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1.000 de numere în opt luni! 
  

1.000 de numere ale publicațiilor periodice ale NSDAP/AO - în 23 
de limbi - au fost publicate în numai opt luni.   
  
  
  

Limbile includ: germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă, por-
tugheză, română , olandeză, daneză, suedeză, finlandeză, lituaniană, 
letonă, estonă, maghiară, greacă, poloneză, cehă, slovacă, slovenă, 
rusă, ucraineană și japoneză. 
  
  
  

Săptămânalele sunt doar online. Publicațiile lunare sunt atât online, 
cât și tipărite. Ambele pot fi descărcate gratuit de pe nsdapao.org. 

  
  
  

Datorită voluntariatului și donațiilor VOASTRE ! 
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Enciclopedia - Michael Kühnen 
  

5 - ARABER 
  

   Rasa semitică este un hibrid independent între cele trei rase majore (alb, negru, galben), cu 
caracteristici rasiale tipice stabile. Zona 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 ra-
siale, ceea ce a dus la diferențierea în diferite popoare. Cu toate acestea, arabii trebuie consider-
ați ca o unitate, fapt susținut și de existența unei mișcări naționale arabe și de încercările neo-
bosite 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 extins, care va face 
posibilă depășirea imperialismului superputerilor, va construi o ordine economică socialistă, fără 
dobândă, și va zdrobi 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, pre-
cum 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 Orien-
tului 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, de-
scendenții creștini ai cruciaților din Liban sau kurzii. Aceștia trebuie să fie promovați din toate 
punctele de vedere, să fie întăriți și reintegrați în rasa ariană, pentru a-i lăsa să acționeze în acest 

fel ca o paranteză a imperiului care va veni, al 
cărui principiu de bază nu este, desigur, 
metisajul condus de internaționalism, ci se ba-
zează 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 vic-
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time ale acestui capitalism au fost muncitorii industriali, care au devenit cea mai sărăcită și opri-
mată 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 social-
ism - 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 aces-
teia 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 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 sacri-
ficiu și au continuat să înșele, să exploateze și să asuprească clasa muncitoare. Astfel, marx-
ismul 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 făcut-o fructuoasă 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 ger-
mane și a început să depășească capitalismul liberal, să construiască socialismul, să facă din 
muncitor un membru egal al comunității naționale și să impună clasa muncitoare ca etică obliga-
torie a Noii Ordini pentru toți tovarășii naționali. În schimb, tradiția marxistă a mișcării munci-
torești a devenit reacționară începând cu 1914/ 25 JdF (vezi și reacțiunea). 
  

7 - MUNCĂ 
  
   Revoluția național-socialistă înlocuiește epoca burgheză cu Noua Ordine, al cărei purtător este 
muncitorul. Termenul de "muncitor" cuprinde atât clasa muncitoare ca grup social concret, an-
gajat dependent și care muncește manual în comunitatea națională, cât și atitudinea național-
socialistă față de viață, care se caracterizează prin idealismul valorilor.  
   Crearea unei veritabile Volksgemeinschaft, pe care național-socialismul o urmărește ca o con-
diție prealabilă a Noii Ordini, este posibilă numai dacă clasa muncitoare se integrează în națiune 
cu convingere și entuziasm, deoarece, având în vedere decadența tot mai mare a clasei superi-
oare și a burgheziei din lumea minusculă occidentală, forțele cele mai valoroase și cele mai sus-
ceptibile de a rămâne sănătoase ale poporului se găsesc în clasa muncitoare. 
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   Câștigarea muncitorului pentru națiune - și, prin urmare, depășirea luptei de clasă și a voinței 
pentru o comunitate națională - este totuși imaginabilă numai dacă propria națiune a munci-
torului devine patria sa conștientă, în care este recunoscută pe deplin cu realizările sale, recom-
pensat în mod corespunzător și tratat corect. Acest lucru este realizat de socialismul völkisch, cu 
egalitatea drepturilor și îndatoririlor sale, așa cum este exprimat în Germania în revendicările 
socialiste din programul de partid al Partidului Național-Socialist al Muncitorilor Germani.  
   Dincolo de aceasta, însă, național-socialismul înțelege prin muncitorism și o nouă atitudine 
față de viață, înrădăcinată etic în idealismul valorilor, al cărui ideal suprem - valoarea și sensul 
vieții umane - este comunitatea:  
   Cine, în conformitate cu aptitudinile, înclinațiile și capacitățile sale, se angajează la locul său 
și cu toate forțele sale pentru comunitatea națională, cine se străduiește să-și recunoască și să-și 
dezvolte toate talentele, întreaga sa persoană, și astfel se pune în slujba comunității naționale, 
realizează etica de a fi muncitor, este un muncitor în și pentru comunitatea națională! 
În acest scop, național-socialismul îi educă pe toți tovarășii poporului, clarificând astfel noblețea 
muncii și unind creatorii din toate straturile și grupurile unui popor într-o comunitate de muncă - 
și, prin urmare, de luptă pentru conservarea și dezvoltarea speciei: 
  

"TU NU EȘTI NIMIC, OAMENII TĂI SUNT TOTUL!" 
  
