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ENSIMMÄINEN 

SUKUPOLVI  
  

Syntynyt 1970-luvulla. 

  

Saksankielinen NS KAMPFRUF aloitti 

vuonna 1973 tiedotteen muodossa. Se 

laajeni tabloidimuotoon saman vuoden 

syksyllä. 

  

Englanninkielinen NS REPORT aloitti 

vuonna 1975 bulletin-muodossa. Vuonna 

1977 se laajeni tabloid-muotoon. Sen ni-

mi muutettiin THE NEW ORDERiksi. 
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Molemmat julkaisut ilmestyivät säännöllisesti - joskus puolivuosittain, joskus 

neljännesvuosittain - yli kolmen vuosikymmenen ajan.  

  

Ne kuitenkin pienennettiin bulletin-muotoon vuosisadan vaihteen tienoilla. 

  

Lisäksi suuri lama pakotti ne "horrokseen" vuosina 2010-2015. Keväällä 2015 ne 

heräsivät horroksesta. Siitä lähtien ne ovat ilmestyneet kuukausittain.  

  

TOINEN SUKUPOLVI 
  

Syntynyt 1990-luvulla. 

  

Kahdeksan muuta iltapäivälehteä.  Ilmestyvät noin kolme kertaa vuodessa. 

  

Ruotsinkielisestä versiosta tuli kolmas kieliversio vuonna 1990. Unkarinkielinen 

neljäs vuonna 1991. Ranska, espanja, portugali, italia ja hollanti syntyivät sama-

naikaisesti tammikuussa 1992. Tanskan kielestä tuli kymmenes joulukuussa 1992. 

Vuonna 1993 NSDAP/AO rahoitti osittain Venäjällä julkaistavaa venäläistä 

iltapäivälehteä.  

  

KOLMAS SUKUPOLVI 
  

Syntynyt tämän vuosisadan ensimmäisellä vuosikymmenellä.  

  

Useimmiten kyse on vain pienennetyistä versioista nykyisistä kymmenestä 

iltapäivälehdestä. Lisäksi muutama uusi kieli. Bulletin-muodossa. Vain 

saksankielisiä ja englanninkielisiä tiedotteita julkaistiin edelleen säännöllisesti. 

Muut ilmestyivät ajoittain. 

  

NELJÄS SUKUPOLVI 
  

Syntynyt tämän vuosisadan toisella vuosikymmenellä. 

  

Saksankielinen, englanninkielinen ja espanjankielinen painos heräsi horroksesta 

vuonna 2015. Ne ovat sen jälkeen ilmestyneet säännöllisesti kuukausittain. Kym-

meniä muita kieliversioita on ilmestynyt ajoittain. 
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VIIDES SUKUPOLVI  
  

Syntynyt toukokuussa 2022. 

  

"Aikakauslehtiperheemme" uusin jäsen on monikielinen WEEKLY-tiedote, joka 

julkaistaan verkossa 23 kielellä.   

  

Kuukausittaiset "vanhemmat sisarukset" ilmestyvät edelleen kuukausittain. Myös 

kielipainosten määrä on kasvussa. 

  

Julkaisu- ja Internet-laajentumisemme alkoivat samanaikaisesti toukokuussa 

2022 osana kesäoffensiivia.  

  

Tutkimus- ja kehitystiimimme työskenteli kirjaimellisesti 16 tuntia joka päivä yli 

kuukauden ajan luodakseen järjestelmät, jotka pystyvät tähän valtavaan laajen-

nukseen. 

  

SINÄ VOIT AUTTAA! 

  

Jo 15 minuuttia päivässä tekee yhteensä 90 tuntia vuodessa. 

  

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Frontline-raportit 

Haastattelu 

Brittiläinen NSDAP/AO-Veteraani 
  

Johdanto 
  

Tässä "Frontline Reports" -lehden numerossa haastattelemme erästä erittäin 

omistautunutta brittiläistä veteraanitoveria Skotlannista. 

