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اتحاد   جمهوريات   إحدى   أوكرانيا   كانت .  الروسية   األرثوذكسية   المسيحية   هو   دينه   كان   أوكرانيا   في   فقير   مزارع   نجل "  المافيا "   كانت   

وال   المسيحية   ال   ،   األديان   أنواع   جميع   السوفياتية   االشتراكية   الجمهوريات   اتحاد   أنكر .  ولد   عندما   السوفياتية   االشتراكية   الجمهوريات   

القديمة   الروسية   اإلمبراطورية   طغيان   من   المزارعين   سيحرر   الجماعية   الزراعة   نظام   أن   موسكو   حكومة   ذكرت .  اليهودية   وال   اإلسالم   ، 

العمل   عبء   والعمال   المزارعون   طارد   ،   راحة   أكثر   حياتهم   جعل   من   بدالا   ،   ذلك   ومع .  سعداء   العمال   ستجعل   الحكومية   المصانع   وأن   

وفي   المنزل   في   المسيح   أليقونة   بهدوء   صلوا .  الحكومة   في   بيروقراطيين   إلى   األراضي   مالك   من   تغير   قد   حاكمهم   أن   يبدو .  الشاق   

ا   للا   نعمة   على   سيحصلون   أنهم   اعتقدوا   لقد .  الكنيسة  المستقبل   في   ما   يوما  

 

إلى   ،   المليون   قرابة   ،   المهاجرين   من   كبير   عدد   تدفق   ،   1985  عام   في   السوفياتي   االتحاد   أنحاء   جميع   في   البيريسترويكا   اندلعت   عندما   

فيمكنهم   ،   يهودياا   أجدادهم   أحد   كان   إذا   أنه   هو   العودة   قانون   كان .  إسرائيل   عودة   قانون   من   استلهموا   لقد .  السوفيتي   االتحاد   من   إسرائيل   

من   الخامسة   في "  المافيا "   كانت   عندما   إسرائيل   إلى   هاجروا .  يهودية   كانت   والدتهم   جدة   أن "  المافيا "   عائلة   تذكرت .  إسرائيل   إلى   الهجرة   

يهود   كانوا   أجدادهم   بأن   تفيد   مزورة   شهادات   شراء   طريق   عن   إسرائيل   إلى   العائالت   من   الكثير   هاجر .  عمرها   

 

توظيف   تم .  العالم   في   األعلى   هو   إسرائيل   في   فرد   لكل   األطباء   عدد   فإن   ،   وبالتالي .  مزارعين   أو   أطباء   إما   روسيا   من   المهاجرون   أصبح   

لديهم   يكن   لم   الذين   أولئك   فإن   ،   ذلك   ومع .  والعربي   اليهودي   المجتمعين   في   اندمجوا   لقد .  ممارسين   أصبحوا   أو   المستشفيات   في   األطباء   

مع   كولخوز   إلى   المافيا   عائلة   هاجرت .  الحكومة   أعدتها   التي   التعاونية   المستوطنات   في   يعيشوا   أن   يجب   األرض   زراعة   سوى   خيار   

الحكومة   أجبرت .  للمسيح   صلوا .  مجتمعهم   في   فقط   الروسية   اللغة   استخدموا .  العبرية   أو   اإلنجليزية   باللغة   التحدث   من   يتمكنوا   لم .  أقاربهم   

الجديدة   اللغة   لتعلم   األوان   فات   قد   كان   القديم   الجيل   لكن   ،   العبرية   تعلم   على   
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ا   اإلسرائيلي   المجتمع   كان  أسفل   إلى   المجتمع   في   المؤسسات   نظرت .  بالعبرية   التحدث   يستطيعون   ال   الذين   الروس   للمهاجرين   بالنسبة   متجمدا  

الخلفية   أو   الدين   أو   األصل   في   متساوون   المواطنين   جميع   أن   اإلسرائيلي   الدستور   أكد .  الثانية   الدرجة   من   مواطنين   كانوا   لو   كما   لهم   

والديهم   مهنة   أو   البشرة   لون   يدركوا   أن   دون   االبتدائية   المدرسة   في   أصدقائه   مع   اللعب "  المافيا "   اعتاد .  مبدأ   مجرد   كان   هذا   لكن .  التعليمية  . 

ا   أصبح   ،   نشأ   عندما   لكن  درجات   وحققوا   المدرسة   في   بجد   العبرية   اللغة "  المافيا "   درس   ،   العيب   على   التغلب   أجل   من .  للتمييز   مدركا  

أقل   التمييز   كان   حيث   بالجيش   التحق .  ممتازة   
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