   Această deviză național-socialistă a clasei muncitoare nu proclamă lipsa de valoare a vieții 
individuale, ci doar clarifică faptul că această viață devine valoroasă și are sens doar atunci când 
este înțeleasă și trăită în serviciul comunității naționale și ca o muncă pentru supraviețuirea și 
dezvoltarea superioară a acesteia. "A crea cu abnegație în loc de a apuca în mod egoist", iată ce 
deosebește muncitorul de cetățean, viitoarea Nouă Ordine de lumea minusurilor de astăzi. 
Sarcina unui partid este de a crește și de a aduna astfel de muncitori: 
  
de un partid de bine comun împotriva unui astfel de interes propriu 
  
a unui partid al idealismului împotriva celui al materialismului 
  
un partid al revoluției împotriva celui al lumii burgheze 
  
a unui partid al poporului față de cea a internaționalismului 
  
a unui partid al muncii împotriva celui al profitului 
  
   Acest partid vrea să dea naștere Frontului Nou - este vorba de Partidul Național-Socialist al 
Muncitorilor Germani, care va fi înființat de curând! 
  

8 - FRONTUL MUNCII 
  
   Național-socialismul tinde spre un socialism völkisch, care se exprimă în ordinea economică 
 de corporativism întruchipat. În perioada de luptă, numai partidul (vezi Partidul Muncitoresc 
Național-Socialist German) este purtătorul voinței și organizația politică de avangardă în această 
luptă pentru comunitatea socialistă a poporului; după revoluție, statul, printr-o mobilizare 
politică totală, va face posibilă și va realiza și el construcția socialismului, configurând astfel 
Noua Ordine.  
   Așa cum partidul luptă mai întâi pentru putere și apoi inițiază mobilizarea totală la toate nive-
lurile existenței statului, tot așa această sarcină de a organiza avangarda politică, de a duce 
voința și de a promova mobilizarea totală în domeniul economiei naționale și, prin urmare, în 
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cadrul corporațiilor, revine frontului sindical. 
   Frontul Muncii este o subdiviziune și, prin urmare, o parte a Partidului Național Socialist. 
Acesta se angajează în favoarea eticii muncitorilor, reprezintă interesele economice ale tuturor 
muncitorilor și facilitează punerea în aplicare a planificării centrale a economiei naționale pe 
teren, adică în fabrici și în organizațiile economice.  
   Frontul muncii este împărțit în asociații profesionale, asociații de fabrică și celule de fabrică; 
acesta deține o treime din acțiunile tuturor fabricilor și întreprinderilor care depășesc o dimensi-
une minimă (a se vedea repartizarea profiturilor) și, de asemenea, desemnează candidați pentru 
alegerile pentru comitetele de întreprindere și pentru organele de autoguvernare ale cor-
porațiilor, care trebuie să se impună în cadrul unor alegeri personale libere.  
   Frontul Muncii nu este o instituție de stat, ci o subdiviziune a partidului și, prin urmare, înainte 
și după revoluție, practic a mișcării sindicale. Acesta include atât angajatorii, cât și angajații, pe 
baza viziunii național-socialiste asupra lumii și a programului de partid. 
   Prin urmare, eforturile depuse de Noul Front în activitatea sa în cadrul celulelor de fabrică și 
în apelul pentru o mișcare sindicală liberă servesc în cele din urmă la construirea acestui front al 
muncii. În stadiul actual al luptei politice, construirea frontului muncitoresc se va face cu aju-
torul unei organizații de masă a Frontului Nou, dar, mai mult decât de obicei, trebuie avut grijă 
ca aceasta să rămână în totalitate sub controlul cadrelor, pentru ca frontul muncitoresc care se 
bazează pe ea și se desprinde din ea să-și poată îndeplini efectiv mai târziu sarcina de conducere 
național-socialistă în economia națională și în corporațiile sale. 

 

