P. Czy muszę być ortodoksem, aby dołączyć do JDL? Czy Żydzi konserwatywni i reformowani są
chętnie przyjmowani do JDL? Czy koniecznie muszę być Żydem? (Ostatnio zaktualizowane)

O. Żydowska Liga Obrony nie wierzy w "podział wśród Żydów": Według nas Żyd jest Żydem . Nasze
członkostwo odzwierciedla tę filozofię, poprzez gamężydów od całkowicie świeckich do Talmid
Chacham (uczonego w Torze). Chociaż nasza ideologia promuje właściwe podejście do Tory, do
Judaizmu i jest najbardziej dostosowana do nurtu Judaizmu „Ortodoksyjnego”, to reprezentanci
nurtów Reformowanych, Konserwatywnych i religijnych Żydów, są dobrze reprezentowani w
szeregach JDL. Członkostwo JDL jest otwarte dla każdego - w tym nie-Żyda - który wierzy w naszą
sprawę i chce bronić Żydów i Judaizmu, w tym praw żydowskich, honoru, własności i instytucji.

P. Jak napisać po hebrajsku "Żydowska Liga Obrony"?

O. Nazwę Żydowskiej Ligi Obrony w języku hebrajskim Zapisujemy w następujący sposób : הליגה
( יהודית להגנהtłumaczone, HaLiga L'Hagana Yehudit).

P. Dlaczego JDL w przeszłości otrzymywało tak wiele krytyki?

O. Przez cały czas jesteśmy krytykowani, ale jesteśmy zbyt zajęci, pomagając ludności żydowskiej aby
marnować czas na błahe osobowości i błahe sprawy. Kiedy idziesz ulicą, a pies na ciebie ujada, nie
odszczekujesz się do niego. Doceniamy jednak krytykę, pochodzącą z "establishmentu żydowskiego",
który nie zrobił absolutnie nic, aby ocalić sześć milionów Żydów europejskich. (Gorąco zachęcamy
tych, którzy nie znają historii „establishmentu żydowskiego” w czasie Holokaustu, aby przeczytali
książkę „Gdy umarło Sześć milionów” Arthura Morse'a). Ten sam establishment nie ratował Żydów
Rosyjskich, Żydów Etiopskich ani innych prześladowanych Żydów w naszych czasach; Dopiero wtedy,
gdy stało się „na fali” angażowanie w pomoc naszym braciom i siostrom , zwłaszcza po
spektakularnym rajdzie na Entebe gdzie zginął bohater Yoni Netanyahu, zatęchłe, leniwe i
samolubne Federacje Żydowskie „zaangażowały” się w walkę o każdą kroplę żydowskiej krwi . To
właśnie JDL, wyniósł problem Żydów bloku wschodniego na pierwsze strony prasy anglosaskiej. Do
tego czasu nikt nie wiedział o 2,5 milionach Żydów konających tam w duchowej śmierci; Po
przeprowadzeniu kampanii JDL otworzyło bramy dla wschodnioeuropejskich Żydów na emigrację.
Wielu nie lubiło poglądów i taktyk nauczanych przez rabina Kahane'a, ale jego ideologia jest
potwierdzana każdego dnia.
Coraz większa liczba osób, które wcześniej były krytycznie nastawione, zaczynają przyznawać, że
stanowisko JDL jest rozsądne i trudno się z nami nie zgodzić. Oczywiście prawdą jest, że w przeszłości
pojawiły się kontrowersje, w których niektórzy członkowie wpadli w tarapaty, ale też w przeszłości
były pewne niebezpieczne i nieuzasadnione akty tworzone przeciwko Lidze (w tym złośliwe ściganie i
w efekcie późniejsza śmierć naszego kolejnego przywódcy Irv Rubina, )ד"הי ל"ז, ale JDL ściśle
przestrzega zasady tolerancji dla nawet najmniejszej sugestii czy aktywności biedniejszych
aktywistów jeżeli ich zaangażowanie chociaż w niewielkim stopniu ale przyczynia się do chronienia
społeczności żydowskich. Liczy się każdy stopień zaangażowania tego uczył nas i Rabin Meier Kahane i
Zeev Żabotyński twórca organizacji BETAR , której jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem .

