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O discurso de Obersalzberg, de 22 de agosto de 1939, do chanceler 

alemão, entregue a portas fechadas, aos comandantes em chefe e 

aos  generais da ativa foi extremamente assertivo. Existe uma 

tradução completa do Discurso encaminhada da Embaixada 

Britânica em Berlim pelo Conselheiro da Embaixada, Sir George 

Ogilvie-Forbes, em 25 de agosto de 1939 - com uma carta de 

apresentação informativa - para o Ministério das Relações 

Exteriores em Londres. Documentos sobre política externa britânica 

1919-1939, Londres, HMSO, terceira série, 1954, vol. VII, 

documento 314.  

O legado da Segunda Guerra Mundial. 

Eu ordenei para as minhas Unidades da Morte exterminar sem piedade ou lastima homens, mulheres e 

crianças pertencentes à raça polonesa Somente desta maneira podemos adquirir o território vital que 

precisamos... Afinal, quem se lembra hoje do extermínio dos armênios? 

Adolf Hitler, 22 Agosto 1939 

 

 

Obviamente, o objetivo incrivelmente irracional orientado para o leste e amplamente expansionista 

desenvolveu muito depois do fim da Conferência de Paz de Paris de 1919-20, quando os termos de 

paz com a Alemanha foram concluídos. Conferência de Paz de Paris . Objetivos subseqüentes - como 

destacados - criaram fatores amplos adicionais. Assim, o objetivo geral da República de Weimar no 

Oriente e os do Terceiro Reich são marcadamente diferentes. Por conseguinte, as qualificações 

suplementares continuam a ser adequadas. 

Jean Jansem 

 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/ParisPeaceConference-Overview.pdf
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A referência à antiga aniquilação dos armênios é projetada como um exemplo de uma destruição em 

massa que não havia sido desafiada pelos Estados Unidos, a Europa Ocidental e, claro, a Rússia - o 

principal malfeitor. Eles conheciam os fatos. A hierarquia nazista - independentemente da referência 

de Hitler - também estava ciente do destino catastrófico da Armênia, bem como a referida síndrome 

perigosa dos malfeitores. Assim, como uma observação mendaz, considera-se razoável infligir uma 

destruição nacional semelhante, neste caso, a um vizinho do Oriente com impunidade decisiva. A 

Polônia deveria ser eliminada como um país, um objetivo resoluto. Posteriormente, a violência 

maximizada pré-mediada também destruiu a Nação hebraica na Europa Central e Oriental. Um 

genocídio completamente amplo em todos os aspectos, estritamente encerrado dentro de uma solução 

final de Anelo de ferro. 

O Discurso de Obersalzberg, classificada durante os Julgamentos de Nuremberg, possui três variantes. 

Traduções de alemão para inglês são razoáveis. O formato abrangente original - como prontamente 

obtido pelos diplomatas britânicos em Berlim - continua a ser o exemplo que fornece o verdadeiro 

espírito e racional da perspectiva calculada do Terceiro Reich. Na verdade, o Discurso contém 

linguagem gráfica e foi tão descarado que, Reichsmarschall Herman Göring - o veterano da Primeira 

Guerra Mundial e o destinatário do Blue Max - prontamente saltou para uma mesa e fez "promessas 

sanguinárias e dançou como um homem selvagem". Os poucos que tinham dúvidas permaneceram em 

silêncio. Além disso, é claro, é prudente levar em conta o efeito do tratado de não agração negociado 

secretamente com a Rússia soviética, o Pacto Molotov - Ribbentrop, que deveria ser assinado no 

próximo dia em Moscovo. Melhorou significativamente as perspectivas expansionistas do Terceiro 

Reich - especialmente no Oriente. Além disso, o discurso afirmou profundamente a invasão planejada. 

Para os ardentes nacional-socialistas [nazistas] é hora de júbilos audaciosos. 

A versão completa do documento se originou de um general presente na reunião, que tinha ficado 

horrorizado com o que tinha ouvido e tentou conter esse extremismo, fornecendo os detalhes 

completos; inicialmente, através de um oficial de pessoal que aprovou com sucesso a informação para 

a Prensa Asociada da America. Essa organização comunicou imediatamente o documento à 

embaixada britânica em Berlim. 

Era óbvio que a versão completa do Discurso era moralmente inadequada, mesmo para uma 

circulação confidencialmente organizada. Conseqüentemente, a descoberta subsequente de variantes 

parciais não é surpreendente. A versão completa também pode ser a combinação de dois discursos 

entregues nesse dia. Durante a refeição que se seguiu o Chanceler temperamental declarou que as 

operações militares deveriam começar imediatamente, pois ele provavelmente não viveria muito. 

Evidentemente, seu sucessor seria incapaz de cumprir os objetivos divulgados. Ele também previu 

que, dentro de dois anos, seria praticamente impossível cambiar a situação militar.   

O documento também possui uma carta de apresentação de Sir Neville Henderson, o embaixador 

britânico em Berlim, para o Ministério das Relações Exteriores em Londres, em relação a certas 

coordenadas pungentes. Ele observa que o chanceler decidiu "arriscar o jogo" e acrescenta que havia 

avisado o chanceler sobre certas características da guerra em geral: "... enquanto alguém pode prever 

o início, ninguém pode prever seu curso ou seu fim; e que as vitórias iniciais não significam a vitória 

no final ". Henderson é claramente correto, mas as conseqüências integrais do Discurso são 

significativas. Seu texto extremista será ultrapassado. Os desenvolvimentos sucessivos se revelarão 

apocalípticos. 

