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Kolon´tar Kristobal, 
bere izaeraren 
jakin-eza.

-Egin dogun Jainkoaren legez 
kanpoko zeazkuntza bidetik, errez 
ulertu leike, orduko katolikotasun 
alditan, onek euki eben al-osoke-
riaren agindutik kanpo, ez ebela 
gure iñor geiago bere ondoan, bes-
tela Aita Santuak buru gaiñean, 
ekialdeko Persa kaizerrak eroa-
ten eben iru koroako kopaletaren 
antzera, bear eban aginbidezko 
omen-barik geratuko zan, eta ez 
zan egokiena eurak euki eben nai-
kunderako, Berd eta Martorell´tar 
Gabirel´ek, bere lan bikaiñ onetan 
erakusten dauskun lez.

-Badagoz beste maltzurtasu-
nezko zital errukari batzuk be, eta 
nik uste dot ondo zeaztuta ge-
ratu dirala, IVn Karlos Bianako 
printzearen aita IIn Juan eta bere 
anai-orde edo ugazanaia IIn Fer-
nando katolikuaren zeazkuntzak 
azaldu doguzenean. 

IIn Juan eta IIn Fernandoren 
debekuak, Nafartar erregetza men-
peratzeko euki ebezan asmotik izen 
leikezalako, edo ta alboratuta iztea 

geiago egokitzen jakiezalako, ez dot uste Kolonen izata-
suna garrantzi aundia euki ba eben be, orren erruagaitik 
aipamen barik geratuko zenik, Fernandoren maltzurrezko 
lotsabakokeriak ez ziralako egin barik geratuko, Kolonen 
aipamenak daukana baiño garrantzi aundiagoko gauzaren 
gaiñetik aldatu zalako.

Nik uste dok, lenengo aipamenagaitik izan zala zalan-
tzarik gabe.

Kristobal Kolon, Nafarroako 
IVn Karlos erregearen 
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naren lapurtza orreik ustel usaiña 
eukinez gain, bere inguru guztia 
usteltzen dabelako.

Europa, jakinezko sinistara-
zian ipini edo ta eskuratu bear 
dogu, Europako Euskalerri za-
rrena eta Paleolitiko-Neolitikoa-
ren askatasunezko demokrazian 
AITORTZAILLE dana, ezin da-
lako bizi iñoren menpekotasunean, 
naita onena izanda be.

Bide batez, Europari jakinara-
zian ipini, daukezan arazoak ez di-
rela diruzko ta merkantil arazoak, 
errigizartearen askatasunezko de-
mokrazian, nortasunaren ekanduz-
ko arazoak baizik, Europako bizki-
detasunak lenengo eskatzen dauana, 
bere giza ta gizarteko ekanduak 
zaintzea dalako.

Len, borroka nagusi bat egin-
da, dan guztia utsetik ostera azteko 
asmoetan egiten zan, edo eta sale-
rosketetan maltzurkeriz jokatzen 
zalako dirua beren asierako balio-
tik arrotu edo puztu egiten zanean, 
diruaren balioa merkatuz konpon-
tzen ziran ordezkaritzaren orekak 
gizaren eragilletasunezko ardurean 
ostera aukera barriak eukiteko.

Gaurko euroari baiña, ezin jako 
ikuturik egin bear ikusten dogu-
nagaitik, eta gizartea gaur legea-
ren orekazko ordezkaritzan bizi al 
izateko, lortu dabezan eskubideko 
tresneritik asi dira murrizketak 
egiten, gizaren eskubideko ardura-
tan kontuan euki barik, giza-seme 
milloi asko, bear gorrietara bialdu-
ten dabela, bear dogun guztia di-
ruaren serbitzura ipini dabelako.

Diru ta merkantil tresneriak, ez 
dira Europan bizia daukenak, bizia 
daukezanak bere nortasun  aundi-

Euskalerriari begira.
Gaur sortzen diran gauzakaz, Euskaldun guztiak ja-

kin bear gendun, espainol menperatzail onekaz ezin garala 
etxe barru baten bizi. 

Eurak kaizarkerizko menperatzailleak izanda, ta guk 
gure “Jaungoiko ta Lege Zarragaz” demokrazizko aska-
tasunaren izaerazko sinismenean, ez garalako ulermen 
ezberdiñ orreikaz iraungarritasunean bizitzeko gai, eta 
gitxiago, beartuta laterrizko batzango eritzi orreik goitik-
beraiño ustelduta dagozenean, gure demokraziaren aska-
tasunezko sinismenak euren serbitzura ipinteko.

