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საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD) არასამეწარმეო, არასამთავრობო 
ორგანიზაციაა. ჩვენი ძირითად მიზნებია: საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ქვეყნის ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვის პრინციპების 
განმტკიცება და ქვეყნის მდგრადი განვითარების პირობების შექმნა. მიზნებიდან გამომდინარე, 
ჩვენი საქმიანობა მოიცავს: კვლევას, მონიტორინგს, ადვოკატირებასა და სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას. ჩვენი ღირებულებები ეფუძნება 
თანასწორობის, ადამიანის თავისუფლების, პატივისცემის, ანგარიშვალდებულების და 
გამჭირვალობის პრინციპებს.  

 

საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრთან არსებული ტერორიზმის კვლევის ცენტრი 
არის პირველი ქართული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ტერორიზმის, რადიკალიზაციისა და 
ძალადობრივი ექსტრემიზმის კვლევა და ამ ფენომენებთან დაკავშირებულ საკითხებთან 
მიმართებაში არსებული ცოდნის ნაკლებობის შევსება. ცენტრი საკუთარ მისიად მოიაზრებს 
შექმნას იმ ტიპის პროდუქტები, რომელიც სამომავლოდ საქართველოში ხსენებული საკითხების 
უფრო სიღრმისეულ კვლევას შეუწყობს ხელს, ასევე დაეხმარება ამ საკითხების მოქმედ 
მკვლევარებსა და ამ მიმართულებით მომუშავე პრაქტიკოსებს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ავტორი: ბაია კაპანაძე 
კვლევის ხელმძღვანელი: მარიამ თოხაძე 
რედაქტორები: ქეთევან სართანია, გიორგი გოგუაძე 
დოკუმენტის დიზაინი: თამუნა არბოლიშვილი 
 
 
 
 
 
წინამდებარე კვლევაში გამოხატული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა არ 
გამოხატავდეს საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის პოზიციას. ცენტრის 
წერილობითი თანხმობის გარეშე დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ შეიძლება გადაიბეჭდოს 
ნებისმიერი, მათ შორის ელექტრონული ან მექანიკური ფორმით.  
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2007 - ზაპატერო უარყოფს ბატასუნას ლიდერის, არნალდო ოტეჯის წინადადებას, რომ დაიწყოს 
სამშვიდობო მოლაპარაკებები ესპანეთის მხრიდან დიდი დათმობების მოთხოვნის გარეშე. 
აპრილში, ეტა აცხადებს, რომ მზად არის კომპრომისზე წასასვლელად, თუ ესპანეთი შეაჩერებს 
სამხედროების დაპატიმრებას ბასკეთის ქვეყანაში. 
 
2008 - ზაპატერო გამორიცხავს ეტასთან სამშვიდობო მოლაპარაკების ნებისმიერ შესაძლებლობას 
და ამბობს, რომ ერთადერთი ვარიანტი - ცალმხრივი ჩაბარებაა. ისაიას კარასკო, სოციალისტური 
პარტიის ყოფილი მრჩეველი მოკლეს მონდრაგონში. ნოემბერში, ეტა იღებს პასუხისმგებლობას 10 
დაბომბვისთვის და ამბობს, რომ იგი განახორციელებს კამპანიას ბასკეთის 
დამოუკიდებლობისთვის. 
 
2010 - ნორმანდიაში დააპატიმრეს იბონ გოგესკოეცეა (Ibon Gogeascoechea), ეტა-ს უკანასკნელი 
ლიდერი, რომელიც გაქცეული იყო 1997 წელს მეფე ხუან კარლოს მკვლელობის მცდელობისთვის. 
 
2011 - ეტა აცხადებს მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ იანვარში. მთავრობა უარყოფს მას და 
მოითხოვს, რომ ეტა-მ, საბოლოდ, უარი თქვას ძალადობაზე და მის ყველა საქმიანობაზე. 
 
2011 - ოქტომბერში, ეტა აცხადებს ძალადობის "საბოლოო დასრულებას" და გადადის 
მოლაპარაკებების ფაზაზე საფრანგეთთან და ესპანეთთან, რომლებიც ითხოვენ იარაღის 
დათმობას. ეტა. ასევე, ახსენებს შესაძლო იარაღის გადაცემას ან დაშლას. 
 