9 - ARIER 
  

   Arian este termenul folosit de național-socialismul noii generații pentru membrii rasei albe, 
care este - alături de negrul "negru" și de mongolul "galben" - una dintre cele trei mari rase. 
Aceste trei tipuri de ființe umane și formele rasiale intermediare și mixte, care au fost create prin 
amestecuri rasiale, determină natura și istoria omenirii prin lupta lor pentru existență (vezi și 
lupta de clasă).  
   În consecință, arienii sunt membrii speciei umane albe, care la rândul ei este împărțită în trei 
tipuri rasiale: nordică, occidentală și orientală, care formează familiile de popoare germanice, 
romanice și slave. În plus, au existat rămășițe ale indo-europenismului oriental, precum și scin-
dări rasiale ariene în Africa de Nord și Turcia (vezi arabi și turci). 
   Zona de colonizare a marilor rase ariene este marea zonă europeană, inclusiv Africa de Nord, 
Orientul Apropiat, Persia (vezi și Europa), Africa de Sud, dublul continent american, marea 
zonă australiană, precum și zona de influență a indo-europenismului răsăritean în marea zonă 
indiană.  
Întinderea enormă a așezării ariene și, prin urmare, a spațiului vital nu poate ascunde faptul că 
rasa ariană este amenințată mortal:  
   Până la cel de-al Doilea Război Mondial, arienii, cu imperiile lor coloniale răspândite în în-
treaga lume, au dominat aproape tot pământul și au fost, din punct de vedere numeric, a doua 
cea mai puternică rasă, după popoarele mongole. Luptele fratricide ariene din timpul celor două 
războaie mondiale au distrus această supremație și au dus la declinul imperiilor coloniale. În 
același timp, triumful politico-putere al lumii minus după JdF1945/56 a inițiat decăderea tot mai 
rapidă a rasei ariene și, în legătură cu aceasta, o scădere dramatică a natalității, însoțită de o ex-
plozie a natalității popoarelor de culoare.  
   Astfel, acum, după decăderea supremației, este deja amenințat habitatul actual al popoarelor 
ariene, care reprezintă abia 20% din populația mondială, cu tendință de scădere, una dintre cele 
mai mari amenințări fiind Überfremdung-ul, care începe prin migrații masive ale celor de cu-
loare. Toate aceste evoluții pun în pericol supraviețuirea biologică a arienilor.  
   Împotriva acestui lucru se ridică național-socialismul, care astăzi se vede pe sine însuși ca o 
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voință organizată de viață nu numai a speciei de oameni nordici-germanici-germanici, ci și a 
rasei ariene ca întreg. Scopul său este comunitatea ariană a popoarelor, care, prin repatrierea 
străinilor, pune capăt înstrăinării zonei centrale a spațiului vital arian, prin segregare rasială, 
conservă zonele deja aproape pierdute ca zone de colonizare și asigură zona naturală de influ-
ență prin promovarea și reintegrarea rămășițelor indo-germanismuluioriental în Persia (vezi Par-
sees), în zona metropolitană indiană, precum și a scindărilor rasiale ariene din Africa de Nord și 
Orientul Apropiat. În plus, rata natalității trebuie să fie din nou ridicată la un nivel suficient 
pentru a menține populația. 
   Voința de supraviețuire, care devine vizibilă în comunitatea ariană a popoarelor, se exprimă 
prin construirea unei Noi Ordini în acord cu specia și natura, care să depășească decadența actu-
ală. Purtătorul acestei voințe de supraviețuire și de dezvoltare superioară a speciei ariene a omu-
lui este mișcarea mondială național-socialistă, a cărei bază este formată din partidele NS völk-
ischrespective (vezi și Partidul Național-Socialist al Muncitorilor Germani). 
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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". 
 
 

 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 reprezentau 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. 
  

  
10. 

  
   Eram într-un hotel danez cu tovarășul meu englez, Mike. Nu eram căutați de poliția daneză, 
dar, cu toate acestea, ne-au ținut sub o supraveghere foarte strictă, ca o favoare profesională față 
de omologii lor vest-germani. Mai ales că hotelul se afla la doar câteva sute de metri de granița 
vest-germană! 
   Într-o noapte rece, întunecată și ploioasă, Mike și cu mine am decis să ne distrăm puțin. 
   Am părăsit în liniște hotelul și am început să ne îndreptăm spre o zonă împădurită de-a lungul 
graniței. În scurt timp, "umbrele aveau lanterne". Am reușit să ne întoarcem nevăzuți în camera 
noastră de hotel și, privind cu atenție prin ferestrele camerei noastre neiluminate, am observat 
mai mulți danezi în civil care se grăbeau în ploaie să ne caute. 
   "Mike", am comentat eu, "dacă ar trimite doar câteva agente atrăgătoare, ar putea să ne 
urmărească cu exactitate fără să aibă nevoie de atâția bărbați." 
   Și lui Mike i-a plăcut ideea asta. Din păcate, danezii nu erau atât de progresiști. 
  

  
11. 

  
   Mă aflam într-o celulă de detenție pentru deținuții care erau transferați dintr-o închisoare în 
alta. Ceilalți prizonieri își omorau timpul comparând notițe despre diferitele închisori germane 
în care fuseseră. 
   Un individ cu un aspect deosebit de semeț - aparent un "veteran" în această privință - i-a uimit 
pe deținuții mai tineri și mai puțin "experimentați" cu poveștile sale despre o închisoare "mixtă" 
în care a fost. Părea genul de instituție pe care s-ar putea baza un film XXX.  
   Bineînțeles, m-am simțit înșelat. 
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