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“Deatamach” gun tèid sgoil Ghàidhlig
a chruthachadh ann an Dùn Èideann

Tha faisg air 120 sgoilear a’ frithealadh foghlam Gàidhlig ann an Dùn Èidinn, àireamh mòr gu leòr airson sgoil fa leth a chruthachadh, a rèir
chuid. Faic duilleag 4 airson tuilleadh mu mar a chomharraich iad 20 bliadhna de dh’fhoghlam sa bhaile.

Sin thu fhèin, “Seinn Thu Fhèin” — karaoke ùr na Gàidhlig
A bheil miann agaibh òrain Ghàidhlig
a sheinn ach nach eil sibh buileach cinnteach mu na facail no am fonn? Ma
tha, tha goireas ùr gu bhith ri fhaighinn a dh’aithghearr a bhios gu sònraichte
freagarrach dhuibhse — DVD a bheir
an cothrom “karaoke” a dhèanamh tro
mheadhan na Gàidhlig.
Le taic bho Phròiseact nan Ealan,
bidh “Seinn Thu Fhèin” ag amas air
luchd-ionnsachaidh a’ chànain agus iadsan a tha airson na sgilean seinn aca
a bhrosnachadh ‘s a leasachadh ann
an suidheachaidhean neo-fhoirmeil.
Tha naoi òrain ri fhaighinn uile gu
lèir air an DVD agus nochdaidh na facail air an sgreun an cois sheallaidhean
àlainn Gaidhealach. Gus cuideachadh
a thoirt dhan neach a bhios a’ seinn,
tha Coinneach MacNeacail agus
Michelle Mhoireasdan, dithis òga
Leòdhasach le guthan binn, a’ ghabhail nan òran gus beagan stiùiridh a
thoirt seachad. Cosgaidh gach DVD
£10.

Chaidh am pròiseact a chur air chois
le Gordon Moireach bho Steòrnabhagh,
a tha cuideachd a’ stiùireadh ionad
ionnsachaidh anns a’ bhaile a bhios a’
teagasg Beurla do dhaoine bho thall
thairis, mar iadsan bho thaobh an ear
na Roinn Eòrpa.
“Thàinig an smuain thugam an
toiseach agus mi ann am Malaysia a’
teagasg Beurla bho chionn dhà no thrì
bhliadhnachan,” dh’innis Mgr
Moireach dhan Ghaidheal Ùr. “Chaidh
mi a chèilidh air Sarawak air Eilean
Bhorneo agus ann an sin tha e na
chleachdadh dhan teaghlach gu lèir a
bhith a’ cruinneachadh agus òrain
dhùthchasach a sheinn le karaoke.
Smaoinich mi cho math ‘s a bhiodh e
an aon rud a dhèanamh sa Ghàidhlig.
“Tha mi an dòchas gun còrd e ri tòrr
diofar dhaoine — luchd-ionnsachaidh,
daoine a tha air ùr-thòiseachadh ann
an còisirean, sgoiltean agus fiù ‘s am
margaidh mòr Aimeireaganach. Nì e
deagh thiodhlac Nollaig agus tha mi

an dòchas gum faigh barrachd dhaoine
air pàirt a ghabhail ann an seinn
Ghàidhlig ri linn.”
Fhuair Mgr Moireach togail nuair
a chaidh am pròiseact troimhe chun
na cuairt-deireannaich ann am farpais
air a ruith le Oilthigh na Gaidhealtachd
is nan Eilean agus Iomairt na Gaidhealtachd is nan Eilean. Thèid ainmeachadh cò a bhuannaich nas fhaide
air a’ mhìos.
Thuirt Mgr Moireach: “Bu mhath
leam taing a thoirt dhan a h-uile duine
a chuidich mi. Gu sònraichte Colaiste a’ Chaisteil, Pròiseact nan Ealan,
MG ALBA, Comunn na Gàidhlig,
Anndra Yearley, Michelle is Coinneach, an dealbhaiche Dòmhnall Mac
a’ Ghobhainn, Ged Yeates agus Young
Musicians Hebrides.”

Tha an àireamh chloinne a tha a’
frithealadh foghlam tro mheadhan na
Gàidhlig ann am prìomh-bhaile na
dùthcha a-nis air èirigh cho mòr ‘s gu
bheil e “deatamach” sgoil Ghàidhlig fa
leth a stèidheachadh, thathas a’ cumail
a-mach.
Thathas an-dràsta a’ comharrachadh 20 bliadhna a tha air a dhol
seachad bho thòisicheadh a’ toirt
seachad foghlam sa chànan ann an Dùn
Èideann. Tha na h-àireamhan air
èirigh bho dìreach còig sgoilear sa
chiad dol-a-mach ann an 1988 gu
faisg air 120 an-diugh.
Tha Comhairle Bhaile Dhùn
Èideann air rannsachadh a chur air dòigh
gus dearbhadh am bu chòir sgoil fa leth
sa chànan a stèidheachadh sa bhaile,
mar a tha aca ann an Glaschu agus ann
an Inbhir Nis.
Ach, tha cuid de na h-àrd-chomhairlichean air a bhith gu tur an aghaidh
a leithid a ghluasad, gu seo co-dhiù, agus
iad ag ràdh nach eil e gu math sam bith
sgaradh a dhèanamh air a’ chloinn.
Air an làimh eile, tha luchd-taic na
h-iomairt a’ cumail a-mach gu bheil Sgoil
Ghàidhlig Ghlaschu — a thòisich le na
bu lugha na 100 sgoilear, agus aig a bheil
foghlam an-diugh tro mheadhan a’ chànain suas chun na siathamh bliadhna
san àrd-sgoil — air a bhith air leth soirbheachail, gach cuid a thaobh foghlam
na cloinne fhèin agus ann a bhith a’
tàladh tuilleadh sgoilearan dhan chànan.
Ged a tha Bunsgoil Chrois na Cìse
air a bhith gu math soirbheachail, tha
cuid airson gluasad gu sgoil ùr far am
bi gach nì dhen fhoghlam air a thoirt
seachad tro mheadhan a’ chànain — ged
is dòcha gum bi duilgheadas ann
làrach freagarrach a lorg sa bhaile.
Thuirt Iain Macleòid, Oifigear Leasachaidh Coimhearsnachd Ghàidhlig
Dhùn Èideann: “Tha sinn a’ coimhead
air adhart ris a’ chothrom seo beachdachadh air slighean air adhart a
thaobh an dà chuid foghlam Gàidhlig
agus taic dhan choimhearsnachd
Ghàidhlig sa bhaile.
“Tha àireamhan sgoilearan Gàidhlig ann
am Bunsgoil Chrois na Cìse a-nis air
èirigh gu faisg air 120 agus suas ri 50
eile a’ feitheamh sa Sgoil-àraich. Mar
sin, tha e deatamach a bhith a’ coimhead air adhart gu àm san aithghearrachd far am bi feum air Sgoil Ghàidhlig
sa bhaile agus is dòcha tuilleadh sgoiltean-àraich no chròileagan.
“Tha a’ chomhairle an-dràsta fhèin
ag ullachadh sgrùdadh-iomchaidheachd gus iarratas foghlam Gàidhlig
a dhearbhadh agus roghainnean a
chur fa chomhair phàrantan, agus tha
sinn an dùil gum bi sin uabhasach feumail.

