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Енциклопедия - Михаел Кюнен 
  

47 - ХОЛОКАСТ 
  

   Твърдението, че нацистка Германия, във връзка с програма за геноцид по 

време на Втората световна война, е убила около 6 милиона евреи, голяма 

част от които чрез "обгазяване" - ционистката дума за това е: Холокост - е 

най-популярното обвинение на антигерманската пропаганда за зверствата. В 

действителност обаче ревизионистичната историография отдавна е 

подложила на критичен анализ обвинението в Холокост, а световното 

националсоциалистическо движение го е разобличило като инструмент за 

политическа борба и материален и морален шантаж. Опровергаването на 

вражеската пропаганда на зверствата обаче не е задача на пропагандата на 

Нов фронт. Това е оставено на народното просвещение (в рамките на 

партията: обучение). 

   Вместо това Новият фронт с гордост изповядва целта на 

националсоциализма да преодолее влиянието на юдаизма върху европейската 

култура, върху мисленето и чувствата, върху съзнанието и подсъзнанието на 

арийския човек (вж. Ариец) и да разбие политическите претенции за власт, 

както и световните машинации на ционизма. И двете трябва да бъдат 

постигнати чрез окончателното решаване на еврейския въпрос, към което се 

стреми и Новият фронт. 

   Активното и настъпателно искане на това Окончателно решение и 

обяснението на неговото съдържание най-вероятно и ефективно ще 

опровергае ционисткото твърдение, че Окончателното решение означава 

физическото изтребление на еврейския народ - Холокоста. Това ще 

допринесе значително за разкъсването на веригите на ционисткото робство, 
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моралното изнудване и финансовата експлоатация и за възстановяването на 

свободата на германската нация. 

  

  

  

48 - ИМПЕРИАЛИЗЪМ 
  

   Империализмът е стремежът на една властова политическа, икономическа 

и/или културна общност към господство над други, различни по вид 

общности. Следователно съществуват както властово-политически 

(например този на САЩ и Съветския съюз), така и икономически 

(господството на индустриализираните страни над Третия свят) и културен 

империализъм (преди всичко този на американизма), които обаче не винаги 

могат да бъдат рязко разграничени, а често представляват само различни 

проявления на един и същ империализъм. Всички идеологии, основани на 

догматизма на човешкото равенство (например либерализмът, марксизмът, 

юдаизираното християнство), също често обслужват империалистически 

интереси. Най-крайната форма на империализма е стремежът към световно 
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господство, с какъвто днес се характеризират преди всичко ционизмът и 

масонството. 

   За разлика от него националсоциализмът, въз основа на биологичното си 

мислене, се възприема като защитник на разнообразието на расите и 

народите (вж. също "Диференциация") и от това произтича стремежът и 

борбата му за правото на самоопределение и свобода. Националсоциализмът 

се противопоставя на империализма с идеята за Райха (вж. Райх), който 

създава органични мащабни порядки, разделени според расите и народите, и 

осигурява свободата, запазването на видовете и развитието на видовете на 

различните национални общности. 

   На тази основа националсоциализмът на новото поколение се стреми към 

Нов ред в знака на арийската (вж. арийската) общност от народи. По 

отношение на Германия и Европа Новият фронт се бори за Четвъртия райх. 

Тази империя трябва да включва федерации на германски, романски и 

славянски народи и да влезе в твърд съюз със света на исляма в Северна 

Африка и Мала Азия и Близкия изток, който трябва да се счита за част от 

голямото европейско жизнено пространство (вж. също турци, парси и 

източен индоевропеизъм). В сферата на властта на Новия ред ще бъде 

преодолян всякакъв империализъм и ще бъде гарантирана свободата на 

народите. 

 

49 - ИНДИВИДУАЛИЗЪМ 
  

   Модерният индивидуализъм на днешния свят минус води началото си от 

отношението към живота на революцията на Просвещението, която иска да 

освободи европейския човек от натрапчивите идеи на средновековния 

християнски догматизъм и го разбира като самостоятелна, свободна и 

автономна личност. Това схващане се провали, както и цялата идеология на 

Просвещението, поради невежество, незачитане на биологичната природа на 

човека, а оттам и на факта, че човек може да води ценен и смислен живот 

само като общностно същество, но не и като изолиран индивид. 

   По този начин първоначалният идеалистичен индивидуализъм на 

Просвещението бързо се изроди в житейската лъжа на буржоазията и се 

превърна в оправдание за личния интерес и материализма на буржоазния 

човек; този буржоазен човек, който се превърна в самия тип на упадъка на 

арийската раса в настоящето (вж. Арийците). В политическо отношение 

индивидуализмът е въплътен в идеологията на либерализма, а в 

икономическо - в икономическата форма на капитализма. 

   Националсоциализмът противопоставя егоистичния масов човек на 
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буржоазния индивидуализъм на човешкия образ на работническата класа, на 

човека, обвързан с общността, който разбира свободата не като смокинов 

лист за личния си интерес, а като служба на общността и по този начин 

съзрява в истинска личност, към която се стреми националсоциалистическата 

етика на ценностния идеализъм. 