  

Seuraava haastattelu tehtiin "NS-Kampfruf (NSK)" -lehteä varten, jota johtaa sen 

päätoimittaja "Wehrwolf". 

   

Haastattelu 
  

NSK: Esittele itsesi. 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Olen siis nykyään se, mitä vasemmisto ku-

vailee "kalpeaksi, mieheksi ja tunkkaiseksi" - olen keski-ikäinen valkoinen mies. 

Yritä sanoa jotain vastaavaa "valituista ihmisistä" tai muista vähemmistöistä, niin 

näet pian poliisisisellin sisältä, et jos hyökkäät valkoisen miehen kimppuun. 

  

Olen ollut kansallissosialisti 15-vuotiaasta lähtien, ja olen kasvanut Pohjois-

Skotlannissa. Olen matkustellut ympäri maailmaa ja minulla on ollut suuri ilo tava-

ta samanhenkisiä kansallissosialisteja kaikkialla, missä olen matkustanut. Minut on 

pidätetty, koska olen osallistunut "perustuslain vastaisiin" kokouksiin, ja minua 

vastaan on hyökätty lehdistössä ja televisiossa rekrytointipyrkimysteni vuoksi, ja 

noin neljäkymmentä vuotta myöhemmin julistan yhä uskontunnustustamme ja olen 

vakuuttuneempi kuin koskaan taistelumme oikeudenmukaisuudesta ja uskon lopul-

liseen voittoon. 

  

NSK: Kuvaile poliittisia näkemyksiäsi. 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Olen kansallissosialisti, en "uusnatsi" tai 

"natsi" Uskon rotuun perustuvaan kansanyhteisöön. Yhteisöön, joka elää sopusoin-

nussa luonnon ikuisten lakien kanssa. Yhteisöön, jossa kaikkia arvostetaan ja jossa 

jokaisella on oma tehtävänsä kansan ja rodun edistämisessä. 

  

NSK: Miksi valitsit kansallissosialistisen puolen etkä brittiläisen fasismin 
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"perinteistä" tietä (esimerkiksi Sir Oswald Mosley oli (jälleen) aktiivinen Union 

Movement (UM) -liikkeensä kanssa tässä vaiheessa). 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Tämä on hyvä kysymys. Vasemmisto käyt-

tää termejä "fasisti" ja "natsi" keskenään vaihdettavissa olevina loukkauksina, 

vaikka ne eivät sitä ole. Fasismi on korporatistinen talousfilosofia, kun taas 

kansallissosialismi perustuu rotuun, ja rotu on kaikki. Vasemmisto on aivopesty 

käyttämään näitä termejä ymmärtämättä niitä. He eivät edes tiedä, mikä kansal-

lissosialisti on. Esimerkkinä yliopistossa minua kutsuttiin "fasistiksi", ja vastasin 

tyyliin "minua ei ole koskaan loukattu näin, olen kansallissosialisti". Siihen 
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vastattiin, että olen pahoillani, en tiennyt, että olet sosialisti. 

  

NSK: Mitä mieltä olette sotaa edeltävästä ja myös sodan aikaisesta historiallisesta 

liikkeestä; Kansallissosialistiliitto (NSL), The Honourable Unity Valkyrie Mitford, 

The British Free Corps (BFC)/Legion of St. George jne. 

  

Miksi he epäonnistuivat? Voidaanko heitä pitää etujoukkoina? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Nämä kaikki olivat arvokkaita pon-

nahduslautoja kansallissosialistisen maailmannäkemyksen etenemisessä Ison-

Britannian osalta. Niillä oli kuitenkin mielestäni yksi perusvirhe, joka johti niiden 

epäonnistumiseen: ne eivät nousseet kansasta, niitä johtivat suurelta osin yläluokan 

jäsenet, ja ne olivat suurelta osin taantumuksellisia ja syntyivät kommunismin 

nousun rinnalle. Führer itse on sanonut, että johtajien pitäisi nousta tavallisesta 

kansasta, ja tämä näkyy NSDAP:n perustamien Adolf Hitler -koulujen ja kansallis-

ten poliittisten kasvatusakatemioiden perustamisessa. 

