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1000 numeroa kahdeksassa 
kuukaudessa ! 

  

NSDAP:n ja AO:n aikakauslehtiä on julkaistu 1000 numeroa 23 kielellä 
vain kahdeksassa kuukaudessa.   
  
  
  

Kielet ovat:  , hollanti, tanska, ruotsi, suomi, liettua, latvia, viro, unkari, 
kreikka, puola, tšekki, slovakki, sloveeni, venäjänkieli, ukraina ja 
japani. 
  
  
  

Viikkolehdet ilmestyvät vain verkossa. Kuukausilehdet ilmestyvät sekä 
verkossa että painettuina. Molemmat voi ladata ilmaiseksi osoitteesta 
nsdapao.org. 

  
  
  

Kiitos SINUN vapaaehtoistoimintasi ja lahjoituksistasi ! 
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Tietosanakirja - Michael Kühnen 
  

5 - ARABER 
  

   Seemiläinen rotu on itsenäinen hybridi kolmen päärodun (valkoinen, musta, keltainen) välillä, 
jolla on vakaat rodulle tyypilliset ominaisuudet. Sen asuttamisalue on koko Pohjois-Afrikan 
Välimeren rannikko, aina Keski-Afrikan puhtaasti negroidien asuttamisalueeseen asti, sekä Lähi
-itä turkkilaisten ja persialaisten asuttamisalueen rajoille asti (ks. myös parseet ja itäindoeuroop-
palaisuus). 
   Seemiläisen rodun etninen ydin on arabien kansojen perhe, jonka alkuperäalue on Arabian 
niemimaan laajuus, mutta joka islamin valloitusdynamiikan vuoksi laajeni koko edellä maini-
tulle laajemmalle alueelle ja muokkasi sitä, mutta imi prosessin aikana itseensä erilaisia rodull-
isia elementtejä, jotka johtivat eriytymiseen eri kansoiksi. Kuitenkin arabeja on pidettävä yhtenä 
kokonaisuutena, mitä tukee myös arabien kansallisen liikkeen olemassaolo ja sen väsymättömät 
pyrkimykset luoda oma arabikansa. 
   Arabit ovat kansallissosialistisen Euroopan luonnollisia liittolaisia:  
   Arabinationalismi taistelee eurooppalaisen nationalismin tavoin imperialismia vastaan ja 
vapauden puolesta. Kansallissosialismia ja islamia yhdistää myös taistelu edun orjuutta vastaan, 
joka on ei-marxilaisen sosialismin edellytys. Ja lopuksi arabikansa kärsii sionismin terrorista, 
sillä se perusti arabimaahan Israelin merirosvovaltionsa ja osittain tappoi ja karkotti 
palestiinalaisten arabikansan, osittain alisti ja sortaa heitä tähän päivään asti. Sionismi on 
kuitenkin tunnetusti kansallissosialismin päävihollinen, joka vastustaa armottomasti sionistien 
maailmanherruuden tavoittelua. Kaikki nämä ovat edellytyksiä Euroopan ja arabien välisen 
suuralueen muodostamiselle, joka mahdollistaa suurvaltojen imperialismin voittamisen, 
rakentaa korottoman, sosialistisen talousjärjestyksen ja murskaa sionismin pyrkimykset. 
   Euroopan ja arabien alueen yhtenäisyydellä yhteisenä elinympäristönä on syvät historialliset 
juuret Rooman ajoista lähtien, ja se mahdollistaa kaikkien alueella asuvien kansojen vapauden ja 
omavaraisuuden sekä riippumattomuuden imperialistisesta ylivallasta politiikassa, taloudessa, 
maanpuolustuksessa ja kulttuurissa. Siksi uuden sukupolven kansallissosialismi pyrkii luomaan 
neljännen valtakunnan Euroopan, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän yhteisenä järjestyksenä.  
   Sillan rotujen välille muodostavat arabien asuinalueilla asuvat arjalaisen rodun moninaiset 
hajaannukset (ks. arjalaiset) - esimerkiksi Maghrebin alueen berberiheimot, Ägpiankoptit, 
ristiretkeläisten kristityt jälkeläiset Libanonissa tai kurdit. Heitä on edistettävä kaikin tavoin, 
vahvistettava ja integroitava uudelleen arjalaisuuteen, jotta he voivat toimia tällä tavoin tulevan 
imperiumin kannattimina, jonka perusperiaate ei tietenkään ole internationalismin ajama 
sekarotuisuus, vaan se perustuu rotuerottelun vaatimukseen. 

