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Taobh a-staigh
pàipear na mìos
seo:

Aireamh 99

A dh’ionnsaigh clach-mhìle
eachdraidheil?
Ceist mu choinneimh dè a nì
Comhairle na Gàidhealtachd an
dèidh do mhòran cur an aghaidh
plana Sgoil làn Ghàidhlig a
stèidheachadh ann an Slèite

Criomag de
dhòchas ann an
iomairt a’ bhuillcoise

duilleag 5

Ionad ealain ùr na
“shar eismipleir”
dha Alba

duilleag 3

Tha deasbad chruaidh a’ dol air
adhart ann an coimhearsnachd
san Eilean Sgitheanach a dh’fhaodas a bhith air leth riatanach mu
bhith leasachadh foghlam
Gàidhlig san àm ri teachd.
Chaidh moladh a chur air adhart gum bu chòir do Bun-Sgoil
Shlèite ann an ceann-a-deas an
eilein a bhith air a cruthachadh
mar sgoil Ghàidhlig a-mhàin,
air sgàth ‘s gu bheil an t-ionad
Gàidhlig innte a’ sìor leudachadh
agus taobh na Beurla a’ sìor
lùghdachadh.
Ach, tha a’ chùis air troimhchèile adhbhrachadh. Tha grunn
phàrantan san sgìre mì-thoilichte
agus iad a’ cumail a-mach gu bu
mhath leotha-san an cuid cloinne
oideachadh sa Bheurla ann an
Slèite, seach a bhith siubhal 15 mìle
suas an rathad chun Ath
Leathann, mar a thatar ag iarraidh
orra airson foghlam Beurla a
leantainn mas e ‘s gun sguir sin
ann an Slèite fhèin.
Tha dùil gun cuir Comann nam
Pàrant (Slèite), a chur air adhart
am moladh airson na Sgoile
Ghàidhlig, iomairt air dòigh gus
na
planaichean
aca
a
mhìneachadh don choimhearsnachd air fad. Chaidh buidheann eile a chur air chois san sgìre
a dh’aona-ghnothaich gus cur
nan aghaidh.
Thuirt cathraiche Comann
nam Pàrant Slèite, Murchadh
MacLeòid: “Tha sinne airson
gum bi a’ chlann fileanta ann an
dà chànan, rud a tha gach duine
ag aontachadh a bhiodh
freagarrach.

TOG
FEAR
AN-DIUGH
AN ASGAIDH

“Chan eil miann sam bith againn
duine a chumail a-mach bhon
sgoil: tha foghlam tro mheadhan
na Gàidhlig fosgailte dhan h-uile
duine, mura iarr pàrantan aon chànan a-mhàin a thoirt dhan
chloinn.”
Tha na pàrantan Gàidhlig a’
cumail a-mach mar a tha cùisean
an-dràsta nach eil a’ chlann a’
faighinn oideachadh coileanta
sa chànan idir, oir gu bheil rudan
mar cruinneachaidhean sgoile
is eacarsaich gan dhèanamh sa
Bheurla air sgàth ‘s gu bheil cuid
de sgoilearan nach bruidhinn a’
Ghàidhlig idir.
Tha rannsachadh oifigeil a’
dearbhadh gu bheil clann a’ tighinn air adhart gu mòr, gach cuid
gu cànanail is gu hacadamaigeach, ma tha iad a’
faighinn bogadh ceart sa chànan
— agus, aig an aon àm, gu bheil
iad fhathast a cheart cho math sa
Bheurla, mura eil nas fheàrr.
Tha seo air a shealltainn gu
soilleir ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu far a bheil a’ chlann a’ faighinn gach nì den oideachadh sa
Ghàidhlig. Sheall rannsachadh
foghlaim gun robh a’ chlann a’
dèanamh air leth math anns a’ huile cuspair.
Ach, chan eil grunn mhath de
dhaoine ann an Slèite idir airson
eisimpleir Ghlaschu a leantainn.
Faic duilleag 2 
LAITHEAN MI-CHINNTEACH: Tha
pàrantan Gàidhlig Shlèite airson
ceum air adhart a ghabhail agus an
sgoil a chruthachadh mar sgoil
Ghàidhlig a-mhàin. Ach, tha mòran
air an guth a thogail na aghaidh

Achd na Gàidhlig na “pàirt
phrìseil” de dhualchas na
h-Alba
Tha soirbheachadh na Gàidhlig san
àm ri teachd ceum nas fhaisge anis, thuirt Ministear an Fhoghlaim
Peadar Peacock.
Bha Mgr Peacock, am Ministear le uallach airson a’ chànain
ann an Riaghaltas na h-Alba,
a’ toirt a bheachd an dèidh do
Achd na Gàidhlig (Alba) a
bhith air a cur an gnìomh.
Tha an reachdas dealbhte
gus cleachdadh na Gàidhlig a
bhrosnachadh, inbhe a’ chànain

a dhèanamh tèarainte agus
dèanamh cinnteach gum mair i san
fhad-ùine.
Thuirt Mgr Peacock: “Tha a’
Ghàidhlig na pàirt phrìseil de
dhualchas agus cultar na h-Alba.
‘S e sin is coireach gu bheil mise
airson dèanamh cinnteach gum bi
i beò agus beòthail san àm ri teachd.
“Tha mi den bheachd gu bheil
adhbharan misneachd againn
mun Ghàidhlig san àm ri teachd,
gu sònraichte le barrachd is bar-

rachd chloinne air an teagaisg ann
an clasaichean tro mheadhan na
Gàidhlig.
“‘S e a’ chlann sin luchd-labhairt
Gàidhlig nan làithean ri teachd agus
nì an Achd seo an-diugh cinnteach gum faigh iad cothroman
air a’ chànan aca a chleachdadh
le misneachd agus toileachas.”
Peter Peacock: Soirbheachadh na Gàidhlig

Faic duilleag 3 

ceum nas fhaisge
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Disathairne 18mh
Obar Dheathain – Bidh Karen NicMathainn a’ seinn anns an Lemontree air an
oidhche seo bho 8f. Gheibhear ticeadan
bhon Lemontree fhèin air 01224 642 230
no cuiribh post-dealain gu info@lemontree.org. Cosgaidh ticeadan £13.50/9
Glaschu – Bidh Comunn an Eilein
Sgitheanaich a’ cumail oidhche Bhuntàta ‘s Sgadain ann an Talla Phartaig aig
7.30 air an oidhche seo.
Diardaoin 23mh
Glaschu – Bidh Jenna Reid (ainmeil airson a bhith a’ cluich na fìdhle agus a’
bhucais le Dòchas, Deaf Shepherd agus
Filska) agus Caomhainn MacCoinnich a’
cluiche ann an Ceàrnaig Naomh Anndrais
air an oidhche seo bho 8f. Gheibhear
tuilleadh fiosrachaidh bho 0141 559 5902.
Dihaoine 24mh
Glaschu – Bidh Ceòl is Craic na mìos
seo a’ gabhail àite air an oidhche seo
ann an Uisge Beatha, bho 8.30f. Bidh
fàilte chridheil oirbh a thighinn còmhla
rinn airson oidhche làn còmhraidh, ciùil
agus craic gu leòr!
Disathairne 25mh
Baile Chill Chiarain– Bidh na Peatbog
Faeries a’ cluiche ann an Talla Victoria
air an oidhche seo. Cosgaidh ticeadan
airson na cuirm-chiùil seo £12. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho
jigevents@supanet.com no cuiribh fòn
gu Iain Johnston air 01586 552 034
3mh am Màrt
Strath Pheofhair – Thèid cuirm-chiùil a
chumail air an oidhche seo le Philomena Begley ann am Pavillion Strath Pheofhair. Cosgaidh ticeadan £11 agus
gheibhear iad bho www.thebooth.co.uk.
Gheibhear fiosrachadh cuideachd aig enquiries@StrathpefferPavillion.org no
cuiribh fòn gu 01997 420 124.
Diardaoin 9mh am Màrt
Bearsden – Bidh Comunn Taobh an Iar
a’ cumail cèilidh air an oidhche seo ann
an Talla Kensington bho 7.30f. Bidh fàilte
chridheil oirbh uile.

Bòrd na Gàidhlig a’
càineadh comhairle
an dèidh “droch”
cho-dhùnadh

A dh’ionnsaigh clachmhìle eachdraidheil

Tha Bòrd na Gàidhlig agus
Comhairle na Gàidhealtachd air
a dhol an ugannan a chèile mu
dè bu chòir tachairt dha foghlam
Gàidhlig ann an taobh siar Loch
Abair.
Sgrìobh cathraichre a’ bhùird,
Donnchadh Fearghastan, chun
chomhairle ag iarraidh orra breithneachadh a-rithist air a’ mholadh nach bu chòir Bunsgoil
Mhòrair a chur air adhart mar
Sgoil Ghàidhlig.
Bha pàrantan na sgoile ag iarraidh air a’ chomhairle sgoil gu
tur Gàidhlig a chruthachadh, le
na sgoilearan Beurla a tha innte
an-dràsta a’dol sìos an rathad gu
Malaig. Ach chaidh a’ chomhairle nan aghaidh ag ràdh gun robh
e dol a chosg cus.
Thuirt cathraiche a’ bhùird,
Donnchadh Feaghastan: “B’ e
briseadh-dùil a bh’ ann gun do
mhol Comataidh an Fhoghlaim
dha sgoilearan Gàidhlig ann am
Bunsgoil Mhòrair gluasad gu
Malaig. Bhitheamaid an dòchas
gun toireadh an làn chomhairle
sùil mhionaideach air na buannachdan cànanach agus foghlaim
a bheireadh Sgoil Ghàidhlig ann
am Mòrar dhan sgìre.
Aig an aon àm, tha sinn air ar
misneachadh gun do mhol an aon
chomataidh
co-chomhairleachadh phoblach a chur air chois
ann an Slèite san Eilean
Sgitheanach, far a bheilear a’
moladh Bunsgoil Shlèite stèidheachadh mar Sgoil Ghàidhlig.
Tha soirbheachadh foghlaim
Gàidhlig ann an Alba na adhbhar moit agus feumar innleachdan soilleir agus rianail airson làn
chothrom a thoirt dhan mhòrshluagh air an t-seirbheis seo.
Thuirt cathraiche comataidh
foghlaim na comhairle Anndra
MacAnndrais gu bheil e a’
dèanamh ciall na sgoilearan a
thoirt a Mhalaig.
“Chaidh an co-dhùnadh a
dhèanamh gus luach fhaighinn air
ar n-airgead,” thuirt e. “Tha a’ chuid
as motha de na sgoilearan
Gàidhlig a’ tighinn à Malaig codhiù agus gheibheir an cur a sgoil

Thuirt Niall Robasdan, fear-labhairt na buidhne a tha cur an
aghaidh nam planaichean: “Tha
a’ bhuidheann againn air aontachadh air a’ bhunait gu bheil
feumalachdan foghlam ar cloinne
nas fheàrr air a choinneachadh
ann am bun-sgoil ioma-chànanach agus nach toir coimhearsnachd Shlèite taic a-riamh,
no leigeil seachad, beachd a
dh’adhbhraicheadh sgaradh no
dealachadh.
“Aon choimhearsnachd, aon
sgoil, dà chànan dhan chloinn
againn gu lèir.”

12mh am Màrt
Peairt – Thèid oidhche de cheòl thraidiseanta à Èirinn agus Alba a chumail le
Comunn Strathspèidh agus Ruidhle ann
an Talla Chuirm-Ciùil Pheairt an oidhche
seo. Bidh Gaberlunzie agus Wayne
Robertson an làthair, agus mòran eile.
Cosgaidh ticeadan £12 agus gheibhear
iad bho tickets@horsecross.co.uk no
cuiribh fòn air 08456 126 320.
Dihaoine 24mh am Màrt
Obar Pheallaidh – Thèid oidhche ‘Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir’ a chumail
ann an Taigh-Òsta Weem, , faisg air Obar
Pheallaidh aig 7.15f airson dìnnear aig
7.30f. Cosgaidh ticeadan £12.55 airson
gach neach. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho Richard Deveria air 01887
820 567

Donnchadh MacFheargais

Tha Comhairle na Gàidhealtachd an-dràsta an teas mheadhan
co-chomhairleachaidh
oifigeil leis a’ choimhearsnachd
agus beachdaichidh iad air an ath
mhìos. Tha dùil gun tèid codhùnadh
deireannach
a
dhèanamh ron t-samhradh.
Tha an t-ionad Gàidhlig ann
an sgoil Shlèite air a bhith air leth
soirbheachail agus tha a’
chomhairle fhèin a’ cumail a-mach
ma leanas cùisean orra mar a tha
iad gun tèid gluasad gu sgoil
Ghàidhlig a-mhàin gu nàdarrach.
Ann an 2002/2003 bha 30
sgoilear san ionad Ghàidhlig
agus an-duigh tha 49 innte. Tha

seo gu math eadar-dhealaichte an
taca ris na tha tachairt air taobh
na Beurla, far a bheil an àireamh
air a dhol sìos gu 38 bho chionn
trì bliadhna gu 33 mar a tha e andràsta.
Tha a’ chànan Ghàidhlig air
ath-nuadhachadh a thoirt do
sgìre Shlèite, tro leasachaidhean
aig Sabhal Mòr Ostaig, a tha an
ath dhoras ri bun-sgoil na sgìre.
Tha iomadach duine air cosnadh fhaighinn sa sgìre ri linn
soirbheachas an t-Sabhail agus
thatar ga fhaicinn nàdarrach
gum bi sgoil gu tur Ghàidhlig ri
a thaobh, mar thoradh air an neart
a thug a’ chànan dhan àite.

Faraidhean saora air
fàire dha eileanaich
Tha Riaghaltas na h-Alba air
ainmeachadh gu tig lùghdachadh
air faraidhean adhair dha luchdsiubhail nan eilean.
Chaidh fàilte chridheil a chur
air an naidheachd agus e air
fhaicinn mar nì a bheir leasachadh air eaconamaidhean nan
Eilean Siar, Arcaibh is Sealtainn.
Bidh na faraidhean air an
lùghdachadh suas ri 40% dhaibhsan a tha a’ siubhal a-mach às na
h-eileanan, ged nach bi ìsleachadh
sam bith dhaibh-san a bhios a’
siubhal bho na bailtean mòra chun
nan eilean.
Chaidh
an
sgeama
fhoillseachadh le Ministear a’
Chòmhdhala, Tavish Scott, a tha
cuideachd na bhall-phàrlamaid do
sgìre Shealtainn.
Thuirt ball-pàrlamaid nan
Eilean Siar, Alasdair Moireasdan, gun robh iad an dòchas an
sgeama a chur an-sas as tsamhradh.
“‘S e ceum mòr dha-rìribh a tha
seo dha eileanaich agus nì e fada
nas fhasa dha daoine siubhal air
plèana,” thuirt e. “Mar eisimpleir

faodaidh daoine na saor-làithean
aca, ann am Breatainn agus thallthairis, a-nis ullachadh le bhith
cleachdadh nan seirbheisean a tha
a’ ruith eadar na h-eileanan agus
tìr-mòr Alba.
“Tha mi an dòchas gum brosnaich an sgeama seo companaidhean adhair diofraichte
seirbheisean a ruith bho na heileanan.
“Bha mi toilichte a bhith nam
phàirt de sgioba beag a bha ag obair
gu sàmhach air an seo ann an Dùn
Èideann. Bha e na chuideachadh
gar n-argamaid gur e eileanach a
bha anns a’ Chiad Mhinistear agus
Ministear na Còmhdhala.”
‘S e a’ chompanaidh Loganair
a bhios a’ frithealadh nan eilean
gu lèir agus chuir an stiùiriche aca,
Seumas Camshron, fàilte air an
naidheachd.
“Tha Loganair ag aontachadh
le Tavish Scott gu lean an iomairt
gu tuilleadh fàis agus tha Loganair
a’ coimhead air adhart ri bhith toirt
a-steach an tuilleadh sheirbheisean is leasachaidhean don lìonradh againn air a’ Ghàidhealtachd

‘s na h-Eileanan.”
A thuilleadh air na trì sgìrean
eileanach bidh an sgeama ‹ a’ chiad tè dhe seòrsa ann am
Breatainn ‹ cuideachd a’ bualadh
air puirt-adhair ann an eileanan
Earra-Ghaidheil agus ann an
Gallaimh.
Thèid £11.2 millean a chosg
thairis air dà bhliadhna.
Thuirt stiùiriche Companaidh
Puirt-adhair na Gàidhealtachd is
nan Eilean, Inglis Lyon: “Tha an
sgeama dol ga dhèanamh nas fhasa
dha sluagh na h-Alba siubhal gu
na coimhearsnachdan as iomallaich agus bu chòir dha àireamh
an luchd-siubhail àrdachadh
“Chan eil teagamh sam bith
agam ach gun tèid fàilte a chur air
am measg ar luchd-cleachdaidh
anns an sgìre a tha airson na ceangalan a neartachadh air sgàth ‘s
cho cudromach ‘s a tha iad do
bheatha eaconomaigeach is
sòisealta na Gàidhealtachd ‘s nan
Eilean.”

