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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

4 - ANTISEMITISM 

  
   Rasa semitică - numită și rasa Orientului Apropiat - este o rasă mixtă deosebită, 

a cărei principală zonă de colonizare este Africa de Nord și Asia Apropiată și care 

se împinge în această zonă ca un tampon, dar și ca un mediator între cele trei mari 

rase (alb, negru, galben). Rasa semitică are caracteristici de rasă fizice și psihice 

clare, stabile din punct de vedere biologic, trebuie privită, prin urmare, în opoziție 

cu celelalte rase, ca fiind neînrudite ca specie.  

   Tipul de rasă semitică corespunde, prin urmare, și unei viziuni a lumii, atitudini 

de viață și religiozitate proprii rasei. În măsura în care acestea servesc la 

conservarea și perfecționarea propriei rase, cum este, de exemplu, islamul pentru 

arabii semiți, nu rezultă nicio problemă pentru oamenii de altă natură. 

   În cursul istoriei culturale europene, însă, influențele spirituale emanate de 

iudaismul semitic au devenit din ce în ce mai puternice și trebuie numite 

dezastruoase. Printre acestea se numără în primul rând dogmatismul, fanatismul, 

ideologia egalității și individualismul, toate acestea fiind străine spiritului și 

sufletului arian (vezi Arian) și favorizând decăderea acestuia. Aceste influențe se 

concretizează în curente spirituale sau politice precum creștinismul, marxismul, 

capitalismul liberal, psihanaliza și altele asemenea, pentru a sfârși în cele din 

urmă, complet golite de orice conținut spiritual, în materialism. 

   Împotriva acestor influențe și curenți se îndreaptă lupta intelectuală de apărare a 

antisemitismului, care în Germania își găsește expresia politică în punctul 24 din 

programul de partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani, în 

care lupta împotriva "spiritului materialist evreiesc din interiorul și din afara 

noastră" este descrisă ca o condiție prealabilă pentru refacerea comunității 
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naționale. Astfel, antisemitismul este o componentă esențială a național-

socialismului - a național-socialismului atât ca viziune asupra lumii, cât și ca mod 

de viață.  

   Aceste influențe și curente de gândire și sentimente semite nu sunt însă doar 

rezultate accidentale ale întâlnirii unor rase diferite, ci și arme politice ale 

iudaismului în lupta sa pentru dominația mondială. Purtătorul acestei lupte politice 

a iudaismului în prezent este sionismul ca putere organizată a evreilor din lume și, 

prin urmare, ca mișcare națională evreiască. 

   Împotriva acestei situații, Partidul Național-Socialist își organizează lupta 

politică defensivă. Deoarece în această luptă lumea islamică și arabii semiți nu 

reprezintă o amenințare suplimentară, ci un partener de alianță dezirabil, este 

recomandabil să se folosească termenul de antiiudaism pentru lupta defensivă 

intelectuală și de antisionism pentru lupta defensivă politică și să se lase termenul 

istoric de "antisemitism" să se retragă în fundal. 

   Scopul național-socialismului în această luptă este eliminarea pericolului 

spiritual și politic care provine de la evrei printr-o soluție finală a problemei 
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evreiești, care, contrar propagandei atroce obișnuite, nu înseamnă exterminarea 

sau persecutarea poporului evreu, ci pur și simplu să facă posibilă și să 

restabilească libertatea popoarelor ariene în conformitate cu propriul lor mod de a 

gândi, de a simți și de a trăi. 

  

5 - ARABER 
  

   Rasa semitică este un hibrid independent între cele trei rase majore (alb, negru, 

galben), cu caracteristici rasiale tipice stabile. Aria sa de colonizare este întreaga 

coastă mediteraneană nord-africană, până la zona de colonizare pur negroidă din 

Africa Centrală, precum și Orientul Apropiat până la granițele zonei de colonizare 

a turcilor și a perșilor (a se vedea, de asemenea, Parsees și Indoeuropenismul 

oriental). 

