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Walka trwa nadal!
Osiemdziesiąt lat po kapitulacji Wehrmachtu 8 maja 1945 r. powojenny ruch
narodowosocjalistyczny jest silniejszy niż kiedykolwiek, nie tylko w
Niemczech, ale w całej Europie.
Dziesiątki lat masowych mordów, wypędzeń, prześladowań i zniesławień nie
wystarczyły, by zniszczyć zalążek genialnej idei naszego ukochanego führera
Adolfa Hitlera.
Wszyscy narodowi socjaliści oraz inni świadomi rasowo rodacy i rasowi
krewni walczą ramię w ramię o zachowanie naszych Białych Ludzi.
Ruch rzeczywiście stał się silniejszy,
ale też niebezpieczeństwo biologicznej
śmierci ludowej jest dziś o wiele
większe niż w przeszłości.
Zdesperowany wróg jest w trakcie
dokonywania
ludobójstwa
na
wszystkich Białych ludziach. Jego
środki to imigracja nie-Białych,
zniekształcanie kultury i mieszanie ras.
Czy to "legalnie" czy "nielegalnie",
czy to w walce wyborczej czy ulicznej,
czy uzbrojony w materiały propagandowe czy na innym polu bitwy: każdy
narodowy socjalista musi spełnić swój
obowiązek!
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Filary NSDAP/AO
Najwyższy priorytet!
Głównym celem jest przetrwanie Białej Rasy i naszych poszczególnych Białych
"narodowości"!!!
Wszystko inne jest drugorzędne! Ideologiczne, taktyczne i etniczne różnice zdań
nie powinny przeszkadzać w osiągnięciu głównego celu!

Rola NSDAP/AO
Najmniejszą komórką ruchu NS jest pojedynczy narodowy socjalista. Dopóki
gdziekolwiek na świecie istnieje pojedynczy narodowy socjalista, walka toczy się
dalej!
Uwaga: Samo "martwe natury" nie wystarczy! "Wciąż walczy" jest niezbędne!
Każdy prawdziwy narodowy socjalista robi coś, aby w jakiś sposób promować
ten ruch! Samo "wierzenie" czy "studiowanie" nie jest działaniem! Kto tego nie
wie i nie postępuje zgodnie z tym, nie jest żadnym narodowym socjalistą. (Nawet
jeśli potrafi cytować Mein Kampf od tyłu do przodu z pamięci po hebrajsku)!
Dwaj narodowi socjaliści - nawet jeśli działają zupełnie niezależnie od siebie i
nie wiedzą o swoim istnieniu - są dwa razy silniejsi niż jeden...
...ale jeśli pracują razem, są nie tylko dwa razy silniejsi, ale raczej cztery razy
silniejsi.
Dziesięciu narodowych socjalistów - lub organizacji NS (!) - nawet jeśli działają
zupełnie niezależnie od siebie i prawie nie wiedzą o swoim istnieniu, są dziesięć
razy silniejsi niż tylko jeden...
...ale jeśli pracują razem - optymalnie skoordynowane - wtedy są nie tylko
dziesięć razy silniejsze, ale raczej sto razy silniejsze!
W tym właśnie tkwi znaczenie NSDAP/AO. Nie zastępuje ona ani pojedynczego narodowego socjalisty, ani pojedynczej organizacji NS. - Ona je uzupełnia.
NSDAP/AO pomnaża ich skuteczność dzięki swojej kluczowej roli na
płaszczyźnie międzynarodowej!

Globalna Rodzina Narodowosocjalistyczna
Ruch narodowosocjalistyczny jest globalną rodziną. Składa się na nią wiele organizacji i osób. Żadna organizacja ani osoba nie jest tylko maleńką częścią tej
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rodziny.
Był czas, kiedy nawet główni przywódcy organizacji nie chcieli zaakceptować
tej fundamentalnej prawdy. Postrzegali swoją własną organizację jako centrum
wszechświata NS... jako serce, umysł i duszę ruchu NS... jako jedynego i niepowtarzalnego spadkobiercę dziedzictwa Adolfa Hitlera!
Niektóre z nich zabraniały swoim członkom wstępowania do innych organizacji. Niektóre nie tylko żądały wyłącznej lojalności, ale nazywały swoich
"konkurentów" "wrogami partii".
Uwaga: Nie będę wymieniać żadnych nazwisk! Nie chodzi tu o otwieranie starych ran. Chcę po prostu przygotować nowych ludzi na wypadek, gdyby natknęli
się na jakieś gnijące części ciała lub niewypały min lądowych pozostałych po
dawnych wojnach domowych, które wyrządziły tak wiele szkód ruchowi w czasach mojej młodości. Miejmy nadzieję, że będą się uczyć na naszych błędach!
Nie będą ich powtarzać!
Oto, jak ja postrzegam swoje własne stanowisko:
NSDAP/AO nie istnieje po to, by służyć mnie. Ja istnieję po to, by służyć
NSDAP/AO... Ruch NS nie istnieje po to, by służyć NSDAP/AO. NSDAP/AO
istnieje po to, aby służyć ruchowi NS... Biała Rasa nie istnieje po to, aby służyć
ruchowi NS. Ruch NS istnieje po to, by służyć Białej Rasie.
Jeśli zgadzasz się z tym podejściem, sprawdź nas. Jeśli nie, sprawdź inną organizację.

