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De ce m-am alăturat NSDAP/AO
Vicenç Espaillat
În jurul lunii septembrie 2014 mă simțeam foarte dezamăgit de starea de lucruri
din SUA de astăzi. Aceasta nu mai este țara în care eu și părinții mei am venit la
alegere! Am degenerat într-o plutocrație oligarhică. Acum suntem cu toții vaci de
impozit, sclavi ai dobânzilor și muncitori (printre toate celelalte probleme - imigrația ilegală fiind una dintre cele mai
mari în zona în care locuiesc).
Mi-am amintit ce spusese tatăl meu
despre "Hitler a avut câteva idei bune..."
și m-am întrebat dacă există așa ceva în
America. Așa că, din capriciu, am
căutat pe Google. Exista o astfel de organizație! Așa că i-am contactat și leam trimis o scrisoare de prezentare.
Liderul ei a recunoscut că sunt "un
scriitor bun" și m-a întrebat dacă aș fi
dispus să scriu un articol pentru ei. Am
trimis articolul, apoi altul, apoi altul,
apoi altul... Am avut foarte puține contacte cu ei, în afară de o cerere ocazională pentru un alt articol.
Am fost puțin dezamăgit de puținele
comunicări. Dar, în cercetările mele
pentru scrierea acestor articole, am dat
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peste unele informații, care s-au dovedit a proveni de pe un forum pe internet. Așa
că am cercetat mai mult și m-am înscris. Foarte curând, un recrutor al NSDAP/
AO m-a contactat și m-a întrebat dacă aș fi dispus să ajut.
Spre deosebire de celălalt grup, comunicările lor cu mine au fost frecvente și, în
sfârșit, am simțit că am avut ocazia să fac "ceva" pentru o cauză mai mare. Tot
ceea ce mă așteptam să fac era să contribui prin traducerea de documente. Cu
toate acestea, ei au recunoscut imediat că aveam "alte abilități" și nu au întârziat să
le pună în aplicare.
În acest moment am făcut câteva cercetări pentru a afla cine era Gerhard Lauck.
Am citit tot ce am putut găsi despre el. Multe dintre acestea sunt scrise de
"dușmani". Dar eu știu să citesc printre rânduri și sunt capabil să țin cont de sursă
în analiza mea. De asemenea, mi-au furnizat câteva materiale autobiografice în
pachetul de informații pe care mi l-au trimis și am ascultat câteva emisiuni radio în
care a fost intervievat. În scurt timp am decis că Gerhard Lauck este un om pe
care îl respect și pentru care aș fi fericit să lucrez.
În tot acest timp (și în ultimii câțiva ani) am lucrat pentru o organizație guvernamentală locală. Care a fost titlul original al lui Hitler pentru Mein Kampf? A fost
Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit, sau Patru
ani și jumătate (de luptă) împotriva minciunii, prostiei și lașității. Aceasta a rezumat perfect munca mea. Minciună, prostie și lașitate. (Pot să vă împărtășesc câteva articole din presă despre organizația în care lucrez. Ziarele locale se distrează
de minune cu noi. Se referă la Consiliul nostru de administrație ca fiind: ei bine,
voi lăsa asta deoparte! Ca să dau un exemplu banal din viața mea de zi cu zi, în
calitate de director IT, eu sunt cel căruia i se cere să instaleze un laptop și un proiector în sala de ședințe a Consiliului de administrație atunci când au nevoie.
Nimeni altcineva nu pare să aibă inteligența sau capacitatea de a conecta un laptop
la un proiector și de a-l porni. Dar chiar și așa, când veneam să fac asta, mă îndrumau apoi... "conectează laptopul și conectează cablul Ethernet la portul Ethernet și cablul VGI la proiector..." Mulțumesc, Dr. Știință, că mă tratați ca pe un
copil de cinci ani)!
Felul în care Gerhard Lauck m-a tratat este la polul opus! "Iată un tip cu anumite abilități, să vedem unde îl putem folosi cel mai bine". Ce contrast revigorant!
Deci, pe scurt, ceea ce m-a atras la NSDAP/AO este faptul că există o conducere
competentă, că omul care conduce nu este mai presus de a comunica cu "slugile"
și că organizația face ceva util de peste patru decenii. M-am interesat și de alte organizații, dar nu sunt prea entuziasmat să port uniforme și să mă implic în activismul de stradă. Nu este nimic în neregulă cu aceste activități, pur și simplu nu au
fost ceva care să mă atragă și nici nu existau prea multe oportunități de a face
acest gen de lucruri în zona rurală în care locuiesc.
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Până în prezent, nimic din NSDAP/AO nu m-a plictisit. A fost o provocare, în
sensul pozitiv al acestui cuvânt. Mi-a făcut plăcere să fac toate lucrările care miau fost încredințate. În ceea ce privește ceea ce am găsit derutant, nu pot cita
decât idiosincrasiile oricărui produs scos de furnizorul nostru de software. Mi-a
luat ceva timp (mai puțin de o lună) pentru a înțelege pe deplin fluxul de lucru, dar
acum simt că sunt stăpân pe el. Cu cât am aflat mai multe despre organizație, cu
atât am ajuns să apreciez mai mult cât de bine este condusă.

3

Puterea prin râs:
O privire în interiorul operațiunii noastre
Baron
Mulți oameni, prieteni și dușmani deopotrivã, sunt curioși sã afle care sunt mecanismele interne ale operațiunii noastre.
În calitate de participant pe termen lung, am avut mai mult decât o simplã privire
de ansamblu asupra activitãții noastre.
Cu toate acestea, securitatea trebuie sã fie întotdeauna luatã în considerare. Nu
doar a mea. A tuturor! Prin urmare, trebuie sã-mi aleg cu grijã cuvintele. Foarte
atent.
Imaginați-vã urmãtorul scenariu:
Lucrezi într-un azil de nebuni.
Într-o zi, deținuții se revoltã și preiau controlul. Trebuie sã gândești repede
pentru a te salva. Aveți o idee grozavã.

Te hotãrãști sã te prefaci cã ești unul dintre deținuți!
Desigur, acesta este un act de echilibru delicat.
Pe de o parte, dacã te comporți prea normal, nu vei trece drept nebun.
Pe de altã parte, dacã te comporți prea nebunește, nu vei fi luat în serios și nu
vei avea niciun cuvânt de spus în noul regim. (Nu uitați, vorbim despre
deținuții unui azil de nebuni. NU de oficiali guvernamentali aleși)!
Cu alte cuvinte, trebuie sã te comporți și sã vorbești în mod constant pe
jumãtate nebun, pe jumãtate normal.
Desigur, aceastã comparație între biroul nostru și un azil de nebuni este o exagerare. Dar refuz sã precizez gradul de exagerare.

4

Dacã existã.
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