P. Jakie dobre rzeczy robi JDL, o których nikt nigdy nie słyszał?

O. Ogromna część naszych działań jest ściśle tajna jak na przykład inwigilacja i to bardzo szczegółowa
islamskich grup ekstremistycznych, monitorowanie tajnych islamskich organizacji i w efekcie
utrudnianie im aktywności. Współpracujemy bardzo mocno w tym zakresie z Policją, służbami
bezpieczeństwa, wywiadu oraz podobnymi do nas organizacjami jak np. Polska Liga Obrony – jeden z
najsolidniejszych naszych partnerów w walce z islamizacją Europy. Nikt nie lubi dobrych nowin,
prawda? Odprowadzanie i ochrona starszych Żydów do synagogi w UK, Francji, Belgii, Holandii,
zbieranie pieniędzy i żywności dla biednych Żydów, rozwiązywanie problemów sąsiedzkich,
wdrażanie żydowskich programów edukacyjnych, kontrakcje w celu obrony ambasad Izraela,
pomagamy fundacjom i organizacjom NGO w wolontariacie dla Izraela, organizacji kolonii dzieci z
miasta Sderot w Polsce, Ochraniamy i porządkujemy Cmentarze Żydowskie w Polsce, Francji,
Kanadzie , UK, Szkolimy w zakresie samoobrony (Camp Betar w NJ, Camp Meir w Polsce), nie tylko
Żydów ale wszystkich , którym na sercu leży dobro krajów w których znajduje się diaspora żydowska
itp. Itd. - nikt nie słyszał o tych działaniach JDL, chyba że je publikujemy, a nie zawsze robimy . Często
spory między osobami lub polityką moralną stosowaną przez niektóre firmy czy korporacje zostały
rozstrzygnięte przez JDL za pomocą pojedynczych połączeń telefonicznych. W niektórych sytuacjach
ludzie, którzy pomagają JDL, nie chcą publikować swoich opowieści i szanujemy ich prośby. W latach
(2010-2011) lider JDL hojnie wsparł i poświęcił swój czas oraz prywatne środki , aby pomóc
psychicznie upośledzonej kobiecie żydowskiej, która znalazła się w skandalicznie złej sytuacji z
powodu ignorancji i agresji ze strony skorumpowanych urzędników ds. praw zwierząt. Mniejsze
zadania JDL wykonywane są codziennie i niekoniecznie muszą być wartościami wartymi do
publikacji, ale są ważne dla tych, którym się pomaga.

P. Czy JDL posiada poglądy rasistowskie jak niektóre inne organizacje prawicowe?

O. Absolutnie i jednoznacznie nie!, JDL nie jest w żadnym wypadku rasistowską lub dyskryminacyjną
organizacją. Chociaż czasem musimy mówić jednoznacznie na temat konfliktów rasowych, etnicznych
i religijnych różnych grup angażujących się w życie Żydów, JDL ocenia postępowanie ludzi
indywidualnie i bez względu na kategorię, wyznanie, rodzinę w jakiej mogą się znajdować. I chociaż
podstawową misją JDL jest obrona Am Yisrael, udzielamy również wsparcia nie-Żydom; I stajemy na
straży wartości moralnych takich jak definicja rodziny. JDL pomaga przyzwoitym ludziom wszystkich
ras, etniczności i religii. Nie tolerujemy tylko islamu , którego nie uznajemy za religię a jedynie za
polityczną rasistowską i totalitarną ideologię – wrogą ludzkości.
P.Co jako JDL myślicie o Yigalu Amirze , rzekomemu zabójcy premiera Yitzhaka Rabina?

O. Czujemy, że Yigal Amir zmarnował swoje cenne życie. Nasze stanowisko zostało oficjalnie
opublikowane po tych tragicznych wydarzeniach , teraz jednak , na światło dzienne wyszły kolejne
dowody i uważamy, że "domniemanie niewinności" zostało wcześniej zdeptane przez wymiar
sprawiedliwości . Dziś w świetle nowych informacji i dowodów wskazujących na to, że morderstwo
mogło być spiskiem i patriota Amir, padł ofiarą ówczesnych władz izraelskich, musimy wstrzymać się

