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1.000 izvodov v osmih mesecih! 
  

V samo osmih mesecih je bilo izdanih 1.000 številk revij NSDAP/AO 
v 23 jezikih.   
  
  
  

Jeziki vključujejo: jeziki: nemški, angleški, francoski, italijanski, 
španski, portugalski, romunski , nizozemski, danski, švedski, finski, 
litovski, latvijski, estonski, madžarski, grški, poljski, češki, slovaški, 
slovenski, ruski, ukrajinski in japonski. 
  
  
  

Tedniki so dostopni samo prek spleta. Mesečniki so na voljo na 
spletu in v tiskani obliki. Oba lahko brezplačno prenesete s spletne 
strani nsdapao.org. 

  
  
  

Zahvaljujoč VAŠEMU prostovoljstvu in donacijam! 
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Enciklopedija - Michael Kühnen 
  

5 - ARABER 
  

   Semitska rasa je neodvisen hibrid med tremi glavnimi rasami (bela, črna, rumena) s stabilnimi 
rasnimi značilnostmi. Njeno poselitveno območje je celotna severnoafriška sredozemska obala 
do povsem negroidnega poselitvenega območja v osrednji Afriki, pa tudi Bližnji vzhod do meja 
poselitvenega območja Turkov in Perzijcev (glej tudi Parziji in vzhodnoindoevropejstvo). 
   Etnično jedro semitske rase je družina arabskih ljudstev, katerih izvorno območje je pros-
transtvo Arabskega polotoka, ki pa se je zaradi dinamike osvajanja islama razširilo na celotno, 
zgoraj omenjeno, večje območje in ga oblikovalo, vendar je pri tem absorbiralo različne rasne 
elemente, kar je privedlo do diferenciacije v različna ljudstva. Kljub temu je treba Arabce obrav-
navati kot enotnost, kar potrjujeta tudi obstoj arabskega nacionalnega gibanja in njegova 
neutrudna prizadevanja za oblikovanje lastnega arabskega naroda. 
   Arabci so naravni zavezniki nacionalsocialistične Evrope:  
   Arabski nacionalizem se tako kot evropski nacionalizem bori proti imperializmu in za svo-
bodo. Nacionalsocializem in islam združuje tudi boj proti suženjstvu obresti kot predpogoju za 
nemarksistični socializem. In končno, arabski narod trpi zaradi terorja sionizma, ki je na ar-
abskih tleh ustanovil svojo piratsko državo Izrael ter deloma pobil in izgnal arabsko ljudstvo 
Palestincev, deloma si jih je podredil in jih zatira še danes. Znano pa je, da je sionizem glavni 
sovražnik nacionalsocializma, ki neusmiljeno nasprotuje sionističnemu prizadevanju za svetov-
no prevlado. Vse to so predpogoji za oblikovanje evropskega in arabskega velikega območja, ki 
bo omogočilo premagati imperializem velesil, vzpostaviti brezobrestni socialistični gospodarski 
red in razbiti pretenzije sionizma. 
   Enotnost evropsko-arabske regije kot skupnega življenjskega prostora ima globoke 
zgodovinske korenine že od rimskih časov in bo omogočila svobodo in samozadostnost vseh 
narodov, ki živijo v njej, ter neodvisnost od imperialistične prevlade v politiki, gospodarstvu, 
nacionalni obrambi in kulturi. Zato si nacionalsocializem nove generacije prizadeva za vzposta-
vitev Četrtega rajha kot skupne ureditve Evrope, Severne Afrike in Bližnjega vzhoda.  
   Most med rasama tvorijo raznovrstni odcepki arijske rase (glej Arijci) na arabskih naselitvenih 
območjih - na primer berberska plemena v Magrebu, kopti iz Egpije, krščanski potomci križar-
jev v Libanonu ali Kurdi. Te je treba v vseh pogledih spodbujati, krepiti in ponovno vključiti v 
arijsko raso, da bi lahko na ta način delovali kot nosilec prihajajočega imperija, katerega osnov-
no načelo seveda ni mešanje, ki ga poganja internacionalizem, temveč temelji na zahtevi po ras-
ni segregaciji. 
  