  

6 - TYÖVÄENLIIKE 
  
   Teollistumisen lisääntyminen arjalaisen rodun 
(ks. arjalaiset) elinympäristössä tuotti 
viimeisten sadan vuoden aikana yhä enemmän 
teollisuustyöläisiä ja pahensi samalla 
kapitalismin riistoluonnetta valtavassa 
mittakaavassa. Tämän kapitalismin pääasiallisia 
uhreja olivat teollisuustyöläiset, joista tuli 
kaikkein köyhtynein ja sorretuin 
yhteiskuntaluokka - työväenluokka. Heissä 
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kasvoi vastustamattomasti vastalause heidän epätoivoista köyhyyttään vastaan ja heidän 
kaipuunsa yhteiskunnallisesti oikeudenmukaiseen järjestykseen ilman riistoa ja sortoa - heidän 
kaipuunsa sosialismiin. Tämän protestin ja kaipauksen kantajaksi tuli työväenliike ja sen 
ilmaisumuodoksi luokkataistelu.  
   Työväenliike joutui jo varhain marxilaisuuden hallitsevan vaikutuksen alaiseksi ja omaksui 
sen poliittisen ja ideologisen dogmatismin: uskon kaikkien ihmisten tasa-arvoisuuteen.  
Internationalismi ja muut laji- ja luonnonvastaiset periaatteet vieraannuttivat työväenluokan 
täysin kansastaan, kansakunnastaan, rodustaan ja perinteistään.  
   Työväenluokan tuli olla marxilaisen maailmanvallankumouksen internationalistinen kantaja. 
Tämä päämääräkäsitys teki työväenliikkeestä jo varhain sionismin työkalun ja manipuloivan 
massan sen pyrkiessä maailmanherruuteen ja vieraannutti sen näin sen todellisesta tehtävästä.  
   Toisaalta työväenluokan ahdinko kapitalismissa ja luokkataistelun välttämättömyys olivat 
kuitenkin kiistattomia. Ensimmäisen maailmansodan syttymiseen saakka työväenliike ei 
kyennyt pääsemään irti tästä traagisesta kahtiajaosta välttämättömyyden ja oikeutuksen välillä ja 
sen väärinkäytöstä työväenluokkaa vastustavien johtajien toimesta, joiden takana olivat 
sionistiset valtaintressit, ja näin ollen se pysyi tehottomana valtapoliittisesti, vaikka se kykenikin 
konkreettisesti lievittämään ja voittamaan joitakin epäkohtia. 
   Ensimmäisen maailmansodan syttyminen aiheutti kaikissa mukana olleissa arjalaisissa 
kansoissa ylivoimaisen kansallisen heräämisen, joka pyyhkäisi pois internationalismin haamun 
ja integroi työväenluokan kansakunnan tahtoyhteisöön.  
   Ensimmäisessä maailmansodassa eurooppalaisesta työläisestä tuli omasta ja tietoisesta 
tahdostaan kansallisen yhteisön jäsen! Ja hän vahvisti tämän tahtonsa verellään ja 
satatuhatkertaisella sotilaskuolemallaan. Sodan loppupuolella ja sodan jälkeisenä aikana kävi 
kuitenkin ilmeiseksi, että läntiset demokratiat liberaalikapitalismillaan hylkäsivät tämän 
uhrauksen ja jatkoivat työväenluokan huijaamista, riistoa ja sortoa. Näin marxilaisuus voitti 
takaisin osan pettyneestä työväenluokasta, joka oli yksimielisesti hylännyt sen vuosina 1914/25 
JdF. 
Mutta kansallissosialismissa ja fasismissa Euroopassa kasvoi niitä poliittisia voimia, joista tuli 
työväenliikkeen perillisiä ja jotka ottivat työväenluokan tahdon perinnön vuosilta 1914/23 JdF:n 
perinteisiinsä ja tekivät siitä poliittisesti hedelmällisen.  
   Saksassa tämä kansallinen työväenliike muodosti kansallissosialistisen Saksan 
työväenpuolueen. Tämä puolue on saksalaisen työväenliikkeen perillinen ja toimeenpanija, ja se 
ryhtyi voittamaan liberaalikapitalismia, rakentamaan sosialismia, tekemään työläisestä 
tasavertaisen jäsenen kansallisessa yhteisössä ja saattamaan työväenluokan pakolliseksi uuden 
järjestyksen etiikaksi kaikille kansallisille tovereille. Sitä vastoin työväenliikkeen marxilainen 
perinne on muuttunut taantumukselliseksi vuoden 1914/ 25 JdF:njälkeen (ks. myös taantumus). 
  

