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Dlaczego wstąpiłem do NSDAP/AO
Vicenç Espaillat
Około września 2014 r. poczułem się bardzo rozczarowany stanem rzeczy w
dzisiejszych Stanach Zjednoczonych. To już nie jest kraj, do którego ja i moi
rodzice przyjechaliśmy z wyboru! Zdegenerowaliśmy się w oligarchiczną
plutokrację. Wszyscy jesteśmy teraz krowami podatkowymi, niewolnikami odsetek i pracownikami najemnymi
(wśród innych problemów - nielegalna
imigracja jest jednym z głównych w rejonie, w którym mieszkam).
Przypomniałem sobie, co powiedział
mój ojciec: "Hitler miał kilka dobrych
pomysłów..." i zastanawiałem się, czy
coś takiego istnieje w Ameryce. Dla
kaprysu poszukałem w Google. Taka
organizacja istniała! Skontaktowałem
się z nimi i wysłałem im list wprowadzający. Jej lider uznał, że jestem
"dobrym pisarzem" i zapytał, czy nie
zechciałbym napisać dla nich artykułu.
Wysłałem artykuł, potem następny, potem następny... Miałem z nimi bardzo
ograniczony kontakt, poza sporadyczną
prośbą o kolejny artykuł.
Byłem trochę rozczarowany tak

1

skąpymi informacjami. Jednak podczas poszukiwań informacji do napisania tych
artykułów natknąłem się na pewne informacje, które okazały się pochodzić z forum internetowego. Przyjrzałem się więc temu bliżej i dołączyłem. Bardzo
szybko skontaktował się ze mną werbownik NSDAP/AO i zapytał, czy nie
zechciałbym pomóc.
W przeciwieństwie do drugiej grupy, ich kontakty ze mną były częste, a ja
wreszcie poczułem, że mam okazję zrobić "coś" dla większej sprawy. Oczekiwałem jedynie, że będę miał swój wkład w tłumaczenie dokumentów. Oni jednak
od razu zauważyli, że mam "inne zdolności" i nie zwlekali z ich wykorzystaniem.
W tym momencie zacząłem szukać informacji o tym, kim był Gerhard Lauck.
Przeczytałem wszystko, co udało mi się znaleźć na jego temat. Wiele z nich zostało napisanych przez "wroga". Wiem jednak, jak czytać między wierszami i potrafię uwzględnić źródła w swojej analizie. W przesłanym mi pakiecie informacji
znalazły się również materiały autobiograficzne, wysłuchałem też kilku audycji
radiowych, w których przeprowadzono z nim wywiady. W krótkim czasie
zdecydowałem, że Gerhard Lauck jest człowiekiem, którego szanuję i dla którego
chętnie bym pracował.
Przez cały ten czas (i przez ostatnie kilka lat) pracuję w organizacji samorządowej. Jaki był oryginalny tytuł Mein Kampf Hitlera? Viereinhalb Jahre (des
Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, czyli Cztery i pół roku (walki) z
kłamstwem, głupotą i tchórzostwem. To doskonale podsumowuje moją pracę.
Kłamstwa, głupota i tchórzostwo. (Mogę się podzielić kilkoma artykułami z prasy
na temat organizacji, w której pracuję. Lokalne gazety mają z nami niezły ubaw.
Mówią o naszym Zarządzie jako o: cóż, pominę to! Podam tylko jeden banalny
przykład z mojego codziennego życia: jako kierownik ds. informatyki jestem
osobą, którą prosi się o ustawienie laptopa i projektora w sali posiedzeń zarządu,
gdy jest to potrzebne. Wydaje się, że nikt inny nie jest na tyle inteligentny ani
zdolny, aby podłączyć laptopa do projektora i włączyć go. Ale mimo to, gdy
przychodziłem, aby to zrobić, mówiono mi... "Podłącz laptopa i podłącz kabel
Ethernet do portu Ethernet, a kabel VGI do projektora...". Dziękuję, doktorze
nauk ścisłych, że traktuje mnie pan jak pięciolatka:)!
Traktowanie mnie przez Gerharda Laucka jest zgoła odmienne! "Oto facet z
pewnymi zdolnościami, zobaczmy, gdzie możemy go najlepiej wykorzystać". Cóż
za orzeźwiający kontrast!
Podsumowując, w NSDAP/AO pociągało mnie to, że jest kompetentne
przywództwo, człowiek na czele nie jest w stanie porozumieć się ze "sługusami",
a organizacja robi coś wartościowego od ponad czterech dekad. Rozglądałem się
za innymi organizacjami, ale nie przepadam za noszeniem mundurów i angażowaniem się w aktywizm uliczny. Nie ma w tym nic złego, po prostu nie było
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to coś, co mnie pociągało, a w wiejskiej okolicy, w której mieszkam, nie było zbyt
wielu okazji do tego typu działań.
Do tej pory nic z NSDAP/AO mnie nie znudziło. To było wyzwanie, w
pozytywnym znaczeniu tego słowa. Z przyjemnością wykonywałem wszystkie
powierzone mi zadania. Jeśli chodzi o to, co mnie dezorientowało, mogę jedynie
przytoczyć idiosynkrazje każdego produktu oferowanego przez naszego dostawcę
oprogramowania. Zajęło mi trochę czasu (mniej niż miesiąc), aby w pełni zrozumieć tok pracy, ale czuję, że teraz jestem na bieżąco. Im więcej dowiaduję się o
organizacji, tym bardziej doceniam, jak dobrze jest ona zarządzana.
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Si³a przez œmiech:
Spojrzenie w g³¹b naszej dzia³alnoœci
Baron
Wiele osób, zarówno przyjació³, jak i wrogów, jest ciekawych, jak dzia³a nasza
organizacja.
Jako wieloletni uczestnik mia³em wiêcej ni¿ tylko niewielki wgl¹d w nasz¹
dzia³alnoœæ.
Jednak zawsze nale¿y braæ pod uwagê bezpieczeñstwo. Nie tylko moje. Bezpieczeñstwo wszystkich! Dlatego muszê ostro¿nie dobieraæ s³owa. Bardzo ostro¿nie.
WyobraŸmy sobie nastêpuj¹cy scenariusz:
Pracujesz w zak³adzie dla ob³¹kanych.
Pewnego dnia wiêŸniowie buntuj¹ siê i przejmuj¹ w³adzê. Musisz szybko
myœleæ, ¿eby siê uratowaæ. Masz œwietny pomys³.

Postanawiasz udawaæ, ¿e jesteœ jednym z wiêŸniów!
Oczywiœcie, jest to delikatne wywa¿enie proporcji.
Z jednej strony, jeœli bêdziesz zachowywaæ siê zbyt normalnie, nie zostaniesz
uznany za wariata.
Z drugiej strony, jeœli zachowasz siê zbyt szalenie, nie bêdziesz traktowany
powa¿nie i nie bêdziesz mia³ nic do powiedzenia w nowym ustroju. (Pamiêtaj,
¿e mówimy tu o wiêŸniach zak³adu dla ob³¹kanych. NIE o wybranych
urzêdnikach pañstwowych)!
Innymi s³owy, trzeba konsekwentnie zachowywaæ siê i mówiæ w sposób na
po³y szalony, na po³y normalny.
Oczywiœcie, to porównanie naszego urzêdu do zak³adu dla ob³¹kanych jest
przesad¹. Odmawiam jednak okreœlenia stopnia przesady.
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Jeœli tak.

5

6

