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Kristobal Kolon, Nafarroako
IVn Karlos erregearen
Semea izan ote zan? (XX)
Lenengo itsasaldiaren
edestitik datorrena.
1.493an Loraillean 20an errege katolikuak Koloneri, Gaztelako
errege maillakoak euren armarrietan
eroaten ebazan Gaztelako gaztelua,
Leoneko leoia ta ugarteak, mairu-arri
edo armarriaren lauki edo laurden barrutietan eroaten ebala egin eutsoen,
Kolonek beste gauzarik bear ote eban,
bera erregearen semea zala esateko?.
1.493an Loraillaren23an Koloneri, 1.000 urrezko doblak emon eutsoezan.

1.493an Lorailaren 26an Koloneri baimena emon eta gorte guztiaren
laguntzan, berak nai gura eben ostatura lagundu eutsoen, berari laguntzen eutsoen mariñelakaz.

Eta erregeagaz zaldi gaiñean joaten
ziranean, erregeak aginduta, Kolon bere
albo baten eta ondorengo Juan printzea
beste aldean direla joaten ziran, erregezko odola eukiten ebenai bakarrik
baimenduta egon zana.

1.493an Loraillaren 28an errege katolikuak Santa Fe´ko itunean
Kolonek eskatu ebazan izenburu,
eskubide, izen-on, Indiako bigarren
itsasotzidiaren orokorrezko kapitaiña

izatea, eta bere eskuaren ardurapean itzitako ainbeste gauza
ortik aurrera sinatu ziran, eta denbora gitxian, berak egin ebazan arrigarrizko bidai orreik, Europa guztitik zabaldu ziran.
Eta egun berean erregeak, Kolon, indiazera bigarren bidaia
egingo zanaren orokorrezko kapitaiña izendatu eben.

1.493ko Jorrail-Loraillaren ille onetako gertakisun bidetik
argitu egiten dira, Kolon leen: “Zaldizko edo ondo-ikasitako
giza-semea zala, errege katolikuak eta euren inguruko gortekoak adierazi egiten eban lez”.
Bigarren: “Kolonen izen berezia (KOLOM) izan zala”.
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esan eutsoen, eta Kolonen erantzuna:
“erreza zala egiteko gauza ori, baiña
zuetatik iñork ez dala ezertarako gogoratu”, eta gauza guztiekaz alan sortzen dala lenengoa agertu arte, esan
ondoren, danak ao zabalik itzi ebazan.

Gaztela eta Portugaleko erregen
artean be bardin sortu zan, mundu
onetan agertutako lur zabalagaitik be
asi ziralako eztabaidak, Aita Santua
bien artean agintari nagusi lez ezarrita eurak egin eben ongunde bidez,
agertzen ziran lurrak erdibanatzeko
izanda, Portugalek Jorraillaren 5ean
bere gortekoak Gaztelara bialduta
zalaketa bidez bereganatu egin gura
ebazalako lur orreik.
Gaztelako erregeak irabazi eutson
baiña, egiune aretan Portugaleri Kanariaseko lur-gerri edo eguerdi-lerrotik bealderantza Afrikako lurraldeak
bezela egertzen ziranak egokitzen
zaiolako bakarrik.

Irugarren: “Argituta geratzen dala, zergaitik gero beren
izena, zelan alderazi egin gura eben beren berezko izenetik,
Martyr´tar Pedrok, Borromeori idatzi eutsozan eskutitzetatik”.
Eta idatzi oneik izan zirala, Kolonen izen eta jaio tokiak
Jenobako artzain gazte baten izenakin nastu ebezanak.

Bai Kolon errege katolikuaren maian egonda, Kolonek lortutakoagaitik bekaizkor ziran gizonak maltzurtasunez, arrigarrizko egikari orrein garrantzi ta ospeak beratzeko, an egon
ziranen arteko batek aurreratuta egin eutsozan itanduakaz: “Ia
berak sinesten ba eban, beren bidai ori utsegite baten amaitu bazan, beste baten batek al izango zala bidai ori zorionez
amaitzeko”.

Kolonek, beren asarrea barruan gordeta eta arrautz bat beren eskuetan artuta, au esan eutsen danari dei eginda, “arrautzea zutunik ipintea lez dala”.

Danak ipini ziran arrautzea zutik ipinten, baiña iñork ezin
eben lortu, eta berak arrautzea artuta mutur baten txaka-txaka
jota apurtu barik, zutik ipinita, besteak olan egitea erreza zala

Eta erregearen aurkaldi oneik argitzeko, Aita Santuaren erabagi billa
joan ziran.

1.493an Iraillaren 5ean Kolonen lenengo ta bigarren ostera bitartean, errege katolikuak Kolontar
Kristobaleri idatzi eutsoen eskutitzan esaten eutsoen, beren bidaietan izarlari on bat eroan bear ebala, Martxenatar Antonioren izena
emonda.

