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Kodėl prisijungiau prie NSDAP/AO
Vicenç Espaillat
Maždaug 2014 m. rugsėjį jaučiausi labai nusivylęs dabartine padėtimi JAV. Tai
jau nebe ta šalis, į kurią aš ir mano tėvai atvykome savo noru! Mes išsigimėme į
oligarchinę plutokratiją. Dabar visi esame mokesčių karvės, palūkanų vergai ir
darbo vergai (be visų kitų problemų - mano gyvenamoje vietovėje didžiausia problema yra nelegali imigracija).
Prisiminiau, ką mano tėvas sakė apie
tai, kad "Hitleris turėjo keletą gerų
idėjų...", ir susimąsčiau, ar Amerikoje
yra tokių dalykų. Taigi dėl užgaidos
paieškojau "Google". Tokia organizacija buvo! Taigi susisiekiau su jais ir nusiunčiau prisistatymo laišką. Jos vadovas pripažino, kad esu "geras rašytojas",
ir paklausė, ar nenorėčiau parašyti jiems
straipsnį. Nusiunčiau straipsnį, paskui
dar vieną, dar vieną... Su jais bendravau
labai retai, išskyrus retkarčiais gaunamus prašymus parašyti dar vieną
straipsnį.
Buvau šiek tiek nusivylęs dėl skurdaus bendravimo. Tačiau rašydamas
šiuos straipsnius užtikau tam tikrą informaciją, kuri, kaip paaiškėjo, buvo gauta
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interneto forume. Taigi pasidomėjau juo toliau ir prisijungiau. Labai greitai su
manimi susisiekė NSDAP/AO verbuotojas ir paklausė, ar nenorėčiau padėti.
Skirtingai nei su kita grupe, jie su manimi bendravo dažnai, ir aš pagaliau pajutau, kad turiu galimybę "kažką" nuveikti dėl svarbesnio tikslo. Tikėjausi tik
prisidėti verčiant dokumentus. Tačiau jie iš karto pripažino, kad turiu "kitų
gebėjimų", ir netruko juos panaudoti.
Tuo metu ėmiausi tyrimo, kad išsiaiškinčiau, kas buvo Gerhardas Lauckas.
Perskaičiau viską, ką galėjau apie jį rasti. Daug kas parašyta "priešo". Tačiau aš
moku skaityti tarp eilučių ir analizuodamas galiu atsižvelgti į šaltinį. Man
atsiųstame informacijos pakete jie taip pat pateikė šiek tiek autobiografinės medžiagos, taip pat girdėjau keletą radijo laidų, kuriose jis davė interviu. Netrukus
nusprendžiau, kad Gerhardas Lauckas yra žmogus, kurį gerbiu ir kuriam mielai
dirbčiau.
Visą šį laiką (ir pastaruosius kelerius metus) dirbau vietos valdžios organizacijoje. Koks buvo originalus Hitlerio knygos "Mein Kampf"pavadinimas? Tai buvo
Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, arba
Ketveri su puse metų (kovos) prieš melą, kvailumą ir bailumą. Tai puikiai apibendrino mano darbą. Melas, kvailumas ir bailumas. (Galiu pasidalyti keliais
straipsniais spaudoje apie organizaciją, kurioje dirbu. Vietiniai laikraščiai turi su
mumis darbo dieną. Jie mūsų direktorių valdybą vadina: na, to nepaminėsiu!
Pateiksiu tik vieną banalų pavyzdį iš savo kasdienybės: kaip IT vadybininkas esu
tas, kurio prašoma įrengti nešiojamąjį kompiuterį ir projektorių valdybos kambaryje, kai jų prireikia. Atrodo, kad niekas kitas neturi proto ar gebėjimų prijungti
nešiojamąjį kompiuterį prie projektoriaus ir jį įjungti. Bet net ir tokiu atveju, kai
ateidavau to padaryti, jie nukreipdavo mane... "įjunkite nešiojamąjį kompiuterį ir
prijunkite eterneto kabelį prie eterneto prievado, o VGI kabelį - prie projektoriaus..." Ačiū, mokslų daktare, kad elgiatės su manimi kaip su penkiamečiu!)
Gerhardo Laucko elgesys su manimi yra visiškai priešingas! "Štai vaikinas su
tam tikrais gebėjimais, pažiūrėkime, kur galime jį geriausiai panaudoti". Koks
gaivus kontrastas!
Taigi, apibendrinant, NSDAP/AO mane patraukė tuo, kad čia yra kompetentinga
vadovybė, atsakingas žmogus nevengia bendrauti su "pakalikais", o organizacija
jau daugiau nei keturis dešimtmečius daro kažką vertingo. Domėjausi kitomis organizacijomis, tačiau man nelabai patinka dėvėti uniformas ir užsiimti gatvės aktyvizmu. Šioje veikloje nėra nieko blogo, tiesiog ji manęs netraukė, be to, kaimo
vietovėje, kurioje gyvenu, nebuvo daug galimybių užsiimti tokiais dalykais.
Iki šiol niekas iš NSDAP/AO manęs nenuvylė. Tai buvo iššūkis teigiama šio
žodžio prasme. Man patiko atlikti visus man pavestus darbus. Kalbant apie tai,
kas man pasirodė painu, galiu nurodyti tik bet kurio mūsų programinės įrangos
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tiekėjo išleisto produkto ypatumus. Man prireikė šiek tiek laiko (mažiau nei
mėnesio), kad visiškai perprasčiau darbo eigą, bet jaučiu, kad dabar jau viską suprantu. Kuo daugiau sužinojau apie organizaciją, tuo labiau vertinu, kaip gerai ji
yra valdoma.
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Stiprybë per juokà:
Þvilgsnis á mûsø veiklà
Baronas
Daugeliui þmoniø, tiek draugø, tiek prieðø, ádomu, kaip veikia mûsø operacija.
Kaip ilgametis dalyvis turëjau daugiau nei menkà galimybæ susipaþinti su mûsø
veikla.
Taèiau visada reikia atsiþvelgti á saugumà. Ne tik mano. Visø! Todël turiu atidžiai
rinktis žodžius. Labai atsargiai.
Ásivaizduokite toká scenarijø:
Dirbate beprotnamyje.
Vienà dienà kaliniai sukilo ir perëmë valdþià. Kad iðsigelbëtumëte, turite
màstyti greitai. Turite puikià idëjà.

Nusprendëte apsimesti vienu ið kaliniø!
Žinoma, tai yra subtilus balansavimo veiksmas.
Viena vertus, jei elgsitës pernelyg normaliai, nelaikysite savês beproèiu.
Kita vertus, jei elgsitës pernelyg kvailai, á jus nebus þiûrima rimtai ir neturësite jokios átakos naujajam reþimui. (Nepamirðkite, kad kalbame apie
beprotnamio kalinius. NE apie iðrinktus valdþios pareigûnus!)
Kitaip tariant, turite nuolat elgtis ir kalbëti pusiau kvailai, pusiau normaliai.
Þinoma, ðis mûsø biuro palyginimas su beprotnamiu yra perdëtas. Taèiau atsisakau nurodyti, kiek tai yra perdëta.
Jei yra.
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