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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan ? (II)
1. ZATIAN.
Egillea´ren aurkezpena.
Liburu onen egillea, Berd eta Mortorell´tar Gabriel da, eta nik bere bizitzari buruz dakidanaren aurkezpena
auxe da:
1.955´eko urtean Baleares ugarteko
-lurraldeetan Mallorka´ko Montuiri
errian jaio zala.

Eta txangolaritzaren antolaketatik
lortzen ebala beren bizitzazko ogi-bidea.

Berd baiña, ez da edozelako gizona,
bere ogibidearen lanez gaiñ, bere erriko edestian illunetan geratzen ziran
ezaukizunak(1) argitzen, andiak izan
diralako emankortasunezko 10 urte
luze alditan emon dauzanak, ikerketaren bidez.

“CRISTOBAL COLON, ERA NOBLE Y DE SANGRE REAL” da
bere lan aundi au, 1.989´ko urtean
argitaratu ebana lenengo irarkaldian,
eta 1.992´ko Epaillan bigarrena.
Berak erabili bear ebazan liburuaren
kopurua edo bibliografia, bere orrialdeko zerrendan etorriko da, konturatu gaitezen, ibili bear izan eben denbora bear izan ebela, lan andia izan

(1) Ezaukizunak = ezaun-bearrezkoak. (2)
Erandoki edo mosaiku = mosaiko. (3) Arrazoizko zati orreik = razones con las que completar el
jeroguifliko, o, mosaiko racional de èsta història.

dalako berak ikertzaille lez azterkatu egin dauana, erandoki
edo mosaiku(2) ori osatzen dabezan arrazoizko zati orreik(3)
bere tokietan ipinteko.

Zetan ezanik bez, Euskalerriak zor aundiak daukazala Gabriel´ekin, bere erriaren edestia argituz gain, gure erriaren
edestiko antzezlari nagusien ostonduta egon diran bizitzak be,
argira agertu dabezalako.

Oarra.
Lan onen asmoa, ez da Berd ta Martorell´tar Gabriel´ek ikaragarrizko ikertzail lan bidetik idatzi dauan “Cristobal Colon
era Noble y de sangre real” liburu berbera ataratea.
Ez.

Gizartea

Nire asmoa Euskal edestiari buruz alango lan bikaiñaren aurrean, Euskalerrian ezagutzea da, euskaldunak gero ta geiago
arduratu gaitezen gure etxeko gauzakaz eta konturatu beiñ eta
betiko, gure arbasoen bidetik oiñarri lez, sustraituta gagozela
daukagun berezitasunaren nortasunezko izaeran.
Zor aundiak daukaguz JAUNGOIKO eta gure ARBASOEKIN, euskal baitaren ekandu eta orokorrean erri lez, jendekuntzazko itxura eder onen oiñarrietan erperatuta agertzen
garelako, eta bereztasundutako mundu onetan gure txandako bizitzan zorrezkubidetatik sortzen jakuzan antolazko zeregiñak, euren eta beti izan bear dan ekanduzko demokraziaren
lege ederrean ordezkatu bear doguzela, danok Jaungoikoaren
lege zarrak aginduten daben lez, askatasunezko demokrazi zabal ta baketsu baten bizi gaitezan.

Gure Euskalerri maite onek bere ekanduzko izaeran, askatasunezko demokraziaren nortasunezkoa izatearren, ainbat etsai
fazizta daukoz, Jainkoak bereztutako gai oneri ezarri eutsozan legeari jaramon egin barik, eurak euren asmotan indarrez
ezartzen dabezan batzango legeetan gure dabelako gu bizitzea.
Ezinezkoa da baiña, ekintzazko asmo ori, Jaungoikoak
Gai-Ludi(1) oneri bereztu eutsozan lege guztien aurkakoa dalako.

Orregaitik gaitzesgarri eta nazkagarriak egiten jakuz, maltzurrezko guzurti orrein ainbeste kaizarkeriaren batzangota-
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sunezko alegiñak, asperbidezkoak(2)
izan da, aspergarriak(3) be ba-diralako.
Faziztentzat ez alderantziz, bizitz
onen ordezkaritzazko gai-tresneri guztiak euren esku artean eukiten
alegintzen diralako, gero indarrezko
ekintzaren elburuakin ibilteko asmoan.
Arrigarria da baiña, euren bizitzaren
il osteko itxaropenari, iñundik iñora
begitu barik egiten dabezala, egiten
dabezan gauza guztiak.

Egalper edo ostruka´ren buru ostonduarena egiten ote dabe, asmatu daben diruzko sasi-jaun estalkiagaz ?.
Ba ote dago JAUNGOIKORIK eurentzat ?.

Eurentzat nire ustez, diruzko irudimemenean urrezko-tzekorragaz, lillura(4) edo ta atsegintasunaren distiadurazko bidetik(5), erakarpenezko
zirikada aundiak daukiezala, beren
menpetasunaren zoraldizko eragipenetik ain errez urteteko.