Erregeak gero Martxenatar Antonio lekaideari idatzi eutsoen eskutitzan, Kolonegaz joanda Indiasetan
denboraldi bat egiela aginduz, antolamen on bategaz ango giza-semeak
erlijio-katoliko oiñarrietan bideratzeko. Erregeak sinismen aundia euki
ebelako Martxenaren erlijiozko sinismen sakon eta eragilletasun garbi ta
argiagaz.
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Emen gaiñera esan bear da, Kolon Rabidara joan zanetik, franzizkotarrak sekula ez eutsoela babesbarik itzi, bitarte orreitan Martxenaren
eskua argi ikusita, bera izan zalako
ikerlarien talde guztietatik, Koloneri
siñisten eutson gizon bakarra.

Gaztelanian 1.485-1.492ko urte bitarteko agirietan Koloneri beti deitu eutsoen “Colomo”, Portugaleko Pinatar Ruy
albistariak “Colombo”, Portugaleko IIn
Juan erregearen Barrostar albistariak “Colom” esaten dautso, eta Fernando erregeak
“Colón”.

Baiña, Kolonen izena edestiaren
iragaitzean, batzuetan asmo osoagaz
eta beste batzutan naigabeko aldaketak euki ba-zituzen, Granadaren
santa Fe´ko erri barrian, eleiztar,
errege ta Kolonen artean, bere Mallorkako jaioterri ta Aragoi-Nafartar
izatasunak ixiltzeko egin eben ituneko erabagi orren bitartez, Kolonen
izatasunezko gaiakin ibilten ziran
edestilariak naastuten ziralako izaten zala jakin bear dogu, eta esker
aundiak emon Berd ta Martorelltar
Gabrieleri, gauzaren berezitasunak
alango zeaztasunezko ikerketa lan bikain orrekin euren lekuetan ezarrita,
danok zentzu apur-bategaz bizi gindezan, argitzen dabezelako Kolonen
izate ta eginkizunak.

Bigarren itsasaldia.
1.493an Iraillaren 24an urten
eban Indiazerako bigarren ekitaldia,
Kanariaseko ugartetara bideratuta
eta Gomerako kaian lenengo geraldia
eginda, itxasontziak egurra, ura, txal
edo bigantza, auntz, bildotx, zerri-eme ta zerri-ordotzak itxasontziratu
eta lur aietan lantdatzeko laranja edo
urre-sagar, limoi-ondo edo zitroi-on-
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do, meloi, barazki edo ta ortuarien aziak artuta, apintzen asi
ziran Gomerako kaitik urten eta Burdiñeko ugartera joateko.

1.493ko Urrillaren 13an urten eben Indiasera joateko Burdiñeko ugartetik itsas zabalera.

1.493ko Azaroaren 3an agertu jakien ugarte aundi bat, Kolonek Domekea izateagaitik Dominika izendu ebena, ta berton ez ebalako babes-lekurik euki aingurak(1) botateko, ugarte
oneri, euren itxasontzi kapitaiñak euken izena “Marigalante”
ipini ondoren, aurrera joan ziran beste ugarte bat aurkitu arte.
Urrengo aurkitu eben ugarteari “Guadalupe” izena ipini
ondoren, Kolonek itxaron egin bear izan eban, berak bialdutako Markez´tar Diego itxasontzi baten kapitaiña, galdu egin
zalako ugarte orren basartean, eta agertu zanean kapitaiñ onen
kondairan: “aurkitu ebazan leiñuen janari bitartez, giza-jaleak
zirala esan eban”, ta eurengandik andrazko batzuk askatu ondoren, aurkitu ebazan “anana” edo lur-beroaren aldeko “piña”
ta beste ale-mota batzuk be ekarri ebazan.
Kolon, Dominikako ugartetatik, obo-erdi edo biribil-erdi
baten antzera egon ziran ugartetik ugartera ibili zan, Dominika edo espainolaren ugartera ostera eldu arte.

Guadaluperen izena ipini eutson ugartearen ostetik, ta
Bartzelonako Montserrat´tar Santa Mariaren izena ipinitako
ugarteari, urrengoari Antziñako Santa Mariaren izena ipini
eutson Sebillako Eleiz-Nagusiaren oroimenez, Kolon ta taldekideak berton otoi egiten ebalako Indiasera urten aurretik,
eta bertan eraikiko eben gero jaun-obi eder bat, Kolonen gorputza illobiratzeko.
Antziñako Santa Maria eta Puerto Rikoren bitarteko
ugarteari ipini eutsezan izenak: San Martin, San Kristobal,
San Jorje, San Bartolome, Santo Tomas, San Anastasio, Santa
Kruz, Graciosa, eta Amaika Milla Neska-Garbi edo Birjiñarenak izan ziran.
1.493an Azaroaren 19an odolezko eztabaida batzuk eukinda bertokoakin, gaur “Puerto Rico” lez ezagutu egiten dan
Bateatzaille San Juanen ugartera eldu ziran, eta uragaz, ta bear
eben janariekaz ondo ornitu ondoren, 22an urten eben Dominika edo espainolaren ugarterantza, eta bertora elduta, itxasontziak aurrera egin eben Gabonetako Urira(2) eldu arte.