z naszą jednoznaczną oceną. Ale zakładając, że Amir był prawomocnie winny zabójstwa,odbiorąc
życie Rabina nie zgadzamy się z faktem,że ma spędzić resztę życia w izraelskim więzieniu, gdy arabscy
mordercy żydowskich kobiet ,mężczyzn i dzieci z tych więzień są wypuszczani w imię „pokoju”, który
nigdy nie następuje. Naród Izraela rozliczyłby Rabina z urzędu. Tak jak wcześniej tak nadal
pozostajemy ideologicznie w sporze do Rabina i jego fałszywego procesu pokojowego, którym
naciskał na Izrael, wierzymy, że głosowanie, a nie pociski, byłoby jedynym właściwym sposobem
poradzenia sobie z nim. I chociaż Rabin był odpowiedzialny za zamordowanie 18 cennych żydowskich
dusz na pokładzie statku Irgun Altalena, to zamach na niego był niewłaściwy i bezproduktywny.
Morderstwo Rabina dało lewicowym Żydom w Izraelu (a także ogółowi lewaków) męczennika,
bohatera i broń na którą nie zasługują do wykorzystania w polityce agendy Rabina (fałszywego
procesu pokojowego) przeciwko najlepszym interesom Izraela. Dzisiaj nawet wielu prawicowych
Izraelczyków traktuje Rabina z wielkim szacunkiem, traktowaniem, którego by nie otrzymał, gdyby
dokończył kadencję i zmarł wiele lat później z przyczyn naturalnych. To pozwoliłoby na
uświadomienie przerażających skutków jego żałosnej misji w próbach pokoju z Arabami i dałoby
Izraelczykom szanse na bardziej obiektywne zapoznanie się z jego kierunkiem.
P. Jakie jest stanowisko JDL na temat dr. Borucha Goldsteina?

A. dr Goldstein był genialnym chirurgiem, dobrym, wychowankiem wykształconym w Jesziwie.
Człowiekiem, który został awansowany do rangi dowódcy w IDF. Został ostrzeżony przez
przełożonych w wojsku, aby przygotować otwarty szpital polowy w oczekiwaniu na kolejny
morderczy atak przygotowywany przez wrogie arabskie populacje Hebronu podczas żydowskiego
festiwalu Purim. Wielu z tych Arabów stało w synagodze Goldsteina w jaskini Patriarchów i krzyczało:
"Zabić Żydów". Wykrzykiwali te hasła nad grobami naszych Patriarchów! Goldstein stracił w ostatnich
latach 30 bliskich przyjaciół; Zostali zamordowani przez Arabów w rejonie Hebron-Kiryat Arba.
Jednym z nich był syn najlepszego przyjaciela, Mordechai Lapid; Gdy Goldstein rzucił się z pomocą
lekarską, został na miejscu zatrzymany przez Arabów, a młodzieniec umarł. Dodatkowo, ponieważ
dowodzi, że Arabowie gromadzili żywność , dostawy broni i amunicji w odpowiedzi na wezwanie
muzułmanów do masakry w żydowskie święto Purim, czujemy, że Goldstein zdesperowany powziął
środki prewencyjne przeciwko jeszcze innym arabskim atakom na Żydów. Rozumiemy jego
motywację, jego żal i jego działania. Nie uważamy, że jego atak kwalifikuje się jako terrorystyczny,
ponieważ dr Goldstein był żołnierzem w strefie wojennej, która znalazła się w obliczu nieuchronnego
zagrożenia terrorystycznego. Uczymy, że przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem, ale niestety
czasem jest to konieczne w ostateczności, gdy zagrożone są niewinne życie; Dlatego uważamy dr.
Goldsteina za męczennika w przedłużającej się walce z terroryzmem arabskim w Judei. I nigdy nie
wstydzimy się powiedzieć, że Goldstein był czarterowym członkiem Ligi Obrony Żydowskiej.

P. Jak JDL ocenia oferty znanych środowisk żydowskich, skierowanych do takich wrogów-żydów
jak Louis Farrakhan i jemu podobni, aby omówić różnice pomiędzy nimi a Żydami?