Bliadhna ùr, geallaidhean ùr ach
an aon duan

Dihaoine 10mh am Màrt
Dùn Omhain - Thèid coinneamh bhliadhnail A’ Chomuinn Ghaidhealaich a
chumail air an oidhche seo ann an TaighÒsta Argyll aig 7.30f. Bidh fàilte chridheil oirbh uile.
Disathairne 11mh amMàrt
Fàrr – Thèid cuirm-chiùil a chumail air
an oidhche seo le còmhlan Karen
NicMhathain ann an Talla Choimhearsnachd Fàrr bho 8f. Cosgaidh
ticeadan £12/10. Gheibhear fiosrachadh
sam bith bho Alasdair Forbes air 01808
521 333 no cuiribh post-dealain thuige
aig Alasdair.Forbes@farming.co.uk

Mhalaig gun a bhith caitheamh
airgead a’ leasachadh na sgoile.
“Tha mi a’ coimhead air adhart
ri ar còmhraidhean leis a’ bhòrd,
ach o seo a-mach ma tha teagamh
aca ann an gin de ar co-dhùnaidhean bu mhath leum nam
bruidhneadh iad rinn an toiseach,
gun bhith deasbad an t-suidheachaidh ann am brath naidheachd.”
Tha Achd na Gàidhlig (Alba)
2005 ga chur an urra ri Bòrd na
Gàidhlig Plana Nàiseanta don
Ghàidhlig a dheasachadh, agus
feumaidh ro-innleachd nàiseanta foghlaim Gàidhlig a bhith na
phàirt dheth.
“Nochd iarrtas làidir gum
biodh foghlam Gàidhlig mar
phàirt de dh’Achd na Gàidhlig agus
tha dleastanas air a’ Bhòrd
comhairle agus stiùireadh a thoirt
do Mhinistearan agus ùghdarrasan
poblach air an raon bhunaiteach
seo,” thuirt Mgr Fearghastan.
“Tha sinn an dùil coinneachadh ri Comhairle na Gàidhealtachd gus an cuspair seo a
dheasbad leotha agus gus breithneachadh air a’ bhuaidh a
dh’fhaodadh a bhith aige air
leasachadh foghlaim Gàidhlig
aig ìre ionadail, roinneil agus
nàiseanta.”

A’ ruith bho dhuilleag 1
Faic beachd duilleag 9

le Joy Dunlop

Cò agaibh a chruthaich Geallaidhean na Bliadhn’ Ùire aig
toiseach an Fhaoillich? An robh
liosta mhòr, fhada agaibh air an
robh rudan a dh’ fheuchadh sibh
ri dhèanamh no ri sheachnadh sna
mìosan a tha romhaibh? Thathas
ag ràdh gu bheil ceithir fichead
duine às a’ cheud gach bliadhna
a’ dèanamh liosta den t-seòrsa seo
agus feumaidh mi aideachadh gu
bheil mise nam phàirt den
àireamh ud.
A h-uile Faoilleach bidh mi a’
feuchainn ri liosta a chur ri chèile
le na beachdan agam air na dh’
fheumas mi dèanamh airson mo
bheatha a chur am feabhas. Bheir
mi ùine seachad gam sgrùdadh
fhìn gus dearbhadh na tha a
dhìth orm agus na dh’fheumas mi
dèanamh
airson
seo
a
cheartachadh. An uair sin, cuiridh
mi geallaidhean na Bliadhn’ Ùire

ri chèile agus bheir mi sùil mhionaideach orra gus am bi mi cinnteach gu bheil a h-uile rud
agam. Gach bliadhna, saoilidh mi
gu deimhinne gun cùm mi riutha
fad dà mhìos deug ach gach bliadhna, tha mi gam briseadh uile
ro thoiseach a’ Ghearrain.
Chan eil mi nam aonar leis an
sin ged-thà. Chaidh sgrùdadh a
dhèanamh a sheall gu bheil cha
mhòr a h-uile gealladh a’ dol à bith
ann an ùine ghoirid airson
iomadh adhbhar. ‘S dòcha gu bheil
na geallaidhean mì-reusanta no
ro dhuilich a leantainn no ‘s
math dh’ fhaodhte nach eil daoine
gu fireannach airson cumail riutha. Aig toiseach na bliadhna seo
ged-thà, dh’ aontaich mi dhomh
fhìn gum biodh 2006 eadardhealaichte dhomh. Cha robh mi
dìreach airson geallaidhean a
chruthachadh, b’ e seo a’ bhliadhna
a chuirinn an cèill iad. Bha fios
agam ged-thà nach biodh seo
furasta a choileanadh agus gum
biodh agam ri tòrr dealbhachaidh
a dhèanamh ro-làimh. Cuideachd
bha fios agam gum bu chòir
dhomh geallaidhean a thaghadh
nach biodh ro dhuilich ri
dhèanamh ach càite an
tòisichinn?
B’ ann ceangailte ri biadh mìfhallain a bha a’ chiad ghealladh
agam. Tha fios aig a h-uile duine
a tha eòlach orm gu bheil mi air
mo bheò-ghlacadh le teoclaid, suiteis agus biadh milis. Bidh

cuimhne aig mo chàirdean bho
Sabhal Mòr Ostaig gun robh
agam ri pacaidean bhriosgaidean
a phasgadh le sellotape gus nach
ithinn uile iad aig an aon àm. ‘S
e an fhìrinn a th’ agam. Nuair a
chì mi pìos teoclaid feumaidh mi
ithe sa bhad no chan urrainn
dhomh smaoineachadh air dad
eile. Tha fios agam gur e droch
chleachdadh a tha seo agus nach
bu chòir dhomh a bhith a’ cumail
beò air Crunchies, Kitkats agus
Snickers ‘s mar sin chuir mi
romham a bhith ag ithe measan
agus glasraich an àite suiteis
agus teòclaid.
B’ e an dàrna rud air an liosta agam gum feum mi oidhirp
fheuchainn gus eacarsaich a
dhèanamh. Nuair a bha mi sa sgoil
b’ àbhaist dhomh a bhith air
leth fallain, dhèanainn ballet ceithir tursan san t-seachdain,
bhithinn a’ teagaisg dannsa-ceum
agus bha mi an-còmhnaidh a’ gluasad, a’ ruith bho àite gu àite aig
peilear mo bheatha. Thar nam bliadhnaichean ged-thà, chaidh an
eacarsaich seo à bith agus chan
ann tric a chithear mise a’ ruith
na làithean seo (ach nuair a tha
mi a’ feuchainn ri grèim fhaighinn air a’ briosgaid mu
dheireadh…gealladh a h-aon a’
nochdadh a-rithist). Chan eil fiù
‘s leisgeul agam a bhith cho leisg,
tha ionad spòrs faisg orm san Òban
agus ‘s ann anns an dùthaich a tha
mi a’ fuireach, sgìre a tha làn

bheanntan agus choilltean.
B’ e an rud mòr mu dheireadh
air an smaoinich mi gum feum mi
stad a chur orm bho a bhith a’
ceannach nithean air nach eil mi
feumach. Nuair a chì mi na faclan
“saor-reic” chan eil smachd agam
orm fhìn agus ‘s iomadh turas a
thill mi dhachaigh le aodach, brògan no fiù ‘s rudan gum fheum
(tha sgàil-lampa bhuidhe agus inneal-cofaidh briste a’ tighinn
nam chuimhne) gun adhbhar
ceart agam airson an ceannach.
Ma tha mi airson sgillinn ruadh
a shàbhaladh feumaidh seo tighinn gu crìoch ‘s mar sin b’ e seo
an treasamh gealladh agam.
Nuair a bha na geallaidhean
seo deiseil chùm mi orm leis an
dàrna phàirt den phlana agam.
Leugh mi an àiteachan gu bheil
e nas fheàrr geallaidhean a
thòiseachadh ann an meadhan an
Fhaoillich nuair a tha an Nollaig
agus a’ Bliadhn’ Ùr seachad ‘s mar
sin seo a rinn mi. Cho luath ‘s a
chuir mi crìoch air suiteas na Nollaig (b’ e call a bhiodh ann an
caitheamh) thòisich mi leis an
dòigh-bheatha ùr agam.
‘S e an fhìrinn a th’ ann gun
robh
deagh
thoiseachtòiseachaidh agam. Cho robh e
duilich ùbhlan agus oraindsearan ithe an àite Mars bars agus
Caramels agus dh’ fhàg mi an car
agam pìos air falbh bho m’obair
gus am biodh agam ri beagan
coiseachd a dhèanamh (toiseach-

tòiseachaidh cuimhnichibh). A
bharrachd air seo, chuir mi casg
orm fhìn bho a bhith a’ dol faisg
air bùth sam bith agus cha tug mi
sùil air dad air an eadar-lìon na
bu mhò! Tha e ceart ri ràdh
cuideachd gun do dh’ fhairich mi
fallain agus beòthail as dèidh beagan làithean agus airson a’ chiad turas ann am bliadhnaichean
bha beagan airgid nam phòcaid.
Beag air bheag ged-thà, tha
cùisean air a dhol a dholaidh agus
fhad ‘s a tha mi a’ sgrìobhadh seo
tha mi a’ stobadh Miniature Heroes dham bheul (ma tha coconut
nam broinn an e measan a th’ annta?) tha an car agam taobh amuigh na h-oifis (ach bha
dìle-bhàite ann an-diugh) agus
cheannaich mi dvd, bhideo airson mo sheanmhair agus sporan
bho ebay an-dè (chan eil leisgeul
agam airson seo). A dh’ aindeoin
an deagh phlanaidh a bh’ agam
cha do dh’ obraich cùisean, tha
mi làn teoclaid agus chan eil
sgillinn ruadh air fhàgail agam.
‘S dòcha an ath bhliadhna’ gun
geall mi rudeigin diofraichte, ma
gheallas mi nach cùm mi Geallaidhean na Bliadhn’ ùra tuilleadh
chan urrainn dhomh fàiligeadh
an uair sin.
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Mòran obraichean gan call
Tha dùil gun tèid suas ri 350 obair
a chall air Ghàidhealtachd agus
crathadh mòr a’ tighinn air dòighobrach Comhairle na Gàidhealtachd.
Sna bliadhnachan air
thoiseach caillidh an t-ùghdarras
ionadail smachd air grunn sheirbheisean le rudan mar còmdhail is
taigheadas a’ dol gu buidhnean eile.
Tha cuideachd ceistean ma
choinneimh na comhairle athaobh airgid agus e dol a chosg
mòran dhaibh ìrean pàighidh an
luchd-obrach a dhèanamh coionnan — uile gu lèir a’ ciallachadh gun tèid an t-uabhas
obraichean a chall.
Thuirt
àrd-oifigear
na
comhairle Art McCourt gu feumadh na h-atharrachaidhean
tachairt mean air mhean agus gu
feumadh fiosrachadh mionaideach a chumail ris an luchdobrach fad an t-siubhail.
Tha dùil cuideachd gun athar-

raich a’ chomhairle siostam nan
comataidhean sgìreil, far a bheil
buidhnean de chomhairlichean
ionadail a’ gabhail an uallaich airson co-dhùnaidhean ionadail a
dhèanamh mus tig na molaidhean
aca suas air beulaibh an làn
chomhairle ann an Inbhir Nis.
Thuirt cathraiche comataidh
Rois is Chrombaidh, Carolyn
NicUilleim: “Tha sinne fosgailte
dha atharrachaidhean agus tha sinn
airson pàirt a ghabhail sa
phròiseas, ach tha sinn a’ faireachdainn gun robh còir aig seo
tachairt roimhe. Tha obair mhòr
ri dhèanamh ro taghaidhean na
h-ath-bhliadhna.
“Tha mise a’ faicinn a’ toirt ri
chèile sheirbheisean mar call
smachd deamocrataigeach, mura tèid an cumail bho smachd na
comhairlichean taghte.
“Tha an t-eòlas a tha agamsa air Uisge na h-Alba agus na
seirbheisean slàinte gam fhàgail

leis a’ bheachd nach bu chòir na
seirbheisean seo a bhith fo smachd
‘quangoes’ nach eil cunntasail
don phoball.”
Tha a’ chomhairliche Bob
Wynd air a bhith airson na comataidhean sgìreil a ghearradh air
ais airson greis, agus e airson
comhairle
shònraichte
a
chruthachadh dha baile Inbhir Nis.
“Bu chòir dhuinn na comataidhean sgìreil a ghearradh air
ais gu trì, no cur às dhaibh gu lèir,”
thuirt e. “Bu mhath leam
cuideachd comhairle fhaicinn
stèidhichte air Inner Moray Firth
agus tè a bhith aig na sgìrean iomallach dhaibh pèin. Bhiodh an
uairsin dà ghuth againn airson
bruidhinn ri Riaghaltas na h-Alba.
“Tha am moladh airson feadhainn de sheirbheisean na
comhairle a cheangal ri
buidhnean eile a’ toirt dhomh
tomhas de dhragh, oir dh’fhaodadh

na ‘quangoes’ sin deamocrasaidh
ionadail a lùghdachadh nas fhaide
agus bidh an tuilleadh ‘moncaidhean’ againn eadar am poball
agus an luchd-stiuiridh.”
Thuirt an comhairliche Daibhidh Fleat, cathraiche comataidh
Ghallaimh: “Tha sinn mar-thà ag
obair air grunn mholaidhean
còmhla ri luchd na slàinte airson
an luach as fheàrr fhaighinn dha
airgead a’ phobaill.
“Tha cunnart ann ma ghearras sinn an àireamh chomataidhean sgìreil gun caill sinn an rud
a tha gan dèanamh sònraichte.”
Thuirt Mgr McCourt: “A
dh’aindeoin dè a chuireas a’
chomhairle air chois le comataidhean, tha mi ga fhaicinn riatanach gum bi luchd-obrach
stèidhichte gu h-ionadail agus gum
bithear gan stiùireadh gu h-ionadail airson na seirbheisean a thoirt
seachad cho math ‘s a ghabhas.”

