1512-2012 Nafarroaren konkista
Gertu dago armada gaztelar eta aragoarrek Nafarroako Erreinua konkistatu zuteneko
bostehungarren urtemuga. Espainia zabalkunde garaia bizitzen ari zen lurraldeari
zegokiola. 1512ko uztail hartan, haien Armadak Nafarroaren bihotza inbaditu zuten,
mende batzuk lehenago bere mendebaldeko lurraldeekin egin zuten bezala. Gertakari
horien ondorioz, Herri oso batek galduko zuen bere subiranotasuna.
Nafarroa herri askea zen; herri txikia, baina Pirinioetako bi aldeetan estrategikoki
kokatua; Gaztela eta bere hedatze nahia sortu baino askoz lehenago zegoena. IX.
mendean, lurralde hauetako bizilagunek bere estatalitatearen hazia ezagutu zuten:
Iruñeko Erresumaren egitura poliltiko-instituzionala, gero Nafarroako Erresuma izango
zena.
Espainiar armada, Albako Dukearen agintepean, su eta gar sartu zen eta Luis Correak
idatzitako konkistaren gaineko historian Villalva Koronelaren hitzetan jarria da armada
inbaditzaileak erabili zuen basakeria: “herriak erre ziren, ehunka nafarrek alde egin
zuen, emakumeak bortxatu zituzten, ondasunak konfiskatu zituzten, erbesteratzeak
izan ziren, exekuzioak …”. Gazteluak suntsitu ziren, nafarrentzat bakarrik izan zitezkeen
karguetan espainolak sartu ziren. Herriek okupazio-armadaren gastuak ordaintzen
zituzten “gerra gastuak” bailiran. Okupazio militarrak 100 urte iraun zuen, eta gaur arte
luzatu da.
Hala ere, mende luze hartan gaztelarren kontrako konspirazioak ere izan ziren,
nafarrak ziren, hemengo jendea, nahiz eta erregeordeek “euren lurraren aurkako
erreboltariak” deitzen zieten. Konkista eta ondorengo garaia gogorra izan zen, kezka
handikoa, eta ez baketsua. Honek kontraesanean jartzen du “berdinen arteko
hitzarmena” izan zela dioen bertsioa, “bat egite zoriontsua” asmo txarreko
interpretazio historikoa da, azken batean, egungo Nafarroaren egoera legezkotzat
eman nahi baitu. Hori da, hain zuzen, gaurko hainbat instituzio ofizialen jarrera, zeinek
data hori ospatu nahi duten, gaurko ustezko oparotasunaren zein geroko
zoriontasunaren iturburu gisa.
Okupazioari erresistentzia etengabekoa izan zen; egitandi gogoangarriak izan zirelarik,
Amaiur defendatu zutenena kasu. Honez gain, geroztik eta egun arte herri honen
estatusaren hondaketa-prozesuak aitzina segitu du, bere subiranotasuna barne,
probintzia bihurtzeraino eta egun, Autonomia Erkidego, ia-ia Nafarroa izena
desagerraraziz.

Gaur, Nafarroa Espainiara libreki bildu zela dioen faltsukeriaren aitzinean, 2012an
Espainia Nafarroa Garaia konkistatzen hasi zela 500 urte beteko direla gogora ekarri
nahi dugu, data hura giltzarri izan zen gure estatalitatea indarrez hondarazteko. Gure
mendeetako ibilaldia erakutsi nahi dugu eta kendu ziguten hura berreskuratzeko
eskubidea dugula garbi adierazi; burujabetza galdu izana gure herriarentzat galbidea
izan da.
Historiak independente izan ginela erakusten digu, eta izateari utzi geniola, ez gure
arbasoen nahiaz, baizik eta espainiar eta frantses nahikeria dela eta. Gerrak,
kolonizazioak eta bortzak gure identitatearen garapena zapuztu dute. Eta, hain zuzen
ere, gure interes nagusia ez baita iraganean, orainean eta geroan baino, memoria
historikoa berreskuratu nahi dugu askatasunerantz pausoa emateko eta gure
eskubideak defendatzeko.
1512 hartatik ia bostehun urte joan dira, baina Nafarroa bizirik da eta, gaurkotasun
osoz, honako eskaera luzatzen dugu: egungo nazioarteko testuinguruan, duela
denbora gehiegi kendu ziguten nafar naziotasuna berreskuratu eta etorkizun askea
izan.
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Bestetik, dei egiten diogu pertsona, talde, elkarte, udal zein instituzio orori Agiri honi
zein ekainaren 16ko Euskal Herriko Ibilaldi Nazionalari atxikitzera. Eta, bereziki, 2012ko
uztailaren 25ean, Albako Dukearen Armada nafar hiriburuan sartu ziren 500.
urteurrena, nafar bandera haga erdian edota dolu-xingolarekin jartzera.
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