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"Põlvkonnad" 

Meie perioodika 
  

ESIMENE PÕLVKOND  
  

Sündinud 1970ndatel. 

  

Saksakeelne NS KAMPFRUF hakkas 

1973. aastal ilmuma bülletäänina. Sama 

aasta sügisel laienes see tabloidformaa-

diks. 

  

Ingliskeelne NS REPORT hakkas 1975. 

aastal ilmuma bülletäänina. Aastal 1977 

laienes see tabloid-formaadiks. Ja nime-

tati ümber THE NEW ORDERiks. 

  

Mõlemad väljaanded ilmusid regu-

laarselt - mõnikord kaks korda kuus, 

mõnikord kord kvartalis - üle kolme 

aastakümne.  
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Sajandivahetuse paiku vähendati neid siiski bülletääni formaadiks. 

  

Lisaks sellele sundis suur majanduslangus nad 2010-2015 "talveunne" pidama. 

2015. aasta kevadel tulid nad talveunest välja. Ja on sellest ajast alates ilmunud 

igakuiselt.  

  

TEINE PÕLVKOND 
  

Sündinud 1990ndatel. 

  

Veel kaheksa tabloidilehte.  Ilmub umbes kolm korda aastas. 

  

Rootsi keel sai 1990. aastal kolmandaks keeleks. Ungari keel 1991. aastal neljan-

daks. Prantsuse, hispaania, portugali, itaalia ja hollandi keel sündisid samaaegselt 

1992. aasta jaanuaris. Taani keel sai kümnendaks 1992. aasta detsembris. 1993. 

aastal rahastas NSDAP/AO osaliselt Venemaal ilmuvat venekeelset ajalehte.  

  

KOLMAS PÕLVKOND 
  

Sündinud selle sajandi esimesel kümnendil.  

  

Enamasti lihtsalt kümne olemasoleva tabloidilehe vähendatud versioonid. Lisaks 

veel mõned keeled. Bülletääni formaat. Regulaarselt ilmusid endiselt ainult saksa- 

ja ingliskeelsed bülletäänid. Teised olid aeg-ajalt. 

  

NELJAS PÕLVKOND 
  

Sündinud selle sajandi teisel kümnendil. 

  

Saksa-, inglis- ja hispaaniakeelne väljaanne tuli 2015. aastal talveunest välja. Ja 

on sellest ajast alates ilmunud regulaarselt kord kuus. Kümme muud 

keeleväljaannet on ilmunud aeg-ajalt. 

  

VIIES PÕLVKOND  
  

Sündinud mais 2022. 
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Meie "perioodikapere" uusim liige on mitmekeelne WEEKLY bülletään, mida av-

aldatakse veebis 23 keeles.   

  

Igakuised "vanemad õed" perioodikaväljaanded ilmuvad jätkuvalt kord kuus. Ja 

ka keeleliste väljaannete arv suureneb. 

  

Meie väljaannete ja interneti laienemine algas samaaegselt 2022. aasta mais 

suvepealetungi raames.  

  

Meie uurimis- ja arendusmeeskond töötas sõna otseses mõttes 16 tundi iga päev 

üle kuu, et luua süsteemid, mis on võimelised seda tohutut laienemist võimalda-

ma. 

  

SINA SAAD AIDATA! 

  

Juba 15 minutit päevas teeb kokku 90 tundi aastas. 

  

Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust. 

  

nsdapao.org@pm.me 
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Frontline aruanded 

Intervjuu ühe 

Briti NSDAP/AO-Veteran 
  

Sissejuhatus 
  

Selles "Frontline Reports" numbris intervjueerime ühte väga pühendunud Briti 

veteranist seltsimeest Šotimaalt. 

  

Järgnev intervjuu tehti "NS-Kampfruf (NSK)", mida juhib selle peatoimetaja 

"Wehrwolf". 

   

Intervjuu 
  

NSK: Palun tutvustage ennast. 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Ma olen täna see, mida vasakpoolsed kirjeldavad kui 

"kahvatut, mehelikku ja tardunud" - ma olen valge mees oma keskeas. Proovige 

midagi sarnast öelda "väljavalitute" või teiste vähemuste kohta ja te näete varsti 

politseikambri sisemust, mitte siis, kui ründate valget meest. 

