
Ние сме факлоносците! 
  

Тази статия на А. В. Шерфенберг първоначално е публикувана в THE 

NEW ORDER #94. 

  

През 20-те години на ХХ век 

Адолф Хитлер създава движението 

на белите народи - 

националсоциализма, което се 

превръща в най-могъщото 

идеологическо явление в историята.  

През 30-те години на ХХ век той го 

довежда до политическа власт и 

създава първата в съвременния свят 

държава на бялата раса.  През 40-те 

години на ХХ в. 

националсоциалистите стигат до 

последния изстрел срещу 

спонсорираните от евреите сили на 

западния капитализъм и източния 

комунизъм.  През 50-те години на 

ХХ век Джордж Линкълн Рокуел 

пресажда свастиката в Америка и я 

издига до първия ѝ следвоенен 

успех през 60-те години на ХХ век.  

През 70-те години Движението се 

възстановява от убийството му, 
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провежда масови акции в невиждан дотогава мащаб и печели световно 

признание.  През 80-те години на ХХ в. поради човешки грешки, подривна 

дейност и вътрешен хаос Движението на практика се срива, но е спасено от 

упоритостта на англоезичния вестник на НСДАП/АО "Новият ред", който 

устоява на бурята и се превръща в стабилна опора, около която могат да се 

събират стари и нови другари.  В началото на 90-те години на ХХ век 

националсоциализмът отново се утвърждава на международно ниво, като в 

Източна Европа се откриват обширни, неизползвани райони на подкрепа. 

Това накратко е историята на националсоциалистическото движение.  

Никой, който е живял в определен момент от развитието му, не би могъл да 

предположи за предстоящите разтърсващи събития - както добри, така и зли.  

Провинциалният баварец, който се присъединява към Адолф Хитлер през 

1921 г., не е и сънувал, че Германия, потъпкана след Първата световна война, 

ще поведе европейския континент в кръстоносен поход срещу Съветска 

Русия само двадесет години по-късно.  Със смъртта на командир Рокуел 

всяка надежда за възстановяване на достигналите до него бели маси 

изглеждаше завинаги изгубена; и все пак няколко години по-късно те се 

завърнаха, за да ни развеселят, и то в още по-голям брой.  За всеки, който 

стоеше сред тълпите с фланелки на Бялата сила, окончателната победа 

изглеждаше само въпрос на време.  Но не беше така.  И Движението премина 

през едно дълго десетилетие на оцеляване, озарено най-вече от подземните 

битки на Ордена в средата на 80-те години.  Сега на хоризонта се вижда 

светлина и нашата Кауза отново набира скорост. 

  

Какво всъщност означава нашата борба 
  

Нашето собствено минало ни учи, че: 1) никой не може да предвиди какво 

предстои и 2) всяко поколение има своя собствена задача, която трябва да 

изпълни. 

   Германските кафяви фланелки от 20-те години на миналия век, 

международните отряди на S.S. по време на Втората световна война, 

щурмоваците на командир Рокуел и тълпите с фланелки на "Бялата сила" в 

парк "Маркет" - всички те се бореха за една и съща цел - бялата победа.  И 

всеки от тях постигна част от крайния триумф, който помогна да стане 

възможен в бъдеще.  Различни бяха само конкретните задачи, които им бяха 

поставени, за да постигнат тази победа.  Кафявите фланелки дадоха 

възможност на своите лидери да бъдат избрани.  Европейските мъже от СС 

защитиха цивилизацията с въоръжена съпротива.  Щурмоваците на Рокуел 

направиха възможни публичните му речи.  Активистите в тениски "Бяла 



сила" се бореха за семействата и общността си срещу негърското нашествие.  

Каква тогава е нашата задача?  Как трябва да работим за Бялата победа? 

  

Ние сме поколението на факлоносците 
  

Това означава, че нашата задача е да поддържаме 

националсоциалистическата идея жива за следващата фаза, която скоро ще 

настъпи, когато масите на нашия народ отново ще бъдат възприемчиви към 

идеята за Бялата победа.  Това време е съвсем близо, тъй като американците 

достигат края на търпението си към негърската дивотия и икономическия 

хаос.  Милиони унгарци, хървати, словенци, румънци, поляци и дори 

руснаци се пробуждат за еврейския бацил и започват да търсят от нас 

водачество. 

Бъдещите поколения ще си спомнят за нас със състрадание, възхищение и 

завист.  Състрадание за трудното ни преминаване през мрачната епоха на 

невежество и терор.  Възхищение заради смелостта и решимостта ни да 

отстояваме идеалите си пред лицето на огромната опозиция.  Завист за 

възможността, която имаме в този труден момент, да докажем по безспорен 

начин силата на волята си и верността си към нашата раса, като по този 

начин си извоюваме уникално и почитано място в историята на 

националсоциализма. 

Не ни е позволено да видим какво ни очаква.  Но когато тръгнахме на този 

революционен поход, всеки от нас получи инстинкт за победа, към който 

трябва да вървим.  За нас думите на стражата са: "Победа или смърт!"  

Победата на Движението означава живот за нашата Бяла раса; нашият провал 

(а ние можем да се провалим само ако се откажем) означава смъртта на 

нашия народ.  Но бъдете сигурни: Идеята, която може да преживее 

опустошението на Втората световна война, със сигурност ще надживее и 

сегашната мрачна епоха! 