6 - DELAVSKO GIBANJE 
  
   Zaradi vse večje industrializacije v življenjs-
kem okolju arijske rase (glej Arijci) je bilo v 
zadnjih sto letih vse več industrijskih delavcev, 
hkrati pa se je močno povečal izkoriščevalski 
značaj kapitalizma. Glavne žrtve tega kapitaliz-
ma so bili industrijski delavci, ki so postali 
najbolj obubožan in zatiran družbeni razred - 
delavski razred. V njih sta neustavljivo rasla 
protest proti njihovi obupni revščini in hre-
penenje po socialno pravičnem redu brez iz-
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koriščanja in zatiranja - hrepenenje po socializmu. Nosilec tega protesta in hrepenenja je postalo 
delavsko gibanje, njegova izrazna oblika pa razredni boj.  
   Delavsko gibanje je že zgodaj prešlo pod prevladujoč vpliv marksizma in prevzelo njegov 
politični in ideološki dogmatizem: prepričanje o enakosti vseh ljudi.  Internacionalizem in druga 
protičloveška in protinaravna načela so delavski razred popolnoma odtujila od njegovega 
ljudstva, naroda, rase in tradicije.  
   Delavski razred naj bi bil internacionalistični nosilec marksistične svetovne revolucije. Takšno 
pojmovanje cilja je delavsko gibanje že zgodaj spremenilo v orodje in manipulativno maso 
sionizma v njegovem prizadevanju za svetovno prevlado in ga tako odtujilo od njegove prave 
naloge.  
   Po drugi strani pa sta bila stiska delavskega razreda v kapitalizmu in nujnost razrednega boja 
nesporna. Vse do izbruha prve svetovne vojne se delavsko gibanje ni moglo izogniti tej tragični 
dihotomiji med nujnostjo in upravičenostjo ter njeni zlorabi s strani protidelavskih voditeljev, za 
katerimi so stali sionistični interesi oblasti, zato je ostalo neučinkovito v smislu politike moči, 
čeprav je lahko konkretno ublažilo in premagalo nekatere krivice. 
   Izbruh prve svetovne vojne je v vseh vključenih arijskih narodih sprožil izjemno nacionalno 
prebujenje, ki je odpravilo strahove internacionalizma in vključilo delavski razred v skupnost 
volje naroda.  
   V prvi svetovni vojni je evropski delavec z lastno in zavestno voljo postal član nacionalne 
skupnosti! In to voljo je potrdil s svojo krvjo in stotisočkratno vojaško smrtjo. Proti koncu vojne 
in v povojnem obdobju pa je postalo očitno, da so zahodne demokracije s svojim liberalnim 
kapitalizmom to žrtev zavrnile ter še naprej goljufale, izkoriščale in zatirale delavski razred. 
Tako je marksizem ponovno pridobil del razočaranega delavskega razreda, ki ga je leta 1914/25 
JdF soglasno zavrnil. 
Toda v nacionalsocializmu in fašizmu so v Evropi zrasle tiste politične sile, ki so postale dedinje 
delavskega gibanja in so dediščino volje delavskega razreda iz let 1914/23 JdF prevzele v svojo 
tradicijo ter jo naredile politično plodno.  
   V Nemčiji je to nacionalno delavsko gibanje oblikovalo Nacionalsocialistično nemško 
delavsko stranko. Ta stranka je dedinja in izvajalka nemškega delavskega gibanja in je začela 
premagovati liberalni kapitalizem, graditi socializem, narediti delavca enakopravnega člana 
narodne skupnosti in uveljaviti delavski razred kot obvezno etiko novega reda za vse narodne 
tovariše. V nasprotju s tem je marksistična tradicija delavskega gibanja po letu 1914/ 25 
JdFpostala reakcionarna (glej tudi reakcija). 
  

