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"Generațiile" de
Publicațiile noastre periodice
PRIMA GENERAȚIE
Născut în anii 1970.
NS KAMPFRUF de limbă germană a început în 1973 în format buletin. S-a extins la formatul tabloid în toamna aceluiași an.
NS REPORT în limba engleză a început
în 1975, în format buletin. În 1977 a fost
extins în format tabloid. Și a fost redenumit THE NEW ORDER.
Ambele publicații au apărut cu regularitate - uneori bilunar, alteori trimestrial timp de peste trei decenii.
Cu toate acestea, ele au fost reduse la
formatul buletinelor în jurul sfârșitului
de secol.
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În plus, Marea Recesiune i-a forțat să intre în "hibernare" între 2010 și 2015. În
primăvara anului 2015 au ieșit din hibernare. Și au apărut lunar de atunci.

A DOUA GENERAȚIE
Născut în anii 1990.
Încă opt ziare tabloide. Care apar de aproximativ trei ori pe an.
Suedeza a devenit cea de-a treia limbă de ediție în 1990. Maghiara a devenit a patra în 1991. Franceza, spaniola, portugheza, italiana și olandeza s-au născut simultan în ianuarie 1992. Daneza a devenit a zecea în decembrie 1992. În 1993,
NSDAP/AO a finanțat parțial un tabloid rusesc publicat în interiorul Rusiei.

A TREIA GENERAȚIE
Născut în primul deceniu al acestui secol.
În cea mai mare parte sunt doar versiuni reduse ale celor zece tabloide existente.
Plus alte câteva limbi. Format buletin. Doar buletinele germane și englezești au
mai fost publicate în mod regulat. Celelalte erau intermitente.

A PATRA GENERAȚIE
Născut în al doilea deceniu al acestui secol.
Edițiile în limbile germană, engleză și spaniolă au ieșit din hibernare în 2015. Și
de atunci au apărut în mod regulat lunar. O duzină de alte ediții în alte limbi au
apărut cu intermitențe.

A CINCEA GENERAȚIE
Născut în mai 2022.
Cel mai nou membru al "familiei noastre de periodice" este buletinul multilingv
WEEKLY, publicat online în 23 de limbi.
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Periodicele lunare "frați mai mari" continuă să apară lunar. Și numărul de ediții în
limbi străine este în creștere.
Extinderea publicațiilor și a internetului a început simultan în mai 2022, ca
parte a Ofensivei de vară.
Echipa noastră de cercetare și dezvoltare a lucrat 16 ore pe zi, timp de mai bine
de o lună, pentru a crea sisteme capabile de această expansiune uriașă.

TU POȚI AJUTA!
Cu doar 15 minute pe zi se adună până la 90 de ore pe an.
Contactați-ne pentru mai multe informații.

nsdapao.org@pm.me
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Rapoarte Frontline

Interviu cu un
NSDAP/AO-Veteran britanic
Introducere
În acest numãr al "Frontline Reports" vom intervieva un tovarãș veteran britanic
foarte dedicat din Scoția.
Urmãtorul interviu a fost realizat pentru "NS-Kampfruf (NSK)", condus de
redactorul-șef "Wehrwolf".

Interviu
NSK: Vã rugãm sã vã prezentați.
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Deci, eu sunt astãzi ceea ce stânga descrie ca
fiind "palid, masculin și învechit" - sunt un bãrbat alb la vârsta a doua. Încercați sã
spuneți ceva similar despre "poporul ales" sau despre alte minoritãți și veți vedea
în curând interiorul unei celule de poliție, nu și dacã atacați omul alb.
Sunt național-socialist de la vârsta de 15 ani și am fost crescut în nordul Scoției.
Am cãlãtorit în întreaga lume și am avut marea plãcere sã întâlnesc naționalsocialiști cu aceeași mentalitate oriunde am cãlãtorit. Am fost arestat pentru cã am
participat la reuniuni considerate "neconstituționale", am fost atacat în presã și la
televiziune pentru eforturile mele de recrutare și, dupã patruzeci și ceva de ani,
încã proclam Crezul nostru și sunt mai convins ca niciodatã de justețea luptei noastre și de credința în victoria noastrã finalã.
NSK: Vã rugãm sã descrieți opiniile dumneavoastrã politice.
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Sunt un național-socialist, nu un "neo-nazist"
sau "nazist" Cred într-o comunitate popularã bazatã pe rasã. O comunitate care
trãiește în armonie cu legile eterne ale naturii. O comunitate în care toți sunt apreciați și în care fiecare are un rol de jucat în promovarea avansãrii poporului și a
rasei.
