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גייענדיג  אריין אין וואל טאג, דינס טאג, 
איז שוין כמעט נישט גע ווען קיין אנ אליסט 
אן  פאר אויס צו זאגן  טרויען  זיך  זאל  וואס 
די  גע ווי נען  זאל  טראמּפ  אז  "אּפ סעט", 
עקס טרעם-קאנ סערווא־ די  אפילו  וואלן. 
אויך  האבן  ראדיא-ּפראּפעגאנדיסטן  טיווע 
נאכט  מאנ טאג   שוועבל  און  ּפעך  גע גאסן 
דע מאקראטן,  די  אויף  און  קלינטאן  אויף 
טראמּפ  פאר וואס  אויפ צו ק לערן  ּפרובירנדיג  
מוז גע ווי נען, אבער זיי האבן זיך כמעט פאר־

ּפלאנ טערט ווען זיי האבן ּפרובירט צו  מאכן 
צו   אנ קו מען  קען  טראמּפ  אזוי  ווי  חשבונות 
270 עלעקטא רעל שטי מען. די איינ צי גע  הא־
פענונג וואס זיי האבן גע האט איז גע ווען אז 
א סאך פון די וויי לער אויף ווע מען קלינטאן 

רע כנט, זאלן נישט ארויסקו מען שטי מען.
אנ דערע  האבן גע זאגט, אז עס איז דא א 
טראמּפ,  וויל  וואס  מאיארי טעט"  "שטי לע  
און זיי האבן מורא אדער  זיי שע מען זיך צו  
זאגן אין די אנ קע טעס אז זיי שטיצן טראמּפ 
א  ווי  גע ווארן  גע שיל דערט  איז  וועל כער  
זיי  ווען  ממילא  ער גערס,  נאך  און  ראסיסט 
קו מען צום שטי מען, וועלן זיי יא ארויסגיין 

אין די מאסן צו  ער וויילן  טראמּפ.
ּפרובירט  אויך  האבן  אנ אליסטן  טייל 
"אויפ צו ק לערן" ווי אזוי די אנ קע טעס קע נען 
היי יאר האבן א טע ות. צ.ב.ש., מען קלויבט 
אויס  א קליי נע  צאל וויי לער פון יע דע  טייל 
סטעיט  יע דע   פון  און  בא פע ל קערונג  די  פון 
און פון יעדן ראיאן, און אזוי ווי יע נע  זאגן, 
וואר־ אז  חשבון,  א  קאמּפיו טערס  די  מאכן 
שיינליך  וועלן אזוי האלטן די אלע  וואס זע־

נען ענליך  צו  דעם אויס גע פ רע גטן.
אויב די רע דע  איז פון בא קו מען א בילד 
ווי אזוי חרדי'שע  מע נער  וויי לער וועלן שטי־
די  פון  חשבון  א  קאמּפיו טער  די  האט  מען, 
פריערדי גע  וואלן וויפיל שטי מען עס איז גע־
נע־ וועלן  מיר  מע נער .  חרד'י שע   פון  קו מען 
מען אלס א ביישּפיל טויזנט שטי מען אין א 
גע ווי סע  שטאט. אויב מען וועט אויס פ רע גן 
זאגן  וועלן  דריי  און  מע נער   חרדי'שע   פינף 
צוויי  און  קאנ די דאט  איין  שטיצן  אדער  
וועלן זיין פאר'ן אנ  דערן קאנ די דאט וועט די 
קאמּפיו טער אויס רע כע נען אז ביי די וויי לער 
גרוּפע קען מען רע כע נען אויף 600 שטי מען 
פאר'ן   400 און  קאנ די דאט  ערשטן  פאר'ן 

צווייטן קאנ די דאט.
דעם,  פון  וויי טער  נאך  אבער  גייט  עס 
חשבון  א  אויך  האט  קאמּפיו טער  די  ווייל 
וויפיל רע גיסטריר טע  מע נער  וויי לער עס איז 
דא אין די גע גנט, און וואס פארא ּפרא צענט 
עס איז גע גאנ גען שטי מען ביי די פריערדי גע  

וואלן, וואס אויך דאס נע מט מען אין חשבון 
ביים ּפרו בי רן אויס רע כע נען ווי גרויס די וויי־

