DEHLER, BUNDESTAG (Alemaniko kamara)'ren BIGARREN LENDAKARIA MOSCOUN
Dakigunez guda aurreko Alemania bi
zatian erdibituta arkitzen da gaur. Guda
alemanak galdu-ta Errusi, Ipar-Ameriketa Inglaterra ta Frantziako gudariak bere eskuetan arturik lau zatitan ebaki zuten, zati oien bakoitzarentzako. 1948'gn.
urtean Ipar-ameriketa, Inglaterra ta
Frantziako gobernuek beren mendean
zeuden Alemaniko zatietan sortu zan
gobernua Alemaniko gobernu jatorra bezela ezagutu zuten. Gobernu orrek Alemaniko iru laurdenetan agintzen du, bañan zati t a t , errusitarrei tokatzen zitzaiena beste gobernu baten mendean
dago. Orretaz bada lengo Alemanian bi
gobernu ta bi estadu arkitzen dira. Bata
Alemaniko errepublika federala izenekoa ta Adenaur agintzalle daukana, bestea berriz Alemaniko errepublika errikoi izenekoa eta Ulbricht jauna agintari
bezela daukana. Eta naaspillo orren Berlingo uria, eta prolemi aundienetakoak
sortu azi dituana. Berlingo uri au alde
guztietatik errutsitarrei tokatzen zitzaien
zatiak inguratua dago, bañan ala ere
Alemaniko kapitala izana zala ta lenago
esnadako lau nazio oiek Berlin bera lau
zatitan ebaki zuten. Eta jakiña uri ortara joan al izateko bide jakiñak jarriak
dauzkate okzidentalak. Ortan dago arriskurik aundienetako. Errusitarrak batzuetan Ulbrichten Alemaniarekin pakea
izenpetuko dutela esaten dute. Ori gertatuko ezkero Berlinera joateko bide
piek Alemaniko komunisten mendean
arkituko lirake eta ori da okzidentalak
iñola ere onartuko ez dutena.
Alemani federalak uste du bera dala
benetako Alemania eta orregatik bere
politika guztia bi gai auetara dijoa: beste Alemania iñola ere ez dedilla estadu
bat bezela ezagutua izan, eta bigarren
Alemaniaren batasuna. Okzidentalak
orrekin konforme datozte bañan errusitarrak esaten dutenez Alemaniak bat
izan bear baldin badu, Alemani ori eziñ
ditekela neutrala baizik izan. Prolema au
konpontzen ez dan bitartean ez degu benetako pakerik izango munduan, guda
Berlinetik noiz nai sortu ditekelako.

Gauzak onela egonaz errez ikusten da
ez dirla onak izango Alemani federalaren
eta Errusiaren artu-emanak. Orain dala
egun gutxi Dehler jauna Bundestag'eko
bigarren lendakaria Mouscun izandu da
eta —iñork uzte etzuna— Khrouchtchev
izketaldi bat eduki du. Izketaldi ortan
Khrouchtchev oso paketsu eta Alemani
federalarekin artu-emanak ugaritzeko
asmoekin azaldu da... Gizarte guztiak
nai genduke pake maitasun oiek bentakoak izateak eta batez ere eginkorrak.
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