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Auzia eta epaia
• Hirugarren astea du, eta badirudi oraingoan ez duela
etenik izango HBren Mahai Nazionalekoen epaiketak.
Bideoaren auzia agertu baino askoz lehenagotik eta luzaroan ahalegindu da zenbait indar politiko eta sozial honelako juizioaren bila; grinatsu egon dira horrelakoak epaiketa honen zain. Bideoaren aitzakia tarteko, lortu dute
helburua: Mahai Nazional osoa Madrilgo Auzitegi Gorenak
juzgatzea. Horrelakoen ametsa da seguruenik, ereduzko
epaiaren bidez behingoz eta betirako garbi erabakita -ebakita, epaituta- uztea alde batekoen eta bestekoen arteko
tartea -leizea-, horrela gatazka gainditutzat emateko ustez.
Baina eta kondenatuko ez balituzte? Horren bila ibili
direnentzat -komunikabide, kazetari nahiz politikari izaneskandalua izango da, aldez aurretik kondenatuak dituztela baitirudi. Farisaikoa izango da, baina, eskandalua:
horrexen bila dabilenarena, alegia.
Irakurri berria dut liburu oso adierazgarri bat: ¿Proceso
al jurado? Conversaciones con Miguel Castells. Itsasondoko Mikelen epaiketaren inguruko elkarrizketa, Eva Forestek auzipetuaren abokatuari egina. Hasieratik amaieraraino salaketa gogorra ipintzen du Castells-ek: juizio paraleloa eraikia izana, alegia, batez ere zenbait ingurune politiko eta mediatikoren aldetik, eta aldez aurretik mutila kondenatu izana. Oso larria da hori benetako demokrazian,
justizia demokratikoari begira... Antzeko zerbait gertatzen
ari da Mahai Nazionalaren kasuan ere...
Zalantzarik gabe, bi kasuak -kausak- guztiz ezberdinak
dira. Batean, itxuraz delito nabarmena zatekeen gertakaria zegoen tartean. Bestean, delito-itxurarik ez duen gertakariagatik ari da juzgatzen auzitegia. Jurista ez naizen
honen iritziz, prozesuak berak ez du inolako itxurarik,
zuzenbide eta eskubide demokratikoen ikuspegitik begiratuta, eta sinestezina gertatzen zait bideoaren kontuagatik
kondena ditzaketenik. Epaiketaren aurkako sinadura
eskatu zidaten duela aste pare bat. Ez nuen sinatu, baina
ez agiriarekin bat ez nentorrelako; bestelako arrazoiak ez
dira hemen agertzekoak. Hona orain nire beranduko sinadura.
Baina eta mahaikide guztiak kondenatu eta espetxeratuko balituzte? Etsipena izango da hainbaten erreakzioa,
hitz horrek dituen adiera batean edo bestean, eta horrek
ondorioz dakartzan jarrera ustekabeko eta guzti. Baina
alde batekoen eskandalua nahiz bestekoen etsipena
antzuak izango dira, epaiaren zain geratuz gero, eta
mahaikideen prozesuak, auziperatzeak eta juizioak berak
adierazten duen eta dagoeneko ekarri duen kinka politiko
berriaz ez jabetzera eta hortik atera beharreko ondorioak
ez ateratzera.
Epaileen azken epaia auziperatuen aldekoa ala aurkakoa izango den benetan garrantzizkoa da, jakina. Baina

epaiaren aurretik auzia egon da eta dago, Mahai Nazional
osoa epaileen aurrean ipini duena; besterik gabe historikoa eta larria da Euskal Herriaren historia luzean mahaikide guztiak auziperatu eta tribunalaren aurrean ipini izana bera. Eta are adierazgarriagoa eta larriagoa da bideoaren auzi horrengatik auziperatu izana mahaikide guztiak:
orain arte eramandako konponbide guztien porrota adierazten duelako, besteren artean. Auzia bidegurutze horretaraino bultzatu eta eraman duten botereek -politikoek,
judizialek eta mediatikoekberen gain hartu beharrean dira horren erantzukizuna.
Handiak izango dira seguruenik horren ondorioak -eta
aldez aurretik ikusten ez errazak-, mahaikideen aldekoa
nahiz kontrakoa izan epaia.
Horregatik, atzera begira geratu gabe eta epaileen epaia
zein izango den zain egon gabe, ordua da oraindixetik
aurrera begira jartzea, auziak eta juizioak dagoeneko
hemengo gatazka bidegurutze berrian ipinia dutela ulertuz. Mahai Nazionalekoen kondenazioa sektore biolentoen
baztertze-bidean urrats guztiz garrantzikotzat hartzea,
besterik gabe, nahiz horien absoluzioa botere errepresiboen gaineko garaipen funtsezkotzat jotzea, besterik gabe, ez
da izango zentzuzkoa. Baina garbi ulertuz gero, aspalditxoko auziaren eta egun hauetako epaiketaren ondoren,
gatazkaren parametroak inola ere ez direla lehengoak
izango, ez alde batekoentzat eta ez bestekoentzat, orduan
badirudi prozesu hau guztia erabakigarria -gutxienez argigarria- izan daitekeela aurrera begira.
Auziaren sua Euskal Herriko bazterrak erretzen ari da
aspalditxotik, piztu zutenetik bertatik, eta epaileek beren
azken epaia eman aurretik. Aldeko nahiz aurkako epaia
eman, horiek ez dira gauza izango sua itzaltzeko, are
gutxiago erretako lurra eta giroa berritzeko. Politikariei
dagokie polikaren lur errea berritzeko ur bizigarria ekartzea eta giro politiko kixkaldua freskatzeko aire berria
zabaltzea.
Epaiaren aurretiko auziperatzeak eta juizioak eragin
duten astindu politiko-soziala abiapuntu eta aukera ona
da, beraz, orain arteko politikaren porrota ezagutzeko,
gatazkaren sakonera joateko eta horren konponketari bide
berriak irekitzeko. Euskal Herriaren autodeterminazioeskubidea onartzetik abiatuz.
Horrelako prozesu politiko berririk lehertarazteko balioko balu Mahai Nazionalaren auziperatze zentzugabe
horrek eta ondorioz etorriko den epai dramatikoak -mahaikideen aldekoa nahiz kontrakoa izan, bietan dramatikoa-,
orduan esan ahalko genuke agian mesedegarria izan dela
azken hilabete luze hauetan egin behar izan dugun bidaia
labirintiko galdu hau, HBren zuzendaritza osoa epaileen
aurrean ipini duena.

