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 Промоција биографије председника Косова „Рађање демократије: Хашим Тачи и пут ка
независности Косова“ аутора Жака Бодина, за коју је предговор написао бивши шеф
Унмик Бернар Кушер одржана је у Паризу, а догађај је уживо преношен, објавио је
КоССев.

  

  После „Нова држава, модерни државник – Хашим Тачи – биографија“ стигла је нова
књига о политичким вештинама дугогодишњег првог човека Косова. Књига кошта 22
евра и може се купити преко сајта Амазон. У опису књиге акценат се ставља на период
током 1999. када је „након једанаест недеља бомбардовања некадашњи председника
СРЈ Слободан Милошевић капитулирао и евакуисао се са Косова“.   

Књига говори и о „13.000 погинулих“, о „скоро милион избеглица“, као и о томе да је „на
предлог Уједињених нација“, десет година касније – 2008, „Косово постало суверена
држава“, наводи КоССев.

  

Приштински Индексонлине објавио је фотографије са промоције књиге у Паризу, у
разговору са Бернардом Кушнером, са заставама Француске и Косова. Ова књига се
појавила пошто су се тек слегли итисци о промоцији прве, издате почетком ове године,
као и скандал у вези са њом. „Нова држава, модерни државник – Хашим Тачи –
биографија“, дело је аутора новинара листа Times – Роџера Бојса и Сузи Џегер , а за
промоцију су биле задужене Кушнерове колеге, Волфганг Петрич и Алберт Роан, на
Дипломатској академији у Бечу, уз Едија Раму.

  

„Ова књига је прича о ретком успеху западне војне интервенције и прва биографија
новог председника Косова, најмлађе земље у Европи,“ описао је издавач Biteback
publishing овај првенац, подсећа КоССев.
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Појединуи медији су другачије писали.

  

„Један политичар, који себе жели да овековечи кроз биографију, по правилу има три
опције: Прво, он тражи писца за своје мемоаре. Друго, он одговара на питања
независних новинара који истражују за специјалну књигу. Треће, он ангажује ауторе који
записују тачно оно што жели да прочита о себи, а за одговарајућу накнаду. Последње је
појас за спасавање за политичаре који имају урушен имиџ, укључујући и косовског
председника Хашима Тачија.

  

Пошто је са познатим дипломатама током пролећа промовисао своју биографију,
обилазећи европске престонице – Париз, Лондон, Беч.., из Приштине стигла је нова
вест, али о афери. Објављено је, како се наводи, писмо које је британски адвокат
Џефри Најс упутио Влади Косова, са скандалозним подацима да је Тачи прво
платио за биографску књигу, а потом и да је остало око пола милиона неисплаћеног
дуга Најсу.

  

Некадашњи тужилац Хашког трибунала, сер Џефри Најс, предводио је суђење
Слободану Милошевићу и за косовске Албанце је био, како су га описали косовски
медији, „једна од највољенијих јавних личности непосредно након рата“.

  

Непосредно након што је Дик Марти спремио свој специјални извештај о трговини
органима Срба, Тачи је ангажовао Најса да га саветује да припреми потребан материјал
за време када се оснује Специјални суд, али је и помогао део председникове
биографске књиге.

  
  

C'est un honneur d'apprendre la publication d'un nouveau livre sur la naissance de la
République du Kosovo. Je remercie l'auteur Jacques Baudouin pour son intérêt à ce sujet, et
Bernard Kouchner pour ses propos. J'ai hâte de lire la traduction en albanais ! pic.twitter.com/0
aKaihufCJ

  — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) 09. новембар 2018.    

 „Радили смо како би косовска влада могла да припреми материјал којем нико неће
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имати приступ, а који ће се користити када појединци буду оптужени од стране
Специјалног суда,“ објаснио је тада Најс.

  

„Амнестија од ратних злочина могла би да буде део онога што се најављује као коначни
споразум између преговарачких делегација Београда и Приштине, односно како ће га
видети стране које признају косовску независност – Косова и Србије. Тиме би био
распуштен Специјални суд. Дипломате су у шоку,“ истовремено је писала Коха Диторе.

  

„Постоји потпуна критика овог процеса који се одвија у Бриселу, како на унутрашњем
тако и на међународном нивоу, али ц´у бити директан: Шта је алтернатива миру и
споразуму са Србијом? Рат? Трагедија? Разумевање или изградња зида између Косова
и Србије дугог 300 километара? – говори Тачи на промоцији данашње књиге у Паризу.

  

Друга књига се објављује у јеку припрема и најава о постизању коначног
правно-обавезујућег споразума између Београда и Приштине. Тачију недостаје
консензус ширег политичког спектра за идеју коју промовише од летос – „минорна
корекција граница са Србијом и припајање Прешевске долине Косову“, пише КоССев.

  

(Фонет)
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