2015 - პარიზში დააპატიმრეს ეგოიზ ურრუტიკოსექსი (Egoitz Urrutikoetxea). საფრანგეთში კი, 
დააკავეს მოქმედი ლიდერი, მიქელ ირასორზა (Mikel Irastorza) 
 
2017 - 8 აპრილს, ეტა ეფექტიანად ასრულებს შეიარაღებულ კამპანიას და აცხადებს, რომ იგი 
მთლიანად განიარაღებულია, ხოლო პოლიციას უმხელს იარაღის, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა 
და საბრძოლო მასალის ადგილმდებარეობის შესახებ -საფრანგეთის ქალაქ ბაიონში. ესპანეთის 
მთავრობა ეტა-ს ნაბიჯს დადებითად აფასებს, მაგრამ აცხადებს, რომ ეს არასაკმარისია და 
მოუწოდებს ჯგუფს ოფიციალურად დაითხოვოს წევრები და ბოდიში მოუხადონ თავის მსხვერპლსა 
და საზოგადოებას.  
 
2018 - 2 მაისს, ეტა ავრცელებს აუდიო შეტყობინებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ მან "მთლიანად 
დაშალა ყველა მისი სტრუქტურა", და რომ ის "აღარ გამოთქვამს პოლიტიკურ პოზიციებს". იმავე 
თვის ბოლოს, ჯგუფი ბოდიშს იხდის მსხვერპლისა და მათი ახლობლებისთვის მიყენებული 
ზიანისთვის. ესპანეთი მიესალმება ბოდიშს, მაგრამ ამბობს, რომ მათ დიდი ხნის წინ უნდა 
მოეხადათ ბოდიში და რომ ბასკები და ესპანელი ხალხი მათ ვერასოდეს აპატიებენ. 
 
 
  



	 4 

 

 

 

 

 

აბსტრაქტი 

 

 
2018 წლის 2 მაისს, 60-წლიანი ბრძოლის შემდეგ, ბასკების ტერორისტულმა ორგანიზაციამ Euskadi 
Ta Askatasuna (ETA) - ეტა-მ განაცხადა, რომ მიაღწია “ციკლის ბოლოს” და ოფიციალურად დაიშალა 
(Mahoney, 2018: 916). დაარსების დღიდან ეტა იყო, ერთ-ერთი, ყველაზე აქტიური მეამბოხე-
სეპარატისტული ორგანზაცია ევროპაში, რომელმაც ნახევარ საუკუნეზე მეტი იარსება. 1958 
წლიდან ეტა ბასკი ხალხისთვის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ფორმირებისთვის იბრძოდა. მისი 
არსებობის პერიოდში ჯგუფმა 2000-ზე მეტი ძალადობრივ-ტერორისტული თავდასხმა 
განახორციელა, მოკლა გენერალი ფრანცისკო ფრანკოს არჩეული მემკვიდრე და 
ხელმძღვანელობდა მარიონეტულ პოლიტიკურ პარტიას, რომელმაც დაიკავა ადგილები როგორც 
რეგიონულ, ისე ეროვნულ პარლამენტებში (Mahoney, 2018: 916). მიუხედავად ესპანეთის და 
საფრანგეთის მთავრობების ერთიანი ძალისხმევისა და მათ მიერ განხორციელებული კონტრ-
ტერორისტული ოპერაციებისა, ეტა მაინც ახორციელებდა ტერორისტულ ქმედებებს (Alonso, 2016: 
2). მიუხედავად იმისა, რომ ტერორიზმის გამოყენებით ეტა-მ ვერ მიაღწია თავის მთავარ 
პოლიტიკურ მიზანს - შეექმნა დამოუკიდებელი ბასკური სახელმწიფო, ჯგუფს საშუალება მიეცა 
წამყვანი პოზიცია დაეკავებინა, როგორც ბასკეთის რადიკალურ სეპარატისტულ მოძრაობაში, 
ასევე - პოლიტიკური პროცესების მართვაში (Murua, 2016: 5).  
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რადგან 1937 წელს ქალაქ გერნიკას დაბომბვის შემდეგ, დიქტატორ ფრანცისკო ფრანკოს 
მომხრეებმა დაიკავეს ბასკების ტერიტორია (Sullivan, 2015: 7). 1939 წელს ესპანეთის სათავეში 
ფრანკოს მთავრობა მოვიდა და რესპუბლიკელების მიერ მიღებული ყველა კანონი გაუქმებულად 
გამოაცხადა, მათ შორის - კატალონიის და ბასკეთის ავტონომიები.  მათ, ასევე, ბასკური ენით 
საუბარი აკრძალეს ყველა დაწესებულებაში, გარდა ეკლესიისა.  ბასკების ნაციონალისტურმა 
პარტიამ არალეგალური მოღვაწეობა ემიგრაციაში გააგრძელა. ფრანკოს დიქტატურასთან ბასკების 
ბრძოლა თავისუფლებისათვის, საკამოდ რთული აღმოჩნდა. ამიტომ, ბასკი ნაციონალსტების 
ერთმა ნაწილმა ბრძოლის სხვა ფორმას – ტერორს მიმართა. მათ 1959 წელს დააარსეს 
ორგანიზაცია ეტა (მაღრაძე და სხვები, 2016: 63); (Sullivan, 2015: 13). 

