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Томислав Николић има безброј разлога да клечи, али пред обманутим бирачима Србије,
не у Сребреници, а најмање пред Наташом Кандић и њеним комесаријатом за
фалсификовање историје, РЕКОМ-ом. Николић је пред РЕКОМ-ом поклекнуо. Оно што
смо скоро пре годину дана предвидели, догодило се са очекиваном закономерношћу.
Руски израз „закономерност,“ потпуно разумљив на српском, најадекватније описује
понашање уцењених робота. Они се не понашају по својој личној процени или
расуђивању (плаћени су да не расуђују) него механички, по диктату својих луткара.

  

Са становишта аналитичара, чињеница да они функционишу по начелу аутоматизма има
ту погодност што су сва предвиђања у вези са њиховим понашањем, наизглед,
непогрешиво тачна. Међутим, пошто се ради о политичком детерминизму, могућности за
промашај ту скоро да нема. Аналитичар који правилно схвати матрицу готово да ће увек
бити непогрешиво у праву. Зато је свако одавање признања за тачну прогнозу – потпуно
депласирано.

  

Да, пре свега, ажурирамо јавност о томе шта је то – РЕКОМ. Тај акроним је ознака за
„регионалну комисију,“ специјалан, лични пројекат Наташе Кандић. Циљ пројекта је
писање политички усаглашене и „коректне“ историје распада Југославије и ратних
дешавања која су томе уследила деведесетих година.
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  У почетку, РЕКОМ је био прерушен као „иницијатива цивилног друштва“ за масовноприкупљање потписа грађана из свих бивших република СФРЈ, са тобож – како би се тоу Америци рекло – grass roots захтевом политичким структурама да се и оне укључе уизраду општих смерница за сагледавање узрока, тока и последица сукоба. РЕКОМ јесада прерастао у вишу фазу, „пренос иницијативе за оснивање РЕКОМ-а са цивилног наполитички ниво.“ [1]  Пре би било да се иза ове заводљиве формулекрије једна друга тежња: кооптирање пост-југословенских државица да се обезбедипараван званичности за псеудоисторијски наратив који ће се обликовати у политичкимрадионицама приватних лобиста Сорошеве фондације, Националног фонда задемократију и других сличних добронамерних страних актера. Писање објективнебалканске историје и кажњавање ратних злочинаца, то се подразумева, њима јеапсолутно најбитнија ствар на свету.   С обзиром на то ко су највероватнији уживаоци историјске студије из пера госпођеКандић и њене екипе, не чуди да су се до јесени прошле године у РЕКОМ-у већпридружиле све бивше југословенске републике, али са упадљивим изузетком Србије.Загонетка зашто је режим Бориса Тадића пропустио да то учини није више актуелна, пасе њоме не морамо ни бавити. [2]  На вруће седиште Наташе Кандић, уместо Тадића,дошао је тада нови председник Томисав Николић. Од Николића се захтевало да„недовршени посао“ РЕКОМ-а закључи јавним придруживањем државе Србије приватнојиницијативи госпође Кандић и њених међународних спонзора.  

  Србија није учесник, она је мета за одстрел РЕКОМ-а. Присуство Србије је затоапсолутно кључно јер без њеног пристанка да процес валидира и опредељења да сеповинује коначним резултатима, РЕКОМ остаје мртворођен, као пројекат маргиналацабез икаквог значаја и дејства. Једини начин да пројекат добије на тежини и да постигнеефекат је да Србија добровољно седне на оптуженичку клупу која јој је намењена, да јојНаташа Кандић и РЕКОМ суде.  Какву је чаробну комбинацију батина и шаргарепа госпођа Кандић употребила даНиколића „убеди“, за сада је тајна. Али похвала коју му је недавно изрекла, поводомњегове одлуке да именује Синишу Вазића за „личног изасланика“ у Регионалнојекспертској групи за РЕКОМ која ће ускоро одржати свој први састанак у Загребу,знаковита је и не слути на добро: „Николић је показао да се не плаши да прича о његовојратној прошлости, што ће мењати слику о њему.“ [3]  Што неизбежно наводи на логичнопитање: чега све има у досијеу грађанина Томислава Николића у сефу РЕКОМ-а?[4]  РЕКОМ је катастрофа за Србију и Републику Српску. Историчари су једини компетентнида пишу историју. Свака историја која се пише по политичком налогу или са учешћем ипод утицајем политичких чиниоца и њихових прерушених сателита из „цивилногдруштва“, по дефиницији је тенденциозна и лажна. Таквој „историји“ у озбиљномразговору нема места.  

