
Никога не се отказвайте! 
  

Следващата статия на Герхард Лаук се появява в последния брой на NS 

KAMPFRUF (№ 115, март-април 1995 г.), публикуван малко преди 

второто му политическо лишаване от свобода (1995-1999 г.). 

  

   В продължение на повече от 

двадесет години непрекъсната 

политическа дейност преживях 

много успехи и много неуспехи.  

Лесно е да се радвам на 

победите.  По-трудно, но много 

по-важно е да продължим 

въпреки неуспехите. 

   Ето някои мисли, които ми 

помагат в лошите моменти.  

Искам да ги споделя с вас, 

скъпи мои другари, с надеждата, 

че един ден те ще помогнат и на 

вас. 

   Първо: Ако 

националсоциалистическата 

идея може да преживее 

военното поражение във 

Втората световна война, 

унищожаването на Третия райх 

и смъртта на нашия любим 
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водач Адолф Хитлер, то тя със сигурност може да преживее и всеки друг 

неуспех - дори загубата на важен боец, лидер или дори на цяла група бойци.  

Докато е жив дори ЕДИН националсоциалист, БОРБАТА ПРОДЪЛЖАВА! 

   Второ: Докато има един бял мъж и една бяла жена, борбата за оцеляване на 

Бялата раса продължава.  Въпреки че Бялата раса е малцинство на тази 

планета, все още има стотици милиони Бели хора. 

   Трето: Винаги са възможни големи, невероятни световноисторически 

промени.  Никой не знае бъдещето. Самата германска история дава много 

такива примери: 

   Кой би си представил унижението от 1919 г. в гордия и могъщ Германски 

райх през 1910 г.?  В хаоса на 20-те години на миналия век възраждането 

през 30-те години?  След победите през 1940 г. - катастрофата през 1945 г.?  

След 1945 г. икономическото чудо от 50-те и 60-те години на ХХ век?  През 

1985 г. предстоящото рухване на Берлинската стена, комунистическата "ДДР" 

и дори на Съветския съюз?  (Никога не съм очаквал да видя тези неща през 

живота си. А вие?) 

   Четвърто: Историята винаги се създава от малцинствата: от малцинствата, 

които се борят! 

   Адолф Хитлер започва със седем душиһттр://....Американската революция 

срещу глобалната Британска империя е подкрепена само от 10% от 

американското население - подобен брой симпатизира на британците, а 

мнозинството не прави нищо и само наблюдава...Малка Прусия с население 

от едва 4,5 милиона души удържа вражеска коалиция с население от 200 

милиона души (!) по време на Седемгодишната война (1756-1763). 

   Пето: Няма значение колко много човек смята, че е направил за 

движението.  Друг другар, много други другари са направили много, много 

повече!  Никой не трябва да си казва:  "Аз съм направил повече от 

другите!"  (Дори това да е вярно.) Вместо това той винаги трябва да се 

опитва да направи още повече.  Не се оплаквайте от недостатъците на другия 

другар, а се погледнете в огледалото и се запитайте: "Какво съм направил 

досега?  Какво мога да направя днес?"  

   Немският патриот Фихте казва, че всеки човек трябва да действа така, 

сякаш съдбата на нацията му зависи единствено от неговите действия. 

   Шесто: Всяко малко нещо помага.  Никой не знае коя сламка ще пречупи 

гърба на камилата, кой стикер или вестник ще привлече нов активист, кое 

дело ще обърне хода на битката.  

   Ако цял живот политическа активност може да допринесе за оцеляването 

на Бялата раса толкова, колкото една песъчинка допринася за цял плаж или 

една капка вода - за огромен океан, тогава все пак си заслужава.  И е морална 



необходимост. 

   Седмо: Истинският националсоциалист е борец.  Той не се бори само 

защото това е негов дълг, а защото не би могъл да живее със себе си, ако се 

предаде.  

   Животът е борба.  Ще имаме достатъчно време за мир в гроба.  Старата 

гвардия на Наполеон казва: "Гвардията може да умре, но не може да 

отстъпи!" 

   Осмо: Нашите мъченици са наш дълг.  

   Аз самият чувствам свещен и ЛИЧЕН дълг към всеки един другар, който се 

е борил, работил, страдал, проливал кръв или дори умрял за 

националсоциалистическата идея.  И нямам предвид това само в някакъв 

абстрактен, философски смисъл, разбираем само за ума, а по-скоро в много 

духовен смисъл, дълбоко в сърцето.  

   Мисля си например за нашия другар Готфрид Кюсел, затворен в Австрия за 

единадесет години само заради политическа дейност без насилие.  Образът, 

ако след като излезе от затвора, ме попита какво правя за движението, а аз 

трябваше да отговоря: "О, политиката ни омръзна преди известно време, 

затова разпуснахме организацията.  Днес водя удобния живот на бизнесмен и 

колекционирам марки като хоби". 

   Имах честта и щастието да работя с много истински националсоциалисти - 

не само здрави млади мъже, но и жени, младежи и дори възрастни хора - 

чиито неуморни усилия за нашата кауза ги правят сравними с най-

награждаваните герои от войната!  

   Винаги, когато се чувствам обезкуражен, си мисля за тези велики 

националсоциалисти.  Тогава ме обзема срам, че съм се самосъжалявал дори 

за секунда.  Давам си един ритник в гащите и си казвам: "Не, не мога да ги 

разочаровам!  Щом те са могли да издържат и да се борят, значи и аз мога!" 

   Девето: Неприятностите са, за да бъдат преодолени, проблемите са, за да 

бъдат решени, враговете са, за да бъдат победени, евреите са, за да бъдат... 



Откъси от медиите 
  

Похвалите от приятелите ни ни дават кураж.  Признанието от страна 

на враговете ни обаче е още по-убедително доказателство за нашата 

ефективност.  То със сигурност е също толкова искрено, но не е толкова 

пристрастно в наша полза.  И следователно е още по-убедително! 

  

   "Подземната дейност на НСДАП/АО за възстановяването на фашистката 

система в Германия и Западна Европа черпи своята ефективност в борбата си 

срещу западноевропейските държавни полицейски сили за сигурност от 

строго конспиративната си дейност.  Както подсказва самото име, младите 

националсоциалисти се борят за отмяна на забраната на NSDAP и за 

легализиране на своята методология, идеология и политика, които са 

подстрекателски, антималцинствени и които насърчават расовата омраза. 

   "Допълнителни строго поверителни материали за тази организация, която 

агитира на широк фронт чрез своята клетъчна система, дават увереност, че 

предимно младите членове се 

борят с терористи, които са 

отговорни за палежите на домове 

на бежанци, нападенията срещу 

офиси на леви партии/организации, 

чужденци и други незаконни 

действия като взломни кражби. 

   "Щетите, нанесени от НСДАП/

АО, е трудно да се оценят.  За това, 

че тя трябва да е значителна, 

свидетелстват сравнително 

тежките присъди за лишаване от 

свобода на млади активисти, ако 

полицията успее - което се случва 

рядко - да ги залови, както и 

огромното разпространение на 

пропагандни материали и регалии 

на НС, което залива Западна 

Европа и се ръководи от САЩ. 

   "Дългият списък на активисти 

на НСДАП/АО, които са починали 

или са се самоубили, е най-



сигурното доказателство, че тези борци за националсоциалистическата кауза 

са най-заклетите и фанатични последователи на Хитлер." - Die Reihen fest 

geschlossen от Georg Christians (стр. 249)   

  



 


