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1 000 vydaní za osem mesiacov! 
  

Len za osem mesiacov vyšlo 1 000 čísel periodík NSDAP/AO v 23 
jazykoch.   
  
  
  

Medzi jazyky patria: Jazyky: nemčina, angličtina, francúzština, 
taliančina, španielčina, portugalčina, rumunčina , holandčina, 
dánčina, švédčina, fínčina, litovčina, lotyština, estónčina, 
maďarčina, gréčtina, poľština, čeština, slovenčina, slovinčina, rušti-
na, ukrajinčina a japončina. 
  
  
  

Týždenníky sú dostupné len online. Mesačníky vychádzajú online aj 
v tlačenej podobe. Oba si môžete bezplatne stiahnuť z nsdapao.org. 

  
  
  

Vďaka VAŠEMU dobrovoľníctvu a darom ! 
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Encyklopédia - Michael Kühnen 
  

5 - ARABER 
  

   Semitská rasa je nezávislý hybrid medzi tromi hlavnými rasami (biela, čierna, žltá) so sta-
bilnými rasovo typickými vlastnosťami. Jej osídlenou oblasťou je celé severoafrické pobrežie 
Stredozemného mora až po čisto negroidnú osídlenú oblasť v strednej Afrike, ako aj Blízky 
východ až po hranice osídlenej oblasti Turkov a Peržanov (pozri tiež Parsovia a východná in-
doeuropeistika). 
   Etnickým jadrom semitskej rasy je rodina národov Arabov, ktorých pôvodnou oblasťou je 
rozľahlý Arabský polostrov, ale ktorí sa v dôsledku dynamiky dobývania islamu rozšírili na ce-
lé, vyššie uvedené, väčšie územie a formovali ho, ale v tomto procese absorbovali rôzne rasové 
prvky, čo viedlo k diferenciácii na rôzne národy. Napriek tomu treba Arabov považovať za jed-
notu, čo podporuje aj existencia arabského národného hnutia a jeho neúnavné snahy o 
vytvorenie vlastného arabského národa. 
   Arabi sú prirodzenými spojencami národno-socialistickej Európy:  
   Arabský nacionalizmus, rovnako ako európsky nacionalizmus, bojuje proti imperializmu a za 
slobodu. Národný socializmus a islam spája aj boj proti otroctvu úrokov ako predpoklad 
nemarxistického socializmu. A napokon, arabský národ trpí terorom sionizmu, ktorý na arabskej 
pôde založil svoj pirátsky štát Izrael a čiastočne vyvraždil a vyhnal arabský ľud Palestínčanov, 
čiastočne si ich podmanil a utláča ich dodnes. Je však známe, že sionizmus je hlavným nepri-
ateľom národného socializmu, ktorý sa nemilosrdne stavia proti sionistickej snahe o ovládnutie 
sveta. To všetko sú predpoklady na vytvorenie európskeho a arabského veľkého priestoru, ktorý 
umožní prekonať imperializmus veľmocí, vybudovať bezúročný socialistický hospodársky pori-
adok a rozbiť nároky sionizmu. 
   Jednota európsko-arabského regiónu ako spoločného životného priestoru má hlboké historické 
korene od rímskych čias a umožní slobodu a sebestačnosť všetkých národov, ktoré v ňom žijú, 
ako aj nezávislosť od imperialistickej nadvlády v oblasti politiky, hospodárstva, národnej obrany 
a kultúry. Preto sa národný socializmus novej generácie usiluje o vytvorenie Štvrtej ríše ako 
spoločného poriadku Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu.  
   Most medzi rasami tvoria rozmanité odštiepky árijskej rasy (pozri Árijci) v arabských 
osídlených oblastiach - napríklad berberské kmene v Maghrebe, kopti z Egpie, kresťanskí po-
tomkovia križiakov v Libanone alebo Kurdi. Treba ich všestranne podporovať, posilňovať a 
opätovne začleňovať do árijskej rasy, aby mohli takto pôsobiť ako zátvorka nastupujúcej ríše, 
ktorej základným princípom, samozrejme, nie je miešanie poháňané internacionalizmom, ale 
vychádza z požiadavky rasovej segregácie. 

