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Tha comataidh an fhoghlaim
ann am Pàrlamaid na h-Alba air
an taic fhoillseachadh airson
Plana Nàiseanta na Gàidhlig, air
am bi soirbheachas a’ chànain gu
mòr an crochadh sna bliadhnachan ri thighinn.
Thug buill na comataidh sùil
mhionaideachd air na molaidhean
agus san fharsaingeachd bha iad
air leth taiceil dha amasan a’ phlana,
a chaidh ullachadh le Bòrd na
Gàidhlig.
Tha a’ cho-chomhairleachaidh
poblach air a’ phlana a-nis seachad
agus tha dùil gun tèid e air beulaibh
ministear na Gàidhlig, Peadar Peacock, ron Nollaig, leis an dòchas
gum bi sin gu leòr ùine airson a chur
an gnìomh sa Mhàrt.
Am measg nam puingean air
an tog a’ chomataidh bidh cho cudromach ‘s a tha e diofar
phlanaichean a bhith ann le diofar amasan, mar thoradh air gu bheil
uimhir de dh’eadar-dhealachadh
air feadh na dùthcha ann an
àireamh luchd-labhairt — mar
eisimpleir eadar na h-Eileanan Siar
agus na Crìochan.
Chuir iad cuideachd fa chomhair
dhaoine cho cudromach ‘s a bha
e roi-innleachd a dh’aona-ghnothaich a chur air dòigh dha foghlam, a’ gabhail a-staigh àireamhan
an luchd-teagaisg àrdachadh.
Ach, thuirt e gum bu chòir dhan
phlana mìneachadh nas fheàrr a
thoirt seachad mu dè a tha am Bòrd
fhèin am beachd a bu chòir a
dhèanamh airson an cànan a
bhronsachadh agus a leasachadh.
Nì Bòrd na Gàidhlig sgrùdadh
a-nis air na beachdan a fhuair iad
agus thèid plana ùr fhoillseachadh
sna seachdainean a tha romhainn,
ged nach eil dùil gum bi atharrachadh bunaiteach na lùib.
Thuirt ceannard a’ bhùird,
Ailean Caimbeul: “Feumaidh
sinne dòighean a lorg air an cànan
a dhèanamh tarraingeach dha
daoine ach am bi rùn aca a
bhruidhinn agus a
chuideachadh.
a’ leanntainn air duilleag 2
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Sàr Ghàidheil là a-màireach

Donna Màiri NicIomhar bho Sgoil Ic Neacail ann an Steòrnabhagh a’ gabhail pàirt ann an Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean. Chaidh a’ chiad dà chuairt a
chumail bho chionn ghoirid ann an Steòrnabhagh agus thèid a’ chuairt dheireannach a chumail ann am Pàrlamaid na h-Alba aig deireadh na mìos.
Faic duilleag 4

Ailean Caimbeul a’ falbh…
Ceannard Bòrd na Gàidhlig a leigeil dheth a dhreuchd
Tha Ceannard Bòrd na Gàidhlig,
Ailean Caimbeul dol a leigeil
dheth a dhreuchd. Nochd an
naidheachd is am Bòrd a’ coinneachadh an t-seachdain-sa.
Fàgaidh Mgr Caimbeul a’
bhuidheann sa Mhàrt nuair a bhios
e 59. Chaidh ainmeachadh mar
cheannard nuair a chaidh a’
bhuidheann a stèidheachadh bho
chionn trì bliadhna agus lean e mar
cheannard nuair a chaidh Achd na
Gàidhlig (Alba) 2005 an gnìomh
sa Ghearran am-bliadhna.
Tha e air a bhith an sàs ann an
leasachadh is ath-bheothachadh
na Gàidhlig fad còrr air 30 bliadhna
agus tha e air a bhith aig uchdbualaidh leasachadh a’ chànain bho
ghabh e dreuchd Ceannard Comunn
na Gàidhlig ann an 1991.
Fo a stiùir thug CNAG air adhart iomairt làidir airson reachdas a bhuilicheadh inbhe thèarainte
dhan Ghàidhlig ann an Alba
agus thug seo buaidh air na
tachartasan a lean a dh’ionnsaigh stèidheachadh Achd Ghàidhlig
ann am Pàrlamaid na h-Alba.
Thuirt Mgr Caimbeul: “Tha e
air leth tlachdmhor coimhead air

ais air an adhartas a rinn sinn thar
30 bliadhna. Gun teagamh tha
dùbhlain mhòr ron Ghàidhlig
fhathast, ach tha na thachair na
mhisneachadh.
“Ann an 1982 mhol aithisg bho
Bòrd Leasachaidh na Gàidhealtachd

‘s nan Eilean gun stèidhichte
Bòrd Gàidhlig, ach dhiùlt an
Rùnaire Stàite a bh’ air Alba aig an
àm. Bha mise an sàs ann a bhith
a’ lorg slighe air adhart às an t-suidheachadh agus dh’èirich CNAG à
sin. A dh’aindeoin dìth

chumhachdan reachdail sam bith
dhearbh CNAG e fhèin mar
bhuidheann èudmhor fad nam fichead bliadhna a lean.
a’ leanntainn air duilleag 2

… agus Eairdsidh a’ tighinn
Chaidh Eairdsidh MacGilleathain ainmeachadh mar ceannard ùr Comunn
na Gàidhlig.
Bidh Mgr MacGilleathain, a bhuineas
do dh’Uibhist agus a tha an-dràsta ag obair
aig Sabhal Mòr Ostaig, a’ gabhail a-nall
bho Dhòmhnall Màrtainn.
Tha Mgr Màrtainn a’ leigeil dheth a
dhreuchd an dèidh deich bliadhna sa
bhuidhinn. Ghabh e dreuchd a’ cheannaird an dèidh do dh’Ailean Caimbeul
gluasad do Bhòrd na Gàidhlig agus roimhe

sin bha e ag obair dha Comhairle nan
Eilean Siar.
Tha Mgr MacGilleathain ag obair mar
mhanaidsear leasachaidh aig an tSabhal agus gabhaidh e a-nall aig
CNAG an ath bhliadhna. Tha e air a bhith
aig a’ cholaiste fad 14 bliadhna, 10 dhiubh sin mar òraidiche agus an trì mu
dheireadh san dreuchd sa bheil e an-dràsta. Bidh e stèidhichte an oifis na
buidhne ann an Inbhir Nis.
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Plana nàiseanta a’
faighinn taic bhon
phàrlamaid
a’ ruith bho dhuilleag 1

Ged a tha mòran dhaoine ann aig
am bi miann an cànan a bhruidhinn, air sgàth ‘s maith is
milseachd a’ chànain, dhan mhòr
chuid a dhaoine feumaidh an cànan beagan a bharrachd air sin
a thoirt dhaibh — feumaidh
inbhe is àite a bhith aig a’ chànan nam beatha.
“Feumaidh Gàidhlig a bhith
againn ann am bùth a’ bhùidseir

Fòn: 01851 706877
Facs: 01851 706467
sanas@agu.org.uk
Oifigear-sanasachd:
Marina NicLeòid
Fon: 01851 703487
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Diardaoin 16mh Samhain

Inbhir Nis – Bidh na Blazin Fiddles a’
cluiche ann an Inbhir Nis air an oidhche
seo ann an Ironworks air Sràid Academy. Tòisichidh a’ chuirm-chiùil aig 7f.
Gheibhear tiocaidean no fiosrachadh sam
bith air 0871 789 4173

a’ ruith bho dhuilleag 1

Dihaoine 17 – Là na Sàbaid 19
Samhain

Dùn Èideann – Thèid Fèis Fhìdhle na hAlba a chumail eadar na làithean seo
anns na Assembly rooms air Sràid
Sheòrais, an Dùn Èideann. Airson fiosrachadh sam bith mu Fèis na bliadhna
seo cuiribh fòn thuca air 0131 555 7669
no faicibh www.scotsfiddlefestival.com.
Port Rìgh
Bidh Fergie Dòmhnallach agus Allan
Henderson a’ cluiche ann an Ionad
Àrois air an oidhche seo bho 7.30f. Cosgaidh tiocaidean £10/8. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air www.aros.co.uk
no cuiribh fòn gu 01478 613649.
Diardaoin 23 Samhain

Steòrnabhagh – Bidh an Lanntair a’ toirt
thugaibh cuirm-chiùil air an oidhche
seo leis an Chris Stout Quintet bho 8f.
Gheibhear tiocaidean bhon Lanntair air
01851 703 307 no faicibh www.lanntair.com airson fiosrachadh sam bith.

Disathairne 25 Samhain

Inbhir Nis – Thèid cèilidh a chumail ann
an Hootanany’s le Fergie Dòmhnallach
agus Allan Henderson. Bidh fàilte chridheil oirbh uile.
Disathairne 25 Samhain

Fàrr – Thèid cuirm-chiùil a chumail le Clìar
air an oidhche seo ann an Talla Fàrr a’
comharrachadh Latha Naoimh Anndrais.
Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh air
01808 521 333.
Dihaoine 17 Samhain

Inbhir Nis – Tha Meur Inbhir Nis den
Chomunn Ghàidhealach a’ cumail cèilidh
ann an Taigh òsta Waterside air an oidhche seo le feadhainn de na buannaichean bho Mòd Nàiseanta na bliadhna
seo ann an Dùn Omhain. Nam measg
bidh Kirsteen NicDhòmhnaill, Tormod
MacArtair, Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis,
Dòmhnall Moireach, Deirdre Nic an tSagairt agus mòran eile. Tòisichidh an
cèilidh aig 7.30f. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh bho Peigi Nic an Tòisich air
01463 231169.

Fiona NicAonghais, còmhla ri dithis den chomataidh, Sandaidh MacGhilleathain agus Donaidh MacIomhar

Airson na dàrna bliadhna, tha Fèis
Eilein an Fhraoich air dearbhadh
gu bheil iad math air a bhith a’
reic thiocaidean.
Tha iad air £500 a bhuannachadh airson Crannchar nam
Fèisean air sgàth gur iad a reic barrachd thiocaidean na fèis sam bith
eile ann an Alba, a-mach à dà
fhiched ‘s a ceithir dhiubh air fad.
Fhuair iad an t-aon suim an-uiridh,
airson na deagh obrach a tha iad
air a dhèanamh.

Dihaoine 15mh Dùbhlachd

Druim na Drochaid – Bidh cuirm-chiùil
ann an Talla Ghleann Urchardain air an
oidhche seo leis a’ chòmhlan Old Blind
Dogs.

Tha Crannchar nam Fèisean,
an crannchar bliadhnail aig
Fèisean nan Gàidheal, a-nis anns
an treas bliadhna na dheagh
dhòigh do na fèisean air airgead
a chruinneachadh dhaibh fhèin le
a bhith a’ reic thiocaidean.
Gheibh iadsan ceithir fichead
sgillinn às gach nòt dhaibh fhèin,
agus tha an còrr den airgead a’ dol
ris a’ phrìomh dhuais de £2500.
Thuirt Fiona NicAonghais,
oifigear taic Fèisean nan Eilean Siar:

“Tha e math a chluinntinn gu bheil
an t-airgead seo air a chosnadh le
fèis anns na h-Eileanan an Iar, agus
tha comataidh Fèis Eilein an
Fhraoich rim moladh airson cho
dìcheallach ‘s a tha iad air a bhith.
Tha a h-uile fèis air a bhith
trang a’ reic thiocaidean agus ‘s e
dòigh mhath a tha ann airson
airgead a chruinneacahdh dhan
fhèis aca fhèin.”

“S e annas dha-rìribh a bh’ ann
20 bliadhna air adhart nuair a
chaidh
m’fhastadh
mar
chomhairliche dha Buidheann
Comhairleachaidh an Riaghaltais
air Gàidhlig, agus abair latha nuair a stèidhicheadh a’ chiad Bhòrd
na Gàidhlig ann an 2003. Anns
an ùine ghoirid bhon uairsin
fhuair sinn Achd, agus tha dòchas
agamsa ri foillseachadh a’ chiad
Phlana Nàiseanta Gàidhlig, agus
Stiùireadh air Planaichean
Gàidhlig, mu Mhàrt 2007.
“Coileanaidh sin pasgan de dh’amasan sònraichte dhòmhsa, agus
leis a’ Phlana Nàiseanta a’
tòiseachadh ri dhol an gnìomh tha
mi air co-dhùnadh gu bheil e iomchaidh seasamh an dara taobh agus
an stiùir a leigeil le ceannard ùr;
- tha an t-àm ann dhan ath
ginealach! Tha mi an dòchas
ceangal a ghleidheadh le saoghal
leasachaidh na Gàidhlig anns
na bliadhnaichean a tha romhainn,
ach aig astar car nas socaire na bh’
agam anns na beagan bhli-

adhnaichean a dh’fhalbh”
Thuirt cathraiche Bòrd na
Gàidhlig, Mata MacÌomhair: “Às
leth coimhearsnachd na Gàidhlig,
dh’iarrainn taing a thoirt dha Ailean
airson a chuid spàirn às leth a’ chànain thar nam bliadhnachan.
Tha cuimhne aig mòran againn air
mar Cheannard soirbheachail
air Comunn na Gàidhlig (CNAG)
nuair a thug e adhartas mòr air leasachadh na Gàidhlig ann an Alba.
“An dèidh sin stiùir e Bòrd na
Gàidhlig tron chiad trì bliadhna
agus mus leig e dheth a dhreuchd
sìnidh e a’ chiad Phlana Nàiseanta dhan Mhinistear. Chuir Ailean
gnìomh cudromach agus
buadhmhor ri Gàidhlig. Tha e a’
fàgail dìleab shònraichte dhan neach
a leanas e, agus dha saoghal na
Gàidhlig gu h-iomlan.
“Tha mi a’ guidhe sonas dha
Ailean air chluaineas. Tha deagh
dhùrachd coimhearsnachd na
Gàidhlig na chuideachd.”
Bidh am Bòrd a-nis a’ sanasachd
airson ceannard ùr .