לער בא טייליגונג וועט זיין איצט.
סיס טעם  ארבייט  דער   אל גע מיין,  אין 
זייער גוט, ווייל אויב נישט, וואלטן דאך די 
אבער  אונ טער גע גאנ גען...  פיר מעס  אנ קע טע  
א  מאכן  זיי  אז  אפט  זייער  זיך  טרעפט  עס 
אמאל  דער גרייכן  קען  וואס  טע ות,  שטיקל 
וואס  ּפונקטן,  ּפרא צענט  עטלי כע   צו   אפילו 
" טע ות  א  אנ קע טע   יע דע   האט  דעם  צו ליב 
 4 ביז   1 פון  גיין  קען  וואס  מעג ליכקייט " 
גע־ האט  דאס  גע ווענליך .  ּפונקטן  ּפרא צענט 
אז  טראמּפיסטן  די  פאר   הא פענונג  גע בן 
גע ווי נען  יא  קאנ די דאט  זייער  קען  פילייכט 
אין גע ווי סע  סטעיטס וואו די אנ קע טעס זע־

טע ות  א  פון  רא מען  די  אין  נאך  נען 
מעגליכקייט .

גע ווען  אנ אליסטן  זע נען  אל גע מיין,  אין 
בא קו מען  וועט  טראמּפ  אז  מיינונג  די  ביי 
ווי  דער   שטי מען  עלעקטא רעל  מער  אביסל 
קאנ די דאט  ּפרע זי דע נט  רע ּפוב לי קא נער  
אבער  צו ריק,  יאר  פיר  גע האט  האט  ראמני 
די  טוישן  צו פיל  גע קע נט  נישט  האט  ער 
א  אי בער  לאזט  וואס  מאּפע,  עלעקטא רעל 
לע נדסלייד זיג פאר  קלינטאן. די פרא גע  איז 
בלויז גע ווען, ווי שטארק איר וואל זיג וועט 
דע מאקראטי־ אנ דערע   די  פאר   אויך  ווירקן 

גע לאפן  זע נען  וואס  קאנ די דאטן  שע  
דינסטאג .

גע ווען  מיינונג  אנ גענו מע נע   די  איז  דא 

אז אויב עס האט צוויי וואכן צו ריק אויס גע־
פאר זי כערט  זע נען  דע מאקראטן  די  ווי  זען 
און  סענאט,  אין  מאיארי טעט  א  גע ווי נען  צו  
האבן אויך גע קע נט האבן הא פענונג - אפילו 
אי בער גע טריבע נע   אן  גע ווען  איז  עס  אויב 
גע ווי נען  צו    - הא פענונג  אּפטימיסטי שע  
אּפ גע־ דאס  זיך  האט  קאנ גרעס,  דעם  אויך 
קואמי  אומ געראכ טע נעם  דעם  מיט   שטעלט 
דאס  פריי טאג .  צו ריק  וואכן  צוויי  פון  בריוו 
האט אּפ גע שטעלט קלינטאנ'ס שוואונג, און 
אפילו אויב זי האט זיך עווענטועל יא צו ריק־
גערא טע־ אבער  שוין  דאס  האט  גע כאּפט, 
קאנ די־ רע ּפוב לי קא נער   אנ דערע   די  וועט 
הא־ אריינ גע בלאזן  האט  עס  ווייל  דאטן, 
רע ּפוב לי קא־ די  אין  אויפ רע גונג  און  פענונג 

די עלעקטא רעל מאּפע פון 4 יאר צוריק
אין אל גע מיין, זע נען אנ אליסטן גע ווען ביי די מיינונג אז טראמּפ וועט בא קו מען אביסל מער עלעקטא רעל שטי מען ווי  דער  רע ּפוב לי קא־
נער  ּפרע זי דע נט קאנ די דאט ראמני האט גע האט פיר יאר צו ריק, אבער ער האט נישט גע קע נט צו פיל טוישן די עלעקטא רעל מאּפע, וואס 
לאזט אי בער א לע נדסלייד זיג פאר  קלינטאן. די פרא גע  איז בלויז גע ווען, ווי שטארק איר וואל זיג וועט ווירקן אויך פאר  די אנ דערע  דע־

מאקראטי שע  קאנ די דאטן וואס זע נען גע לאפן דינס טאג .

 מען ערווארט אז די עלעקטא רעל מאּפע 
וועט זיין ענליך צו פיר יאר צו ריק
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ווען די וואלן שליסן זיך
די וואלן הויבן זיך אן צו  ענדיגן דינס טאג  6:00 אזיי גער אווענט אין טיילן פון אינ דיאנא און קע נטאקי, און די לע צ־

טע  שטי מען וואס מען קען ּפער זע נליך  אּפ גע בן וועט זיין אין די מערב אינ ז לען פון אלאסקא, 1:00 אזיי גער נאך האלבע 
נאכט ווא שינג טאן-ניו יארק צייט.

