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Hetk
Meist saavad natsionaalsotsialistid
Sepp892
Selle artikli on kirjutanud üks meie Itaalia kolleegidest.
Kui minult täna küsitaks, milline oli
täpselt see hetk, mil minust sai tõeline
natsionaalsotsialist, oleksin kindlasti
hämmingus. Vastus on see, et ma ei
oska sellele küsimusele tegelikult
vastata.
Rahvussotsialistiks saamine
kogu 20. ja 21. sajandil ei toimu
tavaliselt üleöö. Nii lihtne see ongi.
Või õigemini, nii keeruline kui see on.
Igaüks meist, "lühikese sajandi teises
osas" sündinud valge mees, tuli siia
maailma kahe algupärase patuga. Üks,
mis on piiblitraditsiooniga kõigile peale
pandud, ja teine, mis on pandud ainult
valgele inimesele, nimelt valge olemine.
See "häbi", millega me sünnime ja
millega me harjume alates esimestest
eluaastatest, juhib ja määrab meie elu
igas sotsiaalses suhtluses ning on meie
kasvatuse keskne tuum.
Meile
õpetatakse, et valged inimesed on
halvad, et oma kultuurilise pärandi üle

uhkust tunda on vale ja naeruväärne ning et natsionaalsotsialism on kõige halvem
ideoloogia ja poliitiline visioon. Me oleme harjunud kartma sõnu endid.
Kuidas siis nii paljud meist nii tõhusa ajupesuga häbistamisele vastu seisavad ja
natsionaalsotsialistideks muutuvad? Mis on see, mis teeb vahet? Millal juhtub, et
me otsustame oma õiguste eest seista?
Loomulikult on igal natsionaalsotsialistil oma lugu, kuid ma julgen väita, et
kõigil meil oli teel raskeid aegu. Tänapäeval on raske olla natsionaalsotsialist ja
kuigi mina isiklikult leian, et võitlus on parim treening võiduks, hoiab see siiski
palju häid mehi meie ridadesse astumast.
See on inspiratsioonilugu.
Kui minult küsitaks "püstoliga pähe", milline oli minu tagasipöördumise hetk,
ütleksin ilmselt, et see oli päev, mil nägin Riefenstahli meistriteosest filmi "Tahte
triumf". Just lõpustseen on Adolf Hitleri kurikuulus kõne, mille ta pidas 8.
septembril 1934. aastal Nürnbergis toimunud kuuenda natsionaalsotsialistliku
partei kongressi lõpetamisel. Kirjalik transkriptsioon ei tee õiglust sellele mõjule,
mida selline kõne võib avaldada inimesele, kes järgib NS-i teed, kuid ma panen
lihtsalt mõned muljed kirja.
"Kuues erakondlik kogunemine on lõppemas. See, mida miljonid sakslased
väljaspool meie ridu võisid hinnata lihtsalt kui imposantset poliitilise võimu
demonstreerimist, oli sadade tuhandete võitlejate jaoks lõpmatult rohkem; suur
isiklik, poliitiline ja vaimne kohtumine vanade võitlejate ja võitluskaaslaste vahel.
Ja võib-olla mõtlesid paljud nende hulgas vaatamata selle erakonna vägede
muljetavaldava jõulisuse ülevaatusele igatsevalt tagasi nendele päevadele, mil oli
raske olla natsionaalsotsialist."
Kõlab tuttavalt, kas pole? Nendel päevadel on raske olla natsionaalsotsialist.
Pole ime, et siin on kuulda tunnetunnet Führeri hääles. See on jälle seesama
võitlus, kas pole?
Sest kui meie partei koosnes vaid seitsmest inimesest, sõnastas ta juba kaks
põhimõtet: ta tahtis olla tõeliselt ideoloogiline partei; ta tahtis kompromissitult
ainuvõimu ja absoluutset võimu Saksamaal.
Me pidime erakonnana jääma vähemusse, sest me mobiliseerisime rahva kõige
väärtuslikumad võitlus- ja ohvrielemendid, ja nad ei ole kunagi enamus, vaid
alati vähemus. Ja kuna Saksa rahva parim rassiline osa nõudis uhkelt
enesekindlalt, julgelt ja julgelt Reichi ja rahva juhtimist, siis järgis rahvas üha
suuremal hulgal selle juhtimist ja allutas end sellele.