ეტა (Euskadi Ta Askatasuna – ბასკების სამშობლო და თავისუფლება), როგორც ორგანიზაცია, 
საზოგადოებას მანიფესტის საშუალებით წარუდგა. მანიფესტში, ეტა-ს წევრებმა, საკუთარი თავი 
ბასკეთის მთავრობის მემკვიდრეებად წარმოადგინეს.  თავდაპირველად ეტა განისაზღვრა, 
როგორც პატრიოტული, აპოლიტიკური, სეკულარული და დემოკრატიული ორგანიზაცია, რომელიც 
იცავდა თვითგამორკვევის უფლებას (Fernandez, 2017: 22). 

ეტა-მ, მისი დამფუძნებელის, საბინო არანასგან განსხვავებით (Whitfield, 2015:2; Molina and Muro, 
2017: 22), ბასკური ნაციონალიზმის ყველაზე ექსტრემალური ფორმა აირჩია. ეტა ახალგაზრდა 
ბასკების ჯგუფისგან დაიბადა, რომლებიც, 1950-იან წლებში, სულ უფრო და უფრო 
იმედგაცრუებულნი რჩებოდნენ ფრანკოს რეჟიმის წინააღმდეგ საზოგადოების პასიურობით. ეტა 
საკუთარ თავს მიიჩნევდა პოლიტიკურ ორგანიზაციად, რომელიც თავისი მიზნების მისაღწევად 
შეიარაღებულ ბრძოლას აწარმოებდა. 

ეტა-ს ახალი პოლიტიკური მიზანი წარმოადგენდა დამოუკიდებელი სოციალისტური სახელმწიფოს 
- Euskal Herria-ს (”ბასკურ ენაზე მოლაპარაკე ხალხის მიწა”) ჩამოყალიბებას, რომელიც დღეს, 
ბისკაიის ყურის გარშემო, ესპანეთისა და საფრანგეთის საზღვრებზე გადის (Whitfield, 2015: 2). ეტა-
ს თქმით, ბასკეთის სახელმწიფო შვიდ ადმინისტრაციულ ერთეულს მოიცავს - ესპანეთის მხრიდან 
სამ პროვინციას: არაბა, გიპუზკოა და ვიზკაია; ნავარის ესპანეთის ავტონომიურ საზოგადოებას; და 
საფრანგეთის მხრიდან სამ პროვინციას: ქვემო ნავარი, ლეიბორდი და სოლე (Barros and Gil-Alana, 
2006: 97). ადრეულ წლებში ეტა-სთვის დამახასიათებელი იყო ხანგრძლივი იდეოლოგიური 
დისკუსიები, მრავალრიცხოვანი გაყოფა და პროპაგანდა. ასევე, დივერსიის და შეიარაღებული 
მოქმედებების თანდათანობითი ესკალაცია. თავდაპირველად, ეტა სოციალურ მოძრაობას 
წარმოადგენდა და ანტიკოლონიალური ხასიათის იყო. შემდეგში, თავი მან მარქსისტულ–
ლენინისტურ დაჯგუფებად გამოაცხადა, რომლის მიზანი არამარტო ბასკეთის სახელმწიფოს, 
არამედ სოციალიზმის მშენებლობაც იყო (Molina and Muro, 2017: 24). 
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მშვიდობიან ინტეგრირებას ცდილობდა. ამ პერიოდის განმავლობაში, ეტა–ში დარჩენილმა 
წევრებმა შეიმუშავეს ახალი სტრატეგია და გაზარდეს ჯგუფის ტერორისტული ძალადობა, რათა 
სიგნალი გაეგზავნათ ენთუზიაზმით აღსავსე ბასკი სეპარატისტებისთვის (Mahoney, 2018: 921).  