Госпођа Кандић и њени истомишљеници су слободни да у приватном својству пишу каквугод хоће историју и да „утврђују чињенице“ у складу са критеријумима које они изаберу.Међутим, грађани Србије никада нису дали мандат председнику Николићу да на тефалсификате стави imprimatur српске државе.   Циљ „историчара“ РЕКОМ-а није апстрактан. Они не пишу лажну историју само изличног задовољства, већ зато да би ту лажну конструкцију операционализовали наполитичком плану. Они и њихови налогодавци  желе да њихов лажни наратив буденаметнут као нормативан. Уследиће захтеви да се кривотворена верзија РЕКОМ-апредаје у школама и да се јавни радници и медији обавежу да је се строго држе у својимиступима и извештајима. Захтеваће се да независно истраживање и разматрањечињеница, мимо оквира који ће бити прописани у закључцима РЕКОМ-а, буде кривичнокажњиво. Наоружани претњом строгих казни за савесан и професионалан рад,политички агитатори ућуткаће праве историчаре.  Ово је последњи тренутак за грађане Србије да председнику Николићу и Влади изнесусвој став о РЕКОМ-у.   Историјски пројекат Сребреница саставио је петицију следеће садржине:  „Ми, долепотписани грађани Србије, захтевамо од председника Томислава Николића исрпске Владе да одбију свако учешће званичних државних установа у раду Коалиције заРЕКОМ, који координирају Наташа Кандић и њен Фонд за хуманитарно право.Оцењујемо да то тело није компетентно да се на објективан и професионалан начинбави узроцима, током и последицама ратова на територији бивше СФРЈ деведестихгодина прошлог века. Подршка државних установа Србије на било који начин пројектуРЕКОМ-а нанела би непроцењиву штету интересима државе и свих њених грађана.“  Грађани који су сагласни са текстом ове петиције могу је потписати на овом линку:  http://www.gopetition.com/petitions/peticija-vladi-srbije-protiv-pridru%C5%BEivanja-inicijativi.html  Резултати ће бити прослеђени Николићу са сугестијом да изабере пред киме јеобавезнији да клечи: пред страним агентурама или својим обманутим грађанима?      [1] http://www.zarekom.org/vesti/Predsednik-Srbije-imenovao-sudiju-  Sinisu-Vazica-za-licnog-izaslanika-za-REKOM.sr.html      [2] http://www.nspm.rs/istina-i-pomirenje-na-ex-yu-prostorima  /rekom-stop-proizvodnji-lazne-istorije.html      [3] http://www.blic.rs/Vesti/Politika/391393/Kandic-Imenovanjem-  izaslanika-Nikolic-poslao-vaznu-poruku      [4]  Вреди такође погледати и bacio di morte госпође Кандић председнику Николићу у Е-Новинама: „У потпуности подржавам избор председника Николића који је направио великиискорак и показао да се, иако му се то оспорава, истински залаже за расветљавањедогађаја и чињеница из рата у бившој Југославији. Ништа значајније није могао да урадикако би показао намеру да, упркос својој ратној прошлости, допринесе напреткуциљевима због којих се оснива Комисија и створи комплетна слика о тим трагичнимдогађајима.“   http://www.e-novine.com/drustvo/86957-Nikoli-imenovao-Vaia-izaslanika.html  
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