
Истински героизъм 
  

   Националсоциализмът не страда от липса на герои и героини.  Техните 

дела, постижения и най-вече жертви ни служат като пример, задължение и 

източник на сила. 

   Моето поколение, първото "следвоенно поколение", все още имаше 

възможност да се запознае лично с много от тези герои.  Спомням си как 

през 70-те години на миналия век посетих известния полковник Ханс-Улрих 

Рудел в дома му в Куфщайн, Тирол.  Голяма чест! 

   Но има и много други другари, които са оказали още по-голямо влияние 

върху мен.  Първо, прекарвах повече време с тях, отколкото с полковника, и 

второ, те бяха "просто 

нормални хора", 

въпреки че правеха 

много повече от 

"нормалното". 

   Там са старите 

другари от СА Валтер 

Лутерман и Карл-

Фердинанд Шварц, 

женените съпрузи 

Мюлер и "Армин" от 

поколението на 

Хитлерюгенд, Тиес 

Кристоферсен, бойците 

от следвоенното 

поколение като Михаел 
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Кюнен, Готфрид Кюсел и други, които остават неназовани само от 

съображения за сигурност. 

   Някои от тези другари и техният живот ми направиха особено силно 

впечатление. 

  

   ...1945.  Войната е приключила.  Всичко е загубено.  Животът е станал 

безсмислен.  "Гретхен" върви в гората към железопътните релси.  Тя сяда на 

релсите и чака влака, който ще сложи край на този тъжен живот.  Тя 

размишлява.  След това взема различно решение.  Ако оцелее, може би някой 

ден ще може да направи нещо в духа на фюрера.  Тя се изправя и се прибира 

у дома.  Минават години.  През пролетта на 1972 г. един изгонен от Бреслау 

казва, че съществува НСДАП/АО.   Тя става един от първите членове, един от 

най-усърдните доброволци и щедър финансов спонсор, въпреки че не е 

богата и има много скромен начин на живот.  Тя извършва доброволческа 

дейност година след година, десетилетие след десетилетие.  На преклонна 

възраст ослепява.  Но тя продължава да работи - все още може да сгъва и 

подрежда пощенски пратки. 

   ...Смъртно болен от рак.  Почти не може да се храни и да спи.  Ходенето е 

трудно и уморително.  Но "FW" все още може да прави нещо: влачи се до 

бюрото и върши работа на компютър.  Часовете са дълги.  Защото му е 

трудно да се изправи и да се върне на удобния стол.  Ден след ден.  Година 

след година.  На сутринта на последния жив ден това все още е рутината.  

Този следобед идва смъртта.  

   ...1945.  Младият войник Армин продължава да се сражава и след 

примирието.  По-късно той е заловен, но не е идентифициран като боец на 

Върколаците.  Четири години в специален лагер за непокаяли се нацисти.  

Накрая получава свобода.  Веднага подновява политическата си дейност.  

Затвор.  Съпругата го напуска.  Отново свобода, политическа активност и 

основна роля в разширяването на NSDAP/AO през 70-те години на ХХ век.  

Но предател означава затвор.  Втората съпруга напуска. 

   ...Четири години политически затвор - без право на предсрочно 

освобождаване до последния ден.  След това денят на свободата.  Отново на 

политическа работа.  Една година интензивна дейност.  Последвани от още 

четири години затвор. Отново на свобода, отново активна дейност, чак до 

смъртта.  Името му: Михаел Кюнен.  Той е най-важният 

националсоциалистически лидер на своето поколение в Германия. 

   ... "Б." желае да се ожени, но партията има нужда от работници и пари.  

Семейството просто ще трябва да почака няколко години.  Но болестта идва 

въпреки младостта.  Семейството вече не идва, по-скоро смъртта. 



   ... "Р." е осакатен по време на войната във Виетнам.  И двата му крака са 

изчезнали.  Едната му ръка е изгубена.  Другата ръка е ранена.  Все още не е 

безпомощен.  Възможно е да работи по телефона.  Благодарение на тази 

работа по телефона НСДАП/АО разширява телевизионната си програма от 

един до шестнадесет града в рамките на една година. 

  ...Криза.  "М." се намесва и поема задачите без обучение.  Свободното време 

и професията се разменят за политическа работа, утежнения, тревоги и 

стрес.  Той издържа с години, докато кризата приключи и голямото му 

семейство отново може да има приоритет. 

