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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

35 - МИР 
  

   Подобно на свободата, мирът е един от най-злоупотребяваните термини от 

управляващия свят на минусите. 

   Националсоциализмът е мироглед на биологичното мислене и затова не се 

основава на догми, които са чужди на живота и противоречат на природата 

(вж. догматизъм), а на естествените закони на живота, най-важният от които, 

освен наследствеността и диференциацията, е преди всичко изборът, т.е. 

борбата за съществуване.  

   Следователно в съответствие с правото на самоопределение 

националсоциалистическият народ се бори за своята свобода, за запазване и 

развитие на своя вид, както във вътрешен, така и във външен план. Тази 

борба е основният закон на националния живот, всичко е подчинено на нея. 

Само там, където тя се води успешно, мирът е смислен и желан. 

Националсоциализмът отхвърля мира с цената на национална смърт. 

   Истинският мир е възможен само там, където един народ като нация се е 

борил за свобода, суверенитет, самодостатъчност и достатъчно жизнено 

пространство и по този начин е отстоявал правото си на самоопределение.  

   По този начин националсоциалистът зачита жизнените права на другите 

народи и раси, доколкото те не застрашават тези на собствения му народ, и се 

стреми да балансира интересите на живота в рамките на мащабни порядки 

(вж. също Райх).  

   Ето защо в точка 2 от партийната си програма Националсоциалистическата 

германска работническа партия призовава за създаване на справедлив мирен 

ред, който зачита жизнените права на Германия, без да нарушава правата на 
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другите народи.  

   Към такъв мирен ред се стреми общността на Новия фронт, като изгражда 

Четвъртия райх и арийска общност на народите (вж. Арийци). 

В атомната епоха подобно изграждане на империя вече не е възможно чрез 

междудържавни войни, които националсоциализмът - противно на цялата 

Грюелова пропаганда, насочена срещу него - отхвърля като отрицателен 

избор, а може да бъде постигнато само чрез революция на арийските народи. 

Само такава революция преодолява структурите на управляващия минус 

свят, който се основава на експлоатация и империализъм, и по този начин 

прави възможен справедливия мирен ред на свободните нации. Затова се 

прилага: 

  

Националсоциализмът е мир! 

  

36 - ПРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
  

   Новият фронт е общност от националсоциалисти, които се подчиняват на 

единно ръководство и задължителна обща линия. След като АНС/НА е 

забранена, те вече не създават собствена организация, а участват във 

фронтови и масови организации, с чиято помощ водят политическата борба.  

   Фронтовите организации са сдружения на националсоциалисти за 

насърчаване и осъществяване на определени индивидуални политически 

цели или за проникване и обединяване на определени групи и слоеве от 

населението. По този начин една фронтова организация винаги е 

националсоциалистическа организация и служи за набиране на нови 

поддръжници на националсоциализма. По този начин тя винаги концентрира 

силите си върху конкретна цел и/или конкретна социална група - но винаги 

във връзка със стратегията и следователно в съответствие с общата линия на 

Новия фронт.  

   По този начин фронтовите организации са връзката между тактическите 

нужди на ежедневната борба (вж. "Тактика") и дългосрочната стратегия за 

завземане на властта. 

   Фронтовите организации са кадрови организации, т.е. те се създават, 

поддържат и контролират неограничено от националсоциалистически кадри. 

   Първоначално националсоциализмът на новото поколение в Германия 

формира две фронтови организации: NSDAP/AO за пропагандната борба в 

нелегалност и ANS като легална част от движението. След като ANS се слива 

с "Националните активисти" и образува ANS/NA, бързият растеж позволява 

и налага появата на други фронтови организации - като "Freundeskreis 
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Deutsche Politik" (Кръгът на приятелите на германската политика) за 

набиране на по-възрастното поколение, "ANS-

Betriebszellenorganisation" (Организация на фабричните клетки на ANS) за 

работа в заводите и "ANS-Mädelbund" (Лига на момичетата на ANS) за 

набиране на младо националсоциалистическо женско движение.  

