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Pokolenia"
Nasze czasopisma
PIERWSZE POKOLENIE
Urodzony w latach 70.
Niemieckojęzyczny NS KAMPFRUF
rozpoczął działalność w 1973 r. w formacie biuletynu. Jesienią tego samego
roku rozszerzono go do formatu tabloidu.
Anglojęzyczny NS REPORT zaczął
ukazywać się w 1975 r. w formie
biuletynu. W 1977 r. rozszerzył się do
formatu tabloidu. Zmieniono nazwę na
THE NEW ORDER.
Obie publikacje ukazywały się regularnie - czasem dwumiesięcznik, czasem
kwartalnik - przez ponad trzy dekady.
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Na przełomie wieków zostały one jednak zredukowane do formatu biuletynu.
Co więcej, Wielka Recesja zmusiła ich do "hibernacji" w latach 2010-2015. Wiosną 2015 r. wyszły z hibernacji. I od tego czasu pojawiają się co miesiąc.

DRUGIE POKOLENIE
Urodzony w latach 90.
Osiem kolejnych gazet tabloidowych. Ukazują się mniej więcej trzy razy w roku.
W 1990 r. szwedzki stał się trzecią edycją językową. Język węgierski stał się
czwartym w 1991 roku. Francuski, hiszpański, portugalski, włoski i niderlandzki
narodziły się równocześnie w styczniu 1992 roku. Duński stał się dziesiątym
wydaniem w grudniu 1992 roku. W 1993 r. NSDAP/AO częściowo sfinansowała
rosyjski tabloid wydawany w Rosji.

TRZECIE POKOLENIE
Urodził się w pierwszej dekadzie tego wieku.
W większości są to po prostu pomniejszone wersje istniejących dziesięciu tabloidów. Plus kilka dodatkowych języków. Format biuletynów. Tylko biuletyny
niemieckie i angielskie były nadal wydawane regularnie. Pozostałe ukazywały się
z przerwami.

CZWARTE POKOLENIE
Urodził się w drugiej dekadzie tego stulecia.
Wydania niemiecko-, angielsko- i hiszpańskojęzyczne wyszły z hibernacji w
2015 r. Od tego czasu ukazują się regularnie co miesiąc. Kilkanaście innych
wydań językowych ukazywało się z przerwami.

PIĄTE POKOLENIE
Urodzony w maju 2022 r.
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Najnowszym członkiem naszej "rodziny czasopism" jest wielojęzyczny biuletyn
WEEKLY publikowany online w 23 językach.
Miesięczniki "starszego rodzeństwa" nadal ukazują się co miesiąc. Zwiększa się
też liczba wydań językowych.
Nasza ekspansja wydawnicza i ekspansja internetowa rozpoczęły się jednocześnie w maju 2022 r. w ramach Ofensywy letniej.
Nasz zespół ds. badań i rozwoju pracował dosłownie po 16 godzin dziennie przez
ponad miesiąc, aby stworzyć systemy zdolne do tak ogromnej rozbudowy.

MOŻESZ POMÓC!
Nawet 15 minut dziennie daje w sumie 90 godzin rocznie.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

nsdapao.org@pm.me
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Raporty Frontline

Wywiad z
Brytyjska NSDAP/AO-Weteran
Wprowadzenie
W tym wydaniu "Frontline Reports" przeprowadzimy wywiad z bardzo oddanym
sprawie brytyjskim towarzyszem kombatantem ze Szkocji.
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Poni¿szy wywiad zosta³ przeprowadzony dla "NS-Kampfruf
prowadzonego przez redaktora naczelnego "Wehrwolf".

(NSK)",

Wywiad
NSK: Proszê siê przedstawiæ.
Brytyjska NSDAP/AO-weteran: Jestem wiêc dziœ tym, co lewica okreœla jako
"blade, mêskie i nieœwie¿e" - jestem bia³ym mê¿czyzn¹ w œrednim wieku.
Spróbuj powiedzieæ coœ podobnego o "narodzie wybranym" lub innych
mniejszoœciach, a wkrótce zobaczysz wnêtrze policyjnej celi, nie jeœli atakujesz
bia³ego cz³owieka.
