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Comhairle na
Gàidhealtachd: a’ chiad
bhuidheann a th’ air plana
Gàidhlig fhoillseachadh
’S e Comhairle na Gàidhealtachd a’
chiad bhuidheann phoblach ann an
Alba a tha air aonta foirmeil fhaighinn
bho Bhòrd na Gàidhlig a thaobh a’
Phlana Chànain aca.
Thèid am plana, a tha ag amas air
inbhe agus cleachdadh na Gàidhlig a
mheudachadh, a chur an gnìomh air
feadh sgìre Comhairle na Gàidhealtachd
eadar seo agus 2011.
Tha cumhachd aig a’ Bhòrd brath
foirmeil, fo Achd na Gàidhlig, a chur gu
buidhnean poblach ag iarraidh orra
planaichean Gàidhlig ullachadh agus a
chur thuca taobh a-staigh ùine shònraichte.
’S e Comhairle na Gàidhealtachd a’
chiad bhuidheann phoblach a th’ air seo
a dhèanamh. Tha planaichean bho
bhuidhnean eile, leithid Comhairle nan
Eilean Siar, Comhairle Earra-Ghàidheal
is Bhòid agus Pàrlamaid na h-Alba
fhathast a’ dol tro phròiseas aonta a’
Bhùird. Tha dùil ri planaichean bho
Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean
agus Riaghaltas na h-Alba a dh’aithghearr.
Tha Plana Comhairle na Gàidhealtachd a’ toirt a-steach na leanas:
• Com-pàirt shònraichte a bhith aca
ann an leasachadh foghlam Gàidhlig aig
aois ro-sgoile, bun-sgoile agus àrdsgoile.
• Cothroman nas fhèarr a bhith aig
a’ phoball seirbheisean na comhairle
fhaighinn sa Ghàidhlig.
• Inbhe na Gàidhlig a bhith air a hàrdachadh. Bidh Gàidhlig ri fhaicinn ri
taobh na Beurla air soidhnichean agus
air pàipear.
• Cothroman a bhith aig an luchdobrach a’ Ghàidhlig ionnsachadh.
• Buaidh leasachaidhean ann an
gnothaichean na comhairle, air a’
Ghàidhlig, a bhith air am meas
Thuirt ministear na Gàidhlig, Linda
Fabiani: “Tha mi a’ cur fàilte air a’
Phlana Ghàidhlig seo bho Chomhairle
na Gàidhealtachd agus an cois
iomairtean eile nì e cinnteach gun
urrainn do luchd-labhairt na Gàidhlig
seirbheisean poblach cudromach
fhaighinn nan cànan fhèin.
“Tha prògram adhartach aig
Riaghaltas na h-Alba gus piseach a
thoirt air inbhe na Gàidhlig — gus
dèanamh cinnteach gum bi i buan san
àm ri teachd agus gus am bi cothroman
air an cruthachadh far an urrainnear an

cànan a chleachdadh ann an iomadach
suidheachadh eadar foghlam is cultar
agus a bhith ga cleachdadh gu làitheil
ann an seirbheisean poblach.
“Seo a’ chiad Phlana Cànain a chaidh
a chur air adhart le buidheann phoblach
a-mach à sreath dhiubh a tha ag obair
còmhla ri Bòrd na Gàidhlig. Tha mi a’
coimhead air adhart gu mòr ris an
fheadhainn eile fhaicinn agus na buannachdan a thig nan cois do choimhearsnachd na Gàidhlig agus do
dh’Alba.”
Thuirt Coinneach Moireach, Ceannard Bòrd na Gàidhlig: “Tha sinn
toilichte ainmeachadh gun deach a’
chiad Phlana Gàidhlig aontachadh agus
tha sinn a’ cur meal-an-naidheachd air
Comhairle na Gàidhealtachd airson a’
chlach-mhìle chudromach seo a ruighinn.
“Tha na Planaichean Cànain nan
sgàthan air na thathas ag iarraidh
coileanadh ann am Plana Nàiseanta na
Gàidhlig agus tha iad a’ ciallachadh gun
urrainn do luchd-labhairt na Gàidhlig
agus luchd-ionnsachaidh cuid de na
seirbheisean poblach fhaighinn sa chànan nas trice. Cuidichidh seo gus a’
Ghàidhlig a dhèanamh nas fhaicsinnich
ann an obair an ùghdarrais. Chruthaich
Comhairle na Gàidhealtachd plana as
urrainn an t-amas seo a choileanaidh.
“Tha e cudromach cuimhneachadh
nach ann mu dheidhinn a bhith a’
sparradh na Gàidhlig air buidhnean no
air daoine a tha Planaichean Cànain
Gàidhlig, ach mu dheidhinn cothroman
a thoirt do dhaoine. Tha am Bòrd, agus
na buidhnean leis a bheil sinn ag obair
ann an com-pàirteachas, ag iarraidh
barrachd chothroman a chruthachadh
airson luchd-labhairt na Gàidhlig agus
daoine aig a bheil ùidh sa Ghàidhlig a
bhith ga cleachdadh cho tric ’s a ghabhas ann an suidheachaidhean làitheil.”
Thuirt Sandy Park, neach-gairm
Comhairle na Gàidhealtachd: “Tha mi
uabhasach toilichte gur e a’ chomhairle
againne a’ chiad bhuidheann ann an
Alba a fhuair aonta bho Bhòrd na
Gàidhlig airson Plana Cànain.
“Rinn sinn oidhirp mhòr gus am
Plana a tha seo a leasachadh, rud a tha
a’ sealltainn ar dealas ann a bhith a’ cur
cànan is cultar na Gàidhlig air adhart.
Tha e air a stèidheachadh air a’ phrionnsabal spèis co-ionann don Ghàidhlig
agus don Bheurla agus tha e ag aith-

Sgoilearan à Àrd-sgoil a’ Phluic a’ faighinn duaisean

Sgioba na sgoile: Jennifer NicFheargais, Catriona Galloway agus Heather NicChoinnich còmhla ri Adam Flemming bho “Newsround”

Tha sgoilearan à Àrd-sgoil a’
Phluic air duais a chosnadh
bhon BhBC o chionn ghoirid
airson a bhith ag aithris naidheachdan.
Ghabh na sgoilearan pàirt
ann an ‘Aithris Naidheachd
Sgoile a’ BhBC’, agus bhuannaich iad an duais airson an
obair ionmholta a rinn iad.
Chaidh iad sìos a Lunnainn
air Dihaoine 16 Cèitean, airson an duais aca fhaighinn
ann an Aonad Telebhisein a’
BhBC, bho Adam Flemming
bhon a’ phrògram Newsround.
Bha Mark Byford, Fo-àrdstiùiriche a’ BhBC an làthair

cuideachd agus mhol e na
sgoilearan airson an obair
chruaidh a rinn iad.
Thuirt
Donnchadh
Fearghasdan, ceannard Àrdsgoil a’ Phluic: “Tha sinn air
leth toilichte gun robh
cothrom aig na sgoilearan
Gàidhlig againn pàirt a ghabhail ann an Aithris Naidheachd Sgoile a’ BhBC’.
“Chòrd e ri na sgoilearan
againn gu mòr cuireadh
fhaighinn a dhol gu Television Centre ann an Lunnainn agus tha mi toilichte
gu bheil daoine ag aithneachadh gu bheil àite
bunaiteach aig a’ Ghàidhlig

neachadh gur e pàirt cudromach de bheatha na Gàidhealtachd a tha sa Ghàidhlig.”
Agus thuirt an Comhairliche Seumas Friseal, cathraiche
Comataidh na Gàidhlig: “Tha am plana seo a’ cur an cèill prògram leasachaidh ceithir-bliadhna agus molaidhean airson
structar taic gus na leasachaidhean sin a chumail suas. Le
taic bho Sgioba Leasachaidh Gàidhlig agus Comataidh na
Gàidhlig thèid dealas na Comhairle a thaobh na Gàidhlig a
dhearbhadh agus cumar sùil air na poileasaidhean agus am
planadh airson na Gàidhlig thairis air seirbheisean na
Comhairle air fad. ’S e ar n-amas a bhith a’ toirt cothrom
dhan phoball seirbheisean na Comhairle fhaighinn tro
mheadhan na Gàidhlig, a rèir phoileasaidhean buntainneach
na Comhairle.
“Mar phàirt dhen a seo bidh sinn a’ tarraing aire dhaoine
dhan Ghàidhlig gus am bi deagh rùn am measg an t-sluaigh

anns na meadhanan agus
ann am foghlam.
“Abair gun robh sgeulachdan air leth aig na sgoilearan
a’ tilleadh à Lunnainn.”
Air 13 Màrt, rinn
sgoilearan eadar aois 12 agus
13, à 300 sgoil ann am
Breatainn, aithrisean naidheachd leotha fhèin. A-mach
às na ghabh pàirt, bha fichead ’s a sia sgoil ann an Lunnainn aig BBC Television
Centre, airson na duaisean
aca fhaighinn. ’S e Àrd-sgoil
a’ Phluic an t-aon sgoil à Alba
a bha an làthair.
Mar phàirt den duais aca,
fhuair na sgoilearan cuairt

timcheall a’ BhBC agus chunnaic iad na stiùideothan agus
an seòmar naidheachd.
Choinnich iad ri Humphrey
à Sportsround agus Lizo
Mzimbo a bha ag obair air
Newsround.
Rinn sgoilearan à Àrdsgoil a’ Phluic an aithris aca
an dà chuid ann an Gàidhlig
agus ann am Beurla, le taic
bho Sheumas Dòmhnallach
à BBC Radio nan Gàidheal.
Fhuair an sgoil taic airgid
bho Bhòrd na Gàidhlig, airson a dhol a Lunnainn gus an
duais a thogail.

airson an cànan a leasachadh. Tha sinn airson raon de
chothroman a thabhann dhan òigridh airson Gàidhlig
ionnsachadh san sgoil agus ann an ionadan-ionnsachaidh le
bhith a’ cluiche pàirt mhòir ann an leasachadh foghlam tro
mheadhan na Gàidhlig aig ìre ro-sgoil agus ann an cùramchloinne sa chànan; a’ freagairt an iarrtais bho phàrantan airson foghlam bun-sgoil tro mheadhan na Gàidhlig agus a’
leudachadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns na hàrd-sgoiltean.
“Tha sinn airson Gàidhlig a bhrosnachadh anns an
dachaigh agus cuideachd sa choimhearsnachd air fad. Tha
sinn airson siostam ionnsachaidh Gàidhlig farsaing agus coòrdanaichte a thabhann airson inbhich, rud a bheireadh an
cothrom dha luchd-ionnsachaidh a’ Ghàidhlig aca a thoirt
air adhart seachad air beatha a’ phlana seo.”
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Le Joy Dunlop

An Gàidheal Ùr
Nach e a bha fada tighinn ach aig
a’ cheann thall tha a’ ghrian a’
deàrrsadh, tha na h-eòin a’
ceileireadh agus tha duilleagan
uaine air na craobhan a-rithist.
Airson na ciad turais am-bliadhna
chan fheum mi sgàilean no miotagan agus ’s urrainn dhomh beagan
ùine a chaitheamh nam shìneadh
sa ghàrradh taobh a-muigh an
taighe. Mar a chanas an t-òran ainmeil, tha an samhradh air tighinn
agus nach mi a chuireas fàilte
chridheil air.
Cha leig mi a leas ath-innse
mar a tha mìosan an t-samhraidh
a’ còrdadh rium cho mòr. Chan ann
a-mhàin gu bheil mi a’ coimhead
nas fhallain le beagan dath air mo
ghruaidhean ach tha an tìde a’
toirt togail dom chridhe agus chan
eil na duilgheadasan agam a’ coimhead a cheart cho duilich ’s a bha
iad roimhe. Ach ged a tha mi air
bhioran gun urrainn dhomh
còtaichean an earraich a chur
dhìom, bhuail e orm an t-seachdain
seo gu bheil rud no dhà ann mun
t-samhradh nach eil daonnan cho
tarraingeach. ’S ann ceangailte ri
aon rud a tha iad cuideachd agus
dè th’ ann ach turasachd.

