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As "Gerações" de 

Os nossos periódicos 
  

PRIMEIRA GERAÇÃO  
  

Nascido na década de 1970. 

  

O KAMPFRUF em língua alemã 

começou em 1973 em formato de bo-

letim. Foi expandido para o formato 

tablóide no Outono do mesmo ano. 

  

O RELATÓRIO NS em língua inglesa 

começou em 1975 em formato de bo-

letim. Em 1977, expandiu-se para o 

formato tablóide. E foi rebaptizado de 

THE NEW ORDER (A NOVA ORDEM). 

  

Ambas as publicações apareceram regu-

larmente - por vezes bimensalmente, por 

vezes trimestralmente - durante mais de 

três décadas.  
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No entanto, foram reduzidos ao formato de boletim por volta da viragem do sécu-

lo. 

  

Além disso, A Grande Recessão forçou-os à "hibernação" de 2010 a 2015. Na 

Primavera de 2015, saíram da hibernação. E têm aparecido mensalmente desde 

então.  

  

SEGUNDA GERAÇÃO 
  

Nascido na década de 1990. 

  

Mais oito jornais tablóides.  Aparecendo cerca de três vezes por ano. 

  

O sueco tornou-se a terceira edição linguística em 1990. O húngaro foi a quarta 

edição em 1991. O francês, espanhol, português, italiano e holandês nasceram 

simultaneamente em Janeiro de 1992. O dinamarquês tornou-se o décimo em 

Dezembro de 1992. Em 1993, o NSDAP/AO financiou parcialmente um tablóide 

russo publicado dentro da Rússia.  

  

TERCEIRA GERAÇÃO 
  

Nascido na primeira década deste século.  

  

Na sua maioria, simplesmente versões em tamanho reduzido dos dez tablóides ex-

istentes. Além disso, mais algumas línguas. Formato do boletim. Apenas os bole-

tins em alemão e inglês eram ainda publicados regularmente. Os outros eram in-

termitentes. 

  

QUARTA GERAÇÃO 
  

Nascido na segunda década deste século. 

  

As edições em alemão, inglês, e espanhol saíram da hibernação em 2015. E têm 

aparecido numa base mensal regular desde então. Uma dúzia de outras edições 

linguísticas apareceram de forma intermitente. 
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QUINTA GERAÇÃO  
  

Nascido em Maio de 2022. 

  

O mais recente membro da nossa "família de periódicos" é o boletim multilingue 

WEEKLY, publicado online em 23 línguas.   

  

Os periódicos mensais dos "irmãos mais velhos" continuam a aparecer mensal-

mente. E o número de edições linguísticas também está a aumentar. 

  

A nossa expansão de publicações e a nossa expansão da Internet começou sim-

ultaneamente em Maio de 2022, como parte da Ofensiva de Verão.  

  

A nossa equipa de Investigação e Desenvolvimento trabalhou literalmente 16 

horas todos os dias durante mais de um mês para criar os sistemas capazes desta 

enorme expansão. 

  

VOCÊ PODE AJUDAR! 

  

Apenas 15 minutos por dia somam 90 horas por ano. 

  

Contacte-nos para mais informações. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Relatórios Frontline 

Entrevista com um 

NSDAP/AO-Veteran britânico 
  

Introdução 
  

Nesta edição de "Frontline Reports" vamos entrevistar um camarada veterano 

britânico muito dedicado da Escócia. 

  

A entrevista seguinte foi feita para a "NS-Kampfruf (NSK)", liderada pelo seu 

editor-chefe "Wehrwolf". 

   

Entrevista 
  

NSK: Por favor, apresente-se. 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Por isso sou hoje o que a esquerda descreve co-

mo "pálido, masculino e velho" - sou um homem branco na sua meia-idade. Tente 

dizer algo semelhante sobre o "povo escolhido" ou outras minorias e em breve verá 

o interior de uma cela da polícia, não se atacar o homem branco. 

  

Sou nacional-socialista desde os 15 anos de idade e fui criado no norte da Escócia. 

Viajei pelo mundo e tive o grande prazer de conhecer nacional-socialistas com o 

mesmo espírito onde quer que tenha viajado. Fui preso por participar em reuniões 

consideradas "inconstitucionais" e fui atacado na imprensa e na televisão pelos 

meus esforços de recrutamento e cerca de quarenta anos ímpares depois ainda 

proclamo o nosso Credo e estou mais convencido do que nunca da justiça da nossa 

luta e da fé na nossa vitória final. 