   Всички те станаха жертва на забраната на СНЕ. Но дори и след тази 

забрана и особено след нея работата на фронтовите организации е 

жизненоважна за политическата борба. 

   Като мост между стратегията и тактиката, фронтовите организации 

запазват духа и стила на националсоциалистическото движение и 

предотвратяват буржоазирането, "националната демократизация", 

адаптирането и корупцията от страна на управляващата система. 

 

37 - ЛИДЕР 
  

   Националсоциалистическата партия се организира на всички нива според 

принципа на фюрера. Затова на върха на партията стои партиен лидер, 

надарен с почти неограничена власт и отговорност, който след като завземе 

властта, става и ръководител на правителството на 

националсоциалистическата народна държава (вж. Държавата).  

   Въпреки това лидерът на партията е и си остава - както всеки друг член на 

партията - инструмент на партията в борбата ѝ за Нов ред и е подчинен на 

партийната ѝ линия (вж. "Генерална линия"). 

   Партията не съществува заради лидера, а лидерът служи на партията. 

   Ето защо националсоциализмът на новото поколение категорично отхвърля 

култа към личността и проповядва върховенството на партията, в която 

колективно се въплъщава волята за живот на нацията (вж. също Воля).  

   За разлика от тях националсоциалистите почитат създателя на 

националсоциализма Адолф Хитлер като ЛИДЕР, който е нещо повече от 

партиен лидер на Националсоциалистическата германска работническа 

партия и в когото са въплътени в еднаква степен арийската раса като цяло, 

Германия, националсоциализмът и партията. 

   Само че той е националсоциалист, който боготвори Адолф Хитлер и 

разбира единствено него като лидер! 

   Тази нагласа не пренебрегва грешките и окончателния властово-

политически провал на държавника Адолф Хитлер и не иска да го подражава 

и копира. Но то разпознава във фюрера уникалната, необикновена личност, 

последния велик арийски завоевател, германския национален герой, при 

когото германската история намира своя връх и завършек, и гениалния човек 
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на волята и визионер на прелома на времето, с когото започва едно ново 

време и една нова ера. 

   Адолф Хитлер, ФУХЕРЪТ, е фигурата на спасението на арийската раса (вж. 

също Heil).  

   Ето защо след него никой не може и не може да претендира за титлата 

"Фюрер" и да се сравнява с него; никой не може и не може като Адолф 

Хитлер да отъждествява собствената си личност с Германия, идея или партия 

и по този начин да претендира за същото, което естествено се полага на 

Фюрера заради неговия гений.  

   Ще продължат да съществуват националсоциалистически партийни лидери 

и ръководни другари на всички нива, но лидерът е само един: АДОЛФ 

ХИТЛЕР!  

  

  

38 - ПРИНЦИП НА ЛИДЕРА 
  

   Принципът на фюрера е организационният принцип на 

националсоциалистическата партия в борбата ѝ за нов ред. След като 

партията завзема властта, той се превръща и в организационен принцип на 

формиращата се националсоциалистическа народна държава на всички нива.  

   Принципът на лидерството е подчинен на целите, заложени в партийната 

програма, и на общата линия на партията, т.е. той е средство за постигане на 

целта, а не самоцел. Той не служи на амбициите, суетата или егоизма на 

отделните лидери, а единствено на ефективността на партийната борба и 

затова трябва рязко да се разграничава от култа към личността, който трябва 

да бъде отхвърлен.  

   Принципът на фюрера се основава на двата стълба - "власт" и 

"отговорност". По този начин той дава на ръководния другар и политически 

лидер почти неограничена власт над подчинените му, но му налага също 

толкова почти неограничена лична отговорност, до ангажиране и жертване на 

собствения му живот, както е заложено в партийната програма на 

Националсоциалистическата германска работническа партия. Това се 

прилага на всички нива на партията, а по-късно и на държавата. Властта и 

отговорността намират своите граници единствено в идеята на 

националсоциализма и в партийната линия на Националсоциалистическата 

работническа партия. Затова те никога не са от личен характер, а произтичат 

от мисията и борбата на партията. 

