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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

4 - АНТИСЕМИТИЗЪМ 

  
   Семитската раса - наричана още близкоизточна - е особена смесена раса, 

чийто основен район на заселване е Северна Африка и Предна Азия и която 

се налага в този район като буфер и посредник между трите големи раси 

(бяла, черна, жълта). Семитската раса има ясни, биологично устойчиви 

физически и психически расови характеристики, следователно трябва да се 

разглежда противоположно на останалите раси като видово несвързани.  

   Семитският расов тип следователно съответства и на расов мироглед, 

житейска нагласа и религиозност. Доколкото те служат за запазването и 

усъвършенстването на собствения вид, както например при семитските араби 

ислямът, това не е проблем за хората от различен вид. 

   В хода на европейската културна история обаче от семитския юдаизъм 

идват духовни влияния, които стават все по-силни и трябва да се нарекат 

катастрофални. Към тях спадат преди всичко догматизмът, фанатизмът, 

идеологията на равенството и индивидуализмът, които са чужди на арийския 

дух и душа (вж. Ариец) и способстват за неговия упадък. Тези влияния се 

конкретизират в духовни или политически течения като християнството, 

марксизма, либералния капитализъм, психоанализата и други подобни, за да 

завършат накрая, напълно изпразнени от всякакво духовно съдържание, в 

материализма. 

   Именно срещу тези влияния и течения е насочена интелектуалната 

отбранителна борба на антисемитизма, която в Германия намира своя 

политически израз в точка 24 от партийната програма на 

Националсоциалистическата германска работническа партия, в която борбата 
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срещу "еврейския материалистичен дух в нас и извън нас" е описана като 

предпоставка за възстановяване на националната общност. По този начин 

антисемитизмът е съществен компонент на националсоциализма - на 

националсоциализма и като мироглед, и като начин на живот.  

   Тези влияния и течения на семитското мислене и чувства обаче са не само 

случайни резултати от срещата на различни раси, но и политически оръжия 

на юдаизма в стремежа му към световно господство. Носител на този 

политически стремеж на юдаизма в настоящето е ционизмът като 

организирана сила на световното еврейство и следователно като еврейско 

национално движение. 

   Срещу това националсоциалистическата партия организира своята 

политическа отбранителна борба. Тъй като в тази борба ислямският свят и 

семитските араби не представляват допълнителна заплаха, а желан партньор 

в съюза, препоръчително е за интелектуалната отбранителна борба да се 

използва терминът "антиюдаизъм", а за политическата отбранителна борба - 

"антиционизъм", а историческият термин "антисемитизъм" да отстъпи на 



3 

заден план. 

   Целта на националсоциализма в тази борба е премахването на духовната и 

политическата опасност, идваща от еврейството, чрез окончателно решаване 

на еврейския въпрос, което, противно на обичайната пропаганда на 

жестокост, не означава изтребване или преследване на еврейския народ, а 

само да се направи възможно и да се възстанови свободата на арийските 

народи според собствения им начин на мислене, чувстване и живот. 

  

5 - ARABER 
  

   Семитската раса е независим хибрид между трите основни раси (бяла, 

черна, жълта) със стабилни типични за расата характеристики. Нейната 

заселническа област е цялото средиземноморско крайбрежие на Северна 

Африка до чисто негроидната заселническа област в Централна Африка, 

както и Близкия изток до границите на заселническата област на тюрките и 

персите (вж. също парси и източен индоевропеизъм). 

   Етническото ядро на семитската раса е семейството на народите на 

арабите, чийто ареал на произход е обширният Арабски полуостров, но 

който поради динамиката на завоеванието на исляма се разширява върху 

цялата, гореспомената, по-голяма територия и я оформя, но в този процес 

поглъща различни расови елементи, което води до диференциация в 

различни народи. Въпреки това арабите трябва да се разглеждат като единно 

цяло, което се подкрепя и от съществуването на арабско национално 

движение и неговите неуморни опити за създаване на собствена арабска 

нация. 

   Арабите са естествените съюзници на националсоциалистическа Европа:  

   Арабският национализъм, както и европейският, се бори срещу 

империализма и за свобода. Националсоциализмът и ислямът са обединени и 

от борбата срещу робството на лихвата като предпоставка за немарксисткия 

социализъм. И накрая, арабската нация страда от терора на ционизма, който 

създаде своята пиратска държава Израел на арабска земя и отчасти изби и 

прогони арабския народ на палестинците, отчасти го подчини и го потиска и 

до днес. Известно е обаче, че ционизмът е основният враг на 

националсоциализма, който безмилостно се противопоставя на ционисткия 

стремеж към световно господство. Всичко това е предпоставка за 

формирането на европейско-арабско голямо пространство, което прави 

възможно преодоляването на империализма на свръхсилите, изгражда 

безлихвен, социалистически икономически ред и разбива претенциите на 

ционизма. 
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   Единството на европейско-арабския регион като общо пространство за 

живот има дълбоки исторически корени от римско време и ще даде 

възможност за свобода и самостоятелност на всички народи, живеещи в него, 

както и за независимост от империалистическото господство в политиката, 

икономиката, националната отбрана и културата. Ето защо 

националсоциализмът на новото поколение се стреми към създаването на 

Четвъртия райх като общ ред на Европа, Северна Африка и Близкия изток.  