  

Olen olnud rahvussotsialist alates 15. eluaastast ja olen üles kasvanud Šotimaa 

põhjaosas. Olen reisinud mööda maailma ja mul on olnud suur rõõm kohtuda sar-

naselt mõtlevate natsionaalsotsialistidega, kus iganes ma olen reisinud. Mind on 

arreteeritud "põhiseadusvastaseks" peetud koosolekutel osalemise eest, mind on 

rünnatud ajakirjanduses ja televisioonis minu värbamispüüdluste pärast ning um-

bes nelikümmend aastat hiljem kuulutan endiselt meie usutunnistust ja olen roh-

kem kui kunagi varem veendunud meie võitluse õigsuses ja usus meie lõplikku 

võidusse. 

  

NSK: Palun kirjeldage oma poliitilisi seisukohti. 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Ma olen natsionaalsotsialist, mitte "neonatsist" või " 

natsist". Kogukond, mis elab kooskõlas igaveste loodusseadustega. Kogukond, kus 

kõiki väärtustatakse ja igaühel on oma roll rahva ja rassi edasimineku edendamisel. 

  

NSK: Miks valisite natsionaalsotsialistliku osa, mitte "traditsioonilise" briti fašismi 

tee (Sir Oswald Mosley tegutses sel ajal näiteks (taas) oma Union Movement'iga 
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(UM)). 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: See on hea küsimus. Vasakpoolsed kasutavad 

mõisteid "fašist" ja "nats" kui omavahel vahetatavaid solvanguid, aga nad ei ole 

seda. Fashism on korporatiivne majandusfilosoofia, samas kui natsionaalsotsi-

alism põhineb rassil ja rass on kõik. Vasakpoolsetele on tehtud ajupesu, et nad ka-

sutavad neid mõisteid ilma neid mõistmata. Nad ei tea isegi, mis on natsionaalsot-

sialist. Näiteks ülikoolis nimetati mind "fašistiks", millele ma vastasin umbes nii: 

"Mind ei ole kunagi nii solvatud, ma olen rahvussotsialist". Seal vastati, et 

vabandust, ma ei saanud aru, et te olete sotsialist. 
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NSK: Milline on teie arvamus sõjaeelse ja ka sõjaaegse ajaloolise liikumise kohta; 

Rahvussotsialistlik Liit (NSL), The Honourable Unity Valkyrie Mitford, The Brit-

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

  

Miks nad ebaõnnestusid? Kas neid võis ikkagi pidada avangardiks? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Need kõik olid väärtuslikud sammud Suurbritannia 

natsionaalsotsialistliku maailmavaate edendamisel. Minu arvates oli neil siiski üks 

põhiline viga, mis viis nende ebaõnnestumiseni, nad ei tekkinud rahva hulgast, 

neid juhtisid suures osas ülemklassi liikmed ja nad olid suures osas reaktsioonil-

ised ning tekkisid kommunismi tõusu kõrvalseisjana. Führer ise on öelnud, et juhid 

peaksid tekkima tavalisest rahvast ja seda on näha Adolf Hitleri koolide ja NSDAP 

poolt asutatud Rahvusliku Poliitilise Hariduse Akadeemiate asutamisel. 

  

NSK: Millal te alustasite oma poliitilist tööd ja mis oli teie motivatsioon selleks? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: 1979. aastal toimusid üldvalimised, mil proua 

Thatcher valiti võimule ja Rahvusrinne esitas nendel valimistel 303 kandidaati 

(kokku 635 kohta), kuid sai siiski ainult 1,5% kõigist häältest. Eelnevatel aastatel 

oli toimunud rassimässud ja Vietnami paadipõgenike üleujutused Suurbritanniasse. 