  

NSK: Milloin aloititte poliittisen työnne ja mikä oli motivaationne siihen? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Vuonna 1979 pidettiin parlamenttivaalit, jol-

loin rouva Thatcher valittiin valtaan, ja Kansallinen rintama asetti vaaleissa 303 

ehdokasta (yhteensä 635 paikkaa), mutta sai vain 1,5 prosenttia kaikista äänistä. 

Edellisinä vuosina oli ollut rotumellakoita ja vietnamilaisten venepakolaisten tulva 

Britanniaan. Minusta tuli aikanaan Nuorten kansallisen rintaman nuorisojärjestäjä, 

ja käytin kierrosrahojani Bulldog-sanomalehden ostamiseen ja levittämiseen 

(lehden päätoimittaja Joe Pearce, joka myöhemmin kiisti "rasistisen menneisyy-

tensä", on nykyisin luennoitsijana yksityisessä amerikkalaisessa katolisessa 

korkeakoulussa ja häntä pidetään johtavana katolisena elämäkerran kirjoittajana). 

Tässä vaiheessa poliittista matkaani olin enemmän kansallismielinen ja uskoin 

"Britannia briteille". 

  

NSK: Kuvailkaa kansallissosialistien tilannetta sodanjälkeisen ajan alkupuolella 

Isossa-Britanniassa. 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Sodanjälkeinen kansallissosialisti oli heitetty 

vankilaan ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä toisen maailmansodan aikana su-

rullisen kuuluisan asetuksen 18B nojalla. Vapauduttuaan heidän hen-

kilöllisyystodistuksiinsa / henkilökortteihinsa oli merkitty, että he olivat 18B-

vangittuja, joten työnsaanti oli vaikeaa. Kansallissosialistit pitivät kuitenkin edel-

leen kiinni uskosta, ja johtava henkilö tuolloin oli Arnold Leese, joka joutui sodan 
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jälkeen vankilaan useita kertoja julkaistuaan pamfletteja toisen maailmansodan 

juutalaisuudesta, ja vuonna 1947 hänet vangittiin vuodeksi, koska hän auttoi 

Waffen-SS:n sotavankien pakenemista brittiläiseltä keskitysleiriltä. Leesestä tuli 

Colin Jordanin mentori, joka oli epäilemättä sodan jälkeisen ajan merkittävin 

kansallissosialisti englanninkielisessä maailmassa. 

  

NSK: Koska jopa "kotimaiset" fasistit ja kansallissosialistit olivat yhteiskunnallis-

esti laittomia (juutalaisten hallitseman median toimesta), mutta arvelen, että nuo-

relle ihmiselle on täytynyt olla vaikea taistelu tuona aikana kehittää myönteinen 

mielipide Saksasta ja kansallissosialismista sinänsä? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Kun kirjahyllystäni löytyi "Kuusi miljoonaa 

kadonnutta ja löydettyä" -teos, se aiheutti jonkinlaisen järkytyksen. Toiset eivät ha-

lunneet keskustella, heidän mielensä oli suljettu, he olivat nähneet uutisfilmit, he 

olivat nähneet "World at War" -dokumentit, he "tiesivät" mitä oli tapahtunut. Tämä 

hylkääminen johti näkemysteni vahvistumiseen, miksi ei ollut hyväksyttävää sanoa 

näitä asioita? Miksi ei voinut olla eriäviä mielipiteitä? Mitä he pelkäsivät?  Kaipa 

kaikki juontaa juurensa Nietzscheen ja sanoihin "Mikä ei tapa minua, tekee mi-

nusta vahvemman". 