მიუხედავად არსებული დემოკრატიული სისტემისა, ეტა კვლავ განაგრძობდა სხვადასხვა სახის 
ტერორისტული ქმედებების განხორციელებას. ეტა-ს თავდასხმის მთავარი ობიექტები 
სახელმწიფო აპარატის, სამხედრო და პოლიციის მაღალჩინოსნები იყვნენ. იმ პერიოდისთვის, 
ორგანიზაციის წევრთა რაოდენობა 500 კაცს აღწევდა, მათ შორის, 200 მებრძოლი იყო, 
დანარჩენები კი - მათი მხარდამჭერები. ეტა-ს ყველაზე გავრცელებული ტაქტიკა მსხვერპლისთვის 
კეფაში ტყვიის სროლა იყო. როგორც დოდეკა სალეგიმ (Dodega Salegi) განაცხადა, “ესპანეთს არც 
ერთ ომში არ დაუკარგავს იმდენი გენერალი, რამდენიც ეტა–მ შეიწირა” (Woodworth, 2001: 5).  

1983 - 1992 წლებში, ეტა-ს ახალი ფრთის (ETA-pm) დაშლის შემდეგ, ეტა-მ მიიღო ახალი სტრატეგია, 
რომლის მეშვეობითაც, ის ცდილობდა მაქსიმალური ტკივილი მიეყენებინა ესპანეთის 
მოსახლეობისთვის, რათა ესპანეთის მთავრობა იძულებული გამხდარიყო ეღიარებინა ბასკეთის 
სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა. ხოლო 1992 წლიდან - ეტა ტერორიზმს, ძირითადად, 
სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩასაშლელად იყენებდა - მიზანი საკუთარი სიცოცხლის 
გახანგრძლივება და მისი რადიკალური ბასკეთის სეპარატისტულ მოძრაობაში სტატუსის 
შენარჩუნება იყო (Mahoney, 2018: 921).  

1975-1995 წლებში ეტა–მ ბასკების გარკვეული ნაწილის მხრიდან კვლავ მოიპოვა როგორც 
მორალური, ისე ფინანსური მხარდაჭერა. განსაკუთრებით, ესპანეთის გარდამავალ პერიოდში, 
1976-1981 წლებში, გაიზარდა ეტა-ს მიერ განხორციელებული ტერაქტების რიცხვი და შედეგად, 302 
ადამიანი დაიღუპა. ეს წლები ცნობილი გახდა, როგორც "წამყვანი წლები”, რადგან ეტა-ს 
ძალადობრივ ქმედებებს ყოველკვირეული გაზეთების სათაურებში წამყვანი ადგილი ეკავა. 
ძალადობის დონე შემცირდა 1980-იანი წლების შემდგომ. ეტა-მ მოკლა 845 ადამიანი 52-წლიანი 
ისტორიის განმავლობაში - 802 - დემოკრატიულ პერიოდში და 43 - დიქტატორის ქვეშ (Molina and 
Muro, 2017: 38).  

1986 წელს, ესპანეთსა და საფრანგეთის შორის გააფორმდა ახალი ხელშეკრულება, რომელიც 
საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთობლივ ბრძოლას ითვალისწინებდა, და ასევე, 
კრძალავდა ეტა-ს წევრებისათვის პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემას. შედეგად, ეტა-ს 
ლიდერებმა, მათ შორის, მუხიკო გარენდამ ორგანიზაციის წევრებს მოუწოდა, რომ მთელი ენერგია 
და კონცენტრაცია მხოლოდ ფრანგ ტურისტებზე, სატვირთო ავტომობილებსა და საექსკურსიო 
ავტობუსებზე თავდასხმებზე და ტერორზე მოეხდინათ (Mahoney, 2018: 933).    

