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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea aizan ote zan? (X)
Foix´eko I Leonor
Nafarroako Erregiña´tik
datorrena.
Leonor eta Foixeko
Gazton Kondeak euki
zituzen seme/alabak:
Gazton 1.444an Libournen jaioa
eta 1.470ean Azaroaren 23an il,
Bianako Printzea, eta Kastelboneko Konde ordea zana.
Frantziako Madalena VIIn Karlosen alabeagaz ezkonduta, I Febotar
Franzizko ta Katalina seme alabak
euki ebazan, biak Nafarroako erregetzaren ondorengoak izango ziranak.

Pedro 1.449an Otsaillaren 7an
Pau´n jaioa eta 1.490ean Dagonillaren 10ean Erroman il zana, bere
bizitzan Arles´eko artx-apezpiku
ta kardinala izan zana.

Juan 1.450ean Etanpes´en jaioa ta
1.500ean Azaroaren 5ean il, bere
bizitzan Etanpes´eko Konde eta
Narbonako Konde ordea izan zana.
Juan au, Frantziko XIIn Luisen
arrebagaz, Orleanseko Mariarekin ezkonduta, eta biok euki eben
alaba Foix´eko Jermana, Fernando
katolikuaren bigarren emaztea izan

zan lez, IIn Fernando katoliko onek gero, bere emaztearen eskubide orretatik eskatuko ebazan, Nafar erreiñuaren
eskubideak.

Emen, argi ikusten dogu, IIn Fernando katolikuak alegiñ guztiak eginda, aukera ori be erabili ebala Nafarroako
erregetzagaz geratzeko, eta emen ez daukie ezer ikusirik,
espainiar aberriaren asmoak, Fernando orko aldetik sekula
ez zalako ibili.
Gauza orreik, Zisneros, eta 325ean Nizeako batzar nagusian Erromako katolikotasunetik datozan Mundu osoko
batzangoaren asmokeriakaz begitu bear jakie.
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Isabel 1.462ean jaio eta 1.479ko
ostean il zana, Guy Pons´eko Jaunagaz ezkonduta egon zana.
Ana 1.464ko Urtarrillan Iruñan
jaio, eta 1.464an Otsaillaren 3an
Iruñan il zana.

Leonor 1.466an jaio ta 1.480ko
urtean il, Medinazeliko Dukeagaz
ezkondu baiño apur bat lenago.

Jaime 1.470ean jaio eta 1.500enean
il, Kortes eta Monfort´eko Kondea, bere lengusiña Foix eta Peraltako Ana, “Mosen Pierres Gaztearen” alabagaz ezkonduta lenengo
aldiz, eta auek banandu ziranean,
Lerin´eko Kondearen alaba Beaumont´tar Katalinagaz ezkondu
zana.

Oar txiki bat.

Or dagozelako faziztaren erpe-nagusi zabal ta sakon
orreik, mundu onetan, Europa, Asia ta Afrikan batez be
menperatzeko alegiñetan, ainbat eta etenbako odoljariozko kalteak egin dabezanak. Eta ez arritu, oraindiño be,
ortze dabizelako.
Maria 1.452ko urtean Karkasonan jaio eta 1.467an Kasalen il, 1.465ean Montferrateko VIIIn Gillermo markesagaz ezkonduta egon zana.

Juana 1.454an jaio ta 1.476ean Otsaillaren 10ean Pau´n il
zana, 1.469an Armañak´eko Vn Juan Kondeagaz ezkonduta egon zana.

Margarita 1.458an jaio, eta 1.486eko Loraillaren 15ean
Klisson´en il, 1.471ko urtean Bretañako IIn Frazizkogaz
ezkonduta euki eben alaba Ana, Bretañako Dukesa izanez
gain, birritan izan zan Frantziko erregiña, VIIIn Karlos,
XIn Luisen semea zana eta XIIn Luis, Orleans´eko Karlos
dukea ta Klebes´eko Ana´ren seme eta Frantziko erregeak
ziranakin ezkonduta egon zalako.
Katalina 1.460an jaio ta 1.494ko urtean il, 1.469an
Foix´eko IIn Gazton Benauges eta Kandaleko Kondea zanakin ezkonduta egon zana.

