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Taobh a-staigh
pàipear na mìos seo:

Àireamh 111

An saoghal ùr ann an foghlam na Gàidhlig

Na Lochlannaich a’
stiùireadh cùrsa
air Alba

duilleag 7

Chaidh cuirm shònraichte a chumail bho chionn cola-deug gus comharrachadh gu bheil Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a-nise fosgailte. Chruinnich
grunn luchd-poileataigs is uaislean eile gus comharrachadh soirbheachas an togalaich ùir, a tha air a bhith fosgailte bhon Lùnastal agus a
chosg £4 millean. Airson a’ chiad uair a-riamh gheibh òigridh oideachadh cunbhalachd tro mheadhan na Gàidhlig thairis air gach ìre de
dh’fhoghlam. Thuirt ceannard na sgoile Donalda NicComb: “‘B e là eachdraidheil a bh’ann dha foghlam na Gàidhlig san Lùnastal an-uiridh nuair
a dh’fhosgal an sgoil. Tha mi moiteil is pròiseil a bhith nam cheannard air a’ chiad sgoil Ghàidhlig, a’ teagasg sgoilearan ann an croileagan, bunsgoil is àrd-sgoil ann an Gàidhlig a-mhàin.” Anns an dealbh chithear Raonaid Hastie (12) a’ cluiche aig a’ chuirm fhosglaidh. Dealbh: Herald

Geallaidhean Gàidhlig ann an
taghaidhean na h-Alba
Cathraiche dol a thoirt
àite dhan chànan

duilleag 2

Thèid iarraidh air na pàrtaidhean
poilitigeach gu lèir an taic a chur ri
molaidhean foirmeil a chuireas gu
mòr ri leasachadh na Gàidhlig sna bliadhnachan ri thighinn.
Le sùilean an luchd-poilitigs air
taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba sa
Chèitean, chaidh “manifesto” airson a’
chànain a chur fan comhair airson an
taic aca dhan Ghàidhlig fhoillseachadh.
Chaidh na molaidhean a dhealbh le
àrd-oifigear Comunn na Gàidhlig,
Dòmhnall Màrtainn, an dèidh
còmhraidhean
ri
riochdairean bho na pàrtaidhean.
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“As dèidh dhuinn bruidhinn ri feadhainn dhe na pàrtaidhean a bhios a’
seasamh aig na taghaidhean bha iad ag
ràdh gum biodh e feumail dhaibh
fiosrachadh agus stiùireadh fhaighinn
air am faodadh iad beachdachadh airson taic a thoirt dhan Ghàidhlig anns
na Manifestos aca,” thuirt Mgr Màrtainn.
“Tha fios againn gu bheil feadhainn dhe na pàrtaidhean mar-thà
mothachail air cho cudromach ‘s a tha
e gum bi iad a’ toirt taic dhan chànan,
ach tha am Manifesto Gàidhlig seo a’
toirt roghainn dhaibh taghadh a
dhèanamh air cuspairean a tha iad
fhèin a’ faicinn iomchaidh agus a bhios
a’ dol a rèir poileasaidhean eile, mar
dhearbhadh gu bheil iad a’ cur an taic
ri poileasaidh a bheir an cànan ‘s an
cultar air adhart ann am beatha Alba.
“Tha e cuideachd a’ toirt cothrom
dha na pàrtaidhean nach eil air
smaoineachadh air Gàidhlig a bhith
anns a’ Mhanifesto aca, seo a
dhèanamh, agus tha sinn an dòchas
gun gabh iad uile an cothrom an ìre taic
ac’ a dhearbhadh.”
Tha na molaidhean farsaing ach am
faigh na pàrtaidhean dìreach air an taic
fhoillseachadh ann am prionnsabal
agus an uairsin gheibhear air
obrachadh a-mach gu mionaideach
ciamar a ghabhas seo a thoirt gu buil.

‘S e na seachd cinn:
• Gabhail ri poileasaidh foghlaim
Gàidhlig cunbhalach airson gach ìre de
dh’fhoghlam a leasachadh, a’ gabhail
a-steach inbhich, teagaisg eachdraidh
na Gàidhlig ann an gach sgoil ann an
Alba
• Maoineachadh freagarrach airson
molaidhean a’ phlana nàiseanta a chur
an cèill.
• Gabhail ri suidheachadh cudromach cultar na Gàidhlig agus na healain Ghàidhlig ann an Achd
Chultarach na h-Alba.
• Co-òrdanachadh èifeachdach leis
an Riaghaltas airson molaidhean a’
Chùmhnaint Eòrpaich airson nam
Mion Chànanan a chur an cèill.
• Leasachaidhean ann an craoladh
Gàidhlig airson gu faigh gach neach
ann an Alba seirbheisean cunbhalach
rèidio agus prògraman telebhisein
nuair a thig an t-seirbheis ùr didseatach.
• Leudachadh le soidhnichean dàchànanach Gàidhlig air na prìomh
rathaidean dhan, agus anns, a’ Ghàidhealtachd ‘s na h- Eileanan; agus
• Taic airson foillseachadh pàipeir
Gàidhlig gach seachdain ann an Alba.

Dà
chànanas
— an
leigheas as
fheàrr
airson
seann aois
Tha e coltach ma tha barrachd air aon
chànan agad nach eil thu cho dualtach
do sheargadh inntinn ann an seann
aois.
Nochd dà aithisg bho oilthigh ann
an Canada a bha a’ cumail a-mach gu
bheil daoine aig a bheil dìreach Beurla
a’ tòiseachadh a’ call an inntinn ceithir
bliadhna nas òige na càch.
Chaidh an rannsachadh a
dhèanamh thairis air dà bhliadhna,
2006 is 2004, ann an Oilthigh
Thoronto. Thagh iad daoine aig an
robh dìreach Beurla agus feadhainn aig
an robh Beurla is Frangais.
Tha an luchd-rannsachaidh a-nise
ag ràdh nach eil leigheas sam bith ann
airson a bhith call d’inntinn ann an
seann aois coltach ri dà-chànanas.
Fiù ‘s ged a thug iad sùil air daoine
aig an robh na h-aon ìrean de dh’fhoghlam is dòigh-beatha bha an t-eadardhealachadh ann an neart inntinn
fhathast follaiseach eadar an dà bhuidheann.
Thug iad sùil air 200 duine aig an
robh duilgheadas le call cuimhne, 184
dhen sin a bha fulang gu h-oifigeil le
seargadh-inntinn. Bha an dàrna leth
dhen sin aig an robh dà chànan agus
cha robh duilgheadasan sa chumantas
follaiseach orra-san gus an robh iad
75.5, an taca ri 71.5 ann an càch.

An
Gàidheal
Ùr
Chan eil e na naidheachd mhòr
sam bith gu bheil eanchainn
nas làidire aig daoine aig a bheil
dà chànan, ged a tha e air leth
inntinneach gu bheil seo a-nis air
a
dhearbhadh
ann
an
rannsachadh eile acadaimeagach.
Faodar a-nis a ràdh an ìre mhath
le cinnt gu bheil dà-chànanas na
fheum mhòr dha clann — mar a
sheall rannsachadh air foghlam
tro mheadhan na Gàidhlig bho
chionn trì bliadhna — agus dha
seann dhaoine. Tha e feumail
dha-rìribh dhan h-uile duine.
Bidh e iongantach ma bhios
buaidh shusbainteach sam bith
aig an rannsachadh bho Oilthigh Thoronta ann an Alba, ach
tha e fhathast na dheagh
chomharra gu bheil an aithne
mun fheum mhòr a tha ann an
ioma-chànanas a’ sìor dol am
meud. Agus tha sin cho fìor
mun Ghàidhlig ‘s a tha e mu chànan sam bith eile.
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Cuin ‘s Caite
Diciadain 21mh
Sròn an t-Sìthein – Bidh Aly Bain agus
Phil Cunningham a’ cluiche ann an
Àrainn Shuaineart air an oidhche seo.
Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh
air 01397 709 228 neo
eoghan.carmichael@highland.gov.uk
www.sunartcentre.org.
Disathairne 24mh
Steòrnabhagh – Mar phàirt de Fhèis ùr
a tha Aly Bain agus Phil Cunningham
a’ cur air bhog, Fèis ‘Bellows and
Bows’, bidh iad a’ cluiche le Còmhlan
Savoy Doucet Cajun agus Bjorn Stabi
&
Bengan Janson anns an Lanntair air an
oidhche seo. Cosgaidh tiocaidean £15
agus gheibhear iad bhon Lanntair air
01851 703 307 no info@lanntair.com.
Disathairne 24mh
Gleann Fhionghuin- Thèid cèilidh airson
an teaghlaich a chumail air an oidhche
seo ann an Taigh-Òsta Princess. Bidh
Rachel Walker, Iain MacPhàrlain, Colm
O’ Rua agus Dougie Hunter an làthair.
Bidh clàr-bidhe is rup ann air an oidhche.
Thoiribh leibh ionnsramaidean agus
ma tha sibh airson seinn no dìreach airson suidhe am measg an luchd-èisteachd, bidh fàilte chridheil oirbh.
Cosgaidh
tiocaidean £5. Gheibhear tuilleadh
fiosrachaidh bho Eileen O’ Rua air
01397 722 247 no cuiribh post-dealain
thuice aig eileenorua@btinternet.com.
Dimàirt 27mh
Dùn Èideann – Bidh Aly Bain agus Phil
Cunningham a’ cluich ann an Talla na
Bànrighe ann an Dùn Èideann air an
oidhche seo bho 8f. Cosgaidh tiocaidean
£12/17 agus gheibhear tuilleadh
fiosrachaidh air 0131 668 2019 no aig
www.queenshalledinburgh.co.uk
Disathairne 3mh Màrt
Uibhist a-Tuath – Thèid cuirm-chiùil a
chumail air an oidhche seo le Julie Fowlis
agus Jenna Reid. Gheibhear tuilleadh
fiosrachaidh air 0141 561 0271.

Aithne ga thoirt
do àite na Gàidhlig
ann am blàr Chùil
Lodoir
Thèid aithne oifigeil a thoirt
don phrìomh phàirt a bha aig
luchd-labhairt Gàidhlig anns
a’ bhlàr mu dheireadh a
chaidh a chur air chois ann an
Bhreatainn.
Tha Urras Nàiseanta na
h-Alba air planaichean
fhoillseachadh airson ionad
luchd-turais ùr aig Cùl Lodair
a bhios a’ comharrachadh an
àite cudromach a bh’ aig a’
Ghàidhlig ann an teis-mheadhan tachartais eachdraidheil
cho ainmeil ‘s a bha ann an
Alba.
A rèir co-òrdanaiche na
pròiseict, Alexander Bennett,
bidh an t-ionad ùr na eisimpleir air mar a ghabhas an
cànan a chleachdadh agus a
bhrosnachadh mar phàirt
chudromach agus shònraichte
de dhualchas cultarach na hAlba.
“Bha Blàr Chùil Lodair na
chomharra air crìoch an tsiostam cinnidh agus cumail
sìos
leantainneach
na
Gàidhlig,” thuirt e. “Leis an
tomhas mhòr de luchd-labhairt Gàidhlig a bha a’ strì air
gach taobh sa Bhlàr, bha sinn
den bheachd gu bheil e cudromach gum biodh pàirt
shònraichte aig a’ Ghàidhlig
ann an eadar-mhìneachadh
Chùil Lodair.
“Tha planaichean an ionaid
ùr-ghnàthach agus gheibh
luchd-tadhail le Gàidhlig agus
gun Ghàidhlig cothrom sònraichte agus beòthail air ceangal ris a’ chànan. Bidh
luchd-tadhail anns an ionad
agus air an raon-catha
ùraichte air an cuairteachadh
le Gàidhlig. Bidh cothrom
agaibh a cluinntinn agus a
leughadh agus bidh àite cudromach aig ceòl Gàidhlig air
feadh an ionaid ùir.
“Gheibh luchd-tadhail
cunntas cuideachd air caractaran le Gàidhlig a bha an sàs
anns na thachair aig Cùl

Bha an t-uamhas de Ghàidheil le
Gàidhlig a’ sàbaist aig Cùl Lodoir
agus bha buaidh aig an sin air na
thachair don chànan sna
bliadhnachan as a dhèidh

Lodair agus às a dhèidh agus
gheibh iad cuairt Ghàidhlig
mun raon-catha.”
Tha na planaichean airson
a’ Ghàidhlig àrdachadh aig
Cùl Lodair cuideachd a’ gabhail a-steach prògram foghlaim Gàidhlig a bhios air a
chur air bhog an ath bhliadhna còmhla ris an ionad ùr.
Tha an Urras air a bhith ag
obair gu dlùth còmhla ri

Le Joy Dunlop

Diardaoin 8mh Màrt
Port Rìgh – Thèid cuirm-chiùil a chumail
le Julie Fowlis agus Jenna Reid air
an oidhche seo ann an Ionad Àrois.
Cosgaidh tiocaidean £12/10. Gheibhear
tuilleadh fiosrachaidh air 01478 613 649
no cuiribh post-dealain thuca aig
aros@aros.co.uk.
Dihaoine 23mh Màrt
Dùn Èideann – Thèid cèilidh a chumail
ann an Ionad St Brides bho 8f an
oidhche seo le còmhlan cèilidh Da
Hooley. Cosgaidh tiocaidean £8/5.
Gheibhear tiocaidean bho 0131 346
1405 no www.alpscotsmusic.org.