   Nucleul etnic al rasei semitice este familia de popoare arabe, a căror zonă de 

origine este vasta peninsulă arabă, dar care, datorită dinamicii de cucerire a 

Islamului, s-a extins pe întreaga zonă mai mare menționată mai sus și a modelat-o, 

dar în acest proces a absorbit diverse elemente rasiale, ceea ce a dus la 

diferențierea în diferite popoare. Cu toate acestea, arabii trebuie considerați ca o 

unitate, fapt susținut și de existența unei mișcări naționale arabe și de încercările 

neobosite ale acesteia de a crea o națiune arabă proprie. 

   Arabii sunt aliații naturali ai unei Europe național-socialiste:  

   Naționalismul arab, la fel ca naționalismul european, luptă împotriva 

imperialismului și pentru libertate. Național-socialismul și islamul sunt, de 

asemenea, unite prin lupta împotriva sclaviei interesului ca o condiție prealabilă 

pentru socialismul nemarxist. Și, în cele din urmă, națiunea arabă suferă de pe 

urma terorii sionismului, care și-a înființat statul pirat Israel pe pământ arab și 

care, în parte, a ucis și expulzat poporul arab al palestinienilor, în parte l-a 

subjugat și îl asuprește până în prezent. Cu toate acestea, se știe că sionismul este 

principalul dușman al național-socialismului, care se opune fără milă luptei 

sioniste pentru dominația mondială. Toate acestea sunt condiții prealabile pentru 

formarea unui spațiu european-arab mai mare, care să facă posibilă depășirea 

imperialismului superputerilor, să construiască o ordine economică socialistă, fără 

dobândă și să zdrobească pretențiile sionismului. 

   Unitatea regiunii euro-arabe ca spațiu comun de viață are rădăcini istorice 

profunde încă din epoca romană și va permite libertatea și autosuficiența tuturor 

popoarelor care trăiesc în ea, precum și independența față de dominația 

imperialistă în politică, economie, apărare națională și cultură. Acesta este motivul 

pentru care național-socialismul noii generații depune eforturi pentru crearea celui 

de-al patrulea Reich ca ordine comună a Europei, Africii de Nord și Orientului 
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Apropiat.  

   Puntea dintre rase este formată din multiplele fragmente de rasă ariană (a se 

vedea Arieni) din zonele de colonizare arabă - de exemplu triburile berbere din 

Maghreb, copții din Aegpia, descendenții creștini ai cruciaților din Liban sau 

kurzii. Aceștia trebuie să fie promovați din toate punctele de vedere, să fie 

consolidați și reintegrați în rasa ariană, pentru a-i lăsa să funcționeze astfel ca o 

paranteză a imperiului care va veni, al cărui principiu de bază nu este, desigur, 

amestecul rasial condus de internaționalism, ci se bazează pe cerința de segregare 

rasială. 

  

  

6 - MIȘCAREA SINDICALĂ 
  

   Industrializarea crescândă în habitatul rasei ariene (vezi Arieni) a produs tot mai 

mulți muncitori industriali în ultima sută de ani și, în același timp, a agravat la 

scară uriașă caracterul exploatator al capitalismului. Principalele victime ale 

acestui capitalism au fost muncitorii industriali, care au devenit cea mai sărăcită și 

oprimată clasă socială - clasa muncitoare. În mod irezistibil, protestul față de 

sărăcia lor disperată și dorința lor de a avea o ordine socială echitabilă, fără 

exploatare și opresiune - dorința de socialism - a crescut în interiorul lor. 

Purtătorul acestui protest și al acestui dor a devenit mișcarea muncitorească, iar 

forma sa de exprimare, lupta de clasă.  

   Încă de la început, mișcarea muncitorească s-a aflat sub influența predominantă 

a marxismului și a adoptat dogmatismul politic și ideologic al acestuia: credința în 

egalitatea tuturor oamenilor.  Internaționalismul și alte principii antispecie și 

antinaturale au înstrăinat complet clasa muncitoare de poporul său, de națiunea sa, 

de rasa sa și de tradițiile sale.  