Goian, ezeren txantxa barik geratu da naiko argi, erri 
bakotza bere bereiztasunezko izaerakin izan bear dala 
osagarritasunezkoa beste erriekaz, ordezkaritzako arloe-
tan nortasun aundiz jokatuta, ekintza orreitan geiegian 
dagozelako norkeriaren kaizarkerizko: “El destino en lo 
Universal” eta “Nacional katolicismo” orreik, bereztasu-
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ko seme-alaba ta errigizarteak dira, eta egin bear doguzan 
eragilletasun guztiak giza-semearen serbitzura izan bear 
dira.

Eta orrein arteko oreka ta ekanduak dira ondo zaindu 
bear direnak, diru ta merkantilezko eragipideak zor-es-
kubidearen ordezkaritzan on bideratuta, bereztasunezko 
legearen ekandu edo ta orekazko ondorio lez agertu dai-
tezen.

Maltzurrezko menpekotasun ta ulermen ezberdiñeko 
errigizarte-naspil batetik eta gaiñera alde bat menpera-
tzaillea izaten bada, zeozer urtengo ote leuke argitasune-
kin?.

Bizi onetan egiten diran gauza guztietan, ez ba dira 
egiten gauza berak eskatzen dauazan benetako edo ta be-
rak bear dauazan legezko baldintzakin, egiten dan gauza 
guztia, utsezko porrot aundi baten agertzen da, okerrezko 
bidetik egiten doguna, oker agertzen dalako, mundu fisiko 
onen jarraidun edo lojikazko ondorio bidetik.
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Euskalerriko seme-alabak daukagun berez-
ko ordezkari ardureagaz adoz agertzen bagara, 
ganorabako alderdikeri onetatik iges egin bear 
geunke, gure Euskadi edo ta Euskalerri maite 
onek bere askatasunezko ernatzailletasunean 
bai eta demokraziaren sortzaille izateagaz, gure 
burugogorkeritasunagaitik ez bazan izan, be-
rak ezereztu egiten dabezelako alderdikeri zital 
orreik.

Gulako erri demokratiko batek, bere esku-
bide ta nortasunaren ordezkaritzazko ekanduak 
zaintzeko, ez dabelako bear, ez eskubi, ez ezke-
rreko alderdikeririk, erriaren elburuari begitu 
baiño, bestela beti egongo gara eritzi orreikaz 
lotuta.

Siñeztu gauza oneik egiak direla, “KERI” 
guzti orreik lotuta izten gaitueulako.

Eta orduan alegiñ aundienak egin, gagozan 
espainol laterritasunezko menpetik urteteko len 
bait len, Europa askatasunaren zentzunezko 

Nork esango leuke gagozan gizaldi onetan, 
norkeriz eragiten diran maltzur-guzurtiaren 
diru lapurketa guztiak, Jainkoaren Legezko or-
dezkaritzan arduratuta bizi direnak ostera or-
daindu bear dabezala, Nizeatik maltzurrez da-
tozan batzango ta menpekotasunezko kaizar 
agintaritzazko mailla orreik, daukezan norkeri 
orreitan zaintzeko.

Begitu, gaur egunean non agetzen jaku “di-
rua” edo ta “urrezko zekorra” benetako sasi-jain-
ko lez.

Zer egin ?.
Benetako Jainko Egillearen Legeak, edo ta 

bereztutako gai-mundu onen legeak berrezku-
ratuta, berezko nortasunaren ardurapean oste-
ra ezarri, iñork ez daukelako eskubiderik, beste 
nortasunezkoaren berezko ardurak, norkeriaren 
menpeko alegiñetan eroateko, gaur dauka-guzan 
Laterri menperatzaile oneik egiten daben lez. 
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ren geiegizko jan-edate ta astokerizko lilluratzaillaren era-
gipeneko alegiñetatik urrundu daitezela, gauza orreik, zuen 
euskal ekanduzko nortasunak ezereztuta, EUSKALERRIA 
MENPERATUTA eukiteko alegiñak diralako.

Eta alderdikeri  barik, euskalerriaren arduradunezko 
eragill onak izan, orrela irabazten  dalako Euskalerriko 
zoriontasuna Europako beste berezko errigizarte artean; 
JAINKOAREN LEGEZKO BALDINTZAK ARDURA 
AUNDIENEAN ORDEZKATUTA.

Atutxa´tar Paul

Zornotzan 2.015´ko urtean Epailla´ren 21´ean

demokrazi on baten ezartzea gura 
ba dogu, danok Jainkoak agintzen 
dauzkun eran bizi gaitezen.

Gazteari zer esan ?.
Euskal seme zintzo lez, etxe-

ko-edestiaren ezauntzazko errotik 
ondo ebatuta, geiago arduratu dai-
tezela belaunaldi lez. 

Euskal jendekuntzazko norta-
sunaren ondorengotasunean dau-
kien ordezko ardureagaz, norkerizko 
maltzur batzango menperatzaillea-