Tha cathraiche ùr Bòrd Slàinte nan
Eilean Siar a’ gealltain gun tig
piseach air a’ Ghàidhlig taobh astaigh obair na buidhne.
Chan eil fad sam bith bho ghabh
Iain Aonghas MacAoidh a-nall aig
ceann a’ bhùird, a tha air iomadach
connspaid fhaicinn sna beagan bhliadhnachan a dh’fhalbh.
Ged a bhios mòran mu choinneimh a-thaobh slighe ùr a dhealbh
dhan bhuidhinn, thuirt Mgr
MacAoidh gu bheil làn dhùil aige
àite a thoirt dha cùisean a’ chànain.
Tha Mgr MacAoidh air leth ainmeil taobh a-staigh saoghal na
Gàidhlig. Bha e na àrd-oifigear air
Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig
agus b’ e cuideachd a’ chiad stiùiriche
a bh’ air Comunn na Gàidhlig.
“Gur bith cò bhiodh na
chathraiche air a’ Bhord Slàinte
anns na dhà no trì bliadhnachan a
tha romhainn dh’fheumadh atharrachadh tighinn ri linn Achd na
Gàidhlig,” thuirt e. “Bidh aig a’
bhuidhinn, mar a bhios aig grunnan
bhuidhnean poblach eile, ri
planaichean Gàidhlig ullachadh agus
an cur an gnìomh, a nochdas ciamar
a bheir iad cothrom dhan t-sluagh
agus dhan luchd-obrach a’ Ghàidhlig
a chleachdadh anns a h-uile suidheachadh anns an urrainn dhan sin
tachairt.”
Thuirt Mgr MacAoidh gum
biodh plana a’ bhùird slàinte a’
tachairt aig an dearbh àm ‘s a tha
Comhairle nan Eilean Siar ag
ullachadh an aon sheòrsa
planaichean agus bha e an dòchas
gum fàagheadh an dà bhuidheann
air obrachadh còmhla ri chèile gus
a choileanadh.
Ged a thug Mgr MacAoidh iomradh sònraichte air a’ chànan, bha e
mothachail gun robh mòran eile air
am feumar greimeachadh airson
cliù na buidhne ath-nuadhachadh —
mar eisimpleir, suidheachadh an
airgid, agus iad £3 millean ann an
fiachan, agus seirbheisean ùra a
dhealbh.
“‘S dòcha nach e droch rud a

th’ann gu bheil uimhir eile a’ tachairt
aig an aon àm oir gheibhear air cor
na Gàidhlig fhighe a-steach dhan huile càil eile a tha dol air adhart,”
thuirt e.
“‘S e a’ chiad rud a dh’fheumas
sinn dèanamh tomhas a dhèanamh
air dè cho bitheanta ‘s a tha cleachdadh na Gàidhlig ann am beatha
làitheil na buidhne, gu h-àraidh san
ospadal agus sa choimhearsnachd,
‘s mar sin air adhart, agus cuideachd
sna h-oifisean. Tha sinn an dòchas
a’ Ghàidhlig a thogail mean air
mhean, oir tha e nàdarrach gum bithear a’ bruidhinn a’ chànain ann am
Bòrd Slàinte nan Eilean Siar.
“Nuair a smaoinicheas tu air na
tha de chlann dol tro fhoghlam tro
mheadhan na Gàidhlig agus na
seann dhaoine a tha againn san
sgìre a tha bruidhinn na Gàidhlig,
bhiodh e mì-nàdarrach mura biodh
daoine a’ bruidhinn Gàidhlig nuair
a bhiodh iad a’ dèiligeadh leis na
daoine sin - anns na h-oifisean no
anns na h-ospadalan.”

MacAoidh: Tha e nadarrach gum bi an
luchd-obrach a’ bruidhinn na Gàidhlig

Cus ùpraid mu bhuaidh
prògraim chonnspaideach air
inntinn na h-òigridh

Là na Sàbaid 4mh Màrt
Inbhir Nis – Bidh Salsa Celtica a’ toirt
thugaibh cuirm-ciùil air an oidhche seo
ann an Ironworks air Sràid Acadamaidh
bho 7f. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh
air 01463 718 555 no cuiribh post-dealain
air office@ironworksvenue.co.uk

grunn bhuidhnean Gàidhlig
gus ro-innleachd a chur ri
chèile airson cleachdadh na
Gàidhlig a bhrosnachadh aig
Cùl Lodair agus air ceangal
feumail a dhèanamh ri Bòrd
na Gàidhlig.
Thuirt Ailean Caimbeul,
Ceannard Bòrd na Gàidhlig:
“Bha Bòrd na Gàidhlig
toilichte a bhith a’ coobrachadh leis an Urras ann
am planadh stuth Gàidhlig an
ionaid luchd-turais aig Cùl
Lodair, agus tha e a’ moladh
an àite dligheach a fhuair an
cànan anns an ionad ùr.
“Tha am Bòrd a’ cur mealan-naidheachd air NTS airson
dòigh-dealbhaidh
ùrghnàthach an taisbeanaidh,
agus tha e a’ coimhead air
adhart ri fosgladh prìomh
ghoireas le Gàidhlig na theismheadhan. Tha e gu sònraichte math a bhith a’ cur
fàilte air an stòras foghlaim a
bheir an t-ionad ùr agus an
taisbeanadh do dhaoine de
gach aois.”

Thèid a’ Ghàidhlig
a leasachadh ann
am bòrd slàinte
nan eilean, a rèir
MhicAoidh

O chionn beagan sheachdainean thòisich
sanasan ri nochdadh air telebhisean,
rèidio agus air an eadar-lìon mu shreath
ùr a bha a’ dol a thòiseachadh air seanal
didseatach E4. Bha na sanasan seo snasail agus inntinneach, le ceòl tarraingeach
agus dealbhan a ghlac aire an luchdamharc. B’ e “Skins” an t-ainm a bh’ air
a’ phrògram agus chaidh a ràdh gur h-ann
mu bheatha àbhaisteach na h-òigridh a
bha e, prògram a chaidh a sgrìobhadh le
daoine òga airson daoine òga. B’ ann stèidhichte air a’ bheatha làitheil aig feadhainn
òga ann am Bristol a bhiodh e agus
bhathas an dùil gum biodh e iomchaidh
do dheugairean agus inbhich òga air
sgàth ‘s gun tuigeadh iad gnothaichean
nan caractaran bhon bheatha aca fhèin.
Bhon mhionaid a nochd na sanasan
seo anns na Meadhanan, chaidh artaigilean a sgrìobhadh sna pàipearan a’

càineadh na sreath gu dubh ged-thà.
Bho shealladh nan sgrìobhadairean cha
b’ e sreath ùr, fasanta a bh’ ann idir ach
prògraman fuadain nach robh idir coltach
ri beatha na h-òigridh no fiù ‘s freagarrach air an son. Bheachdaich iad gun
toireadh na prògraman seo droch bhuaidh
air òigridh Bhreatainn leis an droch
chainnt agus ghiùlan a bh’ aig na prìomh
charactaran. Chaidh agallamhan a
dhèanamh le pàrantan a gheall nach
leigeadh iad len cuid-chloinne seo a
choimhead, dotairean a dhearbh a’
bhuaidh a bh’ aig na droch chleachdaidhean seo air beatha nan deugairean agus
luchd eòlais a bhruidhinn air mar a
dhearbh am prògram seo an crìonadh sa
cho-chomann againn.
Ach as dèidh nan gearanan, nan artaigilean a chaidh a sgrìobhadh sna pàipearan
naidheachd agus nam mìltean de dh’ agallamhan a chaidh a dhèanamh na aghaidh,
an d’ rinn iad feum sam bith? An do chuir
iad bacadh air daoine bho a bhith ga
choimhead? Cha d’ rinn agus tha e coltach
nach do chuir le barrachd air 1.3 millean
a’ toirt sùil air a’ chiad phrògram agus tha
e coltach bhon uair sin gu bheil na hàireamhan seo air dhol am meud gach
seachdain. An àite a bhith a’ cur an cùl
ris, bha daoine, gu sònraichte òganaich,
airson beachd a chruthachadh dhaibh
fhèin agus feumaidh mi aideachadh gun
robh mi nam measg. Ghlac na sanasan seo

m’ aire nuair a thòisich iad ach leis an
fhìrinn, cha robh ùidh mhòr agam sa
ghnothaich. Bhon ùpraid a bh’ anns na
Meadhanan mu dheidhinn ged-thà, dh’
fhairich mi beagan eagnaidh agus bha mi
airson faicinn na bha cho anabarrach
ceàrr leis.
Tha am prògram air a bhith air an tbh
a-nis airson trì seachdainean ‘s mar sin,
co ris a tha “Skins” coltach? A bheil e cho
connspaideach ‘s nach bu chòir dha a
bhith air a chraoladh? An robh na heòlaichean ceart a bhith na aghaidh no an
robh na h-argamaidean aca gun adhbhar?
Sa chiad dol a-mach feumaidh mi ràdh
gun do chòrd am prògram rium. Tha e
ceart gu bheil pìosan dheth gu math connspaideach, tha tòrr dhroch chainnt ri
chluinntinn agus chan eil an dòighgiùlain aca daonnan ri mholadh ach
chan eil seo ri ràdh nach eil luach idir ann.
Bhuail e orm gun robh pìosan dheth uabhasach freagarrach do dh’ òigridh san
latha a th’ ann agus an suidheachadh a th’
againn. ‘S ann tric a chithear balaich mar
Tony air a bheil na caileagan uile dèidheil
[ged nach urrainn dhomh smaoineachadh
air Nicholas Holt ach mar am balach beag
bho “About a Boy”] agus ‘s cinnteach gun
tuig cuid carson nach bi Cassie ag ithe
nuair a chithear an suidheachadh ùr aice
aig an taigh. Tha na sgeulachdan ud tarraingeach agus inntinneach agus tuigidh
deugairean air feadh na dùthcha mar a tha

na caractaran a’ faireachdainn. Le bhith
ag ràdh sin, tha pìosan eile dheth nach eil
idir cho fìor, chan urrainn dhomh creidsinn gun urrainn dhaibh càr a ghoid ‘s
an uair sin a dhràibheadh a-staigh dhan
abhainn gun buaireadh air choreigin as
dèidh làimh agus cha do bhruidhinn mi
riamh ri na tidsearan agam san dòigh aca!
‘S e mo bheachd pearsanta, mas
urrainn dhut coimhead air Skins san
dòigh seo, gu bheil neartan agus laigsean,
pìosan a tha fìor agus pìosan nach eil ri
fhaicinn ann, nach eil cunnart ann do dh’
òigridh sam bith. Thathas a’ gearain gun
creid òganaich na prògraman ud agus gun
toir iad droch bhuaidh air am beatha ach
a bheil seo fìor? Ma tha, am bu chòir
dhuinn stad a chur air gach prògram anns
a bheil droch ghiùlan, mar eisimpleir The
Bill no fiù ‘s na siabain? Nuair a bha mi
na b’ òige bhithinn a’ coimhead iomadh
seòrsa prògraim agus cha do rinn mi
riamh dad a chunnaic mi air an telebhisean…ach a bhith a’ ruith “the gauntlet” bho Gladiators an aghaidh mo
bhràithrean!
‘S dòcha gu bheil am prògram seo
connspaideach ach tha e coltach gu bheil
e a’ còrdadh ri daoine òga agus mura robh,
cha bhiodh iad ga choimhead. Ma tha cuid
ann ged-thà a tha fhathast na aghaidh carson nach feuch iad ri dòigh eile a chleachdadh airson am beachdan a thogail. An
àite a bhith a’ toirt barrachd shanasachd
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Cothrom
Stòras ùr gu
dha buannachd
bhith na thogail foghlaim a mhìneachadh
do dh’Inbhir Nis
Thatar an dòchas gun tèid stòras
eachdraidheil ùr fhosgladh ann
an Inbhir Nis ann an dà bhliadhna eile, nuair a bhithear a’
comharrachadh Bliadhna an
Tighinn Dhachaigh.
Cosgaidh an t-ionad £7 millean agus bidh ceangal aige ri
ionadan beaga eile air feadh
mòr-thìr na Gàidhealtachd.
Tha an Crannchar Nàiseanta
an-dràsta a’ beachdachadh air
tagradh luach £4.3 millean a
chur mu choinneimh, leis an dùil
gun
tig
an
tuilleadh
maoineachaidh bho bhuidhnean
leithid Comhairle na Gàidhealtachd is Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean ma bhios
sinn soirbheachail.
Thuirt cathraiche comataidh
cultair na comhairle, Anndra
MacAnndrais: “Tha stòras a’
Chrannchair air a ràdh gur e
tagradh math a tha ann agus tha
sinn làn dòchas an t-airgead

fhaighinn, ach feumaidh sinn na
clàran a tha againn an-dràsta a
leasachadh agus an ullachadh
gus gluasad a-nall chun tasglainn ùir.
“Feumaidh sinn cuideachd
oifigear foghlaim fhaighinn airson bruidhinn ri na buidhnean
dualchais agus na taighean-tasgaidh agus na tasglannan eile air
Ghàidhealtachd.”
Ach, thuirt Pròbhaist Inbhir
Narainn, Sandy Park, gun robh
an sgìre aca-san a’ call a-mach
agus a h-uile càil a’ dol a
dh’Inbhir Nis.
“Tha mòran stuth luachmhor
anns an taigh-tasgaidh againn a
bhiodh
freagarrach
dha
pròiseact an tasglainn, ach gu
seo chan eil guth mu dheidhinn
Inbhir Nis a bhith mar fhear de
dh’ionadan an ionaid eachdraidheil.”
Thuirt Mgr MacAnndrais
nach robh iad fhathast air ain-

meachadh dè na taighean-tasgaidh anns an sgìre a bhios nam
pàirt oifigeil dhen sgeama.
“Bidh sinn ag obrachadh
còmhla riutha gu lèir,” thuirt e.
“‘S e tha air tachairt ach gun
tàinig daoine air adhart le beachdan agus chuir sinn iad sin ann
an aithisg, ach bidh sinn ag
obair còmhla riutha uile.”
Ma thèid gu math leis a h-uile
càil bithear an dòchas an tionad fhosgladh ann an dà bhliadhna gu leth eile.
“‘S e sin Bliadhn an Tighinn
Dhachaigh agus bidh seo mar
phrìomh phròiseact Ghàidhealach airson sin,” thuirt
MacAnndrais. “Bidh tasglann
ùr againn ann an Loch Abar an
uairsin agus bhithinn an dòchas
gum bi goireasan ann an
àiteachan
eile
fosgailte
cuideachd.”