Cuin ‘s Caite
Dihaoine 20 Ògmhios
Steòrnabhagh – Thèid cèilidh a chumail ann an Club Iasgaich a’ bhaile bho 8f gus airgead a chruinneachadh dha
Dùn Berisay. Bidh Còisir Lacasdail, Oidhche Chiadain, Dòmhnall Angaidh MacMhathain, Iain MacAoidh agus mòran eile
a’ gabhail pàirt. Bidh fàilte chridheil oirbh uile!
Là na Sàbaid 22 Ògmhios
Lossiemouth – Thèid cuirm-chiùil a chumail anns an Warehouse bho 7.30f le Dougie MacGilleathain. Cosgaidh
ticeadan £15 agus gheibhear iad aig info@thewarehousetheatre.co.uk no cuiribh fòn air 01341 814 004.
Diluain 23 Ògmhios
Drùim na Drochaid – Thèid cuirm-chiùil a chumail le Chris
Stout agus a chòmhlain ann an Talla Ghlleann Urchadain
njp 8f. Cosgaidh ticeadan £10/8. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air 01456 450 528
Dimàirt 24 Ògmhios
Muile – Thèid cèilidh a chumail le Rachel Hair agus Joy Dunlop anns An Tobar bho 8.30f. Cosgaidh ticeadan £8/6. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig arts@antobar.co.uk no cuiribh
fòn air 01688 302 211.
Diardaoin 3 Iuchar
Strathpeffer – Bidh Julie Fowlis agus a còmhlain a’ toirt
thugaibh cuirm-chiùil bho 8.30f. Cosgaidh ticeadan £13.50
/ 11. Tuilleadh fiosrachaidh aig enquiries@strathpefferpavillion.org no cuiribh fòn air 01997 421 008.
Là na Sàbaid 6 Iuchar – Dihaoine 11 Iuchar
Uibhist a Deas – Thèid Ceòlas 2008 a chumail eadar na
làithean seo ann an Dalabrog, Uibhist a Deas. Seachdain
làn de cheòl, dannsa agus òrain Ghàidhlig anns a’ choimhearsnachd seo. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air
làrach-lìn na fèise, www.ceolas.co.u k no cuiribh fòn thuca
air 01878 700 154
Diluain 7 Iuchar – Dihaoine 11 Iuchar
Tiriodh – Thèid Fèis Thiriodh 2008 a chumail eadar na làithean
seo eadar 10.30m agus 3.00f gach latha. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho Sharon NicFhionghuin air 07856 9011
69 no cuiribh post-dealain thuice aig
yazzomarzi@yahoo.co.uk.
Disathairne 12 Iuchar
Loch an Inbhir – Thèid cuirm a chumail le còmhlain Anna
Massie ann an Talla Bhaile Loch an Inbhir. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air 01571 844 262.
Diciadain 16 – Disathairne 19 Iuchar
Eilean Leòdhais – Thèid Feis Cheilteach Innse Gall na bliadhna seo a chumail, le consartan, cèilidhean, bùthtan-obrach,
dannsa agus theatar sràide, agus mòran eile. Bidh na Saw
Doctors, na Red Hot Chili Pipers, The Chair, Seth Lakeman,
Còmhlan Julie Fowlis, Bodega, Shooglenifty agus mòran eile
a’ cluiche san teanta mhòr. Gheibhear ticeadan agus fiosrachadh sam bith eile aig www.hebceltfest.com neo cuiribh
fòn air 01851 621 234.
Là na Sàbaid 20 Iuchar
Inbhir Nis – Thèid consart a chumail ann am Pàirc Bught air
an fheasgair seo le na Proclaimers bho 6f. Cosgaidh ticeadan
airson £28.50 agus gheibhear iad air 0844 847 2269.

Sa chiad dol-a-mach tha làn
fhios agam cho cudromach ’s a tha
turasachd do dh’eaconamaidh na hAlba, gu h-àraidh sa Ghàidhealtachd ’s ann an Earra-Ghàidheal.
Cha mhòr nach fhaic thu ar coimhearsnachdan a’ tighinn beò nuair
a thig na mìltean a thadhal oirnn
a-rithist: fosglaidh na bùithtean nas
anmoiche, tha na taighean-bidhe
uile loma-làn agus tha muinntir an
àite uile cho sona ri bròig leis na
sgillinnean mòra a tha air ais nam
pòcaidean. Ach ged a tha mi
toilichte fàilte a chur orra airson
nan adhbharan seo, feumaidh mi
aideachadh gum b’ fheàrr leam
aig amannan gun robh iad an
Hiort.
Dh’ èirich am faireachdainn sin
a-rithist an t-seachdain seo nuair
a chuir mi ùine mhòr seachad ag
obair air feadh na h-Alba. Ged a
bha e fìor shnog na seallaidhean
àlainn fhaicinn anns na ceàrnaidhean eadar-dhealaichte, cha mhòr
gun do chaill mi mo chiall le droch
ghiùlan an luchd-turais. An
toiseach, shaoileadh tu nach robh
eòlas sam bith aca air mar a tha
rathaidean ag obair, gu h-àraidh
rathaidean singilte na Gàidhealtachd. Cha mhòr gu bheil e eucomasach dhaibh dràibheadh nas
luaithe na deich mìle fichead san
uair ge brith càite bheil iad, san
dùthaich no sa bhaile mhòr.
Tuigidh mi gu bheil seallaidhean na
h-Alba nas eireachdail na àite sam
bith ach am feum iad coimhead
orra fhad ’s a iad air cùl na cuibhle?
Cha mhòr gun deach mo mhurt
turas no dhà nuair a theab iad
draibheadh far an rathaid air an
dearbh adhbhar seo. Ged nach eil
e na iongnadh gur toil leotha dealbhan a thogail dhe na seallaidhean

brèagha, chan eil leisgeul ann gus
stad ann am meadhan an rathaid
airson seo a dhèanamh. Cha mhòr
gun tàinig ceò a-mach às mo chluasan an latha eile às dèidh dhomh
feitheamh airson cairteal na huarach fhad ’s a thog cuideigin
dealbhan de chrodh Ghàidhealach
bho gach taobh dhiubh. Tha fios
agam gu bheil na beathaichean seo
tarraingeach ach nach urrainnear
seo a dhèanamh bho iomall an
rathaid?
’S e na bothanan-siubhail an rud
as lugha orm ged-thà. Tha fios
agam gur iad sàr-dhòigh gus cuairt
a dhèanamh timcheall na Gàidhealtachd ach chan eil carbad eile
san t-saoghal a chuireas dragh nas
motha orm air na rathaidean. An
toiseach, tha iad cho slaodach ri
seilcheag ’s cho leathann ’s nach
urrainn dhomh faighinn seachad
orra aig àm sam bith mura h-eil
rathad math dìreach air mo
bheulaibh (agus tha fios agaibh uile
gur h-ann ainneamh a gheibhear
seo
sa
Ghàidhealtachd).
Shaoileadh tu gum biodh dràibhearan nan carbadan seo mothachail air seo ’s gun toireadh iad an
aire do luchd-siubhail eile ach tha
amharas orm gu bheil iad a’ dràibheadh cho slaodach ’s a ghabhas gus
toileachas fhaotainn às an fheirg
agam. A bharrachd air seo, tha e
follaiseach nach eil àiteachanseachnaidh sna dùthchannan aca
leis nach urrainnear an cleachdadh gu ceart. ’S ann tric a thig carbad gam ionnsaigh agus, an àite
stad san àite cheart, tha agam ri
iomall an rathaid a dhìreadh gus
nach buaileamaid a chèile. Na
tòisich mi nas motha air an fheadhainn a bhios a’ dràibheadh anns
gach àite-seachnaidh a chì iad, fiù

Clàr-ama ùr airson Fèis Bhlas
Tha an fhèis Ghàidhlig “Blas”, a tha
air sìor fhàs sna beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh, a’ leudachadh a-rithist am-bliadhna le
clàr-ama nas motha agus nas fharsainge.
Bidh 45 tachartas air feadh na
Gàidhealtachd, le consart air itealan
Cessna a tha a’ sgèith aig 3000 troigh
tarsainn na sgìre nam measg. Bidh
luchd-ciùil às an dùthaich seo fhèin
agus à dùthchannan eile aig an fhèis
eadar 5 agus 13 Sultain agus thèid
farpais a chumail gus cothrom a
thoirt dha cuideigin sgèith anns a’
phlèana thairis air a’ Ghàidhealtachd.
Tha iomadh nì cudromach eile gu
bhith anns a’ phrògram son 2008 a

Thèid urram a thoirt dha ciùil na mna ann an “Cherish The Ladies”

tha a’ neartachadh taic na fèise dhan
Ghàidhlig agus na ceanglaichean ri
Ceap Breatainn. Nam measg tha
consart leis na Chieftains, luchdciùil iomraiteach à Èirinn. Tha
Paddy Moloney os cionn a’ chòmhlain seo a choisinn sia duaisean
Grammy. Am measg nan aoighean a
bhios còmhla riutha air an àrd-ùrlar
bidh Jon agus Nathan Pilatzke,
bràithrean à Canada a nì dannsa ’s
lùth-chleasachd.
Cuideachd aig Blas, bidh Phil
Cunningham, a th’ air fear de na
cluicheadairean bogsa as adhartaiche a bh’ ann a-riamh agus Aly
Bain, aig a bheil ainm mar shàrfhìdhlear traidiseanta. Bidh JP
Cormier à Ceap Breatainn, a tha ainmeil airson na bhios e a’ cluiche de
dh’ionnstramaidean agus airson
sgrìobhadh is cluiche ciùil, a’
nochdadh cuideachd. A’ cumail taic

An còmhlan ainmeil Èireannach, na Chieftains

ris air a’ phiàna, bidh a bhean, Hilda
Chiasson-Cormier. A bharrachd
orrasan, bidh am prìomh chòmhlan
Èireannach-Ameireaganach Cherish the Ladies ann agus, à Alba, na
Peatbog Faeries, Julie Fowlis, Alyth
NicCarmaig agus Shooglenifty.
Thuirt Stiùiriche na Fèise, Donna
NicRath: “Tha Blas na bliadhna seo
dha-rìribh blasta. Seo an ceathramh
bliadhna againn agus bidh am prògram a’ toirt a-steach ceòl, Gàidhlig,
biadh agus bùithtean-obrach a bheir
neart do dhualchas na sgìre.
“Tha Blas a’ comharrachadh na
Gàidhealtachd agus a’ toirt cothrom
dha coimhearsnachdan ceòl beò a
mhealtainn. Tha e a’ toirt cothrom do
luchd-ciùil òg, a’ mhòr-chuid dhiubh
bho na Fèisean, ionnsachadh bho
shàr-chluicheadairean traidiseanta.
Tha farpais gun samhail againn gus
an fhèis a chur gu dol. Bidh sinn a’

’s ged nach eil dad air am beulaibh
no an fheadhainn nach cleachd idir
iad. Ciamar a tha iad cho doirbh
a thuigsinn? Feumaidh gu bheil mi
nas glice na bha mi an dùil.
Chan ann air na rathaidean amhàin a lorgar an luchd-turais
seo, gu mi-fhortanach chan eil thu
sàbhailte bhuapa nuair a tha iad
nan cois a’ gabhail cuairt sna bailtean. Chan eil e gu diofar ma tha
iad leotha fhèin no ann am buidheann, tha e coltach nach urrainn
dhaibh diofar fhaicinn eadar an
rathad agus an cabhsair. Cha mhòr
gun do chuir mi às ri buidheann
dhuibh o chionn ghoirid nuair a
choisich iad tarsainn an rathaid
nuair a bha i làn làraidhean ’s
càraichean. Bha iad coltach ri caoraich, cho luath ’s a ghluais aon
dhuibh lean a h-uile duine eile e
gun sùil a thoirt timcheall orra agus
mura b’e gun do stad mi sa bhad,
bhiodh cuid dhuibh fhathast a’
faighinn leabaidh ’s bracaist bho
ospadail an Òbain.
Ach ged a bhios mi a’ gearan,
chan eil mi idir a’ smaoineachadh
nach bu chòir do luchd-turais a
bhith ceadaichte san dùthaich seo.
Saoilidh mi gun obraicheadh
cùisean tòrr nas fhèarr nam biodh
dà rathad againn, tè airson muinntir an àite agus tè eile airson
luchd-turais (’s dràibhearan slaodach cuideachd). Nach mi a
bhiodh dòigheil ’s cha bhiodh feum
nas motha air an t-soighne digiteach a chunnaic mi an latha eile
ag ràdh gu bheil, “fearg ag adhbharachadh thubaistean”. Deagh
chomhairle gun teagamh, ach chan
eil mi fhathast buileach cinnteach
cò dha a tha iad gu h-oifigeil.