Chan ann a h-uile latha a bhios Mòd
aig Mac an Tòisich… no aig A’
Chomunn Ghàidhealach

Dihaoine 1 – Là na Sàbaid 3 an
Dùbhlachd

An Gearastan – Thèid Duaisean Ceòl
Traidiseanta Albannach a chumail eadar
na làithean seo anns a’ Ghearastan.
Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu na
tachartasan no ma tha sibh airson bhòtadh aig www.handsupfortrad.co.uk no
cuiribh fòn air 0131 208 3089.

Faic duilleag 8

Ailean
Caimbeul
a’ falbh…

Cuin ‘s Caite

Dimàirt 28 Samhain

‘s anns an taigh-òsta, àitichean ithe,
air busaichean, air tagsaidhean agus
air sanasan-rathaid ‘s air bancaichean ‘s anns na h-oifisean. Tha
mi a’ creidsinn gu bheil mòran
dhaoine a-muigh an sin aig a bheil
a’ mhiann a’ Ghàidhlig a chleachdadh nam biodh an cothrom
aca. ‘S e an rud, an cothrom a
chruthachadh dhaibh — agus
tachraidh sin ri linn planaichean
a chur air na buidhnean poblach.”

Le Joy Dunlop

Tha Am Mòd Nàiseanta Rìoghail
seachad airson bliadhna eile agus
feumaidh mi aideachadh nach do
dh’ fhairich mi ceart bhon
chrìochnaich e. Tha mi air a
bhith a’ faireachdainn sàmhach
‘s car ìosal, ‘fiù ‘s beagan air chall
agus cho sgìth ri seann chù. Mura robh mi eòlach air na comharraidhean
seo,
bhithinn
amharasach gun robh galar cèin,
uabhasach air grèim fhaighinn
orm ach nach math gu bheil fios
agam dè th’ ann. ‘S e galar àraid
a th’ ann a tha a’ buntainn gu sònraichte ri na Gàidheil agus rudeigin a nochdas aig deireadh an
Dàmhair gach bliadhna. Chan eil

fhios agam dè an tiotal ceart a th’
air ach tha fios agam na chanas
mi fhìn ris agus ‘s e sin “Post-ModBlues”!
‘S cinnteach nach mi an aon
duine a dh’fhairicheas mar seo as
dèidh a’ Mhòid Nàiseanta. Tha
rudeigin sònraichte mu dheidhinn
na seachdain ud agus tuigidh gach
duine a bha an làthair na tha mi
a’ ciallachadh. Bidh e a’ tarraing
dhaoine bho gach ceàrnaidh den
t-saoghail gu àite beag, Gàidhealach,
daoine a tha gu tùr eadardhealaichte bho chèile agus daoine
nach tigeadh còmhla ann an
suidheachaidhean eile. Chan eil seo
gu diofar ged-thà air sgàth ‘s gu bheil
rudeigin gan ceangal còmhla
agus ‘s e sin an cànan, an ceòl agus
an craic.
Tuigidh mi nach eil a h-uile duine
cho dèidheil air a’ Mhòd ach feumaidh mi aideachadh gu bheil e
air a bhith a’ còrdadh rium bhon
a bha mi òg. Tha cuimhne glan
agam fhathast air a’ chiad turas a
ghabh mi pàirt ann. B’ ann ann an
1992 a bh’ ann agus bha am Mòd
Nàiseanta Rìoghail a’ gabhail
àite san Òban a’ bhliadhna ud. Air
sgàth ‘s sin, chaidh a h-uile pàiste
sa sgìre a chur a-steach gu

farpaisean a’ Mhòid (fiù ‘s mura
robh sinn ag iarraidh a dhol
ann) agus b’ e rud gu tur ùr a bh’
ann dhuinn gun teagamh. Cha robh
facal Gàidhlig eadarainn agus cha
robh sinn cleachdte ris an stoidhle
seinn a bha a dhìth orra na bu mhò.
Ged nach do bhuannaich sinn càil,
chòrd an latha rinn gu mòr agus
thug e blasad dhuinn de chànan
agus cultar na Gàidhlig. Thòisich
mi an uair sinn air na Mòdan a
fhrithealadh gach bliadhna agus
b’ ann às a’ chothrom ud a dh’ èirich
ùidh agam ann an cànan agus cultar na Gàidhlig.
San latha an-diugh, tha am Mòd
fhathast a’ còrdadh rium air
sgàth ‘s nach eil tachartas Gàidhlig
eile ri fhaotainn ann an Alba a tha
coltach ris. Chan fhaighear seachdain eile sa bhliadhna far am faic
mi na caraidean uile agam san aon
àite aig an aon àm agus far am bi
cothrom agam òrain Ghàidhlig a
sheinn gu sia uairean sa mhadainn
gach latha airson seachdain (le cead
bhon luchd-obrach agam) ‘S toil
leam gu bheil rudeigin connspaideach daonnan ann air am
bruidhinn sinn uile fad na seachdain — co-dhùnadh bho na
britheamhan ris nach do dh’

aontaich sinn, rudeigin neònach
a thachair aig pàrtaidh air choreigin no pìos-naidheachd connspaideach a nochd sna pàipearan
naidheachd. Tha sgeulachdan
inntinneach an-còmhnaidh aig
daoine bho Mhòdan a dh’ fhalbh
cuideachd, rudan a dh’fhuiricheas
nan cuimhne gu bràth. (Tha fios
agam gu bheil comataidh ionadail
Bhlàr Ghobharaidh fhathast a’ bruidhinn orm mar an nighean don tug
iad cuideachadh as dèidh dhi a sporan a chall a’ chiad latha den Mhòd
— agus b’ ann ann an 1996 a bha
sin). Fiù ‘s mura h-eilear riamh air
bruidhinn ri chèile tha dàimh
eadarainn, rudeigin a chithear fu
follaiseach as dèidh turas no dhà
tro “Sìne Bhàn”, “Cearcall a’
Chuain” no Gleann Bhaile Chaoil”.
‘S e seachdain throm a bhios ann
ged-thà, gu sònraichte ma thathas
an sàs sna farpaisean. Thèid tòrr
obair a dhèanamh tron bhliadhna agus tha e coltach gu
bheil na farpaisich a’ fàs nas
proifeiseanta gach bliadhna. Tha
rudeigin ann ged-thà nach deach
atharrachadh bhon thòisich e
agus ‘s e sin mar a tha cuid a’
dèiligeadh ri na farpaisean. Ged
nach eil e ceart no cothromach, ‘s

e cleasan dhaoine ann am farpaisean
an rud as èibhinn a chunnaic mi
riamh aig na Mòdan. Thar nam bliadhnachan chunnaic mi iomadh
seòrsa car — nigheanan beaga air
a bheil ribeanan mòra a’ seinn le
teadaidh (cutie factor) seinneadairean le faclan sgrìobhte air
an làmhan (math, gus am fàs iad
blàth agus fallasach) no còisirean
gu lèir a’ falach sna taighean-beaga gus nach biodh aca ri seinn san
àite cheart (còisirean nan inbheach
tha mi a’ ciallachadh). Cha
tachradh seo aig tachartas sam bith
ach Am Mòd Nàiseanta ach nach
e seo a tha gad fhàgail cho àraid?
Le seachdain cho mòr ri sin anis air mo chùlaibh ‘s dòcha
nach eile e na iongnadh gum fairich
mi gun chiall airson greiseag. Ach
cuiridh mi geall gun atharraich am
beachd seo cho luath ‘s a thòisicheas
na còisirean a-rithist ach mar a
chaidh a ràdh rium an latha eile,
chan eil ach aon mìos deug ri dhol
gun ath fhear!
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Sùil air dràma
na Gàidhlig,
le Magaidh Nic a’ Ghobhainn

Buidheann dràma Uibhist a’ gabhail pàirt ann am farpais dràma a’ Mhòid

Dràma coimhearsnachd a’ fàs fallain
An dèidh a’ Mhòid tha dràma
coimhearsnachd nas fhallain na
bha e bho chionn bhliadhnaichean.
Chuir Buidheann Dràma
Inbhir Nis “Am Birsday Party” air
an àrd-ùrlar aig a’ Mhòd agus tha
iad a-nis a’ dalladh air “An Tàillear” sgriobt eile a sgrìobh Tarmod
a’ Bhocsair ‘s iad an dòchas a thoirt
chun SCDA ann am Baile Dhubhthaich aig toiseach na h-ath bhliadhna. Tha cluiche eile aca san
amharc nas fhaide air adhart ann
an 2007 mar phàirt de Fhèis Chultar na Gàidhealtachd 2007.
Bha Buidheann Dràma Uibhist
soirbheachail le “Tog Orm mo Speal”
a sgrìobh Iain Mac a’ Ghob-

hainn agus tha iad a-nis a’ beachdachadh air an ath dhealbhchluich a nì iad.
Bhuannaich Buidheann Dràma Cille Mhoire a’ phrìomh
dhuais ann an co-fharpais na dràma leis “An Tango mu dheireadh
ann an Trotternish” a sgrìobh Màiri
NicLeòid. Tha a’ bhuidheann a’
deasachadh sa Bheurla airson an
SCDA agus iad a’ dol a thaghadh
sgriobt airson Fèis Dràma Na
Gàidhlig.
Bha Cluicheadairean Dhùn
Èideann aig Fèis Dhùn Èideann
am-bliadhna le dà sgeids agus aig
Fèis Nan Sgeulachdan anns an
Netherbow san Dàmhair. Bithear
a’ taghadh an dealbh chluich

airson 2007 ann an ùine nach bi
fada.
T ha Buidheann an Ath
Leathainn cuideachd dòchasach
gum bi iad a tòiseachadh a’
deasachadh sgriobt a dh’ aithghearr.
Thuirt riochdaire bho Fèis Dràma na Gàidhlig: “Tha coltas gu bheil
barrachd bhuidhnean a’ deasachadh
dràma coimhearsnachd na bha
againn bho chionn fhada. Tha
cuireadh aig buidheann coimhearsnachd sam bith a thighinn
gu Fèis Dràma Na Gàidhlig ann
an Àros am Port Rìgh anns a’ Ghiblean, 2007.”

‘S e “Mach ann an Deich” fèis dràma ùr a bhios anns An Lanntair
ann an Steòrnabhagh an ath bhliadhna. Thèid an fhèis airson
cluichean nach eil nas fhaide na
deich mionaidean air adhart
eadar 12-19mh den Mhàrt.
Le tachartasan co-cheangailte
ri dràma aig toiseach na seachdaineach, bidh na deilbh-chluiche
air an àrd-ùrlar air Dihaoine
18mh agus Disathairn 19mh.
Thuirt neach-labhairt bhon Lanntair: “Tha sinn an dòchas a bhith
a’ tàladh coimhearsnachd na
dràma Ghàidhlig bho air feadh Alba,
a’ treòrachadh luchd proifeasan-

ta, buidhnean coimhearsnachd agus
cluicheadairean eile agus a’ toirt
misneachadh do bhuidhnean
beaga, sgrìobhadairean ùra, cleasaichean agus stiùirichean. Bhiodh
sinn an dùil a bhith a’ neartachadh
sgrìobhadh ann an cuspairean ùra
agus tha sinn a’ tabhann dòighean
air fiosrachadh a sgaoileadh mu
obair ùr.
“‘S e glè bheag a riaghailtean a
tha an lùib na fèis seo, ach gu feum
gach dealbh-chluich a bhith slàn,
gu tur ùr, gun a bhith nas fhaide
na deich mionaidean agus a’
nochdadh airson a’ chiad uair anns
An Lanntair. Tha an t-uallach air

luchd com-pàirt na deilbh-cluich
a chur gu-h-iomlan air an stèidse.
“Feumaidh na sgriobtaichean
a bhith aig an Lanntair ro 31mh
Dùbhlachd 2006.Gheibh na sgriobtaichean a thèid a taghadh taicairgid airson an cur air aig an fhèis.
Gheibh buidhnean a tha a’ siubhal chun an eilein taic le cosgaisean.
Ach cha ghabhar ach ri aon
tagradh bho neach fa leth no buidheann”
Tha tuilleadh fiosrachaidh ri
fhaighinn bho Alex. NicDhòmhnaill, Oifigear Tachartais, An
Lanntair 01851 703307 no
alex@lanntair.com.