Jestem narodowym socjalist¹ od 15 roku ¿ycia, a wychowa³em siê na pó³nocy
Szkocji. Podró¿owa³em po ca³ym œwiecie i mia³em wielk¹ przyjemnoœæ spotykaæ siê z podobnie myœl¹cymi narodowymi socjalistami, gdziekolwiek siê
znalaz³em. By³em aresztowany za udzia³ w spotkaniach uznanych za
"niekonstytucyjne", by³em atakowany w prasie i telewizji za moje wysi³ki rekrutacyjne, a jakieœ czterdzieœci parê lat póŸniej nadal g³oszê nasze kredo i jestem
bardziej ni¿ kiedykolwiek przekonany o s³usznoœci naszej walki i wierzê w nasze
ostateczne zwyciêstwo.
NSK: Proszê opisaæ swoje pogl¹dy polityczne.
Brytyjska NSDAP/AO-Weteran: Jestem narodowym socjalist¹, a nie "neonazist¹"
czy "nazist¹" Wierzê we wspólnotê ludow¹ opart¹ na rasie. Spo³ecznoœæ ¿yj¹c¹ w
harmonii z odwiecznymi prawami Natury. Spo³ecznoœæ, w której wszyscy s¹
cenieni i ka¿dy ma do odegrania rolê w rozwoju Narodu i Rasy.
NSK: Dlaczego wybra³eœ czêœæ narodowo-socjalistyczn¹, a nie "tradycyjn¹"
drogê brytyjskiego faszyzmu (na przyk³ad Sir Oswald Mosley by³ wtedy aktywny
(ponownie) ze swoim Union Movement (UM)).
Brytyjska NSDAP/AO-Weteran: To dobre pytanie. Lewica u¿ywa terminów
"faszysta" i "nazista" jako zamiennych obelg, a tak nie jest. Faszyzm to korporacjonistyczna filozofia gospodarcza, podczas gdy narodowy socjalizm opiera siê
na rasie, a rasa jest wszystkim. Lewica ma wyprane mózgi i u¿ywa tych terminów,
nie rozumiej¹c ich. Nie wiedz¹ nawet, co to jest narodowy socjalista. Na przyk³ad
na uniwersytecie nazwano mnie "faszyst¹", na co odpowiedzia³em: "Nigdy nie zos-
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ta³em tak obra¿ony; jestem narodowym socjalist¹". W odpowiedzi us³ysza³em:
"Przepraszam, nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e jesteœ socjalist¹".
NSK: Jaka jest Pana opinia na temat ruchów historycznych w okresie przedwojennym i w czasie wojny: National Socialist League (NSL), The Honourable Unity
Valkyrie Mitford, The British Free Corps (BFC)/Legion of St.
Dlaczego odnieœli pora¿kê? Czy mo¿na je uznaæ za awangardê?
Brytyjska NSDAP/AO-Weteran: By³y to cenne kroki w rozwoju narodowosocjalistycznej wizji œwiata w Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem mia³y one jednak
zasadnicz¹ wadê, która doprowadzi³a je do pora¿ki - nie wy³oni³y siê z ludu, by³y
w du¿ej mierze kierowane przez cz³onków klas wy¿szych, by³y w du¿ej mierze
reakcyjne i powsta³y jako przeciwwaga dla powstania komunizmu. Sam Fuhrer
mówi³, ¿e przywódcy powinni wy³aniaæ siê z ludu, co widaæ w za³o¿onych przez
NSDAP szko³ach im. Adolfa Hitlera i Narodowych Akademiach Kszta³cenia Politycznego.
NSK: Kiedy rozpocz¹³ Pan dzia³alnoœæ polityczn¹ i jaka by³a Pana motywacja do
jej podjêcia?
Weteran brytyjskiej NSDAP/AO: Zaanga¿owa³em siê w politykê w 1979 roku w
wieku 13 lat. W 1979 roku odby³y siê wybory powszechne, w których do w³adzy
zosta³a wybrana pani Thatcher, a Front Narodowy wystawi³ 303 kandydatów (w
sumie 635 miejsc), ale otrzyma³ tylko 1,5% g³osów. W poprzednich latach dosz³o
do zamieszek na tle rasowym i powodzi "wietnamskich boat people" przybywaj¹cych do Wielkiej Brytanii. Z czasem sta³em siê organizatorem m³odzie¿owym
M³odego Frontu Narodowego i wykorzysta³em pieni¹dze ze sprzeda¿y papieru na
zakup i dystrybucjê egzemplarzy naszej gazety Bulldog (redaktor tej gazety Joe
Pearce póŸniej zrehabilitowa³ swoj¹ "rasistowsk¹ przesz³oœæ" i obecnie jest
wyk³adowc¹ w prywatnym amerykañskim college'u katolickim oraz jest uwa¿any
za czo³owego katolickiego biografa). Na tym etapie mojej politycznej drogi by³em
raczej nacjonalist¹ wierz¹cym w "Brytaniê dla Brytyjczyków".
