem a népbõl
nõttek ki, nagyrészt a felsõbb osztályok tagjai vezették õket, és nagyrészt
reakciósak voltak, és a kommunizmus felemelkedésének mellékhelyzeteként jöttek
létre. Maga a Führer mondta, hogy a vezetõknek a népbõl kell kikerülniük, és ezt
mutatja az NSDAP által létrehozott Adolf Hitler-iskolák és Nemzeti Politikai
Nevelési Akadémiák alapítása.
NSK: Mikor kezdte el a politikai munkát, és mi motiválta erre?
Brit NSDAP/AO-Veterán: Thatcher asszony hatalomra kerülésének évében, és a
Nemzeti Front 303 jelöltet állított (összesen 635 mandátumot) azon a választáson,
mégis csak az összes szavazat 1,5%-át szerezte meg. Az elõzõ években faji
zavargások és a Nagy-Britanniába érkezõ vietnami "hajósok" áradata volt tapasztalható. Idõvel a Fiatal Nemzeti Front ifjúsági szervezõje lettem, és az újságomból
származó pénzbõl megvásároltam és terjesztettem a Bulldog címû újságunk
példányait (a lap szerkesztõje, Joe Pearce, késõbb újratárgyalta "rasszista múltját",
és jelenleg egy amerikai katolikus magánfõiskola elõadója, és vezetõ katolikus
életrajzírónak számít). Politikai utamnak ebben a szakaszában inkább nacionalista
voltam, aki hitt a "Nagy-Britannia a britekért" hitben.
NSK: Kérem, írja le a nemzeti szocialisták helyzetét a háború utáni korszak elején
Nagy-Britanniában?
Brit NSDAP/AO-Veterán: A háború utáni nemzetiszocialistát a második
világháború alatt a hírhedt 18B rendelet alapján vád és tárgyalás nélkül börtönbe
vetették. Szabadulásuk után személyazonossági/igazolványukban a 18B rendelet
alapján fogvatartottként jelölték meg õket, így nehéz volt munkát találni. A
nemzetiszocialisták azonban továbbra is kitartottak a hitük mellett, és a vezetõ
személy ebben az idõben Arnold Leese volt, aki a háború után többször került
börtönbe a második világháború zsidó jellegérõl szóló röpiratok kiadása miatt,
1947-ben pedig egy évre bebörtönözték, mert segített a Waffen-SS hadifoglyainak
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megszökni a brit koncentrációs táborból. Leese lett Colin Jordan mentora, aki
kétségtelenül a háború utáni nemzetiszocialisták legkiválóbbja volt az angol
nyelvû világban.
NSK: Mivel még a "hazai" fasisztákat és nemzetiszocialistákat is társadalmilag
törvényen kívül helyezték (a zsidók által irányított média által), de gondolom,
nehéz küzdelem lehetett egy fiatalnak abban a korban, hogy pozitív véleményt alakítson ki Németországról és a nemzetiszocializmusról?
Brit NSDAP/AO-Veterán: Amikor a "Hatmillió elveszett és megtalált" egy
példányát találták a könyvespolcomon, az némi megdöbbenést váltott ki. Mások
nem akartak vitatkozni, az elméjük zárva volt, látták a híradókat, látták a "Világ a
háborúban" címû dokumentumfilmeket, "tudták", mi történt. Ez a kitérés a
nézeteim megerõsödéséhez vezetett, miért volt elfogadhatatlan, hogy ezeket a dolgokat kimondjam ? Miért nem lehetett eltérõ nézeteket vallani? Mitõl féltek? Azt
hiszem, az egész Nietzsche és a "Ami nem öl meg, az erõsebbé tesz" szavakra
vezethetõ vissza.
NSK: Kérem, írja le azokat a hatásokat, amelyek erre az útra terelték. Mint brit
személy, kérem, írja le a véleményét a második világháborúról.
Brit NSDAP/AO-Veterán: Gyermekként, aki az 1970-es évek NagyBritanniájában nõtt fel, állandóan hollywoodi háborús filmeket néztem, és a német
erõk egyenruhái és felszerelései felkeltették a figyelmemet. A modellkészletek és
játékkatonák messze a legtöbbje német volt. Stuka, Me262, Bismarck és HO/00
méretarányú katonák. Valaki sok évvel késõbb azt mondta nekem, hogy "a
legyõzöttek vére szentebb, mint a gyõzteseké", és ebben biztos van valami. Egy
másik formázási élményem a "The World at War" címû televíziós dokumentumfilm-sorozat volt, azonban nem úgy formált meg, ahogy a készítõk várták.
