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1.000 emissões em Oito Meses ! 
  

1.000 números de periódicos NSDAP/AO - em 23 línguas - foram 
publicados em apenas oito meses.   
  
  
  

As línguas incluem: alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, por-
tuguês, romeno , holandês, dinamarquês, sueco, finlandês, lituano, 
letão, estónio, húngaro, grego, polaco, checo, eslovaco, esloveno, 
russo, ucraniano, e japonês. 
  
  
  

Os semanários estão apenas online. Os semanários estão tanto 
online como impressos. Ambos podem ser descarregados gratuita-
mente a partir de nsdapao.org. 

  
  
  

Graças ao SEU Voluntariado e aos SEUS Donativos ! 
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Enciclopédia - Michael Kühnen 
  

5 - ARABER 
  

   A raça Semítica é um híbrido independente entre as três raças principais (branca, preta, ama-
rela) com características típicas de raça estável. A sua área de povoamento é toda a costa medi-
terrânica do Norte de África, até à área de povoamento puramente negróide na África Central, 
bem como o Próximo Oriente até às fronteiras da área de povoamento dos turcos e dos persas 
(ver também Parsees e Indo-Europaísmo Oriental). 
   O núcleo étnico da raça semita é a família de povos dos árabes, cuja área de origem é a vas-
tidão da península árabe, mas que, devido à dinâmica de conquista do Islão, se expandiu por 
toda a área, acima referida, maior e a moldou, mas que no processo absorveu diversos elementos 
raciais, o que levou à diferenciação em diferentes povos. No entanto, os árabes devem ser con-
siderados como uma unidade, que é também apoiada pela existência de um movimento nacional 
árabe e pelas suas incansáveis tentativas de criar uma nação árabe própria. 
   Os árabes são os aliados naturais de uma Europa nacional-socialista:  
   O nacionalismo árabe, tal como o nacionalismo europeu, luta contra o imperialismo e pela 
liberdade. O nacional-socialismo e o islamismo estão também unidos pela luta contra a servidão 
de interesses como condição prévia para o socialismo não-marxista. E finalmente, a nação árabe 
sofre com o terror do sionismo, que estabeleceu o seu Estado pirata de Israel em solo árabe e em 
parte matou e expulsou o povo árabe dos palestinianos, em parte subjugou-os e oprime-os até 
aos dias de hoje. O sionismo, porém, é conhecido por ser o principal inimigo do nacional-
socialismo, que se opõe impiedosamente aos sionistas que lutam pelo domínio mundial. Tudo 
isto são condições prévias para a formação de uma Grande Área Árabe-Europeia, que tornará 
possível a superação do imperialismo das superpotências, construir uma ordem económica so-
cialista e sem juros e esmagar as pretensões do Sionismo. 
   A unidade da região euro-árabe como espaço de vida comum tem profundas raízes históricas 
desde a época romana e permitirá a liberdade e auto-suficiência de todos os povos que nela 
vivem, bem como a independência do domínio imperialista na política, economia, defesa 
nacional e cultura. É por isso que o nacional-socialismo da nova geração se esforça pela criação 
do Quarto Reich como uma ordem comum da Europa, do Norte de África e do Próximo Oriente.  
   A ponte entre as raças é formada pelos múltiplos fragmentos de raça ariana (ver arianos) nas 
áreas de povoamento árabes - por exemplo, as tribos berberes do Magrebe, os coptas de Aegpia, 
os descendentes cristãos dos cruzados no Líbano ou os curdos. Têm de ser promovidos em todos 
os aspectos, reforçados e reintegrados na raça ariana, a fim de os deixar agir desta forma como 
um escalão do império vindouro, cujo princípio básico não é, evidentemente, a miscigenação 

impulsionada pelo internacionalismo, mas 
baseia-se na exigência de segregação racial. 
  