Saksa rahvas on õnnelikult teadlik sellest, et igavene ilmingute põgenemine on
nüüd asendunud ühe stabiilse poolusega, mis tunnetades ja teades, et ta esindab
kõige paremat saksa verd, tõusis rahva juhtpositsioonile ja on otsustanud seda
juhtpositsiooni hoida ja teostada ning sellest enam kunagi loobuda. Alati on
ainult üks osa rahvast, kes on tõeliselt aktiivsed võitlejad, ja neilt nõutakse

rohkem kui miljonitelt teistelt inimestelt. Neile ei piisa sellest, et nad lihtsalt
ütlevad: "Ma usun!"; nad annavad vande: "Ma võitlen!". "
Siin see on. Seda võib pidada hetkeks, mil ma tundsin, et ma PEAN olema osa
sellest ühest segmendist. Siis algas minu võitlus.
Partei on igaveseks ajaks Saksa rahva juhtimisreservuaar, muutumatu oma
õpetustes, kõva kui teras oma organisatsioonis, paindlik ja kohanemisvõimeline
oma taktikas ning oma üldises väljanägemises rahva vaimu ilming. Jällegi peab
olema, et kõik korralikud sakslased saavad natsionaalsotsialistideks. Ainult
parimatest natsionaalsotsialistidest saavad partei liikmed.
Varem hoolitsesid meie vastased selle eest, et keelustamise ja tagakiusamise
kaudu puhastati meie liikumine perioodiliselt kergest õledest, mis hakkasid sinna
asuma. Nüüd peame me ise harjutama valikulisust ja tõrjuma välja selle, mis on
osutunud mädanikuks ja seega mitte meile omaseks. Meie soov ja kavatsus on, et
see riik ja see Reich kestaks läbi eelseisvate aastatuhandete. Me võime
rõõmustada teadmises, et tulevik kuulub täielikult meile.
Seal, kus vanemad põlvkonnad võivad veel kõhklema jääda, on noorus meile
tõotatud ja meile antud, ihu ja hingega. Ainult siis, kui me partei kaudu, meie
kõigi ühiste jõupingutuste kaudu, teostame natsionaalsotsialismi lõplikku olemust
ja ideed, saab see igavesti ja hävitamatult Saksa rahva ja saksa rahva omandiks.
Siis liitub meie rahva vana ja uhke sõjaväe hiilgav ja kuulsusrikas armee mitte
vähem traditsioonidega seotud partei juhtimisega ja koos moodustavad ja
kinnistavad need kaks asutust Saksa rahva ja kannavad oma õlgadel Saksa riiki ja
Saksa Reichi.
Sel tunnil hakkavad kümned tuhanded parteikaaslased linnast lahkuma. Samal
ajal kui mõned veel meenutavad, valmistuvad teised juba järgmiseks nimepäevaks,
ja alati tulevad ja lähevad inimesed, ja alati haaratakse neid uuesti,
rõõmustatakse ja innustatakse, sest idee ja liikumine on meie rahva elu väljendus
ja seega igaviku sümbolid.
Elagu rahvussotsialistlik liikumine. Elagu Saksamaa!
Kas ei tundu, et me võitleme jälle sama lahingut? Kas me peaksime olema
uhked, et tunneme end nii lähedalt kangelastele, kes näitasid meile teed õigesse
maailmakorda? Üks on kindel: tee on ikka veel käidud, meie asi on mitte kaotada
jälgi.
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Minu uus kodu
Mul oli õnne!
Minu uus kodu ei olnud liiga halb.
Peale akende puudumise. (Kindlasti ei jäänud mul puudu televisioonist ja
internetist.)
Personal oli viisakas ja professionaalne. Füüsiliselt atraktiivsed inimesed. Eriti
daamid!
Toit oli hea. Segu talunaise ja saksa köögi vahel. Palju liha ja värskeid aedvilju.
Isegi kodus küpsetatud leib ja küpsised.
Koerad, kassid ja muud loomad hulkusid koridorides. "Lisaturvalisus."
Kas nad püüdsid meid kinni hoida? Või kedagi teist Väljaspool?
Aeg-ajalt nägin, kuidas Helga saatis vanema mehe ukse juurde, millel oli silt
"Eintritt verboten!". Nad kadusid tundideks.
Kuuldavasti lubati vanamees linna külastada. Aga ainult koos saatjaga. Ma ei tea,
miks. Võib-olla oli ta seniilne. Vahel eksis ja eksis ära.
Tegelikult olin ma tema pärast veidi kade, sest ta sai nii palju aega Helga juures
veeta. Kuigi ta oli ilmselgelt liiga vana, et seda kuldset võimalust täielikult ära kasutada.
Seal olid ka teised väljapääsud, millel oli märge "Ausgang". Need maa-alused tunnelid viisid väikestesse hoonetesse, mis olid maskeeritud kasutamata kõrvalhooneteks, mis olid laiali üle preeria laiali.