Minust sai aja jooksul Noorte Rahvusrinde noorteorganisator ja ma kasutasin oma 

lehe raha, et osta ja levitada meie ajalehe Bulldog eksemplare (selle ajalehe 

toimetaja Joe Pearce, kes hiljem oma "rassistlikku minevikku" ümber jutustas, on 

praegu õppejõud Ameerika katoliku erakolledžis ja teda peetakse juhtivaks 

katoliku biograafiks). Oma poliitilise teekonna selles etapis olin pigem rahvuslane, 

kes uskus "Suurbritanniat brittidele". 

  

NSK: Palun kirjeldage rahvussotsialistide olukorda sõjajärgse aja alguses Suurbri-

tannias? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Sõjajärgne natsionaalsotsialist oli 2. maailmasõja ajal 

ilma süüdistuse või kohtumõistmiseta vangi visatud kurikuulsa määruse 18B 

alusel. Kui nad vabastati, olid nende isikutunnistused /ratsioonikaardid märgi-

statud, et tuvastada neid kui 18B kinnipeetavaid, nii et töö leidmine oli raske. Kuid 

natsionaalsotsialistid jäid siiski truuks ja selle aja juhtivaks isikuks oli Arnold 

Leese, kes pärast sõda mitu korda vangi läks, kuna avaldas pamflette 2. maail-

masõja juudi olemuse kohta, ja 1947. aastal istus aasta aega vangis, kuna aitas 

Waffen-SS-i sõjavangidel põgeneda Briti koonduslaagrist. Leese'ist sai Colin Jor-

dani mentor, kes oli kahtlemata silmapaistev sõjajärgne natsionaalsotsialist in-
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gliskeelses maailmas. 

  

NSK: Kuna isegi "kodumaised" fašistid ja rahvussotsialistid olid sotsiaalselt (juudi 

kontrollitud meedia poolt) keelatud, aga ma arvan, et tollel ajal pidi olema noorele 

inimesele raske võitlus, et kujundada positiivset arvamust Saksamaast ja rah-

vussotsialismist kui sellisest? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Kui ma oma seisukohti väljendasin, siis põhjustasid 

need, ütleme, "tuliseid arutelusid" isegi vanemate pereliikmetega, ja kui minu 

raamaturiiulilt leiti raamat "Six Million Lost and Found", siis oli see šokk. Teised ei 

arutanud, nende meeled olid suletud, nad olid näinud uudisfilme, nad olid näinud 

dokumentaalfilme "World at War", nad "teadsid", mis oli juhtunud. See tõrjumine 

viis minu seisukohtade kinnistumiseni, miks oli vastuvõetamatu neid asju öelda ? 

Miks ei tohtinud olla erinevaid seisukohti? Mida nad kartsid?  Ma arvan, et see 

kõik taandub Nietzschele ja "Mis mind ei tapa, teeb mind tugevamaks" 

  

NSK: Palun kirjeldage mõjutusi, mis suunasid teid sellele teele. Kirjeldage palun 

oma arvamust Teise maailmasõja kohta, kuna olete britt. 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: 1970ndate aastate Suurbritannias üles kasvanud 

lapsena puutusin pidevalt kokku Hollywoodi sõjafilmidega ning Saksa relva-

jõudude vormiriietus ja varustus köitsid mu tähelepanu. Ülekaalukalt kõige rohkem 

mudelikomplekte ja mänguasja sõdureid oli saksa. Stuka, Me262, Bismarck ja 

HO/00 skaala sõdurid. Keegi ütles mulle palju aastaid hiljem, et "võitja veri on 

püham kui võitja oma" ja selles peab midagi olema. Teine vormimiskogemus oli 

teledokumendisari "The World at War", kuid see ei vorminud mind nii, nagu selle 

tegijad ootasid. Nägemine, kuidas üks riik tõusis Esimese maailmasõja varemetest 

mõne aastaga üheks maailma võimsamaks riigiks, oli põnev, kui nägin uudisfilm-

ide ülesvõtteid suurtest miitingutest ja rahvast, kes võitles ühtselt natsionaalsotsi-

alistliku rahvakogukonna eest, avaldas minule sügavat mõju. 

  

Minu jaoks oli teine maailmasõda vendade sõda, see ei teeninud mingit muud 

eesmärki kui kommunistide, plutokraatide ja rahvusvaheliste rahastajate. See viis 

Briti impeeriumi lagunemiseni ja lõi USA monoliitse võimu (tavaliste kahtlusal-

uste) kontrolli all, mis teenib rahvusvahelise rahanduse huve ülejäänud maailma 

arvelt. 

