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1 000 випусків за вісім місяців! 
  

1 000 номерів періодичних видань НСДАП/АО - 23 мовами - 
вийшли друком лише за вісім місяців.   
  
  
  

Мови включають: Німецька, англійська, французька, 
італійська, іспанська, португальська, румунська , голландська, 
данська, шведська, фінська, литовська, латиська, естонська, 
угорська, грецька, польська, чеська, словацька, словенська, 
російська, українська та японська. 
  
  
  

Щотижневики виходять лише онлайн. Щомісячники виходять 
як онлайн, так і в друкованому вигляді. Обидва видання можна 
безкоштовно завантажити з сайту nsdapao.org. 
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Енциклопедія - Міхаель Кюнен 
  

5 - АРАБЕЦЬ 
  

   Семітська раса є незалежним гібридом між трьома основними расами (білою, чорною, 
жовтою) зі стабільними расовими характеристиками. Ареал її розселення - все 
північноафриканське узбережжя Середземного моря, аж до суто негроїдного ареалу 
розселення в Центральній Африці, а також Близький Схід до кордонів ареалу розселення 
турків і персів (див. також Європеоїди і Східна індоєвропеїстика). 
   Етнічним ядром семітської раси є сім'я народів арабів, ареалом походження яких є 
простори Аравійського півострова, але які, завдяки динаміці завоювання ісламу, 
поширилися на всю, вищезгадану, більшу територію і сформували її, але в процесі 
увібрали в себе різноманітні расові елементи, що призвело до диференціації на різні 
народи. Тим не менш, арабів слід розглядати як єдність, що також підтверджується 
існуванням арабського національного руху та його невтомними спробами створити 
власну арабську націю. 
   Араби - природні союзники націонал-соціалістичної Європи:  
   Арабський націоналізм, як і європейський, бореться проти імперіалізму і за свободу. 
Націонал-соціалізм та іслам також об'єднує боротьба проти рабства інтересів як 
передумови немарксистського соціалізму. І, нарешті, арабська нація страждає від терору 
сіонізму, який створив на арабській землі свою піратську державу Ізраїль і частково вбив 
і вигнав арабський народ палестинців, частково підкорив його і гнобить донині. Сіонізм 
же, як відомо, є головним ворогом націонал-соціалізму, який нещадно протистоїть 
сіоністським прагненням до світового панування. Все це є передумовами для формування 
європейсько-арабського Великого простору, який зробить можливим подолання 
імперіалізму наддержав, побудову безпроцентного, соціалістичного економічного 
порядку і розтрощить претензії сіонізму. 
   Єдність європейсько-арабського регіону як спільного життєвого простору має глибоке 
історичне коріння з часів Римської імперії і забезпечить свободу і самодостатність всіх 
народів, що проживають в ньому, а також незалежність від імперіалістичного панування в 
політиці, економіці, національній обороні і культурі. Саме тому націонал-соціалізм 
нового покоління прагне до створення Четвертого Рейху як спільного порядку Європи, 
Північної Африки та Близького Сходу.  
   Міст між расами утворюють численні уламки арійської раси (див. Арійці) в арабських 
районах розселення - наприклад, берберські племена Магрибу, копти Егпії, християнські 
нащадки хрестоносців у Лівані або курди. Їх потрібно всіляко підтримувати, зміцнювати і 

реінтегрувати в арійську расу, щоб вони 
могли таким чином стати опорою 
майбутньої імперії, основним принципом 
якої буде, звичайно, не змішання народів, 
кероване інтернаціоналізмом, але засноване 
на вимозі расової сегрегації. 
  