  

NSK: Por favor, descreva os seus pontos de vista políticos. 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Sou um nacional-socialista, não um "neonazi" ou 

"nazi". Acredito numa comunidade popular baseada na Raça. Uma comunidade 

que vive em harmonia com as leis eternas da Natureza. Uma comunidade onde to-

dos são valorizados e cada um tem um papel a desempenhar na promoção do 

avanço do Folclore e da Raça. 

  

NSK: Porque escolheu a parte nacional-socialista, e não a forma "tradicional" do 
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fascismo britânico (Sir Oswald Mosley estava activo (novamente) com o seu Mo-

vimento Sindical (UM) nesta altura, por exemplo). 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Esta é uma boa pergunta. A esquerda utiliza os 

termos "fascista" e "nazi" como insultos permutáveis e não o são. O fascismo é 

uma filosofia económica corporativista enquanto que o nacional-socialismo se 

baseia na raça, e a raça é tudo. A esquerda faz uma lavagem ao cérebro para usar 

estes termos sem os compreender. Eles nem sequer sabem o que é um Nacional-

Socialista. Um exemplo na Universidade chamaram-me "Fascista" e eu respondi: 

"Nunca fui tão insultado; sou um Nacional-Socialista". Aí respondi: "Lamento 
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não ter percebido que era um Socialista. 

  

NSK: Qual é a sua opinião sobre o movimento histórico da pré-guerra e também 

durante o tempo da guerra; National Socialist League (NSL), The Honourable Uni-

ty Valkyrie Mitford, The British Free Corps (BFC)/Legion of St. George, etc. 

  

Porque é que falharam? Poderiam, de qualquer forma, ser considerados como van-

guardistas? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Todos estes foram passos valiosos no avanço da 

perspectiva do mundo nacional-socialista para a Grã-Bretanha. No entanto, na min-

ha opinião, tinham uma falha subjacente que os levou ao fracasso, não surgiram do 

povo, foram em grande parte liderados por membros das classes altas e foram em 

grande parte reaccionários e surgiram como uma justaposição à ascensão do co-

munismo. O próprio Führer disse que os líderes deveriam emergir do povo comum 

e isto é visto na fundação das escolas Adolf Hitler e dos National Political Educa-

tional Academics que o NSDAP estabeleceu. 

  

NSK: Quando começou o seu trabalho político e qual foi a sua motivação para o 

fazer? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Envolvi-me na política em 1979 com a idade de 

13 anos. 1979 foi o ano das eleições gerais quando a Sra. Thatcher foi eleita para o 

poder e a Frente Nacional apresentou 303 candidatos (635 assentos no total) nessa 

eleição, mas recebeu apenas 1,5% do total de votos. Nos anos anteriores assistiram

-se a motins raciais e cheias de "Vietnamese Boat People" a chegar à Grã-

Bretanha. Com o tempo, tornar-se-ia organizador juvenil da Frente Nacional 

Jovem e utilizaria o meu dinheiro do jornal para comprar e distribuir exemplares 

do nosso jornal Bulldog. (o editor desse jornal, Joe Pearce, recitaria mais tarde o 

seu "passado racista" e é actualmente professor num colégio católico americano 

privado e é considerado um dos principais biógrafos católicos). Nesta fase da min-

ha viagem política, eu era mais um nacionalista que acreditava em "Grã-Bretanha 

para os britânicos". 

  

NSK: Descreva por favor a situação dos nacional-socialistas no período inicial da 

era pós-guerra na Grã-Bretanha... 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: O nacional-socialista do pós-guerra tinha sido 

atirado para a prisão, sem acusação ou julgamento durante a 2ª Guerra Mundial, ao 

abrigo do infame Regulamento 18B. Quando foram libertados, os seus cartões de 
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identidade/rações foram marcados para os identificar como prisioneiros 18B, pelo 

que encontrar emprego era difícil. Mas os nacional-socialistas ainda mantinham a 

fé e a pessoa principal nessa altura era Arnold Leese que foi preso várias vezes 

após a guerra por publicar panfletos sobre a natureza judaica da 2ª Guerra Mundial 

e em 1947 foi preso durante um ano por ajudar a Waffen-SS POW a fugir do seu 

campo de concentração britânico. Leese tornar-se-ia o mentor de Colin Jordan que 

foi sem dúvida o eminente nacional-socialista pós-guerra no mundo anglo-

saxónico. 