  

NSK: Millal sa liitusid NSDAP/AO-ga? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Ma olin vist 15-aastane, kui ma leidsin laternapostil 
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kleebise, mille ühel poolel oli haakrist ja loosung ning kontaktpostiaadress USAs 

(tol ajal ei olnud e-kirju ega internetti). 

  

NSK: Miks sa liitusid? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Sain õigeaegselt infopaketi, milles olid kleebised ja 

mõned infovoldikud, milles selgitati, et nad on natsionaalsotsialistliku liikumise 

jätkajad eksiilis. Nad ei kartnud kasutada haakristi koondusmärkidena. Nad naelas-

id uhkelt oma värvid masti külge. Need olid minu jaoks need inimesed. 

  

NSK: Olete tunnistajaks Rahvusrinde (NF) ja skinheadide subkultuuri tõusule. 

  

Palun kirjeldage nende poliitiliste ja sotsiaalsete nähtuste põhjusi. 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Rahvusrinde tõusu põhjuseks oli ulatuslik tööpuudus, 

mis oli tingitud traditsiooniliste tööstusharude hääbumisest, ning suured immi-

gratsioonilained Aafrikast ja Aasiast, mis kolisid majanduslikult juba niigi vähe-

kindlustatud piirkondadesse, kus koolid olid alarahastatud ja mille lapsed vaesusid 

veelgi, kuna vahendid suunati nende 3. maailma saabujate inglise keele õppeks.  

  

Skinheadide subkultuur tekkis reaktsioonina sellele tööpuuduse taustale ja va-

jadusele identiteedi järele selle maa inimeste tumenemise vastu. Nüüdseks on 

ametlikult tunnistatud, et aastatel 2001-2011 vähenes Suurbritannia elanikkonna 

osakaal, mis oli valge britt, 87,4%-lt 80,5%-ni (valitsused valetavad ja see peaks 

tegelikkuses olema veelgi väiksem). 2050. aastaks on valged britid valitsuse 

andmetel oma riigis vähemuses. Selle ametliku statistika väljatoomise eest võib 

teid vangi panna! 

  

NSK: Kas te olete kunagi kohtunud mõne mõjuka inimesega nimetatud nähtuse 

kohta? Näiteks Ian Stuart Donaldsoniga? 

  

Kui jah, kirjeldage neid palun meie vastuvõtjatele. 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Ma kasvasin üles Šotimaa põhjaosas ja muusikamaas-

tik oli suures osas Londonis. Need olid ajad, mil olid ainult odavad fotokopeeritud 

"fanziinid", ei olnud internetti, ei olnud e-kirju. Olen siiski aastate jooksul koh-

tunud mitmete inimestega, kes olid lähedased Ianile ja kes ikka veel aitavad korral-

dada iga-aastast "ISD/Skrewdriveri mälestuskontserti". Nad kõik on olnud Iani 

kohta täis kiitust. Ta armastas oma muusikat, kuid erinevalt paljudest teistest 

muusikutest ei teinud seda raha pärast, ta uskus asja ja nägi muusikat kui võimalust 
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jõuda oma "Rock Against Communism" märgiga Suurbritannia valge noorteni, et 

võidelda "Anti-Nazi League'i" ja paljude tolleaegsete peavoolu bändide valede 

vastu, kes propageerisid rasside segunemist. 

  

NSK: Milline on teie arvamus Põhja-Iirimaa ajaloolise konflikti kohta? Mina 

omalt poolt arvan, et vennad tulistavad seal vendade pihta, juudi poolt eksituna - 

selles ei saa ühtegi poolt süüdistada. Me oleme ÜKS aaria veri, mida tuleb ühen-

dada (nagu näiteks "Day of the Sword" ütles oma sügavas laulus "Blood Stained 

Emerald" selle teema kohta). Rahvussotsialistide jaoks väljaspool Iirimaad ja Suur-

britanniat on kurb, näha sellist verevalamist aarialaste seas. 

