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Да командант КФОР-а Ерхард Билер живи са једном Албанком и намерава да се с њом
ожени, прво се чуло са Телевизије Клан Косова.

  

За Албанце то није било ништа сензационално, пошто готово сви Билера виде као
"проалбанског" генерала, нарочито после дешавања на северу Косова. Међутим, било је
и оних који су са неверицом ту вест прокоментарисали по интернету, пишући: "Добро,
Билер нас чува, али не мора и зет да нам буде – не мора и да нас ј…"

  

Кад је вест објављена на неколико портала на албанском језику, КФОР је реаговао и то
не јавно. Људи из КФОР-а су звали неколико уредника и замолили их да се та вест
укине. Тако је и било, али дебата се наставила на интернету…

  

Према сазнањима косовских новинара, жена са којом Билер живи јесте Албанка из
околине Суве Реке, али њен идентитет није познат. Мајка јој је Црногорка, а отац
Албанац. У ствари, на почетку приче било је речи да је она блиска премијеровој жени
Лумнији Тачи, која је из околине Вучитрна, али је потом и та вест демантована.

  

У албанским новинама вест је тада објављена у рубрикама за трачеве и естраду.

  

Неколико дана касније, и сам Билер је реаговао: "Све ово што се данима пише је прљава
кампања која се води против мене! Прво су кренуле гласине да сам у вези са младом
Албанком, а затим и да имам дете с њом... Ништа од тога није тачно! Нити је тачно да
моја партнерка има било какве везе са Хашимом Тачијем. Већ годинама сам у вези са
женом из Немачке, с којом и живим у домовини. Она никако није млада Албанка, већ
жена од скоро 50 година. И да знате, она има југословенско порекло! Мајка јој је
Црногорка, а има рођаке и у Србији, па и у Босни, Хрватској, Црној Гори... Она је, ако
могу тако да кажем, типична представница бивше Југославије", рекао је Билер за српске
медије.
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"За моју партнерку, која је у Немачкој, зна чак и неколико колега који су са мном на
Косову, као и пријатељи које имам у Србији. Поједини медији су чак објавили да је
извесна Хелга моја бивша супруга и да она не жели да коментарише моју наводну везу са
младом Албанком. У свему томе нема ни трунке истине. Нити је поменута жена моја
бивша супруга, нити сам је икада видео ни упознао. Заиста не знам откуд та прича...
Једино је истинито да сам већ био ожењен, али сам од прве супруге разведен већ скоро
20 година."

  

И немачке дневне новине "Билд" су објавиле причу о Билеру, пишући да Срби с Косова
мрзе Билера, зато што је он у вези за Албанком, с којом, наводно, живи већ неко време.

  

Демант Билера, односно један његов интервју за новине "Ало", у албанским новинама је
објављен на страницама рубрике "Политика". У вези с овом причом Билер није говорио
за медије на Косову и сад више нико то и не помиње. Прохујало с вихором.

  

Аутор је уредник приштинског дневног листа "Експрес"

  

( Време )
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