Thàinig luchd-teagaisg Gàidhlig
bho air feadh na Gàidhealtachd
‘s nan Eilean còmhla ann an Sabhal Mòr Ostaig gus feuchainn ri
dearbhadh ciamar a tha an
cànan gu feum ann an saoghal
a’ ghnìomhachais.
Chaidh a’ cho-labhairt a chur
air chois le Iomairt na Gàidhealtachd mar phàirt de
phròiseact nàiseanta a tha ag
amas
air
ceangalan
a
chruthachadh eadar foghlam is
gnìomhachas.
Chaidh togail air buannachdan a’ chànain gu lèir, bho cul-

tar is sgilean cànain chun àrainneachd is an eaconamaidh.
Fhuair
na
tidsearan
cuideachd an cothrom bruidhinn
ri diofar dhaoine a tha an sàs ann
an companaidhean a tha
dèiligeadh leis a’ chànan.
Thuirt Jenny NicRath, còordanaiche na sgeama air Ghàidhealtachd: “Thug a’ cho-labhairt
seo an cothrom dha daoine bho
dhiofar chompanaidhean, aig a
bheil buntanas ris a’ chànan,
mìneachadh dha na tidsearan
Gàidhlig mu bhith a’ deilgeadh
leis a’ chànan taobh a-staigh an

cuid obrach.”
Thatar an dòchas an ath bhliadhna gum bi a’ cho-labhairt a’
gabhail a-staigh tidsearan bho
air feadh Alba gu lèir, seach
dìreach a’ Ghàidhealtachd is na
h-Eileanan.
B’ iad na buidhnean a bha
gabhail pàirt: Bòrd na Gàidhlig,
An Comunn Gàidhealach,
Iomairt na Gàidhealtachd is nan
Eilean, Dualchas Nàdair na hAlba, BBC, Cànan, Stòrlann,
Colaiste a’ Chaisteil, Braithrean
Dòmhnallach is Comunn na
Gàidhlig.

Air chuairt tro
Earra-Ghàidheal is Bhòid
Còmhraidhean mu aiseag
Thàinig riochdairean bho
Earra-Ghàidheal is Baile a’
Chaisteil ann an Èirinn-a-Tuath
còmhla bho chionn ghoirid gus
feuchainn ri ath-nuadhachadh
a thoirt air seirbheis aiseig eadar
an dà sgìre.
B’ àbhaist dha aiseag a bhith
ruith eadar Ceann Loch Chille
Chiarain is Èirinn-a-Tuath, ach
sguir i bho chionn grunn bhliadhnachan oir bha i ro chosgail.
Ged a chaidh oidhirpean a
dhèanamh bhon uairsin companaidh eile a lorg a ruitheadh
an t-seirbheis chan eil iad air a
bhith soirbheachail fhathast.
Ach, tha Comhairle Earra-

Ghàidheil is Bhòid agus an
còm-pàirtichean bho Èirinn-aTuath làn dòchais gun gabh a
toirt beò a-rithist, gu h-àraidh
agus crathadh poilitigeach a’ dol
air adhart ann an Stormont.
Thuirt ceann-suidhe na
comhairle, Ailean MacAsgail:
“Gu seo tha Comhairle EarraGhàidheal is Bhòid air a bhith
tàmailteach leis an taic a fhuair
sinn bho na ministearan ann an
àrd-sheanadh Èirinn-a-Tuath.
“Ach, tha sinne a’ cur fàilte
air an taic a fhuair sinn bho na
pàirtaidhean poilitigeach gu
lèir ann an Èirinn-a-Tuath agus
tha sinn a’ coimhead air adhart

ris an àrd-sheanadh a bhith
cur airgead ris an t-seirbheis
turasachd shònraichte seo.”
Thathar dhen bheachd gu
bheil iomairt ùr gus barrachd
pròiseactan co-obrachaidh a
chruthachadh eadar Èirinn is
Alba a’ toirt spionnadh ùr dhan
mholadh. Chaidh am prògram
a stèidheachadh leis an Aonadh
Eòrpach gus na ceangalan eadar
Alba,
Èirinn-a-Tuath
is
Poblachd na h-Èireann a
neartachadh.
Thatar an dùil gu fosgail e an
tuilleadh chothroman ann an
turasachd is pròiseactan a tha
buntainn ri dualchas is cultar.

Co-labhairt ball-coise
Chaidh co-labhairt air ballchoise a chumail san Òban
Didòmhnaich-sa chaidh gus
beachdachadh air ciamar a
ghabhas an spòrs a leasachadh
air feadh na sgìre thairis air na
trì bliadhna tha romhainn.
Thatar an dùil gun tèid Colabhairt Leasachaidh a’ Bhuillcoise a chumail gach bliadhna
gus iadsan a tha an sas san spòrs
a thoirt còmhla agus an t-slighe
air adhart a dheasbad.
Am measg nan nithean air
an robh a’ cho-labhairt a’ beachdachadh bha ciamar a b’

urrainn dhan sgìre feum a
dhèanamh dhen £35 millean a
tha Comann Ball-coise na hAlba a’ cosg gus cluicheadairean
òg a bhrosnachadh.
Thuirt an comhairliche
Robin Banks: “‘S e cothtom a
bha seo dha coimhearsnachd a’
bhuill-coise a thighinn còmhla,
ionnsachadh dè a tha às ùr san
spòrs, beachdan fhoillseachadh
agus obrachadh còmhla gus
buannachd a thoirt do ar nòigridh tron ghèam nàiseanta.
“‘S e urram mòr dha EarraGhàidheal a th’ anns an tachar-

tas a tha seo agus bheir e dhuinn
an cothrom amasan ùr a
choileanadh agus cothrom ùr a
chruthachadh dhar coimhearsnachdan.”
Chaidh a’ cho-labhairt a chumail ann an Àrd-sgoil an Òbain
agus chaidh taisbeanadh a
shealltainn air mar a tha
goireasan spòrs na sgìre air sìor
leasachadh sna beagan bhliadhnachan a dh’fhalbh.
Bhathas cuideachd a’ togail
air an adhartas a tha air a
thighinn air ball-coise nam ban.

Seirbheis eadar-lìn
Chaidh seirbheis ùr eadar-lìn a
chruthachadh dha daoine a tha
ag obair ann an roinn an fhoghlaim ann an Earra-Ghàidheal.
Tha an làrach-lìn a’ toirt
fiosrachadh seachad air an tseirbheis gu lèir gus feum a
dhèanamh de ghoireasan
rianachd is foghlaim.
Gheibh luchd-teagaisg agus
luchd-obrach na sgoile cothrom
air an stuth agus faodaidh iad
a chleachdadh airson an
cuideachdadh ann a bhith toirt

seachad leasanan don òigridh.
Thuirt Dick Walsh, fear-labhairt gnothaichean an fhoghlaim
aig
Comhairle
Earra-Ghàidheil is Bhòid: “Tha
e mar phrìomh amas aig a’
chomhairle a bhith toirt
seachad goireasan foghlaim
iomairteach is èifeachdach.
“Tha na duilleagan eadar-lìn
seo ga dhèanamh furasta grèim
fhaighinn air seirbheisean foghlam taic na comhairle agus, gu
sònraichte, air obair Sgioba

Leasachaidh na h-Inbhe,
“Bidh iad air leth feumail
ann a bhith toirt seachad taic
practaigeach dhaibh-san a tha
ag obair nar sgoiltean gus inbhe
ar sgoiltean a ghleidheadh agus
a leasachadh.
“Tha e cudromach gum bi
làrach eadar-lìn aig seirbheis an
fhoghlaim, gus toirt beachd
Earra-Ghàidheil is Bhòid air
prìomh iomairtean an fhoghlaim.”

Chruinnich grunn dhaoine aig Sabhal Mòr Ostaig gus ceangalan nas làidire a chruthachadh eadar foghlam agus
feumalachdan an àite obrach

A’ caoidh sàr Ghàidheal
socair, càirdeil aig an robh
an cànan na chridhe
Pàdraig Mac an t-Saoir
(1924-2007)
Nuair a ràinig Pàdraig Mac an tSaoir ceann na slighe anns a’
bheatha seo, gu h-obann ach gu
socair, air Didòmhnaich an tochdamh latha fichead den
Fhaoilleach, dh’fhàg a bhàs
beàrn mhòr ann an saoghal na
Gàidhlig — agus chaill iomadh
Gàidheal deagh charaid.
Rugadh Pàdraig ann an Cille
Pheadair ann an Uibhist a Deas,
agus an dèidh a bhith anns a’
bhun-sgoil ann an Uibhist, chuir
e crìoch air an fhoghlam anns a’
Ghearastan. Bha e na bheachd a
bhith na lighiche-sprèidh. Ach b’
e seo bliadhnachan a’ Chogaidh,
agus ghabh e anns a’ Chabhlach
Rìoghail. Air a’ cheann thall bha
e ann am bàtaichean-torpedo.
An dèidh a’ Chogaidh thill
Pàdraig Mac an t-Saoir gu eilean
a bhreith far an do thòisich an
ceangal a bha aige ri
gnìomhachas na feamad a bha
fad iomadh bliadhna cho cudromach ann an beòshlaint muinntir nan eilean. Bha e ag obair an
toiseach ann an Orasaigh ann an
Uibhist a Deas gus an do ghluais e gu Spònais ann an Uibhist
a Tuath far an deach factoraidh
ùr a thogail. B’ esan a’ chiad
mhanaidsear a bha air an fhactoraidh ann an Loch nam
Madadh.
An dèidh a bhith an sàs ann
a bhith a’ stèidheachadh a’
ghnìomhachais ann an Uibhist,
chuir e corra bhliadhna seachad
mar cheannard air Ionad
Ceimigeach na Feamad ann am
Barr Challdainn ann an Earra
Ghàidheal. Gus an do leig e

dheth uallach na h-obrach bha
e os cionn Aramara Earranta
ann an Èirinn, companaidh aig
an robh dlùth-cheangal ri Alginate Industries. Chòrd e ris glan
a bhith ag obair am measg Gàidheil na h-Èireann.
Ann an 1988 rinn Pàdraig
agus a bhean, Sylvia, an dachaigh
anns an Fhùirneis ann am
Meadhan Earra Ghàidheil. An
dèidh bhliadhnachan tranga ann
an gnìomhachas bidh mòran
airson beatha shocrach a bhith
aca agus iad air chluainidh, a’
dèanamh charan beaga am
broinn an taighe no anns a’
ghàrradh.
Ach cha b’ e sin nàdar
Phàdraig.
Anns gach coimhearsnachd
anns an robh e a’ fuireach ann an
Alba agus ann an Èirinn ghabh
e com-pàirt ann am beatha an tsluaigh, agus anns na bliadhnachan bho leig e dheth an
dreuchd rinn e obair dhìcheallach às leth iomadh buidheann,
gu h-àraidh buidhnean aig an
robh ceangal ris a’ Ghàidhlig.
Ann an Earra Ghàidheal
shaothraich Pàdraig gu h-èasgaidh às leth iomadh buidheann
anns a’ choimhearsnachd. Bha e
bliadhnachan mòra na bhall de
Chomann Coimhearsnachd na
Fùirneis. Aig amannan eadardhealaichte bha e na fhearcathrach, na ionmhasair no na
rùnaire air buidheann leithid
Meur Loch Fìn den Chomunn
Ghàidhealach, Roinn Earra
Ghàidheil den Chomunn, Coroinn Ghàidhlig Meadhan Earra
Gàidheil agus Càirdean Taightasgaidh Ach an Droighinn. Bha
e na bhall de chomataidh
Comann Eachdraidh Inbhir

Aora agus de dh’Urras Dhòmhnaill MhicThòmais agus na
stiùbhard aig Geamachan Inbhir
Aora. Rinn e toileachadh ris an
adhartas a bha am Mòd ionadail
a’ dèanamh. Nuair a bha an
sgrìobhadh air carragh-cuimhne
Dhonnchaidh Bhàin Mhic an tSaoir feumach air a bhith air a
leasachadh, ghabh Pàdraig fhèin
an obair chàraidh seo os làimh.
Bho thill e a dh’Alba bha
Pàdraig Mac an t-Saoir an sàs
ann am buidhnean nàiseanta
cuideachd. Bha e na Cheannsuidhe air a’ Chomunn Ghàidhealach agus bha e na mheadhan
air Crùn na Bàrdachd a bhith air
a thoirt air ais aig àm a’ Mhòid.
Aig àm a bhàis bha e fhathast a’
toirt cùl-taic do dh’obair a’
Chomuinn. Fad iomadh bliadhna thug e taic cuideachd do
dh’Urras Brosnachaidh na
Gàidhlig air an robh e na rùnaire.
B’ e Pàdraig an neach a bu
shine ann an teaghlach anns an
robh seachdnar, agus tha ar cofhaireachdainn aig a phiuthair,
Anna, agus na bràithrean,
Ruairidh, Iain agus Dòmhnall, a
dh’fhàg e as a dhèidh, aig a
cheile, Iseabail agus a mhac,
Mìcheal. Dh’fhuiling e buille
chruaidh nuair a chaochail Sylvia
ann an 1993, ach ann an 1996
phòs e Iseabail agus on uair sin
bha iad nan neart dha chèile.
Bha mòr-spèis aig Pàdraig
Mac an t-Saoir do chànan, do
chreideamh agus do chleachdaidhean nan Gàidheal. Sàr
Ghàidheal air am bi ionndrain
ann an iomadh àite. Duine còir
càirdeil coibhneil a dh’fhàg
iomadh cuimhneachan blàth às
a dhèidh.
Ruairidh MacLeòid
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An Gàidheal Òg
EOLAS AIR NARNIA
Tha seo rudeigin coltach ris a’ gheama air telebhisean far am bi daoine a’ feuchainn ri moran
airgead a bhuannach le bhith freagairt cheistean. Tha eagal orm nach eil ach airgead ma’s
fhior an cois seo. Faodaidh tu comharraidhean
a thoirt dhut fhèin aig an aon luach , ge-ta.
Feuch dè mar a gheibh thu air adhart. Faodaidh
tu cuideachadh fhaighinn mar a leanas;
•Faighnich do charaid
•Faighnich don teaghlach/chlas.
•Sùil air na leabhraichean.
•Sùil air faclair
Chan fhaod thu gach fear a chleachdadh ach
aon turas.
Ma dh’fhailnicheas ort buileach, tha na freagairtean aig bonn na duilleig.
Feuch gun sgriobh thu sios facial ùra sam bith
a dh’ionnsaicheas tu, agus cleachd iad a’ chiad
chothrom a gheibh thu.