Sùil mhionaideachd air
riaghladh ar
n-àrainneachd mara
Thèid sgrùdadh mionaideach a
dhèanamh airson a’ chiad uair ariamh air àrainneachd mara na
h-Alba.
Tha comataidh na h-àrainneachd agus an leasachadh
dùthchail ann am Pàrlamaid na
h-Alba air an obair a thòiseachadh
a thaobh a bhith meas dè na poileas a i d h e a n a d h’ f h e u m a r a
chruthachadh airson feumalachdan
na roinne a choinneachadh.
Thuirt neach-gairm na comataidh Sarah Boyack: “Tha ar muir
agus ar costaichean air leth cudromach, gach cuid dha daoine a
tha a’ fuireach ann an Alba agus
dha luchd-turais. Chan eil faisg
uimhir de fhiosrachadh againn air
slàinte ar n-àrainneachd mara, agus
na rudan a tha toirt buaidh oirre,
‘s a tha againn mu ar fearann.
“‘S e goireas phoblach a tha nar
n-àrainneachd mara, a tha air a
cleachdadh airson diofar ghnothaichean coimearsalta is curseachad. Tha na gnothaichean sin
air an riaghladh bho sgìre gu sgìre
agus air an stiùireadh le diofar
bhuidhnean gun co-òrdanachadh
farsaing sam bith.”
Tha rannsachadh na comataidh
air tòiseachadh agus deasbad a’ dol

air adhart mu bhith a’ cruthachadh
a’ chiad phàirce mara nàiseanta,
le làn dhùil gur e àiteigin anns a’
Ghàidhealtachd a thèid a mholadh
aig ceann cùisean.
Thèid coinneamhan a chumail
aig toiseach na bliadhna a bhios
fosgailte don phoball agus tha dùil
ri clàr-ama airson mìneachadh ciamar a gheibh daoine air am
beachdan a thoirt seachad.
Thuirt Sarah Boyack “gu bheil
amas poilitigeach a’ fàs nar n-àrainneachd mara. Tha Riaghaltas
Bhreatainn a’ dealbhachadh Bile
Mara. Ann an Alba tha an Riaghaltas air roi-innleachd mara
fhoillseachadh agus tha iad a’ beachdachadh air ciamar as urrainn riaghladh ar n-àrainneachd mara a
leasachadh.
“Tha na leasachaidhean sin a’
toirt a’ cothroim dhan chomataidh
beachdachadh air ciamar as urrainn
poileasaidh a thoirt air adhart airson dèanamh cinnteach gu bheil
an àrainneachd mara air a riaghladh ann an dòigh leantainneach.
“Mar sin, thathas an dòchas
beachdan dhaoine a chluinntinn
air ciamar a bu chòir ar n-àrainneachd mara a riaghladh, gu hàraidh bho coimhearsnachdan agus

Seo an fheadhainn a bhuannaich
an fharpais air a’ mhìos a chaidh
seachad. Gheibh iad uile botal
dhen uisge-beatha Botal Dubh, a
thug taic dhan Mhòd:
Criosaidh Choineagain, Comar
nan Allt; Mìcheal Bauer, Glaschu;
Iona NicDhòmhnaill Port Rìgh

Làrach-lìn ùr
do
phròiseact
An Lanntair a’ cur fèis air dòigh
Seanchas Ìle

Òigridh a’ Chuimrigh a’ togail a’ chànain
Thàinig companaidh teatair òigridh às a’ Chuimrigh a Steòrnabhagh anns an Dàmhair, le
dealbh-chluich anns an robh trì
cànanan. Bidh òganaich Ceridion a’ cruthachadh scriobtaichean
ann am Beurla agus Cuimris
mar as tric, ‘s bha a’ Ghàidhlig anns
a’ chluiche “Ailgylchu” cuideachd.
Tha a’ bhuidheann de dhaoine
òga eadar 14-18 bliadhna a dh’ aois,
ri cleasachd, seinn, danns’ agus a’
dèanamh obair theicnigeach.
Bidh iad a’ deasbad ‘s a’ cruthachadh
sgrìobhadh air cuspairean aig a bheil
buaidh air an comhaoisean.
Thagh iad mar chuspair mar a bhithear ag innse sgeulachdan, a’ cuimseachadh air sgeulachd
“Blodeuwedd anns Am Mabino-

gion”.
Thuirt stiùiriche na companaidh Anna ap Raibeart: “Rinn
sinn bùth-obrach feasgar agus
choinnich sinn ri òigridh às an àit’.
Chaidh ceanglaichean a dhèanamh
a thèid a neartachadh anns na
làithean a tha ri tighinn. Seo a’ chiad uair a shiubhail a’ chompanaidh gu sgìre far an robh
mion-chànan eile. Tha cothrom
aig òigridh gach dùthcha a bhith
ag ionnsachadh bhon comhaoisean
agus an suidheachadh aca cho
coltach ri chèile.
“Tha iad a’ fuireach ann an àit’
iomallach agus cuid aca le cultar
dà thaobhach sa choimhearsnachd,
anns an sgìre aca fhèin. Tha
cuideachd Cuimris agus a’ Ghàidhlig

a’ strì airson inbhe anns na
dachaighean aca. Tha a’ mhor chuid
de na h-òganaich fileanta sa
Chuimris, ged a tha dithis luchdionnsachaidh againn nar cois. Tha
iadsan a’ gabhail pàirt ‘s ag
ionnsachadh sgriobt, ‘s a’ togail a’
chànain mar a tha sinn a’ dol air
adhart.”
Bha a’ chuid bu mhotha de “Ailgylchu” anns a’ Chuimris mar a
bhiodh dùil, ach bha stiùireadh
air an sgriobt anns a’ Ghàidhlig air
a lasadh air a’ bhalla. Gheibhear
barrachd fiosrachaidh air a’
chompanaidh Teatar Felinfach air
01570 470 751.

Tha a’ phròiseact Seanchas Ìle,
stèidhichte aig Ionad Chaluim
Chille Ìle, dìreach as dèidh làrachlìn ùr a chur air bhog le na hamasan a tha fa-near dhuinn a
bhith a’ brosnachadh dualchas
Gàidhlig Ìle.
‘S i pròiseact dà bhliadhna a th’
innte far a bheil buidheann saorthoileach còmhla ri co-òrdanaiche
na pròiseict ag obair còmhla a’ cruinneachadh agus a’ clàradh dualchainnt Gàidhlig Ìle bho
mhuinntir an àite.
Gu ruige seo, ‘s e naidheachdan
ionadail, òrain, bàrdachd, seanfhaclan, cuide ri cunntasan beatha agus
naidheachdan air ciamar a tha rudan
air atharrachadh bho thoiseach an
fhicheadamh linn, a tha air an
clàradh. Cuideachd, bidh na
clàraidhean seo air fad air an cumail
aig Ionad Chaluim Chille Ìle is
dh’fhaodadh muinntir na coimhearsnachd èisteachd riutha aig
àm sam bith.
Dh’ fhosgail Ionad Chaluim
Chille Ìle ann an 2002 mar ionad dualchais agus cànan na
Gàidhlig agus tha e fa-near
dhuinne a bhith a’ brosnachadh
agus a’ leasachadh Gàidhlig, gu hàraidh dualchainnt Ìle, air feadh
an eilein do dh’inbhich agus do
chlann. Air an adhbhar sin, ‘s e àite
air leth freagarrach a th’ ann mar
àite rannsachaidh airson Seanchas
Ìle. Anns an eilean fhèin, tha e
coltach gu bheil nas lugha na còig
air fhichead anns a’ cheud den
choimhearsnachd air fad a’ tuigsinn
Gàidhlig agus le sin, ‘s e pròiseact

air leth cudromach a th’ ann an
Seanchas Ìle airson an dualchainnt shònraichte seo a ghleidheadh airson an àm ri teachd.
Anns an làrach-lìn ùir seo
gheibh sibh barrachd fiosrachaidh
air a’ phròiseict fhèin, cuide ri tasglann dualchais le faidhleachan
fuaime den stuth a tha cruinnichte.
An cois seo, bidh tar-sgrìobhaidhean agus eadar-theangachaidhean
airson a h-uile faidhle is faodaidh
sibh clò-bhualadh a dhèanadh
cuideachd. A bharrachd air sin, tha
liosta de fhaclan Gàidhlig Ìle ri
fhaighinn agus lethbhric de bheulaithris a chaidh a chruinneachadh
anns na 1890an le Raibeart
MacLagain. Tha diofar seòrsa rudan
a gheibh sibh le seo mar uirsgeulan
ionadail, saobh-chràbhaidhean,
seann dòighean còcaireachd agus
sgeulachdan air ainmean-àite.
Bidh barrachd stuth a’ dol air an
làraich-lìn anns na mìosan ri
teachd is mar sin cumaibh sùil amach airson tuilleadh naidheachdan, bàrdachd, seanfhaclan
etc. Fhuair Seanchas Ìle taic-airgid bho Stòras Dualchais a’
Chrannchair Nàiseanta, Comunn
na Gàidhlig Sgeama Cànan sa Coimhearsnachd agus Iomairt EarraGhàidheil agus nan Eilean. Chaidh
an làrach-lìn a chruthachadh le Ronan Martin Design.
Ma tha barrachd fiosrachaidh
a dhìth oirbh, cuiribh fios air an
làraich-lìn aig www.seanchasile.net no cuiribh fòn gu Emily Edwards aig Ionad Chaluim Chille
Ìle air 01496 810 818.

daoine a tha a’ fuireach agus a’
dèanamh bith-beò ann an sgìrean mara is na costaichean.”

Sarak Boyack: “Tha ar muir agus ar
costaichean air leth cudromach,
gach cuid dha daoine a tha a’
fuireach ann an Alba agus dha
luchd-turais

Cothrom
beachdan
a
sgaoileadh
air a’
Ghàidhlig
ann an
Dùn Eidinn

Gheibh coimhearsnachd Ghàidhlig
Dhùn Èideann cothrom am beachdan a thoirt seachad air an dòigh
as fheàrr Gàidhlig a leasachadh thar
diofar raointean anns a’ bhaile.
Thèid a’ choinneamh a chumail
air Disathairne 18mh ann an Oilthigh Dhùn Èideann agus bidh
goireasan ann airson clann os cionn
3 bliadhna.
Thuirt Dòmhnall Màrtainn,
ceannard Chomunn na Gàidhlig, a
tha cumail na coinneimh ann an cobhonn ri buidhnean coimhearsnachd
Dhùn Èideann: “Tha sinn airson beachdan an t-sluaigh a chluinntinn mun
dòigh as fheàrr air a’ Ghàidhlig a leasachadh thar diofar raointean ann an
Cathair-bhaile na h-Alba. Tha sinn
an dòchas gu faigh sinn freagairtean
air ceistean mar carson a bu chòir
dhuinn a bhith a’ brosnachadh na
Gàidhlig an Dùn Èideann; dè na feumalachdan ‘s na prìomhachasan a th’
ann; agus, dè an dòigh as fheàrr air
an gabh seo thoirt air adhart?
“Cuide ri Comunn na Gàidhlig is
muinntir Dhùn Èideann bidh
òraidichean is riochdairean an
làthair bho Comhairle Baile Dhùn
Èideann, buidhnean Gàidhlig, coimhearsnachdan Ghlaschu agus eile. Tha
sinn an dòchas gu faigh sinn gu leòr
bheachdan airson ar cuideachadh le
plana coimhearsnachd a dheasachadh.”
Thuirt Màrtainn Mac an t-Saoir,
a tha na phàrant agus na sgrìobhadair
Gàidhlig anns a’ bhaile: “Tha sinn air
leth toilichte an cothrom seo fhaighinn a bhith ag obair còmhla ri
CnaG airson beachdan an t-sluaigh
a shireadh air an t-slighe air adhart
dhan Gàidhlig ann an Dùn Èideann.
“‘S e coinneamh chudromach a tha
seo ‹ ‘s i a’ choimhearsnachd a tha ga
gairm airson feumalachdan is iarrtasan
na coimhearsnachd a chluinntinn am
fianais nan diofar bhuidhnean aig a
bheil dleastanas a’ Ghàidhlig a leasachadh. Tha sinn an dùil ri deagh thòrr
dhaoine agus gun tig plana làidir susbainteach às.”

An Gàidheal Òg
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Deasbad nàiseanta nan sgoiltean
Tha luchd-ealain às
an ciall
Airson: Acadamaidh Rìoghail Bhaile
Dhùbhthaich B; Ceitidh Bremner
agus Alasdair MacLeòid.

A-nis ‘s dòcha nach robh a’ chi“
ad bheachd a ghabh mi air
ealain glè mhath ach shaoileadh
tu gum biodh co-fharpais mòr mar
an Turner Prize na b’ fheàrr.
Mar sin thug mi sùil air cuid dhen
ealain a bhuannaich an duais ainmeil seo. Uill, abair gun do chuir
sin iongnadh orm. An robh fhios
agaibhse nach fheum thu bruis no
peansail no peant airson an duais
seo a bhuannachadh? Chan
fheum thu càil ach buachar ailbhein. Bhuannaich cuideigin
£20,000 dìreach a’ cleachdadh
buachair ailbhein agus seo an stuth
a bhios e a’ cleachdadh sa h-uile
dealbh. Nach eil an neach-ealain
sin às a chiall? Ach tha aon rud mun
duine sin — rinn e rudeigin
(agus an ailbhean).
Nuair a bha mi beag chaidh sinn

Bu chòir cead a bhith
aig an òigridh an sgoil
fhàgail aig 14.
Airson: Acadamaidh Inbhir Pheofharain; Coinneach MacCoinnich
agus Tessa Chaimbeul

Chan eil mi idir ag ràdh gum
bu chòir dha daoine an sgoil
fhàgail agus coiseachd timcheall
nan sràidean no caitheamh an ùine
aca air beulaibh an TBh, ach ma
tha seòrsa obrach eile aca nan inntinn gum bu chòir dhaibh
cothrom fhaighinn taghadh a
dhèanamh, fuireach anns an
sgoil no dèanamh rudeigin as toil
leotha agus a tha gu bhith feumail
dhaibh.
Tha mì-mhodh anns na sgoiltean anns an dùthaich seo na thrioblaid mhòr. Tha a’ chuid as motha
dhe na tha dèanamh na mìmhodh eadar aois 14 agus 16. Aon
dhe na h-adhbharan airson seo ‘s
e gu bheil iad ag iarraidh an sgoil
fhàgail a chionn ‘s nach eil gu leòr

“

a Lunnainn. Nuair a bha sinn an
sin, chaidh sinn gu Tate Modern,
àite glè chonnspaideach. Tha
cuimhne agam faicinn bodach beag
air an T.Bh. Bha e a’ leum suas is
sìos, agus ag ràdh ris fhèin, “Chan
eil! Chan eil! Chaneil!” A-rithist
is a-rithist, mar duine às a chiall.
Tha tòrr a’ tighinn sìos le
Mad Hatter syndrome, bhon
pheant agus na turps, agus tha faisg
air a h-uile neach ealain a’ peantadh.
An aghaidh: Àrdsgoil MhicNeacail B;
Alasdair MacGilleathain agus Donna
Màiri NicIomhair.