faic duilleag 2 & 4

Sgrìobhadh bho:
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Pàdraig
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Joy Dunlop

Agus... carson nach
sgrìobh sibh pèin. Faic
an t-Àrd Ùrlar fosgailte
air duilleag 2 airson £50
a chosnadh
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Òran ùr Mhuile: Deagh eisimpleir air na ghabhas a
dhèanamh le beagan spionnaidh

Taigh à Mhorair Leverhulme
Ceàrnag Phearsabhail
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
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An Gàidheal Ùr

Cuin ‘s Caite
Disathairne 8 Samhain
Obar Dheathain – Thèid cuirm-chiùil a chumail anns an
Lemon Tree bho 7.30f le Karen NicMhathain. Cosgaidh
ticeadan £15.00 agus gheibhear iad air 01224 641 122 neo
www.boxofficeaberdeen.com
Disathairne 15 Samhain
Dùn Èideann – Thèid cèilidh a chumail le còmhlan cèilidh
Da Hooley, ann an Club Phoenix ann an Gàrraidhean Harrison, bho 7f. Cosgaidh ticeadan £9/£7 (£1 a bharrachd air
an doras). Gheibhear ticeadan ma chuireas sibh fòn gu 07847
504011 no cuiribh post-dealain gu karenandgavin@blueyonder.co.uk.
Diardaoin 20 Samhain
Obar Dheathain – Thèid consart a chumail ann an Tallaciùil Obar Dheathain bho 7.30f le Fiddler’s Bid. Gheibhear
ticeadan aig 01224 641 122 no www.boxofficeaberdeen.com.
Diciadain 19 / Diardaoin 20 Samhain
Inbhir Nis – Bidh Runrig a’ cluiche ann an Eden Court mar
phàirt den chuairt aca air feadh na h-Alba. Gheibhear fiosrachadh air 01463 234234 no cuiribh post-dealain gu boxoffice@eden-court.co.uk
Disathairne 22 Samhain
Steòrnabhagh – Thèid cuirm-chiùil a chumail le Face the
West anns An Lanntair aig 9f, mar chomharrachadh air a’
chlàr ùr aca, “The Wishing Stone”. Gheibhear ticeadan, a
chosgas £6, aig www.lanntair.com no cuiribh fòn air 01851
703307.
Dihaoine 28 Samhain
Obar Dheathain – Thèid oidhche le Ross Ainslie agus Jarlath Henderson a chumail anns an Lemon Tree. Tòisichidh
a’ chuirm-chiùil aig 9f agus cosgaidh ticeadan £10.00. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh aig www.boxofficeaberdeen.com
no 01224 641122
Diciadain 3 Dùbhlachd
Srath Pheofhair – Bidh na Old Blind Dogs a’ cumail consart ann am Pavillion Srath Pheofhair. Cosgaidh ticeadan
£12.50/£5. Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu enquiries@StrathpefferPavilion.org no fòn gu 01997 420124.
Disathairne 8 Dùbhlachd
Glaschu – Thèid Duaisean Dual-cheòl na h-Alba 2008 a
thoirt seachad anns an Old Fruitmarket ann an Glaschu.
Am measg nan duaisean a bhios air an toirt seachad bidh
Clàr na Bliadhna, Pròiseact Coimhearsnachd na Bliadhna,
Tachartas na Bliadhna, Seinneadair Gàidhlig na bliadhna
agus iomadh duais eile. ’S e oidhche mhòr a bhios ann agus
ma tha sibh ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh cuiribh postdealain gu info@handsupfortrad.co.uk no cuiribh fòn gu 0131
2083089.