NSK: Proszê opisaæ sytuacjê narodowych socjalistów we wczesnym okresie
powojennym w Wielkiej Brytanii?
Weteran brytyjskiej NSDAP/AO: Po wojnie narodowi socjaliœci zostali wtr¹ceni
do wiêzienia bez postawienia zarzutów lub procesu podczas II wojny œwiatowej
na mocy nies³awnego rozporz¹dzenia 18B. Po wyjœciu na wolnoœæ na ich

6

dowodach osobistych widnia³o oznaczenie, ¿e s¹ wiêŸniami 18B, wiêc znalezienie
pracy by³o trudne. Jednak narodowi socjaliœci nadal zachowywali wiarê, a
czo³ow¹ postaci¹ w tym okresie by³ Arnold Leese, który po wojnie kilkakrotnie
trafia³ do wiêzienia za publikowanie broszur na temat ¿ydowskiego charakteru II
wojny œwiatowej, a w 1947 roku zosta³ uwiêziony na rok za pomoc jeñcom wojennym Waffen-SS w ucieczce z brytyjskiego obozu koncentracyjnego. Leese sta³
siê mentorem Colina Jordana, który bez w¹tpienia by³ wybitnym powojennym
narodowym socjalist¹ w œwiecie anglojêzycznym.
NSK: Poniewa¿ nawet "domoroœli" faszyœci i narodowi socjaliœci byli
spo³ecznie delegalizowani (przez kontrolowane przez ¯ydów media), ale domyœlam siê, ¿e dla m³odej osoby w tamtych czasach musia³o byæ trudnym zadaniem wyrobienie sobie pozytywnej opinii o Niemczech i narodowym socjalizmie jako takim?
Brytyjska NSDAP/AO-weteran: Moje pogl¹dy z pewnoœci¹ mnie wyró¿nia³y i
prowadzi³y do, powiedzmy, "gor¹cych dyskusji" nawet ze starszymi cz³onkami
mojej rodziny, kiedy wyra¿a³em swoje pogl¹dy, a kiedy na mojej pó³ce z ksi¹¿kami
znaleziono egzemplarz "Szeœciu milionów zaginionych i odnalezionych", prze¿yli
szok. Inni nie chcieli dyskutowaæ, ich umys³y by³y zamkniête, widzieli kroniki
filmowe, ogl¹dali filmy dokumentalne "World at War", "wiedzieli", co siê sta³o. To
odrzucenie doprowadzi³o do umocnienia moich pogl¹dów: dlaczego mówienie
takich rzeczy by³o nie do przyjêcia? Dlaczego nie mo¿na by³o mieæ odmiennych
pogl¹dów? Czego siê obawiano? Myœlê, ¿e wszystko sprowadza siê do Nietzschego i jego s³ów: "Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni".
NSK: Proszê opisaæ wp³ywy, które skierowa³y Pana na tê drogê. Jako Brytyjczyk,
proszê opisaæ swoj¹ opiniê na temat II wojny œwiatowej.
Brytyjska NSDAP/AO-Veteran: Jako dziecko dorastaj¹ce w latach 70-tych w
Wielkiej Brytanii, mia³em sta³y kontakt z hollywoodzkimi filmami wojennymi, a
mundury i wyposa¿enie wojsk niemieckich przyci¹ga³y moj¹ uwagê.
Zdecydowanie najwiêksza liczba modeli i zabawek ¿o³nierzyków by³a niemiecka.
Stuka, Me262, Bismarck i ¿o³nierzyki w skali HO/00. Ktoœ wiele lat póŸniej
powiedzia³ mi, ¿e "krew pokonanych jest œwiêtsza od krwi zwyciêzcy" i coœ w
tym musi byæ. Kolejnym doœwiadczeniem, które mnie ukszta³towa³o, by³ telewizyjny serial dokumentalny "Œwiat w czasie wojny", jednak nie ukszta³towa³
mnie on tak, jak oczekiwali tego jego producenci. Ogl¹danie kraju, który w ci¹gu
kilku lat podniós³ siê ze zgliszczy pierwszej wojny œwiatowej i sta³ siê jednym z
najpotê¿niejszych pañstw œwiata, by³o fascynuj¹ce. Ogl¹danie materia³ów kroni-
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karskich z ogromnych wieców i ludzi zjednoczonych w walce o narodowosocjalistyczn¹ wspólnotê ludow¹ wywar³o na mnie g³êboki wp³yw.