  

NSK: Desde que até os fascistas e nacional-socialistas nacionais "criados em casa" 

estavam a ser socialmente proscritos (pelos meios de comunicação social controla-

dos pelos judeus), mas acho que deve ter sido uma luta difícil para um jovem du-

rante essa época desenvolver uma opinião positiva sobre a Alemanha e o nacional-

socialismo per se? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: As minhas opiniões certamente marcaram-me e 

levaram-me a, digamos, "discussões acaloradas" mesmo com membros mais 

velhos da minha família quando expressei as minhas opiniões e quando uma cópia 

de "Six Million Lost and Found" foi encontrada na minha estante de livros, houve 

algum choque. Outros não quiseram debater, as suas mentes estavam fechadas, tin-

ham visto as notícias, tinham visto os documentários "Mundo em Guerra", 

"sabiam" o que tinha acontecido. Esta evasiva levou a um reforço dos meus pontos 

de vista, porque era inaceitável dizer estas coisas? Porque não podiam ter pontos 

de vista diferentes? De que é que eles tinham medo?  Acho que tudo se resume a 

Nietzsche e "O que não me mata, torna-me mais forte". 

  

NSK: Por favor, descreva as influências, que o conduziram a este caminho. Como 

sendo uma pessoa britânica, por favor descreva a sua opinião sobre a Segunda 

Guerra Mundial. 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Sendo uma criança crescida nos anos 70 Grã-

Bretanha, houve uma exposição constante a filmes de guerra de Hollywood e os 

uniformes e equipamento das forças alemãs chamaram a minha atenção. De longe, 

o maior número de kits-modelo e brinquedos soldados eram alemães. Stuka, 

Me262, Bismarck e soldados à escala HO/00. Alguém muitos anos mais tarde me 

diria "o sangue dos vencidos é mais sagrado do que o vitorioso" e deve haver algo 

nisso. Outra experiência de moldagem foi a série de documentários televisivos "O 

Mundo em Guerra", no entanto, não me moldou como os seus produtores espera-

vam. Ver um país ressurgir das ruínas da 1ª Guerra Mundial em poucos anos para 

se tornar uma das nações mais poderosas do mundo foi fascinante ver as filmagens 
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de grandes comícios e um povo unido na luta por uma comunidade popular nacion-

al-socialista teve um efeito profundo em mim. 

  

Para mim a 2ª Guerra Mundial foi uma Guerra de Irmãos, não serviu outro objecti-

vo que não fosse o dos comunistas, Plutócratas e Financiadores Internacionais. 

Levou à ruptura do Império Britânico e criou o poder monolítico dos EUA sob o 

controlo dos (habituais suspeitos) que serve os interesses das finanças internacion-

ais ao custo do resto do mundo. 

  

NSK: Quando aderiu ao NSDAP/AO? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Devia ter 15 anos na altura em que me deparei 

com um autocolante num poste embelezado com a suástica numa metade e um slo-

gan e o endereço postal de contacto nos E.U.A. (Não havia e-mail nem internet 

nesses dias). 

  

NSK: Porque é que aderiu? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Recebi oportunamente um pacote de informação 

com autocolantes e alguns folhetos informativos explicando que eram a contin-

uação do movimento nacional-socialista no exílio. Não tinham medo de usar a 

suástica como ponto de encontro. Eles pregaram orgulhosamente as suas cores ao 

mastro. Estas eram as pessoas para mim. 

  

NSK: Testemunhou a ascensão da Frente Nacional (NF) e da subcultura Skinhead. 

  

Por favor, descreva as razões destes fenómenos políticos e sociais. 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: A ascensão da Frente Nacional deveu-se ao des-

emprego em larga escala devido à morte de indústrias tradicionais e a grandes on-

das de imigração de África e da Ásia que se deslocaram para áreas já economi-

camente desfavorecidas com escolas subfinanciadas e cujos filhos foram ainda 

mais empobrecidos, uma vez que os fundos foram canalizados para a oferta de au-

las de língua inglesa a estes recém-chegados ao Terceiro Mundo.  

  

A sub-cultura skinhead surgiu como uma reacção a este contexto de falta de em-

prego e necessidade de uma identidade contra o escurecimento do povo desta terra. 

