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דינסטאג פ' לך לך

מען ערווארט אז די עלעקטארעל מאפּע
וועט זיין ענליך צו פיר יאר צוריק
גייענדיג אריין אין וואל טאג ,דינסטאג,
איז שוין כמעט נישט געווען קיין אנאליסט
וואס זאל זיך טרויען פאראויסצוזאגן אן
"אפּסעט" ,אז טראמפּ זאל געווינען די
וואלן .אפילו די עקסטרעם-קאנסערווא־
טיווע ראדיא-פּראפּעגאנדיסטן האבן אויך
געגאסן פּעך און שוועבל מאנטאג נאכט
אויף קלינטאן און אויף די דעמאקראטן,
פּרובירנדיג אויפצוקלערן פארוואס טראמפּ
מוז געווינען ,אבער זיי האבן זיך כמעט פאר־
פּלאנטערט ווען זיי האבן פּרובירט צו מאכן
חשבונות ווי אזוי טראמפּ קען אנקומען צו
 270עלעקטארעל שטימען .די איינציגע הא־
פענונג וואס זיי האבן געהאט איז געווען אז
א סאך פון די וויילער אויף וועמען קלינטאן
רעכנט ,זאלן נישט ארויסקומען שטימען.
אנדערע האבן געזאגט ,אז עס איז דא א
"שטילע מאיאריטעט" וואס וויל טראמפּ,
און זיי האבן מורא אדער זיי שעמען זיך צו
זאגן אין די אנקעטעס אז זיי שטיצן טראמפּ
וועלכער איז געשילדערט געווארן ווי א
ראסיסט און נאך ערגערס ,ממילא ווען זיי
קומען צום שטימען ,וועלן זיי יא ארויסגיין
אין די מאסן צו ערוויילן טראמפּ.
טייל אנאליסטן האבן אויך פּרובירט
"אויפצוקלערן" ווי אזוי די אנקעטעס קענען
היי יאר האבן א טעות .צ.ב.ש ,.מען קלויבט
אויס א קליינע צאל וויילער פון יעדע טייל
פון די באפעלקערונג און פון יעדע סטעיט
און פון יעדן ראיאן ,און אזוי ווי יענע זאגן,
מאכן די קאמפּיוטערס א חשבון ,אז וואר־
שיינליך וועלן אזוי האלטן די אלע וואס זע־
נען ענליך צו דעם אויסגעפרעגטן.
אויב די רעדע איז פון באקומען א בילד
ווי אזוי חרדי'שע מענער וויילער וועלן שטי־
מען ,האט די קאמפּיוטער א חשבון פון די
פריערדיגע וואלן וויפיל שטימען עס איז גע־
קומען פון חרד'ישע מענער .מיר וועלן נע־
מען אלס א ביישפּיל טויזנט שטימען אין א
געוויסע שטאט .אויב מען וועט אויספרעגן
פינף חרדי'שע מענער און דריי וועלן זאגן
אדער שטיצן איין קאנדידאט און צוויי
וועלן זיין פאר'ן אנדערן קאנדידאט וועט די
קאמפּיוטער אויסרעכענען אז ביי די וויילער
גרופּע קען מען רעכענען אויף  600שטימען
פאר'ן ערשטן קאנדידאט און  400פאר'ן
צווייטן קאנדידאט.
עס גייט אבער נאך ווייטער פון דעם,
ווייל די קאמפּיוטער האט אויך א חשבון
וויפיל רעגיסטרירטע מענער וויילער עס איז
דא אין די געגנט ,און וואס פארא פּראצענט
עס איז געגאנגען שטימען ביי די פריערדיגע