Lenyûgözõ volt látni, ahogy egy ország az elsõ világháború romjaiból néhány év
alatt a világ egyik legerõsebb nemzetévé vált, lenyûgözõ volt látni a filmhíradó felvételeit a hatalmas gyûlésekrõl és a nemzetiszocialista népközösségért folytatott
harcban egyesült néprõl, ami mély hatást gyakorolt rám.
Számomra a második világháború egy testvérháború volt, nem szolgált más célt,
mint a kommunisták, a plutokraták és a nemzetközi pénzemberekét. A Brit Birodalom felbomlásához vezetett, és létrehozta az USA monolitikus hatalmát a
(szokásos gyanúsítottak) irányítása alatt, amely a nemzetközi pénzvilág érdekeit
szolgálja a világ többi részének kárára.
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NSK: Mikor csatlakozott az NSDAP/AO-hoz?
Brit NSDAP/AO-Veterán: (Akkoriban még nem volt e-mail vagy internet).
NSK: Miért csatlakozott?
Brit NSDAP/AO-Veterán: A megfelelõ idõben kaptam egy információs csomagot
matricákkal és néhány tájékoztató szórólappal, amelyekben elmagyarázták, hogy
õk a számûzetésben lévõ nemzetiszocialista mozgalom folytatói. Nem féltek a horogkeresztet gyülekezési pontként használni. Büszkén szögezték ki a színeiket az
árbocra. Ezek voltak számomra az emberek.
NSK: Ön tanúja volt a Nemzeti Front (NF) és a Skinhead szubkultúra
felemelkedésének.
Kérjük, írja le e politikai és társadalmi jelenségek okait.
Brit NSDAP/AO-Veterán: A Nemzeti Front felemelkedése a hagyományos iparágak pusztulása miatti nagyarányú munkanélküliségnek és az Afrikából és
Ázsiából érkezõ bevándorlók nagy hullámainak volt köszönhetõ, akik a gazdaságilag már amúgy is hátrányos helyzetû, alulfinanszírozott iskolákkal rendelkezõ
területekre költöztek, és akiknek gyermekei tovább szegényedtek, mivel a pénzeszközöket a harmadik világból érkezõk angol nyelvórákra fordították.
A skinhead szubkultúra a munkahelyhiányra és az identitás iránti igényre adott
reakcióként jött létre a föld népének elsötétedésével szemben. Ma már hivatalosan
is elismerik, hogy 2001 és 2011 között Nagy-Britannia lakosságának fehér britek
aránya 87,4%-ról 80,5%-ra csökkent (a kormányok hazudnak, és ez a valóságban
várhatóan még alacsonyabb lesz). 2050-re a kormány adatai szerint a fehér britek
kisebbségbe kerülnek saját országukban. Börtönbe kerülhetsz, ha rámutatsz erre a
hivatalos statisztikára!
NSK: Találkozott valaha az említett jelenség néhány befolyásos emberével? Ian
Stuart Donaldsonnal például?
Ha igen, kérjük, írja le a címzettek számára.
Brit NSDAP/AO-Veterán: Skócia északi részén nõttem fel, és a zenei élet
nagyrészt Londonban zajlott. Ezekben az idõkben csak olcsó fénymásolt
"fanzinok" voltak, se internet, se e-mail. Az évek során azonban számos olyan em-
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berrel találkoztam, akik közel álltak Ianhez, és akik még mindig segítenek
megszervezni az éves "ISD/Skrewdriver emlékkoncertet". Mindannyian tele voltak
dicsérettel Iant illetõen. Szerette a zenéjét, de sokakkal ellentétben a színtéren õ
nem a pénzért csinálta, hanem hitt az ügyben, és a zenében látta a módját annak,
hogy a Rock Against Communism címkével elérje a brit fehér fiatalokat, és így
küzdjön a "Náciellenes Liga" és a kor számos mainstream zenekarának hazugságai
ellen, akik a faji keveredést támogatták.