Gaztelako I Isabel eta Aragoiko IIn Fernando katolikuaren bizi
kondairak luzeak izango litzakezelako, IVn Karlos Nafarroako errege ta Kolon´tar Kristobal´ekin zer
ikusi daukiezan zeaztunetaraiño
bakarrik aipatuko dodaz.

Aragoiko IIn Fernando
katolikua.
1.452an Epaillaren 10ean Enrikeztar Juanak, bere senar IIn Juanen aginduz Nafarroaren Lizarrako gorteetatik IVn Karlos bere
ugazsemearen jaurkintzazko eskubideak lorrintzen eta ume barri bat
itxaroten egoala, berak gura ebalako edo ta Aragoiko legeak alan
eskatzen ebalako, larri aldi bateko
ariñeketa baten joanda, Nafarroakin muga egiten dauan Aragoiko
Sos erritxoan eta euren senideko
Sada etxean jaio zan IIn Fernando
“katolikua” deritxon elementu au.
Nafarroa eta Aragoiko IIn Juan
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erregea bigarrenez ezkonduta Enrikez´tar Juana´rekin, euki eben lenengo semea zan.

Eta 1.462-1.472 arteko urteetan Kataluniako anai arteko
gudan, Fernandok bere aita IIn Juanek aginduta, Kataluñaren gorteko zeregiñakaz arduratu zan.

1.458an Uztaillaren 25ean Fernandok 6 urte eukezala, bere aita
Aragoi ta Nafarroako erregeak,
Montblank´eko Duke, Ribagorzako Konde eta Balagerreko jaun izenakaz jantzi eban.
1.461an Urrillaren 6an Bianako
Printze ta Nafarroako erreiñuan
eskubideko errege zana eta Aragoien erregearen ondorengoa IVn
Karlos, bere ugazama Enrikeztar
Juanak pozoituz il ebenean, IIn
Juan bere senar eta Nafarroa ta
Aragoiko errege, IVn Karlos eta
Fernandoren aitak, 15 egun beranduago bakarrik, Fernando Aragoiko Katalayuzen, Aragoiko ondorengo errege izendatu eban, andik
gero Kataluñara eroanda, katalanak
ondorengo errege lez onartu egien.
1.462ko urtean IIn Juanek, Fernando semea Kataluniaren jaurkintzan, beren Orokorrezko ordezkoa izendatu eban.
1.468ko urtean IIn Juanek, Siziliako errege izendatu eban Fernando.

1.468ko urtean Fernandoren lengusua, Gaztelako IVn
Enrike erregearen seme Alfonso il zanean, IV Enrike
erregeak, bere ugazarreba Isabel artu eban ondorengo lez
Gaztelako erregetzan.

1.469ren Urrillako urtean, IIn Juan Nafarroa eta Aragoiko
erregeak maltzurkeriz, Balladolizeko gortean lortu eban,
bere seme Fernando, gero Gaztelako erregiña I Isabel izenagaz ezagutuko zanarekin, ezkontzazko onguneak siñatzea.
Eta maltzurkeriz esaten dot, ariñautik Fernando Patxekotar Juanen alabeagaz ezkontzeko, itzemanda egon zalako.

Jaun aundi guzti oneintzat, zer ote
ziran LEGEAK ?.
1.469an Epaillaren 5ean Aragoi eta Nafarroako IIn Juan
erregeak, bere seme Fernando Gaztelako I Isabelegaz ezkontzeko alegiñetan ibili zala, IIn Paulo Aita Santuak ezkontza orretarako ez ebalako emoten baimenik, Karrillotar Alfonso artx-apezpikuak ariñautik il zan IIn Pio Aita
Santuen 1.464ko urteko bulda bat eskarniatu eban, I Isabel eta Fernandok euki eben leen maillako senidetasunaren eragozpenak ezereztuteko, ta an egon ziranak jakin
arren gertaera ori, Leridan Zerberako Urian siñatu zan
ezkontzaren alkargo orren agiria.
Eta 1.469an Urrillaren 19an Balladolizen Biberoko jauregian ezkondu ziran Gaztelako I Isabel eta bere leen maillako lengusu Aragoiko erregetzaren ondorengo, Siziliako
errege ta Geronako Printzea zan IIn Fernandogaz.
1.471ko Abenduaren 1ean IVn Sixto Aita Santuak bulda
bat agertu eban, I Isabel ta Fernando artean euki ebezan
odolkidetasunezko debekuetatik, parkatu edo salbuetsi
egiten ebezanak, Erromatik Borjatar Rodrigo, gero Aita
Santua VIn Alejandro izenagaz izango zanak ekarri ebena.
1.474ko urtean baiña, Gaztelako erregetzan IVn Enrike il
zanean, anai-guda sortu zan, I Isabel aukeratu ta IVn Enrikeren alaba Trastamaratar Juana “La Beltraneja” ez izenarekin ezagutzen ziran alderdikidearen artean.

