
Abenduaren 9an, 30 urte beteko dira Mumia Abu Jamal atxilotu zutenetik.
Geroztik, espetxeraturik egon da, ezarri zioten heriotza zigorra gauzatzeko
mehatxua gainean duela, eta mundu osora hedatu dira haren aldeko ahotsak.
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W
illiam Francome
1981eko aben-
duaren 9an jaio
zen. Horrek esan
nahi du dato-

rren astean 30 urte beteko ditue-
la. Beste edozeinek bezala, 30 urte
hauetan hamaika gertaera, ha-
maika poz eta negar, hamaika bi-
zipen izan ditu Francomek. Den-
bora luzea baita 30 urte. Bizitza
oso bat.

Francome jaio zen egun berean
atxilotu zuten Mumia Abu Jamal.
Geroztik, espetxean dago. Han
eman ditu azken 30 urteak. Bizi-
tza oso bat. Eta Francome ikaratu
egiten da pentsatzean bere bizitza
osoa, bizitza oso horren urte, aste,
egun eta segundo guztiak, aska-
tasunik gabe eta heriotzaren me-
hatxua gainean zuela eman di-
tuela Abu Jamalek. Eta erantzu-
nen xerka abiatu da: nor den Abu
Jamal, zergatik dagoen kartze-
lan, haren auzia gaur egun zertan
den jakin nahi du.

Hori da oinarria On Prison My
Whole Life film dokumentalean
(Nire bizitza osoa espetxean).
Orain, Eguzki Bideoak eta Eus-
kal Herriko Mumiaren Lagunak
taldeari esker, dokumental ho-
rrek euskarazko azpidatziak izan-
go ditu. Eta ez da ekimen bakarra
izango gogorarazteko Abu Jama-
lek dagoeneko 30 urte eman di-
tuela kartzelan.

Pantera beltz ohia
Ameriketako Estatu Batuetako
Filadelfian jaio zen Mumia Abu-
Jamal, Wesley Cook jatorrizko
izenez, 1954ko apirilaren 24an.
Hamabost urterekin, Black Pant-
her Party edo Pantera Beltzak al-
derdiarekin bat egin zuen, eta oso
gazte zelarik hasi zen beltzen es-
kubideen aldeko borrokan, kaze-
tari gisa. 1966an sorturiko mugi-
mendua izan zen BPP, beltzen es-
kubide zibilen aldeko borrokaren
abaroan jaiotakoa, ezkerrekoa
eta erradikala, eta AEBetako sis-
tema politikoaren kontrako bo-
rroka zuzena aldarrikatzen zuen.
J. Edgar Hoover FBIko zuzenda-
riaren hitzetan, «herrialdeko se-
gurtasunaren kontrako barne
mehatxurik handiena» zen pante-
ra beltzen mugimendua.

BPPren kontrako jazarpena go-
gorra izan zen, eta bide guztiak
erabili zituen FBIk horretarako,
legez kanpokoak ere bai sarritan.
Asko dira egoera susmagarrian
hildako kide eta buruzagiak, eta
batzuek espetxealdi luzeak jasan
zituzten, nahiz eta, geroago,
haien kontrako salaketak gezu-
rrezkoak eta Poliziak asmatuta-
koak izan zirela frogatu den.  

Edozein modutan, Pantera Bel-
tzak alderditik aldendu zen Abu -
Jamal, barneko liskarrek nazka-
tuta, eta, geroago, Move taldearen
jarraitzaile bilakatu zen, baina ja-
rraitu zuen kazetari gisa ezkerre-

ko hedabideei laguntzen, eta as-
kotan salatu zituen Filadelfiako
Poliziaren arrazakeria eta gehie-
gikeriak. Atxilotu zutenean, taxi-
lari egiten zuen lan, kazetari inde-
pendentea izateaz gain.

1981eko abenduaren 9an, taxia
gidatzen ari zela, Abu Jamalek
ikusi zuen polizia bat William
Cook anaia atxilotzen saiatzen
ari zela, antza denez kontrako no-
rabidean gidatzeagatik, eta auto-

tik atera eta jotzen ari zela. Hara
jo zuen Abu Jamalek, eta istilua
hasi zen.

Istilu hartan gertatutakoa ez
da inoiz argitu, baina ondorio la-
tzak ekarri zituen. Polizia, Daniel
Faulkner, hilik suertatu zen, bost
tiro jasota. Abu Jamal ere tiroz
zauritu zen. William Cookek, be-
rriz, ez zuen zauririk egin.

Epaiketa 1982an izan zen, eta
Albert Sabo izendatu zuten ho-

rren epaile, Filadelfiako Polizia-
ren Anaidiko kide izateagatik eta
heriotza zigor ugari sinatzeaga-
tik ezaguna. Faulkner hil izana le-
poratu zion Poliziak Abu Jamali,
eta haren kontrako frogak aur-
keztu zituen. Alde batetik, Abu
Jamalek pistola bat zeukan; hori
nahiko ohikoa izaten da Filadel-
fiako taxilarien artean, lapurre-
tak ugariak direlako. Baina pisto-
la horretan bala bakarra zegoen,

Bizitza oso bat
kartzelan

Euskal Herriko Mumiaren Lagunek Sopelan (Bizkaia) egindako grafitia, Abu Jamalen askatzea eskatzeko.
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eta bost falta ziren. Poliziaren gor-
puan, berriz, bost bala aurkitu zi-
tuzten. Bi lekuko ere aurkeztu zi-
tuen Poliziak, Abu Jamal Faulk-
nerren kontra tiro egiten ikusi
omen zutenak.

Laster hasi ziren irregulartasu-
nak. Beste lekuko batek adierazi
zuen bi lagun ikusi zituela dena
gertatutako lekutik ihesean; ge-
roago, lekuko horrek testigantza
aldatu zuen. Zaurituta zegoela