Soirbheachas ann an Spòrs 2008 air
BBC Radio nan Gàidheal
Tha am program Spòrs na Seachdain air BBC Radio nan Gàidheal,
a’ toirt seachad Sgiath Soirbheachas ann an Spòrs 2008.
Air a’ bhliadhna seo, se sibhse, an luchd eisteachd a bhios a’ taghadh
cò bu chòir a bhith air a’ phrìomh liosta! Cò na h-ainmean a tha
sibhse airson fhaicinn a’ dol air adhart airson na duais?
Thuige seo tha an luchd-spòrs ainmeil seo air an Sgiath a ghleidheadh.
2005 – Sgioba ball-coise nan Loch a’ Leòdhas.
2006 – Beth Nicleòid neach rugbaidh à Uibhist.
2007 – Sgiath aon-neach do Chalum Iain MacCoinnich, neach draib
hidh à Leòdhas.
Sgiath an sgioba co-ionnan eadar sgioba Snàmh agus
Luth-chleasachd nan Eilean Siar.
Faodaidh sibh duine sam bith a tha an sàs ann an spòrs na ar
coimhearsneachd fhèin a thaghadh, mar eisimpleir, fear neo tè a
tha a’ cuideachadh, a’ trèanadh, neo a’ toirt taic gu saor-thoileach,
gu fear neo tè a tha air a bhith soirbheachail nan spòrs fhèin.
Cuimhnichibh, is ann agaibhse, an luchd-èisteachd, a tha am facal
mu dheireadh air cò bu chòir a’ bhith air an liosta airson na duais
Soirbheachas ann an Spòrs 2008!
Cuiribh thugainn ar beachdan air cò bu mhiann leibhse fhaicinn
air an liosta
air post-d:
sns@bbc.co.uk
sgrìobhaibh thugainn aig: Spòrs na Seachdain,
BBC Radio nan Gàidheal,
Zone 3.07,
40 Pacific Quay,
Glasgow G51 1DA
air loidhne:
bbc.co.uk/radionangaidheal
Feumaidh na h-ainmeanan a bhith againn ron 31mh dhen
Dàmhair.
Siuthadaibh, cò a tha sibhse a’ dol a thaghadh airson a dhol
air an liosta airson duais Soirbheachas ann an Spòrs 2008!

Le Joy Dunlop

Aig an àm seo dhen bhliadhna nuair a tha an
geamhradh air teannadh
oirnn ’s na làithean air fàs
dorcha, fliuch ’s fuar arithist, tha mi daonnan feumach air rudeigin a bheir
togail bheag dhomh. Gu
fortanach, sin na bh’
agamsa aig an deireadhsheachdain a chuir an ruaig air ìsleachadh a’
gheamhraidh airson dà
latha co-dhiù. Chan ann
tric as urrainn dhomh a
ràdh gun robh mi nam
phàirt de thachartas ùr,
eachdraidheil, ach tha mi
a’ faireachdainn gur sin a
bh’ ann ann an iomadach
dòigh. ’S e pròiseact
cruthachail agus ealanta a
bh’ ann a thug brosnachadh do chultar na
Gàidhlig ’s misneachd
dhuinn uile a bha an
làthair. Agus càit an
tachradh gnothach cho
sònraichte agus cho inntinneach seo ach sa sgìre
agam fhìn — EarraGhaidheal.
’S cinnteach gum bi

fios aig cuid agaibh marthà air cò air a tha mi amach. Tha sanasan gu
leòr air a bhith sna naidheachdan o chionn
ghoirid ma dheidhinn
agus chaidh brathannaidheachd a sgaoileadh
fad is farsaing mu “Òrain
Ùra do Mhuile”. Airson
feadhainn nach eil eòlach
air ge-tà, b’ e farpais a
chaidh a chur air dòigh le
Meur Mhuile agus Ì dhen
Chomunn Ghaidhealach
gus trì fichead ’s a deich bliadhna de Mhòd Ionadail
na Dreòluinn a chomharrachadh. An àite cèilidh no
diathad mhòr, chuir iad
farpais air bhonn do dh’
inbhich agus do chloinn far
an robh cothrom aca òrain
ùra ceangailte ri Eilean
Mhuile a sgrìobhadh. Bha
dà dhiofar raoin ann: b’ urrainnear ceòl ùr a chur ri
seann
bhàrdachd
Mhuileach no òrain ùra a
sgrìobhadh mun eilean
fhèin.
Chan e rud furasta a
chuir iad romhpa ach feumaidh ’s gun do ghlac e aire
dhaoine leis mar a chaidh
ceithir fichead òran a chur
a-staigh dhan fharpais. ’S
e bha dha-rìribh inntinneach dhomh ge-tà ach
gun deach na h-òrain a
dhèanamh le daoine gu
math eadar-dhealaichte.
Nam measg, bha fileantaich
is
luchdionnsachaidh na Gàidhlig,

luchd-ciùil proifeiseanta,
muinntir an àite agus tè
bheag nach eil ach deich
bliadhna dh’aois. Ach bha
aon rud cumanta aca uile,
òrain a bha sònraichte
math ’s fìor tharraingeach
nan dòigh fhèin. Bhon
cheithir fichead seo
chaidh naoi dhiubh a
thaghadh a chaidh
troimhe dhan chuairtdheireannaich far an robh
cothrom againn uile pàirt
a ghabhail sa ghnothach
’s na h-òrain a chluinntinn beò.
San fharsaingeachd,
bhiodh pròiseact dhen tseòrsa seo air a ruith le
companaidh
mòr
proifeiseanta, ach cha b’ e
sin a thachair ann am
Muile idir. Chan eil aca ach
comataidh bheag ionadail,
ach tè a tha air a
cruthachadh le daoine làn
spionnaidh agus lèirsinn.
Tha mi cinnteach gun
aontaicheadh duine sam
bith a bha an làthair gun
robh iad air sàr-obair a
dhèanamh agus abair
thusa gun robh deagh oidhche againn air an sgàth!
Chum am fear-taighe
againn, Donnchadh Feargasdan, gu sunndach
dòigheil sinn le plòidh ’s
dibhearsan fad na h-oidhche (shaoileadh tu gura
h-ann aig cuirm-chiùil a
bha sinn an àte farpais)
agus bha e follaiseach gun
do chòrd e glan ris na