NSK: Mi a véleménye az észak-írországi történelmi konfliktusról? Én a magam
részérõl úgy gondolom, hogy ott testvérek lövöldöztek testvérekre, félrevezetve a
zsidók által - ezért egyik oldalt sem kell hibáztatni. Mi EGY árja vér vagyunk, amit
egyesíteni kell (ahogy például a "Kard napja" is mondta a "Blood Stained Emerald" címû mély dalukban ezzel a témával kapcsolatban). Az Írországon és NagyBritannián kívüli nemzeti szocialisták számára szomorú, hogy ilyen vérontásnak
lehetnek tanúi az árja népek között.
Mi a véleménye? És mi az általános vélemény a brit mozgalomban ezzel a témával
kapcsolatban?
Brit NSDAP/AO-Veterán: Sok nem brit nemzetiszocialista nem érti ezt a
helyzetet, és tévesen azt hiszi, hogy a Sinn Fein és az IRA ír nacionalisták. Ezt
magam is tapasztaltam a belgiumi Diksmuide-i Ijzerbedebevaart számos gyûlésén.
Az emberek skót nemzeti szocialistaként kérdezték a véleményemet. Az európai
elvtársak megdöbbenve tapasztalták, hogy a Sinn Fein/IRA a valóságban egy kommunista, fajkeveredõ csoport volt és marad. A Sinn Fein IRA a nacionalizmus perverziója, ma úgy látjuk õket, mint a felébredt baloldaliak csoportját, akik nem
fehér bevándorlók tömegeit fogadják az Ír-szigetre, északra és délre. Saját szavaikkal a 2020-as kiáltványuk prioritásaiból: "A gyûlölet-bûncselekményekre vonatkozó
szigorú törvények életbe léptetése". A fehér faj népirtását támogatják a követelésen
alapuló abortusz támogatásával. Úgy tesznek, mintha érdekelné õket az ír kultúra,
amikor a gael nyelv használatát követelik Észak-Írországban, miközben mindent
megtesznek azért, hogy elpusztítsák az egész ír sziget fehér árja örökségét. A
nemzeti szocialistáknak világszerte óvakodniuk kell tõlük. Volt szerencsém
kapcsolatba kerülni az NSDAP/AO dublini székhelyû Nemzeti Szocialista Ír
Munkáspárttal, amely elõször figyelmeztetett a Sinn Fein valódi természetére. A
Skót Nacionalista Párt nagyjából ugyanilyen.
NSK: Kérem, írja le jelenlegi politikai munkáját.
Brit

NSDAP/AO-Veterán:

Lauck elvtárssal és az európai elvtársakkal
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együttmûködve egyre szélesebb körû oktatási és propagandaanyagok elõállításán
dolgozom, nyomtatott és elektronikus formában. Professzionális eszközöket
használunk a Harmadik Birodalom korabeli anyagok angolra és más nyelvekre történõ lefordításához. Az Egyesült Királyságban van egy kis, de elkötelezett grafikusok, honlapfejlesztõk és terjesztési pontok alkotta hálózat, amely decentralizálja
ezt a munkát. Teljesítjük a megrendeléseket a Németország folyamatos megszállási
kormánya alatt élõ elvtársak számára. Matricákat tervezünk, gyártunk és terjesztünk (ne feledjük, hogy egy egyszerû matrica volt az, ami engem egyáltalán a
Mozgalomba juttatott) Rendszeresen találkozunk személyesen, illetve a Covid elõtt
találkoztunk a kollégákkal. Ezek stratégiai megbeszélések voltak, az erõforrások
összefogásának megszervezése, nem a részegség. A sírás a korsó sör felett, ami oly
gyakran a szûk nacionalizmushoz társul. Ezekre a találkozókra évtizedeken
keresztül került sor, és ezek között voltak találkozók a firenzei Rost van Tonnigen,
Lady Mosley és Gudrun Burwitz (az önök olvasói számára jobban ismert leánykori
nevén Himmler).
Ezek a találkozók ma is folytatódnak elektronikus úton, amíg újra személyesen
össze nem tudjuk gyûjteni a "Barna Nemzetközi Testvériséget".