  

NSK: Kuvaile vaikutteita, jotka ohjasivat sinut tälle tielle. Koska olet britti, kerro 

mielipiteesi toisesta maailmansodasta. 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: 1970-luvun Britanniassa varttuneena lapsena 

olin jatkuvasti alttiina Hollywoodin sotaelokuville, ja saksalaisten joukkojen uni-

vormut ja varusteet kiinnittivät huomioni. Ylivoimaisesti suurin osa mallisarjoista 

ja lelusotilaista oli saksalaisia. Stuka, Me262, Bismarck ja HO/00-mittakaavan 

sotilaat. Joku sanoi minulle vuosia myöhemmin, että "voitetun veri on pyhempää 

kuin voittajan", ja siinä täytyy olla jotain perää. Toinen muottikokemus oli TV-

dokumenttisarja "The World at War", mutta se ei muovannut minua niin kuin sen 

tuottajat odottivat. Oli kiehtovaa nähdä, kuinka maa nousi ensimmäisen maail-

mansodan raunioista muutamassa vuodessa yhdeksi maailman mahtavimmista kan-

sakunnista. Uutiskuvaus valtavista mielenosoituksista ja kansallissosialistisen kan-

sanryhmän puolesta taistelevasta kansasta vaikutti minuun syvästi. 

  

Minulle toinen maailmansota oli veljesten sota, se ei palvellut muuta tarkoitusta 

kuin kommunistien, plutokraattien ja kansainvälisten rahoittajien tarkoitusta. Se 

johti brittiläisen imperiumin hajoamiseen ja loi Yhdysvaltojen monoliittisen vallan 

(tavallisten epäiltyjen) valvonnassa, joka palvelee kansainvälisen rahoituksen etuja 

muun maailman kustannuksella. 
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NSK: Milloin liityit NSDAP/AO:hon? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Olin tuolloin varmaan 15-vuotias, kun 

törmäsin lyhtypylväässä olevaan tarraan, jonka toisella puolella oli hakaristi ja 

jossa oli iskulause ja yhteyspostiosoite Yhdysvalloissa (tuohon aikaan ei ollut 

sähköpostia eikä internetiä). 

  

NSK: Miksi liityit jäseneksi? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Sain aikanaan tietopaketin, jossa oli tarroja 

ja joitakin tiedotteita, joissa kerrottiin, että he olivat kansallissosialistisen liikkeen 

jatkoa maanpaossa. He eivät pelänneet käyttää hakaristiä kokoontumispaikkana. 

He naulasivat ylpeästi värinsä mastoon. Nämä ihmiset olivat minulle sopivia. 

  

NSK: Olit todistamassa Kansallisen rintaman (NF) ja Skinhead-alakulttuurin 

nousua. 

  

Kuvailkaa näiden poliittisten ja yhteiskunnallisten ilmiöiden syitä. 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Kansallisen rintaman nousu johtui laajamit-

taisesta työttömyydestä, joka johtui perinteisten teollisuudenalojen kuolemasta ja 

suurista Afrikasta ja Aasiasta tulevien maahanmuuttajien aalloista, jotka muuttivat 

alueille, jotka olivat jo ennestään taloudellisesti heikossa asemassa ja joilla oli ali-

rahoitettuja kouluja ja joiden lapset köyhtyivät entisestään, kun varat suunnattiin 

englannin kielen oppituntien järjestämiseen näille kolmannen maailman tulijoille.  

  

Skinhead-subkulttuuri syntyi reaktiona tälle taustalle, joka johtui työpaikkojen 

puutteesta ja tarpeesta löytää identiteetti tämän maan ihmisten tummumista 

vastaan. Nyt on virallisesti myönnetty, että vuosina 2001-2011 valkoihoisten brit-

tien osuus Britannian väestöstä laski 87,4 prosentista 80,5 prosenttiin (hallitukset 

valehtelevat, ja tämän osuuden odotetaan todellisuudessa olevan vielä pienempi). 