Ionad ealain ùr na “shar
eismipleir” dha Alba
Dh’fhosgail a’ Chiad Mhinistear
ann an Riaghaltas na h-Alba, Jack
McConnell, ionad ealain ùr ann
an Leòdhas an t-seachdain seo
agus e ag ràdh gum bi e na leasachadh cudromach dhan
Ghàidhlig agus a cuid cultair.
Chosg An Lanntair £5 millean
a thoirt gu buil agus chaidh fhosgladh gu h-oifigeil air an aon là
‘s a bha Achd na Gàidhlig ga cur
air bhog mar lagh oifigeil na
dùthcha.
Tha an togalach air a bhith fosgailte airson grunn mhìosan an
dèidh a chrìochnachadh ann an
àm airson a’ Mhòid Nàiseanta
Rìoghail, a bha an-uiridh air a chumail anns na h-Eileanan Siar.
Tha an t-ionad ri fhaicinn gu
follaiseach an teas mheadhan
baile Steòrnabhaigh agus e a’ coimhead a-mach air cala a’ bhaile gu
pròiseil.
‘S e an t-ionad ealain as motha
air Ghàidhealtachd ‘s sna hEileanan taobh a-muigh Theatar Eden Court ann an Inbhir Nis.
A’ bruidhinn air beulaibh còrr
air 200 duine, thuirt Mgr McConnell: “‘S urrainn dhan ionad
seo a bhith na shàr eisimpleir dha
Alba gu lèir, chan ann dìreach dha
na h-Eileanan Siar.
“‘S e coileanadh air leth a tha
seo agus tha e a’ cur chothroman
ealain aig cridhe nan coimhearsnachdan eileanach. Tha
goireas air leth aig eileanaich anis air an starsaich fhèin airson

theatar, ceòl is taisbeanaidhean.
“Tha An Lanntair a’ dearbhadh
nach eil a bhith fuireach anns na
h-àiteachan iomallach na chnapstarraidh airson cothrom fhaighinn air na rudan as fheàrr a tha
cultar Bhreatainn a’ tabhann.”
Thuirt neach-gairm Comhairle nan Eilean Siar, Ailig Dòmhnallach: “Tha a’ chomhairle
toilichte taic a chur ris an t-sàr
ionad-ealain seo anns na hEileanan an Iar. Tha An Lanntair
mar-thà air nochdadh gu bheil e
air fear de na goireasan as fheàrr
de sheòrsa ann an Alba, mar a
chaidh fhaicinn rè a’ Mhòid
Nàiseanta Rìoghail, a bha sònraichte soirbheachail.
“Ann an Gàidhlig tha am facal ‘lanntair’ a’ ciallachadh boillsgeadh solais agus gu dearbh bidh
An Lanntair ùr seo na iùil airson
a bhith a’ soillseachadh ealain anns
na h-Eileanan an Iar san àm ri
teachd.
“Is e sàr ghoireas a th’ anns an
Lanntair dhan choimhearsnachd
againn. Tha e cuideachd na
shamhla math air obair compàirteachais tro dhealbhadh
coimhearsnachd a tha ag
obrachadh còmhla a chum maith
muinntir nan Eilean Siar.
“Tha na h-ealain air mòran
buannachdan eaconomach a
tharraing do na h-eileanan agus
tha An Lanntair a’ toirt bun-stèidh
math airson leasachadh agus
leudachadh ealain agus cultair.”

mòran a dhèanamh thar nam bliadhnachan a dh’fhalbh, agus
ged a thòisich i aig ìre gu math
ìosal a-thaobh stiùiridh roiinnleachdail, tha mise ga faicinn
a’ gabhail a-null dleastanasan airson gach roinn de chòmdhail san
sgìre. Cha thachair seo amàireach, ach ann an còig no
sia bliadhna ‘s e buidheann
còmhdhala na sgìre a bhios ann
an HITRANS.”
Tha dragh mar-thà air èirigh
mu chòirichean bhòtaidh taobh
a-staigh na buidhne agus na hùghdarrasan eileanach a’ gearain nach eil aca-san ach aon bhòt
agus grunn aig an fheadhainn a
tha riochdachadh tìr-mòr.
Ach, thuirt Mgr King gu feumar toirt air an rud obrachadh,
oir gu bheil an sgìre ro bheag ‘s
cugallach airson sgaraidhean
eadar sgìrean.
“Bidh na molaidhean gu lèir
gan cur a-staigh gu plana roiinnleachdail,” thuirt e. “Tha
liosta de phròiseactan againn, ach
tha liosta de phròiseactan eile
againn air feadh na Gàidhealtachd.

Tha cothrom ann airson
obraichean ùr sgileil, le tuarastalan math mun coinneimh,
a chruthachadh air Ghàidhealtachd an dèidh nan iomairtean airson sàbhaladh nan ospadal beaga
ionadail, a rèir iar-neach-gairm
Comhairle na Gàidhealtachd.
Bha Micheal Foxley, a tha na
dhotair e fhèin, cuideachd dhen
bheachd gum bu chòir do Oilthigh na Gàidhealtachd ‘s nan
Eilean cùrsaichean ùra a
lìbhrigeadh ann an rannsachadh
seirbheisean slàinte sna sgìrean
iomallach.
Bhathas a’ deasbad mu dheidhinn prìomh sheirbheisean,
mar lannsairean, a thoirt air
falbh bho na sgìrean iomallach
agus na seirbheisean a thabhann
ann an ospadalan nam bailtean
mòra a-mhàin.
Ach, chaidh grunn iomairtean
a chur air dòigh agus aig a’
cheann thall bhatar soirbheachail
le na seirbheisean gu lèir aig trì
ospadalan air Ghàidhealtachd a
chumail slàn. B’ iad sin Ospadal
Coitcheann Ghailleimh, Ospadal
a’ Bhedford anns a’ Ghearasdan
agus Ospadal an Òbain is Latharna.
Thuirt an Dotair Foxley gum
biodh an t-uabhas chothroman ag
èirigh sna h-ospadalan sin agus

iad a-nis air siostam sònraichte
a chruthachadh dha seirbheisean
slàinte sna sgìrean iomallach,
rud ris a bheil Riaghaltas na hAlba air gabhail.
“Feumaidh
ospadal
choitcheann dùthchail seirbheis
a thabhann dhan
choimhearsnachd ionadail sin agus
cuideachd seirbheisean riatanach,
ann an èiginn, a thoirt seachad
cuideachd.
“Cha robhas a’ gabhail ri sin
gu bho chionn dhà no thrì
mhìosan agus a-nis tha iomadh
cothrom trèanaidh ag èirigh ris
am feum sinn greimeachadh.”
A-thaobh Oilthigh na Gàidhealtachd, thuirt e: “Bidh
cothrom ann daoine a thrèanadh
chan ann a-mhàin dha na hospadalan ionadail sa Ghàidhealtachd is na h-Eileanan ach air
feadh an t-saoghail.
“Bidh cothrom ann tidsearan
is luchd-trèanaidh a thoirt a-staigh.
Bheir sin a-steach tàlant ùr dhan
Ghàidhealtachd agus obair dha
daoine a tha ‘s dòcha airson
falbh a bhailtean no dhùthchannan eile airson greis ach a tha airson tilleadh dhan Ghàidhealtachd
‘s na h-Eileanan airson fuireach
is teaghlach a thogail. Bheir seo
an cothrom airson obraichean
math ionadail.”

Bha na seirbheisean aig an ospadal sa Ghearasdan am measg na chaidh a
shàbhaladh.

Achd na Gàidhlig na “pàirt
phrìseil” de dhualchas na
h-Alba
 duilleag 1

Jack McConnell: Tha goireas air leth aig eileanaich a-nis air an starsaich fhèin

Smachd air seirbheisean còmhdhala dol anall gu buidheann ùr
Bidh a’ bhuidheann HITRANS
a’ coimhead as dèidh seirbheisean còmhdhala na Gaidhealtachd ‘s nan Eilean gu lèir
ann an còig bliadhna eile, a rèir
a’ chathraiche Teàrlach King.
An-dràsta chan eil uallach air
a’ bhuidhinn ach airson
gnothaichean roi-innleachdail
agus tha dragh ann mas e agus
gun tèid na dleastanasan aca a
leudachadh gum bi argamaid am
measg nan sgìrean air càite am
bu chòir an t-airgead a
chaitheamh.
Thèid sporan luach £3.5
millean a thoirt don bhuidhinn
— a tha gabhail a-staigh EarraGhaidheil, nan Eilean Siar,
Moireibh is Arcaibh — sa Ghiblean. Tha buidheann aig Sealtainn dhaibh pèin.
“Bidh barrachd buaidh aig
HITRANS air gnothaichean
còmhdhala,” thuirt Mgr King.
“Tha Riaghaltas na h-Alba air a
dhèanamh soilleir gu bheil iad
airson dèiligeadh le seachd
buidhnean còmdhala an àite
32 ùghdarras ionadail.
“Tha a’ bhuidheann air

Cothroman obrachd ag èirigh
ann an roinn na slàinte

“Tha sinn air airgead a
chaitheamh air pròiseactan bho
seòmraichean feitheimh airson
na h-aiseig ann an Eilean nam
Muc gu rannsachadh a
dhèanamh air na prìomh ceangalan còmdhala.

“Ma tha sgìre sam bith a’
faireachdainn nach eil iad a’
faighinn rud a tha cothromach
bhiodh sin na thàmailt mhòr
dhòmhsa, oir ‘s e ar neart a bhith
gluasad air adhart ann an dòigh
aonaichte.”

Aig cridhe ullachadh na h-Achd
tha cruthachadh buidheann
reachdail, Bòrd na Gàidhlig, gus
a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh
agus a leasachadh an Alba. Togaidh am Bòrd air an obair a rinneadh roimhe le iomadh
buidheann ann an roinnean foghlaim, ealain agus leasachaidh na
Gàidhlig. Thòisich dleastanasan
a’
chathraiche
ùr,Mata
MacÌomhair agus a sgioba a
chaidh a chur an dreuchd air a’
mhìos a chaidh seachad, an tseachdain seo.
“Tha an latha seo cudromach
chan ann a-mhàin do shaoghal
na Gàidhlig ach do dh’Alba,”
thuirt Mr MacÌomhair. “‘S e urram a th’ ann dhòmhsa an
dreuchd a ghabhail os làimh
agus, còmhla ri buill eile a’
Bhùird, tha mi deònach aghaidh
a chur air an iomadh dùbhlan a
bhios romhainn.

Goireas chloinne

Turas Mhalawi
Thèid buidheann de bhuill-pàrlamaid a-nall
gu Malawi airson na ceangalan leis an
dùthaich sin a neartachadh.
‘S e dùthaich bhochd ann an Afraga a
th’innte, mun aon mheud ri Alba, agus chaidh
ceangalan oifigeil a dhèanamh gus oidhirp
an cuideachadh a-mach à bochdainn.
Thèid ochdnar de na buill a-nall gus an
càirdeas poileataigeach a stèidheachadh.
Thuirt ceannard na buidhne, Sylvia
Jackson: “Tha mòran aire phoileataigeach
air a bhith air Malawi sa bhliadhna a
dh’fhalbh.
“Tha a’ bhuidheann againn airson faighinn thairis air na poileataigs agus bruidhinn
riutha pàrlamaid ri pàrlamaid. Chan eil e
furasta bunait deamocrasaidh ùr a
chruthachadh, mar a tha fios againn ann an
Alba.

“‘S e ceum mòr air adhart a th’
ann an Achd na Gàidhlig (Alba)
2005 agus tha sinn an dòchas gum
bi seo a’ togail ìomhaigh na
Gàidhlig an Alba agus a’
neartachadh misneachd nan
coimhearsnachdan Gàidhlig.”
Chaidh Bile na Gàidhlig (Alba) tro Phàrlamaid na h-Alba sa
Ghiblean 2005 agus fhuair e
Aonta Rìoghail san Ògmhios.
Tha an Achd a-nis a’ toirt àite
don Ghàidhlig mar chànan
oifigeil an Alba; a’ stèidheachadh
Bòrd na Gàidhlig mar phàirt de
fhrèam-obrach an riaghaltais an
Alba, le prìomh dhleastanas airson adhartachadh na Gàidhlig an
Alba; ag iarraidh plana nàiseanta don Ghàidhlig a chruthachadh,
a bheir treòrachadh ro-innleachdail mu leasachadh na Gàidhlig,
agus ag ullachadh frèam-obrach
mu chruthachadh planaichean
Gàidhlig le buidhnean poblach an
Alba.

Oisean na Pàrlamaid
“Tha a’ phàrlamaid againn inntinneach
san dòigh a tha sinn a’ bruidhinn ri daoine
agus tha eòlas againn air a bhith stèidheachadh siostaman ùra airson iadsan ann
an cumhachd a chumail cunntasail.
“Tha sin a’ toirt dhuinn mòran air an urrainn dhuinn bruidhinn ri ar caraidean ann
am Malawi.”

Gheibh daoine a tha a’ tadhal air a’ phàrlamaid air an clann fhàgail ann an goireas sònraichte far an tèid coimhead as an dèidh fhad
‘s a tha iad fhèin dol timcheall an togalaich.
Tha an t-ionad cloinne fosgailte do
chlann suas ri còig bliadhna a dh’aois agus
gheibhear air coimhead as dèidh deichnear
aig aon àm.
Ged is ann do luchd-tadhail na pàrlamaid
a tha a’ ghoireas gheibh na buill is luchdobrach air a chleachdadh ann an èiginn ma
tha sin a dhìth orra.
Chaidh a chur air adhart mar dhòigh air
a’ phàrlamaid a dhèanamh nas fhosgailte
dhan phoball.
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Ceistean trom, tomadach ann
an sgeulachd shìubhlach
Mhic a’ Ghobhainn
“Am Miseanaraidh”
le Iain Mac a’ Ghobhainn

Leabhar ùr bho
www.ur-sgeul.com
ISBN 190090120X
Lèirmheas
le Aonghas Pàdraig Caimbeul

had ‘s a bha Iain Crichton
Mac a’ Ghobhainn nar
measg cha robh dòigh nach
robh ceistean bunaiteach mu
chreideamh — an dubh ‘s an geal,
no am bùrn ‘s an t-aran, no am
Bìoball is Sanasan-Reice no ge
brith dè an dòigh a ghearradh tu
e — a’ nochdadh gu tric agus gu
cunbhalach ann an litreachas na
Gàidhlig.
Bha Iain riamh dèidheil —
agus uabhasach math — air an
ubhal, mar gum biodh, a sgaradh
na dhà leth agus samhla no
coimeas a dhèanamh eadar dà rud
a bha a’ coimhead, air aon làimh,
cho fad o chèile ‘s a tha fuath is
gràdh (canamaid) agus, air an

F

làimh eile, dà rud a tha cho fìor
fhaisg air a chèile ‹ mar fuath is
gràdh (canamaid).
Oir bha Iain a’ tuigsinn agus
cuideachd a’ strì ris a’ chuspair
mhòr seo (ri na cuspairean mòra
seo) fad a bheatha: dè an dàimh
no an nàimhdeas a tha eadar, mar
eisimpleir, a’ Ghàidhlig agus a’
Bheurla — nach e cànanan a tha
anns na dhà, ged a bhiodh iad nan
dubh nàimhdean? Agus nuair
thàinig e gu creideamh bha an
dearbh dheasbad daonnan fa
chomhair Iain: dè an ceangal a
tha eadar gràs is lagh, no eadar
math is olc, no eadar Dia is Sàtan, no eadar nèamh is ifrinn? An
e sgàthanan a th’ annta? A bheil
òirleach eadar na dhà, ‘s ma tha
dè cha fad is farsaing ‘s a tha an
òirleach sin — na mìltean mhìltean?
Anns an leabhar ùr seo Am
Miseanaraidh tha cuid dhe na ceistean sin a’ togail ceann gun
teagamh sam bith. Tha an sgeulachd mu dheidhinn ministear à
Gàidhealtachd na h-Alba a tha
a’ falbh a-null a dh’ Afraga mar
Mhiseanaraidh, far a bheil a
bheachdan agus a’ chuid chrei-