   Мостът между расите се образува от разнообразните арийски расови 

отломки (вж. Арийци) в арабските селища - например берберските племена в 

Магреб, коптите от Егея, християнските потомци на кръстоносците в Ливан 

или кюрдите. Те трябва да бъдат насърчавани във всяко отношение, да бъдат 

укрепвани и реинтегрирани в арийската раса, за да могат да работят по този 

начин като скоба на бъдещата империя, чийто основен принцип, разбира се, 

не е расовото смесване, продиктувано от интернационализма, а се основава 

на искането за расова сегрегация. 

  

  

6 - РАБОТНИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ 
  

   Нарастващата индустриализация в местообитанието на арийската раса (вж. 

"Арийци") произвежда все повече индустриални работници през последните 

сто години и в същото време задълбочава в огромни мащаби 

експлоататорския характер на капитализма. Основните жертви на този 

капитализъм бяха индустриалните работници, които се превърнаха в най-

обеднялата и потисната социална класа - работническата класа. Неудържимо 

в тях нарасна протестът срещу отчайващата им бедност и копнежът им за 

социално справедлив ред без експлоатация и потисничество - копнежът им за 

социализъм. Носител на този протест и на този копнеж стана работническото 

движение, а негова форма на изразяване - класовата борба.  

   В началото работническото движение попада под доминиращото влияние 

на марксизма и възприема неговия политически и идеологически 

догматизъм: вярата в равенството на всички хора.  Интернационализмът и 

други антивидови и антиприродни принципи напълно отчуждават 

работническата класа от нейния народ, нация, раса и традиции.  

   Работническата класа трябваше да бъде интернационалният носител на 

марксистката световна революция. Това схващане за целта превръща 

работническото движение още в началото в инструмент и манипулативна 

маса на ционизма в стремежа му към световно господство и по този начин го 

отчуждава от истинската му задача.  
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   От друга страна обаче, тежкото положение на работническата класа в 

условията на капитализма и необходимостта от класова борба са 

неоспорими. До избухването на Първата световна война работническото 

движение не успява да се измъкне от тази трагична дихотомия между 

необходимост и оправдание и злоупотребата с нея от страна на 

антиработническите лидери, зад които стоят ционистките властови интереси, 

и по този начин остава неефективно по отношение на властовата политика, 

дори и да успява конкретно да облекчи и преодолее някои недоволства. 

   Избухването на Първата световна война предизвиква огромно национално 

пробуждане във всички участващи арийски народи, което премахва 

натрапчивия интернационализъм и приобщава работническата класа към 

общността на волята на нацията.  

   По време на Първата световна война европейският работник по своя 

собствена и съзнателна воля става член на националната общност! И той 

потвърди тази воля с кръвта си и стохилядната си войнишка смърт. Към края 

на войната и в следвоенния период обаче стана ясно, че западните 

демокрации с техния либерален капитализъм отхвърлят тази жертва и 

продължават да мамят, експлоатират и потискат работническата класа. Така 
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марксизмът си върна част от разочарованата работническа класа, която 

единодушно го отхвърли през 1914/25 г. JdF. 

Но в националсоциализма и фашизма в Европа израснаха онези политически 

сили, които станаха наследници на работническото движение и приеха в 

своите традиции наследството на волята на работническата класа от 1914/23 

г. на ЮФ и го направиха политически плодотворно.  

   В Германия това национално работническо движение формира 

Националсоциалистическата германска работническа партия. Тази партия е 

наследник и изпълнител на германското работническо движение и започва да 

преодолява либералния капитализъм, да изгражда социализъм, да превръща 

работника в равноправен член на националната общност и да налага 

работническата класа като задължителна етика на Новия ред за всички 

национални другари. За разлика от тях марксистката традиция на 

работническото движение става реакционна след 1914 г. / 25 JdF (вж. също 

реакция). 
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Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  
  

 8. 
  
   Дежурният служител в партийната централа вдигна телефона. 
Чернокожият от другата страна очевидно беше набрал грешен номер. 
Мислеше, че на линията е шефът му, и се извиняваше, че е закъснял за 
работа... отново. 
   След като той приключи, дежурният офицер каза: "НЕ идвайте на работа. 
Уволнен си!" След това затръшна телефона. 

  
  

9. 
  
   Националсоциализмът е забранен в Германия. Така че не е изненадващо, че 
много другари се присъединяват към дясната "Националдемократическа 
партия" (NPD) през 60-те години на миналия век. 
   Публично те трябваше да се преструват на лоялни към демокрацията, 
особено ако официално представляваха НДП по телевизията и т.н. 
   Компромисът на един от другарите предизвиква известен скандал. Виждате 
ли, той имал навика да носи щипка със свастика на обратната страна на 
ревера си. За съжаление, реверът му случайно се прибрал назад, като по този 
начин изложил на показ щифта със свастика... докато давал телевизионно 
интервю за легалната демократична партия NPD! 
   Медиите го харесаха. Но NPD го принуди да се откаже от поста си. 
   Това е един от проблемите, които НСДАП/АО няма. 
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