“Deatamach” gun tèid sgoil Ghàidhlig
a chruthachadh ann an Dùn Èideann
cuideachd a’
sireadh taic bho Sgea<<1 Thathas
ma Coimhearsnachd
Bòrd na Gàidhlig agus ma
thig na tha sin gu buil, bidh
gluasadan air leth feumail sa
bhaile-mhòr seo a bheir ar
cànan ‘s ar cultar air adhart
ann am prìomh-bhaile na hAlba san àm ri teachd.”
Tha Riaghaltas na h-Alba mar-thà air a ràdh gu bheil
iadsan a’ faicinn sgoiltean
Gàidhlig fa leth mar rud riatanach ann a bhith a’ toirt
seasamh nas làidire dhan
chànan agus iad air £2.7 millean a chur gu aon taobh airson seo a ghluasad air
adhart.
Ach, thuirt Marilyne
NicLabhrainn, cathraiche
comataidh an fhoghlaim air
Comhairle Bhaile Dhùn
Èideann: “Chan eil mise a’
smaoineachadh gun tachair
seo sa chiad ghreis. Tha

duilgheadasan ionmhais
mòra mu choinneimh na
comhairle gu lèir, ach gu sònraichte seirbheisean foghlaim
is cloinne. Dh’fhàg an seann
chomhairle fiachan oirnn
luach £18 millean agus tha
dùbhlan mòr mar coinneimh na cunntasan a chur
ceart.”
Nuair a dh’innis An Gàidheal Ùr dhi gum biodh
airgead ri fhaighinn bhon
Riaghaltas airson sgoil fa leth
a chruthachadh — rud a
thachair ann an Glaschu
agus ann an Inbhir Nis — ‘s
ann a dhainghnich i a
beachd cùisean a chumail
mar a tha iad.
“Chan urrainn dhomhsa
beachd ann an aighthearrachd a thoirt seachad mar
seo,” thuirt i. “Rud a
chanainn ‘s e ’s gu bheil
Crois na Cìse air a bhith gu
math soirbheachail agus tha

àrainneachd ionnsachaidh
mhath ann agus measgachadh cloinne math. Tha
mi a’ smaoineachadh gum bu
chòir sin cumail a’ dol.”
Tha an t-ùr-dhùsgadh
mu choinneimh sgoil
Ghàidhlig ann an Dùn
Èideann a’ tighinn agus moladh a’ dol gu Comhairle na
Gaidhealtachd sgoiltean ùra
fa leth a stèidheachadh anns
a’ Ghearasdan agus ann am
Port Rìgh.
Ged a tha cuid an
aghaidh a leithid a ghluasad,
sheall rannsachadh poblach
am measg phàrantan gun
robh mòran air a shon.
Bha comataidh foghlaim
na comhairle a’ dol a choinneachadh air Diardaoin
an13mh gus a’ chùis a dheasbad.

farpaisich, na ceòladairean ’s an luchd-èisteachd gu
lèir. Feumaidh ’s gun robh
e anabarrach duilich dha
na britheamhan (Eilidh
NicCoinnich,
Calum
Rothach agus Anna Latharna NicIlliosa a bha ag èisteachd
air
Skype!) sgaradh
a
dhèanamh eatarra, ach
air an oidhche b’ e Ailean
Dòmhnallach a shoirbhich le dà òran a tha air a
bhith air mo theangaidh
bhon uair sin o mhoch gu
dubh — ‘A Mhuile nam
Beann’ agus ‘Gheibhinn
Cadal Math’. Feumar
cuideachd Shannon NicIlleathain ainmeachadh airson a h-òran ‘Sin Shaun mo
Bhràthair’ ann am farpais
na cloinne — mealadh an
naidheachd dhan dhithis
aca agus nach iad a bha
airidh air duais.
Ach nam bheachd-sa
bha an oidhche fhèin
àraid air sgàth ’s gura h-e
cruinneachadh
fìor
Ghaidhealach a bh’ ann.
Bha daoine a’ bruidhinn
Gàidhlig ri chèile, a’ gabhail òrain ’s phuirt còmhla agus a’ brosnachadh ar
cànan is cultar ann an
dòigh beothail, spòrsail
agus nàdarrach. Thachair
seann charaidean ri chèile
a-rithist agus choinnich
sinn uile ri feadhainn ùra,
rud a chum an cèilidh a’
dol gu tràth an athmhadainn. Feumaidh mi

aideachadh gun robh mi
fhathast air mo chois aig
ceithir
uairean
sa
mhadainn a’ gabhail òrain
Ghàidhlig
agus
a’
feuchainn ri faclan ùra a
chur ri cuid dhiubh. (Cha
chreid mi gun nochd iad
aig farpais dhen t-seòrsa
seo san àm ri teachd getà!)
Ach ma tha an
deireadh-seachdain seo
air càil a dhearbhadh
dhomh, ’s e agus gun urrainn dhut rud sam bith
a dhèanamh ma tha
daoine èasgaidh an sàs sa
ghnothach. Mar a chanas
a’ chomataidh aca, “chan
eil annain ach comataidh
bheag le smuaintean
mòra” agus chan urrainn
dhomh am moladh gu
leòr. Na gabhaibh dragh
cuideachd mura robh
cothrom agaibh a bhith an
làthair aig an fharpais
fhèin; chaidh clàr a
dhèanamh leis na h-òrain
uile a bha sa chuairtdheireannaich a tha ri
fhaotainn
aig
http://www.mullmod.org.u
k/newsong.html.
Cuiridh mi geall nach
cosg sinn £10 ann an
dòigh nas fheàrr na sin ron
Nollaig!