  

50 - ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ 
  

   Всеки интернационализъм е плод на догматичната вяра в равенството на 

всички хора, която отдавна е опровергана от естествените науки (вж. също 

догматизъм). От тази погрешна вяра в равенството на хората произтича 

интернационализмът, който последователно иска да подчини всички хора в 

идеологически, политически, културен, социален и/или религиозен план на 

една-единствена - международна - система. Този интернационализъм 

съществува в разнообразни, също така взаимно противоречиви и 

конкуриращи се форми и е в основата на повечето значими политически или 

религиозни течения в момента. Либералният капитализъм, марксизмът, 

християнството, ислямът и масонството, наред с други, са 

интернационалистично ориентирани. 

   Интернационализмът намира своя най-ясен израз и логично следствие 

първо в империализма и накрая в целта за световно господство. Но тъй като в 

действителност хората не са равни, а неравностойни и биологично разделени 

на раси, народи и два пола, световното господство е възможно само като 

брутална тирания или егалитарна и упадъчна, материалистична световна 

цивилизация (вж. също Материализъм, упадък и американизъм). 

   Ционизмът се съюзява с интернационализма, за да постигне целта си за 

световно господство. Самият ционизъм обаче не е интернационалистическа 

идеология, а крайно националистическо и расистко движение на юдаизма: 

  

Ционизмът е организираната сила на световното еврейство, която цели 

световно господство! 

  

   Ционизмът обаче съзнателно и интензивно се стреми да постави под свой 

контрол всички прояви на интернационализъм, за да направи така, че 

"единният свят" под еврейско господство да изглежда желан за неговите 

заблудени и измамени последователи. За разлика от него 

националсоциализмът защитава свободата и разнообразието на расите и 

народите (вж. също диференциация). 

   Въпреки че националсоциализмът също е световно движение и включва 
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всички арийски народи (вж. Арийци), той не е интернационален, а 

наднационален. Неговият принцип не е равенство и егалитаризъм, а 

разнообразие на живота. Неговата наднационална цел не е световно 

господство, а запазване на видовете и видово развитие на арийската раса и 

нейните народи. Освен това тя е изключително расово ориентирана и не 

набира последователи от небели раси. По този начин националсоциализмът е 

защитна стена срещу всякакъв интернационализъм и за свободата на 

народите, срещу тиранията или упадъка на едно световно господство и за 

един световен ред, разделен по расов признак на общности от народи, 

основани на видовете и природата (вж. също Нов ред). 

  

51 - ИСЛЯМ 
  

   Ислямът е догматична религия на откровението, произлизаща от мисленето 

и чувствата на семитската раса. Затова той остава толкова чужд на арийците, 

колкото и юдаизмът, повлияното от евреите християнство, марксизмът, 

либерализмът и всички други догматични идеологии (вж. също Догматизъм). 

Затова, доколкото допринася за отчуждаването в жизненото пространство на 

арийската раса, трябва да бъде отхвърлено. 

   По-важен обаче е фактът, че ислямът е преобладаващата религия и начин 
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на живот сред арабите, който по силата на своето учение е напълно 

неподатлив на влиянието на либералния капитализъм или марксизма, като по 

този начин позволява на арабската нация да се противопостави безусловно на 

империализма на свръхсилите - Съединените щати и Съветския съюз. Към 

това се прибавя и арабското отхвърляне на ционизма, което се е превърнало в 

"свещена война" благодарение на силата и посланието на исляма. И накрая, 

ислямът е категорично против всякакво робуване на интереси и по този 

начин също е идеален съюзник на националсоциализма и силен бастион 

срещу капитализма. 

   Поради всички тези причини мисловната общност на Новия фронт 

разглежда исляма като много положителен външнополитически фактор и в 

рамките на Новия ред и неговия Четвърти райх търси съюз с него в борбата 

срещу управляващия минус свят. 
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 Забавление под свастиката 
  
Националсоциалистическият активизъм има и своите светли моменти! 
Ето откъс от книжката на Герхард Лаук "Забавление под свастиката". 
  

   
30. 

  
   Забелязан на магистралата в Калифорния: "Ако знаехме, че ще имаш 
толкова много проблеми, никога нямаше да ти позволим да береш памук!" 
  

  
31. 

  
   Винаги е полезно да носите със себе си пълни джобове със стикери със 
свастики, където и да отидете. Пример за това е едно скорошно пътуване 
през Хот Спрингс, Арканзас. Една ранна сутрин, докато шофирах по Bath 
House Row, вниманието ми беше привлечено от нов кадилак, паркиран с 
горящи фарове пред еврейски универсален магазин. Спрях зад колата и 
тъкмо се канех да потърся собственика ѝ, преди акумулаторът да се е 
изтощил напълно, когато забелязах, че на задната броня има собствен стикер 
с надпис: "Белите срещу апартейда". 
   Тъй като намеренията ми на добър самарянин вече не бяха уместни, 
извадих няколко стикера с надпис "Niggers Beware!" и ги залепих върху 
обидната броня, като напълно заличих антибелите настроения. Докато си 
тръгвах, с двойно удовлетворение си дадох сметка, че расовият предател ще 
се върне и ще намери батерията си изтощена, а мръсната му лепенка на 
бронята подобрена със свастики! Междувременно хората, които минаваха по 
тротоара, разгледаха добре новоизмайсторения автомобил. 
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