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AUZITEGI KONSTITUZIONAL BAT,
Konstituzioa betetzen den begi-
ratu beharrean, Konstituzioa
bortxatzeari ekiten diona, eki-
men demokratikoak krimentzat
jotzeko. Alderdi sistema bat,
Konstituzioaren aurrean demo-
kratikoki kritiko agertzen dire-
nak satanizatzen dituena, baina
Konstituzioa ez betetzea bere
helburu nagusi aldarrikatuz jaio
zen alderdi bat (UPN) gozo-
gozo babesten duena alderdi
konstituzionalista gisa. 

Merezi du, merezi duenez,
UPNren anti-konstituzionalis-
moa nabarmentzea, testu-libu-
ruen inguruko afera berrian, ale-
gia, gure Iribas inefableak
erabakirikoaren harira. Askok
hitz egin dute kultura-astakeria
honetaz, baina inon ez dut ikusi
espainiar konstituzioaren aldeko
argumenturik. Badakit tabu bat
dela, guztiz heterodoxo, mundu
abertzalean konstituzio horretan
oinarritzea NFE-EAEren artean
harreman berezietarako eskubi-
deen defentsan. Are gehiago,
jakina, Auzitegi Konstituzionalak
bere egin duen misio bitxia, goian
aipaturikoa, kontuan harturik. 

Ba, espainiar konstituzioak
–oso eztabaidagarria, zer erranik
ez, demokrazia kontzeptu sano
baten aldetik– onartzen du bere
testuan eta espresuki zerbait
berezia dagoela NFE eta EAE
artean, noraino eta bide bat disei-
natzeraino egunen batean, nafa-
rrok horrela nahi izanen bagenu
(“geure burutik joanak” suertatu-
ko bagina), erkidego autonomo
bakarra osatzeko bion artean.
Eta EAErekin bakarrik, ezen ez,
demagun, Errioxarekin edo Ara-
goirekin edo Gaztela-Leonekin.

Hau da, babes konstituzional
zehatza du nafar gizartean bada-
goela zerbait berezia ikustarazte-
ko nahiak, kritiko agertu ahal iza-
teko gaurko euskaldunon zatiketa
autonomikoan. 

Aitortza horrekin batera,
badakigu, konstituziogileek
diseinatu zuten bidea oztopoz
bete egin zuten, nahita, jorratu
ezina geldi dadin. Baina aitortza
berezia hor dago, Konstituzioan.
Guztiz konstituzionala da, hor-
taz, NFEko hezkuntza sisteman
EAE eta NFEren arteko lotura
kultural, historiko eta politiko-
instituzionalak agertzea, hez-
kuntzaren helburuetako bat

herritar kritiko, autonomo eta
ongi informatuak sortzea baldin
bada, eta ez dut uste hezkuntza-
helburu honi Iribasek uko egi-
nen dionik, bere itsukeria inefa-
blea gorabehera. 

Lotura eta aitortza berezi hau,
UPNk aitortu nahi ala ez, nafar
errealitate instituzionalaren parte
da, eta espainiar konstituzioaren
aurka doa Iribasen agindua,
horratx! Baina bada-
kigu, konstituzioaren
aurka sortu zen alder-
di konstituzionalista
hau. n
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Nafar errealitate 
instituzionalaz

Guztiz konstituzionala
da NFEko hezkuntza
sisteman EAE eta
NFEren arteko lotura
kultural, historiko eta
politiko-instituzionalak
agertzea

“Ospatu nahi delako
Ernairen sorrera
Milaka gazte daude
Urduñan batera,
irudimena eta
gogoa sobera”
Ikusi nahi ez dena
emanez parera
zein arma ona izan
daitekeen kamera.

Topatu da amets bat
posible egitea
proiektu berritzaile,
bizi ta gaztea
tresna bat  ilusioz,
edukiz betea
sari bat jasoz hasi
zuena urtea
ta kolpatzea ez da
kasualitatea.

Iraultza txikienak
handi bilakatzen
herri guztietako
altxorrak topatzen
gazte mugimendua
sarean zabaltzen
iragana gogoan
ta geroa lantzen
jarrai ezazuela
oraina kontatzen! n

Doinua: Agur sagar beltzaran.
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