Leabhraichean is CDan
rin toirt seachad
an-asgaidh
Tha An Gàidheal Ùr ann an co-bhonn le Comhairle nan Leabhraichean
a’ toirt an cothrom dhiubh an leabhar ùr aig Iain Mac a’ Ghobhainn,
“Am Miseanaraidh”, a bhuannachadh. Tha deich leabhraichean an cois deich
CDan againn ri thoirt seachad agus airson am faighinn freagair a’ cheist seo
gu h-ìosal agus cuir thugainn i:

deimh a’ tighinn fo chruaidh
cheasnachadh ann an dùthaich
‘s ann an cultar ‘s ann an teas agus
am measg dhaoine a tha gu tur
eadar-dhealaichte bhon an tsuidheachadh a bha aige aig an
dachaigh.
Tha e a’ coinneachadh ri suidheachaidhean agus ri dualchas
agus ri buairidhean a tha cur ceist
mhòr an aghaidh na tha e fhèin
a’ creidsinn.
Tha an sgeulachd làidir agus
luath anns an innse agus tarraingeach agus smaoineachail.
Dìreach mar a rinn Conrad anns
an nobhail mhòr ainmeil “Heart
of Darkness” tha Mac a’ Ghobhainn a’ samhlachadh Afraga ri
dorchadas — rud ris nach eil mi
fhèin buileach cho cofhurtail,
oir mar a thuirt am fear eile, dè
an sgìre eile anns an t-saoghal a
tha cho soilleir agus cho geal ri
Afraga, ‘s a’ ghrian mhòr
bhrùiteach gheal daonnan a’
dòrtadh sìos oirre?
Ach tuigidh mi carson, agus
tuigidh mi cuideachd glè mhath
an samhla: chan e a-mhàin
craiceann nan daoine fhèin
(dubh) agus cuideachd na coilltean mòra anns an tèid coigreach sam bith air chall anns a’
mhionaid a tha a’ dubhadh às na
grèine buileach glan os do
chionn. Anns an t-seagh sin,
gun teagamh sam bith, tha an
samhla ag obrachadh agus a’
seasamh, oir tha Mac a’ Ghobhainn — no co-dhiù am Miseanaraidh anns an sgeul — a’ strì
eadar tuigse agus aineolas
(fhèin), eadar na dh’ fhoghlam e
agus na tha e a’ faireachdainn,
eadar an dubh ‘s an geal.
Ach chan e dìreach bàrd a bha
ann am Mac a’ Ghobhainn ach
deagh sgeulaiche cuideachd, agus
a dh’ aindeoin ‘s gu bheil an sgeul
seo loma-làn de shamhlachas
agus cheistean ceangailte ri creideamh agus feallsanachd (mar a
bhiodh dùil bhuaithe) tha i
cuideachd mu dheidhinn daoine,
agus fhad ‘s a tha thu ga leughadh
tha thu airson faighinn a-mach
dè tha dol a thachairt do Dhòmhnall (sin ainm a’ Mhiseanaraidh)
agus Miraga agus na caractaran
eile cuideachd.
Agus shaoil mi gun robh tionndadh brèagha agus taitneach
cuideachd aig deireadh na sgeòil
— tionndadh ris nach robh dùil
agam, feumaidh mi a ràdh — a
tha gad fhàgail aoibhneach
dòchasach seach dubhach brònach, mar a bha dùil ‘am a
bhiodh.
Chaidh an sgeul seo a
dhèanamh an toiseach ann an
Gàidhlig, ged a chaidh dreach
dhith fhoillseachadh cheana anns
a’ Bheurla, ach saoilidh mi gu bheil
tè na Gàidhlig nas soilleire agus
nas fheàrr. Nach math, a dh’ aindeoin ‘s gu bheil seachd bliadhna ann a-nis bhon a chaill sinn
Iain, gu bheil an rud ùr seo
againn bhuaithe ann an Gàidhlig:
nach math, aig deireadh an là, gur
e dòchas — na chànan
mhàthaireil fhèin — a tha tighinn thugainn mar dhìleab.
Tuilleadh fiosrachaidh bho
www.ur-sgeul.co.uk no faodaidh
sibh fhaighinn bho Chomhairle
nan Leabhraichean Fòn 0141
337 6211

Dè an leabhar ainmeil Beurla a sgrìobh Iain Mac a’ Ghobhainn?

‘Consider the ………’
An Gàidheal Ùr
Taigh a’ Mhorair Leverhulme
Ceàrnag Phearsabhail
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2DD
Cuimhnichibh ur seòladh is ur n-ainm a chur ris.
Air neo faodadh sibh a chur thugainn air post-dealain aig: sanas@agu.org.uk
Thèid duais a thoirt dhan chiad dheichnear a gheibh ceart e.

Iain Crichton Mac a’ Ghobhainn

Prìomh Sgeulachdan na Mìos
Buille do chompanaidhean sna sgìrean iomallach

F

huair companaidhean
sna sgìrean dùthchail sna
h-Eileanan Siar agus tìrmòr na Gàidhealtachd droch
bhuille bho chionn ghoirid nuair a thàinig e am follais gun
bheil crìoch dol a thighinn air
sgeama a bha toirt dhaibh
peatrol is diosail aig prìs shaor.
Sgrìobh an companaidh BP
gu luchd-cleachdaidh na sgeama ag ràdh gun robh iad dol ga
thoirt gu crìoch aig deireadh na
mìos-sa airson “adhbharan
coimearsalta”.
Fon aonta, bha companaidhean a’ faighinn connadh
aig an aon phrìs ‘s a bha e ri
fhaighinn sa chòrr dhen
dùthaich. Ann an cuid a shuidheachaidhean bha seo a’ ciallachadh lùghdachadh de shia
sgillinn air liotar.
Ged a tha an co-dhùnadh a’
bualadh air Ghàidhealtachd ‘s
na h-Eileanan gu lèir tha e gu
sònraichte duilich dha companaidean a tha ag obrachadh
sna sgìrean iomallach air sgàth
‘s cho àrd ‘s a tha connadh ann
an sin.
Dh’fhoillsich BP gu bheil iad

air uallach na sgeama a thoirt
don chompanaidh Dieselink, a
bhios a’ sgoileadh cairtean connaidh air feadh Alba. Ach,
dh’aidich iadsan nach biodh iad
a’ toirt seachad ach a’ phrìs a
bha ri fhaighinn aig na
pumpaichean fhèin, a’ ciallachadh gum bi cosgaisean a
bharrachd a’ tuiteam air companaidhean.
Am measg nan companaidhean a tha air am bualadh
tha
Seirbheisean
Einnseanaireachd Innse Gall,
a tha a stèidhichte ann an
Steòrnabhagh.
Thuirt an stiùiriche ac’,
Niall MacLeòid: “Bha an sgeama a’ toirt dhuinne co-ionnanachd ri tìr-mòr a thaobh
connaidh agus bha sin air leth
feumail. Tha sinne ag obair air
feadh nan eilean agus tha seo
a’ ciallachadh gun èirich na cosgaisean againn gu mòr. Do
chompanaidh an ìre mhath
beag tha sin a’ ciallachadh an
t-uabhas.”
Thuirt ball-pàrlamaid nan
Eilean Siar, Alasdair Moireasdan, gun robh e air leth fear-

gach le co-dhùnadh BP agus tha
e a-nis air a’ chùis a thogail air
ìre àrd den Riaghaltas.
“‘S e droch leasachadh dharìribh a tha seo,” thuirt e. “Bu
chòir do BP an co-dhùnadh seo,
a tha gun fheum agus fèineil,
atharrachadh. Tha iad daonnan
air diùltadh freagairt a thoirt
dhan cheist mu cho àrd ‘s a tha
prìs a’ chonnaidh sna heileanan. Tha iad a-nis air sin
a dhèanamh nas miosa le bhith
toirt air falbh sgeama a bha air
leth feumail do chompanaidhean.
“Tha mi air sgrìobhadh gu
ministear na stàite, Alasdair
Darling, ag iarraidh air an oifis
aige cuideam a chur air BP agus
toirt orra an inntinn atharrachadh.”
Cha robh tè-labhairt às leth
BP deònadh mìneachadh mòr
sam bith a dhèanamh air a’ chodhùnadh, a thuilleadh air a ràdh
gur ann airson “adhbharan
coimearsalta a-mhàin” a bha e,
ag ràdh gun robh roinn na
càirtean connaidh “a’ fas air leth
farpaiseach”.

Rabhadh mu bhile na croitearachd

T

ha am ball-pàrlamaid
Albannach,
Iain
Fearchair Rothach, air
rabhadh cruaidh a thoirt
seachad do Riaghaltas na h-Alba gu feum iad atharrachaidhean bunaiteach a thoirt air Bile
na Croitearachd mus nochd e
air beulaibh na pàrlamaid an
ath mhìos.
Tha am Bile air dubhchàineadh fhaighinn fada is farsaing agus cuid a’ cumail
a-mach gu lean e gu bàs a thoirt
air a’ ghnìomhachas.
Tha a’ chuid as motha de na
gearanan mu thimcheall fearann croitearachd ga fhosgladh
a-mach chun mhargaidh, rud
a thatar dhen bheachd a leanas
gu barrachd is barrachd
talmhainn a bhith air a reic airson rudan mar taigheadas,
seach a bhith ga chur gu feum
airson àiteachas.
Ged a tha ministear an leasachaidh dùthchail, Ros Finnie,
ag ràdh gun toir am bile
crathadh feumail air a’ ghnìomhachas tha fìor dhragh sa

Ghàidhealtachd mun t-seòrsa
crathaidh a dh’adhbhraicheas
e.
Thuirt Mgr Rothach, a tha
riochdachadh sgìre Rois, an
Eilein Sgitheanaich is Inbhir Nis
an Iar: “Tha grunn choinneamhan math air a bhith
agam le ministearan is oifigearan agus tha iad air comharran
làidir a thoirt dhomh gu bheil
iad am beachd atharrachaidhean
a thoirt air a’ bhile.
“Tha iad a’ tuigsinn nan
draghan a thog sinn mu
chroitearachd fhàgail aig tròcair a’ mhargaidh fhosgailte agus
rinn iad soilleir an dealas air sin
a làimhseachadh le bhith ag
atharrachadh a’ bhile.
“Ach, tha mi a-nise a’ tuigsinn
nach tèid sin a dhèanamh gus
an ruig am bile ìre dhà sa
phàrlamaid. Tha mi draghail,
ma thèid am bile air adhart mar
a tha e an-dràsta, gun adhbhraich e fìor dhragh am
measg coimhearsnachd na
croitearachd oir thèid fhaicinn
nach deach feairt a ghabhail.

“An rud a bu mhath leamsa fhaicinn, ‘s e atharrachaidhean a thoirt air a’ bhile mus
nochd e air beulaibh na pàrlamaid. Ach, bhiodh e iomchaidh
gu leòr nan toireadh ministear
teachdaireachd soilleir seachad,
a’ mìneachadh gu mionaideach
nam molaidean aca air atharrachadh.
“Bheireadh seo cothrom am
fiosrachadh ùr a dheasbad gu
poblach mus deigheadh na hatharrachaidhean a bheachdachadh sa phàrlamaid.”
Dh’innis Mgr Rothach gun
robh dùil aige a’ chùis a thogail
le na ministearan a-rithist, leis
an dòchas gun gabh iad ri na
bh’ aige ri ràdh.
Thuirt e gum faodadh am
bile a bhith na “chnàimh-droma”
do
dhòigh-beatha
sòisealach
nan
sgìrean
dùthchail Gàidhealach. “Ach
mura faigh sinn ceart e dh’fhaodadh e a dhol gu cealg dhìreach
an aghaidh sin,” dh’innis e.

Stiùiriche ùr dol a chur ri obair an Lòchrain
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ha stiùiriche pròiseict ùr
aig An Lòchran, buidheann Ealain Ghàidhlig
Ghlaschu. Is ise Carole NicIllEathain (40) a tha an-dràsta
ag obair mar àrd oifigear
rannsachaidh aig ionad
rannsachaidh Lèirsinn san
Eilean Sgitheanach. Tha Carole a’ gabhail àite Choinnich
MhicThòmais a leanas mar
bhall de bhòrd-stiùiridh An
Lòchrain.
Tha ceum BA le Urram ann
an ceòl is dràma aig Carole bho
Oilthigh Leicester agus tha i air
a bhith ag obair iomadh bliadhna ann an craoladh aig a’
BhBC, Telebhisean Grampian
is Telebhisean nan Crìochan.
Ràinig i ìre stiùiriche Lìonraidh
Roinneil — Telebhisean (Analog is Didseatach) le BBC Alba mus deach a fastadh mar
òraidiche sna Meadhanan le
Oilthigh Phàislig. Anns an t-Sultain 2003, chaidh Carole air ais
gu bhith na h-oileanach gus am
fàsadh i fileanta sa Ghàidhlig
tro chùrsa bogaidh làn-ùine aig
Sabhal Mòr Ostaig san Eilean
Sgitheanach.
A’ cur fàilte air Carole dhan
dreuchd, thuirt Boyd Robasdan,
cathraiche An Lòchrain: “Tha
sinn toilichte gun d’fhuair sinn

neach a tha cho uidheamaichte
agus cho fiosraichte ri Carole
airson togail air an obair ionmholta a rinn Coinneach Mac
Thòmais.
“A thuilleadh air na sgilean
sàr-mhath a th’aice, tha Carole
air a dealas dhan Ghàidhlig a
nochdadh ann a bhith toirt suas
suidheachadh tèarainte anns an
t-saoghal sgoilearach airson
ìre fileantachd a ruighinn sa chànan.
“Tha mi cinnteach gun tèid
aig Carole air an ceannas, an
dealas agus an teòmachd a tha
a dhìth a thoirt dhuinn gus An

Carole NicIllEathain

Lòchran a chuideachadh ann
a bhith a’ coileanadh a dhà
phrìomh amas — ionad cultarach Gàidhlig a stèidheachadh sa bhaile agus an
Ro-Innleachd Ealain Ghàidhlig
a chaidh fhoillseachadh bho
chionn tacan a chur an
gnìomh.”
Chuir Carole, a bhios a’
tòiseachadh san dreuchd air 20
Gearran, an cèill a toileachas
mun obair ùr. “Tha mi air mo
dhòigh glan a bhith a’ teannadh
aig An Lòchran aig àm cho misneachail dhan bhuidhinn. Nì an
ro-innleachd ealain Ghàidhlig
cinnteach gum bi àite follaiseach is tèarainte aig cultar
agus ealain na Gàidhlig an
Glaschu san àm ri teachd, agus
tha fiughair orm a bhith ag obair
leis a’ bhòrd-stiùiridh agus leis
an oifigear ealain Ghàidhlig,
Rona Nic Dhòmhnaill, ann a
bhith a’ toirt na ro-innleachd
gu buil.
“Tha Coinneach MacThòmais air bunait làidir a stèidheachadh dhan Lòchran thar
nan coig bliadhna a dh’fhalbh,
agus nì mise mo dhìcheall togail air an obair mhath sin gus
cultar na Gàidhlig a thoirt gu
coimhearsnachd cho farsaing
‘s a ghabhas.”