Dla mnie II wojna œwiatowa by³a wojn¹ braci, nie s³u¿y³a niczemu innemu ni¿
komunistom, plutokratom i miêdzynarodowej finansjerze. Doprowadzi³a do
rozpadu Imperium Brytyjskiego i stworzy³a monolityczn¹ potêgê USA pod
kontrol¹ (zwykle podejrzanych), która s³u¿y interesom miêdzynarodowej finansjery kosztem reszty œwiata.
NSK: Kiedy wst¹pi³ Pan do NSDAP/AO?
Brytyjska NSDAP/AO-Weteran: Mia³em wtedy chyba z 15 lat, kiedy natkn¹³em
siê na naklejkê na latarni, na której po jednej stronie widnia³a swastyka, a po drugiej slogan i adres pocztowy do kontaktu w USA (w tamtych czasach nie by³o
poczty elektronicznej ani Internetu).
NSK: Dlaczego do³¹czy³eœ?
Brytyjska NSDAP/AO-Veteran: W odpowiednim czasie otrzyma³em pakiet informacyjny z naklejkami i kilkoma ulotkami informacyjnymi, w których
wyjaœniono, ¿e s¹ oni kontynuacj¹ ruchu narodowosocjalistycznego na emigracji.
Nie bali siê u¿ywaæ swastyki jako punktu zaczepienia. Z dum¹ przybijali swoje
barwy do masztu. To byli ludzie dla mnie.
NSK: By³eœ œwiadkiem powstania Frontu Narodowego (NF) i subkultury skinheadów.
Proszê opisaæ przyczyny tych zjawisk politycznych i spo³ecznych.
Brytyjska NSDAP/AO-Weterani: Do powstania Frontu Narodowego przyczyni³o
siê bezrobocie na wielk¹ skalê, spowodowane upadkiem tradycyjnych ga³êzi przemys³u, oraz wielkie fale imigrantów z Afryki i Azji, przybywaj¹cych na tereny ju¿
ubogie ekonomicznie, z niedofinansowanymi szko³ami, których dzieci jeszcze bardziej zubo¿a³y, poniewa¿ fundusze przeznaczano na naukê jêzyka angielskiego dla
przybyszów z Trzeciego Œwiata.
Subkultura skinheadów powsta³a jako reakcja na brak zatrudnienia i potrzebê
to¿samoœci w obliczu ciemnienia mieszkañców tego kraju. Obecnie oficjalnie
przyznaje siê, ¿e od 2001 do 2011 roku odsetek ludnoœci Wielkiej Brytanii, która
by³a Bia³ymi Brytyjczykami, spad³ z 87,4% do 80,5% (rz¹dy k³ami¹ i oczekuje siê,
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¿e w rzeczywistoœci bêdzie on jeszcze ni¿szy). Do 2050 roku, wed³ug danych
rz¹dowych, Biali Brytyjczycy bêd¹ mniejszoœci¹ we w³asnym kraju. Za wskazanie
tych oficjalnych statystyk mo¿na trafiæ do wiêzienia!
NSK: Czy spotka³eœ kiedyœ niektórych wp³ywowych ludzi zwi¹zanych z tym
zjawiskiem? Na przyk³ad Iana Stuarta Donaldsona?
Jeœli tak, prosimy o opisanie ich dla naszych odbiorców.
Brytyjska NSDAP/AO-weteran: Dorasta³em na pó³nocy Szkocji, a scena
muzyczna znajdowa³a siê g³ównie w Londynie. To by³y czasy, kiedy istnia³y tylko
tanie, kserokopijne "fanziny", nie by³o internetu ani poczty elektronicznej. Jednak
przez lata pozna³em wielu ludzi, którzy byli blisko Iana i którzy nadal pomagaj¹
organizowaæ coroczny koncert "ISD/Skrewdriver memorial". Wszyscy oni byli
pe³ni uznania dla Iana. Kocha³ swoj¹ muzykê, ale w przeciwieñstwie do wielu osób
na scenie nie robi³ tego dla pieniêdzy, wierzy³ w sprawê i widzia³ w muzyce
sposób na dotarcie do bia³ej m³odzie¿y w Wielkiej Brytanii, a jego wytwórnia
Rock Against Communism by³a sposobem na walkê z k³amstwami "Anti-Nazi
League" i wielu mainstreamowych zespo³ów z tamtego okresu, które promowa³y
mieszanie ras.
