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Ніколи не здавайся! 
  

Наступна стаття Герхарда Лаука з'явилася в останньому номері NS 

KAMPFRUF (№115 березень-квітень 1995 р.), опублікованому незадовго 

до його другого політичного ув'язнення (1995-1999 рр.). 

  

   За більш ніж двадцятирічний період безперервної політичної діяльності я 

пережив багато успіхів і багато невдач.  Легко святкувати перемоги.  

Складніше, але набагато важливіше - не зупинятися на досягнутому, 

незважаючи на невдачі. 

   Ось кілька думок, які допомагають мені пережити важкі часи.  Хочу 

поділитися ними з вами, мої дорогі товариші, в надії, що колись вони 

допоможуть і вам. 

   Перше: Якщо націонал-соціалістична ідея змогла пережити військову 

поразку у Другій світовій війні, знищення Третього Рейху і смерть нашого 

улюбленого Вождя Адольфа Гітлера, то вона, безумовно, зможе пережити і 

будь-яку іншу невдачу - навіть втрату важливого бійця, лідера або навіть 

цілої групи бійців.  Поки живий хоча б ОДИН націонал-соціаліст, 

БОРОТЬБА ТРИВАЄ! 

   Друге: До тих пір, поки залишається один Білий чоловік і одна Біла жінка, 

боротьба за виживання Білої Раси триває.  Незважаючи на те, що Біла раса є 

меншістю на цій планеті, все ще існують сотні мільйонів Білих людей. 

   Третє: завжди можливі великі, неймовірні всесвітньо-історичні зміни.  

Ніхто не знає майбутнього. Сама німецька історія дає багато таких 

прикладів: 

   Хто б міг уявити собі приниження 1919 року в гордому і могутньому 

Німецькому Рейху 1910 року?  У хаосі 1920-х - відродження у 1930-х?  Після 
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перемог 1940 року - катастрофа 1945 року?  Після 1945 року економічне 

диво 1950-1960-х років?  У 1985 році прийдешній крах Берлінського муру, 

комуністичної "НДР" і навіть Радянського Союзу?  (Я ніколи не сподівався 

побачити такі речі за свого життя. А ви?) 

   Четверте: Історію завжди роблять меншини: меншини, які борються! 

   Адольф Гітлер починав з семи чоловік....Американську революцію проти 

глобальної Британської імперії підтримало лише 10% американського 

населення - приблизно стільки ж симпатизувало британцям, а більшість 

нічого не робила і просто спостерігала...Маленька Пруссія з населенням 

заледве 4,5 млн. чоловік стримувала ворожу коаліцію з населенням 200 млн. 

чоловік (!) під час Семирічної війни (1756-1763). 

   П'яте: не має значення, скільки людина вважає, що вона зробила для руху.  

Інший товариш, багато інших товаришів зробили набагато, набагато 

більше!  Ніхто не повинен говорити собі:  "Я зробив більше, ніж інші!".  

(Навіть якщо це правда.) Замість цього він повинен завжди намагатися 

зробити ще більше.  Не нарікайте на недоліки інших, а подивіться в дзеркало 

і запитайте себе: "Що я зробив досі?  Що я можу зробити сьогодні?"  

   Німецький патріот Фіхте якось сказав, що кожна людина повинна діяти 

так, ніби доля її нації залежить виключно від її власних дій. 

   Шосте: Допомагає кожна дрібниця.  Ніхто не знає, яка соломинка 

переламає спину верблюду... яка наліпка чи газета завербує нового 

активіста... який вчинок переломить хід битви.  

   Якщо все життя політичної активності може внести такий же внесок у 

виживання Білої Раси, як одна піщинка - у цілий пляж або одна крапля води - 

у величезний океан, то це все одно варто робити.  І це моральна 

необхідність. 

   Сьоме: Справжній націонал-соціаліст - це борець.  Він бореться не тільки 

тому, що це його обов'язок, а тому, що не зміг би жити з собою, якби здався.  