É agora oficialmente admitido que, de 2001 a 2011, a percentagem da população 

da Grã-Bretanha que era branca britânica diminuiu de 87,4% para 80,5%, (os gov-

ernos mentem e espera-se que esta percentagem seja ainda mais baixa na realidade) 
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até 2050, de acordo com os números governamentais, os britânicos brancos serão 

uma minoria no seu próprio país. Podem ser presos por terem apontado esta es-

tatística oficial! 

  

NSK: Alguma vez conheceu algumas das pessoas influentes do fenómeno men-

cionado? Ian Stuart Donaldson, por exemplo? 

  

Em caso afirmativo, por favor descreva-os para os nossos destinatários. 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Cresci no norte da Escócia e a cena musical esta-

va em grande parte baseada em Londres. Estes eram os dias com apenas fotocópias 

baratas "fanzines", sem internet, sem e mail. No entanto, conheci várias pessoas ao 

longo dos anos que eram próximos de Ian e que ainda ajudam a organizar o "ISD/

Skrewdriver memorial gig anual". Todas elas têm sido cheias de elogios a Ian. Ele 

adorava a sua música mas, ao contrário de muitos em cena, não estava nela pelo 

dinheiro, acreditava na causa e via a música como uma forma de chegar à ju-

ventude branca da Grã-Bretanha com a sua etiqueta Rock Against Communism co-

mo uma forma de combater as mentiras da "Liga Anti-Nazi" e das muitas bandas 

mainstream da época que promoviam a mistura de raças. 

  

NSK: Qual é a sua opinião sobre o conflito histórico na Irlanda do Norte? Eu, por 

mim próprio, penso que os irmãos que lá disparam contra os irmãos, enganados pe-

los judeus - nenhum lado tem de ser responsabilizado por isso. Somos UM sangue 

ariano, que tem de estar unido (como, por exemplo, "Day of the Sword" (Dia da 

Espada) dito na sua canção profunda "Blood Stained Emerald" (Esmeralda 

Manchada de Sangue) sobre esse tema). Para os nacional-socialistas fora da Irlanda 

e da Grã-Bretanha é triste, testemunhar tal derramamento de sangue entre o povo 

ariano. 

  

Qual é a sua opinião? E qual é a opinião comum sobre este assunto no seio do mo-

vimento britânico? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Concordo que esta é uma situação triste e que 

muitos não britânicos nacional-socialistas não conseguem compreender e que 

acreditam erradamente que o Sinn Fein e o IRA são/foram nacionalistas irlandeses. 

Eu próprio vi isto em vários comícios no Ijzerbedebevaart em Diksmuide, na Bé-

lgica. As pessoas procuravam a minha opinião como nacional-socialista escocês. 

Os camaradas europeus ficaram espantados ao descobrir que na realidade o Sinn 

Fein/IRA era e continua a ser um grupo comunista, misturador de raças. O Sinn 

Fein IRA é uma perversão do nacionalismo que hoje vemos como um grupo de es-
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querdistas acordados que acolhem faixas de imigrantes não brancos na ilha da Ir-

landa, no Norte e no Sul. Nas suas próprias palavras das suas prioridades do Mani-

festo 2020 "Promulgação de legislação robusta sobre crimes de ódio". Promovem 

o genocídio da raça branca, apoiando o aborto a pedido. Fingem estar interessados 

na cultura irlandesa ao exigir o uso da língua gaélica na Irlanda do Norte, ao mes-

mo tempo que fazem o seu melhor para destruir a herança ariana branca de toda a 

ilha da Irlanda. Os nacional-socialistas de todo o mundo devem ser cautelosos com 

eles. Tive o prazer de estar em contacto com o NSDAP/AO afiliado do National 

Socialist Irish Workers Party com sede em Dublin, que primeiro me alertou para a 

verdadeira natureza do Sinn Fein. O Partido Nacionalista Escocês é muito pare-

cido. 