 מען וועט מעג ליך  וויסן דעם וואל אויס גאנג 8:00 אזיי גער, וואס דאן וועט מען שוין פאר טיג  זיין מיט  די וואלן אין 
סטעיטס  דריי  די  גע ווי נען  מוז  טראמּפ  ווי  אזוי  אבער  סטעיטס,  אנ דערע   צאל  א  און  אהייא  פלארידא,  ּפענסילוועניע, 
די  אזוי  ווי  זען  שוין  מען  וועט  שטי מען,  עלעקטא רעל  צו  270  אנ קו מען  קע נען  צו   אהייא  און  פלארידא  ּפענסילוועניע, 
וואלן זע נען גע גאנ גען, ווייל אויב קלינטאן וועט גע ווי נען אפילו איינע פון די דריי פריער  דער מאנ טע  סטעיטס, איז שוין 
 דער נאך מיט  די וואלן. מען וועט וויי טער מיט האלטן מיט  די וואלן רע זולטאטן פון אלע  סטעיטס, אבער מען וועט זיך 

מער אּפ גע בן מיט  האלטן חשבונות ווי אזוי די סענאט און קאנ גרעס  וועלן ארויסקו מען.
ווען עס וועט זיין 8:00 אזיי גער אין ניו יארק, וועלן שוין גע שלאסן זיין די וואלן אין סטעיטס וואס אינ איינ עם האבן 
זיי א 300 עלעקטא רעל שטי מען. עס איז אומ מעג ליך  אז אלע עלעקטא רעל שטי מען גייען פאר  איין קאנ די דאט, אבער 

יע דער  האט דאך די חשבונות ווי פריער גע זאגט.
וועט  עס  אויב 
נאענ טער  א  זיין  אבער 
די  אין  פאר מעסט 
סטעיט  וויכטי גע  
אּפ גע־ שוין  פלארי דא, 

וועט  עס  אויב  רעדט 
אין  נאענט  זיין  אויך 
וועט  ּפענסילוועניע, 
דעם  אויפ לע בן  דאס 
אין  קאמּפיין  טראמּפ 
סטעיטס  אנ דערע   אלע  
וואו מען קען נאך גיין 
רע־ די  ווען  שטי מען, 

וויי לער  ּפוב לי קא נער  
וועלן איינ זען אז זייער 
יא  האט  קאנ די דאט 
אויס זיכטן צו  גע ווי נען, 
יא  וועלן  זיי  און 
שטי מען  ארויסגיין 

פאר  אים.
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פאר   שטי מען  נישט  קע נען  זיי  אויב  אפילו  אז  וויי לער  נער  
אבער  זיי  ווילן  זיין,  סובל  נישט  אים  קע נען  זיי  ווייל  טראמּפ 
זאל  זי  אז  קלינטאן,  פאר   טשעק"  א "ליידי גע   גע בן  נישט  אויך 
קאנטראל  האבן  דע מאקראטן  די  ווען  וויל  זי  וואס  טאן  קע נען 

אויך אויף ביי דע  היי זער פון קאנ גרעס .
וואס  וויי לער  די  אז  גע האפט  אבער  האבן  דע מאקראטן  די 
זע נען מאביליזירט גע ווארן, וואס זע נען גע ווארן זייער אויפ גע־
רע גט אויף די "שטיק" מיט  וואס מען האט גע זוכט אונ טער צו־

גראבן קלינטאן אין די לע צ טע  וואך פו נעם קאמּפיין, אזוי ווי די 
קואמי מע לדונג און די אנ גייענדי גע  וויקי ליעקס  אויפ דע קונ גען 
וואס ווערט אונ טער גע שמירט פון די רוסן, און צו  דעם איז צו גע־
אנ גיין  וועלן  זיי  אז  פאר שּפרע כונ גען  רע ּפוב לי קא נער   די  קו מען 
אפילו  קלינטאן  אויף  אויס פאר שונ גען  אומאויפ הערלי כע   מיט  
אויב זי גע ווינט די וואלן, האט עס גע קע נט גענוג אויפ רע גן די 
די  קאנ די דאטן.  רע ּפוב לי קא נער   אלע   קעגן  שטי מען  צו   וויי לער 
ווי  גע דע נקן  וועלן  וויי לער  די  אז  גע האפט  האבן  דע מאקראטן 
די רע ּפוב לי קא נער  האבן גע'רודפ'ט ּפרע זי דע נט אבאמא די גאנ־
צע  צייט פון זיין 8 יאר קא דע נץ, נישט קאאּפערירנדיג  מיט  אים 
אויפ'ן מינ דעסטן, צו ליב די מורא אז דאס וועט הויבן זיין ּפרעס־
טיזש. אויב גענוג דע מאקראטי שע  און זעלבסטשטע נדי גע  וויי־
גע גע בן  דאס  האט  דעם,  פון  אויפ גע רע גט  גע ווארן  זע נען  לער 
הא פענונג פאר  די דע מאקראטי שע  ּפא ליטישאנס אז זיי זאלן יא 
און  סענאטארן  רע ּפוב לי קא נער   צאל  גרוי סע   א  בא זיגן  קע נען 