7 - TYÖSKENTELY 
  
   Kansallissosialistinen vallankumous korvaa porvarillisen aikakauden uudella järjestyksellä, 
jonka kantaja on työläinen. Termi "työläinen" käsittää sekä työväenluokan konkreettisena, 
riippuvaisena ja ruumiillista työtä tekevänä yhteiskunnallisena ryhmänä kansallisessa yhteisössä 
että kansallissosialistisen elämänkatsomuksen, jolle on ominaista arvoidealismi.  
   Todellisen Volksgemeinschaftin luominen, jota kansallissosialismi tavoittelee uuden 
järjestyksen edellytyksenä, on mahdollista vain, jos työväenluokka integroituu kansakuntaan 
vakaumuksellisesti ja innostuneesti, sillä länsimaisen miinusmerkkisen maailman yläluokan ja 
porvariston lisääntyvän rappion vuoksi työväenluokassa on kansan arvokkaimmat ja 
todennäköisesti terveinä säilyvät voimat. 
   Työläisen voittaminen kansakunnan hyväksi - ja siten luokkataistelun ja kansallisen yhteisön 
tahdon voittaminen - on kuitenkin mahdollista vain, jos työläisen omasta kansakunnasta tulee 
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hänen tietoinen kotimaansa, jossa hänen saavutuksensa tunnustetaan täysimääräisesti, hänet 
palkitaan asianmukaisesti ja kohdellaan oikeudenmukaisesti. Tämän toteuttaa völkisch-
sosialismi oikeuksien ja velvollisuuksien yhdenvertaisuudellaan, sellaisena kuin se on Saksassa 
ilmaistu kansallissosialistisen Saksan työväenpuolueen puolueohjelman sosialistisissa 
vaatimuksissa.  
   Tämän lisäksi kansallissosialismi ymmärtää kuitenkin työläisyyteen perustuvan uudenlaisen 
elämänasenteen, jonka eettiset juuret ovat arvoidealismissa ja jonka korkein ihanne - 
ihmiselämän arvo ja tarkoitus - on yhteisö:  
   Joka kykyjensä, taipumustensa ja kykyjensä mukaisesti sitoutuu paikalleen ja kaikin voimin 
kansalliseen yhteisöön, joka pyrkii tunnistamaan ja kehittämään kaikkia kykyjään, koko itseään, 
ja asettaa näin itsensä kansallisen yhteisön palvelukseen, toteuttaa työläisenä olemisen etiikan, 
on työläinen kansallisessa yhteisössä ja kansallisen yhteisön hyväksi! 
Tätä varten kansallissosialismi kouluttaa kaikki kansantoverit, selventää siten työn jaloutta ja 
yhdistää kaikkien kansankerrosten ja -ryhmien tekijät työn yhteisöksi - ja siten myös lajin 
säilyttämiseen ja kehittämiseen tähtäävän työn yhteisöksi: 
  

"SINÄ ET OLE MITÄÄN, SINUN KANSASI ON KAIKKI!" 
  