საპასუხოდ, 1987–1992 წლებში საფრანგეთისა და ესპანეთის სპეცსამსახურებმა ეტა-ს საპასუხო 
დარტყმა მიაყენეს - 500–ზე მეტი აქტივისტი, მათ შორის, თითქმის ყველა ლიდერი დააპატიმრეს 
და გაასამართლეს. ეტა-მ ბასკი მეწარმეებისგანაც უარი მიიღო ფინანსურ დახმარებაზე. 
შესაბამისად, ორგანიზაციაშიც გაჩნდა შიდა პრობლემები, რომლის შედეგადაც, 1990–იანი წლების 
დასაწყისში ეტა–ს წევრთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა. მიუხედავად ამისა, ეტა კვლავ 
აგრძელებდა ტერორისტულ საქმიანობას (Molina and Muro, 2017: 36). 1995–დან 2011 წლამდე 
პერიოდი ხასიათდება, როგორც ეტა–ს ცნობიერების ამაღლების პერიოდი. ეტა მიხვდა, რომ 
სამხედრო გამარჯვება შეუძლებელი იყო (ანტი-ტერორიზმის ეფექტიანობის გამო) და მის მიერ 
განხორციელებული ძალადობრივი მეთოდების მზარდი წინააღმდეგობის გამო. 1997 წელს, ეტა-მ 
გაიტაცა და შემდეგ მოკლა ბასკეთის მუნიციპალური საბჭოს წევრი და მემარჯვენე სახალხო 
პარტიის (Popular Party) მრჩეველი, მიგელ ბლანკო. ამ მკვლელობამ ესპანელი ხალხის აღშფოთება 
გამოიწვია, რის გამოც ეტა-ს ავტორიტეტი მკვეთრად შეილახა. ესპანელმა ხალხმა გრანდიოზული 
დემონსტრაცია გამართა, რომელშიც 1.5 მილიონი ადამიანი მონაწილეობდა (Molina and Muro, 2017: 
39). ამის შედეგად, უფრო აშკარა ანტი-ტერორისტული და ანტი-ბასკური ნაციონალისტური 
აქტივიზმი წარმოიშვა -  ერმუას ფორუმის (Foro de Ermua) სახელით, რომელსაც ის ბასკონური 
ქალაქის საპატივსაცემოდ დაარქვეს (Whitfiled, 2015: 4).  

1998 წელს ორგანიზაციამ ლიზარას დეკლარაციის (Lizarra Pact) თანახმად ტერაქტებზე დროებით 
უარი განაცხადა. ჟენევაში გამართული მოლაპარაკების შედეგად დიალოგის მიღწევა ვერ 
მოხერხდა. შესაბამისად, 2000 წელს, იანვარში, ეტა-მ განაახლა თავისი ტერორისტული კამპანია 
(Mahoney, 2018: 930).  
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ეტა მონაწილეობდა “ბასკური ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის” - Basque National 
Liberation (MLNV) შემუშავებაში, რომელიც სპეციალური დამოუკიდებლობის მომხრე ჯგუფების 
ქსელია, მათ შორის, პროფკავშირების, კულტურული გაერთიანებების, ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების აგრეთვე - ისეთი პარტიების, როგორიცაა ჰერი ბატასუნა (Herri Batasuna), 
რომელიც 1978 წელს შეიქმნა (Duhart, 2019: 6).  