toirt seachad paidhir thiocaidean
airson gach tachartas agus, air a’
cheann thall, buannaichidh cuideigin
turas air Cessna. Tha sinn airson
sealltainn cho eadar-dhealaichte ’s a
tha dualchas na Gàidhealtachd. Tha
sinn dha-rìribh a’ dèanamh sin leis
a’ phrògram seo agus leis na
farpaisean.”
Chuir Linda Fabiani, Ministear a’
Chultair, fàilte air prògram Blas
2008 agus thuirt i: “Tha an Riaghaltas seo a’ toirt taic do bheatha chultarach làidir is misneachail ann an
Alba – agus tha a’ Ghàidhlig agus a
dualchas an teis meadhan seo. Tha
fèis Bhlas a’ togail air soirbheachadh
nam Fèisean, agus bheir i spionnadh
do cheòl traidiseanta is dhan
Ghàidhlig air feadh na h-Alba, agus
air feadh an t-saoghail. Tha mi a’ cur
fàilte air prògram Blas 2008 a bhios
na mheadhan air sealltainn cho cudromach ‘s a tha dualchas beairteach
do bheatha na Gàidhealtachd.”
Chaidh Blas a dhealbh le
Comhairle na Gàidhealtachd ann an
co-bhonn ri Fèisean nan Gàidheal
agus am Promoters Arts Network.
Thuirt Sandy Park, Neach-gairm
Comhairle na Gàidhealtachd: “Ann
am beagan bhliadhnaichean, tha
Blas air tighinn gu bhith na phrìomh
fhèis sa Ghàidhealtachd a tha a’ cur
chùisean air dòigh le freumhaichean
sa Ghàidhealtachd. Tha Comhairle
na Gàidhealtachd a’ cur luach mòr air
na tha Blas a’ cur ri beatha agus
eaconomaidh na sgìre, na tha iad a’
dèanamh dhan òigridh agus mar a
tha iad a’ neartachadh na Gàidhlig.
Tha sinn gu mòr airson taic a chumail ri Blas ’s iad ag obair airson a’
Ghàidhealtachd a chur air adhart.”
’S ann bho EventScotland a tha
maoineachadh na fèise a’ tighinn.
Thuirt an t-Àrd Oifigear aca, Paul
Bush: “Tha am Prògram Sgìreil na
chothrom math airson fèisean mar
Bhlas gus an h-amas aca son fàs a
choileanadh. Bha iomadh tagradh
againn airson maoineachadh agus
bha e gu math doirbh taghadh a
dhèanamh. Tha sinn toilichte leis
mar a tha iarrtasan san raon seo air
a bhith a’ sìor fhàs sna bliadhnaichean mu dheireadh agus tha
sinn toilichte gun urrainn dhuinn taic
a thoirt dha Blas am-bliadhna.”
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Naidheachdan

Fìor bhrosnachadh aig coinneamh
nam pàrant
Thàinig pàrantan à diofar sgìrean ann
an Alba còmhla anns a’ Ghearasdan airson coinneamh bhliadhnail Comann
nam Pàrant (Nàiseanta).
Chuala iad mu dheidhinn soirbheachadh nan sgoiltean Ghàidhlig ann
an Glaschu agus Inbhir Nis agus mu
dheidhinn an iomairt anns a’ Ghearasdan gus sgoil Ghàidhlig a chruthachadh.
Às dèidh na coinneimh foirmeil,
thug Donald NicThom, ceannard Sgoil
Ghàidhlig Ghlaschu, seachad òraid
inntinneach air a’ chuspair, “An-dè, andiugh is a-màireach, Sgoil Ghàidhlig
Ghlaschu”.
Às dèidh sin bha cothrom ann ceistean a chur air panal air an robh Donaidh
Dòmhnallach,
ceannard
seirbheisean foghlaim aig Comhairle na
Gàidhealtachd agus Coinneach
Moireach, ceannard Bòrd na Gàidhlig
a bharrachd air Donalda i fhèin.
Thuirt Mgr Moireach: “Bha e na
thoileachadh do Bhòrd na Gàidhlig

coinneachadh ri Comann nam Pàrant
(Nàiseanta) agus tha sinn taiceil dha na
còmhraidhean misneachail a tha a’
gabhail àite eadar riochdairean choimhearsnachdan ionadail agus Comhairle
na Gàidhealtachd air solar sgoiltean
Gàidhlig.
“Tha am Bòrd fìor dheònach taic a
chumail ri fàs foghlam tro mheadhan na
Gàidhlig, agus nì sinn ar n-uile dhìcheall
adhartas agus leasachaidhean a
chuideachadh agus a bhrosnachadh air
feadh na h-Alba.”
Thuirt Dawn Morgan, neachcathrach ùr Comann nam Pàrant
(Nàiseanta): “Tha e an-còmhnaidh
math a bhith a’ cluinntinn mun adhartas iongantach a tha ga dhèanamh aig
a h-uile ìre de dh’fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Sgoil Ghàidhlig
Ghlaschu. Tha sinn an dòchas an t-aon
rud fhaicinn ann am Bun-sgoil
Ghàidhlig Inbhir Nis a dh’fhosgail ambliadhna agus tro ùine ann an sgoiltean
Gàidhlig air feadh na h-Alba.
“‘S ann tro lèirsinn agus dealas nam
pàrantan a thàinig na sgoiltean Gàidhlig
ann an Glaschu agus Inbhir Nis gu bith.
Tha e gu math brosnachail a bhith a’

cluinntinn mun ùidh ann an sgoiltean
fa leth a tha ag èirigh ann am buidhnean
Comann nam Pàrant air feadh na hAlba, leithid an iomairt anns a’ Ghearasdan. Tha sinn a’ guidhe gach
soirbheachadh dhaibh uile agus a’ tabhann ar làn-thaic dhaibh.
“Cho math ri bhith a’ cur ris an iarrtas agus a’ coimhead airson cothroman
leudachaidh tro sgoiltean Gàidhlig,
leanaidh sinn oirnn le bhith a’ sireadh
leasachadh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre na h-àrd-sgoile
agus tha sinn cuideachd an dòchas aire
dhaoine a tharraing gu foghlam tro
mheadhan na Gàidhlig agus àireamhan
sgoilearan àrdachadh tro lìonradh de
phàrantan.
“Bu mhath leinn taing a thoirt do
Bhòrd na Gàidhlig agus do Chomunn
na Gàidhlig airson an taic a-rithist ambliadhna. Bu mhath leinn cuideachd
taing a thoirt dhan a h-uile duine —
pàrantan, tidsearan, luchd-taic — a
tha an sàs ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig agus a tha ag obair gu
cruaidh gus a dhèanamh soirbheachail.”

Cùrsa ùr do dh’Àrd Sgoilearan Gàidhlig ann an Alba
Tòisichidh cùrsa goirid ùr ann am
meadhan an Lùnastail am-bliadhna
aig Sabhal Mòr Ostaig a tha ag amas air
cuideachadh a thoirt do sgoilearan a tha
ag ionnsachadh Gàidhlig anns an
àrd-sgoil.
Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, thèid
“Seachdain nan Sgoilearan” a chumail
air an t-seachdain mu dheireadh de
làithean saora an t-samhraidh, is iad an
dùil gum faigh fichead sgoilear cothrom
na sgilean aca ann an èisteachd is
labhairt a thoirt air adhart tron
chùrsa, às dèidh còrr is sia seach-

dainean far na sgoile.
Thuirt Chris DePlano, co-òrdanaiche
nan cùrsaichean goirid aig Sabhal Mòr
Ostaig: “An dèidh a bhith a’ bruidhinn
ri tidsearan, pàrantan, is sgoilearan, tha
sinn a’ tuigsinn gu bheil iarrtas mòr ann
airson cùrsa Gàidhlig do luchdionnsachaidh a tha a’ dèanamh Gàidhlig
aig àrd-ìre, gu sònraichte a thaobh
sgilean còmhraidh.
“Air sgàth sin, tha sinn an dùil cùrsa
mar seo fheuchainn airson a’ chiad uair
eadar 11-15 an Lùnastal, air an t-seachdain mus till na sgoilearan dhan sgoil.

Tha seo gu sònraichte airson
sgoilearan a tha a’ tòiseachadh air
Gàidhlig àrd-ìre agus bithear a’ cleachdadh geamannan, dràma is gnìomhan
eile gus na sgilean còmhraidh is èisteachd aca a leasachadh.”
Gheibh na roinnean Gàidhlig anns
gach àrd sgoil air feadh na h-Alba tuilleadh fiosrachaidh agus foirmichean iarrtais. Bu choir do sgoilearan aig a
bheil ùidh anns a’ chùrsa bruidhinn ris
an tidsear aca sa chiad dol-a-mach.

Àrd-oifigear ùr aig a’ Chomunn Ghàidhealach

Air chuairt tro
sgìre na Gàidhealtachd

Plana a’ Ghearasdain
Thèid plana-gnìomh a chur air chois
gus ìomhaigh a’ Ghearasdain a leasachadh agus barrachd dhaoine a
thàladh chun a’ bhaile.
Tha grunn de bhuidhnean
poblachd na sgìre air a thighinn
còmhla gus roi-innleachd a chur air
chois a bheir togail dhan àite mun
chladach agus dha meadhan a’ bhaile
fhèin.
Thèid eòlaichean fhastadh anise gus molaidhean foirmeil a chur
air adhart leis an dòchas gun tèid aontachadh orra taobh a-staigh bliadhna.
Ann an aithisg a chaidh ullachadh
dha Comhairle na Gàidhealtachd
chaidh a ràdh gun robh cothroman air

leth an cois a bhith ag ath-nuadhachadh nan ceàrnaidhean as trainge
dhen bhaile, leis mar a tha ìomhaigh
a’ Ghearasdain air sìor dhol am meud.
Thuirt cathraiche comataidh
dealbhachaidh na comhairle, Drew
Hendry: “Mar an dàrna baile as
motha sa Ghàidhealtachd agus mar
àite gu math trang le luchd-turais, tha
an Gearasdan riatanach do ar eaconamaidh. Tha mi gu mòr a’ coimhead
air adhart ri bhith ag obrachadh leis
a’ bhuidheann-obrach gus planagnìomh a chur air chois.”

Airgead do VisitScotland
Tha Comhairle na Gàidhealtachd
air faisg air £500,000 a thoirt do VisitScotland mar thoradh air cho cudromach ‘s a tha turasachd don sgìre.
Thèid an t-airgead a chleachdadh
airson a’ bhuidheann a chuideachd
nan obair air a’ Ghàidhealtachd, seach
gur e turasachd an gnìomhachas as
motha sa sgìre.
Tha an taic a’ ciallachadh gum
faigh a’ bhuidheann air pròiseactan
ionadail a chur air adhart, mar na diofar ionadan beaga turasachd a chumail
fosgailte agus dòighean siubhail sònraichte a shanasachd.
A’ bruidhinn aig coinneimh leis a’

chomhairle, thuirt àrd-oifigear VisitScotland: “Tha mi fìor thoilichte a
bhith an seo agus am prìomhachas a
tha a’ chomhairle a’ toirt do
ghnìomhachas na turasachd fhaicinn.
Bha an còmhradh air leth feumail a
thaobh fiosrachadh fhaighinn air an
adhartas a tha sinn a’ dèanamh agus
gus sùil a thoirt air an àm ri teachd.
“Le bhith a’ tabhann sheallaidhean mìorbhaileach agus cultair sònraichte, a thuilleadh air raon farsaing
de thachartasan, tha a’ Ghàidhealtachd ann an suidheachadh làidir
airson an tuilleadh teachd-a-steach a
thàladh.”

