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Защо се присъединих към 

NSDAP/AO 
  

Vicenç Espaillat 

  

   Около септември 2014 г. се 

чувствах много разочарован от 

състоянието на нещата в САЩ днес.  

Това вече не е страната, в която 

родителите ми и аз дойдохме по свой 

избор!  Превърнали сме се в 

олигархична плутокрация.  Сега 

всички сме данъчни крави, роби на 

лихви и работещи (наред с всички 

останали проблеми - незаконната 

имиграция е голям проблем в района, 

в който живея). 

   Спомних си какво беше казал баща 

ми за "Хитлер е имал някои добри 

идеи..." и се запитах дали в Америка 
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има такова нещо.  И така, по прищявка потърсих в Google.  Имаше такава 

организация!  Свързах се с тях и им изпратих писмо за представяне.  

Нейният лидер призна, че съм "добър писател" и ме попита дали бих желал 

да напиша статия за тях.  Изпратих статията, после още една, после още 

една...  Имах много малко контакти с тях, освен случайното искане за друга 

статия. 

   Бях малко разочарован от оскъдните комуникации.  Но при проучването си 

за написването на тези статии попаднах на информация, която се оказа, че 

идва от един интернет форум.  Затова го разгледах по-подробно и се 

присъединих към него.  Много скоро с мен се свърза един вербовчик на 

НСДАП/АО и ме попита дали бих желал да помогна.   

   За разлика от другата група, комуникациите им с мен бяха чести и най-

накрая се почувствах така, сякаш имам възможност да направя "нещо" в 

името на по-голяма кауза.  Единственото, което очаквах да направя, беше да 

допринеса, като превеждам документи.  Те обаче веднага признаха, че имам 

"други способности", и не се забавиха да ги използват. 

   В този момент направих проучване, за да разбера кой точно еГерхард Лаук.  

Прочетох всичко, което успях да намеря за него.  Голяма част от тях са 

написани от "врага".  Но аз знам как да чета между редовете и съм способен 

да взема предвид източника в анализа си.  В пакета с информация, който ми 

изпратиха, те предоставиха и някои автобиографични материали, а също така 

чух някои радиопредавания, в които той беше интервюиран.  За кратко време 

реших, че Герхард Лаук е човек, когото уважавам и за когото бих се радвал да 

работя. 

   През цялото това време (а и през последните няколко години) работих за 

местна правителствена организация.  Какво е било оригиналното заглавие на 

"Mein Kampf" на Хитлер?  То беше Viereinhalb Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, 

Dummheit und Feigheit, или Четири години и половина (борба) срещу 

лъжата, глупостта и малодушието.  Това обобщаваше работата ми 

перфектно.  Лъжи, глупост и малодушие.  (Мога да споделя някои статии в 

пресата за организацията, в която работя.  Местните вестници си имат работа 

с нас.  Те наричат борда на директорите ни: е, това ще го пропусна!  Само да 
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дам един тривиален пример от ежедневието си: като ИТ мениджър аз съм 

този, който е помолен да постави лаптоп и проектор в залата на Борда на 

директорите, когато имат нужда от това.  Изглежда, че никой друг няма 

интелигентността или способността да свърже лаптоп към проектор и да го 

включи.  Но въпреки това, когато идвах да го направя, ме насочваха към... 

"Включете лаптопа и свържете Ethernet кабела към Ethernet порта, а VGI 

кабела към проектора..."  Благодаря ви, д-р Наука, че ме третирате като 

петгодишно дете!) 

   Отношението на    Герхард Лаук към мен е в противоположния край на 

спектъра!  "Ето един човек с известни способности, нека видим къде можем 

да го използваме най-добре."  Какъв освежаващ контраст! 

   И така, в обобщение, това, което ме привлича в НСДАП/АО, е, че има 

компетентно ръководство, че отговорният човек не се свени да общува със 

"слугите" и че организацията прави нещо полезно повече от четири 

десетилетия.  Разгледах и други организации, но не съм много привърженик 

на носенето на униформи и участието в уличен активизъм.  Няма нищо лошо 

в тези дейности, просто те не бяха нещо, което ме привлича, нито пък имаше 

много възможности да се занимавам с подобни неща в селския район, където 

живея. 

   Досега нищо от НСДАП/АО не ме е отегчило.  Това беше 

предизвикателство, в положителния смисъл на тази дума.  С удоволствие 

вършех цялата работа, която ми беше възложена.  Що се отнася до това, 

което ми се е сторило объркващо, мога да цитирам само особеностите на 

всеки продукт, пуснат от нашия доставчик на софтуер.  Отне ми известно 

време (по-малко от месец), за да схвана напълно работния процес, но 

чувствам, че вече съм на висота.  Колкото повече научавам за организацията, 

толкова повече оценявам колко добре е ръководена тя. 
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Сила чрез смеха: 

Поглед към нашата операция 
  

Барон 
  

Много хора, както приятели, така и врагове, са любопитни за вътрешната 

работа на нашата операция.  

 

Като дългогодишен участник съм имал повече от лек поглед върху нашата 

операция. 

 

Винаги обаче трябва да се държи сметка за сигурността. Не само моята. На 

всички! Затова трябва да подбирам думите си внимателно. Много 

внимателно. 

 

Представете си следния сценарий: 

  

Работите в лудница.  

 

Един ден затворниците се разбунтуват и вземат властта. Трябва да мислите 

бързо, за да се спасите. Имате страхотна идея. 

 

Решавате да се престорите на един от затворниците! 

 

Разбира се, това е деликатно балансиране. 

 

От една страна, ако се държите прекалено нормално, няма да минете за луд. 

 

От друга страна, ако се държите прекалено лудо, няма да ви вземат 

насериозно и няма да имате право на глас в новия режим. (Не забравяйте, че 

става дума за затворници от лудница. НЕ за избрани държавни служители!) 

 

С други думи, трябва постоянно да се държите и да говорите наполовина 

налудничаво, наполовина нормално. 

  

Разбира се, това сравнение между нашия офис и лудницата е преувеличено. 

Но отказвам да уточня степента на преувеличението.  
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Ако има такова.  



6 

 


