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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (XXII)
Irugarren itsasaldiko
edestitik datorrena.
1.498ko Uztaillaren 1ean portugez eta morroi-baltz asko egon ziran
Santiago ugartera eldu ziran, eta Saarako ekaiztsu aizeak areagaz naastu
egiten ebazalako artu bear ebezan
gauzak, 5ean geiago ezinean urten
bear izan eben ego-mendebalerantza, ia urre gorri asko eukiten ebazan
ugarteak aurkitzen ebazan.

1.498an Uztaillaren 13an, aizea
guztiz geratu jakien eta itsasoaren
bare-aldi edo aize-il bateko egoeran
sartuta, laba baten egon ba ziran lez
aurkeztu ziran, itxasontziren bikekoipeak(1) urtu egiten zirala, gatza
emondako okelak usteldu, garie laban
egon bazan lez erre edo baltzituta
agertu, ura ta ardoaren upelak lotzeko burdiñezko ustaiak askatu edo ta
lasaitu egiten zirala ta ainbat zoritxarrakin egon ziran, zortzi egun luzeetan.

1.498an Uztaillaren 22an, euria
botaten asi eta agertu zan eki-aldeko
aizeagaz, ostera itsasketa onera aldatu
ziran, eta itsaskuntza onen aldia Kolonek luzatu egin ebalako, ia ezer jateko
barik eta uraren upel bat bakarrik euki

ebela, Uztaillaren 31n eldu ziran ugarte barri batera, legorreratuta(2) gero Kolonek Trinidad´eko izena ipini eutsona.

1.498ko Uztaillaren 31n astearteko eguerdian Kolonek bideratzen eban itxasontziaren mariñel batek trapara(3) igonda,
iru mendi andi ikusi ebazan, eta Kolonek bere sinismen sakonean, agertzen zan urrengo ugarteari Irukoitz Deunaren(4)
izena ipiniko eutsola esan eban lez, izen ori ipini eutson.

Kolon bidai onetan, ezueri edo ezuri(5) gaitzaldiagaz gaixotu zan.

1.498an Dagonillaren 1ean Kolon bere itxasontziaren ontzigibel edo atze-aldean egonda, lur barri batzuk ikusi ebazan,
eta berak ez ebalako jakin lur aiek lur-nagusiaren lurrak izan
zirala, Isla Santa eta Isla de Gracia´ren izenak ipini eutsoezan.

(1) Bike-koipea = brea de kalafate, o brea con estopa, con la que se calafatean o cierran las juntas de los barcos para que no entre el agua.
(2) Legorreratu = atracar. (3) Trapa = meseta colocada horizontalmente en el cuello de un palo o mastil del barco. (4) Irukoitz-Deuna =
Santìsima Trinidad, o Trinidad. (5) Ezueri edo ezuri gaisoa = enfermedad de gota.
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1.498an Dagonillaren 11n Kolonek, inguru aietatik ainbat ibili ta gero
espinolarantza bideratu zan, bere anai
Bartolomegaz egoteko.

Pariako ur-kolkotik urtenda eta
Benezuelako itsas-bazterretik joanda, Esparta-Barriaren Karibe itsasbazter aldeko Ekialdean, kotxe-ugarte, Kubagua ugartea, ta an egon ziran
ugarteari Fernandina, Juana, Isabela
eta beste izen batzuk ipini ondoren,
bere ama “Margalida”ren izena ipini
eutson 920 Km. karratuak eukazan
ugarte bateri.
Gauza bi dira Margalida Kolonen
ama izan zalako, ugarte orreri Margaritaren izena ipini eutsoela, Iribarnetar Manuelek “El Principe de Viana
(un destino frustrado) 233ko orri-aldian” esaten dauelako zelan IVn Karlos Mallorkan egon zanean Margaritagaz egon zala maite minduta eta
aurdun geratu zala.

