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Aivan hetki
Meistä tulee kansallissosialisteja
Sepp892
Tämän artikkelin on kirjoittanut eräs italialainen työtoverimme.
Jos minulta kysyttäisiin tänään, mikä
oli tarkka hetki, jolloin minusta tuli
todellinen kansallissosialisti, olisin
varmasti ymmälläni. Vastaus on se,
etten voisi oikeastaan vastata tähän
kysymykseen.
Kansallissosialistiksi
tuleminen 1900- ja 2000-luvuilla ei
yleensä tapahdu yhdessä yössä. Näin
yksinkertaista se on. Tai paremmin
sanottuna, yhtä monimutkaista kuin se.
Jokainen meistä "lyhyen vuosisadan"
jälkipuoliskolla syntyneistä valkoisista
miehistä tuli tähän maailmaan kahden
perisynnin kanssa.
Se, joka on
raamatullisen
perinteen
mukaan
kaikkien harteilla, ja toinen, vain
valkoisten ihmisten harteille sysätty, on
valkoisena oleminen.
Se "häpeä", jonka kanssa synnymme
ja
johon
olemme
tottuneet
ensimmäisistä elinvuosistamme lähtien,
ohjaa
ja
määrittää
elämäämme

jokaisessa sosiaalisessa kanssakäymisessä, ja se on kasvatuksemme keskeinen
ydin.
Meille opetetaan, että valkoiset ihmiset ovat pahoja, että ylpeys
kulttuuriperinnöstämme on väärin ja naurettavaa ja että kansallissosialismi on
kaikkein pahin ideologia ja poliittinen näkemys. Olemme tottuneet pelkäämään
itse sanoja.
Miten sitten niin monet meistä vastustavat häpäisyä niin tehokkaalla aivopesulla
ja osoittautuvat kansallissosialisteiksi? Mikä tekee eron? Milloin me päätämme
puolustaa oikeuksiamme?
Jokaisella kansallissosialistilla on tietysti oma tarinansa kerrottavana, mutta
uskaltaisin väittää, että meillä kaikilla oli matkalla vaikeita aikoja.
Kansallissosialistina on nykyään vaikea olla, ja vaikka henkilökohtaisesti
katsonkin, että kamppailu on paras harjoitus voittoa varten, se estää silti monia
hyviä miehiä liittymästä joukkoihimme.
Tämä on tarina inspiraatiosta.
Jos minulta taas kysyttäisiin "pyssyllä päähän", mikä oli se hetki, jolloin en
kääntynyt takaisin, sanoisin luultavasti, että se oli päivä, jolloin näin Riefenstahlin
mestariteoselokuvan "Tahdon voitto". Elokuvan loppukohtaus on Adolf Hitlerin
kuuluisa puhe, jonka hän piti Nürnbergissä 8. syyskuuta 1934 pidetyn kuudennen
kansallissosialistisen puoluekokouksen päättäjäistilaisuudessa.
Kirjallinen
transkriptio ei tee oikeutta sille vaikutukselle, joka tällaisella puheella voi olla
NS:n polkua kulkevaan ihmiseen, mutta merkitsen vain muistiin joitakin
vaikutelmia.
"Kuudes puoluekokous on päättymässä.
Se, mitä miljoonat saksalaiset
rivejemme ulkopuolella saattoivat arvostaa yksinkertaisesti mahtipontisena
poliittisen vallan esittelynä, oli sadoille tuhansille taistelijoille äärettömän paljon
enemmän; vanhojen taistelijoiden ja taistelutovereiden suuri henkilökohtainen,
poliittinen ja henkinen kohtaaminen. Ja ehkäpä tämän puolueen armeijoiden
mahtipontisen katselmuksen näyttävästä voimankäytöstä huolimatta monet heistä
muistelivat kaihoisasti niitä aikoja, jolloin kansallissosialistina oleminen oli
vaikeaa."
Kuulostaa tutulta, eikö vain? NÄINÄ päivinä on vaikeaa olla kansallissosialisti.
Ei ihme, että tässä voi kuulla tunteen Führerin äänessä. Taistelu on sama kuin
ennenkin, eikö olekin?
Kun puolueemme koostui vain seitsemästä henkilöstä, se muotoili jo kaksi
periaatetta: se halusi olla aidosti ideologinen puolue ja se halusi tinkimättä
yksinomaista ja ehdotonta valtaa Saksassa.
Meidän oli puolueena pysyttävä vähemmistönä, koska saimme liikkeelle
kansakunnan arvokkaimmat taistelu- ja uhrautumiskykyiset tekijät, jotka eivät
koskaan ole enemmistö vaan aina vähemmistö. Ja koska Saksan kansan paras
rotuosa ylpeän itsevarmana, rohkeasti ja rohkeasti vaati valtakunnan ja kansan

johtoa, kansa seurasi yhä suuremmassa määrin sen johtoa ja alistui sille.
