Izotza
urtzen?

1945'gn. urtetik, naiz guda bukatu
arren, beste guda batean bizi izandu gera. Elkar iltzen ez gera jardun, bañan
gizonak gure artean eduki degun guda
ez da xamurragoa izandu, guda otza alegia. Bitarte ontan mundu guztia, gutxi
gora bera, bitan zatitua arkitu da, edo
Errusiarekin (Komunistekin) edo okzidentalekin. Baita ere bitarte ontan atomika armak, sortuak eta, batez ere, ugaritu egin dira. Munduko erririk indartsuenak arma oietaz jabetu dira, URSS,
USA eta Inglaterra. Gizon guztiak bildurtuta arkitzen dira arma oiek ekarri
ditzazketen gaitzagatik. Ori dala, ta danei ondo datorkielako ainbeste diru arma oietan ez gastatzea, Moscou'n tratatu bat izenpetu dute, esanaz alegia, arma oiekin ez dituztela prueba geiago
egingo
ez urpean, ez atmosferan. Alare
lenagotik dauzkatenak ortxe jarraitzen
dute prest edozeiñ unetan lertzeko.
Aspalditik dabiltza gai onen gañean
itzegiten eta lanean, ia nola arma guztiak alde batera utzi ditezken gizon guztien onerako ta munduaren pakerako.
Asko dira uste dutenak Moscou'ko tratatu orrekin guda otz ontako izotzak urtzen asi ote diran edo. Ala ere oraindikan eragozpen asko daude izotz-urtze
ortan.
Alde batetik, dudarik ez dago, erri
oiek borondate ona badaukatela eta
munduko pakea nai d u t e l a ,ala ere gauz
batetzaz oartu gaitezen. Oraindikan iru
oiek bakarrik dira pena merezi duten
atomika armak dauzkatenak, bañan badira beste batzuek bere oiek izateko asmoa daukatenak, eta bai errusitarrak eta
bai ipar-ameriketarrak naiago dute berak bakarrik jarrai munduko erri indartsuenak bezela bestien laguntzarik gabe.
Bañan beste erri oiek onartuko ote dute
tratatu ori? Onartuko ote du Frantziak?
Onartuko ote du Txinak? Ori da eragozpen bat eta ez txikiena gañera.
Okzidentalak militar billera batean alkartuak daude, N.A.T.O. (Ipar-Atlantiko Tratatuaren Organizazioa) alegia;
Errusiren menpekoak berriz Varsovi'ko
paktoa izenenekoan. Bi elkartasun oiek
dira mundu ontako indartsuenak, bien
artean batek bestia ez duela atakatuko

itz emango baluteke benetako pakea
izango genduke. Ori da errusitarrak lortu nai dutena. Bañan Frantziak, ezetzkoa
esan ta Alemaniak ere ez luke begi onez
ikusiko. Zergatik? Errusitarren itzetan
ez dutelako siñisten ori egiñ ezkero nola alabait este aldeko Alemania rekonozituko intekelako, eta europatarrak
Errusiaren arrisku bizi bizian arkituko
lirakela uste dutelako, au da, bere interesak gaizki defendituak izango liralakeko.
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