
Madrildik datorren… 
 

Esku bete lan, gero ere 
 
Martxoaren 11an, Madrilen, izan zen eztandak gauza asko lehertu eta txikiarazi zituen. 
Inork ez daki, ordea, zehazki, gaur oraindik, zenbat eta zenbateraino.  
 
Beste ezeren aurretik eta gainetik, ia berrehun hildako eta hainbat eta hainbat zauritu ekarri 
zituen leherketa basati hark. Baina ez hori bakarrik. Politikan ere izan du, eta izaten ari da, 
hainbat ondorio. Egun haren eta Martxoaren 14aren arteko gertakizunak ikertzeko sortu 
zen Komisioaren ondorio nagusi bateratu bakarra hori litzateke agian. 
 
Batzordea bere azken egunak bizitzen hasia da jadanik. Taldeetako ordezkariek iragan 
astean aurkeztu dituzte, hainbat hilabeteetako lanaren bueltan, atera dituzten ondorioak, 
bakoitzak bereak. 
 
Guk gureak, hogeita bederatzi orrialde eta hamalau ataleko txosten batean. Hasteko, hiru 
ideia nagusi. Bat: ezin da terrorismoa gure artean hainbatek egin nahi izan duen, eta gaur 
oraindik egin nahi duen,  bezala, arinkeria eta sinplekeriaz analiza, menderatu eta gainditu 
nahi bada behintzat. Bi:  ez sinestekoa da zenbaterainoko zabarkeriaz beteak izan diren 
bazterrak martxoaren 11ra eraman gintuen terrorismoari aurre egiterakoan. Eta hiru: 
gezurra eta manipulazioa barra-barra erabili ziren martxoaren hamaika eta hamalaua artean, 
ekintza haiek ETAri erantsi nahian. 
 
Hiru ideia edo konklusio atzera begira, hainbat eta hainbat ordutako entzuketa eta 
azterketetan oinarrituak, eta, ondoren, hainbat gomendio, honi eta hari buruz, etorkizunari 
begira. Biktimei ematen zaien tratua dela, ikerketarako komisioa bera dela, lehergailuen 
zainketa, koordinazio poliziala, epaiketa erakundea bera, edo islamiarrekiko harremanak 
direla, bada zer hobeturik, eta horiek jasotzen dituzten proposapenak egiten saiatu gara. 
Gomendio guztien horien artean,ordea, nola ez, ezinbesteko zen, jakina, “Askatasunaren 
aldeko eta Terrorismoaren aurkako” hain dotoreki, eta bide-batez maltzurki, izendatu zuten 
“Itun”ari buruz ere gure iritzia ematea eta eman dugu. 
 
Lehendik ere esana dut: Itun haren gezurraz jabetu gabe zegoen edonork ba du  nondik 
ikasi Martxoaren hamaikako gertakizunen jiran eta arian. Euskal abertzaleak politikoki 
jipoitzeko batez ere sortu zuten Espainiako bi alderdi nagusiek, PPk eta PSOEk, Itun hura, 
eta hori izan da, besteak beste, martxoaren hamaikako gertakizun ankerrek bistarazi dutena. 
Gure gomendioa, horregatik, hitz bitara ekarriz, hauxe litzateke: ehortzi ezazue, bere 
horretan, Itun hori. 
 
Ondorengo egunetan itxiko da Batzordea. Ez, ordea, itxura guztien arabera, batzorde 
horren inguruko esamesak. Gauza asko lehertu bai zituen, esan bezala, lehertu ere, (eta 
lehertzen segitzen du) martxoaren hamaikako eztandak. Gaur da eguna, ordea, zenbat 
gauza eta zenbateraino lehertu eta txikitu zituen, edota lehertuko eta txikituko dituen, inork 
ez duela garbi ikusten.  
 
Garbi da, egun hauetan inoiz baino garbiago, PPk su eman nahi liekeela bazterrei, behin 
egun hark agintetik atera zituenez. Eginahal horietan ari da, eten gabe. Horretan, jakina, ez 
du lagunik aurkituko, eta hori izango da, azken funtsean, batzordeak bere ondorioak 
ateratzerakoan, bakarrik gelditzera eramango duena. 
 



Hor ez dira, baina, mugimenduak eta “leherketa” politikoak amaituko. Zer lehertua hobeto 
dago, oraindik ere, espainiar politikan, gauzak konponbidean jarri nahi badira  behintzat. 
Aznarek bereak eta bost egin zituen, bere agintaldiko azken lau urteetan bereziki, bazterrak 
lotu eta ongi lotzen. Baina Martxoaren 11ak,besteak beste, ondorio hori izan zuen: den-
dena ez bada ere, gauza asko, airean jarri zuela beste behin. Horregatik, batzordeak bere 
lanak amaituko ditu, baina esku bete lan geldituko da egiteko.    
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