
%
BEN GURIONעי

OS MANDAMENTOS DA REVOLUÇÃOJUDAICA

À revolução a é taltrez mais dificil dentro de toda

qdes na história mundia.1, embora não sendo » primeira, Hoyve
grandes proporções. Podemos citer w revolução na Inglat

ás da Américe e Frange no tec. 18, a revolução russa no
como outras, Existe porêm uma diferrençe fundamental em

ção judaica,o que a dificulte. Todass estas revoluções
da se darão em diferentes paises, forem revoluções contra
tra um regimen político, económico, sod al. A revolucáo
mente contra um regimen, mas sim contra ume sina, contra
no género de um povo suis-generis,

A sorte do povo judeu di fere da dos demais
seu xuxilio, mas ainda dutante a sua permenência :

Qual & pois este revolução - contra um destino sa 86860 268-
1128068 hê ja três gerações néste pequeno 5 6108 do reergui-
mento do povo judeu? Qual a inovação por ela introduzida, uma vez que hos
sa vida no Galut & uma permanente rebelizo contra o ,
noveg3o ףוגס%7610888עה26ע 103[ - não bas
rebeldia, em momentos de tortura e sofrimentos,
prio destino - E nossc 06762 %008-18 em nossas
sa revolução - não rebeldia contrb o Galut mas sim a eli
6890 600

O Galui é na realidade dependência - 6 material,
tual, culturel, morel ou intelectual. Sujeição oriunda de
trangeiro, de uma situação de minoria, de carência de uma
raigemento das O do solo, do trabelho, da criação
DEVEmos eliminar est» dependência e passer a governee nosso próprio des
no - isto é, tornarmo-nos independentes, NBo nos conténtaremos com o que
fizermos no Gelut pata nossa sobrevivência sob todas e quisquer condições
mas sim criaremos a custa denosses próprias fórçes as condições necess
ries para a nosse livre e indepndente existência,

A significação da revolução judaica & pois - independéncia .- para o
povo judeu em sua terra. E assim como 2 deendênciaxanão é somente pol

ca. ou econômica, mes tembem morel, cultural e intelea à

pendência não o 6 somente política, mas tembém motal,
meiremente independência de sentimentos, de vontade

interior teceremos a indústria exterior, substane
lações exteriores, no patrimônio e É esta revoluç
por meio da conquista do trabalho, soio, link p
organização e defesa, limite nacional e cond sde ¡crias exi
independentes e finalmente . por meio da conquista da independência
tal,
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governamen Ur loss que vis
ção efetua 4 ue SO vez por meio

te poder E 1 e ordem

revolução Banda e constent
poder, mas 5 pele Loção e a
fórca indjependen Função 858 | conqui
solo, cultura, organização, uniao ramos instiruições soci
de 5620888 com venacidade ant concentrada
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À revolução judeica náo se resliza dentro de um vêcuo mundiel, Tantn
opaís como asmessas de Eretz Isrel est:ao 001008688 numa moidura de rela
ções internacionais sobre as quais não temos poder e que continuam a ati-
rar e influenciar, epeser de nosso esfôrço revolucionário de ns governar-
mos nf nós mesmos e de sermos ume fôrça independente.

Nestas circunstâncias internacionais residem perigos internos 8 9%-
ternos para os objetos da revoluça judaica E pera e própria revúlugao
quero dezer-me e alguns pontos relecionsdos diretamentecom a missão do
Jovem GUARDA,

. A revolução judaica desenvolve-se num período mundielmente revolucio
nario e nisto resideuma fonte de perigos, apsrentemente oculta, mas pro-
funda e plene de choques,

Em quem se brscin a nossa revolução -em nós mesmos, nas nossas deveis
Ss ou nas poderosas fôrçes exteriores que revolucionam a fece da ter-

O perigo que para nós existe n:ao está nos que remínciem compietamen-
te aberta ou veladamente à revolução judaica, seu futuro e necessâdades.
Destes o perigo não É grende embora não seja de se desprezar, Intermediê-

rios de povos e culturas extrenhas, jé uma vez chamados de Machshirei Ha-
brit e em nossa geração a Ievsektzia (em nosso peís a "frektzia") não é
pequeno o perigo destes renegadores, pois êles apoiam-se sempre nas fôr-
cas dos dirigentes e dominedores no exterior, porém justamente por isto x
seu perigo É limitsdo, restrito, O próprio feto de serem êles revelada ou
ocultamente intermediários agentes de potências exteriores, constiue um
entrave à sua influência interhormente, A sorte da revolução judaica serê
decidida por suas fórcas in OYES»