  

6 - ROBOTNÍCKE HNUTIE 
  
   Rastúca industrializácia v prostredí árijskej 
rasy (pozri Árijci) produkovala v posledných 
sto rokoch čoraz viac priemyselných ro-
botníkov a zároveň v obrovskom rozsahu 
zhoršovala vykorisťovateľský charakter kapital-
izmu. Hlavnými obeťami tohto kapitalizmu boli 
priemyselní robotníci, ktorí sa stali 
najchudobnejšou a najutláčanejšou 
spoločenskou vrstvou - robotníckou triedou. 
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Neodolateľne v nich rástol protest proti ich zúfalej chudobe a túžba po sociálne spravodlivom 
poriadku bez vykorisťovania a útlaku - túžba po socializme. Nositeľom tohto protestu a tejto 
túžby sa stalo robotnícke hnutie, jeho výrazovou formou triedny boj.  
   Robotnícke hnutie sa už na začiatku dostalo pod dominantný vplyv marxizmu a prijalo jeho 
politický a ideologický dogmatizmus: vieru v rovnosť všetkých ľudí.  Internacionalizmus a 
ďalšie protirodové a protiprírodné princípy úplne odcudzili robotnícku triedu jej ľudu, národu, 
rase a tradíciám.  
   Robotnícka trieda mala byť internacionalistickou nositeľkou marxistickej svetovej revolúcie. 
Takéto poňatie cieľa urobilo z robotníckeho hnutia už na začiatku nástroj a manipulačnú masu 
sionizmu v jeho úsilí o ovládnutie sveta, a tým ho odcudzilo od jeho skutočnej úlohy.  
   Na druhej strane však bola ťažká situácia robotníckej triedy v kapitalizme a nevyhnutnosť 
triedneho boja nepopierateľná. Až do vypuknutia prvej svetovej vojny sa robotnícke hnutie ne-
dokázalo vymaniť z tejto tragickej dichotómie medzi nevyhnutnosťou a oprávnenosťou a jej 
zneužitím proti robotníckej triede zameranými vodcami, za ktorými stáli sionistické mocenské 
záujmy, a tak zostalo z hľadiska mocenskej politiky neúčinné, aj keď dokázalo konkrétne 
zmierniť a prekonať niektoré krivdy. 
   Vypuknutie prvej svetovej vojny vyvolalo vo všetkých zúčastnených árijských národoch 
ohromné národné prebudenie, ktoré zmietlo strašidlo internacionalizmu a začlenilo robotnícku 
triedu do spoločenstva vôle národa.  
   V prvej svetovej vojne sa európsky robotník z vlastnej a vedomej vôle stal členom národného 
spoločenstva! A túto vôľu potvrdil svojou krvou a stotisíckrát prežitou smrťou vojaka. Ku koncu 
vojny a v povojnovom období sa však ukázalo, že západné demokracie so svojím liberálnym 
kapitalizmom túto obeť odmietli a naďalej podvádzali, vykorisťovali a utláčali robotnícku 
triedu. Marxizmus tak získal späť časť sklamanej robotníckej triedy, ktorá ho v rokoch 1914/25 
JdF jednomyseľne odmietla. 
V národnom socializme a fašizme však v Európe vyrástli tie politické sily, ktoré sa stali dedičmi 
robotníckeho hnutia a prevzali do svojich tradícií odkaz vôle robotníckej triedy z rokov 1914/23 
JdF a politicky ho zúrodnili.  
   V Nemecku toto národné robotnícke hnutie vytvorilo Národnosocialistickú nemeckú ro-
botnícku stranu. Táto strana je dedičkou a vykonávateľkou nemeckého robotníckeho hnutia a 
začala prekonávať liberálny kapitalizmus, budovať socializmus, urobiť z robotníka rov-
noprávneho člena národného spoločenstva a presadiť robotnícku triedu ako povinnú etiku no-
vého poriadku pre všetkých národných súdruhov. Naproti tomu marxistická tradícia robotnícke-
ho hnutia sa od roku 1914/ 25 JdFstala reakčnou (pozri aj reakcia). 
  