   Життя - це боротьба.  Для спокою у нас буде достатньо часу в могилі.  

Стара гвардія Наполеона говорила: "Гвардія може загинути, але вона не 

може здатися!". 

   Восьме: Наші мученики - це наш обов'язок.  

   Я сам відчуваю священний і ОСОБИСТИЙ обов'язок перед кожним 

товаришем, який боровся, працював, страждав, проливав кров або навіть 

загинув за націонал-соціалістичну ідею.  І я маю на увазі це не в якомусь 

абстрактному, філософському сенсі, зрозумілому лише розумом, а скоріше в 

дуже духовному сенсі, глибоко в серці.  

   Наприклад, я думаю про нашого товариша Готфріда Кюсселя, який був 

ув'язнений в Австрії на одинадцять років лише за ненасильницьку політичну 
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діяльність.  Уявляю, якби після виходу з в'язниці він запитав мене, що я 

роблю для руху, а я мав би відповісти: "О, ми втомилися від політики деякий 

час тому, тому розпустили організацію.  Сьогодні я веду комфортне життя 

бізнесмена і колекціоную марки як хобі". 

   Я мав честь і щастя працювати з багатьма справжніми націонал-

соціалістами - не тільки здоровими молодими чоловіками, але й жінками, 

юнаками і навіть літніми людьми, які своєю невтомною працею на благо 

нашої справи ставлять їх у один ряд з найбільш нагородженими героями 

війни!  

   Щоразу, коли мені стає сумно, я згадую про цих великих націонал-

соціалістів.  Тоді мене охоплює сором за те, що я хоч на секунду пожалів 

себе.  Я даю собі стусана і кажу собі: "Ні, я не можу їх підвести!  Якщо вони 

змогли вистояти і боротися далі, то і я зможу!". 

   Дев'яте: Негаразди треба долати, проблеми - вирішувати, ворогів - 

перемагати, євреї - бути... 

 

  
  

Витяги зі ЗМІ 
  

Похвала від наших друзів дає нам наснагу.  Але ще більш переконливим 

підтвердженням нашої ефективності є визнання з боку ворогів.  Воно, 

безумовно, таке ж щире, але менш заангажоване на нашу користь.  А 

отже, і більш переконливе! 

  

   "Підпільна діяльність НСДАП/АО з відтворення фашистського ладу в 

Німеччині та Західній Європі черпає свою ефективність у боротьбі проти 

західноєвропейських сил державної безпеки з суворо конспіративної роботи.  

Як свідчить сама назва, молоді націонал-соціалісти борються за зняття 

заборони НСДАП та легалізацію їхньої методології, ідеології та політики, 

які мають підбурювальний, антинаціональний характер і пропагують расову 

ненависть. 

   "Подальші суворо конфіденційні матеріали про цю організацію, яка веде 

агітацію на широкому фронті через свою мережу осередків, дають 

впевненість у тому, що переважно молоді члени борються з терористами, які 

несуть відповідальність за спалення будинків біженців, напади на офіси 

лівих партій/організацій, іноземців та інші протиправні дії, такі як 

проникнення в житло", - зазначається у повідомленні. 
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   "Шкоду, завдану НСДАП/АО, важко оцінити.  Про те, що вона має бути 

значною, свідчать відносно великі терміни ув'язнення молодих активістів, 

якщо поліції вдається - що трапляється рідко - їх зловити, а також величезне 

розповсюдження пропагандистських матеріалів та регалій НСДАП, які 

заполонили Західну Європу і спрямовуються зі Сполучених Штатів. 

   "Довгий список активістів НСДАП/АО, які померли або покінчили життя 

самогубством, є найвірнішим доказом того, що ці борці за націонал-

соціалістичну справу є найбільш загартованими і фанатичними 

послідовниками Гітлера". - Георг Крістіанс, "Святкове закриття 

Рейну" (стор. 249)   
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