  

Mis on teie arvamus? Ja milline on selle teema suhtes üldine arvamus Briti liiku-

mise sees? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Paljud mitte-Briti natsionaalsotsialistid ei saa sellest 

aru ja arvavad ekslikult, et Sinn Fein ja IRA on/olid Iiri natsionalistid. Ma nägin 

seda ise mitmel miitingul Ijzerbedebevaart Diksmuide'is Belgias. Inimesed küsisid 

minu kui šoti natsionaalsotsialisti seisukohti. Euroopa seltsimehed olid üllatunud, 

kui nad avastasid, et tegelikult oli ja on Sinn Fein/IRA kommunistlik, rassisegane 

rühmitus. Sinn Fein IRA on natsionalismi perversioon, mida me näeme täna kui 

ärksate vasakpoolsete rühmitust, kes tervitab hulgaliselt mittevalgeid immigrante 

Iirimaa saarel, nii põhja- kui lõunasuunal. Nende endi sõnadega nende 2020. aasta 

manifesti prioriteetidest: "Jõulised vihakuritegude seadused". Nad edendavad 

valge rassi genotsiidi, toetades nõudmisel tehtavaid aborte. Nad teesklevad, et on 

huvitatud iiri kultuurist, nõudes gaelikeele kasutamist Põhja-Iirimaal, tehes samal 

ajal kõik endast oleneva, et hävitada kogu Iirimaa saare valge aaria pärand. Rah-

vussotsialistid kogu maailmas peaksid olema nende suhtes ettevaatlikud. Mul oli 

rõõm olla ühenduses NSDAP/AO sidusorganisatsiooni National Socialist Irish 

Workers Party (Iiri Rahvussotsialistlik Töötajate Partei), mis asub Dublinis, kes 

mind esimesena hoiatas Sinn Feini tegeliku olemuse eest. Šoti rahvuslaste partei on 

paljuski samasugune. 

  

NSK: Palun kirjeldage oma praegust poliitilist tööd. 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Laucki ja Euroopa seltsimeestega, kes tegelevad üha 

laiema hulga haridus- ja propagandamaterjalide tootmisega, mis edastatakse nõud-

misel trükitud ja elektrooniliste vahendite kaudu. Me kasutame professionaalseid 

vahendeid, et tõlkida kolmanda Reichi ajastu materjale inglise ja teistesse keel-

tesse. Ühendkuningriigis on väike, kuid pühendunud graafikute, veebisaidi arenda-

jate ja levitamispunktide võrgustik, et seda tööd detsentraliseerida. Me täidame 
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tellimusi seltsimeestele, kes elavad Saksamaa jätkuva okupatsioonivalitsuse all. 

Me kujundame, toodame ja levitame kleebiseid (mäletate, et lihtne kleebis on see, 

mis mind algselt liikumisse tõi) Me kohtume isiklikult, või kohtusime enne 

Covid'i, regulaarselt vastaspooltega. Need olid strateegiakoosolekud, organi-

seerides ressursside koondamist, mitte purjuspäi. Nutmine üle õllepuntide, mida nii 

sageli seostatakse kitsa natsionalismiga.  Need kohtumised on toimunud aastaküm-

nete jooksul ja hõlmasid kohtumisi Florentine Rost van Tonnigeni, leedi Mosley ja 

Gudrun Burwitzi (teie lugejatele paremini tuntud oma neiupõlvenime Himmleri 

all). 

  

Need kohtumised jätkuvad tänapäeval elektrooniliselt, kuni me saame oma "pruuni 

rahvusvahelise vennaskonna" taas isiklikult kokku kutsuda. 

  

NSK: Milline on teie arvamus UKIP-i, Brexiti ja Boris Johnsoni kohta iseenesest? 

