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Yitzhak Rabin

Sua Vida - Sua Luta

Nasceu em Jerusalém, 1o de maio de 19722.

Serviu como combatente na “Haganá”, com apenas 21 anos foi promovido a
comandante de um dos batalhões do “Palmach”.

Em 1947-48 lutou no cerco de Jerusalém. Entre infindáveis batalhas, casou-se

com Léa, no dia seguinte voltou a seu posto de comando. Quando, em uma
entrevista para a TV, perguntaram a Rabin o que sentiu quando ouviu a
declaração da Independência do Estado de Israel, ele respondeu que não ouviu
a declaração, pois estava com seus soldados, no campo de batalha, cansados
demais para ouvirem o rádio, quando um soldado tentou liga-lo os outros
pediram que desligasse, para que pudessem dormir um pouco.

Em 1 de janeiro de 1964 foi nomeado Chefe de Estado Maior, corgo que
ocupou inclusive durante a Guerra dosseis dias em 1967.

Em 1968 seguiu para os Estados Unidos como Embaixador do Estado de Israel.
Nas eleições de 1974 foi eleito Primeiro Mimstro, quando liderava o Partido
Trabalhista. Esta foi a primeira vez que um “Sabra” assumiu este cargo.

Em 1984 serviu como Ministro de Defesa no Governo de União Nacional e
declarou que seu objetivo seria retirar os soldados israelenses do Líbano.
1992, foi eleito novamente Primeiro Ministro, após prometer progressos em
direção à paz. Cumpriu o que prometera, em 13 de setembro

de 1993, no gramado da Casa Branca, em Washington, res
apertava a mão de Yasser Arafat, líder palestino, dizendo xX

4“Basta de lágrimas e sangue,basta!”
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Tel Aviv, manifestação pela paz, Aviv Guefem, autor desta música, sobe ao

palco, dedica a todos aqueles que morreram e não verão a paz chegar, canta,

desce do palco, abraça Yitzhak Rabim, lhe dá um beijo, e poucos minutos

depois assiste seu assassinato.

Chorarei Por Você

Chorarei por você, seja forte lá em cima.

Minhas saudades são como portas a se abrir na noite.

Eternamente irmão,

Sempre lembrarei você

Nos encontraremos nofinal, você sabe...

E tenho amigos

Mas tambémeles se apagam

Frente à sua enlouquecedora luz.

Quando estamostristes

Vamospara o mar, por isso o mar é salgado.

E é triste

Que devolver os coldres é possível

Não a saudade.

E como as ondas estouramos

No cais, na vida

  