Vuoteen 2050 mennessä valkoihoiset britit ovat hallituksen lukujen mukaan 

vähemmistö omassa maassaan. Voitte joutua vankilaan, jos huomautatte tästä vi-

rallisesta tilastosta! 

  

NSK: Tapasitko koskaan joitakin mainitun ilmiön vaikuttajia? Esimerkiksi Ian 

Stuart Donaldsonin? 

  

Jos vastasitte myöntävästi, kuvailkaa niitä vastaanottajillemme. 
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Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Vartuin Pohjois-Skotlannissa, ja musiik-

kikenttä sijaitsi suurelta osin Lontoossa. Silloin oli vain halpoja valokopioituja 

"fanzineja", ei internetiä, ei sähköpostia. Olen kuitenkin tavannut vuosien varrella 

useita ihmisiä, jotka olivat läheisiä Ianin kanssa ja jotka edelleen auttavat jär-

jestämään vuosittaisen "ISD/Skrewdriver-muistokeikan". He kaikki ovat olleet 

täynnä ylistystä Ianista. Hän rakasti musiikkiaan, mutta toisin kuin moni muu tuon 

aikakauden bändi, hän ei tehnyt sitä rahan takia, vaan hän uskoi aatteeseen ja näki 

musiikin keinona tavoittaa Britannian valkoiset nuoret Rock Against Communism 

-levynsä avulla keinona torjua "Anti-Nazi League" -järjestön valheita ja monia 

tuon ajan valtavirran bändejä, jotka edistivät rotujen sekoittumista. 

  

NSK: Mikä on mielipiteesi Pohjois-Irlannin historiallisesta konfliktista? Itse olen 

sitä mieltä, että veljekset ampuivat siellä veljeksiä juutalaisten harhaanjohtamina - 

siitä ei pidä syyttää ketään osapuolta. Olemme YKSI arjalaista verta, joka on 

yhdistettävä (kuten esimerkiksi "Day of the Sword" sanoi syvällisessä laulussaan 

"Blood Stained Emerald" tästä aiheesta). Irlannin ja Ison-Britannian ulkopuolella 

oleville kansallissosialisteille on surullista nähdä tällaista verenvuodatusta ar-

jalaisten keskuudessa. 

  

Mikä on teidän mielipiteenne? Ja mikä on yleinen mielipide tästä aiheesta brit-

tiläisen liikkeen sisällä? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Olen samaa mieltä siitä, että tämä on su-

rullinen tilanne, jota monet muut kuin brittiläiset kansallissosialistit eivät voi 

ymmärtää ja jotka virheellisesti uskovat, että Sinn Fein ja IRA ovat tai olivat ir-

lantilaisia nationalisteja. Näin tämän itse useissa Ijzerbedebevaartin mielenosoituk-

sissa Diksmuidessa Belgiassa. Ihmiset kyselivät mielipiteitäni skotlantilaisena 

kansallissosialistina. Eurooppalaiset toverit olivat hämmästyneitä huomatessaan, 

että todellisuudessa Sinn Fein/IRA oli ja on edelleen kommunistinen, rotuun sek-

oittuva ryhmä. Sinn Fein IRA on kansallismielisyyden perversio, jonka näemme 

nykyään heränneiden vasemmistolaisten ryhmänä, joka toivottaa tervetulleeksi 

joukoittain ei-valkoisia maahanmuuttajia Irlannin saarelle, niin pohjoisessa kuin 

etelässäkin. Heidän omien sanojensa mukaan heidän vuoden 2020 manifes-

tiohjelmansa painopistealueet ovat "vankan viharikoslainsäädännön 

voimaansaattaminen". He edistävät valkoisen rodun kansanmurhaa tukemalla 

aborttia tilauksesta. He teeskentelevät olevansa kiinnostuneita irlantilaisesta kulttu-

urista vaatimalla gaelin kielen käyttöä Pohjois-Irlannissa samalla kun he tekevät 

kaikkensa tuhotakseen koko Irlannin saaren valkoisen arjalaisen perinnön. Kansal-

lissosialistien kaikkialla maailmassa pitäisi varoa heitä. Minulla oli ilo olla 
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yhteydessä NSDAP:n/AO:n jäsenjärjestöön, Dublinissa toimivaan kansallissosial-

istiseen irlantilaiseen työväenpuolueeseen (National Socialist Irish Workers Party). 