Saorsa a’ Phrionnsa
Tha An Comunn Gàidhealach air ainmeachadh gur e Iain Moireasdan a
ghabhas dreuchd an Àrd-oifigeir. ‘S
ann à Nis ann an Leòdhas a tha Mgr
Moireasdan (48) ged a tha e a’ fuireach
le theaghlach ann am Broughty Ferry.
Bidh e a’ tòiseachadh san dreuchd
ùr a tha stèidhichte ann an Inbhir Nis
air 1 Iuchar 2008. Gu ruige seo bha Mgr
Moireasdan an sàs ann an obair
turasachd mar Mhanaidsear Ionmhais
is Rianachd aig Bòrd Turasachd
Mhachair Aonghais is Dhùn Deagh.
Thuirt ceann-suidhe a’ Chomuinn,
Iain MacLeòid: “Tha sinn fìor thoilichte
Iain Moireasdan fhaighinn mar Àrdoifigear. Tha sinn a-nis a’ coimhead air
adhart ri obair a’ Chomuinn tron Mhòd
Nàiseanta Rìoghail agus na Mòdan
Ionadail a thoirt air adhart ann an cobhuinn ri ar luchd-obrach, buill a’
Chomuinn agus na prìomh bhuidhnean
ann an Alba agus thall thairis a tha a’
toirt taic dha na tachartasan sin. Tha

Iain Moireasdan

Iain air a bhith an sàs gu saor-thoileach
ann an obair leasachaidh na Gàidhlig air
taobh ear-dheas na h-Alba mar
eagraiche ionadail agus mar bhritheamh
Gàidhlig aig mòdan ionadail. A bharrachd air an sin tha e mion-eòlach air
feumalachdan a’ chànain agus mar as
urrainn don Chomunn a bhith a’ cur ri
obair leasachaidh na Gàidhlig tron
Phlana Nàiseanta.”
Thuirt Mgr Moireasdan: “Tha mi gu
mòr a’ coimhead air adhart ri bhith nam
Àrd-oifigear air a’ Chomunn Ghàidhealach. Tha mòran ri dhèanamh gus
cothroman cleachdaidh ar cànan agus
ar cultar a bhrosnachadh tro na Mòdan
agus am measg ballrachd na buidhne.
’S e dùbhlan a bhios ann,
ach tha e a’ toirt
toileachas mòr dhomh
an cothrom seo fhaighinn a bhith an sàs ann an
obair leasachaidh na
Gàidhlig.”

Seanfhacal na
na mìos
mìos
Seanfhacal
“Chan e rogha nam muc a gheibh fear na faoighe”
Uaireigin, b’ e cleachdadh cumanta a bha ann am faoigh ann an cuid de cheàrnaidhean de Èirinn agus de
Ghàidhealtachd ’s de Ghalldachd na h-Alba. Nam biodh droch sheusan àitich air a bhith ann, cha robh
daoine measail idir ga fhaicinn mar thruailleachd a bhith a’ faoigh airson sìol no airson clòimh. A rèir
Alasdair MhicNeacail sa chruinneachaidh de sheanfhacail a chuir e ri chèile san naoidheamh linn deug,
bha an seòrsa faoigh seo a’ gabhail àite le càraidean òga a bha an impis pòsadh no a bha air ùr phòsadh,
airson an cuideachadh le dachaigh a stèidheachadh dhaibh fhèin. Agus gu dearbha, tha daoine fhathast
a’ feuchainn ri tiodhlacan feumail a thoirt do a leithid de chàraidean is aithne dhaibh.
Agus tha sin gar toirt chun an t-seanfhacail: Chan e rogha nam muc a gheibh fear na faoighe. Tha MacNeacail a’ smaoineachadh gur dòcha gur ann à Èirinn a thàinig an seanfhacal bho thùs, oir tha e ag ràdh
nach robh mucan a-riamh ro chumanta air a’ Ghàidhealtachd.. Dh’fhaodadh sinn smaoineachadh gur iad
dèircich a bhios a’ faoigh san là a th’ ann, agus is iongantach mur eil sin ceart gu ìre mhòir. Mar sin, a rèir
an t-seanfhacail, chan fhaigh an dèirceach ach an rud a bheirear dha – cha bhi roghainn aige a thaobh
ciod a gheibh e. Cha toir neach sam bith, saoilidh sinn, rudan luachmhor dhaibhsan a bhios a’ faoigh –
mar sin cha bhi rogha nam muc aca.
Tha sgeulachd ann mu thrì buidhnean a chaidh a dh’fhaoigh aig àm Nollaig agus a choinnich airson
na chruinnich iad a roinn eatarra. Ach bha aon nì air fhàgail an dèidh dhaibh gnothaichean a roinn. Thòisich
an t-sabaid, cha b’ ann le na dùirn ach le na dagaichean. Chaill iad uile am beatha, ach aon fhear a-mhàin
a-mach à ochd duine deug. Fhuair esan, gu ìre, rogha nam muc, ach cha d’ fhuair càch rogha sam bith,
eadhan rogha nam muc! A rèir coltais, chan e moladh a tha an seanfhacal a’ dèanamh air faoigh.
Dòmhnall Iain MacÌomhair

Thèid Saorsa Ghallaibh a
bhuileachadh air a’ Phrionnsa Teàrlach, air a’ bhliadhna a bhios e 60.
Tha am Prionnsa air ceangal làidir
a chumail ris an sgìre agus e a’
caitheamh pàirt de gach samhradh ann
an Caisteal Mhèigh, aon de
dhachaighean foirmeil an Teaghlaich
Rìoghail.
Thuirt neach-gairm Comhairle na
Gàidhealtachd, Sandy Park: “Tha
Comhairle na Gàidhealtachd fìor
thoilichte an urram seo a thoirt dhan

Phrionnsa Teàrlach agus chan eilear ga
thoirt seachad ach glè ainneamh. Tha
sinn ga thoirt ri linn an dàimh a tha
air a bhith aige ri Gallaibh agus cho
dealasach ‘s tha e a thaobh a bhith a’
cur ceann-a-tuath na Gàidhealtachd
air adhart aig ìre nàiseanta.”
Thèid an t-urram a bhuileachadh
gu h-oifigeil nas fhaide air a’ bhliadhna.

4

An Gàidheal Ùr, An t-Ogmhìos 2008

An Gàidheal Og

An Gàidheal Òg
MIANN

AN

AIRGID

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 sibh puingean
fhaighinn an àite airgead.
‘S e nithean co-cheangailte ri poilitigs a tha anns
na ceistean air a’ mhios seo.

1. Airson £100
Dè an dòigh as cumanta
airson do thaghadh a
shealltainn?

2. Airson £200
Dè an dòigh as cumanta airson
do thaghadh a shealltainn?

3. Airson £300
Càit, an Dun Eideann, a bheil
Pàrlamaid na h-Alba?

A

sia-deug

A

sgriobhadh crois

A

Canonmills

B

ochd-deug

B

sgriobhadh cearcall

B

Holyrood

C

fichead

C

sgriobhadh d’ainm fhèin

C

Canongate

D

naoi-deug

D

sgriobhadh loidhne dhubh

D

Netherbow

Faodaidh tu cuideachadh fhaighinn mar a leanas;
Faighnich do charaid
Faighnich don teaghlach/chlas.
Dèan leth mu leth.
Cleachd faclair/eadar-lion.
Chan fhaod thu gach fear a chleachdadh ach aon
turas.
Ma dh’fhailnicheas ort buileach, tha na
freagairtean aig bonn na duilleig

4. Airson £500
Càit, ann an Lunnainn, a bheil
Pàrlamaid na Rioghachd
Aonaichte?

5. Airson £1,000
Dè cho fada ‘s a bha Tony
Blair na Phriomhaire?

6. Airson £2,000
Dè a’ Ghàidhlig a tha air
“candidate?

7. Airson £4,000
Dè a bhios anns a’ mhanifesto
a bhitheas pàrtaidhean a’ cur
a-mach?

A

10 Downing Street

A

9 bliadhna

A

iarradaiche

A

ainmean ceannardan a’
phàrtaidh

B

Knightsbridge

B

10 bliadhna

B

bagraiche

B

càineadh air pàrtaidhean eile

C

11 Downing Street

C

20 bliadhna

C

tagraiche

C

gealltanais air na tha dùil aca a
dhèanamh

D

Westminster

D

8 bliadhna

D

seasmhaiche

D

ainmean an fheadhainn a tha a‘
toirt taice dhaibh

9. Airson £16,000

10. Airson £32,000
Cò a bhitheas a’ fuireach an
am Bute House?

8. Airson £8,000
Dè a bhitheas “Returning
Officer a’ dèanamh an dèidh
an taghaidh?

Cò am boireannach a bha ainmeil
airson strì gus bhòtaichean
fhaighinn do bhoireannaich?

11. Airson £64,000
Dè a’ Ghàidhlig a tha air
“opposition party”?

A

a’ tilleadh phàipearan nach eil air
an lionadh ceart

A

Emmeline Pankhurst

A

Rùnaire na Stàite airson Alba

A

pàrtaidh naimhdeil

B

a’ dèanamh cinnteach gun tèid
na bocsaichean ballot gu lèir a
thilleadh

B

Margaret Thatcher

B

Iarla Inbhir Nis

B

pàrataidh dùbhlanach

C

a’ toirt cosgaisean air ais do gach
pàrtaidh

C

Barbara Cartland

C

Priomh Mhinistear na h-Alba

C

pàrtaidh deasbaid

D

Hazel Blears

D

Diùc Earra-Ghaidhea

D

pàrtaidh connspaid

D

ag innse cò a bhuannaich an
taghadh

12. Airson £125,000
Dè an t-ainm a tha air an dòigh
ùr bhòtaidh airson
chomhairlean ionadail?

13. Airson £25,000
Dè an duthaich dom buineadh
an ailtire a dhealbh togalach
Pàrlamaid na h-Alba?

14. Airson £500,000
Dè a’ bhliadhna anns an deach
Pàrlamaid na h-Alba a’
stèidheachadh?

15. Airson £1,000,000
Dè an t-ainm a tha air
pàrlamaid Eilean Mhanainn?

A

bhòt liosta dhùbailte

A

An Spàinn

A

1998

A

caerdydd

B

bhòt iomadh ball

B

An Fhraing

B

1997

B

tynwald

C

bhòt sgìre farsaing

C

An Eadailt

C

1999

C

mynwent

D

bhòt singilte gluasadach

D

An Danmhairg

D

2000

D

cwmbran

F R E A G A I R T E A N 1 b , 2 a , 3 b , 4 d , 5 b , 6 c , 7 c , 8 d , 9 a , 1 0 c , 11 b , 1 2 d , 1 3 a , 1 4 c , 1 5 b
Deasaichte le Roinn an Fhoghlaim, Comhairle nan Eilean Siar
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Naidheachdan

Salmond a’ coinneachadh
riochdairean a’ Mhòid
Ê

£20.00
£25.00
£30.00
£35.00

Choinnich a’ Chiad Mhinistear ann an
Riaghaltas na h-Alba, Ailig Salmond, ri
riochdairean bhon Mhòd Nàiseanta o
chionn ghoirid.
Bheir Mgr Salmond seachad an
òraid fhosglaidh aig Mòd na bliadhna
sa anns an Eaglais Bhric.
Thuirt cathraiche a’ chomataidh ionadail, Aonghas Dòmhnallach: “Bha e na
thogail mòr faighinn uimhir de bhrosnachadh bhon Chiad Mhinistear, a

thuirt gun robh e gu mòr a’ coimhead
air adhart ris a’ Mhòd san Dàmhair agus
ri bhith ga fhosgladh.
“Tha a’ Chiad Mhinistear gu math
taiceil dhan Ghàidhlig agus dhan chultar agus tha sin air a dhearbhadh anns
an airgead a bharrachd a dh’fhoillsich
e dhan chànan bho Riaghaltas na hAlba
“Tha sinn gu mòr a’ coimhead air
adhart ri fàilte a chur air a’ Chiad

Ailig Salmond còmhla ri Pròbhaist na
h-Eaglaise Brice, Pat Reid; Aonghas
Dòmhnallach; neach-gairm siubhail is
àitichean-fuirich a’ Mhòid, Linda Sim; agus
Murchadh Moireasdan, a b’àbhaist a bhith na
oifigear leasachaidh air a’ Mhòid