7 - PRACOVISKO 
  
   Národnosocialistická revolúcia nahrádza buržoáznu éru novým poriadkom, ktorého nositeľom 
je robotník. Pojem "robotník" zahŕňa tak robotnícku triedu ako konkrétnu, závisle zamestnanú a 
manuálne pracujúcu sociálnu skupinu v národnom spoločenstve, ako aj národnosocialistický 
postoj k životu, ktorý sa vyznačuje hodnotovým idealizmom.  
   Vytvorenie skutočného Volksgemeinschaft, o ktoré sa národný socializmus usiluje ako o 
predpoklad nového poriadku, je možné len vtedy, ak sa robotnícka trieda presvedčivo a s 
nadšením začlení do národa, pretože vzhľadom na rastúci úpadok vyššej triedy a buržoázie zá-
padného mínusového sveta sa najcennejšie a najpravdepodobnejšie zdravé sily národa nachádza-
jú v robotníckej triede. 
   Víťazstvo robotníka pre národ - a teda prekonanie triedneho boja a vôle po národnom 
spoločenstve - je však mysliteľné len vtedy, ak sa vlastný národ robotníka stane jeho vedomou 
vlasťou, v ktorej bude plne uznaný za svoje výkony, primerane odmenený a bude sa s ním spra-
vodlivo zaobchádzať. To sa realizuje prostredníctvom völkisch socializmu s jeho rovnosťou 



4 

práv a povinností, ako to v Nemecku vyjadrujú socialistické požiadavky straníckeho programu 
Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany.  
   Okrem toho však národný socializmus pod robotníctvom rozumie aj nový postoj k životu, 
eticky zakorenený v hodnotovom idealizme, ktorého najvyšším ideálom - hodnotou a zmyslom 
ľudského života - je spoločenstvo:  
   Kto sa podľa svojich vloh, sklonov a schopností venuje na svojom mieste a zo všetkých síl 
národnému spoločenstvu, kto sa usiluje spoznať a rozvinúť všetky svoje schopnosti, celé svoje 
ja, a tým sa dáva do služieb národného spoločenstva, realizuje etiku byť robotníkom, je ro-
botníkom v národnom spoločenstve a pre národné spoločenstvo! 
Za týmto účelom národný socializmus vychováva všetkých súdruhov z ľudu, čím objasňuje 
ušľachtilosť práce a spája tvorcov všetkých vrstiev a skupín ľudu do spoločenstva práce - a tým 
aj úsilia o zachovanie a rozvoj druhu: 
  

"TY SI NIČ, TVOJI ĽUDIA SÚ VŠETKO!" 
  
   Toto národnosocialistické heslo robotníckej triedy nehlásá bezcennosť individuálneho života, 
ale len jasne ukazuje, že tento život sa stáva hodnotným a zmysluplným len vtedy, keď je chá-
paný a žitý v službe národnému spoločenstvu a ako práca pre jeho prežitie a vyšší rozvoj. 
"Nezištne tvoriť namiesto sebecky chytať", to je to, čo odlišuje robotníka od občana, budúci 
Nový poriadok od dnešného mínusového sveta. Úlohou strany je vychovávať a zhromažďovať 
takýchto pracovníkov: 
  
strany spoločného dobra proti takýmto vlastným záujmom 
  
strany idealizmu proti strane materializmu 
  
strana revolúcie proti buržoáznemu svetu 
  
strany ľudu proti strane internacionalizmu 
  
strany práce proti strane zisku 
  
   Táto strana chce uviesť do života Nový front - je to Národnosocialistická nemecká robotnícka 
strana, ktorá má byť novozaložená! 
  