  

Kas teie arvates aitaks üks (või kõik) neist vähemalt mingil määral kaasa rah-

vuslikule ärkamisele? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Farage oli rahvusvaheline rahastaja, enne kui ta po-

liitikasse sattus. Ta lükkas paljud seltsimehed tähtsamatelt teemadelt kõrvale. Ma 

võitlesin Brexiti eest, kuigi mitte koos UKIPiga, kulutades palju päevi lehtede 

jagamisele, turuplatside ja staatiliste meeleavalduste korraldamisele. Oluline on 

meeles pidada, et Briti seltsimehed ei ole Euroopa-vastased, me oleme rasvunud 

kapitalistide vastu, kes kasutasid ühtset turgu selleks, et üle ujutada Suurbritannia 

odava tööjõuga Ida-Euroopast, ja seda tegi nn tööliste partei, Tony Blairi juhitud 

Tööpartei. Idast pärit seltsimehed ei ole selles süüdi, nad olid rahvusvaheliste fi-

nantsettevõtjate ja plutokraatide ekspluateerimise ohvrid, kes otsisid odavat tööjõu-

du, et suurendada oma kasumit. Boris Johnson on halvimat sorti populist, rikutud 

rikas mees, kes ütleb, mida ta arvab, et inimesed tahavad, kuid ei suuda midagi 

sellest ellu viia, ta on järjekordne pühendunud globalist, vaadake, kui palju on te-

ma valitsuses mittevalgeid ja juute ning tema sõpru, kellele antakse valitsuse lep-

inguid. 

  

NSK: Teie riik on juba kaotanud palju inimesi Covid-19 tõttu, peamiselt massilise 

ennetustöö puudumise tõttu alguses ja nõrga tervishoiusüsteemi tõttu. Kas te 

süüdistaksite valitsust? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: ja mitte ainult praeguse, vaid ka paljude varasemate 

valitsuste, nii leiboristide kui ka konservatiivide, süü. Igaüks neist on öelnud, et me 

peame maksma meditsiiniretseptide eest, sest me ei saa endale lubada ravimite ta-
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suta andmist, meil on inimesed, kes ootavad aastaid operatsioone, sest me ei saa 

endale lubada oma haiglate laiendamist ning arstide ja õdede värbamist ja koolita-

mist.  Meil on läänemaailmas kõige vähem intensiivravi voodeid ja hingamisapa-

raate elaniku kohta, sest meile on öeldud, et me ei saa endale rohkem lubada. Me ei 

saa pakkuda kodusid ega tervishoiuprogramme paljudele oma endistele sõduritele, 

kes on globalistide sõdades võideldes nii vaimselt kui ka füüsiliselt kahjustatud, 

sest meile öeldakse, et me ei saa seda endale lubada. Meie pensionäridel on 

läänemaailma halvimad pensionid, sest me ei saa endale lubada korraliku pensioni 

rahastamist. Kuid meie valitsused leiavad alati piisavalt raha ja vahendeid, et 

toetada ebaseaduslikke sisserändajaid ja varjupaigataotlejaid. Nende sissetungijate 

jaoks on näiliselt põhjatu rahapott. Ja nüüd, kui globalistide ambitsioonid on Af-

ganistanis läbi kukkunud, on meie niinimetatud juhid öelnud, et me võtame sisse 

20 000 afgaani. Kabuli saadeti nende siia toomiseks lugematuid RAF-i lennukeid 

ja 1000 sõjaväelast. Seda lisaks peaaegu 15 000 ebaseaduslikule sisserändajale, kes 

on 2021. aastal seni ületanud La Manche'i väina, sest meile on öeldud, et me ei saa 

endale lubada oma piiride täielikku kaitsmist. 

  

Ja samal ajal, kui me ei saa endale lubada, et hoolitseda oma rahva eest, on meil 

naeruväärne olukord, kus Briti valitsus on hõivatud sellega, et laenata raha rah-

vusvahelistelt pankuritelt, et seda välisabina ära anda! ainuüksi 2020. aastal laenas-

id nad 14,5 miljardit naelsterlingit, et neid ära anda. Kuid selle olukorra eest ei ole 

vastutav mitte ainult valitsus. Briti rahvast on hoiatanud selle eest juba aastaid kõik 

erinevad rahvuslaste/rahvasotsialistide rühmitused, kuid ikka ja jälle hääletavad 

nad vanade erakondade poolt, kes on neid minevikus alt vedanud ja ei ühine 

meiega võitluses uue korra eest. 

