
Наступна чверть століття 

і не тільки 
  

   Наш найцінніший ресурс - це людина. 

   Людина без зброї може битися голими кулаками.  Але зброя без людини, 

яка нею володіє, - це просто шматок непотрібної матерії. 

   Беззбройна людина може створити собі зброю.  Але зброя не може 

створити руку, яка нею скористається. 

   Основний акцент має бути зроблений на вдосконаленні наших людських 

ресурсів: залучення, розвиток, використання та примноження активістів 

та прихильників. 

   Наш вторинний акцент має бути зроблений на покращенні наших 

нелюдських ресурсів: фінансових, фізичних та технологічних. 

   Ми повинні плекати як розум, так і серце: нашу ідеологічну спадщину і 

бойовий дух, який тільки і вдихає життя в націонал-соціалістичну ідею.  

Життя означає надію на майбутнє. 

   Ідея потребує людей.  Ці люди - віруючі, послідовники, чемпіони, які її 

приймають і поширюють.  

   Люди потребують інших людей.  Людина не є самотньою істотою.  

   Націонал-соціалісти утворюють живу спільноту.  Спільноту віри і 

спільноту боротьби. 

   Ця свідомість спільноти, це почуття мети і цей глибоко усвідомлений 

обов'язок кинути виклик усім труднощам і боротися з кожним ворогом - 

незважаючи на десятиліття за десятиліттям невпинних переслідувань, 

очорнення і жертв - є абсолютно необхідними для нашого довгострокового 
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виживання і остаточної перемоги. 

   Люди відпадають.  Організації з'являються і зникають.  Знищуються 

мікрорайони і цілі міста.        

   Можливо, в новому тисячолітті загинуть навіть цілі народи. 

   Але Раса повинна вижити!  

   Це усвідомлення, ця заповідь є одночасно найсвятішим і найприроднішим.  

У цьому суть націонал-соціалізму!   

   Це знання, ця віра, цей обов'язок є нашою сутністю як націонал-

соціалістів. 

   Обов'язок означає зусилля.  Тільки зусилля дають результат.  

   Зусилля мають бути визнані, оцінені і тим самим заохочені. 

   Наш акцент має бути на активізмі.  Активізм у всьому світі.  Діяльність 

всесвітньої, панарійської націонал-соціалістичної спільноти віри та 

боротьби. 

   Звичайно, все це не є "новим".  Це вже домінувало в стратегії НСДАП/АО 

протягом першої чверті століття її існування і продовжує домінувати у 

другій. 

   Організація, логістика, технології - все це дуже важливо.  Не треба в 

цьому помилятися.  Але це лише м'язи, а не серце і душа нашого руху.  

  

- Герхард Лаук  

 
  

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! 

   

   "Німецькі неонацисти звернулися до американця, відомого як 

"фермерський фюрер", за інструкціями про те, як ухилятися від поліції і 

підривати будівлі, за словами високопоставленого нацистського 

перебіжчика. 

   "Американець Гері Лаук з Лінкольна, штат Небраска, відомий як 

найбільший у світі друкар неонацистської пропаганди... 

   "Я думаю, що це (звинувачення у причетності до насильства) є частиною 

кампанії німецького уряду", - сказав він.  Вони роками намагаються 



поставити нас поза законом.  Німецька концепція демократії дуже 

відрізняється від нашої. 

   "Німецькі офіційні особи, по суті, закликали придушити 

пропагандистську фабрику Лаука. 

   "Наприкінці минулого року Лаук був центральною темою обговорення в 

Бонні між директором ФБР Льюїсом Фріхом та його німецькими колегами. 

   "Німецькі чиновники звернулися до Фріха з проханням допомогти не 

допустити потрапляння матеріалів Лаука до Німеччини. 

   "Фріх висловив думку, що Сполучені Штати можуть зробити більше, 

якщо буде доведено, що Лаук був більше, ніж політичним пропагандистом. 

   "Існує досить тонка межа, коли людина може вийти за рамки простої 

свободи слова чи вираження поглядів і почати допомагати чи підбурювати 

(злочин у Німеччині)", - сказав він. 

   За словами колишнього неонациста Інго Хассельбаха, саме це Лаук і 



зробив.  У нещодавньому інтерв'ю Хассельбах стверджував, що Лаук став 

провідною фігурою в німецькому правому русі, не тільки закликаючи до 

тероризму, але й надаючи необхідні інструкції. 

   "Вплив Лаука значно зріс після того, як німецька влада заборонила кілька 

правих партій і змусила їхніх лідерів піти у підпілля", - сказав Хассельбах, 

який минулого року вийшов з правого руху через огиду до безглуздого 

насильства, яке він описав як "безглузде насильство". 

   "Хассельбах, який свого часу очолював найбільший берлінський 

контингент скінхедів, заявив, що Лаук закликав німецьких неонацистів 

боротися з урядовою забороною за допомогою терористичної кампанії. 

   "Він надіслав мені листа, в якому говорилося, що легальний шлях 

(досягнення політичних змін) провалився, і нам слід подумати про напади 

на єврейські установи... і про заявку (міської влади Берліна на проведення 

Олімпіади 2000 року)", - сказав Хассельбах.  Разом з цим листом я отримав 

комп'ютерний диск (з документом під назвою "Збройний рух")". 

   "Лаук також надав групі детальні інструкції про те, як виготовляти бомби 

і де їх розміщувати для досягнення максимального ефекту, - сказав 

Хассельбах... 

   "Лаук назвав Гассельбаха зрадником справи і, можливо, інструментом 

німецьких спецслужб". - The Buffalo News, 13 лютого 1994 року  

  

Примітка редактора: Звинувачення про інструкцію до бомби 

абсолютно не відповідає дійсності! 
  

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 
 
  



 