וואלן ,וואס אויך דאס נעמט מען אין חשבון
ביים פּרובירן אויסרעכענען ווי גרויס די וויי־
לער באטייליגונג וועט זיין איצט.
אין אלגעמיין ,ארבייט דער סיסטעם
זייער גוט ,ווייל אויב נישט ,וואלטן דאך די
אנקעטע פירמעס אונטערגעגאנגען ...אבער
עס טרעפט זיך זייער אפט אז זיי מאכן א
שטיקל טעות ,וואס קען אמאל דערגרייכן
אפילו צו עטליכע פּראצענט פּונקטן ,וואס
צוליב דעם האט יעדע אנקעטע א "טעות
מעגליכקייט" וואס קען גיין פון  1ביז 4
פּראצענט פּונקטן געווענליך .דאס האט גע־
געבן האפענונג פאר די טראמפּיסטן אז
פילייכט קען זייער קאנדידאט יא געווינען
אין געוויסע סטעיטס וואו די אנקעטעס זע־

נען נאך אין די ראמען פון א טעות
מעגליכקייט.
אין אלגעמיין ,זענען אנאליסטן געווען
ביי די מיינונג אז טראמפּ וועט באקומען
אביסל מער עלעקטארעל שטימען ווי דער
רעפּובליקאנער פּרעזידענט קאנדידאט
ראמני האט געהאט פיר יאר צוריק ,אבער
ער האט נישט געקענט צופיל טוישן די
עלעקטארעל מאפּע ,וואס לאזט איבער א
לענדסלייד זיג פאר קלינטאן .די פראגע איז
בלויז געווען ,ווי שטארק איר וואל זיג וועט
ווירקן אויך פאר די אנדערע דעמאקראטי־
שע קאנדידאטן וואס זענען געלאפן
דינסטאג.
דא איז די אנגענומענע מיינונג געווען

אז אויב עס האט צוויי וואכן צוריק אויסגע־
זען ווי די דעמאקראטן זענען פארזיכערט
צו געווינען א מאיאריטעט אין סענאט ,און
האבן אויך געקענט האבן האפענונג  -אפילו
אויב עס איז געווען אן איבערגעטריבענע
אפּטימיסטישע האפענונג  -צו געווינען
אויך דעם קאנגרעס ,האט זיך דאס אפּגע־
שטעלט מיט דעם אומגעראכטענעם קואמי
בריוו פון צוויי וואכן צוריק פרייטאג .דאס
האט אפּגעשטעלט קלינטאנ'ס שוואונג ,און
אפילו אויב זי האט זיך עווענטועל יא צוריק־
געכאפּט ,האט דאס שוין אבער געראטע־
וועט די אנדערע רעפּובליקאנער קאנדי־
דאטן ,ווייל עס האט אריינגעבלאזן הא־
פענונג און אויפרעגונג אין די רעפּובליקא־