NSK: De ce ați ales partea național-socialistã, și nu calea "tradiționalã" a fas-
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cismului britanic (Sir Oswald Mosley era activ (din nou) cu Mișcarea Unionistã
(UM) în acest moment, de exemplu).
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Aceasta este o întrebare bunã. Stânga folosește termenii "fascist "și "nazist" ca insulte interschimbabile și nu sunt. Fascismul este o filozofie economicã corporatistã, în timp ce național-socialismul se
bazeazã pe rasã, iar rasa este totul. Stânga este spãlatã pe creier pentru a folosi
acești termeni fãrã sã îi înțeleagã. Ei nici mãcar nu știu ce este un naționalsocialist. Un exemplu: la universitate, când am fost numit "fascist", am rãspuns:
"Nu am fost niciodatã atât de insultat; sunt național-socialist". Rãspunsul lor a
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fost: "Îmi pare rãu, nu mi-am dat seama cã sunteți socialist".
NSK: Ce pãrere aveți despre mișcarea istoricã de dinainte de rãzboi și din timpul
rãzboiului: Liga Național-Socialistã (NSL), The Honourable Unity Valkyrie Mitford, British Free Corps (BFC)/Legion of St. George etc.
De ce au eșuat? Ar putea fi considerate oricum ca fiind de avangardã?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Toate acestea au fost pași valoroși în avansarea perspectivei mondiale național-socialiste pentru Marea Britanie. Cu toate acestea, în opinia mea, au avut un defect de bazã care le-a dus la eșec, nu au apãrut din
popor, au fost conduse în mare parte de membri ai claselor superioare și au fost în
mare parte reacționare și au apãrut ca o juxta-poziție fațã de ascensiunea comunismului. Führerul însuși a spus cã liderii ar trebui sã aparã din rândul oamenilor de rând, iar acest lucru se vede în înființarea școlilor Adolf Hitler și a
Academiei Naționale de Educație Politicã pe care NSDAP le-a înființat.
NSK: Când v-ați început activitatea politicã și care a fost motivația pentru a face
acest lucru?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: M-am implicat în politicã în 1979, la vârsta de
13 ani. 1979 a fost anul alegerilor generale, când dna Thatcher a fost aleasã la
putere, iar Frontul Național a prezentat 303 candidați (635 de locuri în total) la acele alegeri, dar a obținut doar 1,5% din totalul voturilor. În anii precedenți au avut
loc revolte rasiale și inundații de "bãrci vietnameze" care au ajuns în Marea Britanie. În timp, am devenit organizator de tineret pentru Frontul Național Tânãr și am
folosit banii pe care îi primeam pentru a cumpãra și distribui exemplare ale ziarului
nostru Bulldog (editorul acelui ziar, Joe Pearce, avea sã își retracteze mai târziu
"trecutul rasist" și este în prezent profesor la un colegiu catolic american privat și
este considerat un biograf catolic de frunte). În aceastã etapã a parcursului meu
politic, eram mai degrabã un naționalist care credea în "Marea Britanie pentru
britanici"
NSK: Vã rog sã descrieți situația național-socialiștilor la începutul perioadei postbelice în Marea Britanie?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Național-Socialistul de dupã rãzboi a fost
aruncat în închisoare, fãrã acuzații sau proces, în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial, în baza infamului Regulament 18B. Când au fost eliberați, cãrțile lor de
identitate/carte de identitate au fost marcate pentru a-i identifica drept deținuți 18B,
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astfel încât le-a fost greu sã gãseascã un loc de muncã. Dar național-socialiștii și-au
pãstrat credința, iar cel mai important personaj din acea perioadã a fost Arnold
Leese, care a fost închis de mai multe ori dupã rãzboi pentru cã a publicat broșuri
despre natura evreiascã a celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, iar în 1947 a fost
închis timp de un an pentru cã a ajutat prizonierii de rãzboi Waffen-SS sã evadeze
din lagãrul de concentrare britanic. Leese va deveni mentorul lui Colin Jordan, care
a fost, fãrã îndoialã, cel mai eminent național-socialist de dupã rãzboi din lumea
anglofonã.