Chan urrainn dhut a ràdh gu
bheil a h-uile neach-ealain às
“
a chiall. Tha sin coltach ri bhith ag
ràdh gu bheil a h-uile Albannach
a’ cosg fhèileadh. Agus chan eil sin
fìor — a bheil?
Coimhead air Michelangelo —
chanadh cuid gun robh esan às a
chiall.. air a dhruim dìreach airson naoi bliadhna a’ peantadh mullach an Sistine Chapel. Ach càit a
bheil na mìltean mòra de luchddhe na cuspairean air a bheil iad
math no measail a’ tachairt anns
na sgoiltean. T ha mise a’
smaoineachadh gur e cothrom an
sgoil fhàgail aon de na freagairtean airson cur stad air mìmhodh anns an sgoil.

”

An aghaidh: Àrdsgoil Sheumais Gillespie; Raibeart Hind agus Alasdair
MacLeòid

Tha Gordon Brown air a ràdh
“
is e a’ bruidhinn aig co-labhairt nàiseanta a’ Phàrtaidh
Làbaraich o chionn ghoirid gu bheil
esan airson cumail air le foghlam
mar phrìomh amas ma gheibh am
pàrtaidh Làbarach a-steach gu
àireamh deich a-rithist. Thuirt e
gu bheil e airson aois fàgail na sgoile
a chur an-àird gu ochd bliadhna
deug. Nis, ge b’ e dè do bheachd
air na shenanigans eadar Gordon
is Tony, tha aon rud cinnteach mu
an deidhinn. ‘S e sin nach biodh
iad aig an ìre aig a bheil iad ann
an saoghal poilitigs às aonais an
deagh fhoghlam Albannach a
fhuair an dithis aca.
Càit am faigh òigridh a dh’fhà-

turais a’ dol an uair a tha iad san
Ròimh? Dhan Caibeal Sistine. Chì
iad dealbhan le Michelangelo a’
soilleireachadh sgeulachdan on
Bhìoball. Agus a’ bruidhinn air a’
Bhìoball, nach robh daoine ag ràdh
gun robh Iosa fhèin, an sàr fhearealain, às a chiall?
Tha mi ag aideachadh nach eil
ach loidhne thana eadar fìor
chomas agus dìth na cèille. An do
dh’èist sibh ri prògram Choinnich?
Tha e gu math doirbh uaireannan
obrachadh a-mach an e dìth na cèille
a th’ann no fìor chomas.
‘S dòcha gu bheil an fheadhainn
a tha a’ pàigheadh tòrr airson pìosan
ealain às an ciall, no ro bheairteach
son a leithid dragh sam bith a
dhèanamh dhaibh. Ach chan e coire
an luchd-ealain a tha sin. Ealain
amaideach an là-an-diugh gu
math tric ealain clasaigeach an latha
màireach.
Nach e smuain gu math
cumhang a tha sin — nach eil ach
aon sealladh air an t-saoghal.

gas an sgoil aig aois 14 fiosrachadh is Comhairle air cùisean
co-cheangailte ri slàinte,
ceanglaichean pearsanta, drogaichean is deoch làidir? Am
faigh aig cunntair Burger King?
Chan fhaigh gu dearbh.
Is mise a’ chiad neach, no an
dèidh mo mhàthar ‘s dòcha an dara
neach, a chanas gur mi an neach
mu dheireadh a dh’iarradh tu ri do
thaobh nad àite obrach! Nam fàgadh tu rudeigin cudromach sna
làmhan seo, ‘s cinnteach gum biodh
tu duilich.
Tha sinn ag ionnsachadh
mòran anns an sgoil; chan e cuspairean sgoile a-mhàin a tha sinn
a’ dèanamh. Tha sinn a’ fàs fhad
‘s a tha sinn ag ionnsachadh mu
chuspairean sgoile, nar n-inntinn, nar spiorad agus nar corp.
Bidh sinn a’ fàs cinnteach nar ninntinn agus dòchasach airson an
àm ri teachd! Tha e fìor gum faod
sinn na rudan seo ionnsachadh ann
an àite sam bith, ach anns an sgoil
‘s urrainn dhuinn an ionnsachadh
ann an àite socair, sàbhailte le mòran
cuideachaidh.

”

Bha mòran spòrs is fealla-dha ri chluinntinn agus sùilean nam farpaiseach air duais BT

Cha bu chòir ach
daoine brèagha
obair fhaighinn air
T.Bh
Airson: Àrdsgoil Chnoc na Pàirce A;
Charlotte NicAoidh agus Eleanor
NicAoidh

Smaoinich a bhith a’ tighinn
air ais air an oidhche an dèidh
“
latha trang aig d’ obair. Tha thu a’
cur air an T.Bh. Dè tha thu airson
fhaicinn? Cuideigin mòr reamhar
grànda, no cuideigin sona, toilichte,
brèagha?
A’ bruidhinn air sanasan, ma
bha thusa dol a cheannach siabann
agus nach robh ach dhà air fhàgail
— aon le Martin Clunes no Johnny Vegas air an t-sanas agus fear

Tha traidisean a’
cur bacadh òirnn
Airson: Àrdsgoil Chnoc na Pàirce B;
Sophie NicIlliosa agus Stephanie
Palmer

“

Tha mise dol a thòiseachadh
le bhith a’ bruidhinn mu dheidhinn rud a bhios a’ cur cais orm
fhìn. ‘S e seo mar a bhios aig cuid
de bhoireannaich an sloinneadh

Iain Beggs bho Sgoil Bhàigh a’ Chaisteil agus e a’ cur as a’ chorp mu shanntachd nan ginealach a dh’fhalbh

eile le Tom Cruise no Jonny
Depp-dè an siabann a bhiodh tu
airson ceannachd?
An aghaidh: Àrd-sgoil a’ Phluic;
Laura Nic Coinnich agus Anna Black

Tha seanfhacal ag ràdh,
“cha toir bòidhchead goil air
“
a’ phoit”. Tha mise air seo
fheuchainn agus cha do dh’obraich
e. Ach math dh’fhaodte gur e dìreach
mi fhèin as coireach.
Tha e gu math nas cudromaiche
a bhith math air d’obair, còir is ciallach, agus a bhith sona. Tha còir
moit a bhith òirnn gu bheil a h-uile
duine diofraichte.
Tha mi a’ dol a shealltainn na
buaidh eagalach a tha aig na meadhanan, gu h-àraidh an telebhisean, air clann an latha-an-diugh.
aca atharrachadh nuair a bhios iad
a’ pòsadh. ‘S e seann thraidisean
gun fheum a tha seo.
Aig an àm seo den bhliadhna
tha dà thraidisean air fàs ro
mhòr thairis air na bliadhnaichean.
Tha oidhche Shamhna air eagal
mòr a chur air seann daoine, gu
h-àraidh mar a tha clann a’ fàs nas
mosaiche. Agus airson oidhche Guy
Fawkes, carson a tha sinn a’
cuimhneachadh air terrorist a bha
a’ feuchainn ri spreadhadh a

Tha tòrr de dhaoine òga san là-andiugh aig nach eil misneachd annta fhèin agus aig nach eil meas
orra fhèin no air an coltas.
Co aige tha còir innse dhuinn
cò tha brèagha is cò nach eil?
Tha duine no dithis a chì
sinn air an telebhisean nach eil
tlachmhor nan gnùis. Coimhead
air Johnny Vegas. Cleasaiche,
duine èibhinn, le aghaidh coltach
ri cruach-mhònach ach tha e
cho èibhinn ri duine sam bith air
an telebhisean.
Chan eil sinn a’ cur luchd-poilitigs dhan Phàrlamaid airson
am bòidhchead nas mò air neo cha
bhiodh ach fìor bheagan anns gach
pàrtaidh.

”

dhèanamh air Taigh na Pàrlamaid?

”

An aghaidh: Acadamaidh Allt a’
Mhuilinn/Àrdsgoil Lochabair; Mairi
NicIllechiar agus Erin McHale

Bhiodh mo bheatha gu math
falamh mura bithinn ag èis“
teachd ri mo ghaisgeach — Fergie
Dòmhnallach. Air m’ onair!

”
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An lagh a tha neo-chothromach dhan
duine bhochd
math a tha i a’ dèanamh a-rèist
agus cò mise, no eadhon
duine againn a dhol a thoirt
breith.

Cathaidh Màiri Nic a’Mhaoilein

A

m measg gach nì a th’air
a bhith a’ dol air adhart
o chionn ghoirid tha an
ùpraid a dh’adhbhraich an tseinneadair Madonna ‘s i ag
uchdmhachd pàiste à Malawi,
air aon de na cuspairean as
motha a tharraing m’ aire
fhìn. Tha cuid ga moladh
seach gun nochd i truas is gràdh
don phàiste, Daibhidh, a tha
gun mhàthair agus le athair aig
nach eil comas air àrach. Cha
bhiodh e cothromach dhomh
fhìn a bhith a’ càineadh
Mhadonna seach gur e
uchdmhachdachd a chaidh a
dhèanamh orm fhìn, agus
tha làn spèis agam do dhuine
sam bith a dh’fhosglas an
cridhe do phàist’ nach buin don
fhuil aca, no bhon sinnsearachd
fhèin, gun luaidh à treubh agus
cultar gu tur eadar-dhealaichte.
Tha fios cuideachd gu bheil
Madonna air suimean mòra airgid a thoirt mar chathrannas
agus taic do thaighean-dìleachdain na dùthcha sin. Nach

Ach an toiseach ged-thà, ‘s e an
rud a tha a’ cur dragh orm fhìn
dìreach dè an rùn a th’ air cùlaibh
seo agus mar a shaoileas duine gu
bheil Madonna den bheachd
gun urrainn dhìse seachnadh
gach lagh a tha an lùib a’ ghnothaich.
A rèir laghan Malawi, feumaidh
duine sam bith a tha ag iarraidh
pàist’ uchdmhachd a bhith a’
fuireach san dùthaich airson codhiù bliadhna gu leth, ach siud thusa
Madonna, a-mach à seo leat ann
an làn fhianais an t-saoghail leis
a’ bhalach bheag àlainn sin air do
ghualainn, ga thoirt gu beath’ ùr.
Anns a’ phàipear-naidheachd
goirid an dèidh sin, bha iomradh
air boireannach a bha air a bhith
a’ dèanamh obair-cathrannais
san dùthaich sin, ag innse mar is
fheudar dhìse fuireach dà bhliadhna
mus bi e comasach dhi pàist’ fhaighinn. Aon lagh dhan duine ainmeil,
bheairteach agus lagh eile dhan
duine bheag. Air neo, a bheil àm
ann na laghan sin atharrachadh
air feadh an t-saoghail airson a
dhèanamh furasta cothrom a
thoirt dha daoine clann a thoirt
a-mach à bochdainn agus uaigneas?
Seall an-dràsta anns an dùthaich
seo, thathas a’ toirt geur shùil air
dòigh-beatha dhuine sam bith a
tha ag iarraidh pàist’ uchdmhachd.
(Bidh e a’ cur uabhas orm, gu bheil

e ceadaichte do chàraid “gay” sin
a dhèanamh, ach ma tha duine a’
smocadh, thèid sin nan aghaidh!)
Chan fhaigh iad cothrom ma tha
iad seachad air aois shònraichte.
Tha Madonna, bho thàinig i fa
chomhair saoghal a’ chiùil, air a
bhith ag adhbhrachadh connspaid
air iomadh dòigh, na h-ìomhaigh,
na ceòl agus na giùlan. Dè cho freagarrach ‘s bhiodh i a-rèist air
uchdmhachd san dùthaich seo?
Chan eil i òg agus chan eil i cho stòlta a rèir coltais. Ceist eile a tha a’
cur dragh air iomadh duine, ‘s e
sin nach eil an seo ach fasan. Tha
na rionnagan film ann an Hollywood ga dhèanamh fasanta, mar
eisimpleir Angelina Jolie, a tha air
clann a thoirt a-mach à Afraga,
Cambodia, agus a-nis an dùil pàist’
a thoirt às na h-Innseachan.
Chanadh tu, abair measgachadh
de chultaran, chan eil dòigh a dh’obraicheas sin. Ach carson nach
obraich, ma gheibh iad beatha.
Cha robh mi idir cinnteach mu
Mhadonna agus dìreach dè cho
iomchaidh is cho ceart ‘s a bha an
rud a bha i a’ dèanamh. B’ ann a
bha mi na h-aghaidh an toiseach,
‘s mi den bheachd gum bu chòir
dhuinn a bhith a’ toirt barrachd
seachad gus am bi e comasach
dhaibh fuireach anns na dùthchannan aca fhèin, agus coimhearsnachd
a leasachadh. Ach mar as motha
a chì ‘s a chluinneas mi mu
bhochdainn an t-saoghail, ‘s mi a’
tuigsinn gu bheil clann a’ bàsachadh

fhad ‘s a tha sinn a’ feitheamh ri
rudeigin a dhèanamh, ‘s ann as
motha a shaoileas mi, gu bheil còir
cothroman a bhith ann airson clann
a thoirt a-mach à fìor bhochdainn.
Dh’iarr Crìosd òirnn, a bhith a’ gràdhachadh a chèile, tha sinn uile nar
aon treubh, mac an duine. Agus
ged a dheigheadh an toirt à-mach
às a’ chultar aca fhèin, shlànaicheadh gràdh mòran chreuch-

dan.
Canaidh feadhainn gu bheil gu
leòr de chlann ann am bochdainn
san dùthaich-sa fhèin, nach toir
sinn cobhair dhaibhsan an
toiseach. Chanainn riutha, ged a
tha bochdainn san dùthaich seo,
chan eil sinn gun bhiadh, gun uisge, gun dhòchas. Tha siostam
sòisealta againn a bheir taic
dhaibh, cha leig a leas pàiste sam

bith san dùthaich againn a bhith
le acras no pathadh, no gun aodach.
Creididh mi gur iomadh càraid san
dùthaich seo, nach fhaigheadh
cothrom air pàist’ uchdmhachd air
sgàth an aois no nan laghan
againn, a bhiodh gu math deònach
agus toilichte gaolan beag àlainn
mar Daibhidh seo, a leigeadh asteach nan dachaigh is nan cridhe ge bith dè a dhath no chreud.
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Graham MacCoinnich le Duais Cuimhneachain Raibeirt MhicChalluim