1 Airson 100

2 Airson 200

3 Airson 300

Dè an seorsa beathach a
th’ann an Aslan?

Dè an dath a bh’air a’
bhana-bhuidseach?

Dè an ràithe a bh’ann an
Narnia fo riaghladh na
ban-bhuidsich?

A

cat fiadhaich

A

glas

A

an geamhradh

B

leomhann

B

dubh

B

an t-earrach

C

lynx

C

geal

C

an samhradh

D

tìgear

D

gorm

D

am foghar

4 Airson 500

5 Airson 1000

6 Airson 2000

7Airson 4000

Ciamar a fhuair a’ chlann gu
lèir a-steach a Narnia a’ chiad
turas?

Dè a’ bh’anns an Dawn
Treader?

Dè an seòrsa àite a bh’ann an
Cair Paravel?

Dè an seòrsa beathach a
bh’ann an Reepicheep?

A

Air trèana

A

pàipear-naidheachd

A

eilean

A

druid dhubh

B

Ann am bruadar

B

speur-shoitheach

B

fàsach

B

currucag

C

Tro phreas aodaich

C

bàta

C

uamh

C

luch

D

Le slat draoidheachd

D

baidhseagail le sgiathan

D

caisteal

D

radan

8 Airson 8000

9 Airson 16000

10 Airson 32000

11 Airson 64000

Dè an tiotal a fhuair Peadar?

Dè tha annasach mu chuid de
bheathaichean Narnia?

Dè nach eil uair sam bidh ann
an Narnia fo riaghladh na
bana-bhuidsich?

Dè a bh’ann an Trumpkin?

A

àrd-rìgh

A

Tha iad math air seinn

A

Càisg

A

famhaire

B

àrd-dhiùc

B

’S urrainn dhaibh bruidhinn

B

Bliadhna Ur

B

troiche

C

àrd-iarla

C

Bidh aodach orra

C

Là na Sàbaid

C

ùmaidh

D

àrd-phrionnsa

D

Cha bhi iad a’ sabaid

D

Nollaig

D

blaoghdaire

12 Airson 125000

13 Airson 250000

14 Airson 500,000

15 Airson 1,000,000

Càit an do rugadh CS Lewis?

Càit an robh Puddleglum a’
fuireach?

Càit an deach Aslan a chur gu
bàs?

Cò air a tha sgeulachdan
narnia mar shamhla?

A

A’ Chuimrigh

A

taigh am meadhan loch

A

ann am meadhan gàrraidh

A

Cogaidhean

B

Astàilia

B

ann am boglach

B

air mullach caisteal

B

Saoghal a chaidh a bith

C

Eirinn a Deas

C

ann an coille

C

air bòrd cloiche

C

Lorg planaidean ùra.

D

Eirinn a Tuath

D

air a’ chladach

D

ann an seathair umha

D

An creideamh Criosdail

F R E AG A I RT E A N 1 b , 2 c , 3 a , 4 c , 5 c , 6 d , 7 c , 8 a , 9 b , 1 0 d , 1 1 b , 1 2 d , 1 3 b , 1 4 c , 1 5 d
Deasaichte le Roinn an Fhoghlaim, Comhairle nan Eilean Siar
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Jade Goody — “b’
fheàrr leum gun
robh thu Hiort”
Cathaidh Màiri Nic a’Mhaoilein

aire, faire shaoghail nach ann air
dùthaich na Rìoghachd Aonaichte
a thàinig an dà latha. Thèid murtairearan agus feadhainn a bhios a’
gabhail brath air chlann a leigeil fa
sgaoil, agus thèid duine a bhios a’ dìon
a dhachaigh fhèin bho mhèirlich a chur
dhan phrìosan. Thig na mìlltean air
mhìlltean de dhaoine a-steach dhan
dùthaich gun chead, losgaidh feachdadhair Ameireagaidh air saighdearan
Breatannach ann an Iorac agus thèid am
fiosrachadh a chleith bho na teaghlaichean aig na saighdearan. Pòsaidh na
‘gays’, togaidh iad teaghlaichean. Chan
fhaod Crìosdaidhean crois a chaitheamh
gu follaiseach mun amhaich, agus tha
bòrd slàinte ann an Alba a’ cur às do
shaor làithean na Càisge gus nach bi
creideamhan eile diombach. Ach am bi
a h-uile càil a tha seo gar dèanamh feargach? Nach eil sinn ciontach gu bheil
sinn a’ toirt cothrom do dh’iomadh rud
a thighinn a-steach nar beatha làitheil
agus gu bheil sinn dìreach a’ gabhail ris
gun chus dragh agus ag ràdh, “Och uill,
chan eil ann ach rud a th’anns an latha
co-dhiù”?
Mo chreach-sa thàinig ma-thà, cha
b’ann mar sin a bha sinn le Shilpa Shetty
agus Jade Goody. Nach e naidheachdan
mòra an t-saoghail a bha gun susbaint
agus suarach nuair is e Jade na h-èiginn Goody a bha na ceann naidheachd
fad seachdain, agus a bus romham air
aghaidh gach pàipeir naidheachd. Cha
mhòr nach deach mi far mo bhidhe.
Nach i dh’fhaodadh a bhith glan air a
dòigh nuair a chual’ i gun robhar a’ deasbad mu deidhinn ann an Taigh nan
Cumantan. Gu sealladh orm, nam biodh
Churchill beò, bhiodh facal aige.
Cò iad Shilpa agus Jade a dh’adhbhraich an ùpraid gun chiall seo? Uill
b’e sinn fhìn, ‘s dòcha nach b’e mise agus
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tusa, ach b’e ar leithid, ginealaichean an
latha an-diugh, a rinn Jade ainmeil. Sin
an seòrsa dhaoine a tha a’ cosnadh cliù
air an son fhèin ann am prògraman
“Celebrity”, daoine nach do rinn càil sònraichte, agus duine sam bith a bhios gan
coimhead, air prògraman mar “Bràthair
Mòr” no “Tha mise ainmeil-teich amach à seo leam!”, uill tha sibh
ciontach! Gràin-cinnidh? Na creid idir
e, thoir sùil air Jade, thòir sùil air
Shilpa agus tuigidh tu nach robh ann
ach farmad aig Jade ri bòidhchead
Shilpa, g’ e bith dè an dath a bha gu
bhith air a craiceann. Ach seach nach
eil dad cudromach eile aig dùthaich
Bhreatainn gus cnuasachadh air, chùm
iad a’ dol sinn greiseag.
Tha dithis eile a bhios ga mo
shàrachadh. Nach bochd nach cuireadh
iad Kate Moss agus an abalach iargalta
a tha na cois, Pete Doherty, air eilean
beag leotha fhèin airson mìos. ‘S dòcha
gun cumadh sin bho na drugaichean
iad. Nach iongantach nach eil esan a’
faighinn a’ phrìosain le cho minic is a
tha na poilis ga chur an grèim? Nach
àraid gu bheil ise, Kate Moss, a’ cosnadh
an tuilleadh agus cus bho chaidh grèim
fhaighinn oirre fhèin a’ cleachdadh
dhrugaichean? Nach annasach sinne a
tha a’ leigeil leis a leithid tachairt, nach
bog sinn. Nach till sinn ultach ceart de
na h-amadain sin gu Tarasaigh
“Celebrity Eileanach” agus dìreach
dìochuimhnichidh sinn gu bheil iad
ann? Bheil Tarasaigh ro fhaisg? Hiort?
‘S ann a thruailleadh iad an àite, mach
leotha gu na h-Eileanan Flannach. ‘S
dòcha gun sguabadh na stuadhan amach à sealladh iad! Nach mi tha crost.
B’ÀBHAIST do naidheachd mu
ghnìomachas ùr ann am baile no coimhearsnachd a bhith na adhhar
toileachais, gu sònraichte ann an
làithean buidhe luchd-obrach nan gàrraidhean air Abhainn Chluaidh, nam
mèinnearan agus mas dùraig dhomh a
ràdh, Àirnis agus muilnean a’ Chlò
Hearaich. Ach gu dearbha fhèin cha
mhòr toileachais a tha biast de “chasino”
a’ dol a thoirt don sgìre bhochd ann am
Manchester a fhuair an cothrom seo,
cothrom mìorbhaileach, a rèir an
Riaghaltais co-dhiù. ‘S e tìd’ a dh’innseas
dìreach dè a’ bhuannachd a thig gu
Manchester an cois na cùis uabhais seo.
Tha beachd agam nach toir seo piseach
sam bith air cor mhic an duine.

Air chuairt tro
sgìre na Gàidhealtachd
Barrachd thaighean gan togail

C

haidh barrachd thaighean a
thogail air Ghàidhealtachd ann
an 2006 na chaidh aig àm sam
bith a-riamh, a rèir aithisg a chaidh
ullachadh dha Comhairle na Gàidhealtachd.
Tha an sgrùdadh a’ sealltainn gun
deach 1,688 thaighean ùra a thogail
ann an 12 mìos, sin suas 26% an taca
ri figearan 2005.
Tha an t-àrdachadh mòr seo a’
tighinn an dèidh bliadhnachan nuair
a bha na h-àireamhan ag èirigh mean

ar mhean.
Chaidh a’ chuid as motha a thogail
ann an Srath Spè is Bàideanach, Inbhir
Nis, Loch Abar is Gallaibh.
Thuirt cathraiche comataidh dealbhaidh na comhairle, Sandy Park: “Tha
a’ Ghàidhealtachd gu math beòthail
agus tha an àireamh-sluaigh a’ sìor dol
am meud. Le sin tha mi fìor thoilichte
faicinn gu bheil an àireamh thaighean
a chaidh a thogail ann an 2006 air a
dhol an-àirde a-rithist.
“Mar as àbhaist cha bhi sinn soma-

lta agus cumaidh sinn òirnn ag obair
còmhla ri companaidhean agus ri
coimhearsnachdan ionadail gus
dèanamh cinnteach gu bheil roghainn
de thaigean mhath aig daoine aig
prìsean ris an urrainn dhaibh
dèiligeadh.”
Thuirt stiùiriche seirbheis dealbhaidh na comhairle, Iain Rennilson:
“Tha a bhith cruthachadh taighean aig
prìs chothromach na phrìomh amas aig
a’ chomhairle.”

£1 millean de shàbhalaidhean

T

hèid còrr air £1 millean a shàbhaladh le Comhairle na Gàidhealtachd an dèidh dhaibh sùil
mhionaideach a thoirt air mar a tha iad
a’ caitheamh an cuid airgid.

Tha crathadh a’ tighinn air mar a
tha a’ chomhairle dol a dh’obrachadh
as dèidh taghaidhean na bliadhna seo
agus thèid an àireamh mhanaidsearan
a ghearradh 20%.

Thug oifigearan na comhairle sùil
air gach roinn de dh’obair na
comhairle.

Sgeama teicneòlais nan leabhraichean

C

haidh sgeama teicneòlas a chur
air adhart ann an Leabharlann
Inbhir Nis a bheir an cothrom
dha daoine leabhraichean a thoirt amach agus an cur air ais a-steach le
bhith cleachdadh siostam coimpiutair.
Tha dùil gum bi an sgeama ùr gu
sònraichte feumail dhaibh-san aig
nach eil ach beagan Beurla — mar an
liuthad duine a tha an-diugh sa bhaile
bho taobh an ear na Roinn Eòrpa.
Thuirt Zosia Wierzbowicz-Fraser,
cathraiche Comann nam Pòlanach
ann an Inbhir Nis: “Bidh an siostam
ùr seo gu math femail do na Pòlanaich,
oir chan eil uimhir a dh’fheum air
rudan a mhìneachadh. Nì e am
pròiseas ann a bhith toirt a-mach
leabhraichean fada nas fhasa dhan huile duine.
“Chithear na Pòlanaich gu math tric
san leabharlann a’ cleachdadh na headar-lìn agus tha iad a’ faighinn amach gu bheil leabhraichean ann
cuideachd. Tha mi taingeil dhan luchdobrach ann an Leabharlann Inbhir Nis
airson a bhith cho taiceil is cuideachail
ris a’ choimhearsnachd Phòlanach.”

Luchd obrach an leabhar-lainn còmhla ri Zosia Wierzbowicz-Fraser (gu h-ìosal)
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£632,000 de mhaoineachadh dha Fèisean nan
Na Lochlannaich a’ stiùireadh cursa air a’
Gàidheal na mholadh air obair cudromach na buidhne Ghàidhealtachd ‘s nan Eilean — a-rithist
huair Fèisean nan Gàidheal
deagh bhrosnachadh bho
chionn ghoirid nuair a dh’aontaich Iomairt na Gàidhealtachd
maoineachadh luach £632,000 a
thoirt dhaibh thairis trì bliadhna
eile.
Cuidichidh an t-airgead le bhith
a’ cruthachadh buannachdan airson
iomairtean cruthachail, cultarail is
turasachd agus leasachadh sgilean
am measg dhaoine òga.
Gheibh Fèisean nan Gàidheal
maoineachadh cuideachd bho Bòrd
na Gàidhlig, Comhairle na Gàidhealtachd agus Comhairle Ealain na
h-Alba.
Chaidh Fèisean nan Gàidheal a
stèidheachadh ann an 1988 mar
bhuidheann-sgàile neo-eisimeileach
iomairt nam Fèisean. Tha a’ bhuidheann a’ tabhann taic-airgid, prògraman-trèanaidh, àrachas, ‘banca’

F

ionnstramaidean-ciùil,
foillseachadh stuthan-teagaisg, agus
mòran sheirbheisean eile do na
Fèisean.
Tha na Fèisean air mòran a
dhèanamh airson Gàidhlig agus
cultar nan Gàidheal a bhrosnachadh
agus tha sin follaiseach anns na hàireamhan mòra de dhaoine òga aig
a bheil ùidh agus comas ann an ceòl
Gàidhealach, òrain Ghàidhlig agus
dràma Ghàidhlig, a bharrachd air a’
chànan fhèin. Gu cudromach tha iad
a’ brosnachadh dhaoine gus pàirt a
ghabhail anns a’ chultar luachmhor
a th’ againne, agus a’ teagaisg
sgilean, a bha aig aon àm air an
ionnsachadh tro bheul-aithris.
Rinn a’ bhuidheann iomairt
sgrùdadh air a’ bhuaidh a th’ aig na
fèisean air iomadh cùis. Tha e
soilleir bhon seo gu bheil na fèisean
a’ toirt buaidh dhòchasach air 61

duine sa cheud air an co-dhùnadh
air tilleadh don Ghàidhealtachd
agus na h-Eileanan.
Thuirt Alasdair MacLeòid, manaidsear poileasaidh na Gàidhlig aig
HIE: “Tha HIE a’ toirt taic do
Fhèisean nan Gàidheal airson
cuideachadh le leudachadh nan
goireasan a th’aca ma thràth. Bha a’
chiad thachartas ann an 1981 agus
bhon uairsin tha an leasachadh air
a bhith glè iongantach.
“Tha na Fèisean air buaidh bhunaiteach a thoirt air dealas cultarach
agus air an luach a tha nar ceòl
dùthchasach agus nar cànan anns a’
Ghàidhealtachd anns na 20-25 bliadhna a chaidh seachad. Tha na
Fèisean a’ toirt cothrom dhuinn ar
dualchas cultarach àrdachadh agus
buannachdan a thogail airson roinnean turasachd, cultarach agus
cruthachail.”