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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An Colbh Eòrpach
Strì airson ballrachd
Croatia — Tha an Coimisean Eòpach
ag ullachadh airson cead a thoirt dhan
dùthaich a bhith na pàirt dhen Aonadh taobh a-staigh trì bliadhna eile.
Tha oifigearan air clàr-ama a
dhealbh a bhios a’ ciallachadh, ma thèid
gu math dhaibh, gum bi Croatia a’
faighinn ballrachd uaireigin ann an
2011.
Feumaidh gach dùthaich san Aonadh — tha 27 aca ann uile gu lèir —
gabhail ris a’ mholadh agus tha slighe
fhada aca ri dhol mus bi an iomairt
soirbheachail.
Chan eil ach 15 bliadhna bho bha
an dùthaich an teas mheadhan cogaidh
agus tha dragh air a’ choimisean mu
ghrunn nithean — leithid coirbteachd
aig diofar ìrean, gràin-cinnidh is
aimhreit a thaobh nan Searbaich
agus mar a tha iad a’ dèiligeadh ri
luchd-naidheachd, gu h-àraidh iadsan a tha a’ rannsachadh
gnothaichean coirbteachd.

Chan eil fad sam bith bho chaidh
Ivo Pukanic, fear deasachaidh pàipear
naidheachd, a mharbhadh le bom agus
chaidh nighean aig fear-lagha ainmeil
a mhurt le gunna ann am prìomh
bhaile na dùthcha, Zagreb.
Thathar an dòchas ma thèid gu
math le Croatia gum bi i na eisimpleir
dha dùthchannan eile anns na ceàrnaidhean seo dhen Roinn Eòpa, anns
an robh uimhir de dh’fhòirneart is cogadh.
Tha an coimisean mar-thà air iarrtas Masadonia a dhiùltadh an dèidh
buaireadh mòr aig àm taghaidhean na
bliadhna agus thathar a’ meòrachadh
air a’ chùis mu thimcheall Serbia.
Fhuair an t-iarrtas acasan togail mòr
nuair a chaidh Radovan Karadzic, an
ceannard armachd a bha an urra ri
mòran dhen bhrùidealachd a thachair
sa chogadh, a chur an grèim. Ma
chuidicheas ceannardan na dùthcha
ann a bhith ga dhìteadh bidh sin gu

mòr air an taobh nuair a thig e gu ballrachd fhaighinn dhen Aonadh Eòrpach.
Ach, cha bhi cùisean idir furasta
dha na dùthchannan seo mar a tha
cùisean an-dràsta, oir tha leithid na
Frainge agus na Gearmailt a’ cumail
a-mach nach urrainn an còrr a leudachadh a thighinn air an aonadh gun
tig gabhail ri Aonta Lisbon.
“Gus am faigh sinn soilleireachadh
air an sin,” thuirt fear de dh’àrd-riochdairean na Frainge, “chan eil ann
an clàr-ama dha Croatia ach gealladh
gun bhrìgh.”
Chan urrainn dhan aonta, a tha ag
amas air a dhèanamh nas fhasa is nas
luaithe co-chòrdadh fhaighinn air
cùisean, a dhol air adhart gun taic bho
na dùthchannan gu lèir agus chaidh
maill a chur air a’ chùis nuair a bhòt
na h-Èireannaich na aghaidh anuiridh.

Luchd-ciùird a’ tilleadh dhachaigh
A’ Phòlainn — Tha na duilgheadasan
eaconomach sna dùthchannan mun
iar a’ ciallachadh gu bheil barrachd
is barrachd de mhuinntir na dùthcha
a’ tilleadh dhachaigh.
Tha na mìltean de Phòlainnich ag
obair ann an dùthchannan beairteach
na Roinn E*rpa agus iad a’ feuchainn
ri cosnadh math fhaighinn. Ach,
tha seo air ciallachadh nach eil
mòran dhen luchd-ciùird air fhàgail
san dàthaich fhèin.
Dh’fhaodadh seo atharrachadh a-

nis ged-tà agus mòran a’ tilleadh
dhachaigh ri linn ‘s mar a tha an obair
a’ crìonadh ann an àiteachan eile.
Thuirt Jozef Wojciechowski,
cathraiche aon dhe na companaidhean togail as motha sa Phòlainn:
“Chan eil mòran de dhaoine sgileil
ri fhaighinn an seo. Dh’fhàg iad an
dùthaich agus iad a’ sireadh airgid.
‘S e call mòr a bh’ ann dhan Phòlainn
agus dhan eaconomaidh.
“Chuala sinn mar a tha cùisean a’
fàs slaodach ann an dùthchannan eile,

agus le sin tha sinn a’ faicinn daoine
a’ tilleadh agus tha sinne a’ feitheamh
riutha.
“Tha iad cudromach dhuinne.
Chan eil e furasta luchd-togail sgileil
fhaighinn. Nuair a chluinneas tu na
tha tachairt do ghnìomhachas an togail air feadh an t-saoghail, tha mi
a’ smaoineachadh gu bheil cùisean
a’ coimhead glè mhath dhan
Phòlainn.”

Àireamh gun chosnadh ag èirigh
Spàinn — Tha an àireamh dhaoine
a tha gun chosnadh air èirigh nas àirde
na aig àm sam bith thairis air an dusan bliadhna a dh’fhalbh, a rèir Ministreachd na h-Obrach.
Tha an àireamh a-nis aig 11.3%
agus na duilgheadasan eaconomach
a’ tòiseachadh air buaidh mhòr a thoirt
air an dùthaich.
Tha figearan bhon Aonadh Eòrpach a’ cur an àireamh gun obair fiù

‘s nas motha na sin — aig 11.9%.
Chuir 2,818,026 duine iarrtas astaigh airson taic airgid ri linn ‘s gun
robh iad gun chosnadh, an àireamh
as motha bhon Ghiblean 1996.
Tha gnìomhachas an togail air
crìonadh gu mòr sna mìosan a chaidh
seachad agus thathar dhen bheachd
gur e seo aon dhe na h-adhbharan
as motha airson cùisean a bhith a’ fàs
nas miosa.