NSK: Mi a véleménye a UKIP-rõl, a Brexitrõl és Boris Johnsonról?
Ön szerint valamelyik (vagy mindegyik) hozzájárulna a nemzeti ébredéshez, legalábbis valamilyen mértékben?
Brit NSDAP/AO-Veterán: Farage nemzetközi pénzember volt, mielõtt belekeveredett volna a politikába. Sok elvtársat elterelt a fontosabb kérdésekrõl. Én a Brexit
mellett kampányoltam, bár nem a UKIP-pel, sok napot töltöttem szórólapozással,
piaci standok felállításával és statikus tüntetésekkel. Fontos szem elõtt tartani,
hogy a brit elvtársak nem Európa-ellenesek, hanem a kövér macskák kapitalistái
ellen vagyunk, akik arra használták az egységes piacot, hogy elárasszák NagyBritanniát olcsó munkaerõvel Kelet-Európából, és ezt a munkások úgynevezett
pártja, a Munkáspárt tette Tony Blair alatt. A keleti népi elvtársak nem hibásak
ezért, õk a nemzetközi pénzemberek és plutokraták kizsákmányolásának áldozatai
voltak, akik olcsó munkaerõre vágytak, hogy növeljék profitjukat. Boris Johnson a
legrosszabb fajta populista, egy elkényeztetett gazdag ember, aki azt mondja, amit
szerinte az emberek akarnak, de aztán nem teljesít semmit, õ is egy elkötelezett
globalista, nézzük csak meg, hogy hány nem fehér és zsidó van a kormányában, és
hogy a cimborái, akik kormányzati szerzõdéseket kapnak.
NSK: Az Önök országában már sok embert vesztett el a Covid-19, fõként a kezdeti
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megelõzés masszív hiánya és a gyenge egészségügyi rendszer miatt. A kormányt
hibáztatná?
Brit NSDAP/AO-Veterán: Nemcsak a jelenlegi, hanem számos korábbi kormány
hibája, mind a munkáspártiaké, mind a konzervatívoké. Mindegyikük azt mondta,
hogy fizetnünk kell az orvosi receptekért, mert nem engedhetjük meg magunknak,
hogy ingyen adjuk a gyógyszereket, az emberek évekig várnak fájdalmakkal
mûtétekre, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy bõvítsük a kórházainkat,
és orvosokat és ápolókat vegyünk fel és képezzünk. A nyugati világban nálunk
van a legkevesebb intenzív ágy és lélegeztetõgép egy fõre vetítve, mert azt
mondják, hogy nem engedhetünk meg magunknak többet. Nem tudunk otthont
vagy egészségügyi programokat biztosítani a globalisták háborúiban harcoló, mentálisan és fizikailag is sérült volt katonáinknak, mert azt mondják, hogy nem
engedhetjük meg magunknak. Nyugdíjasainknak a nyugati világ legrosszabb nyugdíja van, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy tisztességes nyugdíjakat
finanszírozzunk. Kormányaink azonban mindig találnak elég pénzt és forrást az
illegális bevándorlók és menedékkérõk támogatására. Látszólag feneketlen pénz
van ezeknek a betolakodóknak. És most, hogy a globalista törekvések kudarcot
vallottak Afganisztánban, úgynevezett vezetõink azt mondták, hogy befogadunk 20
000 afgánt. Számtalan RAF repülõgépet és 1000 katonát küldtek Kabulba, hogy
idehozzák õket. Mindez azon a majdnem 15 000 illegális bevándorlón felül, akik
2021-ben eddig átkeltek a La Manche csatornán, mert azt mondják, hogy nem
engedhetjük meg magunknak, hogy teljes mértékben megvédjük a határainkat.
És miközben nem engedhetjük meg magunknak, hogy gondoskodjunk a saját
népünkrõl, az a nevetséges helyzet áll elõ, hogy a brit kormány azzal van elfoglalva, hogy a nemzetközi bankároktól kölcsönkérjen pénzt, hogy azt külföldi segélyek
formájában szétossza! Csak 2020-ban 14,5 milliárd fontot vettek fel kölcsön, hogy
szétosszák. Azonban nem csak a kormány felelõs ezért a helyzetért. A brit embereket már évek óta figyelmeztetik erre a különbözõ nacionalista/
nemzetiszocialista csoportok, de újra és újra a régi pártokra szavaznak, akik a
múltban cserbenhagyták õket, és nem csatlakoznak hozzánk az Új Rendért folytatott harcban.