NSK: Jakie jest Twoje zdanie na temat historycznego konfliktu w Irlandii
Pó³nocnej? Osobiœcie uwa¿am, ¿e bracia strzelaj¹cy do braci, wprowadzeni w b³¹d
przez ¯ydów, nie powinni byæ za to obwiniani przez ¿adn¹ ze stron. Jesteœmy
JEDN¥ aryjsk¹ krwi¹, która musi byæ zjednoczona (jak na przyk³ad "Day of the
Sword" w swojej g³êbokiej pieœni "Blood Stained Emerald", która dotyczy tego
tematu). Dla narodowych socjalistów spoza Irlandii i Wielkiej Brytanii to smutne,
¿e s¹ œwiadkami takiego rozlewu krwi wœród aryjczyków.
Jakie jest Twoje zdanie? A jaka jest powszechna opinia na ten temat w ruchu
brytyjskim?
Brytyjska NSDAP/AO - weteran: Zgadzam siê, ¿e jest to smutna sytuacja, której
nie mo¿e zrozumieæ wielu nie-brytyjskich narodowych socjalistów, którzy b³êdnie
uwa¿aj¹, ¿e Sinn Fein i IRA s¹/by³y irlandzkimi nacjonalistami. Sam by³em tego
œwiadkiem podczas wielu wieców w Ijzerbedebevaart w Diksmuide w Belgii.
Ludzie szukali moich pogl¹dów jako szkockiego narodowego socjalisty. Europejscy towarzysze byli zdumieni, gdy odkryli, ¿e w rzeczywistoœci Sinn Fein/IRA
by³a i pozostaje komunistyczn¹ grup¹ mieszaj¹c¹ rasy. Sinn Fein IRA to perwersja
nacjonalizmu, któr¹ dziœ widzimy jako grupê lewicowych lewaków witaj¹cych
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rzesze nie-bia³ych imigrantów na wyspie Irlandia, zarówno na pó³nocy, jak i na
po³udniu. Wed³ug ich w³asnych s³ów, zawartych w ich priorytetach z Manifestu
2020, "uchwalenie solidnego ustawodawstwa dotycz¹cego przestêpstw z
nienawiœci". Promuj¹ ludobójstwo bia³ej rasy, popieraj¹c aborcjê na ¿yczenie.
Udaj¹ zainteresowanie kultur¹ irlandzk¹, domagaj¹c siê u¿ywania jêzyka gaelickiego w Irlandii Pó³nocnej, a jednoczeœnie robi¹ wszystko, co w ich mocy, by
zniszczyæ dziedzictwo bia³ej rasy aryjskiej na ca³ej wyspie Irlandii. Narodowi
socjaliœci na ca³ym œwiecie powinni byæ wobec nich ostro¿ni. Mia³em przyjemnoœæ byæ w kontakcie z powi¹zan¹ z NSDAP/AO Narodowo-Socjalistyczn¹ Irlandzk¹ Parti¹ Robotników z siedzib¹ w Dublinie, która jako pierwsza zwróci³a mi
uwagê na prawdziw¹ naturê Sinn Fein. Podobnie jest w przypadku Szkockiej Partii
Nacjonalistycznej.
NSK: Proszê opisaæ swoj¹ obecn¹ dzia³alnoœæ polityczn¹.
Weteran brytyjskiej NSDAP/AO: Jestem zajêty prac¹ z Towarzyszem Lauckiem
i Towarzyszami z Europy nad produkcj¹ coraz szerszego zakresu materia³ów
edukacyjnych i propagandowych poprzez druk na ¿¹danie i œrodki elektroniczne.
U¿ywamy profesjonalnych narzêdzi do t³umaczenia materia³ów z czasów Trzeciej
Rzeszy na jêzyk angielski i inne jêzyki. W Wielkiej Brytanii dzia³a niewielka, ale
wyspecjalizowana sieæ artystów grafików, twórców stron internetowych i
punktów dystrybucji, których zadaniem jest decentralizacja tej pracy. Realizujemy
zamówienia dla Towarzyszy ¿yj¹cych pod ci¹g³¹ okupacj¹ Rz¹du Niemieckiego.