1.493an azaroaren 27an eldu ziran “Gabonetako Urira”
eta itxasontzitik urten barik aurrera joateko itxaropenean
egon ziralako, Gauakanagari deritson ugarteko erregearen loba bat beste bertoko batzukin urreratu jakiezan ongi
etorriak emoten, eta bien bitartez esan, Guakanagari erre(1) Aingura edo arbak = anclas. (2) Gabonetako Uria = Villa de la Navidad.
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gea zaurituta egon zala beste ugarteko Kaonabo
ta Mayreni jauntxoaren aurka egin eban borrokan, eta zaurituak ta il batzuk euki arren, bakez
eta ondo aurkitzen zirala an egon ziranak.

Itxasontzien aingura edo arba urperatuta, lonbardazko tiro batzuk bota ebezan erantzuna artzeko, eta iñork ez ebalako erantzunik emoten, Kolonek, txalupa bat bialdu eban, an zer gertatzen zan
jakiteko, eta ez eben aurkitu besterik, erretako ondarrak baiño.
Eurak ango triskantza ikusten egon ziran bitartean, bertoko batzuk zuaitzen ostetatik ostonduka
ibilten zirala ikusi ebezan, eta eurengana joanda jakin eben, zelan eurak juan zirenean, berton geratu
ziranen artean borrokan asita, batzuk il zirala, beste
batzuk euren kontura urre gorriaren billa joan zirala, eta geroago Diego kapitaiñak nai bere laguntza
euki arren, Kaonabo beste ugarteko jauntxoaren
erasoari eutsi-ezinik il zala, eta ondore erre ebela ia
ugarte guztia.
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Kolonek, ondamenezko trsikantza au ikusi ondoren, beste erri bat eraikitzea agindu eban, Dominika edo espainolaren ugarteko ipar-ekialdean
IIsabelen omenez, eta egin eben erri oso ori, arrilanduakaz egitea agindu eban.

Kolonek ugarte aretan zer egon zan jakiteko,
Ojedatar Alonso bialdu eban beste amabost lagunekin izkilluakaz ondo tresnatuta, ia zer aurkitzen eban
ugarteko barruetatik, eta erreka baster batera eldu
ziranean arri-koskorren antzera, urre-gorri asko aurkitu eban lez, bereala asmatu eben urbillean garrantzi
aundiko miak aurkituko ebezala, eta meaztegi orreik
billaka asita aurkitu ezinean, 15 egun barru, ostera
itzuli ziran Kolonengana, urrezko barri areik emonaz.

1.494ko Otsaillaren 2an Kolonek, 12 itxasontzi
bialdu ebazan peninsula onetara Torrestar Antonioren agindutara, erregearentzako oar-idazti batekin, eta
erregeari adierazi an aurkitu zituzen urre-gorrizko arri
koskorren meaztegiak aurkitzeko egingo ebezanak,
eta zelango antolaketak egingo ebazan babestuta egoteko ango azterkuntzak egiten egon ziran bitartean.
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Eta emen nun agertzen dan berez, Kolonek erregeakaz euki eban
senidetasuna, idatzi ebazan lenengo
lerroetan: “enconmendareis en Sus Altezas como a Rey y Reina mis Señores
naturales” esaten dabenean, askeneko
iru berba oietan esaten dabelako, zelango senidetasuna euki eben Aragoi
eta Gaztelako errege-erregiñak Lur
Gorri edo Terra Rubrako Kolon Amiralarekin.

Kolonek emendik aurrera eztabaida gogorrak eukingo zituzen,
agindupean euki ebazan batzuen bekaizkeri bitartez, ta ori kontuan artuta bera ugartetatik gudari talde gogor
bategaz joan zanean azterkari, bere
anai Don Diego agindupean itzi eban
Isabelaren erria.
1.494ko Epaillaren 12an urten
eban Kolonek bere gudari taldeagaz azterkari, eta ibar aberats bateri
“Vega Real”en izena ipini ondoren,
Zibao mendi katera joan ziran azterka, eta urre gorriaren ainbat agerpide
ikusita, erreka inguru baten gaztelu
bat eraikitea agindu eban, gero Santo
Tomasen izena ipini eutsonai, eta 50
gudari Margaritetar Pedroren agindupean ipini ondoren, eurak Epaillako 29an Isabelaren errira ugartera
joan ziran.
1.494an Epaillaren 19an Kolonek Kubara elduta, len berak Alfa ta
Omegako izenakaz deitutako lur muturrera joan zan, eta ugartetik ugartera ibili zanean, Kolonek itxasontzian
eroandako indio batek, an inguruan
urre gorri asko eukiten eban Jaimaika deitzen zan ugarte bat egoala esan
eutson. Berri ori emon eutson indio
orrek, Kolontar Diegoren izena ipinita euki eban.

1.494an Jorraillaren 24an Kolonek itsasora urten eban iru
itxasontzirekin, Isabela ugartea bere anai Diego, Boiltar Bernardo, Ernandeztar Pedro, Koronel, Santzez ta Karbajaltar
Alonso, eta Juan de Luxanen agindutara itzi ondoren, Kubarantza joan zan, ia Kan Aundia aurkitzen eban.
Emen sukar gaitzaldiekin ainbat gizon il jakiezan.

Atutxa´tar Paul

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