Juana Portugaleko errege Vn Alfonso “Afrikanoaren” laguntza eukinda, onek Juanagaz ezkondu gura ebalako,
Portugal eta Gaztelako erregetzak alkartu gurean.
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Fernando errege eginda, Aragoien emakumearen
aurka “Salikako Legea” egon zan lez, I Isabel ezin
eben “errient-kide” izendatu, Aragoien IIn Fernandoren agintaritza berdiñagaz erregiña izan
zediñ, eta Gaztelarrak txartxat artuta, aurrerantzean Gaztelako agintaritzarako I Isabeleri garrantzi aundi edo aintzindaritza emon eutsoen.

1.480ko urtetik aurrera eta Aragoi ta Gaztelako
gorteak antolatuta, zuzendaritzaren aginpidea(3)
ipiñi eben, erregeak antolatzen eben erri ta lurralde guztietan.
1.481eko urtean Gaztelan, Zaldun agintariak
bideratuta, Errege-Diruak antolatzen dira(4).

1.481eko urtean errege katolikuak, Granadako moru-erregetzaren menpekotasuna lortu nai
guda asi eben, eta guda onek euki eban bereizgarritasunezko arriskutik alboratzeko, Fernando
katolikuari guda orren agintaritza kendu eutsoen.

1.475eko urtean Fernandok asko zirikatuta,
Segobian Adizkidetasunezko batzarra ospatu
zanean, lortu eban I Isabelek euki ebazan eskubide bardiñakin Gaztelako “errient-kide”(1)
izatea, eta ortik aurrera Vn Fernando izenagaz
ezagututa, berak artu eban guda onen zuzendaritzazko ardura, 1.476an garaipena lortuta eta
gero Santiagoren-maileko (2) diruaren zuzendaritza artuta 1.477ko urterarte.
Anai arteko guda au, Juana “La Beltraneja”ren
ondamenakin amaitu zan.

1.476ko urtean katoliko errege oneik “Anaidi
Santua” irasi eben.
1.478ko urtean gaztelanian inkizizio edo fede
-zaindia sortu eben, Aragoien 1.249ko urtetik
egon zan bardiñ antzekoa.

1.479ko urtean Alkazobasen egin zan itun edo
alkargo bitartez, Juanak, Gaztelako erregeagaz
eukezan eskubideari uztea erabagi eban, eta
Koinbrako lekaretxe baten sartu zan.
1.479ko urte berean eta Urtarrillaren 20an Aragoi eta Nafarroako errege IIn Juan il zanean, IIn

1.492an Urtarrillaren 2an amaitu zan guda onek,
ospe ta indar aundia emon eutsen errege katolikuari, naita nire ustez geiago munduaren katolikotasunezko batzangotasuna beti lortzeko ibilten ziran
eleiztarrai, ortik aurrera itxaropenezko baikortasun erak zabaldu egin zaielako erregearen agindu
gaiñetik, euren izkutuko aolkularitzaren lan nagusi
guztiak batzangotasun orreitara bideratzeko.
1.492an Epaillaren 3an erdi-ugarte edo peninsula onetatik, kanporatu egin ebazan, Judoak ez
ziralako bateatuten.
Eta Nafarroako erregetza be sartzen dabe Gaztelako jaurkintzan, Tuteran 1.476ko urtean egin
zan ongune bidez.
Eta Amerikako lurraren agerketak, gure Kolon´en ausardiagaitik.