Existe porém um prrigo pera os próprios sustend2dores da revolução -
um perigo de debilitemento de seu amor-próprio ne avaliação das fôrças
determinantes do nosso novo destino, subaveliação das próprias fôrças como
fator central que determinem a formação do amanhã, não de todo o mundo,
mas de nosso vequeno dentro do grande mundo. Existe o perigo de auto-nega
ção por sermos fracos e pauco numerosos frente eos poderes mundiais; nugea-
ção de nossos próprios Yelores, negeção de nossas realizações, nossa criaganxa
ção e luta comperados com os grandesfeitos de grandes potências que impe-
rem sôbre terras e mares, e em virtude disto canalizermos nossas fórcas pa
re as "fírges do amanna" - ndo as existentes em nós potencialmente, mes as
que se encontram fora de nós, Resumindo - o perigo de uma orientação pelas
"fórces do amanha" alheias,
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A discussão sôbre "orientação" não é recente. Já se tomermos o livro
dos livros e lermos as pelavras de Jeremias, encontraremos discussés en-
tre êle e os chefes militares sôbre 2 questão de "orientação",

Est» discussão estende-se desde então até nossos dias. Nãaom é ne dis
cussaosôbre» orientação peles fôrças de ontem ou oelas fôrças do amanhã,0
ontem e o amanhã na história são conceitos relativos, 0 que ontem era fór
qa de amanha pesse a ser hoje fôrça dom 'ontem, o que ontem nem era po-
derá telvez ennhã constituir um grande poder,

A discusdo em nossos dias é: orientação sobre forças prôprias ou ex-
tranhas.

Este discussõo retorna tambem entre os portedores da nossa revolução
atual, por sermos uma débil force, quesi que nulaquantitativmente, E as
fôrças grandes , poderosas, tentadoras e ofuscantes, E temos que enfraque
cer nossa fé em nossas próprias fôrcas, E

mempre fomos uma peguena fôrça e de fato quantitetivemente continua-

mos não fortes
A orientação por uma fôrça pequena, mas independente até na sua mis-

são e unidade , conservou o povo judeu e foi ela que nos trouxe até aqui; 



+
/ A ,

(OS Mendamentos....)

ו"

ב=
e tambem agora, em nossos dias, se fizexmos elgo sobre o solo pátrio e
O fizemos - foi graçes à nossa confi»nca em nossa propria força. 28 de-
zenas de jovens às margens do Jordão, que hã mais de 30 anos criarem 5
.laaה kvutzá - realizeram pela história judaica e universel, pelo movimen-

so obreiro judaico e internacional mais do que 2 multidão de socielistas
revolucionários judeus, que foram etrês da revolução dos grandes povos e
menosprezerem ps realizações "feceis e extrenhas'do chalutzianismo em

Eretz. Q trabrlho de criação pequena e modesta, erguido pelos portadores

da revolução judeica graçes à confiença em suas próprias forças e em sue
propria responsabilidede - tornou-se a aurore salvadora, a torre ilumina-
de, e Única para os sobreviventes de 18286861 , pere os educadores de cen-

tenes de milgares de jovens judeus em todos os peises, e creio que ainde
servira de exemplo e guie 2os movimentos obreiros mundieis.

Porém, enquanto formos poucos e frecos, não deseperecerá o perigo
de desvisrmos pera extrenhos. Y se náo soubermos nos velorizer, se neo

vermos em nossa obre » finalidede única de nossos esforços - embora, E
verdade, sómente como um 610 na 080015 68 revolucáo mundial, mas um élo
no qual reside o destino de nosse vide futura - não se realizorá a revo-

lução judeice.
Reta

Há mais uma cooperação pera os que ereem na revolução! a coopera-
lo obreiro judeu com e classe obreire internecionel. Náo edificare-

nosse revolução num espaço vezio em meio a opressão e sujeição. A
rerlização ncs limites do povo judeu é sómentterperte de grande o-

ue se rerlize em tode a humanidade - a revolução mundial. Liberte-
do povo de toda opressão, exploração e eniquilamento de classes, na

onal, reci2l, religios» ou de espécie que for. As diferenças entre mos
revolução e a dos demeis povos só nos pode unir e nunca dividir. Te-

os que observer tanto o específico como o que de comum existe entre nós.
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