Skotlannin kansallispuolue on pitkälti samanlainen. 

  

NSK: Kuvailkaa nykyistä poliittista työtänne. 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Lauckin ja eurooppalaisten toverien kanssa 

tuottaen yhä laajemman valikoiman koulutus- ja propagandamateriaalia, joka on 

saatavissa painettuna ja sähköisesti. Käytämme ammattimaisia välineitä kol-

mannen valtakunnan aikakauden materiaalin kääntämiseen englanniksi ja muille 

kielille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on pieni mutta omistautunut graafikko-

jen, verkkosivujen kehittäjien ja jakelupisteiden verkosto, joka hajauttaa tämän 

työn. Toteutamme tilauksia Saksan jatkuvan miehityshallituksen alaisuudessa 

eläville tovereille. Suunnittelemme, tuotamme ja jaamme tarroja (muistakaa, että 

yksinkertainen tarra oli se, joka sai minut alun perin mukaan liikkeeseen) 

Tapaamme säännöllisesti henkilökohtaisesti, tai tapasimme ennen Covidia, vasta-

puolten kanssa. Nämä olivat strategiatapaamisia, joissa järjestettiin resurssien 

yhdistämistä, ei juopottelua. Itkeminen oluttuoppien ääressä, joka niin usein liittyy 

kapeaan nationalismiin.  Näitä tapaamisia on pidetty vuosikymmenien ajan, ja 

niihin on kuulunut tapaamisia firenzeläisen Rost van Tonnigenin, Lady Mosleyn ja 

Gudrun Burwitzin (lukijanne tuntevat hänet paremmin tyttönimellä Himmler) 

kanssa. 

  

Nämä tapaamiset jatkuvat sähköisesti nykyäänkin, kunnes voimme kokoontua 

"ruskean kansainvälisen veljeskuntamme" kanssa henkilökohtaisesti. 

  

NSK: Mitä mieltä olet UKIP:stä, Brexitistä ja Boris Johnsonista sinänsä? 

  

Pitäisittekö jotakin (tai kaikkia) niistä edesauttamassa kansallista heräämistä, aina-

kin jossain määrin? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Farage oli kansainvälinen rahoittaja ennen 

kuin hän tuli mukaan politiikkaan. Hän harhautti monia tovereita pois tärkeäm-

mistä asioista. Kampanjoin Brexitin puolesta, vaikkakaan en UKIP:n kanssa, ja vi-

etin monia päiviä lehtimainosten levittämisessä, torikojujen pystyttämisessä ja 

mielenosoituksissa. On tärkeää pitää mielessä, että brittiläiset toverit eivät ole Eu-

roopan vastaisia, vaan vastustamme lihavia kapitalisteja, jotka käyttivät sisämark-

kinoita tulvimaan Britanniaan halpaa työvoimaa Itä-Euroopasta, ja tämän teki niin 

sanottu työläisten puolue, Tony Blairin johtama työväenpuolue. Idästä kotoisin 

olevia kansantovereita ei voi syyttää tästä, he olivat kansainvälisten rahoittajien ja 
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plutokraattien hyväksikäytön uhreja, jotka halusivat halpaa työvoimaa 

kasvattaakseen voittojaan. Boris Johnson on pahimmanlaatuinen populisti, 

hemmoteltu rikas mies, joka sanoo, mitä hän luulee ihmisten haluavan, mutta ei 

sitten pysty toteuttamaan mitään siitä, hän on jälleen yksi sitoutunut globalisti, 

katsokaa, kuinka paljon ei-valkoisia ja juutalaisia on hänen hallituksessaan ja 

hänen kaveripiirissään, jotka saavat valtion sopimuksia. 