8 - PRACOVNÁ FRONTA 
  
   Národný socializmus sa usiluje o völkisch socializmus, ktorý sa prejavuje v hospodárskom 
poriadku 
 stelesneného korporativizmu. V období boja je nositeľom vôle a politickou predvojovou or-
ganizáciou v tomto boji za socialistické spoločenstvo ľudu len strana (pozri Národnosocialis-
tická nemecká robotnícka strana); po revolúcii štát prostredníctvom totálnej politickej mobi-
lizácie umožní a uskutoční aj výstavbu socializmu, čím sa formuje Nový poriadok.  
   Tak ako strana najprv bojuje o moc a potom iniciuje totálnu mobilizáciu na všetkých úrovni-
ach existencie štátu, tak táto úloha organizovať politický predvoj, niesť vôľu a podporovať totál-
nu mobilizáciu v oblasti národného hospodárstva, a teda v korporáciách, pripadá pracovnému 
frontu. 
   Pracovný front je odnožou, a teda súčasťou Národnosocialistickej strany. Hlási sa k etike 
pracujúceho ľudu, zastupuje hospodárske záujmy všetkých pracujúcich a napomáha realizácii 
centrálneho plánovania národného hospodárstva v praxi, t. j. v závodoch a hospodárskych or-
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ganizáciách.  
   Pracovný front sa delí na profesijné združenia, závodné združenia a závodné bunky; má treti-
nový podiel vo všetkých závodoch a podnikoch nad minimálnu veľkosť (pozri podiel na zisku) a 
tiež nominuje kandidátov do volieb do závodných rád a samosprávnych orgánov podnikov, ktorí 
musia a majú zvíťaziť v slobodných osobných voľbách.  
   Pracovný front nie je štátnou inštitúciou, ale organizačnou zložkou strany, a teda pred 
revolúciou a po nej prakticky odborového hnutia. Zahŕňa zamestnávateľov aj zamestnancov na 
základe národnosocialistického svetonázoru a programu strany. 
   Úsilie Nového frontu v rámci práce v továrenských bunkách a volanie po slobodnom odbo-
rovom hnutí preto v konečnom dôsledku slúži na budovanie tohto odborového frontu. V sú-
časnej etape politického boja sa budovanie pracovného frontu uskutoční s pomocou masovej 
organizácie Nového frontu, ale ešte viac ako obvykle treba dbať na to, aby táto zostala úplne 
pod kontrolou kádrov, aby pracovný front, ktorý na nej stavia a z nej vyrastá, mohol neskôr 
skutočne plniť svoju národnosocialistickú úlohu vedenia v národnom hospodárstve a jeho podni-
koch. 

 

9 - ARIER 
  

   Árijec je termín národného socializmu novej generácie pre príslušníkov bielej rasy, ktorá je - 
popri negroidnej "čiernej" a mongolskej "žltej" - jednou z troch veľkých rás. Tieto tri druhy ľud-
ských bytostí a rasové medzistupne a zmiešané formy, ktoré vznikli zmiešaním rás, určujú 
prírodu a dejiny ľudstva svojím bojom o existenciu (pozri aj triedny boj).  
   Árijci sú teda príslušníci bieleho ľudského druhu, ktorý sa delí na tri rasové typy: nordický, 
západný a východný, ktoré tvoria rodiny germánskych, románskych a slovanských národov. 
Okrem toho existovali zvyšky východnej indoeurópskej rasy, ako aj árijské rasové odštiepky v 
severnej Afrike a Turecku (pozri Arabi a Turci). 
   Osídlenou oblasťou árijských veľkých rás je európska veľká oblasť vrátane severnej Afriky, 
Blízkeho východu, Perzie (pozri tiež Európa), južnej Afriky, amerického dvojitého kontinentu, 
austrálskej veľkej oblasti, ako aj oblasť vplyvu východných Indoeurópanov v indickej veľkej 
oblasti.  
Obrovský rozsah árijského osídlenia a tým aj životného priestoru nemôže zakryť skutočnosť, že 
árijská rasa je smrteľne ohrozená:  
   Až do druhej svetovej vojny Árijci so svojimi svetovými koloniálnymi ríšami ovládali takmer 
celú zem a boli po Mongoloch druhou najsilnejšou rasou. Árijské bratovražedné boje počas 
dvoch svetových vojen túto nadvládu zničili a viedli k zániku koloniálnych ríš. Mocensko-
politický triumf mínusového sveta po JdF1945/56 zároveň inicioval stále rýchlejšie postupujúci 
úpadok árijskej rasy a s ním spojený dramatický pokles pôrodnosti, ktorý sprevádza explózia 
pôrodnosti farebných národov.  
   Takto je teraz po rozpade nadvlády ohrozený už aj skutočný životný priestor árijských národ-
ov, ktoré predstavujú sotva 20 % svetovej populácie s klesajúcou tendenciou, pričom jednou z 
najväčších hrozieb je Überfremdung začínajúci masovou migráciou farebných. Všetky tieto 
udalosti ohrozujú biologické prežitie Árijcov.  
   Proti tomu sa stavia národný socializmus, ktorý sa dnes chápe ako organizovaná vôľa k životu 
nielen nordicko-germánskeho druhu človeka, ale celej árijskej rasy. Jeho cieľom je árijské 
spoločenstvo národov, ktoré repatriáciou cudzincov ukončí odcudzenie jadrovej oblasti 
árijského životného priestoru, rasovou segregáciou zachová už takmer stratené oblasti ako ob-
lasti osídlenia a zabezpečí prirodzenú oblasť vplyvu podporou a reintegráciou zvyškov 
východného indogermánstva v Perzii (pozri Parsovia), v indickej metropole, ako aj árijských 
rasových odštiepencov v severnej Afrike a na Blízkom východe. Okrem toho je potrebné opäť 
zvýšiť pôrodnosť na úroveň postačujúcu na udržanie populácie. 
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   Vôľa prežiť, ktorá sa prejavuje v árijskom spoločenstve národov, sa prejavuje v budovaní No-
vého poriadku v súlade s druhom a prírodou, ktorý prekonáva súčasný úpadok. Nositeľom tejto 
vôle k prežitiu a k vyššiemu rozvoju árijského druhu človeka je národnosocialistické svetové 
hnutie, ktorého základ tvoria príslušné völkisch NS strany (pozri aj Národnosocialistická 
nemecká robotnícka strana). 
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Zábava pod hákovým krížom 
  