מאפע פון  4יאר צוריק
ּ
די עלעקטארעל
אין אלגעמיין ,זענען אנאליסטן געווען ביי די מיינונג אז טראמפּ וועט באקומען אביסל מער עלעקטארעל שטימען ווי דער רעפּובליקא־
נער פּרעזידענט קאנדידאט ראמני האט געהאט פיר יאר צוריק ,אבער ער האט נישט געקענט צופיל טוישן די עלעקטארעל מאפּע ,וואס
לאזט איבער א לענדסלייד זיג פאר קלינטאן .די פראגע איז בלויז געווען ,ווי שטארק איר וואל זיג וועט ווירקן אויך פאר די אנדערע דע־
מאקראטישע קאנדידאטן וואס זענען געלאפן דינסטאג.
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נער וויילער אז אפילו אויב זיי קענען נישט שטימען פאר
טראמפּ ווייל זיי קענען אים נישט סובל זיין ,ווילן זיי אבער
אויך נישט געבן א "ליידיגע טשעק" פאר קלינטאן ,אז זי זאל
קענען טאן וואס זי וויל ווען די דעמאקראטן האבן קאנטראל
אויך אויף ביידע הייזער פון קאנגרעס.
די דעמאקראטן האבן אבער געהאפט אז די וויילער וואס
זענען מאביליזירט געווארן ,וואס זענען געווארן זייער אויפגע־
רעגט אויף די "שטיק" מיט וואס מען האט געזוכט אונטערצו־
גראבן קלינטאן אין די לעצטע וואך פונעם קאמפּיין ,אזוי ווי די
קואמי מעלדונג און די אנגייענדיגע וויקי ליעקס אויפדעקונגען
וואס ווערט אונטערגעשמירט פון די רוסן ,און צו דעם איז צוגע־
קומען די רעפּובליקאנער פארשפּרעכונגען אז זיי וועלן אנגיין
מיט אומאויפהערליכע אויספארשונגען אויף קלינטאן אפילו
אויב זי געווינט די וואלן ,האט עס געקענט גענוג אויפרעגן די
וויילער צו שטימען קעגן אלע רעפּובליקאנער קאנדידאטן .די
דעמאקראטן האבן געהאפט אז די וויילער וועלן געדענקן ווי
די רעפּובליקאנער האבן גע'רודפ'ט פּרעזידענט אבאמא די גאנ־
צע צייט פון זיין  8יאר קאדענץ ,נישט קאאפּערירנדיג מיט אים
אויפ'ן מינדעסטן ,צוליב די מורא אז דאס וועט הויבן זיין פּרעס־
טיזש .אויב גענוג דעמאקראטישע און זעלבסטשטענדיגע וויי־
לער זענען געווארן אויפגערעגט פון דעם ,האט דאס געגעבן
האפענונג פאר די דעמאקראטישע פּאליטישאנס אז זיי זאלן יא
קענען באזיגן א גרויסע צאל רעפּובליקאנער סענאטארן און
קאנגרעסלייט.
מאנטאג אווענט האבן שוין רעפּובליקאנער זשורנאליסטן
זיך געפּלאגט צו מאכן חשבונות ווי אזוי זיי וועלן כאטש
בלייבן מיט  52סענאטארן ,אבער רוב האבן זיך געטרייסט אז
אפילו אויב די סענאט פאלט איצט צו די דעמאקראטן ,וועט עס
צוריקקומען צו די רעפּובליקאנער אין צוויי יאר ,ווייל אין ,'18
וועלן  25דעמאקראטישע סענאטארן דארפן לויפן ,און עס וועט
שווערער מאכן פאר די דעמאקראטן צו געווינען אין יענע
וואלן ,איבערהויפּט ווען עס פירט זיך אין רוב צייטן אז דעם
פּרעזידענט'ס פּארטיי פארלירט אין די ערשטע קאנגרעסיאנא־
לע וואלן וואס קומען נאכ'ן פּרעזידענט זיג ,וואס אין דעם פאל
וועט עס זיין אין .'18
דינסטאג האט מען שוין אנגעהויבן הערן אפּשאצונגען פון
רעפּובליקאנער פּאליטישאנס און אקטיוויסטן אז א וואל
דורכפאל ווייזט נישט אויף שוואכקייט פאר די רעפּובליקאנער,
נאר עס איז א פּערזענליכע דורכפאל פאר טראמפּ ,ווייל אויב
זיי וואלטן געהאט כאטש וועלכן אנדערן קאנדידאט פאר פּרעזי־
דענט ,וואלט קלינטאן פארלוירן.
נאך א זאך וואס ווערט באשטעטיגט היי יאר איז ,די שטאר־
קע צעטיילונג אין לאנד .עס איז שוין נישטא די אמאליגע
לענדלסליידס ,ווען איין פּרעזידענט געווינט אן איבערוועגנדע
מערהייט פון די סטעיטס.
פּרעזידענט ריטשארד ניקסאן איז ווידערערוויילט געווארן
אין  ,'72געווינענדיג  49סטעיטס ,ער האט פארלוירן בלויז אין
מאסאטשוסעטס .פּרעזידענט ראנאלד רעיגען האט באוויזן די
זעלבע קונץ ווען ער איז ווידערערוויילט געווארן אין  ,'84וואס
דאן האט ער פארלוירן בלויז איין סטעיט ,מינעסאטא.
ווען פּרעזידענט לינדאן דזשאנסאן האט געווינען אין ,'64
איין יאר נאכדעם ווי ער איז געווארן פּרעזידענט נאכ'ן
אטענטאט פון פּרעזידענט קענעדי ,האט ער געווינען א שטוי־
נענדע  44סטעיטס .זיין רעפּובליקאנער קעגנער סענאטאר בערי
גאלדוואטער האט געווינען בלויז אין זיין אייגענע היים סטעיט
אריזאנא ,און אין עטליכע דרום סטעיטס וואו מען האט נישט
געקענט מוחל זיין פאר דזשאנסאן די סיוויל רייטס געזעצן
וואס ער האט דורכגעפירט.
ביל קלינטאן האט געווינען  32סטעיטס אין  ,'92און 31
סטעיטס ווען ער איז ווידערערוויילט געווארן פיר יאר
שפּעטער.
קיינער האט נישט פאראויסגעזאגט אפילו  30סטעיטס פאר
איינעם פון די צוויי איצטיגע פּרעזידענט קאנדידאטן ,קלינטאן
אדער טראמפּ.

