BNEWS - Споменът за Ицхак Рабин претворен в книга (видео)

Мемоарите на убития израелски политик Ицхак Рабин излизат на български език. На
представянето на книгата дойдоха синът на известния политик Ювал Рабин,
посланикът на Израел Ноах Гал Гендлер, кметът на Кюстендил Петър Паунов и много
общественици и политици.

Личността на убития израелски премиер, носител на Нобелова награда за мир, Ицхак
Рабин, събра общественици, дипломати, политици на представянето на книгата "Ицхак
Рабин. Мемоари". На церемонията присъстваха синът на израелския политик Ювал
Рабин, посланикът на Израел у нас, кметът на Кюстендил Петър Паунов. Ицхак Рабин
вдъхнови присъстващите да кажат възторжени слова за великия политик, оставил
светла диря в международната политика.

"Баща ми притежаваше способността да формулира цели и начините да ги
реализира. Негова основна цел беше да създаде условия Израел да
просъществува", заяви Ювал Рабин,
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син на убития израелски политик. "Личността на Ицхак Рабин не подлежи на дебат",
подчерта посланикът на Израел Ноах Гал Гендлер.

"Ицхак Рабин наложи визията, че на тази земя има място за всички.Той беше на път
да разреши един проблем в исторически план, който и досега не е разрешен.
Мостовете между България и Израел трябва да бъдат затвърждавани и днес ние
прибавихме едно малко зрънце в тази насока", заяви кметът на Кюстендил Петър
Паунов.

"Това е една особена книга за един особен човек. Истинските войни никога не умират,
те просто напускат бойното поле",посочи историкът проф. Андрей Пантев. А издателят
на книгата Симеон Василев напомни една от характерните фрази на великия израелски
политик:"

Има само едно радикално средство да се направи човешкият живот свещен.
Единственото радикално решение е реален мир".

Мемоарите на Рабин са факт със съдействието на израелското посолство и издателска
програма "Световния гамбит".

По-рано днес кюстендилският кмет Петър Паунов откри паметна плоча на Ицхак
Рабин в града - в градинката пред къщата-музей "Димитър Пешев"
.

Той изтъкна, че Кюстендил отдавна е доказал, че може да бъде искрен приятел на
израелския народ.
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