  

NSK: Por favor, descreva o seu trabalho político actual. 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Estou ocupado a trabalhar com o camarada 

Lauck e os camaradas europeus na produção de uma gama cada vez maior de ma-

terial educativo e de propaganda através da impressão a pedido e de meios elec-

trónicos. Utilizamos ferramentas profissionais para traduzir material da Terceira 

Era Reich para inglês e outras línguas. O Reino Unido tem uma pequena mas dedi-

cada rede de artistas gráficos, criadores de websites e pontos de distribuição para 

descentralizar este trabalho. Cumprimos encomendas para camaradas que vivem 

sob o governo de ocupação contínua da Alemanha. Concebemos, produzimos e 

distribuímos autocolantes (lembre-se que um simples autocolante foi o que me 

levou a entrar no Movimento em primeiro lugar) Encontramo-nos pessoalmente, 

ou fizemos antes do Covid, com homólogos numa base regular. Eram reuniões de 

estratégia, organizando o agrupamento de recursos e não os bêbados. Chorando por 

causa de cervejas tão frequentemente associadas ao nacionalismo estreito.  Estas 

reuniões tiveram lugar durante décadas e incluíram reuniões com Florentine Rost 

van Tonnigen, Lady Mosley e Gudrun Burwitz (mais conhecida dos seus leitores 

pelo seu nome de solteira Himmler). 

  

Estas reuniões continuam hoje em dia electronicamente até que possamos reunir a 

nossa "Brown International Brotherhood" em pessoa de novo. 

  

NSK: Qual é a sua opinião sobre UKIP, o Brexit e Boris Johnson em si? 

  

Consideraria uma (ou todas) como um contributo para um despertar nacional, pelo 

menos em certa medida? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: UKIP era uma válvula de segurança sancionada 
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pelo Estado, Farage era um financiador internacional antes de se envolver na políti-

ca. Ele desviou muitos camaradas de questões mais importantes. Fiz campanha 

pela Brexit, embora não com o UKIP, passando muitos dias de folhetos, montando 

bancas de mercado e demonstrações estáticas. É importante ter em mente que os 

camaradas britânicos não são anti-Europa, somos capitalistas anti-gato gordo que 

usaram o Mercado Único para inundar a Grã-Bretanha com mão-de-obra barata da 

Europa de Leste, e isto foi feito pelo chamado partido dos trabalhadores, o Partido 

Trabalhista sob Tony Blair. Os camaradas populares do Leste não são culpados por 

isto, foram vítimas de exploração por parte dos financiadores e plutocratas inter-

nacionais que andavam atrás de mão-de-obra barata para aumentar os seus lucros. 

Boris Johnson é um populista da pior espécie, um homem rico mimado que diz o 

que pensa que o povo quer mas que depois não consegue cumprir com nada disso, 

é outro globalista empenhado, olha para o número de não-brancos e judeus no seu 

governo e para os seus amigos amigos amigos amigos que recebem contratos do 

governo. 

  

NSK: O seu país já perdeu muitas pessoas para o Covid-19, principalmente devido 

a uma enorme falta de prevenção no início e a um sistema de saúde fraco. Poderia 

culpar o governo? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Sim, inteiramente por culpa do Governo, e não 

apenas do actual, mas de muitos dos partidos trabalhistas e conservadores do pas-

sado. Cada um deles disse que temos de pagar pelas receitas médicas porque não 

podemos dar os medicamentos de graça, temos pessoas com dores à espera de anos 

de espera por operações porque não podemos dar-nos ao luxo de expandir os nos-

sos hospitais e recrutar e formar médicos e enfermeiros.  Temos o menor número 

de camas de cuidados intensivos e ventiladores por cabeça de população do mundo 

ocidental, porque nos dizem que não podemos dar-nos ao luxo de pagar mais. Não 

podemos fornecer lares ou programas de saúde para muitos dos nossos ex-militares 

danificados mental e fisicamente por lutarem nas guerras dos Globalistas porque 

nos é dito que não temos dinheiro para isso. Os nossos reformados têm as piores 

pensões do mundo ocidental porque não nos podemos dar ao luxo de financiar uma 

pensão decente. Mas os nossos governos encontram sempre dinheiro e recursos su-

ficientes para apoiar os imigrantes ilegais e os requerentes de asilo. Existe um pote 

de dinheiro aparentemente sem fundo para estes invasores. E agora as ambições 

globalistas falharam no Afeganistão, os nossos chamados líderes disseram que ac-

olheremos 20.000 afegãos. Inúmeros aviões da RAF e 1000 tropas foram des-

pachados para Cabul para os trazer para cá. Isto é no topo dos quase 15.000 ilegais 