NSK: Din moment ce chiar și fasciștii și național-socialiștii "autohtoni" erau scoși
în afara legii din punct de vedere social (de cãtre mass-media controlatã de evrei),
dar cred cã trebuie sã fi fost o luptã grea pentru o persoanã tânãrã din acea epocã
pentru a dezvolta o opinie pozitivã despre Germania și național-socialismul în sine?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Opiniile mele m-au marcat cu siguranțã și au
dus la, sã spunem, "discuții aprinse" chiar și cu membrii mai în vârstã ai familiei
mele atunci când mi-am exprimat opiniile, iar atunci când un exemplar din "Șase
milioane pierdute și gãsite"a fost gãsit pe raftul meu de cãrți a fost un adevãrat șoc.
Alții nu voiau sã dezbatã, mințile lor erau închise, vãzuserã jurnalele de știri,
vãzuserã documentarele "Lumea în rãzboi", "știau" ce s-a întâmplat. Aceastã
respingere a dus la o întãrire a opiniilor mele, de ce era inacceptabil sã spun aceste
lucruri? De ce nu puteai avea opinii diferite? De ce le era fricã? Cred cã totul se
reduce la Nietzsche și la "Ceea ce nu mã ucide mã face mai puternic".
NSK: Vã rugãm sã descrieți influențele care v-au condus pe aceastã cale. Fiind
britanic, vã rugãm sã descrieți opinia dumneavoastrã despre cel de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Fiind un copil care a crescut în Marea Britanie
în anii 1970, am fost expus în mod constant la filmele de rãzboi de la Hollywood,
iar uniformele și echipamentul forțelor germane mi-au atras atenția. De departe, cel
mai mare numãr de machete și soldați de jucãrie erau germani. Stuka, Me262, Bismarck și soldați la scarã HO/00. Cineva, mulți ani mai târziu, avea sã-mi spunã
"sângele învinsului este mai sacru decât cel al învingãtorului" și trebuie sã fie ceva
în asta. O altã experiențã de modelare a fost serialul documentar TV "Lumea în
rãzboi", însã nu m-a modelat așa cum se așteptau producãtorii sãi. A vedea o țarã
ridicându-se din ruinele Primului Rãzboi Mondial în câțiva ani și devenind una
dintre cele mai puternice națiuni din lume a fost fascinant, iar imaginile de la
jurnalele de știri cu mitinguri uriașe și cu un popor unit în lupta pentru o comuni-
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tate popularã național-socialistã au avut un efect profund asupra mea.
Pentru mine, cel de-al Doilea Rãzboi Mondial a fost un rãzboi al fraților, care nu a
servit niciun alt scop decât cel al comuniștilor, al plutocraților și al finanțatorilor
internaționali. A dus la destrãmarea Imperiului Britanic și a creat puterea monoliticã a SUA sub controlul (suspecților obișnuiți) care servește interesele finanțelor
internaționale în detrimentul restului lumii.
NSK: Când v-ați alãturat NSDAP/AO?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Cred cã aveam 15 ani pe atunci când am dat
peste un autocolant pe un stâlp de iluminat cu svastica pe o jumãtate și un slogan și
adresa poștalã de contact în SUA (pe atunci nu exista e-mail sau internet).
NSK: De ce v-ați alãturat?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Am primit în timp util un pachet de informații
cu autocolante și câteva broșuri informative care explicau cã ei sunt continuatorii
mișcãrii național-socialiste în exil. Nu le era teamã sã foloseascã svastica ca punct
de adunare. Își fixau cu mândrie culorile pe catarg. Aceștia erau oamenii care mã
interesau.
NSK: Ați asistat la ascensiunea Frontului Național (NF) și a subculturii skinhead.
Vã rugãm sã descrieți motivele acestor fenomene politice și sociale.
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Ascensiunea Frontului Național s-a datorat șomajului pe scarã largã datorat morții industriilor tradiționale și valurilor mari de
imigranți din Africa și Asia care s-au mutat în zone deja deprivate din punct de vedere economic, cu școli subfinanțate și ai cãror copii au sãrãcit și mai mult, deoarece fondurile au fost direcționate pentru a oferi lecții de limba englezã pentru
acești imigranți din lumea a treia.
Subcultura skinhead a luat naștere ca reacție la acest context de lipsã de locuri de
muncã și la nevoia de identitate în fața întunecãrii oamenilor de pe aceste meleaguri. În prezent, se recunoaște oficial cã, din 2001 pânã în 2011, procentajul de
britanici albi din populația Marii Britanii a scãzut de la 87,4 % la 80,5 %
(guvernele mint și se așteaptã ca acest procent sã fie chiar mai mic în realitate).
Poți fi închis pentru cã ai semnalat aceste statistici oficiale!
