в. "Строител" - Ицках Рабин – мемоари без захаросани спомени

Личността на убития израелски премиер, носител на Нобелова награда за мир, Ицхак
Рабин, събра общественици, дипломати и политици на представянето на книгата „Ицхак
Рабин. Мемоари” в аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На
церемонията присъстваха синът на израелския политик Ювал Рабин, посланикът на
Израел у нас – Ноа Гендлер, кметът на Кюстендил – Петър Паунов, историкът проф.
Андрей Пантев. „Моят баща символизира две неща – способността да идентифицира и
обособи цели и стратегии и начините за тяхното постигане. Първата цел беше
сигурността на Израел и затова той се отдаде на засилването и стабилизирането на
израелската армия. Той винаги поемаше отговорност и лично се ангажираше с
въпросите, с които се занимаваше.” Така Ювал Рабин представи книгата на своя баща,
която е разделена на две части. Първата съдържа мемоарите на израелския
държавник, а втората – всичките му речи, включително и последната, в която заявява:
„Единственото средство да се запази животът свещен – това е реалният мир”. Ювал
Рабин напомни ролята на своя баща като посланик на Израел в САЩ и като първия
израелски министър-председател, посетил арабска държава – Мароко през 1976 г.
Ицках Рабин е оказал ключово влияние върху политическия живот и с укрепването на
отношенията с Германия, с първата данъчна, с образователната и здравната реформа в
израелската държава.

„Рабин е бил фигура в Израел, която не подлежи на дебати и скандали. Фактът, че
точно такъв човек може да бъде убит, за всички нас трябва да бъде знак на потрес.
Разбираме, че никой от нас няма имунитет към смъртта, дори и приносът му към
държавата и към нацията да е изключителен. Целта на покушението срещу Рабин беше
спирането на мирния процес. Това е нашата травма в Израел. Нека Господ никога да не
дава вашият народ да се сблъска с такава национална травма”, категоричен беше Ноа
Гендлер.

Според проф. Андрей Пантев книгата на покойния израелски държавник е
едновременно епопея на воинската доблест, но и на умереност. „Казват, че за да
понесеш плесница, се изисква повече мъжество, отколкото, за да я нанесеш. Затова в
мемоарите на Ицхак Рабин няма само захаросани спомени и лакирани фразеологични
хвалби”, обобщи историкът.

Мемоарите на Рабин на български станаха факт със съдействието на израелското
посолство и издателска програма „Световният гамбит”. По-рано през същия ден, в
който беше представена книгата, кметът на Кюстендил Петър Паунов откри
паметна плоча на Ицхак Рабин в градинката пред къщата музей „Димитър Пешев”.
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