Anns na trì mìosan a dh’fhalbh
thàinig crìonadh air eaconamaidh na
dùthcha a bha luach 0.2% nas miosa
na na trì mìosan ron a sin, agus bhon
Dàmhair an-uiridh tha an àireamh
a tha gun chosnadh air èirigh 37.5%.
The dùil gun cuir Riaghaltas na
Spàinne plana air bhog gus daoine
aig a bheil morgaids ’s a tha a-nis gun
obair a chuideachadh.

Iasasd luach $16.4
Ugrain — Tha Stòras Eadarnàiseanta an Airgid air iasad luach
$16.4 billean a thoirt don dùthaich ri
linn cho cugallach ‘s tha an eaconamaidh.
Thèid $4.5 billean a thoirt seachad
an-dràsta fhèin mar phàirt dhen aonta a mhaireas dà bhliadhna.
Ri linn an aonta, feumar poileasaidhean ùra eaconomach a dhealbh
agus feumar na bancaichean a

neartachadh.
Tha an IMF mar-thà air iasadan
a thoirt don Ungair agus do Innis Tile
agus iad dhen bheachd gum bi staing
mhòr mu choinneimh na h-Ugrain an
ath-bhliadhna, le an eaconomaidh a’
call luach 3%.
Thuirt iar stiùiriche an IMF, Murilo Portugal: “Tha an t-uabhas cuideam
air eaconomaidh na h-Ugrain, gu hàraidh siostam na bancaireachd.”

Tha an rìoghachd gu mòr an urra
ris na tha iad a’ reic de dh’iarann ach
tha na prìsean air sìor lùghdachadh
sna mìosan a dh’fhalbh.
Tha obair togail air fàs dha-rìribh
a thoirt air prìomh bhaile na dùthcha,
Kiev, ach tha na companaidhean sin
a-nis a’ tarraing a-mach ri linn suidheachadh an eaconomaidh.

Call beatha uabhasach
A’ Ghearmailt — Chaill 20 duine
am beatha nuair a chaidh bus na smàl
air an rathad mhòr faisg air baile
Hanover.
Chaidh 12 duine eile, a’ mhòr-chuid
dhiubh nan seann aois, a
ghoirteachadh gu dona anns an
tubaist air Autobahn A2.
Tha na poilis dhen bheachd gun do
thòisich an teine anns an taigh-bheag

agus gur e toit a chaidh a thilgeil às
a dh’adhbharaich e.
Bha am bus a’ toirt buidheann de
sheann daoine bho sgìre Hanover air
chuairt agus bha duilgheadas aig
cuid gluasad gu cabhagach.
Thuirt Nadia Possberg a chunnaic an tubaist a’ tachairt: “Chunnaic mi
ceò agus nuair a fhuair mi na b’ fhaisge mhothaich mi gun robh am bus na

smàl.”
Thathar a-nis a’ rannsachadh a’
chùis gu h-oifigeil agus dh’innis fearlabhairt nam poileas nach do thachair
càil dha carbad sam bith eile.
“Cha d’ fhuair an luchd-siubhail air
faighinn a-mach às a’ bhus ann am àm,”
thuirt e.

Naidheachdan
Comunn na Gàidhlig ag amas air
Grantaichean Coimhearsnachd
Tha Comunn na Gàidhlig
air aire a tharraing gu
cothroman a th’ ann do
choimhearsnachdan a tha
an
sàs
ann
am
pròiseactean taic ionmhais
fhaighinn.
Fo sgeama air a
mhaoineachadh le Iomairt
na Gaidhealtachd, agus a
tha
a’
frithealadh
bhuidhnean
coimhearsnachd air feadh na
sgìre aca, gheibhear taic do
phròiseactan a tha a’ cur
ris an àireamh dhaoine a
tha
a’
cleachdadh
Gàidhlig, no a tha a’ brosnachadh suidheachadh a’
chànain.
Air a’ bhliadhna
romhainn, bidh CnaG gu
sònraichte ag amas air òigridh, clann-sgoile, teaghlaichean
agus
coimhearsnachdan. Tha an
taic a-nis ri faotainn anns
na roinnean cudromach
sin.
Thuirt àrd-oifigear na
buidhne, Eairdsidh MacIlleathain:
“Tha
na
grantaichean beaga seo
air an tairgsinn do
bhuidhnean a tha a’
neartachadh
choimhearsnachdan ann an
gnothaichean co-cheangailte ri cleachdadh na
Gàidhlig. Tha sinn airson
cluinntinn
bho
bhuidhnean a tha stèidhichte ann an sgìre HIE,
agus bidh sinn a’
sùileachadh barrachd taic
a thoirt do sgìrean a th’ air
an comharrachadh mar
‘cugallach’ fo thomhasan
HIE fhèin.
“Chan eil suimean
mòra airgid rim faotainn,