6 - РОБІТНИЧИЙ РУХ 
  
   Зростаюча індустріалізація в ареалі 
проживання арійської раси (див. Арійці) за 
останні сто років призвела до появи все 
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більшої кількості промислових робітників і водночас посилила у величезних масштабах 
експлуататорський характер капіталізму. Головними жертвами цього капіталізму стали 
промислові робітники, які перетворилися на найбідніший і найпригнобленіший 
соціальний клас - робітничий клас. У них нестримно зростав протест проти відчайдушної 
бідності та прагнення до соціально справедливого ладу без експлуатації та гноблення - 
прагнення до соціалізму. Носієм цього протесту і цього прагнення став робітничий рух, а 
його формою вираження - класова боротьба.  
   З самого початку робітничий рух потрапив під домінуючий вплив марксизму і перейняв 
його політичний та ідеологічний догматизм: віру в рівність усіх людей.  Інтернаціоналізм 
та інші антивидові та антиприродні принципи повністю віддалили робітничий клас від 
свого народу, своєї нації, своєї раси та своїх традицій.  
   Робітничий клас мав стати інтернаціоналістичним носієм марксистської світової 
революції. Таке бачення мети рано перетворило робітничий рух на інструмент і 
маніпулятивну масу сіонізму в його прагненні до світового панування і, таким чином, 
віддалило його від його справжнього завдання.  
   З іншого боку, важке становище робітничого класу за капіталізму та необхідність 
класової боротьби були незаперечними. До початку Першої світової війни робітничий 
рух не зміг вирватися з цієї трагічної дихотомії між необхідністю і виправданням та 
зловживанням нею з боку антиробітничих лідерів, за якими стояли сіоністські владні 
інтереси, і тому залишався неефективним з точки зору силової політики, навіть якщо 
йому вдавалося конкретно пом'якшити і подолати деякі незадоволення. 
   Початок Першої світової війни спровокував величезне національне пробудження всіх 
арійських народів, що брали в ній участь, змітаючи примари інтернаціоналізму та 
інтегруючи робітничий клас у спільноту волевиявлення нації.  
   У Першій світовій війні європейський робітник з власної і свідомої волі став членом 
національної спільноти! І він підтвердив цю волю своєю кров'ю і сотнями тисяч 
солдатських смертей. Однак наприкінці війни і в післявоєнний період стало очевидно, що 
західні демократії з їхнім ліберальним капіталізмом відкинули цю жертву і продовжують 
обманювати, експлуатувати і гнобити робітничий клас. Таким чином, марксизм повернув 
частину розчарованого робітничого класу, який одностайно відкинув його в 1914/25 JdF. 
Але в націонал-соціалізмі та фашизмі в Європі виросли ті політичні сили, які стали 
спадкоємцями робітничого руху і взяли спадщину волі робітничого класу 1914/23 JdF у 
свої традиції та зробили її політично плідною.  
   У Німеччині цей національний робітничий рух сформував Націонал-соціалістичну 
робітничу партію Німеччини. Ця партія є спадкоємцем і виконавцем німецького 
робітничого руху і почала долати ліберальний капіталізм, будувати соціалізм, зробити 
робітника рівноправним членом національної спільноти і запровадити робітничий клас як 
обов'язкову етику Нового порядку для всіх національних товаришів. На противагу цьому, 
марксистська традиція робітничого руху стала реакційною з 1914/25 JdF (див. також 
Реакція). 
  

7 - ПРАЦЮВАННЯ 
  
   Націонал-соціалістична революція замінює буржуазну епоху Новим порядком, носієм 
якого є робітник. Термін "робітник" охоплює як робітничий клас як конкретну, залежну 
від найманої праці соціальну групу в національній спільноті, так і націонал-соціалістичне 
ставлення до життя, яке характеризується ціннісним ідеалізмом.  
   Створення справжньої народної спільноти (Volksgemeinschaft), до якої націонал-
соціалізм прагне як до передумови Нового порядку, можливе лише в тому випадку, якщо 
робітничий клас з переконанням і ентузіазмом інтегрується в націю, оскільки, зважаючи 
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на зростаючий занепад вищого класу і буржуазії західного мінусового світу, найцінніші і 
найімовірніше здорові сили народу можна знайти в робітничому класі. 
   Перемога робітника для нації - а отже, подолання класової боротьби і воля до 
національної спільноти - можлива лише тоді, коли власна нація робітника стає його 
свідомою батьківщиною, в якій він отримує повне визнання своїх досягнень, належну 
винагороду і справедливе ставлення. Це реалізується за допомогою волькіш-соціалізму з 
його рівністю прав і обов'язків, як це виражено в Німеччині в соціалістичних вимогах 
партійної програми Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії.  
   Однак, окрім цього, націонал-соціалізм також розуміє під робітництвом нове ставлення 
до життя, етично вкорінене в ціннісному ідеалізмі, найвищим ідеалом якого - цінністю і 
сенсом людського життя - є громада:  
   Хто, відповідно до своїх схильностей, нахилів і здібностей, відданий своєму місцю і 
всіма силами служить національній спільноті, хто прагне розпізнати і розвинути всі свої 
таланти, все своє "я", і при цьому ставить себе на службу національній спільноті, реалізує 
етику працівника, той є працівником у національній спільноті і для неї! 
З цією метою націонал-соціалізм виховує всіх товаришів народу, роз'яснюючи 
благородство праці та об'єднуючи творців усіх верств і груп народу в спільноту праці - а 
отже, і прагнення до збереження та розвитку виду: 
  

"ТИ - НІЩО, ТВІЙ НАРОД - ВСЕ!" 
  