A Polônia é invadida em 1º de setembro de 1939; É o início da Segunda Guerra Mundial. Para ganhar 

tempo, a Tchecoslováquia já estava vendida. Os Aliados - Grã-Bretanha e França - na Frente 

Ocidental, prontamente declararam guerra à Alemanha. No entanto, uma surpresa espera enquanto os 

Aliados estão rapidamente desorientados frente de um ataque bem organizado que avança 

rapidamente. A desintegração repentina da França é mais imprevista de fato Paris  é  ocupado em 14 

de Junho de 1940, sem luta. Força Expedicionária Britânica com algumas divisões francesas, teve que 

ser evacuado de Dunkirk para a Grã-Bretanha. A Itália juntou-se as Potências do Eixo  em 10 de 



3 

 

junho de 1940. Depois de assegurar a Frente Ocidental, o Terceiro Reich voltou sua atenção para o 

Oriente, onde seus objetivos principais estavam situados. A este respeito, Mein Kampf, escrito por 

Adolph Hitler e editado por Rudolf Hess - o penúltimo soberano - estava disponível desde 1925-26, 

revelando uma série de coordenadas chave prejudiciales. Os líderes russos deveriam ter examinado 

com diligência. 

Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista invadiu a Rússia soviética, é a Operação Barbarossa. 

Sem dúvida, uma ofensiva bem planejada, os russos estão impressionados. Quatro dias antes, Berlim 

aumentou suas perspectivas ao concluir um pacto de não agressão com a República da Turquia em 

Ancara. Um estado baseado na ideologia racista-nacionalista expansionista do turquismo. Um regime 

fundamentalmente extremista serviu como uma barreira para o marxismo soviético. A Frente Oriental 

avançou principalmente em três direções. O impulso nordestino - possuiu limitações geográficas - 

também envolveu o Cerco de Leningrado, 8 de setembro de 1941 - 27 de janeiro de 1944. A ofensiva 

centralizada incluiu a batalha de Moscovo, 2 de outubro de 1941 - 7 de janeiro de 1942. Os alemães 

não conseguiram capturar a Capital. 

O impulso do sudeste envolveu Operações Edelweiss e Caso Azul. Seu objetivo conjunto era avançar 

para além das Montanhas do Cáucaso, onde os campos petrolíferos importantes na costa do Cáspio 

estavam situados. Esta é uma geografia que se estende desde o Mar Negro até o Mar Cáspio. Em 

agosto de 1942, os alemães levantaram a suástica sobre uma série de picos das montanhas. O Irã é o 

notável vizinho do sul, depois disso é o Golfo e o Oceano Índico. Uma Turquia exaltada subiu seu 

exército - mais de vinte e cinco divisões - ao sul do Cáucaso, onde a Armênia soviética estava situada 

e foi preparada receber uma invasão conjunta de Turquia com a Alemanha. Esta teria sido a extensão 

do genocídio.  Bibliografia do Genocídio. A Alemanha, no entanto, recusou a conduzir quaisquer 

operações conjuntas na região com a Turquia e avisou disso. A invasão planejada da Turquia foi 

interrompida. A pequena República da Armênia sobreviveu. A política alemã foi essencialmente 

baseada na intenção de não estar disposta a compartilhar os atributos estratégicos da região, bem 

como seus valiosos recursos. Além disso, é claro, as operações militares conjuntas com a Turquia - 

como experimentado durante  I Guerra Mundial- teriam sido assustadoras. No entanto, devido a 

perdas sérias mais ao norte, em Stalingrado, no Volga, as operações nesta frente tiveram que ser 

interrompidas abruptamente. A ordem de retirada do Cáucaso chegou em 28 de dezembro de 1942. 

Em 2 de fevereiro de 1943, o 6º exército alemão havia sido completamente destruído em Stalingrado. 

A derrota alemã subseqüente, na Batalha dos Kursk - a guerra dos tanques - que se estende de 5 de 

julho a 23 de agosto de 1943, confirmou a eliminação dos objetivos nacionalistas racistas alemães no 

Oriente. As operações decisivas dos anglo-americanos eliminaram o problema na Europa Ocidental. 

Alemanha, rendeu-se em 7 de maio de 1945. Quatro meses depois, no dia 2 de setembro, o Japão se 

rendeu, assim acabou uma guerra de magnitude incrível. 

Entre os grandes objetivos ideológicos do nacional-socialismo foi a tentativa resoluta de reconstruir 

uma raça europeia. Este objetivo era possivelmente o mais irrealista. É melhor preservar o que você já 

possui. A implementação fervente das ideologias nazistas na Europa Continental teve, até certo ponto, 

um desalinhamento ao equilíbrio estratificado da Civilização Europeia. Fronteiras da Europa. 

Consequentemente, um conjunto de padrões e valores teve que ser restabelecido e realinhado, 

incluindo aprimoramentos subseqüentes com ramificações globais.Direitos e Valores. As ideologias 

racistas-nacionalistas - geradas internamente ou externamente -, bem como movimentos religiosos 

expansionistas politizados externamente deterioram a civilização européia dentro de sua Geografia 

Global - conforme registrado acima - podem ser libertados de forma decisiva. Inicialmente, é claro, é 

imperativo não repetir os erros do passado. 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/ArmenianGenocideBibliography.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/FrontiersOfEurope.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/RightsAndValues.pdf
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Obersalzberg, Bavaria:  o complexo alpino da hierarquia do Terceiro Reich;  
Führer também abrigou destacamento de tropas SS, para a segurança do Führer.  

O prédio mais alto no pico da montanha era o prestigiado Ninho de Aguia. O complexo foi destruído em 25 de abril de 1945 por uma 
invasão aérea, planejada pelo Comando Aliado de Bombardeiros.. 

 
T. S. Kahvé 
Patrimônio Ararat  
Londres 
Maio 2017 