Národnosocialistický aktivizmus má aj svetlejšie chvíle! Tu je úryvok z brožúrky Gerhar-
da Laucka "Zábava pod hákovým krížom". 
 
 

 9. 
  
   Národný socializmus je v Nemecku zakázaný. Preto nie je prekvapujúce, že mnohí súdruhovia 
vstúpili v 60. rokoch do pravicovej "Národnodemokratickej strany" (NPD). 
   Verejne museli predstierať lojalitu voči demokracii, najmä ak oficiálne reprezentovali NPD v 
televízii a pod. 
   Kompromis jedného súdruha vyvolal menší rozruch. Viete, mal vo zvyku nosiť na zadnej 
strane klopy sponu s hákovým krížom. Nanešťastie sa mu klopa nešťastnou náhodou zastrčila 
dozadu, čím sa špendlík s hákovým krížom odhalil... keď poskytoval televízny rozhovor pre 
legálnu demokratickú NPD! 
   Médiám sa to páčilo. NPD ho však prinútila odstúpiť z funkcie. 
   To je jeden z problémov, ktorý NSDAP/AO nemá. 
  

  
10. 

  
   Bol som v dánskom hoteli s mojím anglickým kamarátom Mikom. Dánska polícia nás 
nehľadala, ale napriek tomu nás veľmi prísne sledovala ako profesionálnu službu svojim zápa-
donemeckým kolegom. Najmä preto, že hotel sa nachádzal len pár sto metrov od zápa-
donemeckých hraníc! 
   Jednej chladnej, tmavej a daždivej noci sme sa s Mikom rozhodli, že sa trochu zabavíme. 
   Potichu sme opustili hotel a vydali sme sa smerom k zalesnenej oblasti pozdĺž hranice. V oka-
mihu sme sa ocitli v "tieni s baterkami". Podarilo sa nám nepozorovane vrátiť do hotelovej izby 
a pozorne sledujúc cez okná našej neosvetlenej izby sme spozorovali niekoľko dánskych mužov 
v civile, ktorí sa v daždi preháňali a hľadali nás. 
   "Mike," poznamenal som, "keby tam poslali pár atraktívnych agentiek, mohli by nás presne 
sledovať a nepotrebovali by toľko mužov." 
   Aj Mikeovi sa tento nápad páčil. Nanešťastie, títo Dáni neboli až takí pokrokoví. 
  

  
11. 

  
   Bol som v cele pre väzňov, ktorých prevážali z jednej väznice do druhej. Ostatní väzni zabíjali 
čas porovnávaním poznámok o rôznych nemeckých väzniciach, v ktorých boli. 
   Jeden obzvlášť vydarený chlapík - v tomto smere zrejme "veterán" - udivoval mladších, menej 
"skúsených" väzňov svojimi príbehmi o "koedukovanej" väznici, v ktorej bol. Znelo to ako typ 
inštitúcie, podľa ktorej by mohol byť natočený film s označením XXX.  
   Prirodzene som sa cítil podvedený. 



8 

 