NSK: Mennyire erõs az ellenség az Önök országában?
Brit NSDAP/AO-Veterán: Az ellenség erõs, és a hatalom minden eszközét
irányítja, sokféle módon irányítja és támogatja a napirendjét. Megrontják a fiatalságunkat az iskolákban, az állam hatalmát arra használják, hogy a "Prevent"
programjuk segítségével mindenkit õrizetbe vegyenek és megfigyeljenek, aki a faji
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tudatosság bármilyen jelét mutatja. A programot állítólag a muszlim terrorizmus
elleni küzdelemre vezették be, de leginkább arra használják, hogy megpróbálják
eltiporni a fehér másként gondolkodókat. A rendõrség több százezer embert hallgatott ki és folytatott nyomozást az általuk "nem bûncselekménynek minõsített
gyûlöletcselekmények"miatt. Nem ismeretlen, hogy felkeresik a munkáltatót, hogy
elmondják neki, hogy nyomozás folyik ellened, és megpróbálnak kirúgatni.
NSK: Melyek az Önök országának fõ problémái napjainkban?
Brit NSDAP/AO-Veterán: A legfõbb probléma, amellyel országunk és a nyugati
világ nagy része szembesül, a gyermekhiány. A Führer azt mondta: "A társadalmak nem halnak ki, hanem megszületnek". Népünket annyira megbabonázza
az anyagi jólét és a karrier hajszolása, hogy nem látja a biológiai
szükségszerûséget. Fiatal nõi népünk kisgyermekek helyett kis kutyákat hordoz
magával. A fehér gyerekek az általános iskolákban egyre nagyobb számban vannak jelen ezekkel az idegen betolakodókkal szemben, ezek az élõsködõk kiirtanak
bennünket.
A skóciai kábítószer-problémával foglalkozni kell. Skóciában a legrosszabb a kábítószer-fogyasztás és a kábítószerrel való visszaélésbõl eredõ halálesetek száma
Európában. Mindezt állítólag egy olyan országban, amelyet egy "nacionalista"
kormány irányít. Az igazság az, hogy az SNP globalisták, és gyanítható, hogy a
kábítószer okozta halálesetekben a fehér lakosság számának csökkentését látják,
hogy helyet csináljanak a bevándorlóknak. Nem támadják a nagy drogbárókat,
mert azok többnyire muszlimok, a skót egészségügyi miniszter pedig ...... Humza
Yousaf, egy muszlim
NSK: Melyik könyv(eke)t ajánlaná és miért?
Brit NSDAP/AO-Veterán: Mein Kampf. Ez a hitvallásunk alapja.
- "Hitlers forradalma"Richard Tedor tollából, amely angol és német nyelvû kiadásban is elérhetõ. Korabeli dokumentumok segítségével mutatja be az elsõ nemzetiszocialista kormány céljait és eredményeit, és szembeszáll a mai média
hazugságaival. Megjegyzem, azért mondom, hogy az elsõ nemzetiszocialista
kormány, mert nem ez lesz az utolsó.
- "Merrie England 2000", amelyet Colin Jordan írt 1993-ban, és amely megjósolta
a mai õrületet.
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- "A Train of Thought"és "A National Socialism A World Creed for the 1980's",
szintén Colin Jordan tollából, és az interneten számos helyen letölthetõ. Colin Jordan bármelyik írása erõsen ajánlott.
NSK: Köszönöm az interjút. Csak így tovább. A gyõzelem a miénk!
Nyugodtan fûzzön néhány utolsó szót a címzettekhez.
Brit NSDAP/AO-Veterán: Ez azonban nem hagyhatja, hogy feladjuk a reményt.
Minden igazi nemzetiszocialista szívében ugyanaz a végsõ gyõzelembe vetett
fanatikus hit lakozik, és együtt, akár egy csoport tagja vagy egy "magányos farkas", együtt az 1945-ös vereséget csak egy elvesztett csatává változtathatjuk a
folytatódó háborúban, amelybõl végül gyõztesen fogunk kikerülni.

15

16