Kolonek ainbat denbora itsas-bazterretik ibilita “el Arenal”
deitu eutson lur-mutur baten ingurutik urbil, aurkitu eben kai
eder bateri, ta bertan geratu ziran itxasontziak konpondu ta
bear ebezan urak itxasontzietara igotzeko.
Lan onetan egon zirala, txalupa bat agertu jakien ekialdetik, bertoko itxura on eta euren gezi-uztaiekaz armatuta 24gizon gazte, ararte ikusi ebazan indiar baiño apurbat zuriagoak
zirenak, buruetan margo ezberdiñeko zapi bat batuta eukezala,
eta aitu ezinean, urrunetik euren uztaiakin geziak botaten asi
jakiezan, euren erantzun labur bategaz laster amaitu zana, Kolonek aurrera eginda.
1.498ko Dagonil onetan ura eta bear ebenagaz ondo ornituta Kolonek, ur-gezako inguru areitan, Irukoitz-Deunaren
ugartea ta Benezuelako itsas-bazterreko erditik Pariako itsaskolkora urtenda, bertokoak Paria esaten eutsezanai, eta Kolonek Graziaren izena ipini eutso lurretara joan ziran.

Eta emen konturatu zan Kolon, itsaso artan arek ur-geza
zabalak egoteko, erreka aundien urak izan bear zirela, eta lojikaz lur zabal ta aundien urak izan bear zirela.

Bigarren gauza, de La Kosa´tar
Juanek 1.500´eko urtean Santa Mariako kaian marreztu eban itsas-askutitzan, zeaztu ebazan Mallorkinezko
izen artean, Margalidaren izena agertzen dalako, Madrillen itsasoko erakus tokian dagoena.

Eta Pariako itsas-kolku onetan,
Orinoko errekak itsasoaren barrurantza 40 leko baiño geiagotan, urgezakin itsasoko urak gezatu egiten dabela oartuta, Kolonek erreka
orren barrurantza esaten eutsen
errege katolikoari egoala “parabisu
edo atsegintasunezko baratza”, eurei idatzi eutsen ondo eskutitz luze
onetan.
1.498ko Dagonillaren 23an errege katolikuaren alaba Isabel, Portugaleko erregiña il zan, bere seme Migel
euki ta ordu batera.
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1.498an Dagonillaren 31n Kolonek, oraindiño ezagutzen ez eban
Santo Domingoko kaian legorreratu
zan.

Baiña kaian sartu orduko bere
anai Bartolomek, txalupa bategaz
bidera urtenda adierazi eutson, zelan Santo Domingoko uria eraikitzea agindu ebenean, bera Xaraguako
ugartera joan bear izan ebala, berton
Beetxio erregea eta bere arreba Kaonaboren alarguna aurkitzen ziralako,
eta itanduten joan zalako eurei ipini
eutsoezan urre-gorria eta algodoizko
zergaren ordaintzagaitik, zelan ordaintzen ebezan algodoiena bakarrik,
eurak, urre-gorririk ez zalako egon
erantzunda.
-Eta bere aldegite bitarte orreitan
sortu zirala mantxintasun ugari, eta
bai zelango egoeran aurkitzen ziran
une orreitan, Santo Domingo ugarteko uria ta beste ugarteetan eraiki
ebazan uriak, bai zenbat urre-gorri ta
algodi batzen ebazan zerga lez ugarte guztietatik esan eutson Kolontar
Kristobaleri.

-Dana dala, Kolontar Kristobal
Dominika edo espainolaren ugartetik
kanpo egon zan bitartean, gauza asko
sortu ziran eta geienak txarrak, ango
nagusiak ia beti matxinatuta egon ziralako Kolontarren aurka, bitartean
zukarrak, andramiñezko gaisotasunak, gosea, bertoko jendearen erasoakaz, Kolonen anaia Bartolomek bere
agintaritzan lar gogorra izan zalako
aitzakiakaz eta abar. Kolonek oso
naastuta aurkitu ebazan an bizi ziranaren ardurazko jarduketak.
1.498ko Iraillaren 22an, Aragoiko gorteak artu eben Fernando
ta I Isabel katolikuaren alaba, Isabel Portugaleko erregiña zanaren
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semea Migel erregetzaren ondorengo lez, eta 1.499ko Urtarrillan Gaztelako gorteak.
1.498an Urrillaren 25ean eskutitz bat idatzi eutson Kolonek asarre matxinatu zale zan Roldantar Franzizkori, Bartolome bere anaiaren aurka egin ebazan ezbearreko gauzak
egin ebazalako, eta barkamena be eukala, berak errege ta beren
agindutara ostera agertzen bazan, izkillatutako erabagi gogor
bat artu barik.
Roldatar Franzizko onek, bere matxinatuekin berba egin
ondoren, onek ez eben gura ango morroiekaz eroaten eben
jauntxo bizitza ezergaitik itzi, eta Kolonek beste amarrukerizko gauza batzuk antolatzen asi zan.