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NSK: V-ați întâlnit vreodatã cu unele dintre persoanele influente ale fenomenului
menționat? Pe Ian Stuart Donaldson, de exemplu?
Dacã da, vã rugãm sã le descrieți pentru destinatarii noștri.
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Am crescut în nordul Scoției, iar scena muzicalã era în mare parte localizatã în Londra. Erau vremuri în care existau doar
"fanzine" ieftine în fotocopii, fãrã internet, fãrã e-mail. Cu toate acestea, am
întâlnit de-a lungul anilor o serie de oameni care au fost apropiați lui Ian și care
încã ajutã la organizarea concertului anual "ISD/Skrewdriver memorial gig". Cu
toții au fost plini de laude la adresa lui Ian. Își iubea muzica, dar, spre deosebire de
mulți alții de pe scena muzicalã, nu o fãcea pentru bani, ci credea în cauzã și a
vãzut în muzicã o modalitate de a ajunge la tinerii albi din Marea Britanie, cu eticheta sa Rock Against Communism, ca o modalitate de a combate minciunile
"Ligii antinaziste" și ale multor trupe mainstream din acea vreme care promovau
amestecul de rase.
NSK: Care este opinia dumneavoastrã cu privire la conflictul istoric din Irlanda de
Nord? Eu, în ceea ce mã privește, cred cã frații care au tras în frații de acolo, induși
în eroare de evrei - nicio parte nu trebuie sã fie învinuitã pentru asta. Noi suntem
UN sânge arian, care trebuie sã fie unit (așa cum, de exemplu, "Day of the Sword"
a spus în cântecul lor profund "Blood Stained Emerald" referitor la acest subiect).
Pentru naționaliștii socialiști din afara Irlandei și Marii Britanii este trist sã asiste la
astfel de vãrsãri de sânge între arieni.
Care este opinia dumneavoastrã? Și care este pãrerea comunã cu privire la acest
subiect în cadrul mișcãrii britanice?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Sunt de acord cã aceasta este o situație tristã
și cã mulți național-socialiști non-britanici nu pot înțelege și care cred în mod eronat cã Sinn Fein și IRA sunt/au fost naționaliști irlandezi. Eu însumi am vãzut
acest lucru la o serie de mitinguri de la Ijzerbedebevaart de la Diksmuide, în Belgia. Oamenii îmi cereau pãrerea în calitate de național-socialist scoțian. Camarazii
europeni au fost uimiți sã afle cã, în realitate, Sinn Fein/IRA a fost și rãmâne un
grup comunist, de amestec de rase. Sinn Fein IRA este o perversiune a naționalismului, pe care o vedem astãzi ca un grup de stângiști deștepți care primesc valuri
de imigranți non-albi pe insula Irlanda, în nord și în sud. În propriile lor cuvinte,
din prioritãțile Manifestului lor pentru 2020: "Adoptarea unei legislații solide
privind infracțiunile motivate de urã". Ei promoveazã genocidul rasei albe prin
susținerea avortului la cerere. Ei pretind cã sunt interesați de cultura irlandezã,
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cerând utilizarea limbii gaelice în Irlanda de Nord, în timp ce fac tot posibilul
pentru a distruge moștenirea arianã albã a întregii insule a Irlandei. Naționalsocialiștii din întreaga lume ar trebui sã se fereascã de ei. Am avut plãcerea de a fi
în contact cu Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Irlandezi, afiliat NSDAP/
AO, cu sediul la Dublin, care m-a avertizat pentru prima datã cu privire la adevãrata naturã a Sinn Fein. Partidul Naționalist Scoțian este aproape la fel.
NSK: Vã rugãm sã descrieți activitatea dumneavoastrã politicã actualã.
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Sunt ocupat sã lucrez cu tovarãșul Lauck și cu
tovarãșii europeni pentru a produce o gamã tot mai largã de materiale educaționale
și de propagandã prin intermediul mijloacelor electronice și al celor tipãrite la cerere. Folosim instrumente profesionale pentru a traduce materialele din epoca celui
de-al Treilea Reich în englezã și în alte limbi. Marea Britanie are o rețea micã, dar
dedicatã, de graficieni, dezvoltatori de site-uri web și puncte de distribuție pentru a
descentraliza aceastã muncã. Executãm comenzi pentru camarazii care trãiesc sub
guvernul de ocupație continuã al Germaniei. Proiectãm, producem și distribuim autocolante (amintiți-vã cã un simplu autocolant este ceea ce m-a fãcut sã intru în
Mișcare în primul rând) Ne întâlnim personal, sau o fãceam înainte de Covid, cu
omologii în mod regulat. Acestea erau întâlniri de strategie, organizând punerea în
comun a resurselor, nu bețiile. Plânsul peste halbe de bere atât de des asociat cu
naționalismul îngust. Aceste întâlniri au avut loc de-a lungul deceniilor și au inclus întâlniri cu florentinul Rost van Tonnigen, Lady Mosley și Gudrun Burwitz
(mai bine cunoscutã cititorilor dumneavoastrã sub numele de fatã Himmler).