ასევე, აღსანიშნავია, პოლიტიკური პარტია ჰერი ბატასუნა-ს (მოგვიანებით ბატასუნა) 
მნიშვნელოვანი როლი, რომელიც 1978 წლიდან იღებდა მონაწილეობას ბასკეთის არჩევნებში და 
მუდმივად აგროვებდა ხმების 15%-ს. ეტა და ფართო ნაციონალური მოძრაობა - MLNV, ბასკეთის 
ავტონომიას არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნევდა, ხოლო ესპანეთის დემოკრატიას 
არალეგიტიმურს უწოდებდა. პოლიტიკური ამნისტიის შემდეგ, ესპანეთის უსაფრთხოების 
სამსახურებმა კვლავ განაახლეს ეტა-ს მიმართ თავიანთი დამოკიდებულება და შესაბამისად, 
ძალადობაც გაგრძელდა (Whitfield, 2015: 5).  
2000-იანი წლების შუა პერიოდში ეტა პოლიტიკურად იზოლორებული იყო, მათ შორის, 
რადიკალური ბასკი სეპარატისტების მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციამ 2018 წლამდე 
იარსება, 2011 წლისთვის ის უკვე საკმაოდ დასუსტებული იყო, როდესაც მან ცალმხრივი ცეცხლის 
შეწყვეტის შესახებ. ეს იყო მისი  პირველი ნაბიჯი საბოლო დაშლისკენ (Mahoney, 2018: 931).   
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2002 წელს, ესპანეთის პარლამენტმა კენჭი უყარა პოლიტიკურ პარტიებზე კანონში ცვლილებების 
შეტანას, რომელიც ბატასუნას (პოლიტიკური პარტიის) აკრძალვას ეხებოდა. ესპანეთის მთავრობის 
მიერ მიღებულმა მკაცრმა ზომებმა საგრძნობლად შეზღუდა ეტა-ს ოპერატიული შესაძლებლობები. 
არსებული არაპროგრნოზირებადი გარემოებები ხელს არ უშლიდა ახალი ინიციატივების შექმნას. 
მათ შორის, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, სადაო წინადადება, ბასკების პრეზიდენტს ხუან 
ხოსე იბარეტექსს (Juan José Ibarretxe) ეკუთვნის, რომელმაც, ევსკადის (ბასკეთის სამშობლოს) 
ესპანეთთან “თავისუფალი ასოციაციის” ურთერთობა შესთავაზა (Whitfield, 2015: 6).  

ამავდროულად, საზოგადოების ყურადღების მიღმა, სტრატეგიული საუბრები იმართებოდა 
არნალდო ოტეგის (Arnaldo Otegi) - ბატასუნას ლიდერსა და ბასკების სოციალისტური პარტიის (PSE) 
პრეზიდენტს, ჯესი ეგიგურენს (Jesús Eguiguren) შორის. შეხვედრები მიზნად ისახავდა ადრეული 
სამშვიდობო ძალისხმევის წარუმატებლობის მიზეზების გაანალიზებასა და პოლიტიკური ჩიხიდან 
გამოსვლის შესაძლებლობებს Whitfield, 2015: 6). 

ბასკეთის საკითხებში ყოველგვარი ჩარევა აღიქმებოდა, როგორც ესპანეთის სუვერენიტეტის 
შელახვად. მიუხედავად ამისა, ბასკებმა მაინც განაგრძეს დახმარების ძიება სხვა ქვეყნებში და 
საერთაშორისო წარმომადგენლობებში. სოციალურმა მოძრაობა ელკარმა (Elkarri) საერთაშორისო 
ექსპერტები მოიწვია ბასკური ქვეყნის მოსანახულებლად. ის ასევე დაუკავშირდა აშშ–ში მყოფ 
ექსპერტებს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში, რომლებიც 1990 წლიდან ადევნებდნენ 
თვალს ბასკეთში განვითარებულ მოვლენებს.  ამასთან, სხვა საერთაშორისო პირებმაც დაიწყეს 
ჩარევა, მათ შორის, ჟენევაში დაფუძნებულმა ჰუმანიტარული დიალოგის ცენტრმა (HD Center), 
რომელიც ეტა-ს 2003 წლის ბოლოს დაუკავშირდა Whitfield, 2015: 7). 

2004 წლის 11 მარტს, ესპანეთის საყოველთაო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, ისლამურმა 
ექსტრემისტებმა მადრიდის სამგზავრო მატარებლებზე ტერაქტი მოაწყეს. სახალხო პარტიამ (PP) 
თავის კამპანიაში ეტა-ს წინააღმდეგ თავისი წარმატება ახსენა, ხოლო აზნარის ოფიციალურმა 
წარმომადგენლებმა სწრაფად გამოაცხადეს ეტას-ს პასუხისმგებლობა მადრიდის სამგზავრო 
მატარებლის ტერაქტთან დაკავშირებით. შედეგად, სახალხო პარტიამ თავის კამპანიაში 
წარმოდგენილი ფაქტი ვერ დაამტკიცა, რის გამოც ესპანელმა ამომრჩეველმა თავი მოტყუებულად 
იგრძნო და 14 მარტს ესპანეთის სოციალისტური მუშათა პარტიის (PSOE) ხოსე ლუის როდრიგეს 
ზაპატაროს (José Luis Rodríguez Zapatero) გადასცა საარჩევნო გამარჯვება (Whitfield, 2015: 7) (Alonso, 
2013: 114).  