Alasdair Whyte à Muile agus Kirsteen NicDhòmhnaill bho Inbhir Nis a fhuair na Buinn Òir. Anns an dealbh tha Katherine Crisp bho companaidh a’ Bhotail
Dhiubh, a thug taic dhan Mhòd, agus ceann-suidhe a’ Chomuinn Ghàidhealaich, Aonghas Dòmhnallach

Rory MacDiarmaid, a bhuannaich an fharpais airson seinn aon-neach dha
luchd-ionnsachaidh eadar 5 agus 6

Dol fodha na grèine… Dithis de Mhnathan Lacasdail ag ullachadh airson na farpais

Mnathan Lacasdail, a bhuannaich an fharpais airson òrain luaidh

Sìneag Nic an t-Saoir à Uibhist-a-Deas is Tormod MacArtair à Inbhir Nis, an dithis a bhuannaich duaisean seinn traidiseanta

Còisir a’ Bhac, a bha sa chiad àite ann an farpais nan còisirean dùthchail

Còisir òg Sgoil Sir E Scott aig an robh Mòd soirbheachail a-rithist

Chaidh dealbhan
a’ Mhòid a thogail
le Uilleam Thornton.
Airson dealbh
òrdachadh cuiribh
fios thuige air 01475
670146, no fòn
laimhe 07974 925593
Joy Dunlop às a Chonghail a bhuannaich Puirt-a-beul nan inbheach

Eilidh Rothach (13) bho Bishopbriggs, a bhuannaich farpais na clàrsaich. Còmhla rithe san dealbh tha Honor Scott (12) à
Glaschu, a bha san dàrna àite

Còisir Ghàidhlig Inbhir Nis, a thog Sgiath MhicShimidh agus Thulaich Bhàrdainn — prìomh dhuais nan còisirean — airson an dàrna
bliadhna às dèidh a chèile

Chaidh gèam iomain a chumail aig toiseach na seachdain eadar Strath Chura
is an Caol Ghleann, dhà de na sgiobaidhean ionadail
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Plana Nàiseanta na Gàidhlig
Tha Bòrd na Gàidhlig a-nis a’ cruinneachadh nam beachdan a chaidh a chur thuca mu Phlana Nàiseanta na
Gàidhlig, air am bi leasachadh a’ chànain sna bliadhnachan ri thighinn gu mòr a’ crochadh. Tha a’ bhunreachd a’ mìneachadh na ceuman a dh’fheumas a ghabhail airson àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig
àrdachadh. Feumaidh gach buidheann poblach ann an Alba poileasaidhean a-nis a dhealbh a rèir cinn-uidhe
a’ phlana. Ghabh An Gàidheal Ùr cothrom bruidhinn ri ceannard Bòrd na Gàidhlig, Ailean Caimbeul, mu
dheidhinn na tha fa-near dhaibh...
A bheil dùil agaibh
gun atharraich
am Plana gu
bunaiteach an dèidh
beachdachadh air na
freagairtean a fhuair
sibh?
Tha sin doirbh a ràdh. Bha an
dreach a rinn Bòrd na Gàidhlig air
a stèidheachadh air mòran
chòmhraidhean thairis air dà
bhliadhna nar measg fhèin agus
buidhnean eile. Tha mi
smaoineachadh nach robh e na annas do dhuine nach robh dad sònraichte ùr ann an dreach a’
phlana nàiseanta. Bha e air a bhith
na annas nan robh rud air choreigin ann nach robh daoine air
smaoineachadh air. Anns an t-seagh
sin chan eil mi smaoineachadh gum
bi atharrachadh bunaiteach ann.
Far am faodadh atharrachadh a
bhith ‘s ann anns an dòigh a bhios
sinn a’ cur amasan sònraichte
romhainn. ‘S dòcha gum bi molaidhean ùr againn a-thaobh sin.
Nuair a bha sinne a’ deasachadh
na dreach, bha tòrr deasbaid ann
mu dè an ìre aig am bu chòir
amasan mionaideach a chur
dhan phlana nàiseanta. Cha robh
leithid seo againn a-riamh roimhe
agus mar a chithear anns an dreach
dh’fhàg sinn na h-amasan car farsaing. Chaidh na h-amasan fhàgail caran farsaing leis a h-uile dùil
nuair a bhiodh am plana air aontachadh gu feumadh plana
gnìomh a chur air adhart cuideachd.
Feumaidh sinne an seòrsa plana
sin nuair a bhios sinn a’ dèanamh
aonta le na buidhnean Gàidhlig
— mar eisimpleir dè a tha iad dol
a dhèanamh, ciamar a tha iad dol
a thomhas soirbheachas?

An d’fhuair sibh tòrr
fhreagairtean?
Chanainn-sa aig an ìre seo gun
d’fhuair sinn nas lugha na bha mise
an dòchas. Aig an aon àm cha robh
riamh dòchas agam gu faigheamaid uimhir air ais ‘s a fhuair sinn
bhon Bhile. Tha mi smaoineachadh
gun robh am Bile tòrr na b’
fhasa dha daoine. Bha prionnsabal an sin agus bha e mòran na b’
fhasa daoine a bhrosnachadh
gus taic fhoillseachadh. Leis a’
phlana, tha an rud nas toinnte ‘s
nas teicnigiche ann an dòigh.
Tha sinn air beachdan fhaighinn bho deannan math de dhaoine
agus bho deannan bhuidhnean.
Fhad ‘s a tha sinn a’ còmhradh andiugh (an t-seachdain a chaidh)
tha grunn de na buidhnean
Gàidhlig fhathast gun freagairt a
chur thugainn. Nise tha fhios againn
gu bheil iad a’ tighinn, ach cha d’
fhuair sinn fhathast iad. Tha
sin a’ toirt dhut eisimpleir air mar
a bhios daoine ga fhàgail chun
mhionaid mu dheireadh.

Dè thachras nuair a
gheibh am Plana
aonta bho
mhinistearan?
‘S dòcha gum b’ fhiach an
toiseach innse mun chlàr a th’
againne. Tha an t-Ollamh Coinneach MacFhionghuin againn air
fhastadh airson measadh agus
stiùireadh a thoirt dhuinn air na
beachdan a thàinig mun phlana
nàiseanta. Bha e cudromach
gum biodh cuideigin againn a bha
ceum air falbh bhon Bhòrd agus
aig an robh cuideachd tuigse air

obair plana cànain. A-mach às an
aithisg a thig bho Choinneach bidh
molaidhean ann a-thaobh dè an
seòrsa gnothaichean a bu chòir
dhuinn a chur dhan phlana.
Bidh am Bòrd a’ beachdachadh air
an sin tha mi an dòchas suas mu
dheireadh na mìos a tha seo, agus
‘s e an t-amas a th’ agam-sa gun
tèid an dreach dheireannach
chun mhinisteir ron Nollaig.
Bidh sinn an uairsin a’ toirt a’
chothroim dhan mhinistear aonta a chur ris a’ phlana mus
crìochnaich a’ phàrlamaid. Bhiodh
sin a’ ciallachadh ‘s dòcha gum
faigheamaid an aonta a tha sin sa
Ghearran an ath bhliadhna agus
ma thachras a h-uile càil a tha sin
bidh am plana an uairsin air
fhoillseachadh le beannachadh an
Riaghaltais ro dheireadh a’
Mhàirt.
Bhiodh sin mìorbhaileach oir
bhiodh e a’ ciallachadh gum
biodh a’ chiad phlana nàiseanta
Gàidhlig a bha a-riamh ann a’ dol
an gnìomh bho thoiseach a’ Ghiblein an ath bhliadhna. Bhiodh sin
cho iomchaidh ann am bliadhna
Cultar na Gàidhealatchd ann an
Alba. Sin an t-amas a tha air a bhith
agam-sa bhon toiseach agus tha
an t-amas a tha sin agam fhathast.

Dè bhios am Plana
a’ ciallachadh do
bhuidhnean?

tachadh ‘s ann a dh’ionnsaigh a’
phlana nàiseanta a bhios sibh ag
obair bhon Ghiblean an ath bhliadhna, chan ann a dh’ionnsaigh
plana gnìomh a’ Bhùird, ach
rudeigin gu math nas motha na
sin.” Tha sinn air tòiseachadh air
am pòsadh a tha sin a dhèanamh
an-dràsta fhèin.

mas aonta is cùmhnantan a chur
air dòigh leotha thairis air ‘s dòcha
trì bliadhna — rud nach robh aca
roimhe. Dha na buidhnean, tha
sin gu bhith na cheum sònraichte oir tha e dol a thoirt dhaibh
tèarainteachd, tha dol a thoirt
dhaibh cothrom far a bheil
cofhurtachd aca a-thaobh maoin.
Le sin bidh iad ann an suidheachadh coimhead nas fhaide
romhpa anns an dòigh sa bheil iad
a’ cur na h-obrach air adhart.
Ach, tha mi a’ smaoineachadh
gur e ‘s dòcha an rud as buannachaile uile gu lèir, leis gum bi
sinn anns an t-suidheachadh
cùmhnantan ceithir-bliadhna a
thoirt dha na buidhnean Gàidhlig
nach bi iadsan a’ caitheamh
uimhir a dh’ùine a’ sporghail mun
cuairt a’ lorg airgead.
Feumaidh iad cuideachd a bhith
sùbailte a-thaobh dèiligeadh ris
a’ phlana. Tha e mar gum biodh
thusa nad shaor agus mise nam
phlumair agus sinne a’ dol a thogail
taigh. Chan eil thusa mar phlumair
dol a chur air adhart saorsainneachd
agus chan eil mise dol a chur air
adhart plumaireachd. Tha sinn dol
a dh’obair còmhla. Nise dh’fhaodamaid a dhol air adhart mar dà
fhear-gnothaich air leth agus
aonta a dhèanamh leis an fhear a
tha togail an taighe. Air neo
dh’fhaodamaid a thighinn còmhla agus aon chùmhnant a
dhèanamh airson na seirbheis gu
lèir. Nise ‘s e a’ bhuannachd a bhiodh
ann airson sin gum biodh fhios
againn gun robh a’ phlumaireachd
‘s an t-saorsainneachd a’ tachairt
aig àm ceart — nach bi thusa a’ cur
sìos lobhta ‘s mise a’ tighinn an
uairsin agus ga thogail airson
pìobaireachd a dhèanamh. Tha mise
an dòchas gu faic mi na buidhnean
Gàidhlig a’ coimhead air a’ phlana
nàiseanta agus a’ tòiseachadh ag
obair còmhla. Aig an aon àm, tha
sinn ag aithneachadh gur e rud ùr
a tha ann am plana nàiseanta na
Gàidhlig agus ann am Bòrd na
Gàidhlig agus ‘s e an t-amas a tha
againn daoine a thoirt leinn.
Cha bhi sinn aonaichte fad an tsiubhail. Tha fios againn air an sin.
Ach anns na trì bliadhna gu
leth bho thàinig am Bòrd gu bith,
tha mise uabhasach fhèin toilichte
leis an adhartas a tha air thighinn
a-thaobh a bhith a’ còmhradh ri
na buidhnean.

Chan eil e gu leòr Gàidhlig a
bhith againn ann an craoladh ‘s
anns na meadhanan ‘s ann an teagasg. Feumaidh Gàidhlig a bhith
againn ann am bùth a’ bhùidseir
‘s anns an taigh-òsta, àitichean ithe,

“
“ ”

Nuair a chaidh am Bòrd a stèidheachadh ann an 2003 mhìnich
sinn gum biodh na prìomh
bhuidhnean Gàidhlig a’ cruthachadh
plana gnìomh agus gum biodh slatan-tomhais againn mu choinneimh
na h-obrach aca agus gum biodh
iad a’ faotainn an cuid mhaoin gach
bliadhna mu choinneimh nan slatan tomhais sin. Sa chiad bliadhna
chruthaich sinn, còmhla riutha pèin,
planaichean gnìomh a rèir na hobrach agus na rùintean a bha aca
fhèin. Anns an dàrna bliadhna
dh’iarr sinn orra gum biodh na
planaichean a rèir priomhachasan
a bha am Bòrd air a chomharrachadh agus anns an treas bhliadhna — suas gu deireadh a’
Mhàirt-sa tighinn — tha na
buidhnean ag obair air planaichean
a tha stèidhichte air plana gnìomh
a’ Bhùird fhèin. Dh’fhaodadh
thu a ràdh a-rèist, thairis air na ceithir bliadhna a chaidh seachad gu
bheil a h-uile gin de na buidhnean
Gàidhlig air tòiseachadh ag obair
a dh’ionnsaigh an aon cheann uidhe.
Nise chan eil mi ag ràdh nach
robh iad a’ dèanamh sin gu ìre mhòr
ron seo, ach ‘s e an rud a bha tachairt
gun robh daoine anns an tsaoghal a-muigh ag ràdh gun robh
ana-caitheamh ga dhèanamh air
airgead, gun robh dùblachadh ga
dhèanamh, gun robh na buidhnean
a’ tuiteam thairis air a chèile. ‘S urrainn dhomh-sa a ràdh, an ìre
mhath le cinnt a-nis, gur e glè bheag
dhen sin a tha a’ tachairt an-diugh. Nuair a thig am plana
nàiseanta a-staigh cha bhi dad idir
a’ tachairt oir bidh a h-uile buidheann an uairsin ag obair a
dh’ionnsaigh a’ phlana nàiseanta agus tha sinne a’ tòiseachadh
air a’ phròiseas sin an-dràsta fhèin.
Ged nach eil am plana deiseil,
agus ged nach eil e air aontachadh, tha fhios againn air na
prìomhachasan a tha ann ‘s a tha
sinne a’ còmhradh an-dràsta
fhèin ri na prìomh bhuidhnean
Gàidhlig mu choinneimh maoin
na h-ath bhliadhna. Bhiodh e ciallach nam bithear ag ràdh riutha:
“Ma thèid am plana nàiseanta aon-

Dè an
t-eadar-dhealachadh
as motha a bhios ann
a-thaobh dòighean
obrach nam
buidhnean?