קאנ גרעסלייט .
זשור נא ליסטן  רע ּפוב לי קא נער   שוין  האבן  אווענט  מאנ טאג  
כאטש  וועלן  זיי  אזוי  ווי  חשבונות  מאכן  צו   גע ּפלאגט  זיך 
אז  גע טרייסט  זיך  האבן  רוב  אבער  סענאטארן,  מיט  52  בלייבן 
אפילו אויב די סענאט פאלט איצט צו  די דע מאקראטן, וועט עס 
צו ריקקו מען צו  די רע ּפוב לי קא נער  אין צוויי  יאר, ווייל אין 18', 
וועלן 25 דע מאקראטי שע  סענאטארן דארפן לויפן, און עס וועט 
יע נע   אין  גע ווי נען  צו   דע מאקראטן  די  פאר   מאכן  שווערער 
דעם  אז  צייטן  רוב  אין  זיך  פירט  עס  ווען  אי בערהויּפט  וואלן, 
קאנ גרעס יאנא־ ערשטע   די  אין  פאר לירט  ּפארטיי  ּפרע זי דע נט'ס 

לע  וואלן וואס קו מען נאכ'ן ּפרע זי דע נט זיג, וואס אין דעם פאל 
וועט עס זיין אין 18'.

דינס טאג  האט מען שוין אנ גע הויבן הערן אּפשא צו נ גען פון 
וואל  א  אז  אקטיוויסטן  און  ּפא ליטישאנס  רע ּפוב לי קא נער  
דורכפאל ווייזט נישט אויף שוואכקייט  פאר  די רע ּפוב לי קא נער, 
אויב  ווייל  טראמּפ,  פאר   דורכפאל  ּפער זע נלי כע   א  איז  עס  נאר 
זיי וואלטן גע האט כאטש וועלכן אנ  דערן קאנ די דאט פאר  ּפרע זי־

דע נט, וואלט קלינטאן פאר לוירן.
נאך א זאך וואס ווערט בא שטע טיגט  היי יאר איז, די שטאר־

אמאלי גע   די  נישטא  שוין  איז  עס  לאנד.  אין  צעטיילונג  קע  
לענדלסליידס, ווען איין ּפרע זי דע נט גע ווינט אן אי בערוועגנ דע  

מער הייט  פון די סטעיטס.
ּפרע זי דע נט ריטשארד ניקסאן איז ווי דערער וויילט גע ווארן 
אין 72', גע ווי נענדיג  49 סטעיטס, ער האט פאר לוירן בלויז אין 
די  בא וויזן  האט  ראנאלד  רעי גען  ּפרע זי דע נט  מאסאטשו סע טס. 
זעלבע קונץ ווען ער איז ווי דערער וויילט גע ווארן אין 84', וואס 

דאן האט ער פאר לוירן בלויז איין סטעיט, מי נע סאטא.
ווען ּפרע זי דע נט לינדאן דזשאנסאן האט גע ווי נען אין 64', 
נאכ'ן  ּפרע זי דע נט  גע ווארן  איז  ער  ווי  נאכ דעם  יאר  איין 
שטוי־ א  גע ווי נען  ער  האט  קע נע די,  ּפרע זי דע נט  פון  אטענטאט 
נענדע  44 סטעיטס. זיין רע ּפוב לי קא נער  קע ג נער  סענאטאר בערי 
גאלדווא טער האט גע ווי נען בלויז אין זיין איי גע נע  היים סטעיט 
נישט  האט  מען  וואו  סטעיטס  דרום  עטלי כע   אין  און  אריזאנא, 
גע זע צן  רייטס  סיוויל  די  דזשאנסאן  פאר   זיין  מוחל  גע קע נט 

וואס ער האט דורכ גע פירט.
 31 און   ,'92 אין  סטעיטס   32 גע ווי נען  האט  קלינטאן  ביל 
יאר  פיר  גע ווארן  ווי דערער וויילט  איז  ער  ווען  סטעיטס 

שּפעטער.
קיי נער  האט נישט פאר אויס גע זאגט אפילו 30 סטעיטס פאר  
איינ עם פון די צוויי איצטי גע  ּפרע זי דע נט קאנ די דאטן, קלינטאן 

אדער  טראמּפ.