   Tämä työväenluokan kansallissosialistinen tunnuslause ei julista yksilöllisen elämän 
arvottomuutta, vaan tekee vain selväksi, että elämästä tulee arvokasta ja mielekästä vain silloin, 
kun se ymmärretään ja sitä eletään kansallisen yhteisön palveluksessa ja työnä sen selviytymisen 
ja korkeamman kehityksen hyväksi. "Itsekkään tarttumisen sijasta epäitsekkäästi luoden", se 
erottaa työläisen kansalaisesta, tulevan uuden järjestyksen nykyisestä miinusmaailmasta. 
Puolueen tehtävänä on kasvattaa ja koota tällaisia työläisiä: 
  
puolueen yhteisen hyvän vastaan tällaisen oman edun vastaisesti 
  
idealistisen puolueen ja materialistisen puolueen välillä. 
  
vallankumouspuolue porvarillisen maailman vallankumousta vastaan. 
  
kansanpuolueen vastakohtana internationalismin puolueelle. 
  
työväenpuolueen ja voittopuolueen välillä 
  
   Tämä puolue haluaa synnyttää uuden rintaman - se on uudelleen perustettava 
kansallissosialistinen Saksan työväenpuolue! 
  

8 - TYÖVOIMAN RINTAMA 
  
   Kansallissosialismi pyrkii völkisch-sosialismiin, joka ilmenee talousjärjestyksessä. 
 korporativismin ruumiillistuma. Taistelun aikana puolue yksin (vrt. Saksan 
kansallissosialistinen työväenpuolue) on tahdon kantaja ja poliittinen etujoukko-organisaatio 
tässä taistelussa kansan sosialistisen yhteisön puolesta; vallankumouksen jälkeen valtio 
täydellisen poliittisen mobilisaation kautta myös mahdollistaa ja toteuttaa sosialismin 
rakentamisen ja siten muotoilee uuden järjestyksen.  
   Aivan kuten puolue taistelee ensin vallasta ja käynnistää sitten totaalisen mobilisaation 
kaikilla valtion olemassaolon tasoilla, niin tämä tehtävä poliittisen etujoukon organisoimiseksi, 
tahdon viemiseksi eteenpäin ja totaalisen mobilisaation edistämiseksi kansantalouden alalla ja 
siten myös yrityksissä kuuluu työväenrintamalle. 
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   Työväenrintama on kansallissosialistisen puolueen alajaosto ja siten osa sitä. Se on sitoutunut 
työväen etiikkaan, edustaa kaikkien työtätekevien taloudellisia etuja ja helpottaa kansantalouden 
keskussuunnittelun toteuttamista kentällä eli tehtaissa ja taloudellisissa organisaatioissa.  
   Työväenrintama jakautuu ammattiyhdistyksiin, tehdasyhdistyksiin ja tehdassoluihin; sillä on 
kolmasosa kaikista vähimmäiskokoa suuremmista tehtaista ja yrityksistä (vrt. voitonjako), ja se 
asettaa myös ehdokkaita yritysneuvostojen vaaleihin ja yritysten itsehallintoelimiin, joiden on 
voitettava ja voitettava vapaat henkilövaalit.  
   Työväenrintama ei ole valtiollinen instituutio, vaan puolueen alajaosto ja siten ennen 
vallankumousta ja sen jälkeen käytännössä ammattiyhdistysliike. Siihen kuuluu sekä työnantajia 
että työntekijöitä kansallissosialistisen maailmankuvan ja puolueohjelman pohjalta. 
   Uuden rintaman ponnistelut tehtaiden solutoiminnassa ja vapaan ammattiyhdistysliikkeen 
vaatimuksessa palvelevat näin ollen viime kädessä tämän työväenrintaman rakentamista. 
Poliittisen taistelun nykyisessä vaiheessa työväenrintaman rakentaminen tapahtuu Uuden 
Rintaman joukkojärjestön avulla, mutta tavallista enemmän on huolehdittava siitä, että tämä 
pysyy täysin kaadereiden hallinnassa, jotta sen varaan rakentuva ja siitä syntyvä työväenrintama 
voi todella myöhemmin suorittaa kansallissosialistisen johtotehtävänsä kansantaloudessa ja sen 
yrityksissä. 