ზაპატეროს მმართველობის პირველი ვადა ორიენტირებული იყო სოციალური ცვლილებების 
შემოღებით და ესპანეთის ავტონომიური თემების მარეგულირებელი რეფორმებით. ზაპატეროს 
პოლიტიკური ბრძოლის ცენტრში იყო დიალოგი ეტა-სთან.  2005 წლის მაისში, მან ეტა-ს საკითხთან 
დაკავშირებით პარლამენტის თანხმობა მიიღო (Whitfield, 2015: 7).  

2004 წლის ნოემბერში ახალ სამშვიდობო პროცესებს ჩაეყარა საფუძველი. ბატასუნა-ს სახელით, 
ოტეგის მიერ წარდგენილი წინადადებების შესაბამისად, ორი მთავარი თემა განიხილებოდა: 
ერთი იყო სამშვიდობო შეთანხმება ეტა-ს და ესპანეთსა და საფრანგეთის სახელმწიფოებს შორის. 
ასევე, ტექნიკური საკითხების მოგვარება, მათ შორის - დემილიტარიზაციის, პატიმრების, 
ლტოლვილებისა და დაზარალებულთა პრობლემები, ხოლო მეორე - ბასკეთის სოციალურ და 
პოლიტიკურ ძალებს შორის ევსკალ ჰერიას-თან (Euskal Herria) სამომავლო პოლიტიკურ 
შეთანხმებებზე მოლაპარაკება (Whitfield, 2015: 7) (Alonso, 2013: 114).  

საწყისი მოლაპარაკებები ჯესი ეგიგურენსა (Eguiguren) და ეტა-ს წარმომადგენლებს შორის 2005 
წლის მაისში, ჟენევასა და ოსლოში, დახურულ პირობებში გაიმართა. მათ მოამზადეს დეტალური 
გეგმა 2006 წლის მარტის თვეში ეტა-ს მიერ პირველი მუდმივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. 
მხარეებს შორის შეთანხმებული კონფიდენციალური ვალდებულებების და „გარანტიების” 
საფუძველზე (Whitfield, 2015: 7).  
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 2006 წლის დარჩენილი პერიოდის განმავლობაში, ეტა და მთავრობის წარმომადგენლები 
რეგულარულად მართავდნენ შეხვედრებს. მხარეებს შორის მოლაპარაკებების მიღწევა კიდევ 
უფრო რთული გახდა, მას შემდეგ, რაც მათ მიერ შეთანხმებული ვალდებულებებისა და 
გარანტიების გააზრებაში ფუნდამენტური განსხვავებები აღმოაჩინეს (Whitfield, 2015: 7).  

სექტემბერში და ოქტომბერში, ბასკების სოციალისტურმა პარტიამ (PSE), ბატასუნა-მ და ბასკების 
ნაციონალისტურმა პარტიამ (PNV), პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის მიზნით 
კონფიდენციალური შეხვედრები გამართეს იეზუიტი ლოიოლას (Loyola) საკურთხეველში. მათ 
მიიღეს წინადადებება, რომლის საფუძველზე ბასკეთის ხალხი აღიარეს როგორც “ერი”, ხოლო 
ევსკალ ჰერია (Euskal Herria), როგორც სოციალური, ისტორიული და კულტურული რეალობა. ისინი 
შეთანხმდნენ, რომ “ბასკი მოქალაქეების მიერ თავისუფლად და დემოკრატიულად მიღებული 
გადაწყვეტილებები უნდა იყოს პატივნაცემი ესპანეთის ინსტიტუტების მიერ”, და რომ ეს შეიძლება 
ითვალისწინებდეს დამოუკიდებლობას. ისინი ასევე შეთანხმდნენ, რომ ხელი შეუწყონ ახალი, 
“საერთო ინსტიტუციური ერთეულის” შექმნას, რომელიც მოიცავს ევსკადსა და ნავარას (Whitfield, 
2015: 7).  

ლოიოლას შეთანხმება ყველაზე ახლოს მივიდა ბასკური ნაციონალიზმის მოთხოვნების 
აღიარებასთან, ვიდრე სხვა შეთანხმებები, რაც აქამდე ყოფილა. ამასთან, მოლაპარაკებები ეტა-ს 
და მთავრობას შორის საკმაოდ გართულდა, მას შემდეგ, რაც ეტა-მ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 
პირობა დაარღვია და თავს დაესხა მადრიდის ბარაიას (Barajas) აეროპორტს, შედეგად კი ორი 
ეკვადორელი დაიღუპა. შედეგად, მთავრობამ სამშვიდობო პორცესი დასრულებულად გამოაცხადა 
(Whitfield, 2015: 8)((Alonso, 2013: 116).  