AGU/FEB/web

14/2/06

2:42 PM

Page 5

An Gàidheal Ùr, An Gearran 2006 5

Fèis dràma ùr ga
Cùrsa ùr airson tidsearan le
Gàidhlig a thrèanadh air-loidhne chur air adhart
airson òigridh

T

Tha Sabhal Mòr Ostaig an dòchas tidsearan ùr a thrèanadh tron chùrsa shònraichte aca, a bhios air a lìbhrigeadh air-loidhne agus am broinn chlasaichean
na colasite cuideachd

hòisich cùrsa ùr air-loidhne
aig Sabhal Mòr Ostaig do
thidsearan a tha fileanta sa
Ghàidhlig agus a tha ag iarraidh
na sgilean cànain aca airson teagasg tro mheadhan na Gàidhlig
a leudachadh.
Fhuair an cùrsa “Streap” lànthaic airgid bho Riaghaltas na hAlba, agus chaidh a chur air
bhonn le sgioba Foghlaim FadBeatha aig Sabhal Mòr Ostaig ann
an co-bhonn ri Oilthigh Obar
Dheathain. Sa ghreis-dearbhaidh
seo, fhuaras tidsearan bho trì ùghdarrasan ionadail: Comhairle na
Gàidhealtachd, Comhairle nan
Eilean Siar agus Comhairle Lannraig a Tuath.
Thàinig a’ chiad bhuidheann
de cheathrar thidsear (dithis bho
àrd-sgoiltean agus dithis bho
bun-sgoiltean) còmhla san Eilean
Sgitheanach airson trì làithean de
sheiseanan aghaidh-ri-aghaidh,
far an do dh’ionnsaich iad mun
chùrsa agus mun taic a tha ri fhaotainn. Thèid seiseanan inntrigidh
eile a chur air dòigh do thriùir thidsearan bho na h-Eileanan Siar.
Tha an cùrsa, a tha gabhail astaigh trì modalan, a’ ruith airson sia mìosan eadar Am
Faoilteach is an t-Ògmhios. Tha
an cùrsa air a lìbhrigeadh tro dhiofar shiùil: bidh a’ chuid as motha
ga dhèanamh air-loidhne, ach bidh
seiseanan aghaidh-ri-aghaidh
ann, clasaichean fòn agus taic bho
thidsearan is chomhairlichean.
Faodaidh tidsearan a bhith ag
obair anns an àite-obrach aca no
bhon taigh.
Gheibh an fheadhainn a tha
gabhail pàirt ann taic bho oidecànain fad a’ chùrsa. Gheibh iad
taic cuideachd bho chomhairlichean-cuspair airson a bhith
innleachadh leasanan an dà chuid
aig ìre àrd-sgoile is ìre bunsgoile, bho eòlaichean aig Cànan,
bho chomhairliche a’ chùrsa
Cairistìona Walker (Sgoil an
Fhoghlaim, Oilthigh Obar
Dheathain) agus bho luchdobrach aig Sabhal Mòr Ostaig.
Thathar an dùil gum faigh tidsearan bho ùghdarrasan eile an
cothrom dhol air a’ chùrsa nuair
a chrìochnaicheas a’ ghreis-dearbhaidh agus nuair a thèid a

mheasadh.
Thuirt Ceannard Foghlaim
Fad-beatha aig Sabhal Mòr Ostaig Alison Dix: “Tha sinn air leth
toilichte leis an ùidh a tha tidsearan
bho na trì ùghdarrasan air sealltainn ann an ‘Streap’. Bheir
‘Streap’ taic agus misneachd do
thidsearan a tha beachdachadh
air a dhol bho theagasg tro
mheadhan na Beurla gu teagasg
tro mheadhan na Gàidhlig, no a
tha ag iarraidh misneachd fhaighinn a thaobh nan comasan
Gàidhlig aca. Tha an cùrsa gu
math freagarrach do dhaoine
proifeiseanta a tha trang a chionn
‘s gu bheil na stuthan air-loidhne,
tha an roghainn aca fhèin a
thaobh cuin agus càite an ionnsaich iad.
“Bha na seiseanan aghaidh-riaghaidh air leth feumail dhan
fheadhainn a bha an làthair, gu
sònraichte air sgàth ‘s gun robh
cothrom aca an cùrsa fhaicinn airloidhne agus gun robh cothrom
aca coinneachadh ris an tidsear
aca Seònaid NicDhòmhnaill à
Muile, agus coinneachadh ri na
comhairlichean aca: Murchadh
Peutan (Àrd-sgoil Phort Rìgh),
Flossie NicDhùghaill (Bun-sgoil
Phort Rìgh) agus Tormod MacArtair a tha teagaisg aig àrd-sgoil
Inbhir Pheofharain. ‘S i Julie
NicNèill an ceathramh comhairliche. Tha sinn làn mhisneachd
gun toir an cùrsa seo seachad an
taic a tha dhìth air tidsearan, agus
tha sinn an dòchas a bhith comasach air a thabhann gu
cunbhalach cho fad ‘s a tha iarrtas air a shon.”
Thuirt Cairistìona Walker, a tha
na h-òraidiche Gàidhlig aig Oilthigh Obar Dheathain, gun robh i
an dòchas gum biodh an cùrsa seo
na cheum mòr a thaobh leasachadh proifeiseanta a tha leantainneach airson tidsearan a tha
teagaisg tro mheadhan na
Gàidhlig aig ìre àrd-sgoile is
bun-sgoile.
Ma tha duine sam bith ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh mun
chùrsa, cuiribh fòn gu Alison
Dix aig Sabhal Mòr Ostaig air
01471 888430.

Criomag de dhòchas ann an iomairt a’ bhuill-coise
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ha buidheann thar-phàrtaidh na Gàidhlig ann an am
Pàrlamaid na h-Alba air
sgrìobhadh gu buidheann riaghlaidh a’ bhuill-coise gus faighneachd dhaibh dè an t-adhartas
a tha iad air a dhèanamh mu bhith
cur an ainm “Alba” air lèintean na
sgioba nàiseanta.
Gu seo, tha Comann Ballcoise na h-Alba air diùltadh gabhail ris a’ mholadh agus iad ag ràdh
gu bheil cliù aig an sgioba marthà fon ainm Bheurla agus gun
aithnichear iad mar sin air feadh
an t-saoghail.
Ach, tha a’ bhuidheann phàrlamaideach airson an t-ainm
Gàidhlig fhaicinn air na cluicheadairean Albannach ann an àm
airson Bliadhna Chulturail na
Gàidhealtachd ann an 2007, oir
bheireadh e togail dhan chànan.
Thuirt cathraiche na buidhne,
Iain Fearchair Rothach: “Fhuair
sinn fòn bhon SFA san Dàmhair
ag ràdh gun deigheadh a dheasbad aig an ath choinneimh aca,
ach bhon uairsin cha chuala sinn
an còrr bhuapa.
“Chan eil sinn a’ faireachdainn gu bheil sinn ag iarraidh
cus. ‘S e rud gu math sìmplidh a
bhiodh ann a dhèanamh agus
chuidicheadh e gu mòr le
ìomhaigh na Gàidhlig a thogail.”
Tha am moladh a’ faighinn taic
bho luchd-leantainn na sgioba
agus thatar an dòchas gun cuidich
litir na buidhne — a tha a’ ghabhail a-staigh riochdairean bho gach
pàrtaidh aig a bheil ùidh sa chà-

Thatar an dòchas gun gabh an SFA ris a’ mholadh airson an fhacail, “Alba”, a chur air lèintean an sgioba nàiseanta

nan — air barrachd cuideam a
chur air an SFA.
Tha an cùmhnant eadar an
SFA agus a’ bhùth mòr Morrisons
a’ tighinn gu crìch as t-samhradh
agus dh’fhaodadh gun toir seo an
cothrom airson an fhacail “Alba”
a chur air na lèintean.
Thuirt fear-labhairt an SFA,
Andy Mitchell: “Tha an cùmhnant
le Morrisons a’ crìochnachadh aig
deireadh an t-samhraidh. Chan
urrainn dhomh a ràdh an lean iad
orr’ no am feum sinn luchd-taic
ùr fhaighinn.
“Chan urrainn dhomh càil a

ràdh gu poblach a-thaobh a bhith
cur an fhacail Ghàidhlig ‘Alba’ air
na lèintean. Ma chuireas na buillpàrlamaid fios thugainn bheir sinn
dhaibh freagairt.”
Thuirt Mgr Rothach: “Chan eil
cumhachd againn toirt air an SFA
seo a dhèanamh agus dha-rìribh
chan eil fhios am biodh sinn ag
iarraidh sin a dhèanamh.
Bhithinn an dòchas gum faighear
air am brosnachadh ach an aontaich iad gur e deagh bheachd a
tha seo.
“Tha cuideachd cothrom ann,
tro bhriseadh anns a’ chùmhnant,

faicinn am biodh an luchd-taic
toilichte leis a’ mholadh. Chan urrainn dhuinn taic a thoirt dhaibh
sinn fhèin ach tha mi cinnteach
nach cosgadh e an t-uabhas facal a bharrachd a chur ris.”
Tha criomag de dhòchas ann
gun gabh Morrisons ris an t-atharrachadh aig a’ cheann thall. ‘S ann
à Leòdhas a tha seanair Maighstir Coinneach Mhoireasdan —
bho bheil an companaidh a’ toirt
an ainm — agus ‘s dòcha gam bi
dàimh aca ris an fhacal Ghàidhlig
air sgàth ‘s an ceangal Gàidhealach a tha seo.
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hèid fèis shònraichte a chumail air a’ mhìos seo gus òigridh a thàladh gu dràma
Gàidhlig.
Tha an tachartas ga chur air
chois le Theatar Eden Court ann
an Inbhir Nis is Fèis Rois agus chithear sia dealbhan-chliuche ùr mar
thoradh air an obair.
Chaidh taic airgid fhaighinn
bho Bhòrd na Gàidhlig agus
thèid an fhèis a chumail air Dihaoine 24mh ann an Theatar
MhicPhàil. Thèid cuireadh a
thoirt do shia buidhnean òigridh.
Thuirt oifigear dràma Fèis
Rois, Lindsay Dunbar: “‘S e
cothrom mìorbhaileach a tha
seo dha luchd-labhairt òg

Gàidhlig na sgilean cànain is
dràma aca a chur gu feum ann an
dòigh cruthachail.
“Tha dràma Gàidhlig a’ cur
feum air fèisean dhen t-seòrsa seo
gus tàlant ùr a bhrosnachadh agus
earbsa a chur ann an cleasachd
is cleachdadh na Gàidhlig.”
Tha dùil gum bi buidhnean à
Ulapul,Srath Pheofhair, Inbhir Nis
is an t-Eilean Sgitheanach is
Loch Aillse a’ gabhail pàirt.
Thuirt Judith Aitken bho Theatar Eden Court: “Tha sinn gu mòr
a’ coimhead air adhart ri bhith
faicinn na h-obrach ùir a thèid a
chruthachadh airson an fhèis
agus tha sinn an dòchas gun toir
an tachartas seo cliù soirbheachail
do Theatar Òigridh Ghàidhlig.”

Buidhnean dràma Fèis Rois a bhios a’ gabhail pàirt san fhèis
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Head
Le Ailig O’Henley

Sàbhailteachd
do dh’òigridh
na Camanachd
B
hon ath-bhliadhna feumaidh cluicheadairean òga
na camanachd fo aois 14
clogaidean a chleachdadh agus
luchd-riaghlaidh a’ gheama a’
coimhead ri sàbhailteachd.
Tha Comann na Camanachd
air clogaid ùr a dhealbh an dèidh
grunn bhliadhnaichean a’
rannsachadh chùisean ann an
spòrs eile, agus tha iad a-nis le taic
bhon chompanaidh Tullochs air
sgeama a dhealbh a bheir taic do
phàrantan agus sgiobaidhean
airson na clogaidean ùra a cheannach.
Gheibhear taic de £24 amach às a’ chosgais de £36 uile
gu lèir a tha na clogaidean ùra a’
cosg, agus tha bliadhna aig
sgiobaidhean son coimhead ris a’
chùis mus tèid lagh ùr a chur an
sàs a tha a’ ciallachadh gum
feum cluicheadairean òga na
clogaidean a chleachdadh. Thèid
coimhead an ceann greis am bu
chòir an riaghailt a shìneadh gu
aois chluicheadairean fo 17.
Thuirt fear de stiùirichean
Comann na Camanachd, Uisdean
MacIllInnein, gun robh e cinnteach gur e ceum cudromach
agus adhartach a bha seo dhan
ghèam.
“Tha e do-dhèanta do dhuine
sam bith a dhol an sàs ann an spòrs
san latha th’ ann gun sùil a thoirt

air sàbhailteachd agus àrachas,”
thuirt e. “Feumaidh sinne mar
luchd-riaghlaidh a bhith mothachail air an dragh a th’ air
pàrantan nach eil ‘s dòcha cho
eòlach air a’ ghèam ‘s a tha cuid.
Chan eil càil ceàrr air sin agus tha
e nàdarra gu leòr.
“Tha sinne a-nis ann an suidheachadh gu bheil clogaid againn
a chaidh a dhearbhadh agus is urrainn dhuinn moladh le cinnt is
earbsa gu bheil iad cho sàbhailte
‘s a ghabhas. Bu chòir gun
toireadh seo faochadh do dhaoine
agus gum bi cothrom againn
barrachd dhaoine tharraing chun
gheama.”
Tha grunn de na cluicheadairean as fheàrr sa ghèam aig
fìor àrd-ìre air a bhith a’ cleachdadh chlogaidean son bliadhnaichean, agus nam measg tha
an cluicheadair as fheàrr a tha sa
ghèam an- diugh, Raghnall Ros
à Ceann a’ Ghiuthsaich. Thòisich
esan a’ cleachdadh a chlogaid nuair a chaidh a ghoirteachadh
grunn bhliadhnaichean air ais agus
cho do chur e mill sam bith air,
a’ cur barrachd thadhail na cluicheadair eile riamh.
Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air na clogaidean ùra
agus an sgeama taic bho
Chomann na Camanachd anns a’
Ghearastan.

A’ cur
cuimhne air
fear de seann
laoich
na h-iomain
G

ed a tha a-nis beagan
sheachdainean ann bho
chaochail Johnny Ach,
tha e fhathast doirbh a chreidsinn
gu bheil sinn air a chall. Gun
teagamh sam bith b’ e duine
sònraichte a bha ann, duine a bha
an-còmhnaidh ann am meadhan
an rùim ge bith càite an robh e
na sheasamh, agus duine a
dhèanadh rud sam bith airson
duine eile a chuideachadh.
Cha dhìochuimhnich mi-fhèin
a-riamh am brosnachadh a thug
e dhomh nuair a chluich mi airson sgioba an Eilein Sgitheanaich
airson a’ chiad uair. Cha robh mi
ach còig-deug agus a’ faireachdainn gu math iomagaineach ro
thoiseach a’ gheama ach thàinig
Johnny, a bha na rèitire an latha
ud, far an robh mi agus thuirt e
facal no dhà nam chluais a thug
faochadh mòr dhomh. Cuideachd
aig deireadh a’ gheama choisich
e nam choinneimh le plìn mhòr
de ghàire air aodann ag innse
dhomh cho math ‘s a rinn mi, ged
a tha mi làn chinnteach nach do
shuath mi anns a’ bhall ach turas

no dhà agus gu cinnteach nach
do rinn mi mòran leis. Cha robh
sin gu diofar do Jonny ge-tà, cha
robh sìon air aire ach beagan misneachd a thoirt do chluicheadair
òg.
Bha e an-comhnaidh math le
daoine òga, gu seachd àraidh nuair a bha e an sàs anns an iomain.
Bidh cuimhne air mar shàrchluicheadair le aon ghinealach,
agus mar sàr-rèitire le ginealach
eile. Bha mise mi-fhèin fortanach gu leòr fhaicinn anns an
dà riochd. Chluich mi na aghaidh
aon turas is mi gu math òg, feumaidh gur e fear de na geamanan mu dheireadh aige mar
chluicheadear a bha ann, agus
anns a’ ghèam bha Johnny mar
a bha e na bheatha san fharsaingeachd. Bha e sgileil, tapaidh,
onarach agus cruaidh (tha mi
smaoineachadh gu bheil cnap air
mo ghlùin fhathast a chuir e ann.)
Ged a bha e cho cruaidh air a’
phàirc ge-tà, cha robh duine ann
a bha cho gasta aon uair ‘s gun
robh an gèam seachad.
Is dòcha gur ann mar sin a

An sàr chluicheadar Raghnall Ros, a
tha air a bhith a’ cluiche le clogaid
airson ioma bliadhna

Comann na Camanachd a’
sireadh rèitearan

L

bhios a’ chuimhne as fheàrr air
Johnny. Chan ann mar chluicheadair no mar rèitire, ach mar
dhuine air an robh gach neach a
choinnich ris miosail anns a’
bhad. Cha tàinig na mìltean de
dhaoine dhan tiodhlacadh aige airson gun robh iad miosail air a’
chluich aige, ach airson gun robh
spèis aca dha mar dhuine. Agus
gu dearbh bha. B’ e duine tarraigneach, blàth agus èibhinn a
bha ann agus bha daoine ancòmhnaidh cofhurtail agus aig-

Thèid Cupa na
Camanachd a thoirt a
New York am-bliadhna, a’ dol a-null
thairis son a’ chiad
turas riamh. Bidh an
cupa na phàirt dhen
taisbeanadh aig
bliadhna Chultarail na
Gàidhealtachd 2007
aig Seachdain mhòr an
Tartain. Nas tràithe
am-bliadhna fhuair
cuid de mhuinntir nan
Stàitean an làmhan
air a’ chupa nuair a
thadhail Micheal
Bentley agus a bhean
Susan (a chithear san
dealbh) bho sgioba
Chalifornia air cuairt
dheireannach Cupa na
Camanachd anns a’
Ghearastan.