ach gu math tric tha an taic
seo a’ dèanamh diofar
eadar ’s gun tèid aig coimhearsnachd air a dhol an
sàs ann am pròiseact, no
nach tòisich e idir. Bhiodh
e math nam b’ urrainn
dhuinn a leithid a
thairgsinn gu nàiseanta,
ach taobh a-staigh ar
stòrais aig an àm seo, tha
sinn an dòchas gun tig
buidhnean air adhart a tha
a’ cuideachadh le suidheachaidhean òigridh no
cloinne, ma dh’fhaodte
airson àrnais no uidheamachd a cheannach, no airson taic a chur ri
pròiseictean nas fharsainge a bhiodh stèidhichte air co-bhonntachd
le grunn bhuidhnean a’
tighinn còmhla.”
Tha an taic airgid fon
sgeama seo ri faotainn fad
na bliadhna, ach mhol
Eairdsidh gum bu chòir do
bhuidhnean a bhith a’
coimhead ri tagradh a
dhèanamh cho luath ’s a
ghabhas le deireadh na bliadhna air fàire.
“Faodar suas ri 80%
dhen chosgais gu lèir
fhaighinn airson pròiseact
fon sgeama seo agus bidh
sinn a’ sùileachadh gun tèid
aig buidhnean air cur ris
na suimean a tha iad ag iarraidh bhon stòras aca
fhèin, no le taic bho
bhuidhnean eile,” thuirt e.
“Tha e gu bhith na
fheum dhan h-uile duine
nan
rachadh
aig
buidhnean air a bhith a’
dealbh
an
cuid
phlanaichean agus a’
coimhead air na tha a
dhìth orra ro dheireadh na

bliadhna. Tha an t-airgead
ri fhaighinn an-dràsta
fhèin agus tha sinn rodheònach buidhnean a
chuideachadh no a
chomhairleachadh air an
t-slighe air adhart ach an
tèid againn air barrachd
taic a chur ri coimhearsnachdan agus gu
sònraichte gnothaichean
anns a bheil an òigridh ansàs.”
Thuirt Niall Ros, ceannard
sgioba
Fàs
Choimearsnachdan HIE:
“Tha HIE air am misneachadh gu bheil sinn an
co-bhonntachd le CnaG
mar seo, a’ treòrachadh
bhuidhnean Gàidhlig agus
gan cuideachdadh aig ìre
na coimhearsnachd. Tha
sinn a’ coimhead air adhart
gu mòr ri toradh na hobrach fhaicinn. Bidh sinn
cuideachd a’ sùileachadh
gum bi CnaG a’ sireadh, a’
brosnachadh agus a’
cumail taic ri iarrtasan
bho shàr-phròiseactan.”
Feumaidh buidhnean
a tha a’ sireadh taic fon
sgeama seo gach cosgais a
tha an luib chùisean a
dhearbhadh.
Airson barrachd fiosrachaidh agus comhairle air
mar bu chòir a dhol an sàs
anns an sgeama seo agus
tagradh a dhèanamh, agus
gus bileagan-tagraidh
fhaighinn, cuiribh fios gu
Dòmhnall Morris air
01463 234138, no gu
domhnallmorris@cnag.org
.uk, no tadhailibh air
làrach-linn
ChnaG,
www.cnagorg.uk

Seanfhacal na mìos
Is e facal ionmholta a tha ann an
“ùrachadh”. Cò againn nach eil a’
sireadh ùrachadh bho àm gu àm? Is
dòcha gun tig ùrachadh thugainn bho
bhith a’ falbh air saor-làithean, bho atharrachadh nar crannchar, bho dheagh aimsir an dèidh fuachd is tuiltean, bho
rudeigin annasach a thig a-steach nar
beatha. Gheibh sinn uaireannan
ùrachadh bho dheagh bhiadh, bho
bhith a’ coinneachadh ri caraidean
nach fhaca sinn bho chionn ghreis. Thig
ùrachadh bho atharrachadh. Faodaidh
e bhith gum bi an t-atharrachadh
seasmhach no neo-sheasmhach. Nach
e sin gnè atharrachaidh.
Agus tha seanfhacal ann a tha ag
ràdh: Is ùrachadh atharrachadh. A rèir
na Gàidhlig Mhanainnich, tha seo a’
beantainn ri atharrachadh oibreach. Agus
tha fios, ma ghluaiseas sinn bho aon
dhreuchd gu dreuchd eile, gu bheil
nithean romhainn a tha sinn a’ meas
mar ùrachadh. Ma tha sinn seachd
searbh de bhith an sàs san aon
dhreuchd là bho là, tha fios gu bheil feum
againn air ùrachadh – ùrachadh cuirp
agus ùrachadh spioraid.
Saoil nach aontaicheadh sinn uile ri
teachdaireachd an t-seanfhacail seo?

Chan e a-mhàin gu bheil sinne mar
dhaoine a’ sireadh ùrachadh, ach, ma
sheallas sinn air nàdar mun cuairt oirnn,
tha ùrachadh a dhìth an sin cuideachd.
Bheir uisge nan speur ùrachadh don
fheur agus do na lusan; bheir eadhan
an dealanach agus an tàirneanach
ùrachadh do aimsir an nàdair.
Tha an seanfhacal goirid, mar is dualtach don t-seanfhacal a bhith. Ach,
tha iomadh atharrachadh a’ gabhail àite
nar beatha, tro nithean air nach eil
smachd sam bith againn. Tha daoine
eile, agus dùthchannan eile, a’ riaghladh nan atharrachadh a tha sinn a’ ‘fulang’. A bheil na h-atharrachaidhean sin
nan ùrachadh? No bheil iad nan cuing
air ùrachadh? A bheil e na ùrachadh
nuair chluinneas sinn mu chogaidhean
agus mu aimhreitean ann an dùthchann
thall-thairis, no eadhan nar dùthaich
fhìn? Gu dearbha, tha atharrachaidhean
a’ tachairt nar coimhearsnachdan, agus
cuideachd nar beatha. Ùrachadh? Is cinnteach gur e ùrachadh de ghnè sònraichte
a tha annta. Tha an seanfhacal ceart.
Is ùrachadh atharrachadh.
Dòmhnall Iain MacÌomhair
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Seachdain mhòr ann an Dùn Èideann
A’ comharrachadh 20 bliadhna de
dh’fhoghlam Gàidhlig