მიუხედავად ამისა, ესპანეთის მთავრობამ ჰუმანიტარული დიალოგის ცენტრის (HD) მეშვეობით 
შეინარჩუნა ეტა-სთან კონტაქტი და 2007 წლის მაისში, კვლავ მოიწვია მოლაპარაკების 
მაგიდასთან. ამჯერად, ახალმა ფორმატმა საშუალება მისცა არა მხოლოდ ბატასუნას, არამედ 
საერთაშორისო დამკვირვებლებს, ნორვეგიისა და გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის 
წარმომადგენლებს, ასევე ჰუმანიტარული დიალოგის ცენტრს, მოლაპარაკების პროცესებს 
დასწრებოდნენ. მოლაპარაკებები დასრულდა 22 მაისს, ხოლო 6 ივნისს, ეტა-მ ცეცხლის შეწყვეტის 
პერიოდი დაასრულებულად გამოაცხადა (Whitfield, 2015: 8).  

22 მაისს, სამშვიდობო მოლსპარაკებების დაშლის შემდეგ, არნალდო ოტეგი და რუფი ეტექსბერია 
მატარებლით ბრუნდებოდნენ სახლში, როდესაც ეტექსბერიამ თავის კოლეგას უთხრა: 
“მოლაპარაკებისა და სტრატეგიის ეს მოდელი დასრულებულია”. ბასკური ნაციონალისტური 
მემარცხენეობის პოლიტიკურმა ლიდერებმა უკვე იცოდნენ, რომ მათ ჩიხს მიაღწიეს (Zulaika and 
Murua, 2017: 3).  
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უფრო მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ესპანეთმა და საფრანგეთის უსაფრთხოების ძალებმა მალე 
დაადასტურეს ძალადობისგან გათავისუფლების შესახებ (Whitfield, 2015: 9).  

მიუხედავად იმისა, რომ ეტა-მ, როგორც ორგანზიაციამ, 2018 წლამდე იარსება, ის 2011 წლისთვის 
უკვე თითქმის დაშლილი იყო, როდესაც მან გამოაცხადა ცალმხრივი ცეცხლის შეწყვეტა - პირველი 
ნაბიჯი მისი საბოლოოდ დაშლისკენ (Mahoney, 2018: 17). ეტა-მ სრულ განიარაღებას მთელი შვიდი 
წელი მოანდომა (Tellidis, 2018: 4).   

2017 წლის 8 აპრილს, ეტა ეფექტურად ასრულებს შეიარაღებულ კამპანიას და აცხადებს, რომ იგი 
მთლიანად განიარაღებულია და პოლიციას უმხელს იარაღის, ასაფეთქებელი ნივთიერებებისა და 
საბრძოლო მასალის ადგილმდებარეობას საფრანგეთის ქალაქ ბაიონში. ესპანეთის მთავრობა 
ეტა-ს ნაბიჯს დადებითად აფასებს, მაგრამ აცხადებს, რომ არასაკმარისია. ის მოუწოდებს ჯგუფს -
ოფიციალურად დაითხოვოს წევრები და ბოდიში მოუხადოს თავის მსხვერპლსა და საზოგადოებას 
(Mahoney, 2018: 931).  

2018 წლის 2 მაისი - ეტა ავრცელებს აუდიო შეტყობინებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ მან 
"მთლიანად დაშალა ყველა თავისი სტრუქტურა" და რომ ის "აღარ გამოთქვამს პოლიტიკურ 
პოზიციებს". იმავე თვის ბოლოს, ჯგუფი ბოდიშს იხდის მსხვერპლისა და მათი ახლობლების 
წინაშე, მიყენებული ზიანისთვის. ესპანეთი მიესალმება ბოდიშს, მაგრამ ამბობს, რომ მათ დიდი 
ხნის წინ უნდა მოეხადათ ბოდიში, და რომ ბასკები და ესპანელი ხალხი მათ ვერასოდეს აპატიებენ 
(Duhart, 2019: 7). 
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