
דע פֿרַאנס גרַאנד–ָאריענט ַאדרעס פֿונעם
דער וועלט פֿון די פֿעלקער צו

אויפֿ– וועלט ּכדי דער פֿון פֿעלקער די פַֿײערלעך צו ַאדרעסירט זיך פֿרַאנס דע גרַאנד ָאריענט דער
צּווועקן זייער געוויסן.

קיין פַֿארמַײדן קענען מָאל נישט קיין וועט אינטערנַאציָאנַאלע שטרָאפֿגעריכט דָאס  
מענטשהייט. דער קעגן קיין פַֿארברעכן פֿעלקערמָארד און

ַאן צו שליסלטריט איז ַא יוסטיץ ַאלוועלטלעכע ַאן אַײנפֿירן ַאז דָאס מען הַאלט דָאך  
דרַײ די אויב נָאר פֿונקציָאנירן קען וועלט דעמָאקרַאטישע ַא ווַײל צוזַאמענלעבן,  ַאלוועלטלעכן

ָאּפגעטיילט. ממש זענען עקזעקוטיווע די געזעצגעבערישע און די געריכטעלעכע, די מַאכטן,
ַאן אַײנפֿירן זָאל בּפועל–ממש ּכדי מע ַארויס די ווענדונג לָאזט פֿרַאנס דע ָאריענט גרַאנד דער  

מענער ַאלע צו ַא וועלט–ָארדענונג אין וועלכער צופֿירן וועט ָאן ספֿק ווָאס יוסטיץ  ַאלוועלטלעכע
רעכט. זעלביקע די הָאבן וועלן פֿרויען און

ווערן שטרָאפֿגעריכט זָאל ַאז דָאס אינטערנַאציָאנַאלע ַאּפעלירט פֿרַאנס דע ָאריענט גרַאנד  דער
: רוים אין און צַײט אין אויספֿירלעך

זַײן כַארַאקטעריזירן זָאל ווָאס אַײנצוגעבן אין געריכט, אופֿן ַאן ַארַײנפֿירן דורך -  
יעדן ליגט אין עס ווַײל געריכט, צום ָאנקומען קענען זָאל יעדער מענטש ;  ַאלוועלטלעכקייט

מענטשהייט, גַאנצע די מענטש
ָאּפשַאפֿן דורכן און פָֿארברעכנס דערמָאנטע די פֿון אומפַֿאריָארלעכקייט די פַֿארשטַארקן דורך -  
אונטערגעשריבן דעם הָאבן ווָאס מדינות די בַײ רעטרָאַאקטיווקייט–ּכללים די צו אויסנַאמען  די

רוים–סטַאטוט,
פַֿאראייניק– די פֿון זיכערקייטס–רַאט מַאכט — דער עקזעקוטיווער דער בַײ צונעמען דורך -

אין ַא שולדיקן דעם קעגן ּפרָאצעדור די לעגַאלע ָאּפצושטעלן מעגלעכקייט — די פֿעלקער  טע
דער מענטשהייט. קעגן פַֿארברעכן אין ַא ָאדער  פֿעלקערמָארד

יֹש– און כינע אינדיע, שטַאטן, פַֿאראייניקטע די אויסנַאם, לענדער ָאן ַאלע צו ַאּפעלירן דורך -
אינטערנַאציָאנַאלע דָאס אַײנגעפֿירט הָאט ווָאס רוים–סטַאטוט דעם בַאשטעטיקן זָאלן זיי  ראל,

שטרָאפֿגעריכט.
אין רעכטצושטַאנד, אינטערנַאציָאנַאלער ַאן ווערן אַײנגעפֿירט וועט סוף–ּכל–סוף ַארום  ַאזוי

מלוכה–מַאכט. דער ַאנטקעגן ווערן ָאנערקענט וועלן יחיד יעדן פֿון רעכט די וועלכער
שווערסטע די דָאזיקע אין שולדיקע די ַאז ווערן מעגלעך וועט סוף–כֿל–סוף ַארום  ַאזוי

אומבַאשטרָאפֿט. בלַײבן נישט זָאלן פַֿארברעכנס

הַאפֿט. ַא יוסטיץ קריגן ַאלוועלטלעכע די סוף–ּכל–סוף וועט ַארום          ַאזוי

! קרבנות ַאלע פֿון ָאנדענק דעם ּכבֿוד און ָאּפגעבן בַאערן סוף–ּכל–סוף מען וועט ַארום ַאזוי

מענטשהייט דער קעגן פֿון פַֿארברעכנס די קרבנות ָאנדענק פֿון ָאּפהיטן דעם דָאס וועט ַארום  ַאזוי
זינען. שלמותדיקן ַא וועט קריגן און ַא פֿליכט, סּתם ווי מער עּפעס זַײן
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פֿרַאנס דע ָאריענט גרַאנד פֿון אייבערמַײסטער דער


