צו דעם רעדַאקטָאר ֿפון ֿפָארװערטס:
חשובער רעדַאקטָאר:
איך בין געװען זײער ַאנטױשט לייענענדיק דעם ַארטיקל
"ַא יידישע טרַאגיקָאמעדיע אין װילנע" אויף די שּפַאלטן
ֿפון דעם נומער ֿפון ֿפָארװערטס פונעם 52טן ֿפעברוַאר.
איך הָאב ניט ֿפַארשטַאנען דעם ציל ֿפונעם דָאזיקן ַארטיקל.
דער אינהַאלט און בַאזונדערס דער טָאן ֿפון ַארטיקל ֿפירן
צום אױסֿפיר ַאז דער מחבר ,װעלכער הָאט זיך בַאהַאלטן
אונטער ַא ּפסעװדָאנים ,הָאט געװָאלט ּפשוט ֿפַארלױמדן
דעם כַארַאקטער און שם ֿפון יידישן געלערנטן און
שרַײבער דוד קַאץ.
ָאבער מער ּפַײנלעך ֿפַאר מיר איז דער ֿפַאקט ווָאס די
רעדַאקציע ֿפון אַײער צַײטונג הָאט דעם ַארטיקל געדרוקט
– און דװקא מיט ַא ֿפָאטָאגרַאֿפיע ֿפון קַאצן ,אױסנוצנדיק
זַײן בַארימטקַײט ּכדי צו ציען די אױֿפמערקזַאמקַײט ֿפון די
לײענער – און גלַײכצַײטיק ניט געגעבן קַײן געלעגנהַײט
אָּפצוענטפערן די ּפחדנישע ַאטַאקע.

די ֿפָאגלגנדיקע װערטער זַײנען געשריבן געװָארן מיט מער
װי  25יָאר צוריק װעגן ַא יידישן זשורנַאליסט און
שרַײבערַ ,א מיטגליד ֿפון רעדַאקציע ֿפון דער מָאנטרעַאלער
טָאגצַײטונג דער קענעדער ָאדלער .עס איז געשריבן
געװָארן ֿפון הױּפט רעדַאקטָאר ,יוסף גַאלײ.
"ער איז ניט געװען קַײן אױסלַאכער און הָאט ניט געזוכט
מבטל צו זַײןָ ,אדער מַאכן ּכעפרא-דארעא ַא געװיסן יחיד
ָאדער ַא בַאװעגונג װָאס איז אים ניט געװען צום הַארצן.
װי ַא טָאלערַאנטער מעטנש הָאט [ער] בַאנומען ַאז שַארֿפע
סַאטירע ,דָאס אױסלַאכן און זידלען ...איז ניט קיין
קָאנסטרוקטיװער בַײטרָאג צו דעם יידישן לעבן ...עס איז
געװען זַײן גרױסער ֿפַארדינסט ,װי ַא שרַײבער ,װָאס ער
הָאט ...זיך בַאצױגן מיט ציװיליזירטקַײט ,עכט
מענטשלעכער טָאלערַאנץ צו ַאלץ װָאס הָאט אין זיך
געטרָאגן דעם קערן ֿפון ערלעכער שטרעבונג און ּפָאזיטיװן
דרַאנג".
ַאלץ װָאס דער שרַײבער ֿפון ַארטיקל כַארַאקטעריזירט װי
נעגַאטיװ ,דַאכט זיך מיר ,קען מען אױסטַײטשן װי
ּפָאזיטיװ ,סּפעציעל קַאצ'ס ַאזױגערוֿפענע

ַאנטי־ליטװישע־רעגירונג ַאקטיװיטעטן ,צו ֿפַארטײדיקן
געװעזענע יידישע ּפַארטיזַאנער װעלכע די ליטװישע
רעגירונג הָאט מיט ַא ּפָאר יָאר צוריק בַאשולדיקט ַאלס
מלחמה ֿפַארברעכער.
איך מיין ַאז די עטיק און װערטן ֿפון קענעדער ַאדלער ,אין
די 55ער05 ,ער און 25ער יָארן ֿפון לעצטן יָארהונדערט,
זַײנען געװען אױף ַא העכערן ניװָא ֿפון הַײנטיקן יידישן
ֿפָארװערטס.
צי װָאלט דער ענגלישער ֿפָארװערטס ,װָאס דערגרייכט ַא
ֿפיל גרעסערן עולם ,געדרוקט ַאזַא ַארטיקל װעגן דוד קַאץ?
און אונטער ַא ּפסעװדָאנים? איך בין זיכער ַאז ניט.
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