Mhinistear agus an sgioba aige nuair a
thig iad chun a’ Mhòid, a bhios a’ ruith
eadar 10 agus 18 Dàmhair.”
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F è i s

C h e i l t e a c h

An t-àm a-rithist
airson na fèise Ceiltich
ann an Leòdhas
Tha an t-àm sin dhen bhliadhna ann a-rithist
nuair a bhios fadachd air daoine gus an tòisich
Fèis Cheilteach Innse Gall ann an Leòdhas.
Tha an tachartas air a bhith a’ dol airson grunn
bhliadhnachan agus e a’ toirt cuid den luchd-ciùil
Ceilteach as fheàrr san t-saoghal cruinn còmhla
san eilean.
Chan eil càil a choltas nach bi cùisean a cheart
cho soirbheachail am-bliadhna ’s a bha iad ariamh, le leithid na Saw Doctors, Seth Lakeman,
na Red Hot Chili Pipers agus an sàr-sheinneadair
Gàidhlig, Julie Fowlis, air an àrd-ùrlar.
Bidh daoine a’ tighinn chun na fèise bho air
feadh an t-saoghail agus iad airson blas fhaighinn, chan ann a-mhàin air a’ cheòl shònraichte
fhèin, ach cuideachd air àrainneachd àlainn
Eilein Leòdhais.
Bidh tachartasan gan cur air dòigh air feadh
an eilein ach ‘s ann ann am baile Steòrnabhaigh
fhèin a bhios a’ chuid as motha ri fhaicinn ‘s ri
chluinntinn, le teanta mòr air beulaibh a’ Chaisteil airson nan cuirmean mòra.
Thuirt Leo Moran, bho na Saw Doctors, gun
robh e gu mòr a’ coimhead air adhart ri fèis na
bliadhna seo.
“‘S e an fhèis an tachartas as motha anns an
sgìre,” thuirt e. “Tha e air a dheagh ruith agus tha
a h-uile duine cho càirdeil.
“Nuair a bhios sinne a’ dol gu àiteachan
iomallach coltach ris na h-eileanan tha sinn ancòmhnaidh a’ faighinn fàilte mhòr. Tha sinn ancòmhnaidh a’ faireachdainn gur e fìor thachartas
coimhearsnachd a th’ ann, gu bheil ùidh aig a huile duine ann; tha iad a’ tighinn a-mach son pàirt
a ghabhail ann agus ‘s e faireachdainn mhìorb-

haileach a tha sin.
“Tha e a’ còrdadh rinn gu mòr a bhith dol a
Leòdhas nuair a bhios sinn ann an Alba. Tha e
fada bhon taigh agus glè iomallach, ach ‘s e urram
dha-rìribh a th’ann a bhith an sàs ann am Fèis
Cheilteach Innse Gall.”
Tha e mar amas aig an fhèis a bhith a’ brosnachadh diofar sheòrsaichean ciùil Ceiltich bho
air feadh an t-saoghail ann an grunn diofar
stoidhlichean.
Tha Seth Lakeman, a bha a’ cluiche aig fèis
na bliadhn’ an-uiridh, agus a tha a-nise a’ cosnadh
cliù mhòr dha fhèin, na eisimpleir math air an
sin.
“Bhithinn an dòchas gu bheil mo chuid ciùil
a’ ruith thairis air diofar chrìochan is
stoidhlichean — ‘s e sin a tha mi a’ feuchainn ri
dhèanamh aig a’ cheann thall,” thuirt e.
Na bheachd tha an t-eilean caran coltach ri
Dartmoor, an sgìre dham buin e fhèin, agus tha
e “fìor àlainn”.
A rèir Stiùbhairt Cassells, bho na Red Hot
Chilli Pipers, tha iad fhèin air bhioran gus an ruig
iad Leòdhas, fiù ‘s ged a tha iad air siubhail air
feadh an t-saoghail.
“Tha sinn air a bhith ann an Sìona, Korea a
Deas agus anns na Stàitean Aonaichte agus a-nis
bidh sinn a’ cluiche aig fear dhe na fèisean as
motha ann an Alba,” thuirt e. “‘S e àm gu math
inntinneach a tha seo dhan chòmhlan agus ‘s e
an fhèis aon dhe na tachartasan as motha a bhios
againn tron bhliadhna.”
Tha Fèis Cheilteach Innse Gall a’ ruith bhon
16mh chun 19mh dhen Iuchar. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig: www.hebceltfest.com.

Tha na “Saw Doctors” a’ coimhead air adhart gu mòr ris an fhèis

An còmhlan “Four Men & A Dog”

Tha An Gàidheal Ùr agus Fèis
Cheilteach Innse Gall a’ toirt
cothrom dhuibh dà thicead
a bhuannachadh airson na fèise
air fad.
Dìreach freagair a’ cheist gu h-ìosal agus
cuir fios air ais gu sanas@agu.org.uk
ro Dhihaoine 27 agus nì sinn taghadh
cothromach bho na freagairtean ceart.

Dè an dùthaich às a bheil na
Saw Doctors?
……………………………………
……………………………………
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I n n s e

G a l l

An còmhlan òg Bodega

An neach-ciùil Karine Polwart a bhios a’ cluiche aig an fhèis airson a’ chiad uair

Bidh cuirm gu math beothail ann le na Red Hot Chili Pipers

Am pìobaire is neach-ciùil Iain Moireasdan, a bhuinneas do Lèodhas

An Clò Mòr:
Air fhuaigheal nar dualchas mar
ar cànan is ceòl.
Our new company extends
best wishes to a
well-established festival.
North Shawbost, Isle of Lewis
01851-702862
i n f o @ h a r r i s t w e e d h e b r i d es . c o m
www.harristweedhebrides.com
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Sònraichte

A’ caoidh fìor charaid agus
duine uasal foghlaimte
A Mhic Sheonaidh,
Deich bliadhna fichead air ais,
fhuair mi mi fhèin ann an dorchadas a bha cho dubh ri dubh.
Chan fhaicinn am boillsgeadh a bu
lugha. Bha mo bheul cho tioram
ri gainmheach theth an fhàsaiche.
Cha robh mi a’ cluinntinn ach
buille chabhagach mo chridhe,
agus cha b’e crith ach cnead a bh’
orm leis an eagal. Bha mi a’
faireachdainn nam aonar, gus an
do dh’fhairich mi rud eile, do
làmh-sa, air mo ghualainn, a thug
dhomh an dà chuid fasgadh agus
misneachd, ’s a chàraich annam an
neart gus ceum a ghabhail air m’
adhart.
Bha sinn air Tairbeart na Hearadh, san talla-bhaile, le na solais
air a dhol sìos, agus seisear againn
a’ feitheamh gus a dhol air àrdùrlar air a’ cheud oidhche riamh
aig Fir Chlis. Bha a’ bhuidheann
bheag againn air dhà neo thrì a
mhìosan a thoirt ag ionnsachadh
sgilean cleasachd, agus bha gach
duin’ againn — airson a’ chiad uair
— a’ dol a-mach air beulaibh
dhaoine mar phroifeiseantaich.
Bha an talla loma-làn, is cha b’
ann a-mhàin le Hearaich mar thu
fhèin — bha iad ann a thàinig à
Lunnainn, gun luaidh air iomadh
ceàrnaidh eile dhen Ghàidhealtachd is Alba. Bha iad a’
sùileachadh tòrr, agus is beag an
t-iongnadh ged a bhitheadh uallach mòr oirnn. Cha b’ e càil ach
turchartas gnothaichean castaidh
an Theatre dh’fhàg gur e mise a’
chiad duin’ againn a dh’fheumadh
dìreadh chun an ùrlair sin, le
thusa anns an dàrna h-àite, ach
cha dhìochuimhnich mise do làmh
anns an dorch ud cho fad ’s a bhios
mi beò. B’e sin an làmh a bha
gasta.
Chaidh thu fad’ agus farsaing às
dèidh seo, air àrd-ùrlaran eadar
New York agus Moscow, na do
dhòigh uasal fhèin, ach chan ann
air na nithean sin a tha sinn a’
smaoineachadh an-diugh — taobh
a-muigh an duine, mar gum bitheadh — ach air do smior is do
ghnè. Bha thu da-rìribh annasach,
ille, agus ged is minig a chluinnear am facal “cha robh a shamhail
ann”, tha e fìor mu do dheidhinn-

se. Fhuair thu togail nach eil ri
fhaotainn tuilleadh, ann an ceanna-Deas ar n-eilein, ann an saoghal
ron Bheurla, ro thelebhisean agus
ro na nòsan-beatha Gallda. Fhuair
thu brod an togail — bha a bhuil
sin ort — agus dh’fhàs thu a-mach
à talamh-àitich air nach eil sgeul
an-diugh ach an cuimhnichean ar
co-aoisean. Fhuair thu do dheagh
fhoghlamachadh od phàrantan
agus od choimhearsnachd anns a’
chiad àite, is chaidh thu an uair sin
is dh’fhoghlamaich thu thu fhèin
ann an eachdraidh, is ceòl, is feallsanachd agus obair-ealain, gu
seachd àraid na h-ealain a bha
stèidhte air an àrd-ùrlar. Bha thu
cho fiosrach air dealbhan-opera an
Eadailt agus a bha thu air na hòrain luaidh againn fhèin, ged as
e na h-òrain luaidh a b’ fheàrr leat,
nuair a thigeadh e gu aon ’s gu dhà.
Tha òrain ann nach cuala mi gus
an cuala mi agads’ iad, agus cuid
nach cluinn mi gun thusa a bhith
a’ tighinn a-steach orm gan seinn
aig a’ cheart àm.
Cha do dh’fhàg thu fhèin às do
dhèidh mic is ‘ighnean led ainm ’s
do shloinneadh — cha b’e sin an
dèanamh a bha ort — ach tha
iomadach leanabh a fhuair
stiùireadh is misneachd is mòrthoileachas bho bhith nad
chuideachd. Bidh iad ag ràdh gur
e an luchd-èisdeachd as òige —
clann ann an clasaichean beaga
bun-sgoile — an fheadhainn as
dorra do chleasaiche. Mar as sine
a tha sinn a’ fàs, is ann as fheàrr a
tha sinn air falach an rud a tha sinn
dha-rìribh a’ faireachdainn. Chan
e sin am pàisde, aig a bheil fhathast
neo-chiontas na fìrinne. Fhuair
thusa, a dh’aindeoin d’ fhoghlam,
air grèim a chumail air do neochiontas, agus dh’fhàg sin gun do
shruc d’ inntinn ri iomadach leanabh ann an dòigh a bha eireachdail. Oir ged a bha thu uasal, ’s e
uaisleachd a bha sin far an robh
irioslachd a cheart cho cinnteach.
Air madainn àlainn Iuchair o
chionn deugachadh a bhliadhnaichean, is sinn a’ coiseachd
gu Tuath a-mach à Dalabrog às
dèidh banais caraid, gheall sinn
dha chèile rud nach b’ urrainn
dhan dithis againn a choilionadh
– b’e sin “review” a dhèanamh air

“Cùrtair Mu-dheireadh” an fhir
eile. Is beag a bha dhùil agam gun
dùnadh an cùrtair air do bheathasa cho luath agus cho cabhagach
’s a dhùin e, ach bha seo a’ dol tro
m’ inntinn aig an adhlacadh agad.
Anns an eaglais, nam b’ e thusa
a bha air a bhith sa chùbainn, ’ille,
bhithinn air a h-uile facal a
chluinntinn gu soilleir, agus gu
dearbha cha bhitheadh feum air
gin a Ph.A. Mar a bha, eadar truas
mo chlaisneachd-sa agus eile, ged
a chuala mi sailm 39 ga seinn, cha
do rinn mi a-mach facal dhen a
chaidh a ràdh, ach gun do
dh’fhidir mi gur e a’ Bheurla a bha
ac’. Dh’ionndrainn mi nach cuala
mi, cho fad’s a dhèanainn a mach,
iomradh air fiù ‘s an t-ainm agad.
An dèidh sin aig an uaigh, le
taghadh dhe do charaidean, do
chuideachd agus do chàirdean
air an robh gràdh agad, d’ athair,
do phiuthar is do bhràithrean,
agus aig do cheann do rùn geal òg
fhèin, bha mi a’ sùileachadh gun
cluinninn soraidh de sheòrs’ air
choreigin anns a’ chainnt a bha
cho dlùth dhut – o às an d’ fhàs
thu agus dham buineadh tu, ach
nuair a bhruidhinn neach, arithist is ann ann am Beurla
thana a’ Mhòr-Thìr a bhruidhinn
iad. Cha tuirt iad mòran ach
rudeigin mu dheidhinn gu robh
sinn uile ‘nar peacaich, nì nach
robh na naidheachd ùr sam bith
do na bha an làthair againn, gus
an tàinig osag bheag à Ròineabhal a thilg an còrr dhen a Bheurla
sin a-mach gu ruige nan eileanan
beaga air an robh uimhir a rùn
agad fhèin. Is e bha air còrdadh
riut-sa ach Iain leis a’ phìob mhòr.