6 - MOVIMENTO LABORAL 
  
   A industrialização crescente no habitat da ra-
ça ariana (ver arianos) produziu cada vez mais 
trabalhadores industriais nos últimos cem anos 
e ao mesmo tempo agravou a uma escala tre-
menda o carácter explorador do capitalismo. As 
principais vítimas deste capitalismo foram os 
trabalhadores industriais, que se tornaram a 

 



3 

classe social mais empobrecida e oprimida - a classe trabalhadora. Irresistivelmente, o protesto 
contra a sua pobreza desesperada e o seu anseio por uma ordem socialmente justa sem ex-
ploração e opressão - o seu anseio pelo socialismo - cresceu dentro deles. O portador deste pro-
testo e deste anseio tornou-se o movimento operário, a sua forma de expressão a luta de classes.  
   Desde cedo, o movimento operário ficou sob a influência predominante do marxismo e 
adoptou o seu dogmatismo político e ideológico: a crença na igualdade de todas as pessoas.  O 
internacionalismo e outros princípios anti-espécies e anti-naturais alienaram completamente a 
classe trabalhadora do seu povo, da sua nação, da sua raça e das suas tradições.  
   A classe trabalhadora seria a portadora internacionalista de uma revolução mundial marxista. 
Esta concepção do objectivo transformou desde cedo o movimento operário na ferramenta e ma-
nipulação da massa sionista na sua luta pelo domínio mundial, alienando-a assim da sua 
verdadeira tarefa.  
   Por outro lado, contudo, a situação da classe trabalhadora sob o capitalismo e a necessidade da 
luta de classes era inegável. Até ao início da Primeira Guerra Mundial, o movimento operário 
foi incapaz de escapar a esta trágica dicotomia entre necessidade e justificação e o seu abuso por 
parte dos líderes da classe trabalhadora, por detrás dos quais estavam os interesses do poder 
sionista, e assim permaneceu ineficaz em termos de política de poder, mesmo que fosse capaz 
de aliviar e superar concretamente algumas queixas. 
   A deflagração da Primeira Guerra Mundial provocou um despertar nacional esmagador em 
todos os povos Arianos envolvidos, varrendo a assombração do internacionalismo e integrando 
a classe trabalhadora na comunidade de vontades da nação.  
   Na Primeira Guerra Mundial, o trabalhador europeu, com vontade própria e consciente, tornou
-se um membro da comunidade nacional! E confirmou esta vontade com o seu sangue e com a 
morte do centésimo milhar de soldados. No entanto, no final da guerra, e no período do pós-
guerra, tornou-se evidente que as democracias ocidentais com o seu capitalismo liberal rejeita-
ram este sacrifício e continuaram a enganar, explorar e oprimir a classe trabalhadora. Assim, o 
marxismo reconquistou uma parte da classe operária decepcionada que o tinha rejeitado una-
nimemente em 1914/25 JdF. 
Mas no Nacional Socialismo e no Fascismo essas forças políticas cresceram na Europa, que se 
tornaram os herdeiros do movimento operário e levaram o legado da vontade da classe tra-
balhadora de 1914/23 JdF para as suas tradições e tornaram-no politicamente fecundo.  
   Na Alemanha, este movimento nacional de trabalhadores formou o Partido Nacional Socialista 
dos Trabalhadores Alemães. Este partido é herdeiro e executor do movimento operário alemão e 
começou a superar o capitalismo liberal, a construir o socialismo, a fazer do trabalhador um 
membro igual da comunidade nacional e a impor a classe trabalhadora como ética obrigatória da 
Nova Ordem a todos os camaradas nacionais. Em contraste, a tradição marxista do movimento 
operário tornou-se reaccionária desde 1914/ 25 JdF (ver também reacção). 
  