 

9 - ARIER 
  

   Arjalainen on uuden sukupolven kansallissosialismin termi valkoisen rodun jäsenille, joka on - 
neekerin "mustan" ja mongolin "keltaisen" ohella - yksi kolmesta suuresta rodusta. Nämä kolme 
ihmislajia ja rotusekoitusten kautta syntyneet rodulliset väli- ja sekamuodot määrittävät 
ihmiskunnan luontoa ja historiaa olemassaolosta käymällään kamppailulla (ks. myös 
luokkataistelu).  
   Arjalaiset ovat siis valkoisen ihmislajin jäseniä, joka puolestaan jakautuu kolmeen 
rotutyyppiin: Ne muodostavat germaanisten, romaanisten ja slaavilaiskansojen suvut. Lisäksi 
Pohjois-Afrikassa ja Turkissa oli itäisen indoeurooppalaisuuden jäänteitä sekä arjalaisia 
rotusirpaleita (ks. arabit ja turkkilaiset). 
   Arjalaisten suurten rotujen asuttamisalue on Euroopan suuri alue, johon kuuluvat Pohjois-
Afrikka, Lähi-itä, Persia (ks. myös Eurooppa), Etelä-Afrikka, Amerikan kaksoismanner, 
Australian suuri alue sekä itäindoeurooppalaisuuden vaikutusalue Intian suuralueella.  
Arjalaisten asutuksen ja siten elintilan valtava laajuus ei voi peittää sitä tosiasiaa, että arjalainen 
rotu on hengenvaarassa:  
   Toiseen maailmansotaan asti arjalaiset hallitsivat maailman kattavine 
siirtomaaimperiumeineen lähes koko maapalloa ja olivat mongolien jälkeen lukumääräisesti 
toiseksi vahvin rotu. Kahden maailmansodan arjalaiset veljestappotaistelut tuhosivat tämän 
ylivallan ja johtivat siirtomaaimperiumien rappeutumiseen. Samaan aikaan miinusmerkkisen 
maailman valtapoliittinen riemuvoitto vuosien 1945/56 JdF:n jälkeen käynnisti arjalaisen rodun 
yhä nopeammin etenevän rappion ja siihen liittyen syntyvyyden dramaattisen laskun, johon 
liittyy värillisten kansojen syntyvyyden räjähdysmäinen kasvu.  
   Niinpä nyt ylivallan rappeutumisen jälkeen uhattuna on jo arjalaisten kansojen varsinainen 
elinympäristö, jotka edustavat vain vajaata 20 prosenttia maailman väestöstä, jolla on laskeva 
suuntaus, jolloin yksi suurimmista uhkista on värillisten joukkomuuttojen kautta alkava 
Überfremdung. Kaikki nämä kehityskulut vaarantavat arjalaisten biologisen selviytymisen.  
   Tätä vastaan nousee kansallissosialismi, joka nykyään näkee itsensä paitsi pohjoismais-
saksalais-saksalaisen ihmislajin, myös koko arjalaisen rodun järjestäytyneenä elämänhaluna. 
Sen päämääränä on arjalainen kansojen yhteisö, joka ulkomaalaisten kotiuttamisella lopettaa 
arjalaisen asuinalueen ydinalueen vieraantumisen, rotuerottelulla säilyttää jo lähes menetetyt 
alueet asuinalueina ja turvaa luontaisen vaikutusalueen edistämällä ja uudelleenintegroimalla 
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itäindogermaanisuudenjäänteitä Persiassa (vrt. parseat), Intian suurkaupunkialueella sekä 
arjalaisen rodun sirpaleita Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Lisäksi syntyvyys on nostettava 
jälleen riittävälle tasolle väestön ylläpitämiseksi. 
   Arjalaisessa kansojen yhteisössä näkyväksi tuleva tahto selviytyä ilmenee lajin ja luonnon 
mukaisen uuden järjestyksen rakentamisena, joka voittaa nykyisen rappion. Tämän 
selviytymistahdon ja arjalaisen ihmislajin korkeamman kehityksen kantaja on 
kansallissosialistinen maailmanliike, jonka perustan muodostavat vastaavat völkisch NS-
puolueet (ks. myös Kansallissosialistinen saksalainen työväenpuolue). 
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Hauskaa hakaristin alla 
  