“
”
Fhuair thu togail nach eil ri

fhaotainn tuilleadh, ann an

ceann-a-Deas ar n-eilein, ann

an saoghal ron Bheurla, ro
thelebhisean agus ro na
nòsan-beatha Gallda. Fhuair

thu brod an togail — bha a
bhuil sin ort — agus dh’fhàs
thu a-mach à talamh-àitich air

nach eil sgeul an-diugh ach

an cuimhnichean ar coaoisean.

Soraidh leat a charaid chòir.
Mac ‘Aonghais Ruaidh às Àrd Dhail

Ann am Barail a’ Bhàird

Dh’fhaodadh feadhainn a bhith den bheachd gu bheil toibheum a’ nochdadh san dàn air a bheil sinn a’ cnuasachadh air a’ mhìos
seo. Gun teagamh, tha dòigh annasach aig a’ bhàrd, Somhairle MacGillEain, air a theachdaireachd a chur an cèill. San nòs ùr, mar a
their sinn, is e cuspair na cailliche Gàidhealaich aon nì air a bheil na bàird air a bhith a’ beachdachadh. Tha e a’ tòiseachadh na bàrdachd le bhith a’ bruidhinn ri Crìosd, agus a’ cur ceist air, a tha e fhèin (am bàrd) a’ freagairt air ball. Agus chan eil teagamh nach eil
seòrsa de achmhasan san fhreagairt, rud a tha a’ nochdadh air feadh an dàin. Seo ceithir rainn de na tha MacGillEain a’ sgrìobhadh:

BAN-GHÀIDHEAL
Am faca Tu i, Iùdhaich mhòir
ri ’n abrar Aon Mhac Dhè?
Am fac’ Thu a coltas air Do thriall
ri strì an fhìon-lios chèin?
Chan fhaca Tu i, Mhic an t-saoir,
ri ’n abrar Rìgh na Glòir,
am measg nan cladach carrach siar
fo fhallas cliabh a lòin.
Agus labhair D’ Eaglais chaomh
mu staid chaillte a h-anama thruaigh;
agus leag an cosnadh dian
a corp gu sàmhchair dhuibh an uaigh.
Is thriall a tìm mar shnighe dubh
a’ drùdhadh tughaidh fàrdaich bochd:
mheal ise an dubh chosnadh cruaidh;
is glas a cadal suain an-nochd.

Tha am bàrd a’ faicinn na cailliche (a’ bhan-Ghàidheal) mar bhoireannach a tha gu math truagh na crannchar. Boireannach a
dh’fheumadh a bhith ag obair gu cruaidh airson a clann agus a
dachaigh a bheathachadh. Agus dè a rinn an Eaglais nuair a bha
am boireannach san t-suidheachadh chruaidh seo? A rèir MhicGillEain, cha robh mothachadh aig Crìosd oirre, agus cha do rinn an
Eaglais càil ach gun labhair i mu staid chaillte a h-anama thruaigh. Thug cruas na h-obrach bàs dhi, oir cha do rinneadh cobhair oirre. Bha a tìm coltach ri snighe a’ sileadh, agus tha
MacGillEain a’ cur crìoch air an dàn le bhith ag innse dhuinn gu
bheil i a-nise na cadal (sa bhàs).
Is e dàn cumhachdach a tha seo, agus dh’fhaodadh gu leòr a
ràdh nach aontaicheadh iad ri mar a tha am bàrd a’ cur a bheachdan an cèill. Mar eisimpleir, tha e a’ bruidhinn ri Crìosd, a’ cleachdadh ràdhan mar “Iùdhaich mhòir” agus “Mhic an t-Saoir”, mar
gum biodh e ag ìsleachadh inbhe Chrìosd gu inbhe an duine chumanta. Tha na briathran sin, an dòigh-labhairt sin, gar bualadh
gu cumhachdach agus tha iad a’ toirt fa-near dhuinn gu soilleir
gnè na feallsanachd a bha aig a’ bhàrd a thaobh cràbhachd. Faodar deagh ùine a chur seachad a’ breithneachadh an dàin. Is e rud
pearsanta a tha ann am bàrdachd, agus tha beachdan phearsanta
MhicGillEain a’ nochdadh gu làidir anns na briathran mun bhanGhàidheal mar a bha esan ga faicinn.
Dòmhnall Iain MacÌomhair

Air chuairt tro
na h-eileanan an iar

Duilgheadasan aiseig
Tha an t-uachdaran coimhearsnachd Stòras Uibhist
mì-thoilichte nach eil iad
fhathast air aonta a ruighinn le Caledonian Mac a’
Bhriuthainn a thaobh a
bhith ruith aiseig eadar
Loch Baghasdail agus Mallaig.
Tha muinntir Uibhist
ag iarraidh na seirbheis’
ùire agus iad ag ràdh gun
toir e togail dhan eaconamaidh, oir tha e tòrr nas
fhaisge na an t-Òban ’s
mar sin gum faigh iad air
barrachd seòlaidhean a
chur air dòigh gach latha.
Ach, tha CalMac ag
ràdh nach eil aiseag freagarrach sam bith aca air a
shon an-dràsta gun a bhith
a’ toirt crathadh air na
seirbheisean eile, rud nach
urrainn dhaibh dèanamh.
Ann am brath oifigeil,
thuirt an Stòras: “A dh’aindeoin grunn chòmhraidhean chan eil CalMac
fhathast air seirbheis
cheart a choileanadh a tha

a’ coinneachadh ri feumalachdan is miann na
coimhearsnachd
coimearsalta, muinntir an
àite agus roinn na
turasachd ann an Uibhist
a Deas.”
Tha comhairle coimhearsnachd Loch Baghasdail a-nise airson faicinn a
bheil companaidh eile ann
a bhiodh deònach an tslighe a ghabhail thairis.
Thuirt
Ùisdean
MacIllinnein bho ChalMac gum feum iadsan
beachdachadh air grunn
rudan, gu h-àraidh cosgaisean. “Tha na cosgaisean connaidh againn
air dùblachadh sna bliadhnachan ud bho £10
millean gu £20 millean,”
thuirt e.

Deasbad eile
Thèid sùil eile a thoirt air
trì dhe na h-oifisean puist
sna h-eileanan a chaidh an
comharrachadh airson
dùnadh.
Bha Oifis a’ Phuist Earranta airson 16 dhiubh sna
h-eileanan a dhùnadh ri
linn dìth phrothaidean, ach
dh’aontaich iad barrachd
èisteachd a thoirt dha Bràgar is Sgiogarstaigh ann
an Leòdhas agus an Taobh
Tuath sna Hearadh.
Chaidh gabhail ris gu
bheil adhbharan sòisealta
gu math làidir airson an
glèidheadh leis gu bheil
iad a’ cumail seirbheis do
choimhearsnachd far a

bheil
mòran
seann
dhaoine. Thèid an tuilleadh
còmhradh a dhèanamh
mun deidhinn a-nis.
Thuirt an comhairliche
Iain MacAoidh bho cheann
a tuath Leòdhais: “Nuair a
bha coinneamh phoblach
againn ann an Nis bha
feadhainn a tha a’ fuireach
ann an ceann-a-miugh
Sgiogarstaigh a’ gearan
gum biodh e gu math
duilich dhaibhsan a dhol gu
oifis puist eile.”

Tuathanas-gaoithe na Hearadh
Thèid coinneamh phoblach
a chumail ann an ceann a
deas na Hearadh gus taic
fhaighinn airson tuathanasgaoithe coimhearsnachd a
stèidheachadh anns an
sgìre.
Thathar an dòchas gun
toir am pròiseact ath-nuadhachadh air sgìre a tha air
a bhith a’ fulang gu mòr fad
ùine mhòr a thaobh an
eaconamaidh.
Tha a’ choinneamh ga
chur
air
adhart
le
Comhairle
Coimhearsnachd Ceann a Deas
na Hearadh agus iad an
dòchas leantainn ann an
làraichean coise grunn
choimhearsnachdan eile a
tha air an aon rud a chur air
adhart.
Thuirt Ailean Ros, clàrc
na
comhairle
coimhearsnachd, gun robh iad
aig ìre “gu math tràth” leis.
“Thàinig am beach
d-smuain bhon chomhairle
coimhearsnachd
mar

dhòigh air an sgìre
ath-bheothachadh,” thuirt
e. “Tha sinn feumach air
rudeigin an seo oir tha
obraichean cho gann ‘s tha
prìsean thaighean cho àrd
cuideachd.
“Feumaidh na daoine
òga fàgail airson obair
fhaighinn agus fiù ‘s ged
a gheibheadh iad obair tha
prìsean thaighean na
dhuilgheadas.
“Fear dhe na rudan a
dh’fhaodadh sinn dèanamh
nam faigheadh sinn
tuathanas-gaoithe
’s
e taighean a chur air dòigh
aig prìs chothromach
agus
taic
a
thoirt
do dh’iomairtean ionadail,
rud a chruthaicheadh
obraichean.”
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Beachd

A’ lorg “formula” cheart airson nan sgoiltean Gàidhlig

Le Aonghas Pàdraig Caimbeul
Neach-naidheachd Gàidhlig na Bliadhna

Tha mi a’ cur fàilte mhòr air an
naidheachd gu bheil gluasad làidir a’
dol timcheall Phort Righ airson sgoil
Ghàidhlig a stèidheachadh sa bhaile,
agus tha mi an dòchas — agus an làndùil — gun soirbhich leotha anns an
iomairt.
Mar a tha fhios aig an t-saoghal
mhòr, cha do shoirbhich leinne mar
phàrantan a-bhos an seo ann an Slèite
nuair a rinn sinn fhèin an oidhirp o
chionn dà bhliadhna, ach chan eil
teagamh sam bith nach eil suidheachadh Phort Rìgh gu math eadardhealaichte agus gu bheil iadsan ann
an suidheachadh fada nas fàbharaiche
na bha sinne. Airson aon rud, tha an
gluasad air èirigh suas bho na pàrantan seach tighinn a-nuas bhon
Chomhairle mar naidheachd anns a’
phàipear, agus nì sin fhèin diofar
mòr.
Fhad ‘s a tha mi aige, ’s d’ fhiach a
ràdh gu bheil na sgaraidhean ann

an Slèite air leigheas gu ìre mhòr, ged
is dòcha gur e leigheas caran mar sìth
nan Ròmanach a bh’ ann: “Rinn iad
fàsach agus thug iad sìth air!” Bha e
goirt gu leòr air an fheadhainn a bha
an sàs anns an iomairt, agus bidh ùine
ann mus tèid sinn an sàs na leithid arithist.
Ach air sin a ràdh, dh’ fhaodadh gur
e seo cuideachd an dearbh àm son
seann cheist a thogail: ma tha Port
Rìgh a’ dol a dh’ fhaighinn sgoil
Ghàidhlig, nach bu chòir àrd-sgoil
Ghàidhlig a bhith an cois sin? Tha an
Comhairliche Hamish Friseal cheana
air an dearbh cheist sin a thogail, agus
tuigidh mi glè mhath carson a bhiodh
pàrantan Gàidhealach Phort Rìgh a’
cur beagan astar eadar an iomairt airson (bun-)sgoil Ghàidhlig agus iarratas (eile) airson àrd-sgoil Ghàidhlig.
Mar a tha am fear a tha os cionn
na h-iomairt Art MacCarmaig air a
ràdh, tha àrd-sgoil ùr dìreach air a
dhol suas ann am Port Rìgh mu
dheireadh thall, agus ‘s dòcha mar sin
nach e seo buileach an t-àm airson
bruidhinn air àrd-sgoil Ghàidhlig.
Chan eil mi fhìn buileach cinnteach
mun a sin.
Bha mi a-riamh dhen bheachd
gum biodh àrd-sgoil Ghàidhlig math
an àiteigin eile, seach ann am Port
Rìgh fhèin. Ann an àiteigin am meadhan an eilein, leithid Sligeachan neo
an t-Àth Leathann.
Bhiodh
Sligeachan glè annasach mar làrach
ceart gu leòr, oir chan eil an sin an
dràsda ach an Taigh-òsta ainmeil
agus Ionad Campachaidh, ach ‘s dòcha
nach bu mhisd’ àite mar sin grunn de
Ghàidheil òga a bhith mun cuairt.