  

NSK: Maassanne on jo menettänyt monia ihmisiä Covid-19-taudille, mikä johtuu 

pääasiassa massiivisesta ennaltaehkäisyn puutteesta alussa ja heikosta tervey-

denhuoltojärjestelmästä. Syyttäisittekö hallitusta? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Ei vain nykyisen hallituksen vaan myös 

monien aiempien, sekä työväenpuolueen että konservatiivipuolueen, hallitusten vi-

ka. Jokainen niistä on sanonut, että meidän on maksettava lääkemääräyksistä, kos-

ka meillä ei ole varaa antaa lääkkeitä ilmaiseksi, ja että ihmiset odottavat 

tuskissaan vuosia leikkauksia, koska meillä ei ole varaa laajentaa sairaaloitamme 

eikä rekrytoida ja kouluttaa lääkäreitä ja sairaanhoitajia.  Meillä on länsimaissa 

vähiten tehohoitosänkyjä ja hengityskoneita asukasta kohden, koska meille 

sanotaan, ettei meillä ole varaa lisätä niitä. Emme voi tarjota koteja tai ter-

veysohjelmia monille entisille sotilaillemme, jotka ovat vaurioituneet henkisesti ja 

fyysisesti taistellessaan globalistien sodissa, koska meille sanotaan, ettei meillä ole 

siihen varaa. Eläkeläisillämme on läntisen maailman huonoimmat eläkkeet, koska 

meillä ei ole varaa rahoittaa kunnollista eläkettä. Hallituksemme löytää kuitenkin 

aina riittävästi rahaa ja resursseja laittomien maahanmuuttajien ja turvapaikanhaki-

joiden tukemiseen. Näyttää siltä, että näille maahanpyrkijöille on tarjolla pohjatto-

masti rahaa. Ja nyt kun globalistien pyrkimykset ovat epäonnistuneet Afganistanis-

sa, niin kutsutut johtajamme ovat sanoneet, että otamme 20 000 afganistanilaista 

maahan. Kabuliin lähetettiin lukemattomia RAF:n lentokoneita ja 1000 sotilasta 

tuomaan heidät tänne. Tämä sen lisäksi, että vuonna 2021 Englannin kanaalin yli 

on tähän mennessä tullut lähes 15 000 laitonta maahanmuuttajaa, koska meille 

sanotaan, ettei meillä ole varaa suojella rajojamme täysimääräisesti. 

  

Ja vaikka meillä ei ole varaa pitää huolta omasta kansastamme, meillä on nauretta-

va tilanne, jossa Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on kiireinen lainaamalla ra-

haa kansainvälisiltä pankkiireilta antaakseen sitä ulkomaanapuna! pelkästään vuon-

na 2020 he lainasivat 14,5 miljardia puntaa antaakseen niitä pois. Hallitus ei kui-

tenkaan ole yksin vastuussa tästä tilanteesta. Kaikki eri kansallismieliset/

kansallissosialistiset ryhmät ovat varoittaneet Britannian kansaa tästä monien 

vuosien ajan, mutta kerta toisensa jälkeen he ovat äänestäneet vanhoja puolueita, 

jotka ovat pettäneet heidät menneisyydessä, eivätkä liity meihin taistelussa uuden 
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järjestyksen puolesta. 