hearach na chuideachd. Bha
daoine daonnan toilichte
fhaicinn, agus bheireadh e togail
gu do chridhe dìreach a’ bruidhinn ris airson mionaid no dhà,
is e cho làn sgeulachdan agus fealla-dhà.
Bha a h-uile duine airson a
bhith rud beag na bu choltach ri
Johnny, agus gu dearbh chan e
droch rud a bhiodh an sin nam
biodh.
Somhairle Dòmhnallach

e seasan ùr na camanachd
air fàire ann am beagan
sheachdainean, tha Comann na Camanachd fhathast a’
sireadh tuilleadh rèitearan son
gheamannan.
Tha gainnead rèitearan air a
bhith na thrioblaid mhòr dhan
ghèam aig gach ìre thairis air na
bliadhnaichean a chaidh seachad,
agus suarach cho math ‘s a tha
an còrdadh air a bhith eadar na
rèitearan fhèin agus luchd-riaghlaidh a’ gheama.
Gu math tric sna bliadhnaichean a chaidh seachad tha
rèitearan air a bhith a’ dol an sàs
ann an dà ghèam air gach latha,
le cho beag ‘s a th’ ann dhiubh,
mu choinneimh àireamh nan
geamannan. ‘S iomadh gèam
cuideachd a chaidh a chall air
sgàth is nach robh rèitearan gu
leòr ann.
Am-bliadhna fhèin, fhuair
Comann na Camanachd agus
na rèitearan droch bhuille nuair
a chaochail Iain MacRath às a’
Chaol, fear de shàr-rèitearan a’
gheama agus stiùiriche air bòrd
ùr Chomann na Camanachd a bha
a’ feuchainn ri piseach a thoirt air
an t-suidheachadh.
Nis, tha Comann na Camanachd air leigeil fhaicinn gum
bi Donnchadh Kelly às a’ Ghearastan, a tha e fhèin na shàr
rèitear agus a bha na mhanaid-

sear air sgioba na h-Alba, gu bhith
a’ gabhail an uallaich son a bhith
a’ lorg agus a’ trèanadh rèitearan ùra.
Thuirt ceann-suidhe Comann
na Camanachd Iain MacCoinnich
à Bail Ùr an t-Sleibh: “B’ e fìor
dhroch bhuille a bh’ ann dhuinn
uile le bàs Johnnie. Cha b’ urrainn
dhuinn neach na b’ fheàrr a chur
na àite a-nis na Donnchadh agus
cuiridh e a ghleans fhèin air
pàirt dhen obair a bha Johnnie
a’ dèanamh. Bidh sinn fhathast
a’ lorg stiùiriche a ghabhas an uallach gu lèir, ach tha sinn fada an
comain Dhonnchaidh son cobhair
a dhèanamh òirnn aig an ìre seo.”
Thèid coinneamh a chur air
dòigh air Là na Sàbaid an 26mh
dhen mhìos seo anns a’ Ghearastan far an cruinnich na rèitearan fhèin agus Comann na
Camanachd son trèanadh agus
conaltradh air an t-suidheachadh.
San eadar-ama, tha Comann
na Camanachd son cluinntinn bho
neach sam bith aig a bheil ùidh
ann a bhith a’ cuideachadh le bhith
na rèitear. Gheibhear trèanadh
agus taic, agus le na geamannan
a tha rin cluich a’ ciallachadh gu
bheil feum air suas ri 25 gach
deireadh sheachdain, tha
cothrom gu leòr ann do dhaoine
a dhol an sàs leis an fheadaig.
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An coimeas
eadar ceartas
poileataigeach is
saorsa sluaigh
Cathaidh Màiri Nic a’Mhaoilein

‘S

iomadh rud a tha sinn a’
faicinn agus a’ cluinntinn
a chuireas dragh, no bròn
no cais òirnn, ach crathaidh sinn
ar cinn ‘s canaidh sinn, “Och nach
ann òirnn a thàinig an latha”, no
“‘s e th’ ann ach rud an tha an cois
an latha an-diugh”. Tha mi a’
bruidhinn air rudan mar laghan
a tha ar pàrlamaid a’ dèanamh,
mar a bhith a’ toirt cead do
dhithis den aon ghnè pòsadh, agus
dithis fhear a tha mar chompanaich
còmhla
ag
uchdmhachdadh pàiste. Chì sinn
siostam lagha ar dùthcha a’ saoradh muirtear agus a’ cur cailleach
nach do phàigh a cuid chìsean
chomhairle dhan phrìosan.
Chaidh gu leòr a dhiùlt pàigheadh
cìsean an drochaid Sgitheanaich
a thoirt dhan chùirt agus an
dìteadh, mar a tha fios agus
faireachdainn aca fhèin. Tha
iomadach gearan eile ann
cuideachd a dh’fhaodadh sinn a
ràdh mun ghòraich a tha an lùib
nam
facal
“gu
ceart
poleataigeach”. Chan fhaod sinn
iomadach facal a chleachdadh mus
toir sinn oilbheum do dhuine sam
bith, ‘s gum bi sinn mu choinneimh a’ bhreitheimh.
Tha cuid dheth cho èibhinn ‘s
cho beag seagh ‘s gur ann a bheir
e gàire òirnn, ach cha b’ ann mar
sin a bha cùisean air na seachdainean a chaidh seachad.
Dh’fheumadh duine bhith dall,
mall agus bodhar mura tug iad
an aire dhan uabhasachd a
thachair an Sasainn agus feadhainn de Mhuslamaich ar
dùthcha a’ caismeachd air na
sràidean le brataich, a’ maoidheadh
a’ bhàis air duine sam bith a
bhiodh a’ magadh air an fhàidh,
Mohammed, an dèidh do chartoons nochdadh ann an cuid de

phàipearan Eòrpach, ged nach do
nochd iad ann am pàipear an seo.
Chan eil duine a bhios a’ coimhead nan naidheachdan nach
fhaca aon fhear air èideadh mar
bhombair fèin-mharbhtach, agus
a chunnaic gun tug am poileas
saorsa dhaibh sin a dhèanamh.
Nam b’ e luchd-leantainn ball-coise
bhiodh ann, no daoine fo bhuaidh
na dibhe ri miosdadh, bhiodh iad
fo ghlaic agus air am
peanasachadh, mar a bhiodh
iomchaidh gu leòr.
Carson a-rèist nach deach iad
seo a chur an glaic? An e eagal a
bh’ air na poilis gun toireadh sin
saorsa bhuap am beachdan
fhoillseachadh? Chunnaic sinn
Muslamach eile air an t-seachdain
a chaidh, Abu Hamza, a fhuair
binn seachd bliadhna sa phrìosan
airson a bhith a’ brosnachadh
fòirneart agus fios gun robh na
bombairean fèin-mharbhtach a
rinn spreaghadh ann an Lunnainn
san Iuchar, air a thighinn fo
bhuaidh a chuid teagaisg
shuaraich. Chan eil mi idir, idir
a’ càineadh nam Muslamach san
fharsaingeachd no le sguab
leathainn. Tha làn chreids’ agam
gu bheil a’ mhòr-chuid dhiubh
modhail agus sìobhalta, agus
nan daoine dìcheallach, mar
dhaoine nàdarrach sam bith.
Bha Hamza beò anns an dùthaich
seo iomadach bliadhna agus e anns
na pàipearan naidheachd o
chionn fhada, e a’ togail a
theaglaich air sochairean sòisealta, agus a’ càineadh agus a’
maoidheadh air an dearbh
riaghaltas a chùm dòigh-beatha
gu math co-fhurtail ris. Agus
tha mòran de leithid ann, ‘s iad
a’ piobrachadh Mhuslamach òga
gu cogadh an aghaidh na dùthcha
a tha gan àrach is gan gleidheadh.
Chan urrainn gun a bhith a’
dèanamh coimeas eadar seo agus
an truaghan neo-chiontach air na
loisg am poileas gun cheist sam
bith air trèana ann an Lunnainn.
Agus chunnaic mi an t-seachdainsa chaidh aon phàipear a’
dèanamh coimeas eadar an fhear
a bha air èideachadh mar bhombair fèin-mharbhtach agus an ramalair rùisgte, ma tha cuimhne
agaibh air, a chaidh a chur an
grèim còrr is fichead turas fhad
‘s a bha e air a chuairt. Cha robh

Luchd-obrach ùr
do Bhòrd na
Gàidhlig

D

h’fhoillsich Bòrd na
Gàidhlig ainmean dithis
oifigeir ùr, a’ toirt àireamh
an sgioba aige gu 10.
Tòisichidh Eilidh NicIain à Solas ann an Uibhist a Tuath mar
Oifigear Thabhartasan sa Mhàrt.
Bha Eilidh fad trì bliadhna ag obair
san Roinn Teicneolais aig Sabhal
Mòr Ostaig agus roimhe
sin bha i greis a’ toirt taic
do phròiseactan coimhearsnachd
ann an Uibhist.
Chaidh Criosaidh Nic-Rath ainmeachadh
mar
Oifigear
Phlanaichean. Tha Criosaidh an
dèidh dà bhliadhna gu leth a chur
seachad
mar
neach-taic
phearsanta aig Bòrd na Gàidhlig
is bidh i a’ gluasad dhan dreuchd
ùir sa Ghearran. Bha Criosaidh
fad ceithir bliadhna ag obair ann
an craoladh Gàidhlig. ‘S ann à
Ranais ann an Leòdhas a tha Criosaidh bho thùs is tha i a-nis a’

fuireach ann an Inbhir Nis.
Chuir cathraiche a’ bhùird,
Donnchadh Fearg-hastan, fàilte
air an dithis oifigear ùr. Thuirt e:
“‘S e àm air leth cudromach a tha
seo do Bhòrd na Gàidhlig is
Achd na Gàidhlig an ìmpis a dhol
an gnìomh sa Ghearran. Tha
obair mhòr romhainn agus tha e
na fhìor mhisneachd dhuinn
dithis òg fhastadh ann an dreuchdan cudromach, agus a bharrachd
air a’ chuideachadh a bheir iad do
sgioba a’ bhùird, bidh iad
cuideachd na bhrosnachadh
dhuinn agus do leasachadh na
Gàidhlig anns an fharsaingeachd.
Tha mi a’ guidhe gach soirbheachadh dhaibh sna dreuchdan
ùra.”

cunnart sam bith ann am
bròinean ach dha fhèin, gum
biodh e air ragadh leis an
fhuachd, ach gun toireadh e
priosgadh dha duine thigeadh tarsainn air. Cha b’ ann mar sin a bha
am fear eile, gu dearbha is
iomadh duine a ghabhadh eagal
dearg am beatha ga fhaicinn, agus
a’ faicinn nam bratach a bha a’
maoidheadh a’ bhàis air daoine
nach toireadh urram do Mhohammed. Ach cò am fear aca a
chaidh a chur an grèim leis a’
phoileas?
Bheil cuimhne agaibh gun
deach fanaid air Criosdaidhean
a bha ri gearain mun opera oilbheumach a rinn Jerry Springer mu
Chrìosd? Saoil dè thachradh nan
deigheadh mise no thusa air
sràidean Irain a mhaoidheadh air
duine nach toireadh urram do
Chrìosd? Ach nach e dùthaich
Mhuslamach a tha sin, tha thu ag
ràdh, dh’fheumadh Crìosdaidh a
bhith modhail ann .Ma tha, a bheil
sinn air dìochuimhneachadh gur
e dùthaich Chrìosdail a tha annainn... fhathast co-dhiù, dh’aindeoin am Prionnsa Tearlach a
bhith ag iarraidh a bhith mar
fhear-dìon iomadh creideimh,
agus riaghailtean amaideach a’
tighinn bho chomhairlichean
ionadail nach bu chòir dad Crìosdail a bhith air na cairtean Nollaig, no eadhon Nollaig a bhith
ann ach Fèis Gheamhraidh.
Chanainn fhìn gu bheil diofar
eadar cuthach agus ciall, agus gu
bheil làn thìd’ aig riaghaltas,
cùirt-lagh agus poileas sin a
dhèanamh follaiseach nuair a
tha leithid de chùisean uabhasach agus gràinneil a’ tighinn
fan comhair. Coma leam de
cheartas phoileataigeach nuair a
tha beatha agus saorsa an t-sluaigh na chunnart nan dùthaich
fhèin.

Air chuairt tro
na h-eileanan

Manaidsear ga chur às a
dhreuchd
haidh fear de dh’àrd-mhanaidsearan Bòrd
Slàinte nan Eilean Siar a chur às a dhreuchd
airson gearan mu dheidhinn mar a tha a’
bhuidheann air a stiùireadh.
Tha Daibhidh Tierney (52) air a bhith ag obair
dhaibh airson 24 bliadhna agus tha e a-nis dol a
dhèanamh tagradh an aghaidh a’ cho-dhùnaidh.
Chaidh sgrùdadh a dhèanamh air dol a-mach
Mhgr Tierney agus cho-dhùin am Bòrd gun thog
e na gearanan airson droch rùn is miastadh adhbhrachadh.
Ach, a rèir Dhòmhnaill MhicNèill, bho Institiud nam Manaidsearan Slàinte ann an Alba, cha

C

robh e ach a’ feuchainn ri foillseachadh poblach
a dhèanamh air na duilgheadasan a bha taobh astaigh na buidhne. Bha mòran dhen luchdobrach a’ cur taic ri Mgr Tierney, dh’innis Mgr
MacNèill.
Am measg nan gearanan a thog Mgr Tierney
bha burraidheachd agus dragh mu làimhseachadh
ionmhais.
Tha am Bòrd air dubh-chàineadh fhaighinn
sna mìosan a dh’fhalbh, bho leithid Comhairle nan
Eilean Siar agus ball-pàrlamaid nan eilean, Aonghas MacNeìll.

Plana feusgain na Hearadh

C

haidh planaichean fhoillseachadh gus
tuathanas fheusgan a chruthachadh anns
na Hearadh — agus ‘s dòcha gum faighear
air factaraidh èisg Scalpaigh a chleachdadh air a
shon.
Dh’fhuiling eaconamaidh na Hearadh droch
bhuille an-uiridh nuair a sguir Marine Harvest a
ghiullachd bhradan ann am factaraidh Scalpaigh, le còrr air 50 duine a’ call an obair.
Ach, tha moladh ùr nam feusgan air beagan
de dhòchas a thoirt dhan t-sluagh ionadail gu faigh
an t-eaconamaidh togail, rud air a bheil fìor fheum.

‘S e a’ chompanaidh Navital a tha air cùlaibh
nam planaichean agus tha iad dòchas teicneòlas
ùr a chur an sàs airson an toirt gu buil.
Thuirt stiùiriche a’ chompanaidh, Pieter Van
Ysseldijk, gu bheil iad an-dràsta ann an còmhraidhean le iasgairean airson na beachdan aca air an
sgeama fhaighinn. Dh’innis e gum biodh iad
cuideachd a’ coimhead ri crùbagan is muasgancaola a ghiullachd.
Thuirt e gun robh iad an dòchas obair a thoirt
dha grunn dhaoine, ach nach tachradh cus airson mu thrì bliadhna eile.

Sgeama beag tuathanais
gaoithe

C

haidh cead-dealbhachaidh a thoirt dha
sgeama ùr ann an Uibhist, far a bheilear an
dòchas dealan a chruthachadh dha goireas
coimhearsnachd tro thuathanas-gaoithe beag.
Tha taigh-tasgaidh Chille Donnain an dòchas
dà thùr a chur suas aig cosgais £45,000. Fhuair
an sgeama cead bho Chomhairle nan Eilean Siar.

Thuirt an comhairliche ionadail, Raghnall
MacFhionghuin: “Tha seo uabhasach fhèin feumail o chionn ‘s tha e cosg tòrr airgid a chumail
fosgailte gach bliadhna. Tha e a’ cosg suas ri còig
mìle a h-uile bliadhna ann an dealan agus sàbhalaidh seo mòran airgid dhaibh.”