   Це націонал-соціалістичне гасло робітничого класу не проголошує нікчемність 
індивідуального життя, а лише дає зрозуміти, що це життя стає цінним і значущим лише 
тоді, коли воно розуміється і проживається як служіння національній спільноті, як праця 
для її виживання і вищого розвитку. "Безкорисливо творити, а не егоїстично хапати" - ось 
що відрізняє робітника від громадянина, майбутній Новий Порядок від сьогоднішнього 
мінус-світу. Виховувати і збирати таких робітників - завдання партії: 
  
партії спільного блага проти партії власних інтересів 
  
партії ідеалізму проти партії матеріалізму 
  
партія революції проти буржуазного світу 
  
партії народу проти партії інтернаціоналізму 
  
сторони праці проти сторони прибутку 
  
   Ця партія хоче створити Новий фронт - це Націонал-соціалістична німецька робітнича 
партія, яка буде заснована заново! 
  

8 - ТРУДОВИЙ ФРОНТ 
  
   Націонал-соціалізм прагне до völkisch соціалізму, що виражається в економічному 
устрої 
 втіленого корпоративізму. У період боротьби лише партія (див. Націонал-соціалістична 
німецька робітнича партія) є носієм волі та політичною авангардною організацією в цій 
боротьбі за соціалістичну спільноту людей; після революції держава через тотальну 
політичну мобілізацію також уможливить і реалізує побудову соціалізму, формуючи 
таким чином Новий порядок.  
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   Подібно до того, як партія спочатку бореться за владу, а потім ініціює тотальну 
мобілізацію на всіх рівнях державного існування, так само це завдання організації 
політичного авангарду, несення волі і сприяння тотальній мобілізації в галузі 
національної економіки, а отже, і всередині корпорацій, лягає на плечі робітничого 
фронту. 
   Робітничий фронт є підрозділом і, таким чином, частиною Націонал-соціалістичної 
партії. Він дотримується етики трудящих, представляє економічні інтереси всіх трудящих 
і сприяє впровадженню централізованого планування народного господарства на місцях, 
тобто на заводах і в господарських організаціях.  
   Робітничий фронт поділяється на професійні асоціації, фабричні асоціації та фабричні 
осередки; він має третину акцій на всіх фабриках і підприємствах понад мінімальний 
розмір (див. розподіл прибутку), а також висуває кандидатів на виборах до виробничих 
рад та органів самоврядування корпорацій, які повинні і мають перемогти на вільних 
особистих виборах.  
   Фронт праці - це не державна установа, а підрозділ партії, а отже, до і після революції - 
практично профспілковий рух. Він об'єднує як роботодавців, так і найманих працівників 
на основі націонал-соціалістичного світогляду та партійної програми. 
   Таким чином, зусилля "Нового фронту" в роботі його заводських осередків і в закликах 
до вільного профспілкового руху в кінцевому рахунку служать створенню цього 
робітничого фронту. На нинішньому етапі політичної боротьби побудова робітничого 
фронту відбуватиметься за допомогою масової організації "Нового фронту", але ще 
більше, ніж зазвичай, необхідно подбати про те, щоб вона залишалася повністю під 
контролем кадрів, щоб робітничий фронт, який спирається на неї і виходить з неї, міг 
згодом реально виконувати своє націонал-соціалістичне завдання керівництва в 
народному господарстві та його корпораціях. 

 