Bidh sinn a’ sùileachadh gum
bi buidhnean Gàidhlig agus
buidhnean poblach eile — leithid
comhairlean is Comhairle nan
Ealan, agus a h-uile buidheann a
tha sin aig a bheil ceangal no buntanas ris a’ Ghàidhlig — mothachail
air amasan is rùintean a’ phlana
nàiseanta. Tha an Achd ag iarraidh
orra sin a dhèanamh. Bidh sinn
cuideachd a’ brosnachadh
buidhnean saor-thoileach agus
prìobhaiteach a dh’ionnsaigh an
aon seòrsa taic.
Ach ‘s dòcha gur e an rud as sònraichte a bhios e a’ ciallachadh dha
na buidhnean Gàidhlig an-dràsta gum bi sinne mar Bhòrd an co-

gun teagamh sam bith mur eil

sinn air adhartas sònraichte a

dhèanamh sa bhliadhna 2020

tha mi smaoineachadh gum bi
an gnothach air a dhol thairis òirnn.

Tha mi smaoineachadh gu

feum sinn a bhith ann an suid- Dè cho cudromach

‘s a bhios am Plana

heachadh aig an àm sin a ràdh a-thaobh a bhith

le cinnt gu bheil sinn air tilleadh a’ leasachadh na

Gàidhlig?

a dhèanamh air àireamh luchd-

Sin agad an adhbhar a tha e ann.
labhairt na Gàidhlig ‘s gu bheil Feumaidh
sinne dòighean a lorg
air an cànan a dhèanamh tarna h-àireamhean air tòiseachadh raingeach dha daoine ach am bi
rùn aca a bruidhinn agus a

a’ sreap suas, ged a tha mi an cuideachadh. Ged a tha mòran
dhaoine ann aig am bi miann an
dòchas gu faic sinn adhartas gu cànan a bhruidhinn, air sgàth ‘s
math nas luaithe na sin.

maith is milseachd a’ chànain, dhan
mhòr chuid a dhaoine feumaidh
an cànan beagan a bharrachd air
sin a thoirt dhaibh — feumaidh
inbhe is àite a bhith aig a’ chànan
nam beatha. Tha fhios againn uile
mura eil thu a’ cleachdadh rudeigin mar cànan gum fàs i meirgeach
agus caillidh thu cuid dhen
daingneachd is an fharsaingeachd
a th’innte. Tha sin a’ ciallachadh
gu feum sinne àite àbhaisteach
fhaighinn dhan chànan ann am
beatha dhaoine agus tha sin a’ toirt
a-staigh saoghal eaconamaigeach
agus saoghal coimhearsnachd
anns a h-uile seagh.

Ailean Caimbeul

tha mi a’ smaoineachadh gur e
‘s dòcha an rud as buannachaile
uile gu lèir, leis gum bi sinn anns

aig an àm sin a ràdh le cinnt gu bheil
sinn air tilleadh a dhèanamh air
àireamh luchd-labhairt na Gàidhlig
‘s gu bheil na h-àireamhean air
tòiseachadh a’ sreap suas, ged a tha
mi an dòchas gu faic sinn adhartas
gu math nas luaithe na sin.

an t-suidheachadh cùmhnantan
ceithir-bliadhna a thoirt dha na

buidhnean Gàidhlig nach bi
iadsan a’ caitheamh uimhir a

dh’ùine a’ sporghail mun cuairt
a’ lorg airgead.

air busaichean, air tagsaidhean agus
air sanasan-rathaid ‘s air bancaichean ‘s anns na h-oifisean. Tha
mi a’ creidsinn gu bheil mòran
dhaoine a-muigh an sin aig a bheil
a’ mhiann a’ Ghàidhlig a chleachdadh nam biodh an cothrom aca.
‘S e an rud, an cothrom a
chruthachadh dhaibh — agus
tachraidh sin ri linn planaichean
a chur air na buidhnean poblach.
Mar eisimpleir, nuair a bheir
Comhairle nan Eilean Siar,
Comhairle na Gàidhealtachd is
Comhairle Earra-Ghàidheil air adhart na planachan aca-san sa bhliadhna a tha tighinn — aig an àm
‘s a bhios Riaghaltas na h-Alba, Pàrlamaid na h-Alba agus Iomairt na
Gàidhealtachd a’ toirt air adhart
nam planaichean aca-san —
bidh e a’ ciallachadh gum bi a huile gin de na buidhnean sin a’ toirt
roghainn de na seirbheisean aca
seachad tro mheadhan na Gàidhlig.
Nise tha fios againn ‘s dòcha gum
bi cuid dhen seo slaodadh, oir chan
eil daoine eòlach air an sin, ach beag
air bheag bidh an t-àite a tha air
a thoirt dhan Ghàidhlig a’ fàs nas
motha ‘s nas motha.
A bheil an ùine sin againn? Tha
mise a’ creidsinn gu bheil, feumaidh
mi bhith creidsinn gu bheil. Ach,
gun teagamh sam bith mur eil sinn
air adhartas sònraichte a dhèanamh
sa bhliadhna 2020 tha mi
smaoineachadh gum bi an
gnothach air a dhol thairis òirnn.
Tha mi smaoineachadh gu feum
sinn a bhith ann an suidheachadh

Tha am Bòrd air fhoillseachadh dè
na buidhnean a dh’fheumas
planaichean foirmeil a chur air
dòigh airson amasan a’ Phlana
Nàiseanta a choileanadh. Tha an
liosta gu h-ìosal a’ mìneachadh cò
iad agus cuin a dh’fheumas iad a
dhèanamh.
2006/2007
• Riaghaltas na h-Alba
• Pàrlamaid na h-Alba
• Comhairle nan Eilean Siar
• Comhairle na Gàidhealtachd
• Comhairle Earra-Ghàidheil is Bhòid
• Iomairt na Gàidhealtachd ‘s nan
Eilean
2007/2008
• Comhairle Ealain na h-Alba
• Learning & Teaching Scotland
• Comhairle Maoineachaidh na hAlba
• Institiud UHI na Mìle Bliadhna
• Ùghdarras Teisteanasan na h-Alba
• Caledonian Mac a’ Bhriuthainn
• Dualchas Nàdair na h-Alba
• Luchd-Sgrùdaidh Foghlaim na Bànrighe
• VisitScotland
• Coimisean nan Croitearan
• Bòrd Slàinte nan Eilean Siar
• Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd is
Earra-Ghàidheil
2008/9
• Ùghdarras Pàirce Nàiseanta a’
Chùirn Ghuirm
• Comhairle Baile Dhùn Èideann
• Coimiseanairean na Coilltearachd
• Comhairle Baile Ghlaschu
• Puirt-adhair na Gàidhealtachd is
nan Eilean Earr.
• Alba Eachdraidheil
• Ùghdarras Pàirce Nàiseanta Loch
Laomainn & nan Tròiseachan
• Bòrd Slàinte Ghlaschu
• Comhairle Siorrachd Lannraig a
Tuath
• Poilis a’ Chinn a Tuath
• Buidheann Dìon na h-Àrainneachd
Alba
• sporsalba
• Comhairle Shruighlea
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A’ glacadh a’ chothroim a tha An t-Slighe bho neochiontas
an lùib an teicneòlais ùir

Le Aonghas Pàdraig Caimbeul

han e fear a th’ annam a tha
dèidheil air co-labhairtean
— ro thric ‘s e droch leisgeul
a tha annta son airgead a tha glè
ghann a chosg air sòghalachd —
ach nam biodh aon chruinneachadh ann a mholainn ‘s e gun
tigeadh sinne mar Ghàidheil
còmhla son bruidhinn mun dòigh
a b’ urrainn dhuinn teicneolas na
21mh linne a chleachdadh a-chum
maith na Gàidhlig.
‘S chan ann dìreach airson bruidhinn mu dheidhinn, ach airson
poileasaidhean a chruthachadh son
dòighean a dhealbh airson an teicneòlas sin a chur an sàs dhan chànan.
O, tha fhios ‘am gu bheil sinn
uile an ìre mhath ga cleachdadh
cheana. ‘S gann gu bheil neach
againn aig nach eil coimpiutair agus
na puist-dealain is eile a tha na chois
aig an taigh.
Agus tha fhios ‘am glè mhath
cuideachd gu bheil na buidhnean
Gàidhlig is eile ga chleachdadh gu
cunbhalach, le làraichean-lìn
sònraichte aig Sabhal Mòr Ostaig
agus Comhairle nan Leabhraichean,
mar eisimpleir.
Ach fhathast chan eil an sin ach
toiseach-tòiseachaidh, gu hàraidh nuair a thig e gu ceangal,
no co-cheangal, a dhèanamh
eadar diofar dhaoine ann an
diofar shuidheachaidhean ann an
diofar àiteachan.
Tha mi a’ smaoineachadh gu
sònraichte air an òigridh, a tha a’
cleachdadh nam meadhanan ùra
seo ann an dòighean a tha gu tur
a’ briseadh nan seann òrdaighean.
Tha ginealach òg eadarnàiseanta againn a-nis nach eil an
eisimeil nan seann dòighean,
agus mo bheannachd orra.
Tha iadsan a’ cleachdadh nam
meadhanan eileagtronaigeach
anns na dòighean a tha freagarrach dhaibhsan, anns na hàiteachan a tha freagarrach
dhaibhsan agus aig na h-amannan
a tha freagarrach dhaibhsan.
Chan eil iadsan (chan eil duin’
againn) a-nis an urra, mar eisimpleir, ri èisteachd ri prògram
rèidio nuair a thig e a-mach
beò: tro podcasts is eile, faodaidh
sinn na prògraman rèidio a tha sinn
ag iarraidh a chluinntinn mar a
thogras sinn nuair a thogras, tro
MP3 no eile.
Agus an rud a tha fìrinneach mu
rèidio tha e a cheart cho fìrinneach
mu thelebhisean. Tha saoghal didseatach againn a-nis nach eil a’
crochadh tuilleadh air an Radio
Times no an TV Times no eile.
Tha saoghal mòr eadar-nàiseanta de chraoladh air ar starsnaich,
nach eil fo làn-riaghlaidh no fo lànsmachd a’ BhBC no ITV.
Tha mòran ri ionndrainn mun
sin, agus mòran chunnartan na lùib
cuideachd, oir às aonais seirbheis
chumhachdach phoblach mar a tha
am BBC a’ toirt dhuinn (fhathast),
nach truagh an staid ‘s am biodh
sinn.
Nuair a thig e gu mion-chànanan
mar a’ Ghàidhlig, cha bu chòir
dhuinn a bhith air ar mealladh: chan
eil dragh a’ choin aig Rupert Murdochs an t-saoghail dhan Ghàidhlig
no do nì sam bith eile nach eil “prothaideach” no nach dèan airgead
mòr dhaibh.
Tha “cogadh” a’ dol an-dràsta
fhèin gu h-eadar-nàiseanta mun
chùis seo: co dhà a bhuineas craoladh an t-saoghail mhòir. Ma gheibh
na corporations mhòra eadarnàiseanta làmh-an-uachdair gun
smachd sam bith orra bidh sinn
uile ann an taigh nan con.