7 - TRABALHADORA 
  
   A revolução nacional-socialista substitui a era burguesa com a Nova Ordem, cujo portador é o 
trabalhador. O termo "trabalhador" engloba tanto a classe trabalhadora como um grupo social 
concreto, dependente e trabalhador manual na comunidade nacional, como a atitude nacional-
socialista em relação à vida, que é caracterizada pelo idealismo de valores.  
   A criação de uma verdadeira Volksgemeinschaft, que o Nacional-socialismo procura como pré
-requisito da Nova Ordem, só é possível se a classe trabalhadora se integrar na nação com con-
vicção e entusiasmo, uma vez que, tendo em conta a crescente decadência da classe alta e da 
burguesia do mundo ocidental menos, as forças mais valiosas e mais susceptíveis de permanecer 
saudáveis do povo encontram-se na classe trabalhadora. 
   A vitória do trabalhador para a nação - e assim a superação da luta de classes e a vontade de 
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uma comunidade nacional - só é concebível, contudo, se a própria nação do trabalhador se tor-
nar a sua pátria consciente, na qual ele é plenamente reconhecido com as suas realizações, 
devidamente recompensado e tratado de forma justa. Isto é realizado pelo socialismo völkisch 
com a sua igualdade de direitos e deveres, tal como expresso na Alemanha nas exigências so-
cialistas do programa do partido do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães.  
   Para além disso, porém, o Nacional-socialismo também compreende pelo operariado uma no-
va atitude em relação à vida, eticamente enraizada no idealismo de valores, cujo ideal mais ele-
vado - valor e significado da vida humana - é a comunidade:  
   Quem, de acordo com as suas aptidões, inclinações e capacidades, está empenhado no seu lu-
gar e com toda a sua força para a comunidade nacional, quem se esforça por reconhecer e desen-
volver todos os seus talentos, todo o seu eu, e ao fazê-lo se coloca ao serviço da comunidade 
nacional, percebe a ética de ser um trabalhador, é um trabalhador na e para a comunidade 
nacional! 
Para este fim, o Nacional Socialismo educa todos os camaradas do povo, clarificando assim a 
nobreza do trabalho e unindo os criadores de todos os estratos e grupos de um povo numa co-
munidade de trabalho - e assim do esforço para a preservação e desenvolvimento da espécie: 
  

"VOCÊ NÃO É NADA, O SEU POVO É TUDO"! 
  
   Este lema nacional-socialista da classe trabalhadora não proclama a inutilidade da vida indi-
vidual, mas apenas deixa claro que esta vida só se torna valiosa e significativa quando é com-
preendida e vivida ao serviço da comunidade nacional e como trabalho para a sua sobrevivência 
e desenvolvimento superior. "Criando abnegadamente em vez de egoisticamente agarrar", é isso 
que distingue o trabalhador do cidadão, a futura Nova Ordem do mundo de hoje menos. A tarefa 
de um partido é criar e reunir tais trabalhadores: 
  
de um partido do bem comum contra tal do interesse próprio 
  
de um partido de idealismo contra o materialismo 
  
um partido de revolução contra o do mundo burguês 
  
de um partido do povo contra o do internacionalismo 
  
de um partido de trabalho contra o do lucro 
  
   Este partido quer fazer nascer a Nova Frente - é o Partido Nacional Socialista dos Tra-
balhadores Alemães a ser fundado de novo! 
  