Gauza guzti onen ondorioz eztabaida asko sortu ziralako, bere izeko-osaba errege-katolikoari idaztea erabagi eban
Kolonek, Dominika edo espainolako ugartean sortzen zan
guztiakaz, eta bide batez aolkulari bat bialdu egiela jaurkintza
arloetan berari laguntzeko, eta euren ustez gitxi bazan berak
eskatzen ebana, bere seme Diego be bialdu egiela, eurei bertotik serbitzeko.

Eta 1.498ko Urrillaren illa erdian peninsulara bialdu ebazan erregentzako bost ontziak ango mozkin eta barri askogaz
Sebillara elduta, Ojedatar Alonso sortu zan berton egotea, eta
au arduratuta indiasetik agertu ziran barriakaz, Fonsekatar
Juan gotzaiña, Kolonen etsai aundiena izan zanarengana joan
zan, bere buruz lur aietara joateko baimenaren eske.
Fonsekak, baimena emon eutson Ojedari bidai ori bete
egian bere buruz, baiña baldintza onegaz, errege katolikoaren
ordezkoak euki ebazan legeak “lotsean artuta”.
Eta talde barri au osotzen eben Ojedatar Alonso, de la Kosatar Juan eta Bespuziotar Ameriko, bereala asi ziran Santa
Mariako kaian antolatzen bear eben ontzidia Indiaserantza
joateko.

1.499an Loraillren 18an Ojedatar Alonso, de la Kosatar
Juan ta Bespuziotar Amerikoren lau itxasontziak Kadizeko
kaitik urtenda, Kanariaseko ugartetara urten eben, eta Gomeratik, Kolonek irugarren bidaian egin eben bidai bardiña egin
eben auek be. Baleiteke Kolonek beste itsas-alditan margoztutako itsas-mapa bat eroaten ebelako izatea.

Ojedatar Alonsok, Orinokoren ekialdetik 200 lekora eldu
zan lekutik asi zan ikertzen Ameriketako lur bazter edo izparterrak, eta gaur frantzezen Guayana deritsonetik talde bitan
banandu zan ontzidia, Ojeda ta de la Kosatar Juanek, Kolo-
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nek agertu ebazan lurretara joanda, eta Bespuziotar
Ameriko egoalderantza, Kattigara´ko lur-muturra
ia aurkitzen eban, Ptolomeok 9º egoaldeko zabaltasunerantza egon zala esaten ebalako.

Ojeda ta de la Kosatar Juanek, Trinidad ugartetik aldatuta, Pariako itsas-kolkoa aldatu ziran
Eren-Sugearen Agora(1) elduteko, eta ortik Margaritaren ugartetik bitxi edo txirlarien itsas bazterrak
ikusi ondoren, lau itxasontziak alkartuta, Kurazao
eta Kokibako itsas-kolkora joan ziran, Bespuziotar
Amerikok Benezuelako kolkoa deitu eutsonai, eta
Ojedatar Alonso ta de la Kosatar Juanek kolkoaren barnean Marakaiboko aintzira(2) aurkituta San
Bartolome izena ipini eutsoen.