A. Jeśli chodzi o JDL, nie ma wspólnych podstaw do dyskusji z tymi osobami. Wiele lat temu Louis
Farrakhan złożył zaproszenie na spotkanie z żydowskimi przywódcami. Jak można było oczekiwać,
kilku żydowskich liderów zaakceptowało zaproszenie i podczas „dyskusji” zostało zaszczutych przez

Farrakhana i jego zaproszoną islamską bojówkę dzikusów do tego stopnia ,że obawiali się o swoje
bezpieczeństwo. Nawet Edgar Bronfman, słynny kanadyjski liberał żydowski, powiedział,,że żałował,
iż spotkał się z Farrakhanem. Dzikusy islamskie nie zmienią się nigdy bo antyżydowskość mają wyrytą
w Koranie, Hadisach i Surze. Są gorsi od nazistów którzy w swojej doktrynie zawartej w manifeście
mein kampf a.hitlera , poświęcili antysemityzmowi jedynie 7% swojej publikacji , w islamie to jest
12%! Niektórzy ignoranci żydowscy są na tyle naiwni, że wierzą, iż uda im się przekonać tych
zbrodniarzy do zmiany swoich poglądów, naiwnie uważają ,że jeśli pokażą przytłaczające dowody
przeciwko ich systemowi , to ich zmienią. Ale najgorsi z nich są zbyt głęboko zaangażowani w
nienawiść, aby łatwo zmienić swojemyślenie.
P. Dlaczego JDL nie potępił morderstwa Aleksa Odeha z 1985 r., Dyrektora amerykańskoarabskiego Komitetu Antydyskryminacyjnego? Czy JDL ma coś wspólnego z atakiem bombowym,
który go zabił?

O. Prawdą jest, że prezes JDL International Irv Rubin, HY "D, publicznie stwierdził, że Odeh" dostał to,
na co zasługuje "podczas zamachu bombowego biur ADC w Santa Anna w Kalifornii, a także
powiedział:" Nie płaczę po śmierci Alexa Odeha. Moje kanały łzowe są suche. Moje łzy płyną za
Leona Klinghoffera ". Rubin powiedział te pasjonujące stwierdzenia, obserwując Odeha w telewizji
mniej niż 24 godziny przed śmiercią w lokalnym ABC News, poświęconym udziałowi OWP w
zamordowaniu Klinghoffera inwalidy na wózku inwalidzkim podczas porwania statku wycieczkowego
Aquille Lauro. Odeh pochwalił OWP i nazwał Arafata człowiekiem pokoju. JDL uważa, że nie ma
innych informacji oprócz tych - że Odeh został zamordowany przez swoich ludzi, prawdopodobnie z
Hamasu, którzy uważali, że jest zbyt umiarkowany.

P. Dlaczego morderca rabina Meira Kahane - El Sayyid Nosair – wyszedł na wolność?

O. Chociaż Nosair został uniewinniony przez Jury "Trzeciego Świata" w Nowym Jorku - każdy Żyd,
który był możliwym Sędzią, został w skrócie zakwestionowany przez jego obrońców – na szczęście,
został uznany za winnego morderstwa przez federalny sąd po latach. Nosair został skazany na życie
w więzieniu wraz z Sheikiem Rahmanem, architektem pierwszego ataku na World Trade Center.
Wiadomym jest, że jeśli władze federalne zwróciłyby uwagę na zabójstwo Rabina Kahane, mieliby
większą szansę na uniknięcie pierwszego ataku, który był oczywiście główną inspiracją dla drugiego i
ostatniego ataku World Trade Center na 9 / 11/2001.

P. Czy JDL jest nastawione „homofobiczne”?

A. JDL stara się zachęcać do wiary w moralność naszego Stwórcy, jak określono w Jego wiecznej
Torze, Tora zdecydowanie potępia męską aktywność homoseksualną. Uważamy, że niedawna
tendencja sądowa w Stanach Zjednoczonych w celu ośmieszenia instytucji małżeństwa poprzez
redefinicję pojęcia obejmowania par homoseksualnych jest szczególnie niewłaściwym rozszerzeniem
władzy sądowniczej, ale nawet legislatury w demokracjach nie mogą swobodnie redefiniować
znaczeń instytucji kultury, takich jak Małżeństwo z powodu politycznej poprawności. Nie pytamy

naszych członków ani zwolenników o ich orientacje seksualne, ale nie tolerujemy zachowań
homoseksualnych, ponieważ uważamy, że są one szkodliwe dla utrwalenia żydowskiego życia. Jednak
nie zależy nam na osądzaniu i potępianiu homoseksualistów. B-g osądzi całą jego stworzenie, ale
jest także miłosierny dla ludzkości, wiedząc, że jesteśmy duszami umieszczonymi w niewłaściwym
ciele. Dlatego nie potępiamy osób trans-płciowych i nie krytykujemy ich. Z punktu widzenia Tory
osoby trans-płciowe nie są homoseksualne.