Kansallissosialistisessa aktivismissa on myös kevyempiä hetkiä! Tässä on ote Gerhard 
Lauckin kirjasesta "Fun Under the Swastika". 
 
 

 9. 
  
   Kansallissosialismi on Saksassa kielletty. Ei siis ole yllättävää, että monet toverit liittyivät 
1960-luvulla oikeistolaiseen "Kansallisdemokraattiseen puolueeseen" (NPD). 
   Julkisesti heidän oli teeskenneltävä olevansa lojaaleja demokratialle, varsinkin jos he edustivat 
virallisesti NPD:tä televisiossa jne. 
   Erään toverin kompromissi aiheutti pienen kohun. Hänellä oli nimittäin tapana pitää hakaristi-
tikkunaulaa kaulaliinansa kääntöpuolella. Valitettavasti hänen rintanappinsa joutui vahingossa 
taaksepäin, jolloin hakaristineula paljastui... kun hän oli antamassa televisiohaastattelua lail-
lisdemokraattiselle NPD:lle! 
   Tiedotusvälineet rakastivat sitä. Mutta NPD pakotti hänet eroamaan virastaan. 
   Tämä on yksi ongelma, jota NSDAP/AO:lla ei ole. 
  

  
10. 

  
   Olin tanskalaisessa hotellissa englantilaisen toverini Miken kanssa. Tanskan poliisi ei ollut 
etsintäkuuluttanut meitä, mutta he pitivät meitä kuitenkin erittäin tiukassa tarkkailussa am-
mattimaisena palveluksena länsisaksalaisille kollegoilleen. Varsinkin kun hotelli oli vain pa-
rinsadan metrin päässä Länsi-Saksan rajalta! 
   Eräänä kylmänä, pimeänä ja sateisena iltana Mike ja minä päätimme pitää hauskaa. 
   Lähdimme hiljaa hotellista ja lähdimme kohti rajan varrella olevaa metsäaluetta. Kohta 
"varjoilla oli taskulamput". Onnistuimme palaamaan hotellihuoneeseemme huomaamattomina, 
ja valaisemattoman huoneemme ikkunoista varovasti katsellen havaitsimme useita tanskalaisia 
siviilipukuisia miehiä, jotka sateessa hipsuttelivat ympäriinsä etsien meitä. 
   "Mike", kommentoin, "jos he vain lähettäisivät tänne pari viehättävää naisagenttia, he voisivat 
seurata meitä tarkasti ilman, että tarvitsisivat niin paljon miehiä." 
   Mike piti siitäkin ajatuksesta. Valitettavasti nämä tanskalaiset eivät olleet aivan yhtä 
edistyksellisiä. 
  

  
11. 

  
   Olin sellissä, jossa oli vankeja, joita siirrettiin vankilasta toiseen. Muut vangit tappoivat aikaa 
vertailemalla muistiinpanoja eri saksalaisista vankiloista, joissa he olivat olleet. 
   Eräs erityisen kylvävän näköinen kaveri - ilmeisesti "veteraani" tässä suhteessa - hämmästytti 
nuorempia, vähemmän "hyvin matkustaneita" vankeja kertomuksillaan "yhteiskouluvankilasta", 
jossa hän oli ollut. Se kuulosti sellaiselta laitokselta, johon XXX-luokiteltu elokuva voisi 
perustua.  
   Tunsin itseni luonnollisesti petetyksi. 
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