7 - DELO 
  
   Nacionalsocialistična revolucija zamenja buržoazno dobo z novim redom, katerega nosilec je 
delavec. Izraz "delavec" zajema tako delavski razred kot konkretno, odvisno zaposleno in 
fizično delujočo družbeno skupino v nacionalni skupnosti kot nacionalsocialistični odnos do ži-
vljenja, za katerega je značilen vrednostni idealizem.  
   Vzpostavitev prave Volksgemeinschaft, za katero si nacionalsocializem prizadeva kot za 
predpogoj novega reda, je mogoča le, če se delavski razred s prepričanjem in navdušenjem 
vključi v narod, saj je zaradi vse večje dekadence višjega razreda in meščanstva zahodnega mi-
nus sveta v delavskem razredu največ vrednih in najverjetneje zdravih sil naroda. 
   Zmaga delavca za narod - in s tem premagovanje razrednega boja in volje po narodni skupnos-
ti - pa je mogoča le, če delavčev lastni narod postane njegova zavestna domovina, v kateri mu v 
celoti priznajo njegove dosežke, ga ustrezno nagradijo in z njim pravično ravnajo. To uresničuje 
völkisch socializem s svojo enakostjo pravic in dolžnosti, kot je v Nemčiji izražen v socialis-
tičnih zahtevah strankarskega programa Nacionalsocialistične nemške delavske stranke.  
   Poleg tega pa nacionalsocializem z delavstvom razume tudi nov odnos do življenja, etično 
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utemeljen v vrednostnem idealizmu, katerega najvišji ideal - vrednost in smisel človeškega ži-
vljenja - je skupnost:  
   Kdor se v skladu s svojimi sposobnostmi, nagnjenji in zmožnostmi na svojem mestu in z 
vsemi močmi zavzame za narodno skupnost, kdor si prizadeva spoznati in razviti vse svoje 
talente, ves svoj jaz in se s tem postavi v službo narodne skupnosti, uresničuje etiko delavca, je 
delavec v narodni skupnosti in zanjo! 
V ta namen nacionalsocializem izobražuje vse tovariše ljudstva, s čimer pojasnjuje plemenitost 
dela in združuje ustvarjalce vseh slojev in skupin ljudstva v skupnost dela - in s tem prizade-
vanja za ohranitev in razvoj vrste: 
  

"TI NISI NIČ, TVOJI LJUDJE SO VSE!" 
  
   To nacionalsocialistično geslo delavskega razreda ne razglaša ničvrednosti individualnega ži-
vljenja, ampak le jasno pove, da to življenje postane dragoceno in smiselno le, če ga razumemo 
in živimo v službi narodne skupnosti ter kot delo za njeno preživetje in višji razvoj. "Nesebično 
ustvarjanje namesto sebičnega grabljenja", to je tisto, kar razlikuje delavca od državljana, pri-
hodnji novi red od današnjega minus sveta. Naloga stranke je, da takšne delavce vzgaja in zbira: 
  
stranke skupnega dobrega proti takšnemu lastnega interesa 
  
stranke idealizma proti stranki materializma 
  
stranka revolucije proti revoluciji meščanskega sveta. 
  
stranke ljudstva proti internacionalizmu 
  
stranke dela proti stranki dobička 
  
   Ta stranka želi uresničiti Novo fronto - to je Nacionalsocialistična nemška delavska stranka, ki 
bo na novo ustanovljena! 
  