Abair àrainneachd airson foghlam
ge-tà, ann an teis-meadhan a’
Chuiltheann mar gum bitheadh, le
Sgùrr nan Gillean air aon taobh agus
Marsco agus an Cuan Sgìth air an
taobh eile. Tha fhios gur e sgoil
Ghàidhlig a dh’ fhaodadh sàr-mhaitheas a chosnadh ann an cùisean àrainneachd is streap is coiseachd a bhiodh
ann co-dhiù!
An uair sin tha an t-Àth Leathann
ann: baile caran cuimseach a thaobh
seirbheisean a fhreagradh do dh’ àrdsgoil. Co-op mòr agus grunn
bhùithtean eile, ‘s àiteachan-bidhe, ‘s
a dhà no trì eaglaisean, ‘s ospadal ‘s
oifis-puist ‘s mar sin air adhart: tha
fhios gun suidheadh àrd-sgoil
Ghàidhlig ceart gu leòr ann am baile
mar sin. Mu fhichead mionaid à
Slèite, ged a tha amharas orm gum
biodh a leithid caran fada à Stafainn
is pàirtean eile dhen cheann a tuath.
Ach ge brith dè an t-àite air am
bruidhinn sinn, cha tig àrd-sgoil
Ghàidhlig gun iarraidh, agus chan eil
mi cho cinnteach sin a bharrachd gu
bheil an t-iarratas sin ann an-dràsta.
Agus is mòr am beud.
Seo aon rud nach eil mise neo
duine sam bith eile ag iarraidh — gun
adhbharaicheadh argamaid airson
àrd-sgoil Ghàidhlig connspaid neo
deasbad gun fheum. Chan eil mise
neo duin’ eile airson gun toir bruidhinn mu àrd-sgoil Ghàidhlig air falbh
bhon argamaid làidir airson bunsgoil Ghàidhlig a sheasas leatha fhèin,
slàn, fallain mar a tha Bun-sgoil
Ghàidhlig Inbhir Nis. An tionnsachadh òg, an t-ionnsachadh
bòidheach...

An sgàthan air ar beatha ann an
oisean an t-seòmair

“
”
Oir, mar a tha fhios aig gach

leanabh sgoile, ma bheir thu

neoni air falbh bho àireamh, tha
an àireamh agad fhathast: mar

sin, ma bheir thu a’ Ghàidhlig

air falbh bhon Bheurla, tha a’
Bheurla agad fhathast.

Cha robh sgoiltean Gàidhlig ann
nam latha-sa agus ‘s e call garbh a bha
sin: b’ e an teachdaireachd a dh’ ionnsaich sinne gun robh foghlam a’ ciallachadh adhartas ann am Beurla,
agus gum b’ ann am Beurla a bha gach
stoidhle is soirbheachadh a b’ fhiach.
’S d’ fhiach a chur ann am formula
matamataigeach:
Foghlam = Beurla
Foghlam + Beurla = Adhartas
Foghlam + Beurla + Adhartas =
Cosnadh
Foghlam + Beurla + Adhartas +
Cosnadh = Airgead
Cha robh minus sam bith (mas
fhìor) anns na formulae seo. Cha robh
call cànain is dualchais is misneachd
air a chunntas mar thoir air falbh, ach
mar rud nach robh ann idir: chan e
minus ach zero. Agus bhon is e Zero
a bha anns a’ Ghàidhlig, cha b’e call
sam bith a bh’ ann a call. Oir, mar a
tha fhios aig gach leanabh sgoile, ma
bheir thu neoni air falbh bho àireamh,
tha an àireamh agad fhathast: mar sin,
ma bheir thu a’ Ghàidhlig air falbh
bhon Bheurla, tha a’ Bheurla agad
fhathast.
Dìreach mar a bhios a’ Ghàidhlig
agad fhathast cuideachd, ma bheir thu
a’ Bheurla air falbh. Oir tha riaghailtean Matamataig ag obrachadh an
taobh eile cuideachd: thoir ceud mìle
millean air falbh bho neoni, agus dè
th’ agad? Neoni. Chan eil iongnadh gu
bheil mi a creidsinn ann an creatio ex
nihilo...

LITRICHEAN

6 Cille Bhrìghde
An t-Eilean Sgitheanach
IV49 9AT
A neach-deasachaidh chòir,

Cathaidh Màiri Nic a’Mhaoilein

Chan ann tric a bhios mi a’
faighinn an cothrom suidhe sìos
mu choinneimh an telebhisein
ann am beul na h-oidhche, agus
gu sònraichte seach gu bheil na
feasgairean air a bhith cho
càilear air na seachdainean a
chaidh seachad, cha robh iarraidh agam air sin a dhèanamh.
Tha mi den làn-bheachd gu
bheil an t-uabhas sgudail air an
telebhisean agus feumaidh mi a
ràdh gu bheil mi, mar is trice, ga
sheachnadh. ’S lugh orm prògraman mar Big Brother, bu
cheart cho math leam a bhith a’
coimhead na buffailearan a
bhios an sàs aig sumo wrestling.
Nochdaidh corra rud a tharraingeas m’ aire agus a ghlèidheas e, agus air aon dhiubh sin
tha mi a’ cunntadh Britain’s Got
Talent. Saoilidh mi gu bheil mi
gam chall fhìn mu choinneimh,
agus gu dearbh an teaghlach gu
lèir, air sgàth ’s gu bheil daoine
le uimhir de dhiofar sgilean
agus tàlantan a’ faighinn
troimhe gu na cuairtean deire-

annach.
Bidh e a’ cur uamhas orm
anns na ciad cuairtean nuair a
tha iad a’ lorg tàlant air feadh na
dùthcha, na rudan èibhinn,
gòrach, mì-choltach agus, seadh,
sgriosail agus eagallach, a bhios
a’ nochdadh mu choinneimh
nam breitheamhan. Chì thu
cuideachd an cumhachd a th’ aig
Sìm Cowell thairis orra, agus
mar a tha iad an crochadh air
gach facal a dh’abras e. Chan eil
uimhir de spèis ga thoirt don
dithis eile idir, agus gu dearbh
bidh mi a’ smuaineachadh ach
dè dhèanadh na breitheamhan
fhèin nam feumadh iad a dhol
air àrd-ùrlar. Tha e gu math
furasta dhaibh daoine a
chàineadh agus uaireannan
thathas gu math trom orra, ach
duine sam bith a tha deònach
iad fhèin a rùsgadh, mar gum
biodh, mu choinneimh sùilean
an t-saoghail, feumaidh iad a
bhith deiseil airson tuil de
chàineadh no de mholadh.
Seach gun do thòisich mi a’
bruidhinn air sgudal air an
telebhisean, ’s dòch’ gum faca
sibh am prògram a bh’air o
chionn ghoirid mu dheidhinn
Màiri Whitehouse, tè a chaith a’
mhòr-chuid de a beatha a’ strì
an aghaidh riochdairean nan
companaidhean craolaidh air
sgàth na bha de dh’ìomhaighean
gràineil a’ nochdadh air an telebhisean. Bha i beò aig àm far an
robh e, airson a’ chiad uair,
comasach do riochdairean telebhisean ìomhaighean sam bith a
chraoladh dha na dachaighean
againn, agus mar a b’ uabhasaich a bha iad, agus mar bu
mhotha a bha sinn air ar n-uab-

hasachadh, b’ ann a b’ fheàrr
leothasan, gus aire agus beachd
a dhùsgadh. Anns na 60an bha
daoine gam faicinn fhèin cho
saor an dèidh dòrainneachd
nam bliadhnaichean duilich an
dèidh a’ chogaidh. Gu mì-fhortanach tha an saorsa sin glè thric
a’ foillseachadh suarachas a’
chinne-daona agus an tsaoghail. ’S iomadh strì a rinn
Màiri chòir gus suarachas a
chumail bhon TBh agus, ged a
bha i soirbheachail corra uair,
cha deach aic’ air stad a chur air,
agus tha cothrom againn andiugh a h-uile seòrsa rud
gràineil fhaicinn. Tha cothrom
againn cuideachd am putan
‘dheth’ a bhruthadh.
B’ e prìomh amas Màiri
Whitehouse clann a dhìon bho
na bha ri fhaotainn ’s ri fhaicinn
agus eadar telebhisean agus an
t-eadar-lìon, gu dearbh chan
eil e cho furasta rudan suarach
a chumail bhuapa san latha a th’
ann. Ach ged a tha ìomhaighean
gràineil ann, bidh e a’ toirt
gàir’ orm dìreach mar a tha sinn
fhìn, mar luchd-amhairc, air
atharrachadh cho mòr, agus
mar a tha sinn ag iarraidh an
tuilleadh agus an tuilleadh de
sgudal mar Big Brother, far am
feum sinn a bhith a’ caitheamh
ar tìde a’ coimhead le prosbaig
air dòigh-beatha dhaoin’ eile.
Chan eil càil air a chleith. Faire,
faire cumhachd an telebhisein,
nuair is e sin ar coimhearsnachd
gach uair den latha, agus nach
tèid sinn an sàs nar coimhearsnachdan fhìn. Nach bochd
nach tigeadh Màiri Whitehouse
eile - tha bhrod a dh’fheum
oirre. Seachnadh i Britain’s got

Talent ged-thà, agus Tom and
Jerry.
Ged a tha mi a’ càineadh cuid
den treallaich a th’ air an telebhisean, tha fios gu bheil e air an
saoghal a lùghdachadh dhuinn
agus cothrom againn seallaidhean fhaighinn air dòighbeatha, naidheachdan is
duilgheadasan bho dhùthchannan air feadh an t-saoghail. Tha
tuigse nas fharsaing againn air
mar a tha ar co-chreutairean
ann an àiteachan eile a’ tighinn
beò. Agus ged a tha saorsa aig
an dàrna leth gu bhith gan
toileachadh fhèin, tha na milleanan fhathast a’ bàsachadh leis
an acras agus le tinneasan. Tha
dùthchannan eile gan reubadh,
gam pronnadh is daoine gan
dubhadh às, le critheantalmhainn is tuiltean is eile.
Anns an dùthaich againn fhèin
tha òigridh a’ call am beatha ann
an ionnsaighean drabasta, cuid
eile tro eucoir air na sràidean.
Ann an àiteachan eile chunnaic sinn an t-seachdain seo
fhèin, murtairean, fear agus
bean, a mharbh iomadh boireannach òg.
’S dòcha gur e na tha sinn a’
faicinn de rudan uabhasach a
tha fìor nar saoghal a tha gar
fàgail ag iarraidh rudan aotrom
gun seagh. ’S e cumhachd an
telebhisein a tha a’ toirt gach
cuid thugainn ’s a tha a’ gabhail
thairis smachd làitheil air ar
beatha. Abair smuain.

Cha chreid mi nach eil sinn uile air tuilleadh ’s a chòrr a
leughadh mun togalach ùr aig SMO, “Fàs”.
Tha ceist ormsa fhathast, ge-tà, ceist a sheachain a’ cholaiste
gu ruige seo: saoil dè bhios ann de Ghàidhlig mar chànan
obrach, cànan default mar gum bitheadh, san aitreabh
eireachdail sin? Am measg nam fiosan-naidheachd uile cha
do dh’ainmich a’ cholaiste a-riamh gur ann ag obair tro
mheadhan na Gàidhlig a bhios gach buidheann is gach
gnìomhachas a gheibhear ann. Cha robh an latha fosglaidh
na chomharradh math, oir is gann a bha guth Gàidhlig ri
chluinntinn am measg na bha ann dhen luchd-obrach.