  

NSK: Kuinka vahva vihollinen on maassanne? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: He hallitsevat ja edistävät agendaansa mon-

in eri tavoin. He korruptoivat nuorisoamme kouluissa, he käyttävät valtion valtaa 

pidättääkseen ja valvoakseen kaikkia, jotka osoittavat merkkejä rotutietoisuud-

esta, käyttäen "Prevent"-ohjelmaansa. Sen käyttöönoton sanottiin tähtäävän mus-

limiterrorismin torjuntaan, mutta sitä käytetäänkin lähinnä valkoisen toisinajatte-

lun murskaamiseen. Poliisi on kuulustellut ja tutkinut satojatuhansia ihmisiä "ei-

rikollisiksi vihatapauksiksi" kutsuttujen tapausten vuoksi. Ei ole tuntematonta, että 

he käyvät työnantajasi luona kertomassa, että sinua tutkitaan, ja yrittävät saada 

sinut erotetuksi. 

  

NSK: Mitkä ovat maanne tärkeimmät ongelmat nykyään? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Suurin ongelma maassamme ja suurimmas-

sa osassa läntistä maailmaa on lasten puute. Führer sanoi: "Yhteiskunnat eivät 

kuole pois, ne syntyvät pois". Kansamme on niin aineellisen vaurauden ja uran 

tavoittelun lumoissa, etteivät he näe biologista välttämättömyyttä. Nuoret nais-

väestömme kantavat mukanaan pieniä koiria pienten lasten sijasta. Valkoiset 

lapset peruskouluissa ovat jäämässä alakynteen näiden ulkomaisten tunkeutujien 

takia, nämä loiset keskuudessamme ovat kasvattamassa meitä sukupuuttoon. 

  

Skotlannin huumeongelmaan on puututtava. Skotlannissa on Euroopan pahin hu-

umeidenkäyttö ja huumeiden väärinkäytöstä johtuvat kuolemantapaukset. Näin 

muka maassa, jota johtaa "kansallismielinen" hallitus. Totuus on se, että SNP on 

globalisti, ja on syytä epäillä, että he näkevät huumekuolemat toisena keinona 

vähentää valkoista väestöä ja tehdä tilaa uusille maahanmuuttajille. He eivät 

hyökkää suurten huumepomojen kimppuun, koska he ovat pääasiassa muslimeja 

ja Skotlannin terveysministeri on ...... Humza Yousaf, muslimi 

  

NSK: Mitä kirjaa (kirjoja) suosittelisit ja miksi? 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Mein Kampf. Se on uskontunnustuksemme 

perusta. 

  

- Richard Tedorin kirjoittama "Hitlersin vallankumous", joka on saatavana sekä 

englannin- että saksankielisenä painoksena. Siinä käytetään aikakauden asiaki-
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rjoja osoittamaan ensimmäisen kansallissosialistihallituksen tavoitteet ja saavu-

tukset ja vastustetaan nykypäivän tiedotusvälineiden valheita. Huomaa, että sanon 

ensimmäinen kansallissosialistinen hallitus, koska se ei tule olemaan viimeinen. 

  

- Colin Jordanin vuonna 1993 kirjoittama "Merrie England 2000", jossa ennustet-

tiin nykyistä hulluutta. 

  

- "A Train of Thought" ja "National Socialism A World Creed for the 

1980's" (Kansallissosialismi - Maailman uskontunnustus 1980-luvulle), jotka ovat 

jälleen Colin Jordanin kirjoittamia ja ladattavissa verkosta useilta sivustoilta. 

Kaikki Colin Jordanin kirjoitukset ovat todellakin erittäin suositeltavia. 

  

  

NSK: Kiitos haastattelusta. Jatkakaa hyvää työtä. Voitto on meidän! 

  

Voit vapaasti lisätä joitakin viimeisiä sanoja vastaanottajille. 

  

Brittiläinen NSDAP/AO-veteraani: Tämä ei kuitenkaan saa antaa meidän 

luopua toivosta. Sama fanaattinen usko lopulliseen voittoon on jokaisen todellisen 

kansallissosialistin sydämessä, ja yhdessä, olitpa sitten osa ryhmää tai "yksinäinen 

susi", yhdessä voimme kääntää vuoden 1945 tappion vain hävityksi taisteluksi jat-

kuvassa sodassa, josta lopulta selviämme voittajina. 
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