8 - DELOVNA FRONTA 
  
   Nacionalsocializem si prizadeva za völkisch socializem, ki se izraža v gospodarski ureditvi. 
 utelešenega korporativizma. V obdobju boja je samo stranka (glej Nacionalsocialistična nemška 
delavska stranka) nosilka volje in politična avantgardna organizacija v tem boju za socialistično 
skupnost ljudi; po revoluciji bo država s popolno politično mobilizacijo omogočila in uresničila 
izgradnjo socializma in tako oblikovala novi red.  
   Tako kot se partija najprej bori za oblast in nato sproži popolno mobilizacijo na vseh ravneh 
državnega obstoja, je naloga organiziranja politične avantgarde, prenašanja volje in spodbujanja 
popolne mobilizacije na področju nacionalnega gospodarstva in s tem v korporacijah naloga 
delavske fronte. 
   Delavska fronta je podmladek nacionalsocialistične stranke in s tem njen del. Zavzema se za 
etiko delovnih ljudi, zastopa gospodarske interese vseh delovnih ljudi in omogoča izvajanje cen-
tralnega načrtovanja nacionalnega gospodarstva na terenu, tj. v tovarnah in gospodarskih organi-
zacijah.  
   Delavska fronta je razdeljena na poklicna združenja, tovarniška združenja in tovarniške celice; 
ima tretjinski delež v vseh tovarnah in podjetjih nad minimalno velikostjo (glej delitev dobička), 
poleg tega pa za volitve v delavske svete in samoupravne organe korporacij predlaga kandidate, 
ki morajo in morajo zmagati na svobodnih osebnih volitvah.  
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   Delavska fronta ni državna institucija, ampak je del partije in tako pred revolucijo in po njej 
praktično sindikalno gibanje. Na podlagi nacionalsocialističnega svetovnega nazora in 
partijskega programa vključuje tako delodajalce kot delavce. 
   Prizadevanja Nove fronte pri delu v tovarniških celicah in pozivanju k svobodnemu 
sindikalnemu gibanju so zato na koncu namenjena izgradnji te delavske fronte. V sedanji fazi 
političnega boja bo gradnja delavske fronte potekala s pomočjo množične organizacije Nove 
fronte, vendar je treba še bolj kot običajno paziti, da ta ostane v celoti pod nadzorom kadrov, 
tako da lahko delavska fronta, ki se na njej gradi in iz nje izhaja, kasneje dejansko opravi svojo 
nalogo nacionalsocialističnega vodstva v narodnem gospodarstvu in njegovih podjetjih. 

 

9 - ARIER 
  

   Arijci so v nacionalsocializmu nove generacije izraz za pripadnike bele rase, ki je - poleg ne-
groidne "črne" in mongolske "rumene" - ena od treh velikih ras. Te tri vrste človeških bitij ter 
rasne vmesne in mešane oblike, ki so nastale z mešanjem ras, s svojim bojem za obstoj določajo 
naravo in zgodovino človeštva (glej tudi razredni boj).  
   V skladu s tem so arijci pripadniki bele človeške vrste, ki se deli na tri rasne tipe: nordijski, 
zahodni in vzhodni, ki tvorijo družine germanskih, romanskih in slovanskih ljudstev. Poleg tega 
so obstajali še ostanki vzhodne indoevropeistike ter arijski rasni odcepki v severni Afriki in 
Turčiji (glej Arabci in Turki). 
   Naselitveno območje arijskih velikih ras je evropsko veliko območje, vključno s severno Afri-
ko, Bližnjim vzhodom, Perzijo (glej tudi Evropa), Južno Afriko, ameriško dvojno celino, 
avstralsko veliko območje ter območje vpliva vzhodnega indoevropejstva na indijskem velikem 
območju.  
Ogromen obseg arijske naselbine in s tem življenjskega prostora ne more prikriti dejstva, da je 
arijska rasa smrtno ogrožena:  
   Do druge svetovne vojne so Arijci s svojimi kolonialnimi imperiji, ki so se raztezali po vsem 
svetu, obvladovali skoraj celotno Zemljo in bili številčno druga najmočnejša rasa za mongol-
skimi ljudstvi. Arijski bratomorni boji med obema svetovnima vojnama so to prevlado uničili in 
povzročili propad kolonialnih imperijev. Hkrati je oblastno-politični triumf sveta minusov po 
JdF1945/56 sprožil vse hitreje napredujočo dekadenco arijske rase in s tem povezan dramatičen 
upad rodnosti, ki ga spremlja eksplozija rojstev barvnih ljudstev.  
   Tako je zdaj, po razpadu prevlade, že ogrožen dejanski življenjski prostor arijskih ljudstev, ki 
predstavljajo komaj 20 % svetovnega prebivalstva s težnjo po zatonu, pri čemer je ena največjih 
groženj Überfremdung, ki se začenja z množičnimi migracijami barvnih ljudstev. Vsi ti dogodki 
ogrožajo biološko preživetje arijcev.  
   Proti temu se postavlja nacionalsocializem, ki se danes vidi kot organizirana volja do življenja 
ne le nordijsko-germanske vrste človeka, temveč celotne arijske rase. Njegov cilj je arijska 
skupnost narodov, ki z repatriacijo tujcev konča odtujitev osrednjega območja arijskega življen-
jskega prostora, z rasno segregacijo ohranja že skoraj izgubljena območja kot naselitvena 
območja in zagotavlja naravno vplivno območje s spodbujanjem in ponovno integracijo 
ostankov vzhodnega indogermanstva v Perziji (glej Parziji), v indijskem metropolitanskem 
območju ter arijskih rasnih odcepkov v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. Poleg tega je treba 
ponovno povečati rodnost na raven, ki bo zadostovala za ohranitev prebivalstva. 
   Volja po preživetju, ki se kaže v arijski skupnosti narodov, se izraža v izgradnji novega reda v 
skladu z vrsto in naravo, ki premaga sedanjo dekadenco. Nosilec te volje po preživetju in višjem 
razvoju arijske vrste človeka je nacionalsocialistično svetovno gibanje, katerega osnovo tvorijo 
posamezne völkisch NS stranke (glej tudi Nacionalsocialistična nemška delavska stranka). 
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Zabava pod svastiko 
  