1.499ko Dagonillaren 30ean Ojedatar Alonso
eta de la Kosatar Juanek, gauza guzti oneik aurkituta, eta naita Fonseka gotzaiñak, ipini eutson baldintza bakarrean debekatuta euki, espainola ugarterantza joan zan, bere atzetik Bespuziotar Ameriko
Amazonas ibaia aurkitu ondoren euren billa joanda.
Arrituta geratu zan Kolon, jakin ebanean Ojedatar Alonso, de la Kosa tar Juan eta Bespuziotar
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Ameriko, Jakynoren itsas-bazterreko kaian lurreratu zirala, eta bidai ori egiteko zer gertatu zan jakin
gurean egonda, bai ta zertan juan ziran berari ezer
esan-bage jakiteko, Roldantar Franzizko bialdu
eban eurakaz egoteko.
1.499an Iraillaren 29an eldu zan Roldantar
Franzizko guda-talde gogor bategaz, espainola
ugarteko mendebalean Yakinoren kaian Ojeda ta
besteak kokatuta egon ziran lekura.

Ojedatar Alonsok, guzur aundia esan eutson
Roldaneri, bera Kolon ikusteko itxaropenean egoala esan eutsonean, gogo ori urriñetik be ez ebalako
euki, eta Roldanetik aske geratu zanean, Xaraguako
ugartera joan zan, angoko espainar jendea Kolonen
aurka matxinatzeko asmoan.
Batzuk alde eta beste batzuk aurka egon ziralako, borrokan asi ziran euren artean, Roldan bera
joan bear izanda matxinatu aiek bakezteko.

Eta Ojedatar Alonso jakinda, Roldantar
Franzizko zelakoa zan bere aurka joan ezketiño,
peninsulara itzultzea erabagi eban eta 1.500ean
Bagillako illerdian eldu zan Kadizeko kaira, itxa-

(1)Eren-sugearen Agora = boca del dragon. (2) Idoi edo Aintzira = pantano, lago pequeño.
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sontzia jopu biurtu(1) ebazan ugarteetako indiar jendeagaz beterik.

Ojedatar Alonso andik alde egin
ebanean, espainolako kolonitarrak
Koloneri eskatuta, bertoko jendea euren serbitzura eukitea lortuta guzientzakotu egin zalako, banatzailletasuna
edo “magalpea(2)” deitu jakon, bertoko
jendearen menperatze orreri.

Baiña Kolon ez zalako ergela
eta gitxiako oilo edo koldar bat,
Fonsekatar Juan gotzaiñak Ojedari
emon eutson askatasuneko baimenagaz asi zan gogora ekarten, gertakizun onek zer esan gura eben
ausnartzeko, eta bereala konturatu
zan bere lilluramena(3) berantza
joan zala, Fonseka eta Ojeda jendelakoak indar ta bestearenagaitik
bekaizkeri asko euki ebelako, bere
ospea ain goialdeko maillan eten
barik iraun egian.

Kolon bere oldozmenean ez
eban arrazoizko zalantzarik euki,
Indiasetara joan etorriko talde bakoitzaren mariñelak, bitartekotasunik edo alkar-adituak euki edo
euki ez arren, ango agintarien aurka
negartsu edo marmarika agertzen
ziralako geienak, ta gauza orreik
bertoko jendearen bekaizkeriko
irudimenakin maltzurtasunezko almenagaz zabalduta, Fernando katolikuak ez eban euki beste biderik,
Bobadillatar Franzizko gomendatorea(4) indiasetara bialdu baiño, an
zer gertatzen ziranak ikerketa bidez
jakiteko.

(1) Yopu biurtu = esclavizar, convertir en esclavos a las gentes de aquellas tierras. (2) Banatzailletasuna edo magalpea = repartimiento,
encomienda o protecciòn. (3) Lilluramena edo
larderia = prestigio, fascinaciòn, o autoridad. (4)
Gomendatorea = comendador.

I Isabel eta Fernando errege katolikuak ez ziran konturatzen ara bialdu eben Bobadillatar Frazizko ori, ez zala eurak
gogoratzen ziran bezela aiñ argi ta jakintsua, bekaizt, kasketatsu ta altsutasunezko itxurak emonda, borondatezko neurrian
maskar edo aul ta ergel bat baiño besterik ez zalako izan.
Atutxa´tar Paul

Zornotza´n 2.015´eko urtean Epailla´ren 21´ean