Aceste întâlniri continuã și astãzi pe cale electronicã, pânã când vom putea sã ne
adunãm din nou personal în "Frãția Internaționalã Brunã".
NSK: Ce pãrere aveți despre UKIP, Brexit și Boris Johnson în sine?
Ați considera cã una (sau toate) dintre ele ar contribui la o trezire naționalã, cel
puțin într-o anumitã mãsurã?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: UKIP a fost o supapã de siguranțã sancționatã
de stat, Farage a fost un finanțist internațional înainte de a se implica în politicã. El
a deturnat atenția multor tovarãși de la probleme mai importante. Am fãcut campanie pentru Brexit, deși nu cu UKIP, petrecând multe zile împãrțind pliante, instalând tarabe în piețe și demonstrații statice. Este important sã reținem cã tovarãșii
britanici nu sunt anti-europeni, ci anti-capitaliști cu pisici grase care au folosit piața
unicã pentru a inunda Marea Britanie cu forțã de muncã ieftinã din Europa de Est,
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iar acest lucru a fost fãcut de așa-numitul partid al muncitorilor, Partidul Laburist
sub Tony Blair. Tovarãșii populari din Est nu sunt vinovați pentru acest lucru, ei au
fost victimele exploatãrii de cãtre finanțiștii și plutocrații internaționali care cãutau
forțã de muncã ieftinã pentru a-și spori profiturile. Boris Johnson este un populist
de cea mai proastã spețã, un bogãtaș rãsfãțat care spune ceea ce crede cã vrea
poporul, dar care nu reușește sã se ținã de cuvânt, este un alt globalist convins,
uitați-vã la numãrul de persoane care nu sunt albe și evrei din guvernul sãu și la
prietenii sãi care primesc contracte guvernamentale.
NSK: Țara dumneavoastrã a pierdut deja mulți oameni din cauza Covid-19, în
principal din cauza lipsei masive de prevenire la început și a unui sistem de
sãnãtate slab. Ați da vina pe guvern?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Da, în întregime din vina guvernului, și nu
doar a celui actual, ci și a multor guverne anterioare, atât din partea Partidului Laburist, cât și a Partidului Conservator. Fiecare dintre ei a spus cã trebuie sã plãtim
pentru rețetele medicale pentru cã nu ne permitem sã oferim medicamentele gratuit, avem oameni care suferã așteptând ani de zile pentru operații pentru cã nu ne
permitem sã ne extindem spitalele și sã recrutãm și sã formãm medici și asistente.
Avem cel mai mic numãr de paturi de terapie intensivã și de ventilatoare pe cap de
locuitor din lumea occidentalã, deoarece ni se spune cã nu ne putem permite mai
mult. Nu putem oferi locuințe sau programe de sãnãtate pentru mulți dintre foștii
noștri militari, afectați atât mental, cât și fizic, în urma luptelor din rãzboaiele globaliștilor, deoarece ni se spune cã nu ne putem permite acest lucru. Pensionarii
noștri au cele mai proaste pensii din lumea occidentalã pentru cã nu ne putem permite sã finanțãm una decentã. Dar guvernele noastre gãsesc întotdeauna suficienți
bani și resurse pentru a sprijini imigranții ilegali și solicitanții de azil. Existã un vas
de bani aparent fãrã fund pentru acești invadatori. Iar acum cã ambițiile globaliste
au eșuat în Afganistan, așa-zișii noștri lideri au spus cã vom primi 20.000 de afgani. Nenumãrate avioane RAF și 1000 de soldați au fost trimise la Kabul pentru a
-i aduce aici. Acest lucru se adaugã la cei aproape 15.000 de imigranți ilegali care
au traversat Canalul Mânecii pânã acum în 2021, pentru cã ni se spune cã nu ne
putem permite sã ne protejãm complet frontierele.