Kręgosłup ruchu NS: Nasi kadrowicze
Ani przywódca NS, ani organizacja
NS nie stanowią kręgosłupa ruchu
narodowosocjalistycznego. To kadeci
stanowią trzon ruchu!
Kadry zostały ukształtowane przez
lata intensywnej walki politycznej.
Noszą blizny i mają doświadczenie. Ich
wiedza i współpraca są absolutnie
decydujące w tej walce!
Czasami relacje między kadrą a
"liderem organizacyjnym" przypominają relacje między doświadczonym
sierżantem a młodym, zielonym porucz-
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nikiem świeżo po akademii.
Moja rada jako "starszego oficera" w ruchu dla moich młodszych kolegów na
"stanowiskach dowódczych" jest następująca: Słuchajcie swojego sierżanta!!!

Moje wzorce do naśladowania
Moimi wzorami do naśladowania byli moi wychowawcy, współpracownicy i
towarzysze!
Byli to po części ludzie, którzy uczestniczyli w pierwszej wojnie światowej, w
(pierwszym) okresie walki, w drugiej wojnie światowej i w (drugim) okresie
walki po 1945 roku! Byli to więc po części Niemcy z Rzeszy i emigranci... Ale
byli to również po części dawni współbojownicy z Niemiecko-Amerykańskiego
Bundu.
My, narodowi socjaliści z pokolenia powojennego, nie przeżyliśmy i nie doświadczyliśmy niczego porównywalnego! Musimy z szacunkiem pochylić przed nimi
głowy!
Jedyną rzeczą, na którą możemy narzekać, jest to, że nie mieliśmy okazji poznać Führera i Trzeciej Rzeszy!
Strata powojennej organizacji lub lidera organizacji może być dla USA bardzo
bolesna i zniechęcająca, ale w porównaniu z ich drogą cierpienia, poświęcenia i
niezłomności jest to błahostka!
Musimy udowodnić, że jesteśmy ich godni - i milionów poległych! Jest tylko
jeden sposób, aby to zrobić: Walczyć do ostatniego tchu!

Stara Gwardia
Dzisiejsza Stara Gwardia składa się w większości z liderów NS z mojego powojennego pokolenia. Ich cechą wyróżniającą są dziesięciolecia działalności oraz (w
Niemczech) w większości przypadków także kilka lat politycznego więzienia.
Mimo to uważamy się w najlepszym razie za słabe kalki towarzyszy z pokolenia wojny, naszych własnych mentorów.
Uważamy za wręcz haniebny fakt, że młodzi towarzysze, których musimy być
wychowawcami, muszą niestety znosić tak marne wzorce - w porównaniu z
naszymi wychowawcami i wzorcami - czyli z nami.
Nie ma protestów! Minimalnym warunkiem wypełnienia obowiązku jest walka
na śmierć i życie! Kto jeszcze żyje, nie osiągnął jeszcze tego minimum i nie ma
prawa pozwalać na nadmierną chwałę! (Dla następnych pokoleń bojowników NS
nie powinno to być tylko ładne sformułowanie, lecz raczej coś oczywistego)!
Nasi następcy muszą zdecydowanie stać się lepszymi narodowymi socjalistami
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niż my! - W przeciwnym razie ruch nie będzie dysponował wysokowartościowym
materiałem ludzkim, niezbędnym do wypełnienia jego historycznej misji!
Ich następcy muszą kontynuować ten wyższy rozwój charakteru!
Uzasadniona wdzięczność i uznanie są dobre. Tak, są one przydatne dla historii
ruchu i wychowania młodzieży. Ale nie wtedy, gdy są przesadne.
Nasze aż nazbyt ludzkie wady nie powinny być utrzymywane w tajemnicy! Po
pierwsze, ze względu na prawdę historyczną... po drugie, ze względu na skuteczną praktykę... i po trzecie, ze względu na wychowanie młodzieży.
Kto walczy uczciwie, lojalnie, odważnie i wytrwale, nie musi się martwić o
swój honor i "sławę po śmierci".
Jego Życie Wieczne jest zawarte we krwi jego dzieci, a jego dziedzictwo w
duchu kolejnych pokoleń Towarzyszy NS!
Gerhard Lauck
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