Chaidh a’ chiad fhèis a chur air
bhog nuair a thòisich buidheann de
phàrantan ann am Barraigh a’ gabhail dragh gun robh dualchas an
eilein a’ dol bàs is nach robh an cuid
cloinne ag ionnsachadh ceòl traidiseanta anns an sgoil. Mar dhòigh air
an t-suidheachadh seo a leasachadh,
chaidh a’ chiad Fhèis Bharraigh a
chumail anns an Eilean ann an
1981.
Nuair a chualas cho mòr is a
shoirbhich Fèis Bharraigh, thòisich
coimhearsnachdan air feadh Alba a’
cur nam Fèisean aca fhèin air dòigh.
Tha a’ mhòr-chuid de dh’Fhèisean
fhathast gan ruith le comataidhean
saor-thoileach.
Tha Fèisean nan Gàidheal den
bheachd gu bheil còrr air 11,000
duine òg an-dràsta a’ gabhail pàirt
anns na 43 Fèisean a tha a’ dol air
adhart gach bliadhna agus tim-

cheall air 60 dreuchd air an cruthachadh mar phàirt de na curseachadan.
Thuirt ministear na turasachd, a’ chultair agus an Spòrs,
Patricia NicFhearghais: “Tha Fèisean nan Gàidheal stèidhte
agus air an luachadh mar phàirt de bheatha chultarach Alba
agus bu chòir dhuinn a bhith pròiseil às cho soirbheachail ‘s a
tha iad. Tha na fèisean air cuideachadh mòr a dhèanamh dha
daoine òga agus air neartachadh ceòl traidiseanta agus
Gàidhlig mar chànan air feadh Alba.
“Tha Fèisean nan Gàidheal eòlach air fàs seasmhach agus
an tachartas air leudachadh gu iomadh cheàrnaidh ann an Alba
leis an dealas a thaobh na Gàidhlig fhathast àrd.
“Tha feum air iomairtean mar seo airson misneachd a thoirt
do dhaoine a bhios a’ bruidhinn Gàidhlig agus ga cleachdadh
agus mar seo thèid a’ Ghàidhlig a chumail seasmhach ann an
Alba san àm ri teachd.”
Thuirt Art Carmaig, àrd oifigear Fèisean nan Gàidheal: “Tha
sinn air leth toilichte gum bi HIE a’ maoineachadh Fèisean nan
Gàidheal airson trì bliadhna eile. Tha Fèisean nan Gàidheal
air cuideachadh mòr a dhèanamh a thaobh an cànan a cumail
buan anns na coimhearsnachdan far am bi iad a’ gabhail àite
agus a’ togail misneachd am measg dhaoine òga. ‘S e seo rud
a tha sinn a’ faicinn uair is uair nar gnìomharan cultarach.
“’S e glè bheag den chloinn nach tèid air adhart gu bhith
nan luchd-ciùil proifeiseanta, no a’ cluich ann an àite poblach,
ach tha e math gum bi mòran dhiubh ag ionnsachadh ionnsramaidean no seinn airson cur-seachad.”
“Tha luach mhòr air na sgilean a dh’ionnsaicheas na daoine
òga aig na Fèisean, mar phàirt de fhoghlam neo-fhoirmeil. Tha
na Fèisean air an luachadh leotha, agus bithear ag ionnsachadh
agus a’ cleachdadh nan sgilean ann an dòigh phractaigeach.
Tha mi cuideachd air mo mhisneachadh airson na tha a’ dol
air adhart gus Gàidhlig ionnsachadh. Tha feadhainn air a’
bheachd a ghabhail gur e Fèisean nan Gàidheal aon de na hiomairtean as soirbheachail ann an Alba.”
Chuir Ailean Caimbeul, Ceannard Bòrd na Gàidhlig fàilte
chridheil air an naidheachd.
“’S e fìor eisimpleir air leasachadh cultarail is coimhearsnachd a th’ ann am Fèisean nan Gàidheal agus chan eil
teagamh nach eil iad airidh air a h-uile taic a tha dol thuca,”
thuirt e.
“Mar phrìomh bhuidheann taice tha am Bòrd a’ cur fàilte
mhòr air an naidheachd seo bho HIE. Tha an co-dhùnadh seo
bhuapa na aithne air na caochladh dhòighean anns a bheil na
Fèisean a’ cur ri amasan cultarail, sòisealta, agus eaconamach
air feadh na dùthcha. Tha an co-dhùnadh seo cuideachd na
cheum chudromach anns a’ Phlana Ghàidhlig a tha HIE a-nise
a’ deasachadh dhaibh fhèin le taic a’ Bhùird.”
Fhuair Fèisean nan Gàidheal duais bho chionn ghoirid Pròiseact Choimhearsnachd na Bliadhna aig Duaisean Ceòl
Traidiseanta na h-Alba agus tha iad air leabhar fhoillseachadh
mun eachdraidh agus mun adhartas anns a’ chiad 25
bliadhna.

ha làn choltais ann gum
bi na mìltean de luchd-turais à
dùthchannan Lochlannach a’
stiùireadh cùrsa air a’ Ghàidhealtachd
am-bliadhna mar phàirt de dh’iomairt
sònraichte turasachd.
Tha a’ chompanaidh aiseig mhòr,
“Smyril Line”, air bileag reic na bliadhna
fhoillseachadh agus tha iad a’ tabhann
saor-làithean gu ceann-a-tuath na h-Alba.
Bidh iad ag amas air luchd-turais bho
na h-Eileanan Fàroch, Innis Tìle agus
Nirribhidh le dùil ri 6,000 neach.
Dh’fhaodadh seo luach £2.5 millean a
thoirt don eaconamaidh.
Gabhaidh an t-soitheach fhèin 1,800
duine agus tha dùil gum bi i a’ tadhal air

Scrabstair ann an Gallaibh gach seachdain fad an t-samhraidh agus a’ dol air
turas timcheall an sgìre.
Dh’aontaich a’ chompanaidh siubhal
a dh’Alba airson a’ chiad uair an dèidh iarrtas bhon luchd-turais fhèin agus an
dèidh iomairt mhargaidheachd a chur air
dòigh gus daoine a thàladh bho na
dùthchannan Lochlannach.
Shiubhail buidheann bhon chompanaidh dhan Ghàidhealtachd gus sùil a
thoirt air an àite.
Thuirt oifigear margaidheachd a’
chompanaidh, Jakup Sverri Kass: “B’e seo
a’ chiad uair a bha an luchd-obrach
againn anns a’ Ghàidhealtachd agus
chòrd e riutha glan. Bha na seallaidhean
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Bidh an soitheach “Smyril Line” a’ tadhal air a’ Ghàidhealtachd as t-samhradh sa tighinn
airson saor-làithean sònraichte a thabhann do mhuinntir nan Eilean Fàroch, Innis Tìle is Nirribhigh

cho àlainn, fiù ‘s anns a’ gheamhradh agus
bha a h-uile neach ris an do choinnich
sinn cho càirdeil. Bha e mìorbhaileach
fhèin agus tha sinn a’ coimhead air
adhart ris an àite a reic ri ar luchd-siubhail.”
Thadhail iad air Inbhir Nis, Loch Nis,
an Eilean Sgitheanach, Ulapul, a’ chosta
a tuath agus Caisteal Mheigh

Thuirt David Richard-Jones bho buidheann turasachd Ghallaibh is Chataibh:
“‘S e cothrom mìorbhaileach a bha seo
sealltainn an raon farsaing de ghoireasan
turasachd a th’againn ann an Cataibh is
Gallaibh. Seach gum bi an aiseag a’
cleachdadh Scrabstair bidh an luchdsiubhail gu lèir a’ tòiseachadh an turais
agus a’ crìochnachadh ann an Gallaibh.”

Fèis ùr chiùil
do sgìre
Chille- Chuimein

dol a thoirt
thogail do
sheirbheisean
turasachd
Tha Cille-Chuimein agus an sgìre mun
cuairt na àite tarraingach do luchdturais.
Agus tha Fèis Gleann Albainn a-nise
ag ullachadh pròiseact airson luchd-tadhail agus daoine san sgìre fhèin a sheallas cho làidir ‘s a tha an cuid cultair.
Tha a’ phròiseact seo, NessFest, fèis
chiùil ùr, air brosnachadh fhaighinn bho
Gàidhealtachd 2007 agus thèid a cumail
aig toiseach an Lùnastail.
Bidh na consairtean stèidhichte ann
an Gàrraidhean Abaid Chille Chuimein.
A bharrachd air an seo bidh ceòl beò
anns na taighean-seinnse ‘s na taighean
òsta, bidh bùthan obrach ealain agus
cuideachd an “Lochness Magic Challenge” ann.
Bidh an fhèis a’ cur fàilte air feadhainn den luchd-ciùil as fheàrr ann an
Alba, nam measg; Wolfstone,
Shooglenifty agus Gary Innes ‘s na cois
bidh fiù ‘s draoidhean mìorbhaileach.
Bidh co-fharpais ann a’ comharrachadh dualchas draoidheachd na hAlba agus bidh tòrr dhraoidhean ann
bho na comainn draoidheachd air feadh
Alba. Bidh com-pàirtichean a’ farpais
airson cuach agus duais airgid
reachdmhor.
Bidh na com-pàirtichean a’ dèanamh
draoidheachd tron latha air feadh a’
bhaile agus thèid iarraidh air an t-sluagh bhòtadh airson na draoidh as
fheàrr.
Thuirt co-òrdanaiche na fèis, Bill
Skeoch “Tha Nessfest a’ gealltainn a
bhith na seud ann an cridhe na Gàidhealtachd. Tha tòrr ùidh aig a’ choimhearsnachd ann an ceòl traidiseanta
agus tha iad gu math taiceil dha Fèis
Gleann Albainn. Tha sinn an dòchas
gum bi Cille Chuimein na dheagh àite
airson na farpais ùir ‘Lochness Magic
Challenge’ agus na consairtean air an
oidhche, prìomh fhòcas na Fèise.”
Tha na tiocaidean a’ cosg £35, no £15
fo aois 16, airson na deireadh sheachdaine. Tha tiocaidean ri fhaighinn airloidhne aig www.thebooth.co.uk no air
post-d
cedartower@aol.com.
Airson barrachd fiosrachaidh
rachaibh gu làrach-lìn Fèis Gleann
Albainn www.feisgleannalbainn.co.uk.

A bheil siubhse airson sanas a
thoirt a-mach a bhiodh gu ùidh a’
choimhearsnachd Ghàidhlig ann
an Alba?
Ma tha cur fios gu Marina NicLeòid aig
An Gàidheal Ùr air 01851703487

Thig a Theagasg

No air post-dealan aig
sanas@agu.org.uk.

There’s a great career in Gaelic teaching
Linn ùr air fàire agus cothroman
ùra a’ nochdadh!
Airson tuilleadh fiosrachaidh
air cothroman teagaisg:
teagasg@bng.org.uk
www.bord-na-gaidhlig.org.uk

Gabh an Cothrom!
Airson tuilleadh fiosrachaidh
air cothroman cosnaidh:
www.cnag.org.uk

Faodadh siubh cuideachd tadhal air
an làrach-lìn againn:
www.an-gaidheal-ur.co.uk
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Air chuairt tro
na h-eileanan an iar
A’ sireadh bhoireannach

Ceannard ùr CNAG gu bhith ag amas air
òigridh is coimhearsnachd
Thòisich Eairdsidh MacGhilleathain mar àrd-oifigear ùr Comunn na Gàidhlig
air a’ mhìos seo, a’ gabhail a-nall bho Dhòmhnall Mhàrtainn, a tha air a bhith
san dreuchd fad bhliadhnachan. Ann an seo tha Eairdsidh ag innse dhuinn
beagan mu dheidhinn fhèin agus a dhòchasan.
Inns dhuinn beagan mu do
dheidhinn fhèin agus d’
eachdraidh phearsanta…

ha e oifigeil – tha na h-Eileanan Siar a’
sireadh bhoireannach òg.

T

Nochd aithisg an t-seachdain a chaidh ag ràdh
ged a tha dùil gum bi sluagh nan eilean ag èirigh
sna bliadhnachan ri thighinn, gum bi iad air lùghdachadh mòr fhaicinn am measg òigridh agus
teaghlaichean òga – gu sònraichte boireannaich
aig aois far an urrainn dhaibh clann a ghiùlain.
Tha sin a’ ciallachadh gum bi barrachd is barrachd seann dhaoine ri lorg anns an sgìre fhad
‘s a tha na bliadhnachan a’ dol air adhart, rud a
bheir droch bhuaidh air an eaconamaidh.
A rèir na h-aithisg, a chaidh ullachadh dha
Comhairle nan Eilean Siar agus Iomairt na
Gàidhealtachd ‘s nan Eilean, bidh an àireamh
bhoireannach eadar aois 15 is 44 air a dhol sìos
1,000 ron bhliadhna 2019. Bidh an àireamh
sgoilear sa bhun-sgoil air a lùghdachadh 300 agus
an àireamh san àrd-sgoil 200.