9 - СТРІЛЕЦЬ 
  

   Арій - це термін націонал-соціалізму нового покоління для позначення представників 
білої раси, яка є - поряд з негроїдною "чорною" та монгольською "жовтою" - однією з 
трьох великих рас. Ці три види людських істот, а також расові проміжні та змішані 
форми, які були створені в результаті змішання рас, визначають природу та історію 
людства своєю боротьбою за існування (див. також класова боротьба).  
   Відповідно, арійці є представниками білої людської раси, яка, в свою чергу, поділяється 
на три расові типи: Нордичний, Західний і Східний, які утворюють сім'ї народів 
германської, романської та слов'янської. Крім того, існували залишки східного 
індоєвропеїзму, а також арійські расові уламки в Північній Африці і Туреччині (див. 
Араби і турки). 
   Ареал розселення арійської великої раси - Європейський великий ареал, що включає 
Північну Африку, Близький Схід, Персію (див. також Європу), Південну Африку, 
Американський подвійний континент, Австралійський великий ареал, а також ареал 
впливу східного індоєвропеїзму в Індійському великому ареалі.  
Величезні масштаби розселення арійців і, відповідно, життєвого простору не можуть 
приховати той факт, що арійська раса перебуває під смертельною загрозою:  
   До Другої світової війни арійці з їхніми колоніальними імперіями, що охоплювали весь 
світ, домінували майже на всій землі і були чисельно другою найсильнішою расою після 
монгольських народів. Братовбивча боротьба аріїв у двох світових війнах зруйнувала це 
панування і призвела до занепаду колоніальних імперій. У той же час, військово-
політичний тріумф мінусового світу після 1945/56 JdF ініціював все більш стрімкий 
занепад арійської раси і, пов'язаний з ним, різке зниження народжуваності, яке 
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супроводжується народжуваністю кольорових народів.  
   Таким чином, вже зараз, після занепаду панування, під загрозою опинилося саме 
середовище проживання арійських народів, які становлять лише близько 20% світового 
населення з тенденцією до скорочення, причому однією з найбільших загроз є Überfrem-
dung, що починається з масових міграцій кольорового населення. Всі ці події ставлять під 
загрозу біологічне виживання арійців.  
   Проти цього повстає націонал-соціалізм, який сьогодні розглядає себе як організовану 
волю до життя не лише нордично-германсько-німецького виду людини, але й арійської 
раси в цілому. Його метою є арійська спільнота народів, яка шляхом репатріації іноземців 
покладе край відчуженню ядра арійського життєвого простору, шляхом расової сегрегації 
збереже вже майже втрачені території як ареали розселення і забезпечить природну зону 
впливу шляхом просування і реінтеграції залишків східного індогерманства в Персії (див. 
Парси), в індійській метрополії, а також арійських расових осколків у Північній Африці і 
на Близькому Сході. Крім того, необхідно знову підняти народжуваність до рівня, 
достатнього для підтримання чисельності населення. 
   Воля до виживання, яка стає помітною в арійській спільноті народів, виражається в 
побудові Нового Порядку відповідно до виду і природи, який долає нинішній занепад. 
Носієм цієї волі до виживання і до вищого розвитку арійського виду людини є націонал-
соціалістичний світовий рух, основу якого складають відповідні партії völkisch NS (див. 
також Націонал-соціалістична німецька робітнича партія). 
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Забави під свастикою 
  
Націонал-соціалістичний активізм має і світлі моменти! Ось уривок з брошури 
Герхарда Лаука "Розваги під свастикою". 
 
 

 9. 
  
   Націонал-соціалізм у Німеччині заборонений. Тож не дивно, що багато товаришів 
приєдналися до правої "Націонал-демократичної партії" (НДПН) у 1960-х роках. 
   Публічно вони повинні були вдавати лояльність до демократії, особливо якщо вони 
офіційно представляли НДП на телебаченні тощо. 
   Компроміс одного товариша викликав невеликий скандал. Розумієте, він мав звичку 
носити значок зі свастикою на зворотному боці лацкана. На жаль, його лацкан випадково 
заправили назад, тим самим оголивши значок зі свастикою... коли він давав телевізійне 
інтерв'ю для легальної демократичної НДП! 
   Медіа це сподобалося. Але поліція змусила його піти у відставку. 
   Це одна з проблем, якої немає у НСДАП/АО. 
  

  
10. 

  
   Я був у данському готелі з моїм англійським товаришем Майком. Данська поліція не 
розшукувала нас, але, тим не менш, тримала під дуже пильним наглядом як професійну 
послугу своїм західнонімецьким колегам. Тим більше, що готель знаходився всього за 
пару сотень метрів від західнонімецького кордону! 
   Однієї холодної, темної, дощової ночі ми з Майком вирішили трохи розважитися. 
   Ми тихо вийшли з готелю і попрямували до лісосмуги вздовж кордону. За мить "тіні 
мали ліхтарики". Нам вдалося непоміченими повернутися в готельний номер і, уважно 
спостерігаючи через вікна нашого неосвітленого номера, помітити кількох данських 
чоловіків у цивільному, які снували під дощем, шукаючи нас. 
   "Майку, - прокоментував я, - якби вони просто прислали пару привабливих жінок-
агентів, то могли б точно стежити за нами, не потребуючи стільки чоловіків". 
   Майку ця ідея теж сподобалася. На жаль, ці данці не були настільки прогресивними. 
  

  
11. 

  
   Я сидів у камері для ув'язнених, яких переводили з однієї в'язниці до іншої. Інші в'язні 
вбивали час, порівнюючи нотатки про різні німецькі в'язниці, в яких вони побували. 
   Один особливо похмурий хлопець - очевидно, "ветеран" у цьому відношенні - вражав 
молодших, менш "бувалих" ув'язнених своїми розповідями про "жіночу" в'язницю, в якій 
він побував. Це звучало як тип установи, про яку можна було б зняти фільм з рейтингом 
ХХХ.  
   Звісно, я відчув себе ошуканим. 
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