8 - FRENTE DE TRABALHO 
  
   O nacional-socialismo luta por um völkisch socialismo, que se exprime na ordem económica 
 de corporativismo encarnado. No período de luta, só o partido (ver National Socialist German 
Workers' Party) é o portador da vontade e da organização política de vanguarda nesta luta pela 
comunidade socialista do povo; após a revolução, o Estado, através de uma mobilização política 
total, também tornará possível e realizará a construção do socialismo, dando assim forma à No-
va Ordem.  
   Tal como o partido primeiro luta pelo poder e depois inicia a mobilização total a todos os 
níveis da existência do Estado, também esta tarefa de organizar a vanguarda política, de levar a 
vontade e promover a mobilização total no campo da economia nacional e assim dentro das cor-
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porações recai sobre a frente laboral. 
   A Frente Laboral é uma subdivisão e, portanto, faz parte do Partido Nacional Socialista. Está 
comprometida com a ética dos trabalhadores, representa os interesses económicos de todos os 
trabalhadores e facilita a implementação do planeamento central da economia nacional no ter-
reno, ou seja, nas fábricas e organizações económicas.  
   A frente de trabalho está dividida em associações profissionais, associações de fábricas e célu-
las fabris; tem uma participação de um terço em todas as fábricas e empresas acima de uma di-
mensão mínima (ver participação nos lucros) e também nomeia candidatos para as eleições dos 
conselhos de empresa e órgãos autónomos das empresas, que devem e devem prevalecer nas 
eleições pessoais livres.  
   A Frente Laboral não é uma instituição estatal, mas uma subdivisão do partido e, portanto, an-
tes e depois da revolução, praticamente o movimento sindical. Inclui tanto empregadores como 
empregados, com base na visão do mundo nacional-socialista e no programa do partido. 
   Os esforços da Nova Frente no seu trabalho de célula fabril e no apelo a um movimento sindi-
cal livre servem, portanto, em última análise, para construir esta frente de trabalho. Na fase actu-
al da luta política, a construção da frente de trabalho terá lugar com a ajuda de uma organização 
de massas da Nova Frente, mas ainda mais do que é habitual, há que ter o cuidado de que esta 
permaneça completamente sob o controlo dos quadros, para que a frente de trabalho que a con-
strói e dela emerge possa efectivamente mais tarde levar a cabo a sua tarefa de liderança nacion-
al-socialista na economia nacional e nas suas corporações. 

 

9 - ARIER 
  

   Aryan é o termo do Nacional Socialismo da nova geração para os membros da raça branca, 
que é - para além do negróide "preto" e do "amarelo" mongol - uma das três grandes raças. Estes 
três tipos de seres humanos e as formas raciais intermédias e mistas, criadas por misturas raciais, 
determinam a natureza e a história da humanidade pela sua luta pela existência (ver também luta 
de classes).  
   Consequentemente, os arianos são os membros da espécie humana branca, que por sua vez 
está dividida em três tipos raciais: Nórdicos, Ocidentais e Orientais, que formam as famílias dos 
povos germânicos, românicos e eslavos. Além disso, havia os restos do indo-europeu oriental, 
bem como fragmentos raciais arianos no Norte de África e na Turquia (ver árabes e turcos). 
   A área de colonização das grandes raças arianas é a grande área europeia incluindo Norte de 
África, Próximo Oriente, Pérsia (ver também Europa), África do Sul, o continente duplo ameri-
cano, a grande área australiana, bem como a área de influência do Indo-Europeu Oriental na 
grande área indiana.  
A enorme extensão do povoado ariano e, portanto, do espaço vital, não pode esconder o facto de 
que a raça ariana está mortalmente ameaçada:  
   Até à Segunda Guerra Mundial, os arianos, com os seus impérios coloniais que abrangiam o 
mundo, dominavam quase toda a terra e eram numericamente a segunda raça mais forte, depois 
dos povos mongóis. As lutas fratricidas arianas das duas guerras mundiais destruíram esta su-
premacia e levaram ao declínio dos impérios coloniais. Ao mesmo tempo, o triunfo político-
político do poder do mundo menos após 1945/56 JdF iniciou a decadência cada vez mais rápida 
da raça ariana e, ligado a ela, um declínio dramático na taxa de natalidade, que é acompanhado 
por uma explosão do nascimento dos povos de cor.  
   Assim, agora após a decadência da supremacia, já o habitat real dos povos arianos está amea-
çado, o que representa apenas cerca de 20% da população mundial com tendência a afundar-se, 
sendo que uma das maiores ameaças é a Überfremdung, começando pelas migrações em massa 
dos coloridos. Todos estes desenvolvimentos põem em perigo a sobrevivência biológica dos ari-
anos.  
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   Contra este nacional-socialismo em ascensão, que hoje se vê a si próprio como uma vontade 
organizada de vida não só das espécies nórdico-germânicas do homem, mas da raça ariana no 
seu conjunto. O seu objectivo é a comunidade ariana de povos, que, através da repatriação de 
estrangeiros, põe fim à alienação da área central do espaço vital ariano, pela segregação racial, 
preserva as áreas já quase perdidas como áreas de povoamento e assegura a área natural de in-
fluência, promovendo e reintegrando os remanescentes do indo-germânicooriental na Pérsia (ver 
Parsees), na área metropolitana indiana, bem como as lascas raciais arianas no Norte de África e 
no Próximo Oriente. Além disso, a taxa de natalidade deve ser novamente aumentada para um 
nível suficiente para manter a população. 
   A vontade de sobreviver, que se torna visível na comunidade Ariana de povos, expressa-se na 
construção de uma Nova Ordem, de acordo com a espécie e a natureza, que supera a decadência 
actual. O portador desta vontade de sobrevivência e de maior desenvolvimento da espécie hu-
mana ariana é o movimento nacional-socialista mundial, cuja base é formada pelos respectivos 
partidos völkisch NS (ver também Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães).  
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Diversão sob a suástica 
  