Tha an aithisg a’ moladh gum bu chòir do na
h-ùghdarrasan poileasaidhean a dhealbh andràsta gus feuchainn ris a’ chùis a rèiteachadh
agus boireannaich a thàladh do na h-eileanan.
Ann an 2001 bha an àireamh dhaoine a tha
fuireach sna h-eileanan gu lèir a’ seasamh aig
25,502, ach tha e air a dhol sìos bhon uairsin.
Thuirt iar cheannard Iomairt nan Eilean
Siar, Iain Moireasdan, gur e an aithisg “aon dhe
na pìosan rannsachaidh as cudromaich agus as
inntinniche a tha sinn air fhaicinn ann am bliadhnachan”.
“Bu chòir fàilte a chur air gu bheil e toirt
dhuinn amasan sònraichte mu àireamhan sluagh
Innse Ghall agus bidh e na chuideachadh mòr
ann a bhith dealbhadh poileasaidhean san roinn
phoblaich airson coinneachadh ris an dùbhlan
a tha mar choinneimh a thaobh àireamhan sluaigh,” thuirt e.

Sgrios nan rabaidean
ha beathach ùr ag adhbhrachadh mòran
sgrios ann an coimhearsnachdan machrach
nan Eilean Siar. Ach chan e idir gràinneagan no mionc a tha seo, ach rabaidean.
Thathar a-nis dhen bheachd gu bheil na hàireamhan aca air èirigh cho mòr ann an
àiteachan agus gu bheil feum air oidhirpean gus
an cumail fo smachd.
Tha uimhir aca ann agus gu bheil iad ag
adhbhrachadh crionadh nan cladaichean, le
bhith cladhadh is a’ dèanamh tuill, rud a tha a’
ciallachadh gu bheil an talamh an uairsin air a
lagachadh agus air fhàgail buailteach do sgrios
na h-aimsire.
Thatar dhen bheachd gur e crìonadh nan
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cladaichean aon de na duilgheadasan as motha
a tha gu bhith mu choinneimh na sgìre san fhichead bliadhna a tha romhainn agus tha sin a’ toirt
spionnadh dha na h-argamaidean airson rudeigin a dhèanamh mu dheidhinn nan rabaidean.
Thuirt comhairliche Nis, Iain MacAoidh:
“Tha uimhir aca ann ‘s gu bheil iad mar na cuileagan. Chan eil ach seachdain bho bha mi shìos air
a’ mhachair sa bhaile againn agus chì thu an
sgrios a tha iad a’ dèanamh.
“Tha e an aon rud ann am bailtean eile
cuideachd. Saoilidh mi gu bheil thìde againn
rudeigin a dhèanamh, ged nach eil mi cinnteach
dè an dòigh as fheàrr a dhèanamh.”

Ùpraid aig a’ phort-adhair
ha ùpraid mhòr aig port-adhair Steòrnabhaigh leis nach eile gu leòr luchd-obrach aca
airson dèiligeadh ris an àireamh
phlèanaichean a bhios a’ tighinn a-steach gach
là.
Dh’fhàg triùir den luchd-obrach bho chionn
ghoirid agus ged a tha daoine an-dràsta a’ dol tro
dheuchainnean airson obrachadh ann an tùr a’
phuirt-adhair chan eil dùil gum bi iad deiseil airson tòiseachadh chun Ghiblein.

T

Tha an suidheachadh air fearg a chur air na
h-ùghdarrasan oir tha e a’ ciallachadh gu feum
am port-adhair dùnadh airson uair a thìde gach
là.
Thuirt neach-gairm Comhairle nan Eilean
Siar, Ailig Dòmhnallach: “Tha e cothromach gun
tog sinne ceistean nuair a tha rudan a’ bualadh
air seirbheisean nan eilean. Feumaidh sinne
faighinn a-mach bhon chompanaidh dè thachair
agus carson.”
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Thogadh mi aig Ceann Tràigh
Bhàlaigh ann an sgìre Sholais
ann an Uibhist a Tuath agus bidh
mi a’ dol air ais gu math tric a
choimhead air mo phàrantan a
tha fhathast a’ fuireach an sin.
Fhuair mi m’ fhoghlam ann an
Sgoil Dhùn Sgealair, Sgoil
Phaibil agus ann an Sgoil MhicNeacail ann an Steòrnabhagh —
cha robh Sgoil Lìonacleit ann aig
an àm sin agus bha againn ri
dhol a Steòrnabhagh airson a’
chòigeamh agus an siathamh
bliadhna. As dèidh sin, chaidh
mi dhan Oilthigh ann an Obar
Dheathain far an do rinn mi
ceum MA, le Ceiltis agus
Teangeòlas mar prìomh chuspairean. Rinn mi an uairsin teisteanas ann an Rianachd
Luchd-obrach aig Oilthigh Raibert Gordon ann an Obar
Dheathain. As dèidh sin, thill mi
a dh’Uibhist agus bha mi ag iasgach ghiomach agus chrùbagan
airson trì bliadhna. Chòrd seo
rium gu mòr oir bha e gu tur
eadar-dhealaichte bho mo
bheatha ann am foghlam. An
uairsin, ghabh mi ùidh ann an
coimpiutairean agus thug sin
mi gu Sabhal Mòr Ostaig far an
do rinn mi teisteanas ann an
Gnìomhachas le Teicneòlas Fiosrachaidh. Fhuair mi an uairsin
obair aig Comhairle nan Eilean
ann an Steòrnabhagh, aig roinn
an fhoghlaim far an robh mi an
sàs ann an cruthachadh stòrdata de ghoireasan foghlaim
Gàidhlig. Ann an 1992, fhuair mi
cothrom a dhol air ais dhan tSabhal mar òraidiche ann an
cuspairean gnìomhachais. Chuir
mi seachad còig bliadhna deug
aig an t-Sabhal, bliadhnaichean
gu math toilichte agus inntinneach. Bha mi nam òraidiche
airson mu 10 bliadhna agus an
uairsin nam Mhanaidsear Leasachaidh airson nan còig bliadhna mu dheireadh.

le buidhnean eadar-dhealaichte
agus le daoine agus coimhearsnachdan fa leth. Tha CnaG
gu mòr a’ bualadh air iomairtean
anns a’ choimhearsnachd, air
tachartasan agus iomairtean do
dh’òigridh, air foghlam fad
beatha, agus air leasachadh
sòisealta agus cultarach. Tha mi
fhèin gu pearsanta a’ faicinn gu
bheil an òigridh air leth cudromach agus gu feum sinn an tarraing dhan Ghàidhlig agus an
ùidh a thogail anns a’ chànan.

raichte anns na raointean sin as
urrainn seirbheis a thoirt do
bhuidhnean agus do dhaoine fa
leth. Tha neartan aig a’ bhuidhinn a dh’fheumas a bhith air an
cleachdadh ma tha a’ Ghàidhlig
gu bhith air a neartachadh. Tha
BnaG mar phrìomh bhuidheann
a’ dealbh agus a’ cur an gnìomh
a’ phlana nàiseanta ach feumaidh iad taic bho na buidhnean
Gàidhlig eile gus na h-amasan a
th’ anns a’ phlana nàiseanta a
chur an gnìomh.

Dè an t-eadar-dhealachadh a tha

Dè do bheachd air stàid na

thu a’ smaoineachadh a nì thu

Gàidhlig an-dràsta fhèin?

fhèin do dh’obair na buidhne?

Chan urrainnear a dhol às
àicheadh gu bheil an cànan ann
an staid chugallach aig an àm
seo. Tha an dì-meas dhan chànan thairis air na linntean air
milleadh mòr a dhèanamh agus
bheir e ùine agus oidhirp rudan
a thionndadh timcheall. Tha
cion eòlais ann fhathast mun
Ghàidhlig am measg an t-sluaigh
san fharsaingeachd agus tha
feum air aire dhaoine a tharraing
chun chànain. Tha mòran obair
leasachaidh air tachairt thairis
air na bliadhnaichean agus tha
bun-steidh làidir ann a-nis airson nam bliadhnaichean a tha
romhainn. Tha an t-àm seo
fhèin, le plana nàiseanta dhan
chànan
gu
bhith
air
fhoillseachadh a dh’aithghearr,
agus sianail didseatach Gàidhlig
a’ tighinn thugainn air a’ bhliadhna seo fhèin, gu h-àraidh
dòchasach agus gealltainneach.
Tha cothrom sònraichte ann andràsta an leasachadh a tha air
gabhail àite anns na bliadhnaichean mu dheireadh a
chumail a’ dol agus a
neartachadh agus tha e gu hàraidh inntinneach dhòmhsa a
bhith an lùib an leasachaidh a
tha a’ tachairt.

Tha mi a’ smaoineachadh gu
bheil an sgioba aig CnaG a’
dèanamh obair mhath dharìribh agus tha mi gu h-àraidh
airson togail air an obair sin a tha
iadsan a’ dèanamh agus taic a
chur riutha. Tha mi a’ creidsinn
gu mòr ann a bhith ag obair mar
sgioba agus gun urrainnear
mòran a dhèanamh ag obair
còmhla nach dèanar le daoine
leotha fhèin. Tha mi ‘n dòchas gu
bheil m’ inntinn fosgailte do
bheachdan ùra a thaobh leasachadh a’ chànain agus tha mi a’
smaoineachadh gu bheil eòlas
farsaing agam air saoghal na
Gàidhlig. Tha mi mothachail de
na trioblaidean a tha an cois a
bhith a’ strì às leth na Gàidhlig.
Tha mi air deagh eòlas a thogail
aig an t-Sabhal thairis air na bliadhnaichean agus ma tha aon
rud gu h-àraidh a dh’ionnsaich
mi an sin, is e gu feumar cumail
a’ feuchainn a-rithist agus arithist gus ceann uidhe a
ruigsinn. Tha ùidh agam ann an
cuspairean gnìomhachais agus
gu h-àraidh ann am margaideachd agus ann an dealbhadh ro-innleachdach agus
gnìomhach agus tha mi
smaoineachadh
gu
bheil
dòighean obrach anns an raon
sin as urrainn dhuinn a chur gu
feum ann a bhith a’ leasachadh
na Gàidhlig.

Carson a roghnaich thu an
dreuchd seo a ghabhail?
Seach gu bheil Bòrd na Gàidhlig
Chuir mi a-staigh airson na
dreuchd seo air sgàth ‘s gu bheil
ùidh mhòr agam anns a’
Ghàidhlig agus tha mi airson
gum bi còirichean a’ chànain air
an dìon agus cothroman leasachaidh air an cruthachadh dhan
chànan. Mar a chì sibh bho m’
eachdraidh phearsanta, tha
ceangal air a bhith agam ris a’
chànan fad mo bheatha. Thàinig
mi
bho
coimhearsnachd
Ghàidhlig agus mar a bha
iomadh duine eile aig an àm sin,
cha robh Beurla agam gus an
deach mi dhan sgoil. ‘S e
cothrom iongantach a tha anns
an dreuchd seo obair a
dhèanamh dhan Ghàidhlig agus
a bhith an sàs ann an obair leasachaidh a’ chànain. Tha an obair
aig Comunn na Gàidhlig gu mòr
stèidhte air a bhith ag obair
còmhla ri daoine anns na coimhearsnachdan agus tha sin tarraingeach dhomh. Tha mi
dèidheil coinneachadh ri daoine
aig a bheil ùidh anns a’ chànan
agus faicinn dè a ghabhas
dèanamh gus taic a chur ris.

a-nise stèidhichte os cionn nam
buidhnean Gàidhlig gu lèir a
bheil seasamh agus uallaichean
CNAG air an lùghdachadh?
Le Bòrd na Gàidhlig air a
stèidheachadh, saoilidh mi gu
bheil uallaichean ChnaG air
atharrachadh gun teagamh sam
bith ach chan eil sin ag ràdh gu
bheil iad air lùghdachadh. Tha
e ciallachadh gu bheil uallaichean na buidhne nas mionaidiche agus a’ bualadh air
raointean far nach eil BnaG cho
stèidhte.
Tha
mi
a’
smaoineachadh gu h-àraidh air
leasachadh anns a’ choimhearsnachd agus air obair le
daoine òga. Tha oifigearan aig
CnaG aig a bheil eòlas sòn-

Càite a bheil thu faicinn a’ chànain ann am 20 bliadhna eile?
Tha e an-còmhnaidh doirbh
ceist mar sin a fhreagairt ach
bhithinn an dùil gum biodh
suidheachadh againn ann am
fichead bliadhna far a bheil
coimhearsnachd Ghàidhlig
againn a tha fada nas motha, far
a bheil foghlam tro mheadhan
na Gàidhlig ri fhaotainn mar
phàirt àbhaisteach de shiostam
foghlaim na dùthcha agus far
nach fheumar a bhith a’ strì gun
sgur gus còirichean bunaiteach
fhaotainn dhan chànan. Bu chòir
cothrom a bhith aig duine sam
bith aig a bheil ùidh anns a’ chànan agus a tha airson a cleachdadh,sin a dhèanamh.. Tha
mòran obrach ga dhèanamh
anns an latha a th’ ann a thaobh
co-ionannachd chothroman
agus tha mi ‘n dòchas ann am fichead bliadhna nach fheumar a
bhith a’ strì gun lasachadh gus
co-ionannachd chothroman
fhaotainn do luchd-labhairt na
Gàidhlig.