Nacionalsocialistični aktivizem ima tudi svetlejše trenutke! Tukaj je odlomek iz knjižice 
Gerharda Laucka "Zabava pod svastiko". 
 
 

 9. 
  
   Nacionalsocializem je v Nemčiji prepovedan. Zato ni presenetljivo, da so se številni tovariši v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja pridružili desničarski Nacionaldemokratski stranki (NPD). 
   Javno so se morali pretvarjati, da so zvesti demokraciji, zlasti če so uradno zastopali NPD na 
televiziji itd. 
   Kompromis nekega tovariša je povzročil nekaj razburjenja. Veste, imel je navado, da je na 
hrbtni strani klopi nosil priponko s svastiko. Na žalost se mu je klop pomotoma zataknila nazaj 
in s tem razkrila priponko s svastiko ... medtem ko je dajal televizijski intervju za legalno demo-
kratično NPD! 
   Mediji so bili nad tem navdušeni. Toda NPD ga je prisilila, da je odstopil s položaja. 
   To je ena od težav, ki je NSDAP/AO nima. 
  

  
10. 

  
   Bil sem v danskem hotelu z angleškim kolegom Mikom. Danska policija naju ni iskala, vendar 
naju je kljub temu strogo nadzorovala, da bi s tem izkazala profesionalno uslugo svojim zahod-
nonemškim kolegom. Še posebej zato, ker je bil hotel le nekaj sto metrov od zahodnonemške 
meje! 
   Neke hladne, temne in deževne noči sva se z Mikom odločila, da se bova zabavala. 
   Tiho smo zapustili hotel in se odpravili proti gozdnatemu območju ob meji. V hipu so "sence 
imele svetilke". Uspelo nama je, da sva se neopažena vrnila v hotelsko sobo, in ko sva pozorno 
opazovala skozi okna neosvetljene sobe, sva opazila več danskih mož v civilu, ki so v dežju 
drveli naokoli in naju iskali. 
   "Mike," sem pripomnil, "če bi poslali nekaj privlačnih agentk, bi nas lahko natančno sprem-
ljali, ne da bi potrebovali toliko moških." 
   Tudi Miku je bila ta zamisel všeč. Na žalost pa Danci niso bili tako napredni. 
  

  
11. 

  
   Bil sem v celici za zapornike, ki so jih premeščali iz enega zapora v drugega. Drugi zaporniki 
so si krajšali čas s primerjanjem zapiskov o različnih nemških zaporih, v katerih so bili. 
   Eden od še posebej sitnih fantov - očitno "veteran" v tem pogledu - je presenetil mlajše, manj 
"razgledane" zapornike s svojimi zgodbami o "skupnem" zaporu, v katerem je bil. Zvenelo je 
kot ustanova, po kateri bi lahko posneli film z oznako XXX.  
   Seveda sem se počutil prevaranega. 
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