Neach Rianachd
a’ Mhòid
Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail, prìomh Fhèis chultural na Gàidhlig
an Alba a’ sireadh neach aig a bheil eòlas farsaing ann an rianachd
airson a bhith ag obair còmhla ris an sgioba a tha stèidhichte an Oifis
Inbhirnis.
Thèid an tuarastal a shuidheachadh a-rèir eòlas obrach.
Airson Pasgan Fiosrachaidh agus Foirm Tagraidh cuiribh fios gu:
Murchadh Moireasdan
Manaidsear Leasachaidh a’ Mhòid
Am Mòd Nàiseanta Rìoghail
109 Sràid na h-Eaglais
Inbhirnis
IV1 1EY
Fòn: 01463 709705
Facs: 01463 715557
Post dealain: murdo@the-mod.co.uk
www.the-mod.co.uk
Feumar tagraidhean a chuir a-steach chun seòladh
gu h-àrd ro 5f, Dimàirt 28 Gearran 2006.
Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail dealasach a thaobh co-ionnanachd
chothroman.
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Beachd

An Gàidheal Ùr

Gamhlas an aghaidh na Gàidhlig
a’ tighinn am bàrr air starsach
Sabhal Mòr Ostaig

Le Aonghas Pàdraig Caimbeul

T

ha an àimhreit a tha dol mu
Bhun-Sgoil Shlèite san
Eilean Sgitheanach a’
foillseachadh iomadach rud, agus
anns a’ phrìomh àite tha seo: gu
bheil gamhlas mòr fhathast ma
sgaoil anns an rìoghachd seo an
aghaidh na Gàidhlig.
Gamhlas a tha a’ ruith mar
shruthan fon talamh gus an
tachair rudeigin a bheir air
bruthadh os cionn na talmhainn,
mar eas a’ cur thairis. Gamhlas
gu tric nach eil aithnichte ‘s
nach eil idir air aideachadh, ach
a tha a’ ruith fon chraiceann mar
ghalar no mar phuinnsean a
spùtas a-mach aon uair ‘s gu bheil
an leus air a tolladh.
‘S ann tric a shaoil mi gun robh
a’ Ghàidhlig air a faicinn mar
ghaoid an Alba — rud suarach
salach maslach, rud nàrach nach
bu chòir a bhith air fhaicinn am
follais, ach rud tàmailteach a bu
chòir a bhith air fhalach ann an
oisein, agus tha an ùpraid a tha
air èirigh gu h-eadar-nàiseanta
mu Sgoil Shlèite, a’ dearbhadh gu
robh fìrinn gu leòr anns an
amharas sin.
Tha cuid mhòr fhathast air an
nàrachadh dearg às a’ Ghàidhlig,
a tha fhathast ga faicinn mar chànan nam bochd — mar chànan
na bàthcha ‘s nan oisglinean ‘s nan
dìgean ‘s an t-salchair, oir ‘s e sin
a chaidh a theagaisg dhaibh a-nis
son còrr is 100 bliadhna. Nach
faigheadh tu “air adhart” leis a’
Ghàidhlig; nach e a’ Ghàidhlig cànan an t-saoghail mhòir shoirbheachail leasaichte, ach cànan na
cagailte ‘s na cruite, cànan nam
beathaichean ‘s na fainge.
‘S a dh’ dh’aindeoin gach oidhirp is adhartais is leasachaidh,
tha tomhas dhen bhreug mhòr sin
fhathast ma sgaoil san t-saoghal
mhòr agus — mo thruaighe glan
òirnn — am measg nan Gàidheal
fhèin.
Na Gàidheil sin a chreid a’
bhreug gur e a’ Bheurla (agus a’
Bheurla a-mhàin) meadhan an adhartais, slighe an fhoghlaim,
rathad mòr na h-uaisle, abhainn
a’ bheartais, àradh na h-obrach,
frith-rathad na h-aoibhneis agus
gu dearbha, nuair a thig e gu cuid
dhe na h-eaglaisean, cànan Dhè
fhèin. Chan eil cho fada sin on a

thuirt am ministear gun robh esan
a-nis a’ creidseann gun robh Dia
fhèin air a’ Ghàidhlig a thrèigsinn
mar mheadhan gràis.
Tha iomadach nì a’ cur dragh
air an fheadhainn a tha an
aghaidh Sgoil Làn-Ghàidhlig.
Chan eil iad ag iarraidh siubhal
astar 30 mìle dhan Ath Leathann
gus foghlam fhaighinn tro
mheadhan na Beurla; tha eagal
orra gun dèan Sgoil Ghàidhlig
sgaradh mòr san sgìre; tha eagal
orra nach cùm iad suas ri foghlam an cuid chloinne; ‘s tha eagal orra gu feum iad rudeigin a
dhèanamh nach eil iad ag iarraidh
a dhèanamh, agus ‘s e sin
Gàidhlig ionnsachadh agus/no a
chleachdadh nas trice.
‘S fìor bhrochan de dh’ eagalan
‘s de smuaintean a tha sin a
chuireadh eud air Mac an t-Srònaich fhèin. Tha gach rud a tha
grod mu mhac an duine a’ goil
anns a’ bhrochan sin: eagal is fuath
is nàimhdeas is aineolas is mìthuigse is iomagain is eud is
gamhlas is eile, ‘s iad uile a’ biadhadh a chèile.
Tha mi creidsinn nach eil
ann, aig a’ cheann thall, ach
sgàthan dhe na tha a’ tachairt air
feadh an t-saoghail mhòir, far a
bheil amharas is àimhreit eadar
diofar choimhearsnachdan ‘s diofar threubhan a’ sgaoileadh airson nan dearbh adhbharan, ag
èirigh a-mach às an dearbh
bhrochan. Ach dìreach mar ann
an Èireann a Tuath, no ann am
Palestine no eile, cha mhath
dhuinn
dìreach
seasadh
daingeann ag èigheach air càcha-chèile o chùl nan dìgean. Feumaidh sinn bruidhinn ri chèile.
Feumaidh sinn càch-a-chèile a
thuigsinn, agus air dòigheigin, feumaidh sinn aonta is sìth a
ruigsinn.
Tha mi creidsinn gu bheil mi
fhèin cho math air reatoraig ri
duine sam bith, ach feumaidh sinn
cuideachd uair no uaireigin an
reatoraig sin a chur gu aon taobh
agus coimhead gu mionaideach
— gu fiosrachail agus gu
sgoileireil, le gliocas agus tuigse
— air dè tha faclan a’ ciallachadh.
Anns na seachdainean a tha
romhainn tha fhios ‘am gu bheil
na Gàidheil an-seo ann an Slèite
a’ dol a dhèanamh oidhirp mhòr
gus soilleireachadh a thoirt dhan
h-uile duine air dè a tha iad a’ ciallachadh le Sgoil Ghàidhlig amhàin. Tha iad a’ dol a dh’ innse
gu soilleir, gun reatoraig na chois,
de tha Foghlam tro Mheadhan na
Gàidhlig a’ ciallachadh, dè tha “Dàchànanas” a’ ciallachadh, ‘s mar
sin air adhart ‘s tha mi an dòchas
gum faigh iad làn-èisteachd, le
modh is gliocas, on fheadhainn
a tha an aghaidh Sgoil Làn-

Ghàidhlig.
‘S
tha
an
dearbh
shoilleireachadh a dhìth on taobh
eile. Feumaidh sinne a tha gu tur
airson Sgoil Ghàidhlig a-mhàin
èisteachd tùrail a thoirt dha na
Goill (doirbh ‘s gum bi sinn do
chuid againn) agus — cho math
‘s as urrainn dhuinn — conaltradh
riutha agus am misneachadh a
thaobh na b’ urrainn tachairt.
Oir
feumaidh
iadsan
cuideachd gach taic — mar a tha
mi air a ràdh cheana anns a’
cholbh agam anns a’ Phàipear
Bheag, tha e glè fhollaiseach andràsta nach eil a’ chlann, no
pàrantan, no luchd-teagaisg no
luchd-obrach eile na sgoile andràsta a’ faighinn an làn-taic a bu
chòir
airson
Gàidhlig
ionnsachadh air neo airson a’
Ghàidhlig a th’ aca a leasachadh.
Feumaidh sinn modal nan
Cuimreach a chur an sàs an seo
— modal a tha a’ ciallachadh gu
bheil gach pàiste ‘s gach pàrant
‘s gach tidsear ‘s gach còcaire-sgoile
is eile a’ faighinn làn-bhogadh anns
a’ chànan gu tràth agus gu
cunbhalach, seach a bhith air am
fàgail gus adhartas a dhèanamh
mar a thogras iad, air am fàgail
mar uain fo sgàil na h-iolaire.
Chan urrainn dhuinn a bhith
a’ sùileachadh gun tèid mearachdan is ana-cheartas is olc
nan ceudan bhliadhnachan a
sguabadh às ann an aon oidhche
no ann an aon latha. Bheir e ùine;
bheir e foighidinn; bheir e obair
is dànadas is fad-fhulangas, ach
feumar a dhèanamh.
‘S e ceist eile a th’ ann mura
dèan sin diofar, agus mur èist an
fheadhainn a tha an aghaidh na
sgoile ri tùr is reusan. Os dèidh
gach oidhirp sin a dhèanamh, mur
èist saoilidh mi gu bheil ar cogais
glan an uairsin airson gluasad air
adhart le Sgoil Làn-Ghàidhlig an
aghaidh an toil.
Agus mar a sgrìobh Alasdair
Stephen anns a’ Phàipear Bheag
an t-seachdain-sa chaidh, cha bu
chòir dhuinn fhàgail aig an sin abharrachd, ach cuideachd gluasad
gus Sgoil Ùr Ghàidhlig a
bheireadh a-steach àrd-sgoil
cuideachd a stèidheachadh an
ceann-a-deas
an
Eilein
Sgitheanaich. Tha beagan
aithreachais orra ann an Inbhir
Nis nach e sin a rinn iadsan nuair a rinn iad an t-sabaid airson
Bun-Sgoil Ghàidhlig ùr fhaighinn anns a’ bhaile, agus bu chòir
dhuinn ionnsachadh cuideachd
às an sin.
Mar a thuirt am fear eile, chan
eil sìon ri chall ach ar slabhraidhean. Na slabhraidhean do-fhaicsinneach teann a tha air a bhith
cho fada òirnn. Cho fada ‘s gu bheil

cuid againn air fàs cho cleachdte
riutha ‘s nach eil fiù ‘s fios againn
gu bheil iad òirnn. Mar am
prìosanach a dhìochuimhnich
gun robh grian is gealach ann ‘s
a choimhead suas dha na speuran air a’ mhadainn a chaidh a
shaoradh ‘s a dh’ fhaighnich:
“Dè fo shealbh am ball mòr
deàrrsach a tha sin shuas os mo
chionn?”
“Ah” thuirt am fear a choinnich ris. “Mura b’ e am ball sin,
cha bhiodh nì beò anns a’ chruinne-cè.”

“
”
Chan urrainn
dhuinn a bhith a’
sùileachadh gun
tèid mearachdan
is ana-cheartas is
olc nan ceudan
bhliadhnachan a
sguabadh às
ann an aon oidhche no ann an
aon latha.

Chan eil teagamh sam bith
nach eil co-dhùnadh duilich gu
bhith aig Comhairle na Gàidhealtachd ri dhèanamh mu
Bhun-sgoil Shlèite. Cha robh
e a-riamh gu bhith furasta an
ceum mòr a ghabhail a
dh’ionnsaigh sgoil Ghàidhlig
a-mhàin a chruthachadh.
Tha fios againn uile gu bheil
aineolas, is nàimhdheas is eudach a’ coinneachadh gach nì
a tha ga chur air adhart ann
an ainm leasachadh na
Gàidhlig. Agus ma tha seo
fìor ann an Slèite — coimhearsnachd a tha air am
pocaidean a lìonadh le airgead
a’ chànain tro shoirbheachas
Sabhal Mòr Ostaig — bidh e
fìor an àite sam bith eile.
Tha mòran dhe na h-argamaidean gan cur air adhart an
aghaidh a’ mholaidh stèidhichte air dìth-tuigse, feumar
a ràdh. Nam biodh dearbhadh ann gum robh a’ chlann
dol a dh’fhulang air sgàth
faighinn foghlam Gàidhlig amhàin ‘s e bhiodh ann ach rud
eile. Ach, chan eil sin idir fìor.
Gu deimhinne, ‘s ann a tha
dearbh nì eile fìor. Gun a dhol
ann an doimhneachd sam bith
bhiodh e sìmplidh dìreach
faighneachd: Cia mheud Èireannach no Cuimreach a
chaidh
tro
foghlam
dùthchasach a-mhàin nach
robh a cheart cho siùbhlach sa
Bheurla ‘s a bha sinne?
Ach, tha seo mu dheidhinn barrachd na adhbhran foghlaim
no acadamaigeach. Tha e mu
dheidhinn
dòighsmaoineachaidh agus tha e
mu dheidhinn eagal bho atharrachadh. Nam biodh e follaiseach, gun teagamh, gun
argamaid gu bheil leasachadh
na Gàidhlig gu bhith gu maith
na dùthcha am biodh ceist
mhòr sam bith mu dheidhinn
an leasachaidh seo? Cha
bhiodh. Ach, gu mì-fhortanach
tha gu leòr ann fhathast — agus
Gàidheil nam measg — nach
eil idir a’ creidsinn gu bheil
feum sam bith anns a’ chànan,
air ar bilean no nar cridhe.
Seo as coireach gu feum
Comhairle na Gàidhealtachd
a bhith treun is ciallach. Cha
bu chòir eagal a bhith aig
ùghdarras sam bith nì connspaideach a chur air adhart a
bhios, aig deireadh an là, gu
maith na coimhearsnachd,
chan ann a-mhàin airson an là
an-diugh ach airson an àm ri
teachd cuideachd. Tha teisteanas cruaidh air am beulaibh
le Bun-sgoil Shlèite.
A rèir choltais, mura atharraich
cùisean tha iad dol a chur
cuideigin troimh-chèile — an
dàrna cuid na pàrantan
Gàidhlig no iadsan a tha
sàbaid nan aghaidh. Ach,

dhèanadh na comhairlichean
math cuimhneachadh gu bheil
barrachd a’ crochadh air an seo
na toil cuid a phàrantan. Tha
maith na Gàidhlig san fharsaingeachd a’ tighinn a-steach
air cuideachd.
Chan eil againn an-dràsta ach
aon sgoil Ghàidhlig a-mhàin,
ann an Glaschu, ged a tha
luchd-iomairt a’ chànain gu lèir
ag aontachadh gum bu chòir
dhuinn a bhith ag amas air an
stèidheachadh fad is farsaing
air feadh na dùthcha. Tha sin
a’ ciallachadh gu bheil na
leasachaidhean mòra ann an
foghlam Gàidhlig air an
cuingealachadh ri ar bailtean
mòra. Tha sin na mhasladh.
Tha fìor chothrom aig
Comhairle na Gàidhealtachd
sin
atharrachadh,
a’
tòiseachadh le teachdaireachd
làidir ann an Slèite. Tha iad air
gu leòr a ràdh mu dheidhinn
cho taiceil is tha iad dhan
Ghàidhlig agus mar a tha iad
ag iarraidh a leasachadh. Ma
tha brìgh mhòr sam bith aig na
facail sin thèid an dearbhadh
ann an Slèite.
Airson an fhìrinn innse cha bu
chòir dhuinn a bhith ro
dhòchasach. Nach do chuir
pàrantan ann am Mòrar an
dearbh mholadh air adhart —
gun cus argamaid nan
aghaidh, feumar a ràdh
cuideachd — ach dhiùlt a’
chomhairle a’ cheum sin a
ghabhail. Agus carson: bha e
ro chosgail.
Tha e coimhead coltach gu bheil
a’ chomhairle taiceil dhan
Ghàidhlig ann am facail, ach
‘s e dealbh eile a tha sinn a’
faighinn ann an gnìomh. Ma
tha iad airson a’ chasaid seo
a sheachnadh bualadh iad orra le bhith stèidheachadh
Slèite mar a’ chiad sgoil
Ghàidhlig a-mhàin am measg
sgìre fharsaing na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Mar a tha
iad fhèin ag ràdh, chan eil ann
ach rud a tha dol a thachairt
gu nàdarrach co-dhiù.