Și, în timp ce nu ne putem permite sã avem grijã de propriul nostru popor, avem
situația ridicolã în care guvernul britanic este ocupat sã împrumute bani de la
bancherii internaționali pentru a-i da în ajutoare externe! Numai în 2020 au împrumutat 14,5 miliarde de lire sterline pentru a le oferi. Cu toate acestea, nu doar
guvernul este responsabil pentru aceastã situație. Poporul britanic a fost avertizat
de toate diferitele grupuri naționaliste / național-socialiste despre acest lucru de
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mulți ani, dar de fiecare datã au votat pentru vechile partide care i-au dezamãgit în
trecut și nu ni se alãturã în lupta pentru o Nouã Ordine.
NSK: Cât de puternic este inamicul în țara dumneavoastrã?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Ar fi o prostie sã negãm cã inamicul este puternic și controleazã toate pârghiile puterii, cã își controleazã și promoveazã agenda prin multe și variate cãi. Ne corup tinerii în școli, folosesc puterea statului
pentru a reține și monitoriza pe oricine dã semne de conștientizare rasialã prin intermediul programului lor "Prevent". Introdus pentru a lupta împotriva
terorismului musulman, este folosit în principal pentru a încerca sã zdrobeascã
disidența albilor. Sute de mii de persoane au fost interogate și anchetate de poliție
pentru ceea ce ei descriu ca fiind "incidente care nu reprezintã un delict de urã".
Nu este neobișnuit ca aceștia sã vã viziteze angajatorul pentru a-i spune cã sunteți
anchetat și pentru a încerca sã vã concedieze.
NSK: Care sunt principalele probleme ale țãrii dumneavoastrã în prezent?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Principala problemã cu care se confruntã țara
noastrã, și cea mai mare parte a lumii occidentale, este lipsa de copii. Führerul a
spus: "Societãțile nu se sting, ele se nasc". Poporul nostru este atât de hipnotizat
de urmãrirea bogãției materiale și a carierelor încât nu reușește sã vadã imperativul biologic. Tinerele noastre femei poartã cu ele câini mici în loc de copii mici.
Copiii albi din școlile primare sunt din ce în ce mai puțini în fața acestor invadatori strãini, suntem depãșiți numeric de acești paraziți din mijlocul nostru.
Problema drogurilor în Scoția trebuie abordatã. Scoția are cel mai slab bilanț din
Europa în ceea ce privește consumul de droguri și decesele cauzate de consumul
de droguri. Se presupune cã acest lucru se întâmplã într-o țarã condusã de un
guvern "naționalist". Adevãrul este cã SNP sunt globaliști și se bãnuiește cã ei vãd
în decesele cauzate de droguri un alt instrument de reducere a populației albe
pentru a face loc pentru mai mulți imigranți. Ei nu atacã marii lorzi ai drogurilor
pentru cã aceștia sunt în majoritate musulmani, iar ministrul scoțian al sãnãtãții
este ...... Humza Yousaf, un musulman
NSK: Ce carte(e) ați recomanda și de ce?
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Este de la sine înțeles "Mein Kampf". Aceasta este baza crezului nostru.
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- "Hitlers Revolution", de Richard Tedor, care este disponibil atât în englezã, cât și
în germanã. Acesta folosește documente de epocã pentru a arãta obiectivele și realizãrile primului guvern național-socialist și contracareazã minciunile massmedia de astãzi. Rețineți cã am spus primul guvern național-socialist pentru cã nu
va fi ultimul.
- "Merrie England 2000", scris de Colin Jordan în 1993, care a prezis nebunia pe
care o vedem astãzi.
- "A Train of Thought"și "National Socialism A World Creed for the 1980's", din
nou de Colin Jordan și disponibile online pentru a fi descãrcate de pe numeroase
site-uri. Într-adevãr, toate scrierile lui Colin Jordan sunt foarte bine primite.
NSK: Mulțumesc pentru interviu. Continuați sã faceți treabã bunã. Victoria este a
noastrã!
Nu ezitați sã adãugați câteva cuvinte de încheiere pentru destinatari.
Un britanic NSDAP/AO-Veteran: Șansele împotriva noastrã par imposibil de
depãșit, dar asta nu trebuie sã ne facã sã ne pierdem speranța. Aceeași credințã fanaticã în victoria finalã se aflã în inima fiecãrui național-socialist adevãrat și, împreunã, indiferent dacã faceți parte dintr-un grup sau sunteți un "lup singuratic",
împreunã putem transforma înfrângerea din 1945 în doar o bãtãlie pierdutã într-un
rãzboi continuu din care vom ieși în cele din urmã victorioși.
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