Dè dìreach na dleastanasan no
na h-amasan a th’ aig CNAG?
Tha e mar amas shònraichte
aig CnaG cothroman a
chruthachadh do dhaoine agus
do choimhearsnachdan a’
Ghàidhlig a chleachdadh anns
na h-uiread de shuidheachaidhean ‘s a ghabhas. Tha an t-amas
seo air a thoirt gu buil le bhith
ag obrachadh ann an com-pàirt

Sgioba CNAG ann an Inbhir Nis (bhon làimh chlì chun làimh dheas: Aonghas
MacLeòid, Shona Chaimbeul, Marion Pheutan, Louise NicIlleathain, Eairdsidh
MacIlleathain, Domhnall Morris
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Fear a bhios fada gun phòsadh…
bi e anns na h-Eileanan Siar
Le Aonghas Pàdraig Caimbeul

Fear a bhios
fada gun phòsadh,
fàsaidh feur
is fraoch is
fireach air,
fear a bhios fada
gun phòsadh,
fàsaidh feusag
mhòr air!
gus, a rèir choltais, ‘s ann as
fhaide buileach a dh’ fhàsas na
feusagan, leis an naidheachd ùr
seo gu bheil gainne eagalach de bhoireannaich òga gu bhith anns na heileanan an iar anns na bliadhnachan
a tha romhainn.
Coltach rium fhèin, tha fealla-dhà gu
leòr air a bhith aig na meadhanan timcheall na naidheachd seo, ged nach e
adhbhar ghàire no spòrs sam bith a th’
ann, ach rud a tha na dhearbhadh eile
air an crìonadh uabhasach a tha air
tachairt co-cheangailte ri sluagh is
cànan anns na h-eileanan againn.
Chan eil iad mar a bha, mar nach eil
aon nì mar a bha.
Tha dealbh soilleir, air a dheagh
dhearbhadh le rannsachadh mionaideach, a’ tighinn thugainn a-nis air
mar a tha na coimhearsnachdan a b’
aithne dhuinn air cruth-atharrachadh
air ar beulaibh.
Dh’ fhaodadh duine a ràdh : “Uill, dè
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an diofar co-dhiù? Nach robh nithean
riamh ag atharrachadh o ghinealach gu
ginealach?”
Uill, bha — ach chan eil duine sam
bith, tha mi an dòchas, a’ cur fàilte air
an atharrachadh mhòr bhunaiteach a
tha air tachairt, far a bheil na h-eileanan
a’ sìor chall na h-òige agus ‘ sìor chall
cànan nan daoine. Tha dà rud cho prìseil agus a tha againn — ar n-òigridh
agus ar cànan — a’ sìoladh às air ar beulaibh.
Is ann air sgàth sin a tha e riatanach
rudeigin susbainteach a dhèanamh mu
dheidhinn.
Chan eil mi fhìn buileach cho sean
sin, ach tha mi gun teagamh sam bith
dhen ghinealach sin far an robh na
teaghlaichean mòra: còignear, sianar,
seachdnar no a-bharrachd anns gach
taigh ‘s gach dachaigh, agus na sgoiltean
beaga anns an sgìre, eadar Gearradh na
Mòineadh agus an t-Iochdar a’ cur
thairis.
Mar a thug Tasdan an Rìgh agus na
Fuadaichean agus na Colonies agus an
t-Arm Ceangailte is eile na mìltean mòra
air falbh romhainn, thug Foghlam agus
Cosnadh mo ghinealach-sa air falbh.
Aig an àm, cha robh Àrd Sgoil an
Uibhist, agus tha fhios gur e glè bheag
dhen fheadhainn a dh’ fhalbh a Loch
Abar no a Phort Rìgh no dhan
Acadamaidh an Inbhir Nis, no dha na
h-Oilthighean, a thill riamh, a bharrachd air làithean-saora.
Airson iomadach adhbhar — eadar
saorsa mhnathan agus am pile agus
taghadh is roghainn is leasachaidhean
is eile — chaidh àireamhan na cloinne
anns na teaghlaichean sìos, agus ged a
chaidh Àrd Sgoiltean, leithid Lìonacleit,
a chur suas, chùm an crìonadh gu
Oilthighean is Obraichean air tìr-mòr
a’ dol gun sgur.
Sin cor an t-saoghail, ‘s chan eil dol
às no dol às àicheadh sam bith air an
sin.
Tha cead agus còir agus làn-shaorsa
aig gach neach na thogras iad a
dhèanamh, agus ma tha an òigridh a’
taghadh falbh dha na bailtean mòra,
feumar an deagh shaorsa a tha sin a
thoirt dhaibh.
Ach chan eil sin a’ ciallachadh nach
urrainn dhuinn cùisean atharrachadh.

Chan eil sin a’ ciallachadh gu bheil sinn
gun chumhachd an aghaidh na linne.
Chan eil sin a’ ciallachadh gu faod sinn
ar n-achlaisean a phasgadh, agus suidhe
dol “Ochan och ‘s nan ochan ò”, no “Que
sera sera” no ge brith dè an abairt fatalistic as fhasa a thig thugainn.
Mar le ar cànan, tha dleastanas
òirnn chan e a-mhàin ar còraichean a
dhìon, ach planaichean a dhealbh son
dèanamh cinnteach gun tig fàs is
piseach. Tha còir is comas is cumhachd
againn ar n-eachdraidh fhèin a dhealbh,
agus dèanamh cinnteach nach e dìreach
victims gun seagh, gun neart, a tha
annainn fad na h-ùine.
Tha e riatanach gu bheil lèirsinn
againn air na tha sinn ag iarraidh, oir
mur eil, tha sinn dìreach mar
bhloighean fhiodh san fhairge, air ar
gluasad gach taobh a shèideas a’ ghaoth.
‘S ann mar sin a dh’ fheumas roiinnleachd mionaideach a bhith air a
dhealbh a cheanglas gach nì còmhla:
sluagh, cànan, cosnaidhean is eile.
Cha bhi sluagh òg agad mura bi na
nithean a tha aig sluagh òg eile air feadh
an t-saoghail mhòr aca: deagh
obraichean, obraichean glan, air an
deagh phàigheadh; cur-seachadan
innleachdach, eadar coimpiutairean
agus raointean spòrs; cothroman coinneachadh ri chèile son ceòl is suirghe is
an còrr anns na h-àiteachan dìomhair
aca fhèin, agus chan ann dìreach anns
na h-àiteachan oifigeil a tha sinne air
ceadachadh.
Feumar na h-eileanan a dhèanamh
cool, agus feumar a Ghàidhlig a bhith
mar phàirt dhen fhionnarachd sin.
Feumaidh na h-inbhich — agus
Comhairle nan Eilean Siar agus an
Riaghaltas agus na h-eaglaisean nam
measg — suidheachadh a chruthachadh
a thaobh àrainneachd agus eaconamaidh agus cràbhachd is eile a tha toirt
cead dhan òigridh fuireach.
‘S ann air sgàth sin a tha na muilnean-gaoithe cudromach; ‘s ann air
sgàth sin cuideachd a tha gach leasachadh cultarach a tha tachairt, eadar
Ceòlas ann an Uibhist-a-Deas agus na
nobhailean Gàidhlig a tha mi fhèin is
feadhainn eile a’ sgrìobhadh, a cheart
cho cudromach.
Tha rud sam bith a chuireas ri inbhe

is cliù is inbhe na Gàidhlig agus nan
eilean ri a mholadh.
Chan eil beachd mhionaideach sam
bith agamsa ciamar a chumas sinn ar
nigheanan òga anns na h-eileanan na
tha aig duine sam bith eile — air neo ciamar a thàlaidheas sinn nigheanan òga
ùra dha na h-eileanan an àite an fheadhainn a tha a’ falbh, ach tha earbsa agam
ann an nigheanan òga na ginealaich seo.
Tha còignear dhiubh anns an taigh
agam fhìn, agus ma tha iadsan nan
eisimpleirean sam bith, tha rud aca agus
annta a tha air-leth prìseil: tùr, tuigse,
gliocas agus reusan (agus Gàidhlig!).
Tha eòlas aca an dà chuid air a’ bhaile
mhòr agus air an eilean bheag, agus tha
deagh thuigse aca air an diofar eadar na
dhà. Tha na rudan ris am biodh dùil gan
tàladh dhan bhaile mhòr: foghlam,
bùithtean, am buzz a bhith am measg
sluagh, ceòl, caraidean agus curseachadan.
Tha rudan eile gan tàladh dhachaigh
dhan eilean: an teaghlach, an dachaigh,
an t-sìth (an-dràsta fhèin, tha an dithis
a tha nan deugairean air a bhith amuigh fad na maidne air na
baidhsagalan), agus bòidhchead na hàrainneachd.
Tha iad mion-eòlach air na
gnothaichean eagalach a tha ceangailte
ri Blàthachadh na Cruinne, agus ri
Calpachas Eadar-Nàiseanta agus ri
Bernard Matthews agus a’ chuid
cearcan-fràngach a tha air an ceangal
ann an seidichean, agus ri linn sin tha
fhios aca gu bheil (fhathast) anns na heileanan Gàidhlig, modhan agus
dòighean a tha nas fheàrr na ann an
iomadach àite eile.
Seo an rud: tha iad ag iarraidh an dà
rud. Am baile mòr agus gach tarraing
iongantach a tha ceangailte ris, agus an
eilean àlainn agus gach tarraing iongantach eile a tha ceangailte ris-san.
Agus tha iad airidh air na dhà.
Anns an latha a th’ ann, le saorsa
siubhail is eile ( a dh’aindeoin
nanC2Os), tha fhios gur e sin a dh’
fheumas na h-eileanan a dhèanamh:
taghadh is roghainn cothromach a
chruthachadh, far am bi Baile a’
Mhanaich, can, a cheart cho tarraingeach anns gach dòigh ri Berlin, far
am faigh thu gach nì a dh’ iarradh tu ann

Rabhadh, rannsachadh is rabhd
O thìr nan Craobh
Le Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain

ithear uaireannan a’ tilgeil air
Albannaich gu bheil iad drochnàdarrach, le inntinnean beaga
loireach. Aig amannan chan eil e furasta
dhol às àicheadh na casaid, gu h-àraidh
nuair a choinnicheas tu ri amaideas mar
seo.
Ann an 1990 chaidh taigh-staile a
thogail an Ceap Breatann, ann an àite
air a bheil Glenora, fear de iomadh
“gleann” anns an eilean seo a fhuair an
ainm o na Gàidheil a thuinich annta.
Is e Glen Breton an t-ainm a tha air
an uisge-bheatha tha air a’ ghrùdadh
anns an taigh-staile. Tha e cosg faisg air
dà fhichead not am botal agus chaidh
ainmeachadh o chionn ghoirid anns an
iris Wine Enthusiast mar aon de na lethcheud deoch-làidir as fheàrr air an t-
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saoghal. Sin an deagh naidheachd. ‘S i
an droch thè gu bheil buidheann Albannach – Scotch Whisky Association – a’
dìon an stairsich fhèin agus a’ rabhadh
gu bheil an t-ainm Gleann a’ dol a thoirt
air daoine bhith smaoineachadh gur e
uisge-beatha Albannach a tha seo. Tha
dà bhliadhna on a thog iad an gearain
ri na h-ùghdarrasan ann an Canada
agus chùm a’ cheist cagnadh is beòshlaint ri luchd-lagha. Ged a bhuannaich
Gleann Breatann am blàr o chionn
chola-deug chan eil an cogadh ann an
cùirt nan comharran malairt seachad
fhathast.
Chan e a-mhàin gu bheil Comann an
Uisge-bheatha Albannaich tàireil air
grùdairean eile agus aineolach air
eachdraidh. Tha iad, gun fhiosta dhaibh
fhèin, air uisge beatha Cheap Breatainn
a thoirt gu aire dhaoine ann an dòigh
nas èifeachdaiche na dhèanadh luach
nam mìltean dolair de mhargaidheachd.
Am buin am facal “gleann” do dh’Alba
a-mhàin? Mar a thuirt fear eile: “An e
an ath rud a chluinneas sinn nach
fhaod fìdhlearan Cheap Breatainn port
Albannach a chluich? Tha taighaoigheachd an Dùn Èideann air a bheil
Maple Leaf Guest House. Am bu chòir
dhuinn gearain gun toir seo air an
fheadhainn a bhios air aoigheachd ann
a bhith smaoineachadh gur ann an
Toronto a tha iad ?”
CHAN EIL latha a dh’fhosglas mi
pàipear-naidheachd
nach
eil
rannsachadh às ùr a’ foillseachadh dè
tha math dhut ‘s dè tha dona dhut. Glè

thric an rud a nì feum dhut an-diugh nì
e cron ort a-màireach. Bha dà sgeulachd
o chionn ghoirid a thug togail is furtachd
dhomh. B’ ann mu ghòraiche na h-aoise
a bha iad le chèile.
Thuirt a’ chiad tè gu bheil brochan
a’ cur casg air dementia. Ma ghabhas tu
truinnsear lite a h-uile latha bidh do
chiall ‘s do reusan agad nas fhaide. Ach
‘s e an dara sgrùdadh a bu mhotha thug
de mhisneachd dhomh. Bha e sealltainn
nach fhuiling thu dementia cho tràth ma
tha dà chànan agad. Ann an
rannsachadh a rinneadh air faisg air dà
cheud neach ann an Toronto fhuaras amach gu robh dementia, anns a’ chumantas, a’ tòiseachadh air fireannaich
le aon chànan aig aois 71 agus air
boireannaich aon-chànanach aig 72.
Ach le feadhainn aig an robh dà chànan
no barrachd cha robh e bualadh nam
fear gu aois 76 agus nam mnathan gu
aois 74. Chan iongnadh mar sin gu bheil
na Gàidheil cho ciallach ‘s a thà iad.
Dh’ainmich mi air a’ mhìos a chaidh
seachad rannsachadh a bha ‘g ràdh gu
bheil munntir Nova Scotia dualach a
bhith tùrsach. Tha sgrùdadh eile –
agus ‘s e an fhìrinn a th’agam – a’ cumail
a-mach gu bheil fir an seo nas dualaiche
bhith ri feise len stocainnean orra na tha
fir ann an ceàrnan eile de Chanada. Cha
tug iad guth air bòtannan, ach ‘s fheàrr
dhomh tac eile ghabhail seach a dhol
sìos an t-slighe sin.
CHAIDH leabhar inntinneach
fhoillseachadh an Albainn Nuadh o
chionn ghoirid, air a sgrìobhadh le tè a

tha teagaisg eachdraidh ann an Oilthigh an Naoimh Francis Xavier an
Antigonish. Tha e mu dheidhinn nan
òrduighean Gàidhlig a bha air an cumail
an Ceap Breatann anns na seann
làithean. Leis na bha an làthair de
shluagh cha robh rùm gu leòr anns na
h-eaglaisean agus bhiodh na seirbheisean air an cumail air a’ bhlàr-amuigh. Ach, a rèir choltais, chan e
searmoin is diadhachd a-mhàin a bha
air aire cuid de na bha gan tathaich. Tha
an t-ùghdar ag ràdh: “Bha am fear a bha
sireadh bean na chùis-ghràin aig na hòrduighean. Bha e furasta aithneachadh,
le fhalt air ùileadh, colair de phàipeir
geal air, brògan gleansach leathair, a
phòcaidean làn mhìlsean, agus sgàilean
aige gus an tè a bha e sireadh fhasgadh
o theas na grèine no o dheàrrsach
uisge. Bha tròbhasaich eile ann mar an
òsdair a bha reic ‘driùchd an fhraoich’
anns a’ choille aig a’ chomanachadh ann
am Mira....Bha na h-èildeirean a’
cuairtearachd a’ cumail sùil gheur air na
blaigeardan òga agus uaireannan gheibheadh iad rabhadh cruaidh on mhinistear, mar am fear a stad an
teis-meadhain an t-searmoin ‘s a
ghlaodh: “Nuair a sguireas Sandy
Camshron a dhiogladh Sìneag Nic a’
Phearsain faodaidh seirbheis Dhè a
dhol air adhart.”
Leis an fhiosrachadh fheumail sin
cuiridh mi crìoch air a’ cholbh seo. Feumaidh mi dèiligeadh ri truinnsear
brochain agus glainne de mhac-nabraiche Gleann Breatann. Slàinte!

an Liurbost a bharrachd air Lunnainn.
Ach cuimhnichibh, a bhodaich, nuair
a thig na nigheanan òga maiseach sin
dha na h-eileanan nach cuir iad a h-uile
rud air dòigh dhuibh a bharrachd,
dìreach mar sin. Bidh rudan ann
fhathast, tha eagal orm, a dh’ fheumas
sibh pèin a dhèanamh, mar o thùs, mar
a thuirt am bodach bochd eile, fiù ‘s
nuair a fhuair e tè, a tha mi an dòchas
a bha òg is maiseach:
“Tha bean agam, tha taigh agam.
tha allt aig ceann an taigh agam,
tha punnd de shiabann geal agam
‘s mo lèine salach, grànda....!”

