
Следващият четвърт век 

и след това 
  

   Най-ценният ни ресурс е 

човекът. 

   Човек без оръжие може да се 

бие с голи юмруци.  Но 

оръжието без човека, който го 

владее, е само парче безполезна 

материя. 

   Невъоръженият човек може 

сам да си създаде оръжие.  Но 

оръжието не може да създаде 

ръка, която да го използва. 

   Основният акцент трябва да 

бъде поставен върху 

подобряването на човешките ни 

ресурси: набирането, 

развитието, използването и 

увеличаването на броя на 

активистите и 

поддръжниците. 

   Вторият    ни акцент трябва 

да бъде върху подобряването на 

нечовешките ни ресурси: 
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финансови, физически и технологични. 

   Трябва да се грижим както за ума, така и за сърцето си: за нашето 

идеологическо наследство и за бойния дух, който единствен вдъхва живот 

на националсоциалистическата идея.  Животът означава надежда за 

бъдещето. 

   Идеята се нуждае от хора.  Тези хора са вярващи, последователи, 

шампиони, които я приемат и разпространяват.  

   Хората имат нужда от други хора.  Човекът не е самотно същество.  

   Националсоциалистите образуват жива общност.  Общност на вярата и на 

борбата. 

   Това съзнание за общност, това чувство за цел и този дълбоко почувстван 

дълг да се противопоставим на всички шансове и да се борим с всеки враг - 

въпреки десетилетие след десетилетие на безмилостно преследване, 

очерняне и жертви - е абсолютно необходимо за нашето дългосрочно 

оцеляване и окончателна победа. 

   Отделните хора отпадат.  Организациите идват и си отиват.  Квартали и 

цели градове са разрушени.        

   Може би дори цели народи ще загинат през новото хилядолетие. 

   Но Състезанието трябва да оцелее!  

   Това осъзнаване, тази заповед, е едновременно най-свещеното и най-

естественото.  Това е същността на националсоциализма!   

   Това знание, тази вяра и този дълг са нашата същност като 

националсоциалисти. 

   Задължение означава усилие.  Само усилията водят до резултати.  

   Усилията трябва да бъдат разпознати, признати и по този начин насърчени. 

   Трябва да наблегнем на активността.  Активност в световен мащаб.  

Активността на една световна, панарийска националсоциалистическа 

общност на вяра и борба. 

   Разбира се, всичко това не е "ново".  То доминира в стратегията на НСДАП/

АО още през първия четвърт век и продължава да го прави и през втория. 

   Организацията, логистиката и технологиите са много важни.  Не се 

заблуждавайте по този въпрос.  Но те са само мускулите, а не сърцето и 

душата на нашето движение.  

  

- 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! 

  

   "Германските неонацисти са се обърнали към американец, известен като 

"Фюрера от фермерския пояс", за инструкции как да избягват полицията и да 

взривяват сгради, твърди високопоставен нацистки дезертьор. 

   "Американецът Гари Лаук от Линкълн, щата Небра, е известен като най-

големия печатар на неонацистка пропаганда в света... 

   "Мисля, че това (обвинението за връзката му с насилието) е част от 

кампания на германското правителство", каза той.  "От години се опитват да 

ни поставят извън закона.  Германската концепция за демокрация просто е 

толкова различна от нашата. 

   



"Германски официални лица призовават за разправа с пропагандната фабрика 

на Лаук... 

   "В края на миналата година Лаук беше основна тема на дискусия в Бон 

между директора на ФБР Люис Фрий и германските му колеги. 

   "Германски служители помолиха Фрий за помощ, за да не допуснат 

материалите на Лаук в Германия. 

   "Фрий намекна, че Съединените щати биха могли да направят повече, ако 

се докаже, че Лаук е бил нещо повече от политически пропагандатор. 

   "Съществува доста тънка граница, при която едно лице може да премине 

отвъд свободата на словото или изразяването и да започне да подпомага или 

подстрекава (престъпление в Германия)", каза той. 

   Според бившия неонацист Инго Хаселбах Лаук е направил точно това.  В 

неотдавнашно интервю Хаселбах твърди, че Лаук се е превърнал във водеща 

фигура в германското дясно движение, като не само е призовавал към 

тероризъм, но и е предоставял необходимите инструкции. 

   "Влиянието на Лаук нарасна значително, след като германските власти 

забраниха няколко десни партии и принудиха лидерите им да минат в 

нелегалност, твърди Хаселбах, който миналата година се оттегли от дясното 

движение, тъй като се отвращаваше от безсмисленото насилие. 

   "Хаселбах, който някога е ръководил най-големия берлински скинхед 

контингент, заяви, че Лаук е призовал германските неонацисти да се борят 

срещу забраната на правителството с терористична кампания. 

   "Той ми изпрати писмо, в което казваше, че законният начин (за постигане 

на политическа промяна) се е провалил и трябва да помислим за нападения 

срещу еврейски институции... и за кандидатурата на градската управа на 

Берлин за Олимпийските игри през 2000 г.", казва Хаселбах.  "С това писмо 

получих компютърен диск (съдържащ документ, наречен "Въоръжено 

движение")". 

   "Лаук също така предоставил на групата подробни инструкции как да 

направи бомби и къде да ги постави, за да постигне максимален ефект - каза 

Хаселбах... 

   "Лаук нарече Хаселбах предател на каузата и може би инструмент на 

германските разузнавателни служби." - The Buffalo News, 13 февруари 1994 г.  



 


