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Kāpēc es pievienojos NSDAP/AO
Vicenç Espaillat
Apmēram 2014. gada septembrī es jutos ļoti vīlies par to, kāda situācija šobrīd
valda ASV. Šī vairs nav tā valsts, uz kuru es un mani vecāki ieradāmies pēc savas
izvēles! Mēs esam pārvērtušies par oligarhisku plutokrātiju. Mēs visi tagad esam
nodokļu govis, procentu vergi un darba ņēmēji (starp visām citām problēmām liela problēma ir nelegālā imigrācija apgabalā, kur es dzīvoju).
Es atcerējos, ko mans tēvs bija teicis
par to, ka "Hitleram bija dažas labas
idejas...", un aizdomājos, vai Amerikā ir
kaut kas tāds. Tā nu es kaprīza pēc
meklēju Google. Šāda organizācija bija! Es sazinājos ar viņiem un nosūtīju
iepazīšanās vēstuli. Tās vadītājs atzina,
ka es esmu "labs rakstnieks", un jautāja,
vai es būtu gatavs uzrakstīt viņiem
rakstu. Es nosūtīju rakstu, tad vēl
vienu, tad vēl vienu... Man ar viņiem
bija ļoti maz kontaktu, izņemot gadījuma rakstu pieprasījumus.
Es biju nedaudz vīlies par nepietiekamo komunikāciju. Taču, pētot šo rakstu
rakstīšanai, es saskāros ar informāciju,
kas, kā izrādījās, nāca no kāda interneta
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foruma. Es to izpētīju sīkāk un pievienojos. Ļoti drīz ar mani sazinājās kāds
NSDAP/AO vervētājs un jautāja, vai es būtu gatavs palīdzēt.
Atšķirībā no otras grupas viņu saziņa ar mani bija bieža, un es beidzot jutos tā, it
kā man būtu iespēja "kaut ko darīt" kāda lielāka mērķa labā. Viss, ko es gaidīju,
bija sniegt savu ieguldījumu, tulkojot dokumentus. Tomēr viņi uzreiz atzina, ka
man ir "citas spējas", un nekavēja tās likt lietā.
Šajā brīdī es veicu nelielu izpēti, lai noskaidrotu, kas bija Gerhards Lauks. Es
izlasīju visu, ko varēju par viņu atrast. Daudz ko no tā ir sarakstījis "ienaidnieks".
Taču es zinu, kā lasīt starp rindiņām, un savā analīzē spēju ņemt vērā avotu. Informācijas paketē, ko viņi man atsūtīja, viņi sniedza arī dažus autobiogrāfiskus
materiālus, un es noklausījos dažas radio pārraides, kurās viņš tika intervēts. Īsā
laikā es nolēmu, ka Gerhards Lauks ir cilvēks, kuru es cienu un labprāt strādātu.
Visu šo laiku (un pēdējos vairākus gadus) es strādāju pašvaldības organizācijā.
Kāds bija Hitlera Mein Kampf sākotnējais nosaukums? Tas bija Viereinhalb Jahre
(des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit jeb Četrus ar pusi gadus
(cīņas) pret meliem, stulbumu un gļēvumu. Tas lieliski raksturo manu darbu.
Meli, muļķība un gļēvulība. (Es varu dalīties ar dažiem rakstiem presē par organizāciju, kurā es strādāju. Vietējie laikraksti par mums raksta ne pa jokam. Viņi
mūsu direktoru padomi dēvē par: nu, to es izlaidīšu! Minēšu tikai vienu triviālu
piemēru no savas ikdienas: es kā IT vadītājs esmu tas, kuram lūdz uzstādīt
klēpjdatoru un projektoru valdes zālē, kad tas ir nepieciešams. Šķiet, ka nevienam
citam nav intelekta vai spēju pieslēgt klēpjdatoru pie projektora un ieslēgt to.
Taču, kad es ierados to darīt, viņi mani vadīja, lai es to darītu... "Pieslēdziet
klēpjdatoru un pieslēdziet Ethernet kabeli pie Ethernet pieslēgvietas, un VGI
kabeli pie projektora...". Paldies, Dr. Science, ka izturējāties pret mani kā pret
piecgadīgu bērnu!)
Gerharda Lauka attieksme pret mani ir pretējā spektra galā! "Šeit ir puisis ar
zināmām spējām, paskatīsimies, kur mēs viņu vislabāk varam izmantot." Kāds
atsvaidzinošs kontrasts!
Tātad, rezumējot, NSDAP/AO mani piesaistīja ar to, ka tajā ir kompetenta vadība, ka atbildīgais cilvēks nevairās no komunikācijas ar "pakalpiņiem" un ka šī
organizācija jau vairāk nekā četrus gadu desmitus dara kaut ko vērtīgu. Es apskatīju citas organizācijas, bet man nav pārāk liela vēlēšanās valkāt formas tērpus
un iesaistīties ielu aktīvismā. Šajās aktivitātēs nav nekā slikta, vienkārši tās nebija
tas, kas mani piesaistīja, un lauku apvidū, kur dzīvoju, nebija daudz iespēju nodarboties ar šādām lietām.
Līdz šim nekas no NSDAP/AO man nav bijis garlaicīgi. Tas ir bijis izaicinājums šī vārda pozitīvajā nozīmē. Man ir paticis darīt visu man uzticēto darbu.
Attiecībā uz to, kas mani mulsināja, es varu tikai minēt jebkura mūsu program-
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matūras piegādātāja produkta īpatnības. Man pagāja mazliet laika (mazāk nekā
mēnesis), lai pilnībā apgūtu darba plūsmu, bet tagad jūtu, ka esmu tās apguvis. Jo
vairāk esmu uzzinājis par organizāciju, jo vairāk novērtēju, cik labi tā tiek vadīta.
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Spçks caur smiekliem:
Ieskats mûsu darbîbas iekðienç
Barons
Daudzi cilvçki, gan draugi, gan ienaidnieki, ir ziòkârîgi par mûsu darbîbas iekðçjâm struktûrâm.
Kâ ilggadçjam dalîbniekam man ir bijis vairâk nekâ tikai neliels ieskats mûsu darbîbâ.
Tomçr vienmçr ir jâòem vçrâ droðîba. Ne tikai mana. Ikviena! Tâpçc man ir rûpîgi
jâizvçlas vârdi. Ïoti uzmanîgi.
Iedomâjieties ðâdu scenâriju:
Jûs strâdâjat ârprâtîgo patversmç.
Kâdu dienu ieslodzîtie sacelsies un pâròem varu. Jums ir jâdomâ âtri, lai
izglâbtos. Jums ir lieliska ideja.

Jûs nolemjat izlikties par vienu no ieslodzîtajiem!
Protams, tas ir delikâts lîdzsvara jautâjums.
No vienas puses, ja uzvedîsieties pârâk normâli, jûs neuzskatîs par traku.
No otras puses, ja uzvedîsieties pârâk traki, jûs neuzskatîs par nopietnu un
jums nebûs nekâdas teikðanas jaunajâ reþîmâ. (Atcerieties, ka mçs runâjam
par ârprâta iestâdes iemîtniekiem. NE ievçlçtâm valsts amatpersonâm!)
Citiem vârdiem sakot, jums ir konsekventi jârîkojas un jârunâ daïçji traki,
daïçji normâli.
Protams, ðis mûsu biroja salîdzinâjums ar ârprâta iestâdi ir pârspîlçts. Bet es atsakos precizçt pârspîlçjuma pakâpi.
Ja ir.

4

5