C

Cha do ràinig sinn an ìre sin
fhathast, ach chan eil sinn fada
bhuaithe. Tha an saoghal (“anam
an t-saoghail” dh’ fhaodainn a ràdh)
air a bhith air a reic airson
airgead, dìreach mar a reic Iàcob
a chòr airson poit stiùbha, agus tha
bhuil ri fhaicinn, ri na sreathan de
phrògraman
celebrity a tha air an teilidh a là ‘s
a dh’ oidhche.
‘S e dia gu math sanntach a tha
ann an Coimears, agus iarraidh i
gach nì òirnn airson i fhèin a
shàsachadh. Iarraidh i òirnn aig
a’ cheann thall gach nì a tha againn
ìobairt airson i fhèin a chumail beò.
‘S ann airson sin a tha e air-leth
cudromach gun seasadh sinn an
aghaidh spiorad na h-ama.
‘S ann airson sin a tha e air-leth
cudromach gun dealbh sinne, mar
Ghàidheil, dòighean susbainteach agus poileasaidhean èifeachdach, chan ann a-mhàin airson
seasamh an aghaidh na brùide ach,
gu dearbha, airson neart is
cumhachd na brùide a chleachdadh
a-chum air maithean fhèin.
Saoilidh mi, anns an t-seagh seo,
gum faodamaid an t-uabhas
ionnsachadh o ar cuid sgeulach-

dan.
Dè tha na seann sgeulachdan
Gàidhlig ag ràdh mu bhrùidean
— mu uile-bhèistean, agus mu
dhràgonan, agus eile — agus
saoil a bheil stiùireadh anns na seann
sgeulachdan sin air an dòigh as
fheàrr airson brùid a chur fo smachd,
no fiù ‘s a mharbhadh aig a’ cheann
thall?
Tha fhios gur e dùthaich
Raghnaill MhicilleDhuibh is eile
a tha seo: na sgoilearan sònraichte
sin a tha a’ treabhadh anns na raointean seo.
Dè mharbh am fuamhaire? An
e dìreach an claidheamh? Hud, chan
e, ach seòltachd is ealain is fiosrachadh is geasachd nam briathran.
Gu tric ‘s e am facal fhèin a chuir
às dhaibh, dìreach mar is e am facal draoidheil (Abracadabra!) a dh’
fhosgail doras na h-uaimhe.
‘S tha na sgeulachdan ag ràdh
seo leinn cuideachd: na dìochuimhnichibh am facal draoidheil ge brith
dè nì sibh!
Mar sin, saoilidh mise gur e ar
cànan aon de na claidheamhan
sìosadach suasadach a tha againn
ro fhuamhaire na 21`mh linne. ‘S
chan e cànan dìreach mar
bhriathran a-mhàin, ach cànan mar
dhealbh: an dealbh a tha againn
òirnn fhèin, no air an fhuamhaire
no eile, anns a’ chiad àite.
Bidh iomadach dòigh ann air
gluasad tro shaoghal nan dràgonan: le nobhail fo aon achlais, agus
dealbh-chluich fon achlais eile; le
dàn air ar bilean, le i-pod nar làimh;
le ar filmichean fhèin agus le ar ceòl
fhèin; le urram agus faiceall.........
Ach feumaidh sinn ro-innleachd
air a shon.
Agus càit am b’ fheàrr dhuinn
tòiseachadh na leis an Seanal Didseatach Telebhisein Gàidhlig a bhios
mar claigeannan a dh’ aithghearr?
Tha fhios nach bi sinn dìreach
an eisimeil nan seann mhodailean nuair a thig Latha mòr an
t-Soilleireachaidh?
Tha fhios gur e cothrom air leth
a tha seo Seirbheis Craolaidh a
chruthachadh agus a stèidheachadh a bhios a’ cleachdadh armachd an fhuamhaire airson ar
cleasan fhèin. Far am faigh na diofar choimhearsnachdan againn fhèin
an cothrom am prògraman fhèin
a dhèanamh anns an dòigh a chì
iadsan iomchaidh.
Tha feadhainn òga gu leòr san
taigh seo, agus gus am bi a’
Ghàidhlig gu nàdarrach air You
Tube no air My Space cha bhith
e math gu leòr. Agus anns an aon
dòigh, feumaidh iadsan agus an
leithid an làn-cothroim fhaighinn
am prògraman ioma-meadhanach
a dhèanamh, a’ measgachadh
eadar-lìon, i-pods, film, ceòl agus
cànan.
‘S dòcha gur e sin caran a bha
Màiri Bremner còir ag ràdh an latha
roimhe cuideachd, nuair a thuirt
i gur e ‘rudan spòrsail’ a shàbhaileadh a’ Ghàidhlig. ‘S e, anns
an t-seagh ‘s gu feum gach nì anns
a bheil sinn an sàs, eadar ar nobhailean agus ar filmichean, ar telebhisean
agus
ar
pàipearan-naidheachd Gàidhlig
a bhith loma-làn ealantachd, aotramachd, soilleireachd, puncalachd agus iomadachd.
Chan eil sin a’ ciallachadh gèilleadh do Celebrity Big Brother no
ar craoladh a leigeil seachad
dìreach gu spòrs agus farpaiseancheist. Ach tha e a’ ciallachadh
cumhachd agus saorsa a thoirt dha
ar daoine fhèin: airgead agus uidheamachd agus taic a thoirt
dhaibh airson ar saoghal fhèin a
dhealbh, gun producer no buidheann, Gàidhlig no eile, aig an guailnean ag innse dhaibh ciamar a bu
chòir dhan phrògram coimhead.
Feumar stiùireadh, gun teagamh
sam bith agus gu soilleir cinnteach.
Ach mar a thuirt am fear eile: cò
a stiùireas an stiùiriche?

“
Tha fhios gur e
cothrom air leth
a tha seo
Seirbheis
Craolaidh a
chruthachadh
agus a
stèidheachadh a
bhios a’
cleachdadh armachd an fhuamhaire
airson ar cleasan
fhèin. Far am faigh
na diofar
choimhearsnachdan againn fhèin
an cothrom am
prògraman fhèin
a dhèanamh anns
an dòigh a chì
iadsan iomchaidh.

O thìr nan Craobh
Le Seonaidh Ailig Mac a’ Phearsain

N

uair a thàinig mi gu ruige
Ceap Breatainn an toiseach
o chionn còrr is deich bliadhna fichead bha prògram
Gàidhlig gach seachdain air
stèisean a’ chraoladair nàiseanta
CBC ann an Sidni. Aig an àm bha
fear Lister Mac a’ Chlèirich,
craoladair iomraiteach, air fear de
na h-urracha mòra anns an CBC.
B’ e a bhàs fhaicinn anns a’ phàipear a chuir an sgeulachd seo na
mo chuimhne.

Aon fheasgar bha mi fhèin
agus nàbaidh bun na h-ursainn
Linden Mac an t-Saoir aig a’
phort-adhair an Sidni. Thàinig
fear-naidheachd CBC a
chòmhradh rinn agus dh’fhaighneachd e an cuala sinn dè bha
dol a thachairt dhan phrògram
Ghàidhlig. Bha Lister Mac a’
Chlèirich air tadhal air stèisean
craolaidh Sidni an latha sin
fhèin agus an uair a chual e gu
robh iad a’ dèanamh prògram Gàidhlig gheàrr e seachd
leumannan den chuthach.
Dh’fheumadh seo sgur, thuirt
e, no bhiodh gach eilthireach
an Canada ag iarraidh phrògraman nan cànan fhèin.
Dh’fhaodadh an stèisean prògram a chraoladh anns am
biodh òrain Ghàidhlig is ceòl
ach dh’fheumadh an còmhradh
a bhith ann am Beurla. Nam
b’ e an dè an-diugh bhiodh Ofcom ga fhastadh mar chomhairliche.
Aig an àm bha Mac an tSaoir ag obair aig pàipear-naidheachd agus nuair a thill e
dhachaigh sgrìobh e mu
nàimhdeas Mhic a’ Chlèirich

dhan Ghàidhlig, ged a b’ann à
Gallaibh a thug e a dhualchas
agus ged a sgrìobh e dealbhchluichean mun Ghàidhealtachd. Chaidh an ceòl air
feadh na fìdhle agus chuala Mac
a’ Chlèirich air a’ chluais bu
bhuidhre e.
Ach chan e sin cuspair mo
sheanchais an turas seo ach
leabhar ùr a tha Linden Mac
an t-Saoir air a sgrìobhadh. An
Cabhsair (Causeway: A Passage
from Innocence) is ainm dha
agus tha fèill mhòr air ann an
Canada. Chan eil seo mar
iongnadh, oir tha Linden
iomraiteach mar neach-naidheachd air telebhisean agus tha
an leabhar fhèin cho
tlachdmhor, agus cho Gàidhealach ‘s as urrainn leabhar
Beurla a bhith. Thuirt an
sgrìobhaiche barraichte Alasdair MacLeòid: “Tha An Cabhsair a’ rannsachadh saoghal a
tha toirt dealbh air sgìr àraidh
de Cheap Bhreatainn mus
deach Canada a cheangal ris
an eilean..... ‘S e sgrìobhaiche grinn a th’ ann am Mac
an t-Saoir.”
Chaidh Cabhsair Canso,
air a bheil an leabhar air
ainmeachadh, fhosgladh ann
an 1955 eadar mòr-thìr Alba
Nuaidh agus am baile beag ann
an Ceap Breatainn far an
robh Linden na bhalach aig an
àm. Cha b’e a’ chiad chabhsair
no am fear mu dheireadh a thug
barrachd dhaoine air falbh à
coimhearsnachd na thug e
steach innte. Le gealltanas air
obraichean is beairteas is adhartas bha an cabhsair na
shamhla cumhachdach pearsanta dhan bhalach òg, an tslighe a bheireadh na b’fhaisge
e air athair, Dan Rory Dhùghaill
Alasdair Chiorstaidh, a bha mar
bu trice air falbh on dachaigh
a’ cosnadh a lòin ann am
mèinnean Ontario a tuath.
Bha an t-òganach air fhùchdadh eadar seann saoghal
agus saoghal ùr. Bha a sheanair
agus a sheanmhair Peigeag a’
fuireach air Beinn Mhic an tSaoir far an do thuinich a
shinnsrean an dèidh do

ghàirnealair Fear Bhaghasdail
tighinn air imrich à Uibhist a
Deas ri linn Creideamh a’
Bhata Bhuidhe. “Chan eil dad
ag atharrachadh air a’ bheinn,”
tha e ag ràdh. “Tha e mar a
bhiodh e o chionn cheud bliadhna, ach gu bheil na daoine
nas gainne. Tha mi ag èisteachd
ris a’ chòmhradh Ghàidhlig a
tha ga mo chuartachadh mun t-sìde agus a’ choille
agus na daoine air a bheil iad
eòlach. Tha mo sheanmhair a’
bruidhinn Beurla le a fiaclan. Cho fad ‘s a chì mi chan
eil aice air fhàgail ach trì no ceithir, agus cluinnidh tu iad a’
gliogadaich ‘s a’ deocail nuair
a tha i strì ri faclan coimheach
Beurla .....Ach nuair a tha i
bruidhinn ann an Gàidhlig tha
na briathran rèidh a’ tighinn
gu furasta o chùl a cìoch-shlugain, soilleir agus cinnteach,
agus m’athair ‘s mo sheanair
nan suidhe ag èisteachd ‘s ag
aontachadh. Tha an guth a’ fàs
domhainn agus ise nas òige, a
sùilean a’ lasadh, a h-aodann
a’ cur nan caran, a làmhan ag
itealaich. Ann an Gàidhlig
tha ùghdarras neach-teagaisg
no sagairt aice, agus tuigidh tu
carson a tha an t-eagal aig
mòran roimhpe. Canaidh
iad gu bheil teanga olc aig
Peigeag, ‘s mura bi thu faiceallach cuiridh i buidseachd ort
— fiù ‘s ged a bhuineadh tu dhi.”
Mholainn an leabhar seo
dhan h-uile Gàidheal. Tha e
drùidhteach is stòlda, tarraingeach is èibhinn, eagnaidh is eirmseach. Tha min
dòchas gu ruig e Alba a
dh’aithghearr. Chuirinn geall
gu faigh e an fhàilte agus an cliù
a fhuair na leabhraichean aig
Alasdair MacLeòid.
Chan ann a-mhàin son an
aoibhneis a thug an leabhar seo
dhomh a tha mi taingeil dha
mo charaid Linden. Dh’fhosgail esan cabhsair dhòmhsa:
‘s e a dh’adhbhraich gun do
chuir mi m’aghaidh air Canada nuair a bha sinn le chèile na
b’òige agus na bu neochiontaich,
‘s dòcha.

Bhon t-Sultain 2001 gun t-Sùltain
2004, chaidh 609 duine a chur an
grèim leis a’ phoileas ann am
Breatainn fo Achdan Ceannarchais
2000 ‘s 2001. Bha a’ chuid bu
mhotha dhiubh nam Musalamaich.
Bha a’ chuid bu mhotha dhiubh air
an ceasnachadh ‘s air an cumail ann
am prìosan fad mhìosan. Chaidh cuid
a leigeil saor as dèidh sin. Nochd
mòran dhiubh air beulaibh chùirteanlagha.
Cha robh ach 15 duine a fhuaireadh
ciontach — agus cha robh ach trì
dhen bhuidhinn bhig seo nam Muslamaich.
Tha mi ag aontachadh nach e sealladh brèagha a bh’ ann nuair a bha
daoine ag iomairt air sràidean Lunnainn fhad ‘s a bha an deasbad a’
dol mu dheidhinn dealbhan Mhohammed, ‘s cuid dhiubh a’ cur taic
ri ionnsaighean ceannarcach a thoirt
air an Roinn Eòrpa — no a’ giùlain
soidhnichean a bha ag ràdh sin codhiù.
Ach ‘s glè bheag àireamh de dhaoine
a bha an sàs ann an sin — cha robh
ach còignear air a chur an grèim airson gràin a bhrosnachadh, mas
math mo chuimhne. Am bu chòir do
sin a bhith a’ cur eagal òirnn gu fìor?
Bu chòir dhuinn uile a bhith a’ sàbaid
an aghaidh cheannarchais - agus ‘s
e an dòigh as fheàrr a bhith ag iarraidh air an riaghaltas na saighdearan
againn a tharraing a-mach à Irac. Tha
feachdan ar dùthcha air a bhith an
sàs ann an cogadh mì-laghail,

brùideil a tha air leisgeul a thoirt do
dhaoine ionnsaighean a thoirt òirnn
uile. Feumaidh sinn an leisgeul a
thoirt air falbh bhuapa.
Ach bha mi air dìochuimhneachadh.
A rèir Cathaidh Màiri chan e dìreach
cogaidhean ann an Irac no
Afghanistan a tha a’ cur dragh air
Muslamaich an t-saoghail mu
Bhreatainn - ‘s e nach eil “moraltachd no Crìosdaidheachd gar riaghladh”.
Aidh — ‘s e na gays a tha coireach,
ceart gu leòr.