  

NSK: Kui tugev on vaenlane teie riigis? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Nad kontrollivad ja edendavad oma tegevuskava 

paljude erinevate viiside kaudu. Nad korrumpeerivad meie noori koolides, nad ka-

sutavad riigi võimu, et kinni pidada ja jälgida kõiki, kes näitavad mingeid rassilise 

teadlikkuse märke, kasutades oma "Prevent" programmi. Seda võeti kasutusele 

väidetavalt moslemiterrorismi vastu võitlemiseks, kuid seda kasutatakse peamiselt 

selleks, et püüda purustada valgeid teisitimõtlejaid. Politsei on küsitlenud ja 

uurinud sadu tuhandeid inimesi selle eest, mida nad kirjeldavad kui 

"mittekriminaalseid vihajuhtumeid". Ei ole tundmatu, et nad külastavad teie 

tööandjat, et teatada neile, et teid uuritakse, ja üritavad teid vallandada. 

  

NSK: Millised on teie riigi peamised probleemid tänapäeval? 
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Briti NSDAP/AO-Veteran: Meie riigi ja enamiku läänemaailma peamiseks 

probleemiks on lastepuudus. Führer ütles: "Ühiskonnad ei sure välja, nad 

sünnivad välja". Meie inimesed on nii hüpnotiseeritud materiaalse rikkuse ja 

karjääri taotlemisest, et nad ei näe bioloogilist imperatiivi. Meie noored naiste-

rahvad kannavad väikeste laste asemel väikeseid koeri. Valged lapsed algkoolides 

on muutumas nende võõraste sissetungijate poolt ülekaalukaks, need parasiidid 

meie keskel kasvatavad meid välja. 

  

Narkootikumide probleemiga Šotimaal tuleb tegeleda. Šotimaal on narkootiku-

mide tarvitamise ja narkosurmade arv Euroopas kõige halvem. Seda väidetavalt 

riigis, mida juhib "natsionalistlik" valitsus. Tõde on see, et SNP on globalistid ja 

kahtlustatakse, et nad näevad narkosurmades veel üht vahendit valge elanikkonna 

vähendamiseks, et teha ruumi rohkematele sisserändajatele. Nad ei ründa suuri 

narkoparunikke, sest nad on peamiselt moslemid ja Šoti tervishoiuminister on ..... 

Humza Yousaf, moslem 

  

NSK: Milliseid raamatuid soovitate ja miks? 

  

Briti NSDAP/AO-Veteran: Mein Kampf". See on meie usutunnistuse alus. 

  

- Richard Tedori "Hitleri revolutsioon", mis on saadaval nii inglis- kui ka 

saksakeelses väljaandes. Selles kasutatakse ajastu dokumente, et näidata esimese 

natsionaalsotsialistliku valitsuse eesmärke ja saavutusi ning astuda vastu 

tänapäeva meedia valedele. Pange tähele, ma ütlen esimene natsionaalsotsialistlik 

valitsus, sest see ei jää viimaseks. 

  

- "Merrie England 2000", mille kirjutas Colin Jordan 1993. aastal ja mis ennustas 

seda hullust, mida me täna näeme. 

  

- "A Train of Thought" ja "A National Socialism A World Creed for the 1980's", 

mille autoriks on taas Colin Jordan ja mis on kättesaadavad Internetis allalaadim-

iseks mitmetelt veebilehtedelt. Tõepoolest, kõik Colin Jordani kirjutised on väga 

soovitavad. 

  

  

NSK: Tänan teid intervjuu eest. Jätkake head tööd. Võit on meie! 

  

Võite vabalt lisada mõned viimased sõnad adressaatidele. 
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Briti NSDAP/AO-Veteran: Kuid see ei tohiks lasta meil loobuda lootusest. Sa-

ma fanaatiline usk lõppvõitu on iga tõelise natsionaalsotsialisti südames ja koos, 

olgu te siis osa grupist või "üksikhunt", koos saame muuta 1945. aasta kaotuse 

vaid kaotatud lahinguks jätkuvas sõjas, millest lõpuks väljume võidukalt. 
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