#1011

31.07.2022 (133)

Pats brīdis
Mēs kļūstam par nacionālsociālistiem
Sepp892
Šo rakstu sarakstīja viens no mūsu itāļu kolēģiem.
Ja man šodien jautātu, kurā brīdī es
kļuvu par īstu nacionālsociālistu, es
noteikti būtu neizpratnē. Atbilde ir tāda,
ka es īsti nevarētu atbildēt uz šo
jautājumu. Kļūt par nacionālsociālistu
visā 20. un 21. gadsimtā parasti
nenotiek vienā dienā. Tik vienkārši.
Vai, pareizāk sakot, sarežģīts kā tas.
Katrs no mums, baltajiem vīriešiem,
kas dzimuši "īsā gadsimta" otrajā pusē,
nāca uz šo pasauli ar diviem
sākotnējiem grēkiem. Ar vienu, ko
visiem uzliek Bībeles tradīcija, un ar
otru, kas tiek piedēvēts tikai baltajiem
cilvēkiem, proti, ar to, ka esam baltie.
Šis "kauns", ar kuru mēs piedzimstam
un pie kura mēs pierodam jau kopš
pirmajiem dzīves gadiem, nosaka un
nosaka mūsu dzīvi katrā sociālajā
mijiedarbībā, un tas ir mūsu izglītības
centrālais kodols. Mums tiek mācīts, ka
baltie cilvēki ir slikti, ka lepoties ar savu

kultūras mantojumu ir nepareizi un smieklīgi un ka nacionālsociālisms ir
visļaunākā ideoloģija un politiskā vīzija. Mēs pieradām baidīties no pašiem
vārdiem.
Tad kā tas nākas, ka tik daudzi no mums pretojas apkaunošanai ar tik efektīvu
smadzeņu skalošanu un kļūst par nacionālsociālistiem? Kas ir tas, kas rada
atšķirību? Kad tas notiek, ka mēs nolemjam iestāties par savām tiesībām?
Protams, katram nacionālsociālistam ir savs stāsts, bet es uzdrošinos apgalvot,
ka mums visiem ceļā bija grūti laiki. Mūsdienās ir grūti būt nacionālsociālistam,
un, lai gan es personīgi uzskatu, ka cīņa ir labākais treniņš uzvarai, tas tomēr attur
daudzus labus vīrus no iestāšanās mūsu rindās.
Šis ir stāsts par iedvesmu.
Ja man atkal jautātu "ar ieroci pie galvas", kas bija mans brīdis, kad es
neatgriezos, es droši vien teiktu, ka tā bija diena, kad redzēju Rīfenštāles
meistardarbu - filmu "Griba triumfēt" (Triumph of the Will). Pati noslēdzošā aina
ir notoriskā runa, ko Ādolfs Hitlers teica sestā nacionālsociālistu partijas kongresa
noslēgumā 1934. gada 8. septembrī Nirnbergā. Rakstisks stenogrammas noraksts
neatspoguļos ietekmi, kādu šāda runa var atstāt uz cilvēku, kas iet ceļu uz NS, bet
es tikai pierakstīšu dažus iespaidus.
"Sestais partijas mītiņš tuvojas noslēgumam. Tas, ko miljoniem vāciešu ārpus
mūsu rindām varēja novērtēt vienkārši kā iespaidīgu politiskās varas
demonstrāciju, simtiem tūkstošu cīnītāju bija bezgalīgi daudz vairāk; tā bija veco
cīnītāju un cīņas biedru lielā personīgā, politiskā un garīgā tikšanās. Un,
iespējams, par spīti iespaidīgajam spēka spēkam, kas piemita šai iespaidīgajai
partijas armijas pārskatīšanai, daudzi no viņiem ar ilgām domās atgriezās
atpakaļ uz tiem laikiem, kad bija grūti būt nacionālsociālistam."
Izklausās pazīstami, vai ne? ŠEIT ir dienas, kad ir grūti būt nacionālsociālistam.
Nav brīnums, ka šeit var dzirdēt emocijas fīrera balsī. Tā atkal un atkal ir tā pati
cīņa, vai ne?
Jo jau tad, kad mūsu partiju veidoja tikai septiņi cilvēki, tā formulēja divus
principus: tā vēlējās būt patiesi ideoloģiska partija; tā bezkompromisīgi vēlējās
vienpersonisku un absolūtu varu Vācijā.
Mums kā partijai bija jāpaliek mazākumā, jo mēs mobilizējām vērtīgākos cīņas
un upurēšanās elementus tautā, un tie nekad nav vairākums, bet vienmēr ir
mazākums. Un tā kā vācu nācijas labākā rases sastāvdaļa, lepni pašpārliecināta,
drosmīgi un drosmīgi pieprasīja vadību Reihā un tautā, tauta arvien vairāk sekoja
tās vadībai un pakļāvās tai.
Vācu tauta ar prieku apzinās, ka mūžīgo šķietamības bēgšanu tagad ir
nomainījis viens stabils polis, kas, sajūtot un zinot, ka tas pārstāv vislabākās vācu
asinis, izvirzījies nācijas vadībā un ir apņēmības pilns šo vadību saglabāt, īstenot
un nekad vairs neatkāpties no tās. Vienmēr būs tikai viena tautas daļa, kas būs