   Clasa muncitoare trebuia să fie purtătorul internaționalist al unei revoluții 

mondiale marxiste. Această concepție a obiectivului a transformat de timpuriu 

mișcarea muncitorească în unealta și masa de manipulare a sionismului în lupta sa 

pentru dominația mondială și, astfel, a îndepărtat-o de sarcina sa reală.  

   Pe de altă parte, însă, situația dificilă a clasei muncitoare în capitalism și 

necesitatea luptei de clasă erau de netăgăduit. Până la izbucnirea Primului Război 

Mondial, mișcarea muncitorească nu a reușit să scape de această dihotomie tragică 

între necesitate și justificare și de abuzul acesteia de către liderii antiovrești, în 

spatele cărora se aflau interesele de putere sioniste, și astfel a rămas ineficientă în 

ceea ce privește politica de putere, chiar dacă a reușit să atenueze și să depășească 

în mod concret unele nemulțumiri. 

   Izbucnirea Primului Război Mondial a provocat o trezire națională copleșitoare 
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în toate popoarele ariene implicate, înlăturând bântuirea internaționalismului și 

integrând clasa muncitoare în comunitatea de voință a națiunii.  

   În Primul Război Mondial, muncitorul european, prin voința sa proprie și 

conștientă, a devenit membru al comunității naționale! Și a confirmat această 

voință cu sângele său și cu moartea de soldat de o sută de mii de ori. Cu toate 

acestea, spre sfârșitul războiului și în perioada postbelică, a devenit evident că 

democrațiile occidentale cu capitalismul lor liberal au respins acest sacrificiu și au 

continuat să înșele, să exploateze și să asuprească clasa muncitoare. Astfel, 

marxismul a recâștigat o parte din clasa muncitoare dezamăgită, care îl respinsese 

în unanimitate în 1914/25 JdF. 

Dar în național-socialism și fascism au apărut în Europa acele forțe politice care 

au devenit moștenitorii mișcării muncitorești și au preluat moștenirea voinței 

clasei muncitoare din 1914/23 JdF în tradițiile lor și au fructificat-o din punct de 

vedere politic.  

   În Germania, această mișcare națională a muncitorilor a format Partidul Național

-Socialist al Muncitorilor Germani. Acest partid este moștenitorul și executorul 

mișcării muncitorești germane și a început să depășească capitalismul liberal, să 

construiască socialismul, să facă din muncitor un membru egal al comunității 
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naționale și să impună clasa muncitoare ca etică obligatorie a Noii Ordini pentru 

toți tovarășii naționali. În schimb, tradiția marxistă a mișcării muncitorești a 

devenit reacționară începând cu 1914/ 25 JdF (vezi și reacțiunea). 
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Distracție sub svastică 
  
Activismul național-socialist are și el momentele sale mai ușoare! Iată un 
fragment din broșura lui Gerhard Lauck "Fun Under the Swastika". 
  
  

 8. 
  
   La telefon a răspuns ofițerul de serviciu de la sediul partidului. Negrul de la 
celălalt capăt al firului formase în mod evident un număr greșit. Credea că îl avea 
pe șeful său la telefon și își cerea scuze că a întârziat la serviciu... din nou. 
   După ce a terminat, ofițerul de serviciu a spus: "NU veniți la serviciu. Ești con-
cediat!" Apoi a trântit telefonul. 

  
  

9. 
  
   Național-socialismul este interzis în Germania. Prin urmare, nu este surprinzător 
faptul că mulți tovarăși s-au alăturat "Partidului Național Democrat" (NPD) de 
dreapta în anii 1960. 
   În mod public trebuiau să se prefacă loiali democrației, mai ales dacă reprezen-
tau oficial PND la televiziune etc. 
   Compromisul unui tovarăș a stârnit o oarecare agitație. Vedeți voi, acesta avea 
obiceiul de a purta un ac cu zvastică pe reversul reverului. Din nefericire, reverul 
său a fost din greșeală tras la spate, expunând astfel insigna cu svastica... în timp 
ce dădea un interviu televizat pentru NPD, organizația democratică și legală! 
   Presa a adorat acest lucru. Dar NPD l-a forțat să demisioneze din funcție. 
   Aceasta este o problemă pe care NSDAP/AO nu o are. 
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