   Само партията дава власт и само на нея принадлежи отговорността на 

лидера, другарю. Това включва и партийния лидер, чийто авторитет 
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произтича от партията и който носи отговорност пред нея. 

   Не партията е инструмент на лидера, а лидерът е инструмент на 

партията! 

   За всеки партиен член партията се въплъщава в неговия началник, стига 

последният да е лоялен към нея. За партийния лидер партията се въплъщава 

преди всичко в Националсоциалистическия сенат. 

   В началото на един боен период другарите от ръководството се оказват в 

конкретната ежедневна борба. Който се чувства призван да изпълнява 

ръководни задачи, печели доверието на другарите, води ги в боя и се 

подчинява на генералната линия, по този начин става ръководен другар и 

трябва да ръководи, доколкото му позволяват силите и способностите. По-

късно партията ще премине към целенасочено елитно обучение, като обучава 

другари в лидерство и ги изпраща там, където има недостиг на лидери (вж. 

също Елитно и елитно обучение). 

   След завземането на властта фюрерският принцип ще бъде валиден на 

всички нива в живота на националната общност. 

Националсоциалистическото ръководство обаче винаги се основава на 

следните 10 ръководни принципа: 

  

1. Дисциплина срещу партията и нейната обща линия. 

2.  спечелване на доверието на последователите. -  Само този, който 

печели и запазва  доверието на последователите си, е лидер. 

3. Няма лични последователи. - Който привлича последователи за своята 

личност, а не за партията, не е националсоциалист. 

4. чувство за отговорност. - Направете всичко възможно, за да изпълните 

мисията, дадена от партията, и доброволно отстъпете, когато се намери 

по-добра. 

5. другарство. 

6. Ангажираност и жертвоготовност. 

7. Правосъдие. 

8. самопознание и самореализация. - Да се превърнеш в личност, да 

опознаеш себе си с всички силни и слаби страни, да използваш и 

развиеш напълно всички свои способности и възможности, за да 

служиш оптимално на партията. 

9. въображение. - Без въображение и съпричастност няма лидерство. 

10. сила на волята (вж. воля). 

  

   Принципът на фюрера прави лидерството възможно и го превръща в 

история. Да бъдеш лидер не означава да имаш привилегии и да се радваш на 
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власт, а означава: да се жертваш повече, да работиш повече, да се бориш 

повече и да служиш по-добре от другите! 

   Още преди възстановяването на НСДАП принципът на Фюрера се прилага 

в рамките на Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. 
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Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  
  

  
22. 

  
   Когато влязох в любимото си кафене, видях един познат, който 
развълнувано ме повика на масата си. Каза, че има нещо да ми покаже. 
Пъхна ръка в джоба си и внимателно я извади, така че никой друг от 
седящите наблизо да не я види. 
   Изтръпнах, когато това, което той показа, се оказа стикер на NSDAP/AO 
Niggers Beware. Очевидно го беше взел от съседната книжарница, която 
редовно "засявах". (И двете места бяха разрушени от земетресението. 
Книжарницата отвори отново във временна палатка. Ще я посея, когато 
получа стикерите.) 
   Той каза, че ще я покаже на други хора, а аз му казах, че това е чудесна 
идея. 
  

  
23. 

  
   Хайнрих работи като цивилен служител на западногерманската армия 
("Бундесвер"). Той е бил известен и като "местния нацист". 
   Един ден за обучение пристига още една група новобранци, около 150 
души. Няколко дни по-късно на стената на една от сградите в базата се появи 
голям червено-бяло-черен плакат на NSDAP/AO с размери 17" X 22". 
   Трима офицери от военното разузнаване ("M.A.D.", както е подходящо) 
пристигат чак от Хамбург, за да разследват това "престъпление". Естествено, 
те разпитват Хайнрих. 
   "Не, не съм го направил. И не знам кой го е направил", беше честният му 
отговор. 
   Седмица по-късно той поставя стикер на NSDAP/AO на същото място, 
където е открит плакатът. 
   Хайнрих и непознатият другар никога не се срещат. Но след това всеки от 
тях знаеше, че не е сам. 
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