(1) Gai-Ludi au = este universo material-naturalizado. (2) Asperbidezkoa = vindicativo, defensivo. (3) Aspergarria = fastidioso, gravoso,
importuno, pesado, molesto, vengable. (4) Lillura = delirio, vèrtigo, mareo, bahido, desmayo. (5) Distiadura = fulgor, brillo, resplandor,
esplendor.

16

Gizartea

Orregaitik nire ezkerron aundienak
Berd eta Martorell´tar Gabriel´eri,
bere lan aundi onegaz, politika maillan ostondu gure izan daben gauza
bateri, gauza izan dalako euki dauan
mozorrotasunezko estalkia kendu ta
argitara zabaldu, berezko arrazoi bidez gertatu zirenak argitasun ederrenean ikusi daiguzan.

Idaz lan onen
aurkezpena.
Lan onen esangura andienak nire
aldetik, Mallorkako Berd eta Martorell´tar Gabriel´ek idatzi dauan
CRISTOBAL COLON ERA NOBLE Y DE SANGRE REAL´eko liburutik artutakoak izango dira.

Berak, liburuaren aurkezpenean esaten dauan lez: “La màs documentada y sòlida refutación que de la tan
interesada “Tesis Genovesa”, se haya
presentado jamàs”.

Eta nire aldetik erabilitako billakuntzazko liburuak, aurkibideko zerrendan etorriko dira.

Zergaitik?
Beren bibliografian esaten dauan lez,
edo ta liburu askotatik iker lanean,
galdeketa askoegin ondoren, nire ustez argitasun aundienak emon dautsazelako Kolonen leiñu eta beren
izatezko nortasunari.
A ta gusti, liburu onen esangurak
ulertzeko, XV-XVIn gizaldiaren denborako bizitzan kokatu bear dira,
emen esaten dodazanak orduko denborakuak izanez gain, bereztasunaren zentzuzko arrazoian argi ta egi
urbillenean kokatu gaitezen, benetan
jakiteko zelan zaintzen ziran giza eskubideak orduko denboretan.
Zelan bizi ziran orduko errege,
eleiztar, andiki ta erritarrak, bizi-

tzarako eukezan legezko baldintzakin, eta zelango legeak
izan ziran areik ?.

Bigarren baldintzari ebatuta:
Legezko Araudia.
Paleolitiko-Neolitiko aldian lortuta, demokraziaren zentzuzko lege andi baten ezarrita etorten zan mundu onen errigizartetasuna, ekialdetik Sargonidakaz, goitik berako kaizar menpeko agintaritza baten ipini gurean asi ziran arte.
K.a. 490eko urtean Maratonen medikaseko borrokarekin Grezitarrak, persiarrak Europara ekarri ebezan menperatzaillezko
asmoak geratu ebazan.

Arno ta Tiber ibai bitartean baiña, K.a. 753tik, Etruskoak kokatuta egon ziran lekuan, euren salerosteko mozkiñak merkantilkerien zabaltasunezko lurretan kokatu ta eurak ondo
apaindutako kirkillerietan bizi ta sortzen ebezan Uriak lapurretatik babesteko:

-Espartar antzeko gudalozteak Latin izkuntzagaz sortu ondoren, naita Etruskoen gogoak menperatzailletasunezkoak ez
izan arren, eta sortu eben gudaloztearenak be bardiñ, laster
okertu ziran goitik berako agintaritzara eta Europa, Afrika ta
Ekialdeko erri geienak menperatu ebezan, K.o. 409ko urtean
Mendebaleko kaizartza ezereztu zan arte.
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Blaustada ori sortu orduko baiña, I Konstatinok
jakinda, euren asmo indarretan berantza joan zirela, I Silbestre Aita Santuagaz alkartuta K.o. 325ko
urtean Nizean Eleiz Batzar Nagusia ospatu eben,
ta Kristautasuna Katolikosunezko eritzian alderdikidetu ondoren, ortik aurrera emoten jako indarra
zoritxarrez kaizartzazko agintaritzari ostera, gure
gizarteko eskubideen antolakuntza, menperatzailletasunezko fazizta indarpean iraun egian.
Orregaitik IVn gizalditik aurrera, Jesuse´k Bere
aolkularitzazko bidetik ta Berezko legetik sortzen
eban Kristau eritzizko zentzu ta izatasunak, eleiztar
agintaritzaren ardurazko aldetik bigarren maillara baztartu ondoren, katolikotasunaren erromatar
ziñezkintza ipini eben orduko Europa ta muduaren
legezko ardatz nagusi lez, berak eukezan menpeko
estutasun eta zigorrezko lege inguruan danak jantzan ibili bear izan da.