1.492ko urtetik aurrera Fernando katolikua,
naita bere maltzur izaeragaz danetarako almena euki, euki eben gaztelatar eskubidetik baiño,
geiago asi zan begiratzen beren aldeko Aragoiko
errege eskubidetik, eta Italia ta Afrikaren Iparraldeari ain zuzen be.
1.493ko urtean Bartzelonako ongundearen bidez, Frantzezaren eskuetan 1.463ko urtetik
egon ziran Rosellon eta Zerdeña berrezkuratu
ebazan.

(1) Errient-kide = corregente. (2) Santiagoren-Maileko = Orden de Santiago. (3) Zuzendaritzaren aginpidea = mandato del
corregidor. (4) Errege-Diruak = hacienda real.
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1.495eko urtean Fernandok, Napoles eta Siziliako erreiñuak Frantzezak eurenganatzeko egiten egon
ziran alegiñak ezereztuteko, “Biltzar Santua” antolatu eban, eta eurakaz lortu eban Napoles eta Siziliako erregeak botatea.

1.496an Abenduaren 19an VIn
Alejandro Aita Santuak, Fernandoren bildur beren agintaritzazko lurraldeagaitik “Si Convenit”
bulda atarata, katolikozko izenak
ipini eutzezan Fernando ta Isabeleri, ortik aurrera Gaztelako errege
guztiak, nai Austria edo ta Borboi
izan, danak ondorengo lez ekarri
dabenak, gaur I Karlos izanda izen
orren arduraduna.
1.502an Otsaillaren 14ko agiri baten bidez, katolikotasunera ez ziran
aldatzen Granadako moru guztien
oilketa edo kanporatzea, aginduten
ebana.
Eta 1.504ko urtean Frantzezak
Napoleseko luraldetik kanporatuta, Napoleseko erreiñua Aragoiko
koroara aldatzea.

1.504an Azaroaren 26ko eguerdian I Isabel il zanetik, eta 1.512ko
urtean Nafarroako erregetzaren
menpekotasuna guda bidez lortu
ondoren, erregearen gogamena ez,
eurak ez ebalako jakin, baiña mundu onetan aginduten eben eleiztar gogamenetan bai, Europa osoa
katoliko batzangotu ezinik ibilita
euren ustezko espainiar lurraldea
lez, ortik aurrera euki eben oldozmeneko almenak aukera baten billa ipiñi ebazalako, 1.789ko urtean
Frantziko iraultzagaz aurkitu ebena, eta eleiztar ta merkantilistak
lagun alkartuta, iraultza ori egokitu eben, orko urtetik aurrera Europako lurralde osoak laterritzeko
asmoakin, errege bakotzaren antolabidezko lurraldeak laterrituta,

bereztasunezko aberri edo errigizarteak etenbako guda
erasoko keiñada bategaz menperatuta.

Eta 2.000 urte geroago, menperatzail zale oneik ez dira
konturatzen, Jainkoak, gure gizatutako arimak gai-bereztutako Ludi edo mundu onetara bialduta, askatasunezko
legean berezkotu euskunetik, bakeak ezin dirala menpekotasunezko norkeriekin lortu, mundu fisiko onetan sutauts edo lerrautsari, poxpolloa urbiltzea lez dalako.

1.505eko Urrillaren 19an Fernando 53 urte euki zituzela,
18 urte euki zituzen Foix´eko Germanarekin ezkondu zan.
Fernando katolikuaren gogoak emendik aurrera, Erromako eleiztarren espainitasuna lortu baiño geiago, euki
zituzen guda-indar eta almen guztiagaz egiten ebazan
oarkuntzak, Erdi Ugarte onen Ekialdeko lurraldeak, Aragoien agindupean ipintea zan, orko bidetik urbilago ikusten ebazalako beren nagusikerizko kaizar ametsak.
1.509ko urtean Fernando eta Foix´eko Jermanak, seme
bat Juanen izenagaz bateatu ebena euki eben, baiña, andik
ordu gitxira il zan.

Eta zer sortuko ote zan gaztelaniako asmoetan mutil ura
il ez bazan ?.

Gaur, espainiar asmakuntzazkoak guzurra da esaten daben
guztia, Fernandoren amets edo irudikerian ez zalako agertzen espainiarren irudirik iñundik be.
Atutxa´tar Paul

Zornotzan 2.015´eko urtean Epailla´ren 21´ean