LITRICHEAN

A charaid chòir,
Math faicinn gu bheil camanachd air togail as ùr fhaighinn sa Ghàidheal
Ùr (Duilleag ùr na camanachd, iris 21/01/06). Duilleag slàn, dealbhan dathte
agus sgrìobhadh làidir — fìor mhath.
Ach cà’ bheil am ball-coise? Chan eil sgeul air a ‘bheautiful game’! Tha
feum againn air sgrìobhadh mu bhall-coise a h-uile mìos sa Ghàidheal Ùr,
mar a bhathar a’ dèanamh roimhe le leithid Ailig O’ Henley chòir.
Tha min dòchas gun tig ball-coise air ais a dh’aithghearr. Tha Cupa na
Cruinne a’ tighinn faisg. Ma tha sibh airson cuideigin a chur a null airson
aithris a dhèanamh, leig fios ...
Le gach deagh dhùrachd,
John Storey
Glaschu

F/D — Roghnaich sinn cur às do cholbh an spòrs leis gu bheil làn
dhuilleig de dh’iomain gu bhith a-nis againn. Chan eil againn ach
dusan duilleag uile gu lèir agus bha sinn dhen bheachd gum biodh
tuilleadh ‘s a’ chòrr spòrs sa phàipear le làn dhuilleig agus làn chuilbh.
Ach, bhiodh sinn deònach sùil às ùr a thoirt air an sin ma tha beachd
làidir am measg ar luchd-leughaidh.
Tha e math gu bheil John a’ tabhann obrachadh dhuinn. Ach, nam
biodh airgead gu leòr aig A’ Ghàidheal Ùr airson cuideigin a chur anall gu Cupa na Cruinne, ‘s iongantach mura biodh am feardeasachaidh fhèin airson a dhol ann.
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Deich bliadhna de dhàimh an cois Mòraig
‘S

gann gu bheil duine ann
an saoghal na Gàidhlig
nach eil eòlach air Mòrag
Dhòmhnallach. Tha deich bliadhna ann a-nis bho thòisich i a’
craoladh air Radio nan Gàidheal
le ceòl, crac agus beachdan gu leòr!
Agus tha na mìltean fhathast a’
cur fàilte air Mòrag nan
dachaighean gach madainn. Tha
am prògram tarraingeach ann an
diofar dhòighean le tac eadardhealaichte air naidheachdan an
latha agus iomradh air an aimsir thall ‘s a-bhos — agus airson
adhbhar air choreiginn cluinnidh tu mun aimsir gu mionaideach anns an Eilean Dubh.

A’ bruidhinn ri Mòrag
fhèin, tha i ag aontachadh gu
bheil an stoidhle anns a bheil
am
prògram
aice
ga
lìbhrigeadh cudromach. Gun
teagamh tha i air ceangal
sònraichte a chruthachadh
leis an luchd-èisteachd — ged
nach eil mòran air coinneachadh rithe a-riamh. Tha
fios againn uile gu bheil i
beachdail agus beòthail —
aon latha tha i a-mach air an
Atkins, an ath latha tha i air
an Atkins agus ro dheireadh
na seachdain chan eil guth air
an Atkins. Agus cia mheud
uair a tha sinn air cluinntinn
mun truaghan duine a th’aice
air falach a-staigh am broinn
an taighe. ‘S iomadh bodach
a th’air comhairle fhaighinn
air Mire ri Mòr thar nam bliadhnachan air mar a chumas
iad a’ chailleach riaraichte! An

dath aodaich a tha san fhasan
air neo an sgainneal as ùire am
measg nan rionnagan. Slàraig
ort Oprah Winfrey!
Ach cha chreid mi gum
biodh am prògram fhathast
ann an-diugh mura biodh an
càirdeas ris an luchd-èisteachd a tha a’ fònadh asteach gach latha airson na
farpais air neo airson
còmhradh. Tha e iongantach
a bhith ag èisteachd uaireannan ri Gàidheil bho àiteachan
cho fad às ri Ameireaga a
Deas agus Astràilia —
dùthchannan sgapte air feadh
an t-saoghail — ach cluinnidh
tu iad sin air Mire ri Mòr.
Agus tha farpais a’
phrògraim agus an duais a
thig na lùib air leth tarraingeach dhan luchdèisteachd cuideachd. Feumaidh gu bheil na mìltean
dhachaighean air feadh an
àite a-nis le gleoc air a’ mhantle-piece, muga anns a’
phreasa air neo prosbaig san
uinneig — uile le suaicheantas Mire ri Mòr. Ach tha rud
eile chanainn, a tha nas cudromaiche
na
duaisean
Mhòraig.
A thuilleadh air Latha na
Nollaig agus Fèill nan Uan, tha
latha sònraichte eile ann an
saoghal nan Gàidheal tron
bhliadhna. Air an latha sònraichte seo anns an Dàmhair
bidh Mòrag a’ dol a-mach
am measg an t-sluaigh agus a’
craoladh beò bhon Mhòd

Nàiseanta Rìoghail. Agus cha
chreideadh tu na ceudan a tha
a’ tighinn a-mach ga faicinn.
Taighean-òsta, tallaichean,
taighean-seinnse, uile làn
luchd-leantainn Mòraig. Tha
cuimhne mhath aice air Mòd
an Òbain bho chionn beagan
bhliadhnaichean nuair a
chruinnich na ceudan ann an
Cidsein MhicThàbhais aig a’
chèilidh. Gu mì-fhortanach
cha robh an togallach mòr gu
leòr agus b’ fheudar rèidioan
a lorg airson nan daoine air
an starsaich nach d’ fhuair asteach!
Tha teicneòlas ùr ann a-nis
a tha a’ ciallachadh gu bheil
e nas fhasa craoladh bho
àiteachan agus tachartasan
air leth. Ach tha an teicneòlas
ùr cuideachd a’ toirt cothrom
do Mhòraig barrachd a
dhèanamh. Tha i a-nis os
cionn na h-uidheamachd gu
lèir anns an stuidio aice —
agus nas cunnartaiche
buileach, os cionn a’ mhicrophone! Cha mhòr gum faic thu
i na làithean-sa na suidhe an
teis meadhan an stuidio, am
measg phutanan, ‘s fònaichean ‘s ultach mòr
theipichean.
Mar an teicneòlas a th’
againn tha tòrr rudan eile
ann an craoladh ag atharrachadh cuideachd agus tha
cuideam ga chur air craoladairean leithid, Radio
nan Gàidheal, prògraman
ùra eadar-dhealaichte a

Tha dàimh shònraichte aig an luchdèisteachd ri Coinneach Macìomhar is
Mòrag Dhòmhnallach

chruthachadh. ‘S e rud fallain
a tha sin — cruth ùr a thoirt
air prògraman airson luchdèisteachd ùr a bharrachd a
thàladh.
Ach saoil am bu chòir Mire
ri Mòr atharrachadh? Cha
chreid mi gum bu chòir.

Farpais bhàrdachd air leth soirbheachail

‘S

i Alison Lang à Dùn
Èideann a choisinn a’ chiad duais ann an earrainn
nan inbheach anns an fharpais
bhàrdachd, Gun Dèan mi Rann,
a bha ga ruith le BBC Radio nan
Gàidheal.
Fhuair Alison, a tha a’ fuireach
‘s ag obair ann an Dùn Èideann,
a’ chiad duais airson na bàrdachd aice, Cnuasachd na
Gràineig, a bha a’ toirt sùil air an
t-saoghal mhòr, agus air saoghal
na Gàidhlig, mar gum biodh tro
shùilean ghràineig.
Gheibh Alison coimpiutairglùin ùr airson a saothair. Thagh
na britheamhan a’ bhàrdachd
aig Alison os cionn 113 a thàinig
a-steach uile gu lèir anns an earrainn seo dhen fharpais, le 48 bàird
a’ cur peann ri pàipear.
B’ e Maoilios Caimbeul à
Stafainn anns an Eilean
Sgitheanach a choisinn an dàrna duais, leis a’ bhàrdachd aigesan, Ag Eadar-Theangachadh na
Mòna. Anns an treas aite bha Ruaraidh Mac’ IllEathain às an
Rubha ann an Leòdhas, le Tàladh
Auschwitz.
Anns an ath-roinn, airson
clann anns an àrd-sgoil, chaidh
còrr ‘s ochd fichead pìos bàrdachd
a chur a-steach. A-mach à 134
sgoilear a chuir mac-meanmna air
ghleus, ged-tà, b’ i Eilidh Fhriseal
às a’ Bhlàr Dhubh ann an Siorrachd Rois a rinn a’ chùis. Rinn
ise dàn air a bheil Am Bòrd
Dubh, ‘s i a’ meòrachadh air a liuthad facal a tha falaichte air bòrd
dubh, agus na dh’fhaodadh iad sin
a bhith a’ ciallachadh.
Tha Eilidh na sgoilear aig
Acadamaidh Inbhir Pheofharain,

agus b’ ann bhon aon sgoil a tha
an gille a choisinn an treas duais anns an roinn seo dhen
fharpais, Lewis Watson, leis a’
bhàrdachd aige Radio Car.
Chaidh an dàrna duais gu Sarah
Urchadan bho Àrd Sgoil Cheann
na Pàirce ann an Glaschu.
Anns a’ chiad earrainn do
chlann na bun-sgoil (eadar còig
agus seachd bliadhna a dh’aois),
thàinig 53 dàin bho leth-cheud
sgoilear. B’ i Rachael Kate
NicLeòid à Bun Sgoil Bharbhais
a ghlèidh an duais airson a’ chiad àite an seo, le dàn air leth snog
mun charaid aice. B’ e Mo
Charaid Rosie a b’ ainm dha.
Gheibh Rachael Kate iPod ùr dhith
fhèin.
Anns an dàrna àite, bha
Mòrag NicNeacail a tha na
sgoilear ann am Bun Sgoil a’
Mheadhain ann an Inbhir Nis.
Rinn ise dàn mu dheidhinn Abhainn Nis. Chaidh an treasamh
duais gu Clare Frances NicNèill
bho Bhun Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil airson Sabrina — Dia an
Uisge.
Gu dearbha, ‘s iad sgoilearan
Bharraigh bu mhotha a shoirbhich ann am farpais nam bun-sgoil
gu lèir. Dhe na ceithir prìomh
dhuaisean anns an ath-earrainn,
clann eadar 8-12, chaidh trì dhiubh a Bhàgh a’ Chaisteil.
Rinn an tè a shoirbhich, Lorna Chaimbeul, dealbh de chaisteal far an do chleachd iomadh
òran a bhith ga sheinn anns an
dàn aice, An Caisteal. Gheibh Lorna i fhèin iPod mar dhuais.
Anns an dàrna aite, bha Lucy
Ann NicDhòmhnaill à Stafainn,
leis a’ bhàrdachd aice, Cail-

Uill sin mura h-eil beachd sam
bith eile aig Coinneach
MacÌomhair air dè bu chòir
a chur na àite. Meal do
naidheachd a Mhoraig!
Alasdair Friseil

Sreath òigridh
a’ tilleadh,
ach aig àm gu
math nas
traithe

Na CBeebies!
—Tràth! Tràth!

F

Na sgoilearan bho Bhàigh a’ Chaisteil a fhuair na duaisean

leachan. Anns an treas àite, bha
Dòmhnall A. Mac ‘IllEathain,
cuideachd à Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil, le dàn air an tug e Hiort. Sin
a’ phrìomh thrì a-mach à 276 dàin
anns an earrainn seo, bho 200
sgoilear.
Thuirt Iain Mac ‘IllEathain a
bha a’ co-òrdanachadh na farpais
do Radio nan Gàidheal: “Bha e
uabhasach tlachdmhor dhòmhsa a bhith os cionn rud a ghabh

103.5 - 105 FM

grèim air uiread a dhaoine dhen
h-uile aois air feadh na dùthcha.
“Cha robh fhios againn, nuair
a thòisich e air Latha Nàiseanta
na Bàrdachd an-uiridh, ciamheud dàn a gheibheamaid, ach
cha robh càil a dhùil gu robh sinn
gu bhith buileach cho trang. Uile
gu lèir thàinig 607 dàin bho 432
bàrd. Bha a’ mhòr chuid dhiubh
sin às na bun-sgoiltean. Dhearbh
an fheadhainn a bhuannaich gu

bheil bàrdachd, agus tàlant le faclan fhathast againn anns a’
Ghàidhlig — ‘s gum bi airson
iomadach bliadhna fhathast.
“Bu mhath leam taing a thoirt
dha na britheamhan againn,
Aonghas Pàdraig Caimbeul, Joina
NicDhòmhnaill, agus gu h-àraidh
do Dhòmhnall Iain Macleòid.
Rinn Dòmhnall Iain obair shònraichte leis gu robh e air a dhruim
a leòn ann an tubaist ron Nollaig.”

euch nach caill sibh sreath
ùr a tha ri fhaicinn air na
CBEEBIES GHÀIDHLIG
an-dràsta. Sreath ùr ach seann
charaidean! Tha Rathad an Sutha
air ais.
Bheil cuimhn’ agaibh air an
nighinn bhig — Liusaidh — a tha
fuireach ri taobh an sutha? Uill
tha i fhèin ‘s a caraidean — na beathaichean san sutha — air ais le
iomadh sgeulachd sgoinneil ùr.
Ach feumaidh sibh a bhith air
ur cois fìor thràth oir tha na CBEEBIES GHÀIDHLIG a’ dol amach beagan nas tràithe nas
àbhaist thar a’ chola-deug a tha
romhainn! Bho 0750!
Sin ma-thà na CBEEBIES
GHÀIDHLIG — agus sreath ùr
de Rathad an Sutha nam measg
— 0750 gach là, Diluain gu Dihaoine, air BBC 2 ALBA!
Feuchaibh gun cuir sibh ur nuaireadairean-dùsgaidh air dòigh.
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Comhairle nan Eilean Siar
An t-Urramach
Dòmhnall MacAmhlaigh
OBE
R

ugadh
Dòmhnall
MacAmhlaigh air 25
Gearran 1926 ann an
Eilean Bheàrnaraigh Leòdhais.
Chaidh e fhèin agus a dhà
bhràthair, Niall agus Seòras,
dhan sgoil air an eilean mu thrì
mìle bhon dachaigh. Dh’fhàg
e an sgoil tràth agus bha e ag
obair anns na gnìomhachasan
traidiseanta san àm, obair a’ chlò
agus iasgach ghiomach.
Bha e ris an obair seo gus na
thogadh e dhan t-Seirbheis
Nàiseanta. Rinn e a sheirbheis
anns an RAF agus an dèidh sin
chaidh e dhan Chabhlach
Rìoghail air an Donaldson
Line, a’ siubhal gu Ceann a Tuath
agus Deas Ameireagaidh. Thill
e a Bheàrnaraigh a dh’obair air
na giomaich gus an deach a
ghairm chun na Ministre-

alachd. Fhritheil e an Oilthigh,
far na cheumnaich e agus thill
e gu Leumrabhagh, an Ceann
a Deas nan Loch far an robh e
airson 20 bliadhna. Bha e na
Chomhairliche air Comhairle
Sgìre Rois is Chrombaidh bho
1969 - 74.
B’ ann fhad ‘s a bha an
Leumrabhagh a sheas e airson
a’ chiad taghadh de Chomhairle nan Eilean ann an 1974, agus
air an 16 Ceitean den bhliadhna
sin, chaidh a thaghadh mar a’
chiad Neach-Gairm air a’
Chomhairle. Bha e na NeachGairm air a’ Chomhairle bho
1975 - 78 agus an uairsin bho
1978 - 82. Chaidh urram OBE
a bhuileachadh air ann an
1981, agus anns a’ Chèitean
2004 chaidh Saorsa nan Eilean
Siar a thoirt dha fhèin agus don

Athair Urramach Calum
MacGilFhaolain mar chomharra air an t-sàr sheirbheis a
thug iad le chèile ann a bhith
a’ stèidheachadh dòighstiùiridh air ùghdarras ionadail ùr agus a’ toirt cothrom
do shluagh nan eilean a bhith
air an riaghladh gu h-ionadail
seach mar a bha cùisean suas
gu 1974 le na h-eileanan air an
riaghladh bho thìr-mòr.
Na phearsa b’ e sàr dhuin’
uasal a bh’ann a bha dìleas don
Tighearna dhan tug e iomadh
bliadhna de sheirbheis. Tha cofhaireachdainn ga nochdadh
don Bh/phòsta NicAmhlaigh,
an teaghlach, luchd-dàimh
agus luchd-eòlais a tha ag ionndrainn sàr dhuin’ uasal.
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