Projektujemy, produkujemy i rozprowadzamy naklejki (pamiêtajcie, ¿e to w³aœnie
zwyk³a naklejka sprawi³a, ¿e zacz¹³em dzia³aæ w Ruchu) Spotykamy siê
osobiœcie, a przed Covid regularnie z naszymi odpowiednikami. By³y to spotkania
strategiczne, organizuj¹ce ³¹czenie zasobów, a nie pijackie. P³acz nad kuflami piwa, tak czêsto kojarzony z w¹skim nacjonalizmem. Spotkania te odbywa³y siê na
przestrzeni dziesiêcioleci i obejmowa³y spotkania z florentyñczykiem Rostem van
Tonnigenem, lady Mosley i Gudrun Burwitz (lepiej znan¹ czytelnikom pod
panieñskim nazwiskiem Himmler).
Spotkania te trwaj¹ do dziœ w formie elektronicznej, dopóki nie uda nam siê
ponownie zebraæ naszego "Br¹zowego Miêdzynarodowego Bractwa" osobiœcie.
NSK: Jakie jest Twoje zdanie na temat UKIP, Brexitu i Borisa Johnsona jako takiego?
Czy uwa¿a Pan, ¿e któreœ z nich (lub wszystkie) przyczyniaj¹ siê do przebudzenia
narodowego, przynajmniej w jakimœ stopniu?
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Brytyjska NSDAP/AO-weteran: UKIP by³ usankcjonowanym przez pañstwo
wentylem bezpieczeñstwa, Farage by³ miêdzynarodowym finansist¹, zanim
zaanga¿owa³ siê w politykê. Odwróci³ uwagê wielu Towarzyszy od wa¿niejszych
spraw. Prowadzi³em kampaniê na rzecz Brexitu, choæ nie z UKIP, spêdzaj¹c wiele dni na rozdawaniu ulotek, rozstawianiu straganów i statycznych demonstracjach. Wa¿ne jest, aby pamiêtaæ, ¿e brytyjscy towarzysze nie s¹ antyeuropejscy, jesteœmy przeciwni t³ustym kapitalistom, którzy wykorzystali jednolity
rynek do zalania Wielkiej Brytanii tani¹ si³¹ robocz¹ z Europy Wschodniej, a
dokona³a tego tak zwana partia robotników, Partia Pracy pod rz¹dami Tony'ego
Blaira. Towarzysze ludowi ze Wschodu nie ponosz¹ za to winy, byli ofiarami
wyzysku ze strony miêdzynarodowej finansjery i plutokratów, którzy poszukiwali
taniej si³y roboczej, aby zwiêkszyæ swoje zyski. Boris Johnson jest populist¹
najgorszego sortu, rozpieszczonym bogaczem, który mówi, czego jego zdaniem
chc¹ ludzie, ale potem tego nie realizuje, jest kolejnym zdeklarowanym globalist¹,
wystarczy spojrzeæ na liczbê nie-bia³ych i ¯ydów w jego rz¹dzie i jego kolesi,
którzy otrzymuj¹ kontrakty rz¹dowe.
NSK: Twój kraj straci³ ju¿ wiele osób z powodu Covid-19, g³ównie z powodu
masowego braku profilaktyki na pocz¹tku i s³abego systemu opieki zdrowotnej.
Czy obwinia Pan za to rz¹d?
Brytyjska NSDAP/AO-Weteran: Tak, to w ca³oœci wina rz¹du, i to nie tylko
obecnego, ale tak¿e wielu poprzednich, zarówno Partii Pracy, jak i Partii Konserwatywnej. Ka¿dy z nich mówi³, ¿e musimy p³aciæ za recepty lekarskie, bo nie
staæ nas na darmowe leki, ¿e ludzie cierpi¹cy z powodu bólu latami czekaj¹ na
operacje, bo nie staæ nas na rozbudowê szpitali, rekrutacjê i szkolenie lekarzy i
pielêgniarek. Mamy najmniejsz¹ w œwiecie zachodnim liczbê ³ó¿ek intensywnej
terapii i respiratorów na g³owê mieszkañca, poniewa¿ mówi siê nam, ¿e nie staæ
nas na wiêcej. Nie mo¿emy zapewniæ domów ani programów zdrowotnych wielu
by³ym ¿o³nierzom, którzy ucierpieli psychicznie i fizycznie, walcz¹c w wojnach
prowadzonych przez globalistów, poniewa¿ mówi siê nam, ¿e nas na to nie staæ.