Is mise, le meas
Niall MacRath

Litrichean gu:
Taigh à Mhorair Leverhulme
Ceàrnag Phearsabhail
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2DD
Fòn: 01851 703487
Facs: 01851 706467
sanas@agu.org.uk

An t-àrd-ùrlar fosgailte
Tha An Gàidheal Ùr airson cothrom a thoirt do dhaoine aistidhean a
sgrìobhadh mu chuspair a tha iad fhèin a’ taghadh. Bu chòir an aiste a
bhith mu 800 facal suas gu 1,200 agus thèid £50 a thoirt seachad dha
gin sam bith a thèid a chlò-bhualadh. Bhiodh sinn cuideachd
deònach dealbhan freagarrach a ghabhail. Feumar tuigsinn, ge-tà, gu
bheil an co-dhùnadh mu dheireadh air co-dhiù an tèid aiste a chleachdadh gus nach tèid ann an làmhan fear-deasachaidh a’ Ghàidheil Ùir.
Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu
murray@an-gaidheal-ur.co.uk, no fòn 01851706877.
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Tilleadh dhachaigh a Dhiùranais
“Chan eil e gu diofar cait’ an siubhal thu
tha sgìre d’ àraich ga do thàladh
dhachaigh agus mar is sine a dh’fhàsas
tu ’s ann as treasa tha an tarraing sin a’
fàs!”
Sin mar a thuirt tè den fheadhainn
ris an robh mise a’ còmhradh air mo
chuairt air tìr eòlais m’ òige fhìn ann an
Caileabost, Gleann Dail is Boraraig
ann an Sgìre Dhiùranais an Eilein
Sgitheanaich.
Tha cuairt sam bith nas taitniche
ann an cuideachd deagh chompanach,
agus bha sin agamsa gu dearbh ann an
Ruairidh Dòmhnallach, neo Ruairidh
Shamaidh mar as fheàrr as aithnear e à
Sgianaidean, an ath bhaile dha Caileabost, anns an d’ rugadh ’s na thogadh mi
fhìn.
B’ e amas an turais greimeachadh air
na ghabhadh de dh’eachdraidh ionadail
na sgìre fhad ’s a tha cuimhne air sin,
agus an sgeulachd sin a thasgadh mar
dhìleab dha ginealaichean a thig ’s a
chuireas luach, tha sinn an dòchas, air
an fhiosrachadh ann an amannan ri
teachd. Mun do thòisich sinn air ar
turas bha sinn gu math mothachail gu
bheil mar-thà mòran air dìochuimhn’
nach gabh a lorg tuilleadh, agus mar a
dh’èireas anns gach coimhearsnachd
bha sinne cuideachd a’ caoidh nach
robh cothrom againn còmhradh aon
uair eile ri feadhainn nach eil beò!
Ach gu fàbharach dhuinne uile mar
Ghàidheil rinn am BBC fhèin agus
Sgoil Eòlais na h-Alba trusadh mòr air
cànan, cultar is dualchas thar iomadh
bliadhna agus tha luach a’ chruinneachaidh sin ga thasgadh an-diugh
ann an Tobar an Dualchais mar sgàthan
sònraichte air eachdraidh na Gàidhealtachd is nan Eilean. Air a’ chuairt
seo tha mise air a bhith ri farchluais air
cuid de na laoich sin nach eil beò ach
aig an robh uimhir de dh’aithrisean
luachmhor dhuinn, agus tha mi ’n
dòchas gun còrd a’ chuairt agus na sgeulachdan a dhùisg aiste ribh.
Dhan fheadhainn agaibh a tha
eòlach san sgìre tha sinn a’ tòiseachadh
aig drochaid a Chìobair Hearaich aig
ceann Loch Pholl Àrd, agus a’ siubhal
tro Sgianaidean is Caileabost, agus a’
gabhail cuairt cuimhne air Lèinis an
cuideachd tè a rugadh ’s a thogadh ann
an Ceann a Chùirn. Tha sinn a’ siubhal à sin seachad air seann Sgoil
Chaileaboist, thar Cnoc an t-Sìthein,
sìos tron Fhàsach agus bailtean a’
Ghlinne gu ruige Ramasaig. À sin tha
sinn a’ tadhal ann an Bhatairsteinn is

Ruairidh Shamaidh aig an t-seann chladh
ann an Sgianaidean

Mèinish, mun till sinn thar Rathad
Cheann na Beinne chun an Ùig agus
Galltraigil. Aig deireadh còrr air deich
prògraman leth uair crìochnachaidh a’
chuairt air ais aig Bogs’ a’ Chòrnair, aig
snaidhm rathaidean Ghleann Dail is
Hùsaboist.
Tha mise fada an comain BBC
Rèidio nan Gàidheal airson an cothrom
seo luchd-èisteachd a thoirt air a’
chuairt cuide rium, agus a bharrachd air
Ruairidh Shamaidh dh’ iarrainn taing
a thoirt dha Rhòda Mhoireasdan,
Ruairidh MacCruimmein agus Ailean
Dòmhnallach airson cur ris an sgeulachd. Taing cuideachd dha Caitlin
NicAmhlaigh agus an sgioba aig an
Sgoil Eòlais airson an cuideachadh is an
aoigheachd, agus taing shònraichte
dhan Ollamh Margaret NicFhionghuin
airson a cuid taic le ceòl.
Bidh a’ chiad phrògram san t-sreath
seo air BBC Rèidio nan Gàidheal
madainn Dimàirt sa tighinn aig 11.30
agus a-rithist aig 22.00 feasgar.
Ailean Caimbeul

Seann taigh stor Ghlinn Dail far an robh Iain Dubh Mac Dhòomhnaill nan Òran a fuireach.
Chithear tighean Pholl Osgann air a chull far na thogadh am bàrd, agus os cionn sin mullach
Creag na h-Eiste.

A’ tòiseachadh
seachdain Diluain
cluinnidh sibh ceithir
prògraman a chaidh
a chlàradh ann an
Arcaibh.

Air Mo Chuairt : Eachdraidh
is Dualchas Gàidhealtachd
na h-Alba còmhla ris an
Ollamh Iain MacAonghais.

Aon latha an-uiridh, bha mi thall ann
an Dùn Èideann a’ clàradh agallamh
còmhla ris an t-sàr-sgoilear, an tOllamh Iain MacAonghnais. Bha sinn
a’ bruidhinn às dèidh làimh anns an dol
seachad agus thòisich e a’ bruidhinn air
gnothaichean a thachair bho chionn
fhada ann an Asaint, an sgìre dham
buin mi fhìn.
Thàinig e a-steach orm an uair sin
gur dòcha gun robh an duine seo na b’
fhiosrachail mu eachdraidh is dualchas
an àit’ ud na duine bhon sgìre fhèin a
tha beò an-diugh. Le sin dh’fhaighnich
mi dha an uair sin am biodh e deònach
coinneachadh rium a rithist airson beagan innse dhomh mu dheidhinn na hobrach aige agus a bheatha thairis air
na bliadhnaichean; na h-àiteachan air
a’ Ghaidhealtachd air a bheil e mioneòlach, na daoine ris an do choinnich
e agus na sgeulachdan, òrain is naidheachdan a chual’ e bhuapa. Gu fortanach, bha Iain tuilleadh is deònach
agus chuir mi seachad iomadh uair a
thìde air leth tlachdmhor na
chuideachd ga chlàradh. Tha cuimhne
iongantach aig Iain agus tàlant sònraichte airson a bhith ag aithris sgeulachdan – cha shaoil mi gun aithne
dhomh duine a tha cho math air e fhèin
a chur an cèill anns a’ Ghàidhlig.
Rugadh Iain MacAonghais ann an
1930 ann an Ùige an Eilean Leòdhais
ach mar a dh’ innseas e fhèin, tha buinteanas aige do
dh’Uibhist,
dhan
Eilean
Sgitheanach agus do Thiriodh am
measg àiteachan eile. Bha stòras prìseil de sgeulachdan agus de dh’òrain
anns an teaghlach aige fhèin agus
chuidich seo gus an ùidh aige ann am
beul-aithris a bhrosnachadh na òige.
Nuair a bha Iain ochd bliadhna a
dh’aois, chaidh a theaghlach a
dh’fhuireach a dh’Eilean Ratharsair
agus ghabh Iain ùidh mhòr ann an
eachdraidh an eilein sin.
Tha cliù aig Iain mar shàr-sgoilear
ann an roinn gu math farsainn ach ’s
dòcha gur ann air sgàth ’s an obair
mhòr a rinn e do Sgoil Eòlais na h-Alba
a tha a’ chuid as motha de Ghàidheil
eòlach air ainm; thòisich e air clàradh
an toiseach dhan Sgoil Eòlais sa bhliadhna 1953 agus bhon uair sin shiubhail e a’ Ghàidhealtachd a’ trusadh
naidheachdan, òrain, dàin agus sgeulachdan - gu h-àraidh ann an sgìrean
far nach robh a’ Ghàidhlig ach lag no
ann an cunnart dol à bith.
Anns na prògraman “Air Mo
Chuairt” a chluinneas sibh air BBC
Radio nan Gàidheal gach madainn
Diciadain aig 11.30 le ath-chraoladh aig
10.00 feasgar - tha sinn a’ faighinn
blasad den eòlas fharsaing a th’ aig Iain
air iomadach cuspair ’s e ga lìbhrigeadh
anns an dòigh bheothail, tharraingich
aige fhèin — cluinnear an treas prògram san t-sreath Diciadain sa tighinn.

’S ann às dèidh na
stoirme mòire ann
an 1850 a thàinig
Skara Brae gu follais
an toiseach agus, a

Dà thogalach Nissen a chaidh a chur ri chèile airson Eaglais
a dhèanamh le prìosanaich Eadailteach a bha ann an Arcaibh
aig àm an Dàrna Cogaidh. Bha suas ri 550 prìosanach ann
agus ’s e iad fhèin a dhealbh, a pheant agus a sgeadaich an
togalach.

rèir rannsachadh a
chaidh a dhèanamh,
bha baile ann eadar
3200 agus 2200 BC.

Càrn cuimhneachaidh an “Land League”

Christine Stone agus
Coinneach MacÌomhair agus
iad a’ dol timcheall Baile na
h-Eaglaise le each is cairt.
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Taigh-cèilidh
ùr an Òbain
Tha taigh-cèilidh ùr air a dhorsan
fhosgladh anns an Òban is e a’
gealltainn deagh oidhcheannan,
loma-làn de cheòl na Gàidhealtachd.
‘S e gaisgich Skipinnish a tha air cùlaibh
na h-iomairt seo ‘s iad an dùil gum bi iad
fhèin agus feadhainn de na còmhlain is
an luchd-ciùil as fheàrr a th’ ann tric air an
àrd-ùrlar.
Tha Taigh-cèilidh Skipinnish stèidhichte ann
am meadhan a’ bhaile ann an seann
dachaigh McTavish’s Kitchen.
A rèir Aonghais MhicPhàil bho Skipinnish
tha iad gu bhith ag amas air fìor deagh
chèilidhean a chur air dòigh.
“Tha a h-uile càil a lùigeadh tu ann an
Taigh-cèilidh Skipinnish — fìor dheagh àite,
deoch gu leòr, deagh spòrs agus,
os cionn gach nì eile, fìor deagh

cheòl traidiseanta.
“Ga chur gu sìmplidh, tha sinne
airson gum bi an t-Òban na mheadhan
airson a’ chiùil thraidiseanta is
phroifeiseanta as fheàrr a tha ri fhaighinn,
os cionn àite sam bith eile.”
Tha Aonghas a’ stiùireadh na
h-iomairt còmhla ris na buill eile de
Skipinnish, Anndra Stevenson à Loch
Abar agus Calum MacLachlainn à
Uibhist a Deas.
“Tha sinne airson gum bi an
taigh-cèilidh na shamhla air an stòras de
thàlant mìorbhaileach a tha anns an
Òban agus cuideachd gum bi e a’ tàladh
luchd-ciùil ainmeil bho air feadh na dùthcha
is thall thairis, gus am bi fìor ionad againn
airson a’ chiùil thraidiseanta as fheàrr a th’
ann.”