LITRICHEAN

fhear-deasachaidh,
Sa chiad dol a-mach, bu mhath leam
a ràdh cho mòr ‘s a tha An Gàidheal
Ùr a’ còrdadh rium — na cuilbh gu
h-àraidh. Agus tha mi air leth toilichte
gu bheil lethbhric a-nis ri fhaighinn
anns an leabharlann ionadail agam
ann an Glaschu.
Bha mi dìreach airson facal no trì a
ràdh mu dheidhinn colbh Cathaidh
Mhàiri (Air ar slaodadh air ais gu
boglachd nam poilitigs, Dàmhair
2006).
Bha i a-mach air diofar rudan a bhios
a’ cùr “Obh, obh!” air a bilean —
saorsa do na “gays” pòsadh nam
measg. Chan e pòsadh ach companas sìobhalta a th’aca — ach
chanainn gur e rud math a tha sin,
agus tha mi a’ creidsinn gum bi a’
chuid as motha dhen dùthaich ag
aontachadh rium.
Thuirt i cuideachd gu bheil an riaghaltas a’ toirt “saorsa do Mhuslamaich
a bhith a’ maoidheadh a’ bhàis air
Breatannaich nan dùthaich fhèin”.
Chan eil mise cho taiceil ri riaghaltas Tony Blair, ach feumaidh mi a
dhìon bhon droch-chàineadh sin.
Chan eil Am Prìomhaire gu math taiceil do shaorsa — rud a bhios
soilleir dhuinn uile nuair a bhios
againn ri càirtean-aithneachaidh a
chumail òirnn gach mionaid dhen
latha. Ach tha e cinnteach nach eil
e taiceil do shaorsa a thoirt do Mhuslamaich.

Le dùrachdan,
Daibhidh Eyre
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CRAOLADH NAN GAIDHEAL

Rapal — a’ lorg
Seachd bliadhna as dèidh uabhas
Chosobho agus sgaradh mòra fhathast luchd-èisteachd
am measg sluagh na dùthcha
D

“T

ha mi ag iarraidh oirbh
stad a dh’fhilmeadh an seo
oir dh’fhaodadh sibh
buaireadh cinnidh adhbhrachadh.”

Seo a chaidh a ràdh rinn le
aon de na oifigearan eadarnàiseanta aig a bheil an dleastanas an t-sìth a chumail ann
an Cosobho, ‘s sinn a’ filmeadh
ann am baile Mitrovica.
Tha an rabhadh seo na
chomharra air cho cugallach
‘s a tha an t-sìth ann am
Mitrovica, seachd bliadhna
as dèidh don choimhearsnachd
eadar-nàiseanta uallach a
ghabhail airson Cosobho.
Leis a h-uile càil eile a tha
dol anns an t-saoghal, tha aire
dhaoine air gluasad air falbh
bho na sgìrean Balcanach ach
tha seachdainean agus mìosan
mòr air thoiseach air Cosobho agus còmhraidhean a’ dol
air adhart gus feuchainn ri tighinn gu rèite a thaobh inbhe
dheireannach Chosobho.
Sin a dh’fhàg sgioba Eòrpa
a’ filmeadh ann am Mitrovica
agus air feadh Cosobho air an
t-seachdain-sa chaidh. Den dà
millean neach a tha fuireach ann
an Cosobho, ‘s ann à Albàinia
a thàinig a’ mhòr-chuid dhiubh
bho thùs agus tha iadsan ag iarraidh neo-eisimeileachd agus
cha dèan càil eile a’ chùis
dhaibh. Dha Serbia agus na
Searbaich a tha a’ fuireach ann
an Cosobho, ‘s e gum bi Cosobho mar phàirt de Sherbia an aon
roghainn dhaibhsan. Mar a
thuirt aon Shearbach rinn
“Tha Serbia às aonais Chosobho mar duine às aonais cridhe.” Feumaidh obair mhòr a
bhith ann mus tig an dà
thaobh gu aonta.
’S e an amas a bh’againne
coinneachadh ri measgachadh
de mhuinntir Chosobho airson
beachd fhaighinn air co ris a
tha e coltach a bhith fuireach

ann agus dè na h-amasan a th’aca airson an àm ri teachd. Bha
Mitrovica cho math ri àit’
sam bith airson tòiseachadh oir
tha e na bhaile a tha air a
sgaradh. Tuath de Abhainn
Iber, tha na Searbaich a’
fuireach agus aig Deas, tha na
h-Albàinianaich. Anns a’
mheadhan, tha drochaid thairis
air an abhainn ach ged nach toir
e ach dà mhionaid coiseachd
bho aon taobh gun taobh eile,
chan eil mòran measgachaidh
eadar na coimhearsnachdan idir.
Tha an t-Ollamh Adem
Mripa sònraichte air sgàth ‘s
gu bheil esan a’ fuireach ann
am Mitrovica a Tuath ged ‘s e
Albàinianach a th’ ann. Tha e
ag ràdh gu bheil na Searbaich a’ feuchainn ri toirt air
a dhachaigh fhàgail an sin ach
chan e a-mhàin nach eil e dol
a dh’fhalbh, tha e dol a thogail
taigh ùr ri taobh an taighe anns
a bheil e an-dràsta. Chan eil
beatha fhurasta aige. Dh’inns
e dhuinn mar a tha duilgheadasan air a bhith aige a
thaobh faighinn stuthan-togail
bho chompanaidhean aig
Tuath.
Tha Adem ag obair ann an
sgoil air taobh deas na haibhne, rud a tha ciallachadh
gu feum e dhol thairis air an
drochaid a h-uile latha. Tha
saighdearan agus oifigeareanpoilis air an drochaid fad na hùine airson dèanamh cinnteach
nach bi buaireadh eadar an dà
thaobh. Bidh iad a’ cur stad air
daoine airson gum bi sgeul ac’
cò bhios a’ dol thairis air an
drochaid agus bidh iad a’
dèanamh rannsachadh taobh
a-staigh chàraichean. ‘S iomadh
turas a chaidh stad a chur air
Adem thairis air na bliadhnaichean ach tha e a’ fàs
cleachdte ris a-nis. Uaireannan, thèid an drochaid a dhù-

nadh ma tha buaireadh sam
bith air a bhith ann agus feumaidh e an uairsin dòigh eile
a lorg faighinn gu obair. Tha
esan misneachail gun toir
neo-eisimeileachd muinntir
Chosobho còmhla agus nach urrainn dha a thighinn luath gu
leòr. Cuideachd, a’ fuireach ann
am Mitrovica a Tuath, tha an
teaghlach Joviq, Searbaich a
chleachd a bhith a’ fuireach aig
deas ach a ghluais aig àm a’
chogaidh gu flat bheag far a
bheil còignear a’ fuireach.
Tha eagal orra-san mu dè a
bhios fa-near dhaibh ma thig
neo-eisimeileachd agus tha
iad a’ smaoineachadh gum
bu chòir Mitrovica a Tuath a
sgaradh bho Chosobho agus a
bhith mar phàirt de Sherbia ma
thèid neo-eisimeileachd a
ghairm. Cha bhi bean-an- taighe, Blagica, a’ dol a Mhitrovica a deas uair sam bith
a-nis ach thug sinne an nighean
as sine aice - Maja - air ais airson an taigh far an do chuir i
seachad a’ chiad deich bliadhna
de beatha, fhaicinn.
Ge bith dè thachras le
inbhe dheireannach Chosobho, chan eil Maja dòchasach gu
faigh iad air a dhol air ais dhan
taigh ac’ gu bràth. Tha i den
bheachd gum bi e ro dhoirbh
dhaibh a bhith am measg nan
Albàinianach agus nach biodh
i a’ faireachdainn sàbhailte.
Chan eil Maja ach seachd bliadhna deug ach tha a’ bheachd
a th’aice-sa mun àm ri teachd
a’ sealltainn cho duilich ‘s a tha
e gu bhith a’ chùis a rèiteachadh.
Tha dùil gun tig co-dhùnadh
tràth an ath bhliadhn’ agus tha
cuid mar-thà a’ bruidhinn air
mar a tha Cosobho dol a ghluasad air adhart fo neoeisimeileachd, ciamar a ghabhas
piseach a thoirt air an eaconomaidh ac’? Tha iad fiù ‘s

den bheachd gu faigh iad
ballrachd den Aonadh Eòrpach
fada ron Tuirc ach feumaidh iad
tighinn an-àirde le plana a riaraicheas a h-uile duine an
toiseach.
Maureen NicLeòid

Chaidh sgioba “Eòrpa” air turas gu
Cosobho agus ged a tha a’
choimhearsnachd air starsach
saoghail ùir, tha mòran sgaraidhean
fhathast nam measg

Tha Comadaidh Òir air ais agus tha an t-sreath ùr seo nas fheàrr buileach. Tha còignear sgrìobhadairean ùra a’ gabhail bus Comadaidh Òir don Òban airson a’
chiad phrògraim.

103.5 - 105 FM

èidheil air ceòl?
Dèidheil air
“Rapal”, an tsreath ciùil “indie” le
Niall-Iain Dòmhnallach, a th’ air a bhith
cho soirbheachail air
BBC Radio nan Gàidheal? Ann an Leòdhas
air an Diardaoin 23 &
Dihaoine 24 den tSamhain?
Uill, ma tha, feuch
gun tig sibh gu dà
chuirm shònraichte a
tha sgioba Rapail a’ cur
air dòigh aig Stiùdio
Alba ann an Steòrnabhagh, agus Rapal gu
bhith ri fhaicinn air an
telebhisean a dh’aithg-

hearr.
‘S tha sgioba Rapail
a’ lorg ur cuideachaidh!
Tha iad a’ lorg luchdèisteachd airson an dà
oidhche seo, ‘s iad a’
clàradh ceithir diofar
chòmhlain gach oidhche mar phàirt den
t-sreath ùr telebhisein.
Bidh pàirt eile dhe na
thèid a chlàradh ri
chluinntinn air an
rèidio, agus ri fhaicinn
agus ri chluinntinn air
an eadar-lìon. Tha
na tiocaidean an-asgaidh, agus tha gach
oidhche a’ tòiseachadh
aig sia uairean feasgar.
Abair fhèin “line-

An sgioba a chaidh a-null a Chosobho

up”! Air an Diardaoin,’s e Attic Lights,
Our Small Capital,
The Needles, agus
Our Lunar Activities
a bhios a’ gabhail
pàirt, agus air oidhche
Haoine ‘s iad Injuns,
Crash My Model Car,
Jo Mango, agus Innes
Graham a bhios a’
cluich!
Leis an sin, na
caillibh an cothrom dà
oidhche air leth de
cheòl a chluinntinn —
cuiribh fios cho luath
‘s a ghabhas gu sgioba Rapail air 01851 70
5000, no air
Rapal@bbc.co.uk.
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Comhairle nan Eilean Siar

Roi-innleachd chultarail ga chur
air bhog sna h-eileanan
Air Dihaoine 10mh Sultain
2006, chaidh Ro-innleachd
Chultarail nan Eilean Siar
fhoillseachadh gu h-oifigeil aig
Co-labhairt anns An Lanntair.
Bha an fhoillseachadh seo mar
thoradh air dà bhliadhna de
cho-chomhairleachaidh le na
buidhnean air feadh nan eilean
aig a bheil ùidh a-thaobh roinnean, ciùil, cultair no ealain.
Bha còrr air leth-cheud neach
an làthair, bho iomadh buidheann
eadar-dhealaichte,
thairis air dà latha de
chòmhradh agus deasbad air
nithean a tha ri toirt buaidh air
saoghal cultarail nan eilean.
Chaidh a’ Cho-labhairt fhosgladh
le
Neach-gairm
Chomhairle nan Eilean Siar,
Mgr Ailig Dòmhnallach. Thug
Mgr Dòmhnallach iomradh air
gu robh a’ cho-labhairt na
cothrom shònraichte do

bhuidhnean airson beachdan
agus ùidhean fhoillseachadh
do chàch a chèile agus aire a
thoirt don iomadh nì a tha a’
gabhail àite air feadh nan
eilean.
Gu sònraichte bu chòir sùil a
thoirt air na cothroman a tha
co-cheangailte ri A’ Ghàidhealtachd 2007, a’ coimhead
air adhart ri na tachartasan a
bhios a’ gabhail àite an ath
bhliadhna agus mar a thogas
sin inbhe cultar na Gàidhealtachd ‘s nan Eilean. Bhiodh e
cuideachd na iùil freagarrach
airson Bliadhna Chultair nan
Eilean 2009, a’ leantainn air
Bliadhna nan Eilthireach 2008.
Tha beairteas de dhualchas
ciùil agus cultair aig coimhearsnachdan air cost an iar
agus cost a tuath na h-Alba a
bha stèidhichte ann an
eachdraidh eadhon ro àm nan

Comhairle

nan

Lochlannach.
Tha am beairteas sin ri fhaicinn
aig fèisean ciùil, agus thuirt
Mgr Dòmhnallach gu robh esan
den bheachd gum biodh prògram le blasad de chultar agus
ceòl oirthir tuath agus iar na
h-Alba na tharraing do mhòran
ach gu h-àraidh gum biodh e
na thàladh aig ìre eadarnàiseanta. Nan deigheadh Bliadhna Chultair nan Eilean a
stèidheachadh, bhiodh buannachdan sòisealta agus
eaconamach na lùib.
A thuilleadh air an seo thug
Mgr Dòmhnallach iomradh
cuideachd air Cearcall na
Gàidhlig a bhiodh a’ fosgladh
eileanan agus bailtean air
taobh siar na h-Alba do luchdturais a tha sireadh blasad de
dhualchas Ceilteach nan
sgìrean sin, margaidh a tha a’
sìor fhàs.

Eilean

Siar

Sgrìobhaiche?

Seirbheis leasachaidh phroifeiseanta dha
Sgrìobhaichean Gàidhlig.

Tha HI~Arts aʼ tabhann raon de thaic dha
sgrìobhaichean dùrachdach is proifeiseanta a tha ag obair ann am ficsean, neo-fhicsean, am bàrdachd agus airson stèids, scrion agus craoladh.
Aʼ gabhail a-steach:

• Teagasg
• Seirbheis airson leughadh scriobt
• Maoineachadh airson leasachadh pròiseict
• Fiosrachadh is comhairle aghaidh ri aghaidh

Làn fhiosrachaidh air :
www.hi-arts.co.uk/writing_development.htm
No cuiribh fios gu Peter Urpeth air 01463 717091
post-d: peter@hi-arts.co.uk
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