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Miks ma liitusin NSDAP/AO-ga 
  

Vicenç Espaillat 
  

   Umbes 2014. aasta septembris olin ma väga pettunud tänase USA olukorra su-

htes.  See ei ole enam see riik, kuhu minu vanemad ja mina tulime vabatahtlikult!  

Me oleme degenereerunud oligarhiliseks plutokraatiaks.  Me kõik oleme nüüd 

maksulehmad, intressiorjad ja töökaaslased (kõigi muude probleemide hulgas - 

ebaseaduslik sisseränne on minu eluko-

has suur probleem). 

   Mulle meenus, mida mu isa oli öelnud 

"Hitleril olid mõned head ideed..." ja ma 

mõtlesin, kas sellist asja on ka Ameeri-

kas.  Niisiis otsisin kapriisist Google'ist.  

Selline organisatsioon oli olemas!  Nii 

et ma võtsin nendega ühendust ja 

saatsin neile tutvustava kirja.  Selle juht 

tunnistas, et ma olen "hea kirjanik", ja 

küsis, kas ma oleksin nõus neile artiklit 

kirjutama.  Saatsin artikli, siis veel ühe, 

siis veel ühe...  Mul oli nendega väga 

vähe kontakte, välja arvatud aeg-ajalt 

esitatud palve teise artikli saamiseks. 

   Olin veidi pettunud vähese kommu-

nikatsiooni üle.  Kuid nende artiklite 

kirjutamiseks tehtava uurimistöö käigus 

sattusin mõningase teabe peale, mis 
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osutus pärinevaks ühest internetifoorumist.  Nii et uurisin seda lähemalt ja liitusin 

sellega.  Väga varsti võttis minuga ühendust üks NSDAP/AO värbaja ja küsis, kas 

ma oleksin nõus aitama.   

   Erinevalt teisest rühmast suhtlesid nad minuga sageli ja ma tundsin lõpuks, et 

mul on võimalus teha "midagi" suurema eesmärgi nimel.  Kõik, mida ma ootasin, 

oli dokumentide tõlkimisega kaasa aidata.  Kuid nad tunnistasid kohe, et mul on 

"muid võimeid", ja ei viivitanud nende kasutamisega. 

   Sel hetkel tegin mõned uuringud, et teada saada, kes onGerhard Lauck.  Lugesin 

kõik, mis ma tema kohta leidsin.  Suur osa sellest on kirjutatud "vaenlase" poolt.  

Kuid ma oskan lugeda ridade vahelt ja olen võimeline oma analüüsis allikat 

arvesse võtma.  Nad esitasid mulle saadetud infopaketis ka mõned autobiograafil-

ised materjalid ja ma kuulasin mõningaid raadiosaateid, kus teda intervjueeriti.  

Lühikese aja jooksul otsustasin, et Gerhard Lauck on mees, keda ma austan ja 

kellega ma hea meelega töötaksin. 

   Kogu selle aja (ja viimased mitu aastat) olen töötanud kohaliku omavalitsuse or-

ganisatsioonis.  Mis oli Hitleri Mein Kampfi algne pealkiri?  See oli Viereinhalb 

Jahre (des Kampfes) gegen Lüge, Dummheit und Feigheit ehk Neli ja pool aastat 

(võitlust) valede, rumaluse ja arguse vastu.  See võttis minu töö suurepäraselt kok-

ku.  Valed, rumalus ja argpükslikkus.  (Võin jagada mõned ajakirjanduses ilmunud 

artiklid organisatsiooni kohta, kus ma töötan.  Kohalikud ajalehed on meie üle 

käinud.  Nad viitavad meie juhatusele kui: noh, ma jätan selle välja!  Lihtsalt ühe 

triviaalse näite tooksin oma igapäevaelust: IT-juhina on mind palutud juhatuse ru-

umis süler ja projektor üles panna, kui seda vajatakse.  Mitte kellelgi teisel ei tun-

du olevat piisavalt intelligentsust või oskust, et sülearvuti projektori külge ühen-

dada ja seda sisse lülitada.  Aga isegi siis, kui ma tulin seda tegema, siis nad 

suunasid mind... "ühendage sülearvuti ja ühendage Ethernet-kaabel Ethernet-porti 

ning VGI-kaabel projektoriga...".  Aitäh, dr. Teadus, et kohtlesid mind kui viieaas-

tast last)! 

   Gerhard Laucki kohtlemine minu suhtes on spektri vastupidises otsas!  "Siin on 

üks võimekas mees, vaatame, kus me saame teda kõige paremini kasutada."  Mil-

line värskendav kontrast! 

   Seega kokkuvõttes köitis mind NSDAP/AO juures see, et seal on pädev juht-

kond, vastutav mees ei ole "käsilaste" suhtlemisest üle ja organisatsioon on teinud 

midagi väärtuslikku juba üle nelja aastakümne.  Ma uurisin küll teisi organi-

satsioone, kuid ma ei ole väga huvitatud vormiriietuse kandmisest ja tänavapool-

sest aktivismist.  Nendes tegevustes ei ole midagi halba, need lihtsalt ei olnud 

midagi, mis mind köitis, ega olnud ka palju võimalusi sellisteks asjadeks maapiir-

konnas, kus ma elan. 

   Siiani ei ole NSDAP/AO-st mulle midagi korda läinud.  See on olnud väljakutse, 
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selle sõna positiivses mõttes.  Ma olen nautinud kogu seda tööd, mis mulle on 

antud.  Mis puudutab seda, mida ma olen leidnud segadusttekitavana, siis võin 

viidata ainult meie tarkvaratootja poolt välja antud toote omapärale.  Mul kulus 

veidi aega (vähem kui kuu), et töövoogudest täielikult aru saada, kuid nüüd tun-

nen, et olen sellega hakkama saanud.  Mida rohkem ma olen organisatsiooni kohta 

teada saanud, seda rohkem olen hakanud hindama, kui hästi see on juhitud. 
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Tugevus naeru kaudu: 

Pilguheit meie operatsiooni sisemusse 
  

Parun 
  

Paljud inimesed, nii sõbrad kui ka vaenlased, on uudishimulikud meie tegevuse 

sisemise toimimise suhtes.  

  

Pikaajalise osalejana on mul olnud rohkem kui vaid väike sissevaade meie 

tegevusse. 

  

Siiski tuleb alati arvestada turvalisusega. Mitte ainult minu oma. Kõigi oma! 

Seepärast pean ma oma sõnu hoolikalt valima. Väga hoolikalt. 

  

Kujutage ette järgmist stsenaariumi: 

  

Te töötate hullumajas.  

  

Ühel päeval mässavad kinnipeetavad ja võtavad võimu üle. Sa pead kiiresti 

mõtlema, et end päästa. Sul on suurepärane idee. 

  

Te otsustate teeselda, et olete üks vangidest! 
  

Loomulikult on see delikaatne tasakaalustamine. 

  

Ühest küljest, kui te käitute liiga normaalselt, siis te ei lähe hulluks läbi. 

  

Teisest küljest, kui te liiga hullumeelselt käitute, ei võeta teid tõsiselt ja teil ei 

ole uues režiimis mingit sõnaõigust. (Ärge unustage, me räägime hullumajade 

kinnipeetavatest. EI valitud valitsusametnikest!) 

  

Teisisõnu, te peate järjekindlalt käituma ja rääkima pooleldi hullumeelselt, 

pooleldi normaalselt. 

  

Loomulikult on see võrdlus meie büroo ja hullumaja vahel liialdus. Kuid ma 

keeldun täpsustamast liialduse astet.  

  

Kui on.  
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