Afrika, Ekialdea eta Europako giro bizitzak ez
ziralako bardiñak izan, eta mendeko lege bardin
bat danentzat ez zalako egokiena, menperatzaillezko eritzi orrek laster euki eban, bear eben
erantzuna eta Islan´dar erlijioa mauritarak sortu
eben.

VIIIn gizaldiko asieran moroak Erdi-Ugarte(1)
onetara etorri ziranetik ta IX-Xn gizaldiko epean
bertan ezarri, bertoko errigizarteak, paregabeko aukera baten aurkitu ziran, danak euren antola egokienak eginda, bereztasunezko zentzu egokitasunean ezarri zitezen.

Euskalerriko antolamenduak baiña errege jaunakin
itzarmenezko ongunde demokratikoak euki arren,
Leon´goak Pelayoren bitartez (?), godoak euki eben
erromatar menperatzaille ta fazizta´tar kaizertzan
ezarrita geratu ziran.

Eta Europa guztian gertatu zan lez, bata askatasunaren demokrazizkoa zalako, ta bestea askatasunaren nortasunezko eritzi orreik galduta euki
zituzelako, biak katolikotasunaren batzangotasunezko asmakuntz orren aolkularitzapean geratu ziran lotuta, eta bide orretatik erri guztiak
mendeko premiñara (2) bideratuz, gaur daukaguzan laterriakaz aurrera joanda, merkantilismo
ta diru serbitzu edo morroiketara sortzen jakun
lez.
(1) Erdi-Ugarte = peninsula. (2) Premiñakin = necesidad, obligaciòn, fuerza, precisiòn.

Europa eta munduko gizarteetan ortik aurrera, faziztaren indar aundi orreik erlijiñoakaz nastuta,
eta danon dirua zaletasunezko guda-griñean bortxatzeko leku egokienetan ezarrita, maltzur ta guzurrezko bizi ekintza baten gaiñean ezarrita gagoz
urten ezinik.
Europa ta peninsula onetako bizia, egia ta guzurraren aolkularitzazko naste orreitan, odoljariozko borroka baten etorten zala, XIn gizaldian sortu ziran
Gaztela eta Aragoiko erregetzak, IIIn Santxo Garzez Aundiak Nafarroako erregetzari lotuta egon ziran lur oiek, banandu ebazalako bere semeen artean.

Gero, XIV-XVn gizaldietan Aragoiko erreñuari,
Kataluña, Balentzia eta Baleareseko ugarteak egokitu jakozan.
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- Aragoiko IIn eta Gaztelako Vn Fernando 1.516an il zanetik, Gaztela,
Leon, Asturias, Galizia, eta moruei
kendu eutsezan ego aldeko lur guztiak,
ondorioz Alemania´ko Vn eta Gaztelako I Karlos´en eskuetara joan ba ziran be.

-Euskalerriko lurraldeetan, nai Nafarroako erregetza Gaztelatarren edo
ta Aragoien(1) guda-legeagaz menperatuta egon, Gipuzkoa ta Arabako
lurraldeak ongunez Gaztelatarrekin,
eta askatasunezko legean bizi zan
Bizkaiko Jauntzagaz batera, laurak
euskal nortasunaren barneko oituran euki ebazan askatasunezko Eleiz
Aurreko Batzar jabetzapean bizi ziran.
Errigizartearen izaerazko oitura demokratiko lez, Euskalerrian itzarmen
bidez aukeratzen ziran antolatzaillezko agintariak, euskal batzarpeko errege-jaun demokratikoak euki ebazan,
eta Aragoi ta Gaztelako erreiñuak
sortuta, Asturias ta Leongo erromatar
erreiñu katolikoak euki ebazan goitik

berako kaizar agintaritzan ezarri ziran lez, Euskal-Baitaren
oiturazko-demokrazitik kanpo geratu ziran.

Eta Europako errietan ekintza orren bidez, Mendebal eta
Ekialdeko erregetza guztiak, bai ta Euskalerrian egon ziran
errege-jauntzak, katolikotasunaren ziñezkintzapean guztiz lotuta eta errege-erregiñ guztiak senidetuta agertu ziran.
Orduko erregearen garrantzidunak ziran epaiketazko zeregiñak edo ta antolamenduzko ardurak, katolikotasunaren eritzizko legepean betetea zan.

-XV-XVIn gizaldietara eldu giñanean baiña, eta agertu ziran
aurrerakuntzakaz, erregeak, euren orokorrezko agintaritza lortu gurean asi ziran, eta lenagotik lapurketan egiteko euki ebezan maltzurrezko trikimailluak sendotuz, ekanduaren maldaberazko guzur bideak ezin besterarte zabalduz ebezan.
Atutxa´tar Paul
Zornotzan 2.015´ean Urtarrilla´ren 19´an
(1) Nafarroa norentzat menperatu eban, Aragoiko IIn Fernando katolikuak ?.