que atravessaram o Canal da Mancha até agora em 2021, porque nos é dito que não 

nos podemos dar ao luxo de proteger totalmente as nossas fronteiras. 
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E embora não nos possamos dar ao luxo de cuidar da nossa própria gente, temos a 

situação ridícula em que o Governo britânico está ocupado a BORROWING din-

heiro de banqueiros internacionais para o dar em ajuda externa! Só em 2020, 

pediram emprestados 14,5 mil milhões de libras esterlinas para dar. No entanto, 

não é apenas o Governo que é responsável por esta situação. O povo britânico tem 

sido avisado por todos os vários grupos nacionalistas/nacionalistas socialistas 

acerca disto há muitos anos, mas votaram vezes sem conta nos velhos partidos 

que falharam no passado e não se juntaram a nós na luta por uma Nova Ordem. 

  

NSK: Quão forte é o inimigo no seu país? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Seria insensato negar que o inimigo é forte e 

controla todas as alavancas do poder, eles controlam e promovem a sua agenda 

através de muitas formas variadas. Corrompem a nossa juventude nas escolas, 

usam o poder do Estado para deter e monitorizar qualquer pessoa que mostre 

qualquer sinal de consciência racial usando o seu programa "Prevenir". Intro-

duzido foi dito para combater o terrorismo muçulmano, é utilizado principalmente 

para tentar esmagar a dissidência branca. Centenas de milhares de pessoas foram 

interrogadas e investigadas pela polícia por aquilo que descrevem como 

"incidentes de ódio não-crime". Não é desconhecido que elas visitem o seu em-

pregador para lhes dizerem que está a ser investigado para tentarem fazer com que 

seja despedido. 

  

NSK: Quais são os principais problemas do seu país hoje em dia? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: O principal problema que o nosso país, e a ma-

ior parte do mundo ocidental, enfrenta é a falta de crianças. O Führer disse: "As 

sociedades não se extinguem, elas nascem fora". O nosso povo está tão hipnotiza-

do pela busca de riqueza material e carreiras que não vê o imperativo biológico. 

As nossas jovens mulheres andam com cães pequenos em vez de crianças pe-

quenas. As crianças brancas nas escolas primárias estão a ficar em menor número 

do que estes invasores estrangeiros, estamos a ser superados por estes parasitas no 

nosso meio. 

  

O problema das drogas na Escócia precisa de ser abordado. A Escócia tem o pior 

registo de consumo de drogas e de mortes por abuso de drogas na Europa. Isto 

supostamente num país gerido por um governo "nacionalista". A verdade é que os 

SNP são globalistas e um suspeito vê as mortes por droga como mais um instru-
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mento de diminuição da população branca para dar lugar a mais imigrantes. Eles 

não atacam os grandes senhores da droga porque são principalmente muçulmanos 

e o ministro da Saúde escocês é ..... Humza Yousaf, um muçulmano 

  

NSK: Que livro(s) recomendaria e porquê? 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: Escusado será dizer "Mein Kampf". Esta é a 

base do nosso credo. 

  

- "Hitlers Revolution" de Richard Tedor, que está disponível nas edições em inglês 

e alemão. Utiliza documentos periódicos para mostrar os objectivos e realizações 

do primeiro governo nacional-socialista e contrapõe as mentiras dos meios de co-

municação social de hoje. Note-se que eu digo o primeiro governo Nacional-

Socialista porque não será o último. 

  

- "Merrie England 2000", escrito por Colin Jordan em 1993, que previa a loucura 

a que assistimos hoje. 

  

- "A Train of Thought" e "National Socialism A World Creed for the 1980's" nova-

mente por Colin Jordan e disponível em linha para descarregar em numerosos síti-

os. De facto, qualquer dos escritos de Colin Jordan é altamente recomendado. 

  

  

NSK: Obrigado pela entrevista. Continue com o bom trabalho. A vitória é nossa! 

  

Sinta-se à vontade para acrescentar algumas palavras finais aos destinatários. 

  

NSDAP/AO-Veteran britânico: As probabilidades contra nós parecem impos-

síveis de ultrapassar, mas isto não nos deve deixar perder a esperança. A mesma 

crença fanática na vitória final está no coração de cada verdadeiro Nacional-

Socialista e juntos, quer façamos parte de um grupo ou de um "lobo solitário" jun-

tos, podemos transformar a derrota de 1945 numa batalha perdida na guerra 

contínua da qual sairemos finalmente vitoriosos. 
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