LITRICHEAN
Old Manse
Balmaha.
Neach-deasachaidh,
Chòrd an artaigil aig Joy Dunlop ann an
Gàidheal Ùr na mìos seo rium uamhasach
math. Cha mhòr nach robh mi ga cluinntinn fhèin agus a bràthair ag osnaich!
Tha co-fhaireachdainn agam rim màthair
oir tha an aon duilighdeas agam-sa agus
chan e a-mhàin a’ chlann agam fhèin a
tha a’ gearain ach na h-oghaichean
cuideachd. Buinidh mise dhan ghinealach
a dh’ionnsaich sgrìobhadh air sglèat.
Shaoileadh tu gum biodh an fheadhainn
òga na bu tuigsiche. Tha mi a’ cur seo
ugaibh le post-d. Mur an ruig e feuch gun
leig sibh fhaicinn dhomh.
Dùrachdan,
Criosaidh Dick

Fhir-deasachaidh,
‘S i ceist chudromach a bh’aig Magaidh
Nic a’ Ghobhainn ann An Gàidheal Ùr na
Faoillich. Càite a bheil sibh a Ghàidheil?
Tha sinn a’ cluinntinn nach bi Mòd ionadail ann an Inbhir Nis air a’ bhliadhnasa. Càite a bheil Gàidheil Inbhir Nis? ‘S
i seo a’ cheist. Càite a bheil òigridh Inbhir
Nis a tha a’ na Gàidhlig?
‘S i Bliadhna Chultarail na Gàidhealtachd
a tha seo. Bidh stadium Caley Thistle làn
de dhaoine ag èisteachd ri Elton John,
ged-tà.
A bheil Gàidhlig ga bruidhinn san
dachaigh? Seo ceist eile. ‘S ann san
dachaigh a tha cànan a’ tòiseachadh. ‘S
e là bochd a th’ann mas e Beurla a tha
pàrantan a’ bruidhinn rin cuid cloinne agus
Gàidhlig aca. Dè an t-iongnadh ged a tha
cùisean mar a tha iad.
Chan eil an òigridh anns na sgoiltean air
an tuath de Leòdhas taobh a-muigh
Steòrnabhaigh a’ bruidhinn na Gàidhlig
anns na coimhearsnachdan aca, mar a
tha mise ga fhaicinn. Tha ar cànan prìseil. Mas e Gàidheil a tha annainn cha
bu chòir nàire a bhith òirnne a’ Ghàidhlig
a bhruidhinn.
Iain M MacLeòid
iainmmacleodten@hotmail.com

Litrichean gu:
Taigh à Mhorair Leverhulme
Ceàrnag Phearsabhail
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2DD
Fòn: 01851 703487
Facs: 01851 706467
sanas@agu.org.uk
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Sgioba “Dè a-Nis” agus Prògram ùr gu
bhith gar toirt
Emma Bunton
chun t-sitig
M
ar a thuirt Caxy beag, brèagha
agus bàn le guth math seinn,
nochd Emma Bunton ann an
stiùidio Dè a-nis? gus innse dhuinn mun
chlàr ùr aice, All I Need To Know. Tha
atharrachadh mòr air tighinn air an tseòrsa ciùil aice agus air a h-aodach bho
làithean nan Spice Girls. Chan eil sgeul
air na sàilean àrda agus na dreasaichean
goirid, tha Baby Spice air tionndadh gu
Lady Spice.
Dh’innis i dhuinn mun òran ùr,
bhruidhinn sinn mu dheidhinn nan
Spice Girls agus dh’ionnsaich i beagan
Gàidhlig fhad ‘s a thagh i dè a b’ fheàrr
leatha; brògan no aodach? Bha e math
fhaicinn gun robh i cho dòigheil agus
deònach oidhirp a dhèanamh agus tha
sinn an dòchas gun till i gus facal
Gàidhlig no dhà eile ionnsachadh.

am biodh sibh “Air an t-Sitig”
càite am biodh sibh? A rèir co às
a tha sibh, dh’fhaodadh nach e
a àite ro thlachdmhor a th’ anns an tsitig ach chan eil dad mì-chàilear mun
phrògram ùr mìosail seo air BBC Radio
nan Gàidheal!
Nuair a chanas Leòdhasach gu bheil
e no i gu bhith “Air an t-Sitig” ‘s ann amuigh a tha iad a’ ciallachadh agus ‘s e
sin dìreach a tha fa-near dhan phrògram
seo.
Gach mìos, tha Agnes Rennie gu
bhith ruith air daoine, bailtean, tachartasan agus cuspairean sgìrean dùthchail
na h-Alba. Bho bhith sireadh shionnach
gu cruinneachadh suipear bhon
chladach, gheibhear blas agus dealbh air
dè tha dol ann an diofar sgìrean agus
còmhradh còmhla ri muinntir an àite
mun deidhinn fhèin agus cuspairean a
bhuineas dhaibh air an dùthaich.
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Sgioba “Dè a-nis?” còmhla ri Emma Bunton

Tha Là na Sròine Deirge air ais air
Dihaoine, 16mh den Mhàirt agus
bidh an là seo cho MÒR ‘s a
ghabhas. Tha cothrom aig a h-uile
duine rudeigin MÒR a dhèanamh air
Là na Sròine Deirge airson beatha
dhaoine eile atharrachadh. Ge bith
dè a nì sibh, beag no MÒR, nì e
feum agus togaidh e airgead. Bidh Là
na Sròine Deirge na bliadhna-sa
NAS MOTHA na bha e a-riamh.
Airson barrachd fiosrachaidh mu
ciamar as urrainn dhuibh pàirt a
ghabhail, thigibh chun na làraich:
www.rednoseday.com/

Càirt Bharraigh

“Cuairt mu Bharraigh”, comhla ri Calum a’ Chail agus Domhnall Lach gach Dimairt 11.30 agus a-rithist air an oidhche aig 10.00 air Radio nan
Gàidheal.

103.5 – 105 FM

’S ged a dh’fhaodadh an t-sitig a bhith
ciallachadh rud eadar-dhealaichte ann
an diofar sgìrean, tuigidh a h-uile duine
am facal, ‘gur math an còcaire an tacras’! Gach mìos, bidh

Alasdair

MacLeòid, sàr-chòcaire, còmhla ri
Agnes anns a’ chidsin a’ bruich rudeigin blasta a th’ air a tharraing bhon
dùthaich!
Cluinnear an ath phrògram “Air an
t-Sitig” air Diardaoin-sa tighinn 22
Gearran aig 1130 agus a-rithist aig
2200.

Seirbheis ùr
foghlaim dhan
òigridh làn greimean
beaga feumail
e am feallsanachd a th’ aig ‘Bitesize’ gu bheil e nas fheàrr cuspair
mòr ullachadh mar greimean
beaga – “bitesize”, tha an dà earrann airson Gàidhlig (fileanta agus luchdionnsachaidh) aig Àrd Ìre a’ leantainn
a’ phrionnsabail seo, agus a’ briseadh
sìos nan cuspairean gu greimean beaga
a tha furasta a dhèanamh an-dràsta ‘s
a-rithist. ‘S e Gàidhlig (luchdionnsachaidh) an earrann as ùire.
Bheir an làrach seo taic do sgoilearan
agus oileanaich ag ullachadh airson
deuchainnean Gàidhlig (luchdionnsachaidh) aig Àrd Ìre. Ciamar fon

‘S

ghrèin a tha làrach-lìn a’ dèanamh seo?
Uill, anns na còig roinnean, sgrìobhadh,
leughadh, èisteachd agus litreachas,
gheibh na sgoilearan agus na hoileanaich fiosrachadh mun dòigh anns
am bu chòir dhaibh dèiligeadh ri ceistean nan deuchainnean. Tha fiosrachadh ann cuideachd mu na rudan a
tha luchd-ceasnachaidh a’ sireadh anns
na freagairtean aca. Tha an làrach seo
a’ toirt taic le rud a tha a’ cur iongnadh
air tòrr dhaoine — gràmar na Gàidhlig.
Ionnsaichidh na sgoilearan seo anns na
greimean “ath-sgrùdaidh” agus gheibh
iad cothrom a dhol thairis air seo le na
greimean “deuchainn”.
Gheibh sgoilearan stiùireadh mun
dòigh anns am bu chòir dhaibh
dèiligeadh
ri
ceistean
nan
deuchainnean,
agus gheibh iad
cothrom sgilean
fhaighinn airson
an deuchainn a
dhèanamh le
misneachd!
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Ionad Chaluim Chille Ìle
Fèille Chaluim Chille 2007
Muile is Eilean Idhe 8mh – 10mh An tt-Ògmhios
BHO ALBA IS ÈIRINN

B i d h c ù r s a i c h e a n s e a c h d a i n e a n n a n G à i d h l i g,
G a e i l g e, s e i n n , c e ò l a g u s a i n m e a n - à i t e
Ì l e a ch a ’ t ò i s e a ch a d h 2 9 A n t - Ò g - m h i o s
l e l u ch d - t ò i s e a ch a i d h ,
a g u s a ’ c r ì o ch n a ch a d h 3 1 A n L ù n a s t a l
l e a d h a r t a i ch .

Prìs £130 san t-seachdain (£100 muinntir Ìle, Dhiùra
agus oileanaich nan ùghdarras ionadail leis am bi
sinnco-obrachadh).
Gabhaidh sinn Individual Learning Accounts
Son dà sheachdain ann an Ìle, no aon ann an Ìle is
aon ann an Sabhal Mòr Ostaig, bidh ìsleachadh prìs
Airson bileag no barrachd fiosrachaidh:
Ionad Chaluim Chille Ìle, Gart na traghad,
Bogh Mòr, Ìle, PA43 7LN
Fòn: 01496 810 818
larach: www.ile.ac.uk pd:fios@ile.ac.uk

CAPERCAILLIE - KÍLA
agus grunn sàr luchd-ciùil eile
Bidh grunn luchd-ciùil ainmeil bho Alba is Èirinn a’ nochdadh aig fèille dhualchais nan
Gàidheal Albannach is Èireannach a thèid a chumail le Colmcille. Bidh an fhèille fad trì latha, a
tha a’ comharrachadh cheanglaichean eadar Gàidheil na h-Alba, na h-Èireann, agus Eilean
Mhanainn, ga cumail ann am pàillean a ghabhas còrr is 1,000 duine suidhichte aig Caisteal
Thorasaigh ann an Muile agus ann an Eilean brèagha Idhe.
PRÌOMH THACHARTASAN NA FÈILLE
CUIRM-CHIÙIL GÀLA LEIS AN LUCHD-CIÙIL AS FHEÀRR AM MEASG GHÀIDHEIL NA
H-ALBA IS NA H-ÈIREANN – CUIRM-CHIÙIL NAN CÒISIREAN LE CÒISIREAN EAGLAISE
IS SGOILE ANN AN EILEAN IDHE – IOMAIN/IOMÁIN – TAISBEANAIDHEAN – CÈILIDH
OIDHCHE HAOINE – TACHARTASAN BHÀTAICHEAN – CLASAICHEAN GÀIDHLIG,
GAEILGE IS GÀIDHLIG EILEAN MHANAINN – CLASAICHEAN CIÙIL IS DANNSA
TRAIDISEANTA – BIADH IONADAIL AGUS DEOCHAN – TACHARTASAN CLOINNE –
AGUS TÒRR A BHARRACHD FEARAS-CUIDEACHD
--------------CUIDEACHD BÀTABÀTA-AISEIG A DH’AONA GHNOTHACH AIR AIS CHUN AN ÒBAIN
OIDHCHE SHATHAIRNE
’S e tachartas fo bhratach Bliadhna Chultarach na Gàidhealtachd 2007 a th’ ann am Fèille
Chaluim Chille 2007 aig Colmcille, agus tha Colmcille a’ toirt buidheachas do Bhliadhna
Chultarach na Gàidhealtachd 2007 agus do Chomhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid airson na taice
ionmhasail fialaidh a thug iad dhan tachartas seo.
Airson tuilleadh fiosrachaidh mu thiocaidean is phrìsean leigibh fios gu Màiri S NicLeòid air:
mairi@colmcille.net
no
0778 613 4951
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