patiesi aktīvi cīnītāji, un no viņiem tiek prasīts vairāk nekā no miljoniem citu
cilvēku. Viņiem nepietiek tikai pateikt: "Es ticu," viņi dod zvērestu: "Es
cīnīšos! "
Lūk, tas ir. To var uzskatīt par brīdi, kad es sajutu, ka man vajadzēja piedalīties
šajā segmentā. Tad sākās mana cīņa.
Partija visos laikos būs vācu tautas vadošais rezervuārs, nemainīgs savā
mācībā, ciets kā tērauds savā organizācijā, lokans un pielāgojams savā taktikā, un
savā kopējā izskatā tā būs nācijas gara izpausme. Atkal ir jāpanāk, ka visi krietni
vācieši kļūst par nacionālsociālistiem. Par partijas biedriem kļūst tikai labākie
nacionālsociālisti.
Agrāk mūsu pretinieki gādāja par to, lai ar aizliegumu un vajāšanu palīdzību
mūsu kustība periodiski tiktu attīrīta no vieglām pelavām, kas tajā sāka iesēsties.
Tagad mums pašiem ir jārīkojas selektīvi un jāizdzen no sabiedrības tas, kas
izrādījies sapuvis un tāpēc nepieder pie mums. Mūsu vēlme un nodoms ir, lai šī
valsts un šis Reihs izdzīvotu cauri nākamajiem gadu tūkstošiem. Mēs varam
priecāties, zinot, ka nākotne pilnībā pieder mums.
Tur, kur vecākās paaudzes vēl varētu svārstīties, jaunieši ir mums zvērējuši un
dāvājuši mums miesu un dvēseli.
Tikai tad, ja mēs partijā realizēsim
nacionālsociālisma galīgo būtību un ideju ar mūsu visu kopīgiem spēkiem, tas uz
visiem laikiem un neiznīcīgi būs vācu tautas un vācu nācijas īpašums. Tad
krāšņajai un krāšņajai mūsu tautas vecās un lepnās bruņotās armijas armijai
pievienosies ne mazāk tradīcijām apvītā partijas vadība, un kopā šie divi
veidojumi veidos un nostiprinās vācu tautu un nesīs uz saviem pleciem Vācijas
valsti un Vācijas Reihu.
Šobrīd desmitiem tūkstošu partijas biedru sāk pamest pilsētu. Kamēr vieni vēl
atceras, citi gatavojas nākamajam izsaukumam, un vienmēr cilvēki nāks un aizies,
un vienmēr viņi tiks satverti no jauna, iepriecināti un iedvesmoti, jo ideja un
kustība ir mūsu tautas dzīves izpausme un tāpēc mūžības simboli.
Lai dzīvo nacionālsociālistu kustība! Lai dzīvo Vācija!
Vai nav sajūta, ka mēs atkal un atkal cīnāmies vienā un tajā pašā cīņā? Vai
mums jābūt lepniem, ka jūtamies tik tuvu varoņiem, kas mums parādīja ceļu uz
pareizo pasaules kārtību? Viens ir skaidrs: ceļš joprojām ir iezīmēts, tikai mūsu
ziņā ir nezaudēt to.

Freda odiseja
2. daļa

Mans jaunais mājoklis
Man paveicās!
Manas jaunās mājas nebija pārāk sliktas.
Neskaitot logu trūkumu. (Man noteikti netrūka televīzijas un interneta.)
Personāls bija pieklājīgs un profesionāls. Fiziski pievilcīgi cilvēki. Īpaši dāmas!
Ēdiens bija labs. Saimnieces sievas un vācu virtuves ēdienu maisījums. Daudz
gaļas un svaigu dārza dārzeņu. Pat mājās cepta maize un cepumi.
Pa zālēm klīda suņi, kaķi un citi dzīvnieki. "Papildu drošība."
Vai viņi mēģināja mūs noturēt IN? Vai kādu citu ārpusē?
Reizēm redzēju, kā Helga pavadīja kādu vecāka gadagājuma cilvēku līdz durvīm
ar uzrakstu "Eintritt verboten!". Viņi pazuda uz stundām.
Klīda baumas, ka vecajam puisim bija atļauts apmeklēt pilsētu. Bet tikai ar pavadoni. Es nezinu, kāpēc. Varbūt viņš bija sirms. Dažreiz apmaldījās un apmaldījās.
Patiesībā es biju nedaudz greizsirdīga uz viņu, jo viņš varēja pavadīt tik daudz laika ar Helgu. Lai gan viņš acīmredzot bija pārāk vecs, lai pilnībā izmantotu šo lielisko iespēju.
Bija arī citas izejas ar norādi "Ausgang". Šie pazemes tuneļi veda uz nelielām
ēkām, kas bija maskētas kā neizmantotas piebūves, kas bija izkaisītas pa prēriju.