Nasi emeryci maj¹ najgorsze emerytury w œwiecie zachodnim, poniewa¿ nie staæ
nas na ich sfinansowanie. Ale nasze rz¹dy zawsze znajduj¹ wystarczaj¹co du¿o
pieniêdzy i œrodków, aby wspieraæ nielegalnych imigrantów i osoby ubiegaj¹ce
siê o azyl. Wydaje siê, ¿e pula pieniêdzy dla tych najeŸdŸców jest bez dna. A
teraz, gdy ambicje globalistów w Afganistanie zawiod³y, nasi tak zwani
przywódcy powiedzieli, ¿e przyjmiemy 20 000 Afgañczyków. Do Kabulu
wys³ano niezliczone samoloty RAF-u i 1000 ¿o³nierzy, aby ich tu sprowadziæ.
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Do tego dochodzi prawie 15 000 nielegalnych imigrantów, którzy w 2021 roku
przekroczyli kana³ La Manche, poniewa¿ mówi siê nam, ¿e nie staæ nas na pe³n¹
ochronê naszych granic.
Podczas gdy nie staæ nas na dbanie o w³asny folklor, mamy absurdaln¹ sytuacjê,
w której rz¹d brytyjski jest zajêty PO¯YCZANIEM pieniêdzy od
miêdzynarodowych bankierów, aby rozdawaæ je w ramach pomocy zagranicznej!
W samym tylko roku 2020 po¿yczy³ 14,5 miliarda funtów, aby je rozdaæ. Jednak
to nie sam rz¹d jest odpowiedzialny za tê sytuacjê. Brytyjczycy byli ostrzegani
przez ró¿ne grupy nacjonalistów i narodowych socjalistów od wielu lat, ale za
ka¿dym razem g³osowali na stare partie, które zawiod³y ich w przesz³oœci, i nie
przy³¹czyli siê do nas w walce o Nowy £ad.
NSK: Jak silny jest wróg w Twoim kraju?
Brytyjska NSDAP/AO-Weteran: By³oby g³upot¹ zaprzeczaæ, ¿e wróg jest silny
i kontroluje wszystkie dŸwignie w³adzy, kontroluje i promuje swój program na
wiele ró¿nych sposobów. Korumpuj¹ nasz¹ m³odzie¿ w szko³ach, wykorzystuj¹
w³adzê pañstwow¹ do zatrzymywania i monitorowania ka¿dego, kto wykazuje
jakiekolwiek oznaki œwiadomoœci rasowej, korzystaj¹c z programu "Prevent".
Program ten, wprowadzony rzekomo w celu zwalczania terroryzmu
muzu³mañskiego, jest wykorzystywany g³ównie do t³umienia sprzeciwu bia³ych.
Setki tysiêcy osób zosta³o przes³uchanych i poddanych dochodzeniu przez policjê
w zwi¹zku z tym, co policja okreœla jako "incydenty na tle nienawiœci niebêd¹ce
przestêpstwami". Nierzadko odwiedzaj¹ oni pracodawcê, aby poinformowaæ go o
prowadzonym dochodzeniu i próbuj¹ doprowadziæ do jego zwolnienia.
NSK: Jakie s¹ obecnie g³ówne problemy Waszego kraju?
Brytyjska NSDAP/AO-Weteran: G³ównym problemem naszego kraju, a tak¿e
wiêkszoœci krajów zachodnich, jest brak dzieci. Führer powiedzia³:
"Spo³eczeñstwa nie wymieraj¹, one siê rodz¹". Nasi ludzie s¹ tak zahipnotyzowani
pogoni¹ za bogactwem materialnym i karier¹, ¿e nie dostrzegaj¹ imperatywu biologicznego. Nasze m³ode kobiety zamiast ma³ych dzieci nosz¹ przy sobie ma³e
psy. Bia³e dzieci w szko³ach podstawowych s¹ coraz liczniejsze od tych obcych
najeŸdŸców, jesteœmy wypierani przez tych paso¿ytów poœród nas.
Nale¿y zaj¹æ siê problemem narkotyków w Szkocji. Szkocja ma najgorsze w Europie wyniki w zakresie za¿ywania narkotyków i zgonów spowodowanych ich
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