  

   Другари! 

   Това са истински истории! 

   Работил съм отблизо с тези другари, понякога в продължение на 

десетилетия.  На тях дължим постиженията на НСДАП/АО през последните 

три десетилетия. 

   Нека те ви служат като пример и задължение, като утеха и вдъхновение, 

както служеха на мен. 

   Нека някои от вас да станат пример за онези, които по-късно ще се 

присъединят към нашите 

редици и ще носят 

свещеното знаме на 

свастиката, когато и ние 

бъдем призовани в онзи 

велик буревестник в небето. 

   ...Защото знамето 

означава повече от смърт! 

  

- Герхард Лаук 



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! 

 

   "В специален доклад за германските неонацисти по-рано тази година ADL 

посочи Лаук като най-опасния пропагандатор на движението. - Лос 

Анджелис Таймс, 7 септември 1993 г. 

  

   "Нарастващият проблем с неонацизма в Германия, спорадичните прояви 

на насилие в Америка и неотдавнашната експанзия на Лаук към нови пазари 

на омраза в други страни предизвикват тревога в агенциите, които 

наблюдават екстремистката дейност... 

   "Агенцията (германската Служба за защита на конституцията) твърди, че 

Лаук е най-големият доставчик на пропаганда за германския нацистки 

подземен свят... 

   "През изминалата година 

канцлерът Хелмут Кол направи 

"няколко опита да убеди 

американците колко е важно да се 

спре отпечатването на материала или 

износът му", каза Ханелоре Колер от 

Германския информационен център 

на германското правителство в Ню 

Йорк." 

   "От Мидландс мрежата от 

контакти на Лаук се простира в цяла 

Европа и Северна и Южна Америка.  

Той доставя пропаганда, насърчение, 

насоки, а в някои случаи и пари на 

расисти от радикално десните среди в 

предимно бели държави... 

   "Опитвайки се да не го допуснат в 

страната си, германските власти 

веднъж вкарват Лаук в затвора за 

четири месеца.  Те му забраниха да 



участва доживот.  Но те не са потиснали участието му.  След падането на 

Берлинската стена проблемът им - и германската мрежа на Лаук - се 

разраства. 

   "Освен това през последните две години Lauck разшири дейността си в 

повече от 30 държави.  Неговата организация издава тримесечници с 

таблоиден формат на английски, немски, шведски, датски, унгарски, 

холандски, френски, испански, португалски и италиански език.  Той също 

така изпраща американски долари и германски марки в Русия, за да 

финансира отпечатания там рускоезичен вестник... 

   "През изминалата година Лаук също така засили дейността си в САЩ.  

Той спонсорира две телевизионни предавания за "бялата сила" по 

обществените канали в 15 американски града. 

   "Еврейската лига за борба с поругаването B`nai B`rith, която е 

наблюдавала Лаук през цялата му кариера, го нарича "расист от световна 

класа", чиято експанзия е повод за международна загриженост. 

   "Той притежава всички елементи на важност в света на омразата", казва 

И. Робърт Уолфсън от Омаха, директор на равнинния регион на Лигата 

срещу поругаването.  "Това са голям брой хора, добре финансирана операция 

с международен обхват, доста сложна представа за целите и тактиката му и 

средства, с които да се направи нещо по въпроса. 

   "Волфсон прогнозира, че Лаук ще използва новите си европейски и 

скандинавски позиции, за да се опита да легитимира нацизма като 

политическа опция в международен план и да засили натиска върху 

Германия да легализира партията. 

   "Съществува съвкупност от събития, които правят човек като този много 

по-важен, отколкото преди 20 години", каза Волфсон... 

   "При повече от 200 криминални разследвания през 1992 г. пропагандата 

на Лаук е намерена на местопрестъплението или при претърсване на 

жилищата на заподозрените. 

   "На всеки три дни произвеждаме или таблоиден вестник в професионален 

формат, или телевизионно предаване", каза Лаук, "освен това се занимаваме с 

поръчките по пощата, факсовете, интервютата и други неща".    

   "Твърденията му се подкрепят от агенции, които са негови врагове." - Sun-

day World-Herald (Омаха), 26 септември 1993 г. 



 


