Информационна агенция "КРОСС" - Мемоарите на Рабин - сложен житейски път и драматична съдб

София /КРОСС/ „Сивас Консултинг” е издателството осигурило на българския пазар
„Мемоарите на Ицхак Рабин”. Издателят Симеон Василев ще я представи довечера от
18.30 ч. в аулата на СУ „Св. Климент Охридски” заедно с неговия син Ювал Рабин. Той
ще присъства и в Кюстендил днес в двора на къщата-музей „Димитър Пешев” на
откриването на паметна плоча на баща му. Кметът на Кюстендил Петър Паунов е
инициатор на събитието. „Идеята се роди още преди два месеца при учредяване на
Сдружението за приятелство между България и Израел, на което бях избран за
председател. Към момента знаем, че има много възможности в тези връзки, но те
засега не са използвани. Ние се стремим да изградим един истински мост на културни и
приятелски отношения с тази държава. Затова първата ни инициатива в
Кюстендил, където нашите предци са сложили началото на спасяване на българските
евреи, акт с който можем всички да се гордеем, е да открием паметната плоча на един
човек, който е символ точно на мира. Мястото е избрано така, защото няма по-свято
място за евреите в нашия град и по почитан човек от Димитър Пешев. Те сами
изградиха негов паметник и къщата в града. Протегната ръка на българина е отворена
към нашите приятели от Израел”. Симеон Василев допълва за програма „Христо Ботев”,
че: „Мястото на паметната плоча е точно в Кюстендил. Аз лично се радвам, защото освен
с паметната плоча българите днес ще се срещнат и с мемоарите на Рабин. Тази книга,
която днес представяме, дава една много ясна представа за онзи трънлив път от
войната към мира. Ще припомня, че Рабин е бил началник на Генералния щаб на
израелската армия. Бил е посланик на Израел в САЩ.Това е един много сложен
житейски път и много драматична съдба. Заслужава си тази книга да се прочете. В нея
има и приложения. Това са неговите речи, които дават представа за втората половина
от живота му преди да го убият. Има два много впечатляващи момента описващи
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тишината преди боя и тишината след мира. Много драматизъм има! Есенцията от тези
мемоари в едно изречение – „Има само едно радикално средство да се направи
човешкия живот свещен. Единственото радикално решение е реален мир!”
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