  

Бъдещето: Само за бели! 
  

В никакъв случай не сме сами.  Само погледни през рамо и ще видиш 

масите с тениски на "Бялата сила".  Зад тях са щурмоваците на Рокуел.  По-

назад са милионите европейци, които се сражаваха под расовия стандарт със 

свастика от Северна Африка до Сталинград.  Зад тях са легионерите с кафяви 

фланелки, които спечелиха улиците за своя фюрер.  Ние сме начело на този 

половинвековен поход.  Не смеем да се препънем или да се откажем! 



И какво от това, че милиони от нас са били убити?  Движението продължава 

да се движи напред и нищо на света не е в състояние да го спре!  Какво от 

това, че негрите и пичовете са изгнили в градовете ни?  Още по-добре е да 

построим нови и по-красиви в бъдеще само за бели!  Какво от това, че сме 

допуснали лоши и още по-лоши грешки?  Ние сме само смъртни човешки 

същества, които се стремят към свръхчовешкото! 

В кратката ни история сме имали прекрасни златни векове - Третият райх, 

годините на Рокуел и триумфа в Чикаго.  Предстоят ни още такива, и то не по

-малко прекрасни.  През следващото столетие ни очаква изцяло бяла планета.  

Предстоят ни велики неща - не далеч.  Дори сега започваме да ги виждаме в 

проблясъците на нашия факел.  Някой ден ще настъпи времето, когато 

идващите след нас ще погледнат назад към нашата непоколебима 

решителност от гледната точка на една изцяло Бяла Земя и ще си спомнят за 

нас с най-дълбоко уважение - "Те бяха факлоносците!" 



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! 

  

   "Открито и напълно необезпокояван от властите, той печата на всеки два 

месеца повече от 20 000 екземпляра от забранения вестник NS-Kampfruf и го 

внася контрабандно в Германия. Произвежда милиони стикери със свастика... 

   "Според Германската служба за защита на конституцията НСДАП на Лаук 

е най-важният доставчик на фашистки публикации за германската нацистка 

сцена.  Самият Гари Рекс Лаук изчислява, че 95% от цялата 

дясноекстремистка подземна 

литература идва от него.  С тонове 

той доставя печатни материали на 

територията на Райха.  Само през 

1992 г. пропагандни материали от 

Линкълн са свързани със 72 

престъпления с насилие". - 

Süddeutsche Zeitung Magazin, 4 

март 1994 г. 

  

   "В Германия (директорът на 

ФБР) Фрий ще обсъди как да се 

спре потокът от пропаганда, пари - 

а може би дори и паравоенна 

помощ - от американски бели 

супремасистки групи към 

германски неонацисти и скинхедс. 



   "Според източници от германските правоприлагащи органи Фрий ще 

обсъди също така дали законите за конспирация могат да бъдат използвани 

срещу американци, които се опитват да нарушат германското 

законодателство чрез контрабанда на нацистка контрабанда. 

   "Фрий ще превърне това в основна тема на пътуването си", добави 

високопоставен американски служител... 

   "ФБР вече разполага с агенти в Германия, които поддържат връзка по 

такива въпроси като банковите обири, организираната престъпност, 

подслушването и увеличаването на броя на компютърните пощенски кутии, 

свързващи десни екстремистки групи по света." - Чикаго Трибюн, 27 юни 

1994 г. 

  

   "Германската федерална полиция намеква за действия срещу Гари Лаук от 

Небраска..."  

   "ФБР съобщи, че разследва един високопоставен случай "по следи от 

германците".Фрий не посочи случая. 

   "Но Ханс-Лудвиг Захерт, ръководител на германската Федерална 

криминална полиция, заяви на пресконференция, че "Гари Лаук (от 

Небраска) от 80-те години на миналия век разпространява в Германия 

пропаганда, войнствена, екстремистка брошура с полемични текстове"... 

   "В интервю на път за Берлин Фрий заяви, че ФБР може да е в състояние 

законно да предостави на германската полиция адресите, на които се 

изпращат материали, съдържащи омраза, от САЩ.  Това би улеснило 

конфискациите от страна на германската полиция." - The Lincoln Star, 29 юни 

1994 г.  

   

   "Но германските власти не могат да направят почти нищо по отношение 

на живеещия в САЩ Гари Лаук - определен от (вицепрезидента на 

Федералната служба за защита на конституцията) Фриш като най-големия 

доставчик на пропаганда за германските неонацисти... 

   "По време на изложба, посветена на екстремизма, Фриш заяви, че е 

провел "интензивни разговори" с ФБР за Лаук. 



   "Те (ФБР) изтъкват, че свободата на словото е абсолютно право в САЩ и 

няма възможност да се предприемат правни действия срещу него", казва 

Фриш. 

   "Единственият ни шанс е да го прихванем.  Но той (Лаук) не слага 

обратен адрес на пликовете, така че е трудно да се открие.  Успяваме да 

конфискуваме част от тях, но огромни количества преминават през нас." - 

казва Фриш. - The Lincoln Star, 21 февруари 1995 г.  



 