דינסטאג פ' לך לך

ווען די וואלן שליסן זיך
די וואלן הויבן זיך אן צו ענדיגן דינסטאג  6:00אזייגער אווענט אין טיילן פון אינדיאנא און קענטאקי ,און די לעצ־
טע שטימען וואס מען קען פּערזענליך אפּגעבן וועט זיין אין די מערב אינזלען פון אלאסקא 1:00 ,אזייגער נאך האלבע
נאכט וואשינגטאן-ניו יארק צייט.
מען וועט מעגליך וויסן דעם וואל אויסגאנג  8:00אזייגער ,וואס דאן וועט מען שוין פארטיג זיין מיט די וואלן אין
פּענסילוועניע ,פלארידא ,אהייא און א צאל אנדערע סטעיטס ,אבער אזוי ווי טראמפּ מוז געווינען די דריי סטעיטס
פּענסילוועניע ,פלארידא און אהייא צו קענען אנקומען צו  270עלעקטארעל שטימען ,וועט מען שוין זען ווי אזוי די
וואלן זענען געגאנגען ,ווייל אויב קלינטאן וועט געווינען אפילו איינע פון די דריי פריער דערמאנטע סטעיטס ,איז שוין
דערנאך מיט די וואלן .מען וועט ווייטער מיטהאלטן מיט די וואלן רעזולטאטן פון אלע סטעיטס ,אבער מען וועט זיך
מער אפּגעבן מיט האלטן חשבונות ווי אזוי די סענאט און קאנגרעס וועלן ארויסקומען.
ווען עס וועט זיין  8:00אזייגער אין ניו יארק ,וועלן שוין געשלאסן זיין די וואלן אין סטעיטס וואס אינאיינעם האבן
זיי א  300עלעקטארעל שטימען .עס איז אוממעגליך אז אלע עלעקטארעל שטימען גייען פאר איין קאנדידאט ,אבער
יעדער האט דאך די חשבונות ווי פריער געזאגט.
אויב עס וועט
אבער זיין א נאענטער
פארמעסט אין די
סטעיט
וויכטיגע
פלארידא ,שוין אפּגע־
רעדט אויב עס וועט
אויך זיין נאענט אין
פּענסילוועניע ,וועט
דאס אויפלעבן דעם
טראמפּ קאמפּיין אין
אלע אנדערע סטעיטס
וואו מען קען נאך גיין
שטימען ,ווען די רע־
פּובליקאנער וויילער
וועלן איינזען אז זייער
קאנדידאט האט יא
אויסזיכטן צו געווינען,
און זיי וועלן יא
ארויסגיין שטימען
פאר אים.

די צייטונג  -נייעס בולעטין  -דינסטאג פ' לך לך ,תשע"ז