Saksan kansa on onnellisesti tietoinen siitä, että ikuisen näennäisen
pakenemisen on nyt korvannut yksi vakaa napa, joka aistien ja tietäen
edustavansa parasta saksalaista verta, nousi kansakunnan johtoon ja on päättänyt
pitää tämän johtoaseman, käyttää sitä eikä enää koskaan luopua siitä. Aina tulee
olemaan vain yksi kansanosa, joka on todella aktiivinen taistelija, ja heiltä
vaaditaan enemmän kuin miljoonilta muilta ihmisiltä. Heille ei riitä, että he
vain sanovat: "Minä uskon", vaan he vannovat valan: "Minä taistelen! "
Siinä se on. Tuota voidaan pitää hetkenä, jolloin tunsin, että minun oli pakko
olla osa tuota segmenttiä. Silloin alkoi taisteluni.
Puolue tulee aina olemaan Saksan kansan johtava säiliö, oppiensa puolesta
muuttumaton, organisaatiossaan kova kuin teräs, taktiikassaan taipuisa ja
sopeutuva, ja koko olemuksessaan kansakunnan hengen ilmentymä. Taas on
oltava niin, että kaikista kunnon saksalaisista tulee kansallissosialisteja. Vain
parhaista kansallissosialisteista tulee puolueen jäseniä.
Aikaisemmin vastustajamme pitivät huolen siitä, että kieltojen ja vainojen avulla
liikkeemme puhdistettiin ajoittain kevyistä akanoista, jotka alkoivat laskeutua
siihen. Nyt meidän on itse harjoitettava valikoivuutta ja karkotettava se, mikä on
osoittautunut mädäksi ja siksi ei ole meidän kaltaistamme. Toiveemme ja
tarkoituksemme on, että tämä valtio ja tämä valtakunta säilyy tulevien
vuosituhansien ajan. Voimme iloita siitä, että tulevaisuus kuuluu täysin meille.
Siinä missä vanhemmat sukupolvet saattavat vielä horjua, nuoret ovat vannoneet
meille valan ja antaneet meille ruumiin ja sielun. Vain jos toteutamme puolueessa
kansallissosialismin perimmäisen olemuksen ja aatteen meidän kaikkien yhteisin
ponnistuksin, se on ikuisesti ja tuhoutumattomasti Saksan kansan ja saksalaisen
kansakunnan omaisuutta. Silloin kansakuntamme vanhan ja ylpeän asevoimien
loistava ja kunniakas armeija yhdistyy puolueen yhtä lailla perinteisiin sidottuun
johtoon, ja yhdessä nämä kaksi laitosta muodostavat ja lujittavat Saksan kansan
ja kantavat harteillaan Saksan valtion ja Saksan valtakunnan.
Tähän aikaan kymmenettuhannet puoluetoverit alkavat lähteä kaupungista. Kun
jotkut vielä muistelevat, toiset valmistautuvat seuraavaan nimenhuutoon, ja aina
ihmiset tulevat ja menevät, ja aina he ovat uudelleen innostuneita, iloisia ja
innostuneita, sillä aate ja liike ovat kansamme elämän ilmauksia ja siksi
ikuisuuden symboleja.
Eläköön kansallissosialistinen liike. Kauan eläköön Saksa!
Eikö tunnukin siltä, että taistelemme samaa taistelua uudestaan ja uudestaan?
Pitäisikö meidän olla ylpeitä siitä, että meillä on kunnia tuntea olevamme niin
lähellä sankareita, jotka näyttivät meille tien oikeaan maailmanjärjestykseen? Yksi
asia on varma: polku on edelleen viitoitettu, ja meidän on pidettävä kiinni siitä,
ettemme menetä sitä.
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Uusi kotini
Minulla oli onnea!
Uusi kotini ei ollut kovin huono.
Ikkunoiden puutetta lukuun ottamatta. (En todellakaan kaivannut televisiota ja Internetiä.)
Henkilökunta oli kohteliasta ja ammattitaitoista. Fyysisesti viehättävät ihmiset. Erityisesti naiset!
Ruoka oli hyvää. Sekoitus maatilan vaimon ja saksalaista ruokaa. Paljon lihaa ja
puutarhan tuoreita vihanneksia. Jopa itse leivottua leipää ja keksejä.
Käytävillä liikkui koiria, kissoja ja muita eläimiä. "Lisäturvaa."
Yrittivätkö he pitää meidät sisällä? Vai jonkun muun ulos?
Toisinaan näin Helgan saattamassa vanhuksen ovelle, jossa luki "Eintritt verboten!". He katosivat tuntikausiksi.
Huhu kertoi, että vanhus sai vierailla kaupungissa. Mutta vain saattajan kanssa. En
tiedä miksi. Ehkä hän oli seniili. Joskus eksyi ja eksyi.
Itse asiassa olin hieman kateellinen hänelle, koska hän sai viettää niin paljon aikaa
Helgan kanssa. Vaikka hän olikin ilmeisesti liian vanha hyödyntämään tätä kultaista tilaisuutta.
Oli myös muita uloskäyntejä, joissa oli merkintä "Ausgang". Nämä maanalaiset
tunnelit johtivat pieniin rakennuksiin, jotka oli naamioitu käyttämättömiksi ulkorakennuksiksi, jotka olivat hajallaan preerialla.