O activismo nacional-socialista também tem os seus momentos mais leves! Aqui está um 
excerto da brochura de Gerhard Lauck "Diversão sob a Suástica". 
 
 

 9. 
  
   O nacional-socialismo é proibido na Alemanha. Por isso, não é surpreendente que muitos ca-
maradas tenham aderido ao "Partido Nacional Democrático" (NPD) de direita durante a década 
de 1960. 
   Publicamente, tinham de fingir ser leais à democracia, especialmente se representassem ofi-
cialmente a NPD na televisão, etc. 
   O compromisso de um camarada causou um pequeno tumulto. Ele tinha o hábito de usar um 
pauzinho de suástica no verso da lapela. Infelizmente, a sua lapela foi acidentalmente aconch-
egada, expondo assim o alfinete suástica...enquanto ele dava uma entrevista televisiva para a 
NPD democrática legal! 
   Os meios de comunicação social adoraram. Mas a NPD forçou-o a demitir-se da sua posição. 
   Este é um problema que o NSDAP/AO não tem. 
  

  
10. 

  
   Estive num hotel dinamarquês com o meu camarada inglês, Mike. Não éramos procurados 
pela polícia dinamarquesa, mas eles mantiveram-nos sob vigilância muito apertada como um 
favor profissional aos seus homólogos da Alemanha Ocidental. Especialmente porque o hotel 
ficava apenas a algumas centenas de metros da fronteira da Alemanha Ocidental! 
   Numa noite fria, escura e chuvosa, Mike e eu decidimos divertir-nos um pouco. 
   Saímos silenciosamente do hotel e começámos a dirigir-nos para uma zona arborizada ao lon-
go da fronteira. Em pouco tempo as "sombras tinham lanternas". Conseguimos regressar ao nos-
so quarto de hotel sem sermos vistos e, observando cuidadosamente através das janelas do nosso 
quarto sem iluminação, observámos vários homens dinamarqueses à paisana a correr à chuva à 
nossa procura. 
   "Mike", comentei, "se eles apenas enviassem um casal de agentes atraentes, poderiam manter 
um registo exacto de nós sem precisar de tantos homens". 
   Mike também gostou dessa ideia. Infelizmente, estes dinamarqueses não eram assim tão pro-
gressistas. 
  

  
11. 

  
   Eu estava numa cela de detenção para prisioneiros a serem transferidos de uma prisão para 
outra. Os outros prisioneiros estavam a matar tempo, comparando notas sobre as várias prisões 
alemãs em que tinham estado. 
   Um indivíduo de aspecto particularmente semeador - aparentemente um "veterano" a este re-
speito - surpreendeu os reclusos mais jovens e menos "bem viajados" com as suas histórias de 
uma prisão "mista" em que tinha estado. Parecia o tipo de instituição em que um filme com a 
classificação XXX poderia ser baseado.  
   Naturalmente, senti-me enganado. 
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