Tha seachdain mhòr gu bhith aca
ann an Dùn Èideann agus Gaidheil a’ bhaile a’ cumail na coinneimh bliadhnail aca aig àm nuair
a thathar a’ comharrachadh 20
bliadhna a tha air a dhol seachad
bho thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig anns a’ bhaile.
Tha mu 5,000 duine ann am
prìomh-bhaile na dùthcha aig a
bheil ceangal ris a’ chànan agus
tha Comhairle Bhaile Dhùn
Èideann an-dràsta an teasmheadhan oidhirpean gus
poileasaidh oifigeil a dhealbhadh
airson an cànan a bhrosnachadh.
Disathairne-sa tighinn (an
15mh) thèid coinneamh a chumail ann an Ionad Sgeulachdan
na h-Alba fon bhrataich “Coim-

hearsnachd Ghàidhlig Dhùn
Èideann”.
Bithear
a’
meòmhrachadh air ciamar as urrainear an cànan a leasachadh
am measg coimhearsnachdan a’
bhaile agus cuideachd ciamar as
urrainnear adhartas a thoirt air
foghlam na Gàidhlig.
Bidh an t-Ollamh Anna Latharna NicIlliosa a’ bruidhinn aig
a’ choinneimh, còmhla ri riochdaire bho Bhòrd na Gàidhlig
agus an comhairliche Deirdre
Brock, cathraiche comataidh a’
chultair air comhairle a’ bhaile.
Às dèidh an deasbaid, thèid
oidhche de cheòl a chur air
dòigh leis a’ “Bhothan”, an
iomairt a chaidh a stèidheachadh a dh’aona-ghnothach

Cuimhneachain air Alasdair
Mar a tha Màiri NicAonghais a’
seinn ann am fear dhe na h-òrain
aice:“Is Gaidheal mi, cho pròiseil is sèimh / Mo chridhe ri Dia
is ri mo dhaoine.” Tha na faclan
sin fìor mu Alasdair MacAonghais còir, a chaochail Diardaoin
an 25mh den t-Sultain, 2008.
’S e sàr Ghaidheal a bh’ ann
an Alasdair, duine a bha moiteil
à cànan agus cultar nan Gaidheal. Thogadh e ann am Baile
Chaolais far an robh e air a
chuairteachadh le Gàidhlig, agus
b’ fhìor thoil leis a bhith a’
bruidhinn na Gàidhlig fad a

bheatha, uair sam bith a bha an
cothrom aige sin a dhèanamh.
Bha ùidh mhòr aige
cuideachd ann an cèol, cèol de
gach sèorsa, ach gu h-àraidh cèol
Gàidhlig. B’ e Taigh nan Òran a
thug e air an taigh aige anns a’
Chananaich nuair a leig e dheth
a dhreuchd. Bha e na bhall de
Chòisir Lunnainn agus aig an aon
ìre, b’ àbhaist dha a bhith a’ seinn
còmhla ri buidheann leis an
ainm “The Manchester Singers”.
Agus bha e fìor mhoiteil à athair
a bhuannaich Bonn Òr a’
Chomuinn Ghaidhealaich ann an

gus Gaidheil Dhùn Èideann a
thoirt còmhla. Bidh iad a’ coinneachadh gach mìos ann am
meadhan a’ bhaile.
Thuirt an sgrìobhaiche Màrtainn Mac an t-Saoir, a bha gu
mòr an sàs ann a bhith a’ cur a’
Bhothain air dòigh: “Bha e a-riamh na amas dhuinn cothrom
sònraichte a thoirt dhan tàlant
Ghàidhlig as fheàrr san dùthaich
ach am faigh iad air cluich aig
ìre na coimhearsnachd.
“Tha e a cheart cho cudromach gum bi am Bothan a’
brosnachadh
agus
a’
cuideachadh luchd-ciùil ùr agus
a’ cruthachadh cheanglaichean
le coimhearsnachd fharsaing
Ghàidhlig Dhùn Èideann.
“Tha sinn air prìomhachas a
thoirt dha na nithean sin ann am
plana còig bliadhna a’ Bhothain
agus bidh e ri fhaicinn gu mòr
anns a’ chuirm Disathairne-sa
tighinn.”
A thuilleadh air na tha a’
tachairt leis a’ Bhothan, thathas

cuideachd air a bhith a’ comharrachadh 20 bliadhna de
dh’fhoghlam Gàidhlig ann am
Bunsgoil Crois na Cìse.
Ann an 1988 cha robh ann ach
còig sgoilear, ach a-nis tha sin air
èirigh gu 120 agus coltas ann gur
ann a’ sìor dhol am meud a tha
cùisean.
Gus an t-àm cudromach seo
a chomharrachadh ann an
eachdraidh na sgoile, chaidh
grunn de thachartasan a chur air
dòigh. Gheibhear taisbeanadh de
dhealbhan agus obair na cloinne
anns an sgoil fhèin agus bidh
cuirm ann an Àrd-sgoil Ghillespie nuair a bhios a’ chlann
fhèin a’ gabhail air an àrd-ùrlar,
nam measg an fheadhainn a bha
cho soirbheachail aig Mòd na bliadhna-sa.
Bidh fàilte ron a h-uile duine
agus tha làn dùil gum bi e a cheart
cho soirbheachail ris a’ chèilidh
a chaidh a chumail dha na hinbhich Disathairne-sa chaidh,
nuair a nochd mòran daoine.

1925.
Shiubhail Alasdair fad is farsaing air feadh an t-saoghail ann
an lùib a chuid obrach, agus ge
b’ e àite sam bitheadh e, bhiodh
e an sàs ann am buidhnean
Gàidhlig neo Albannach.
Anns na bliadhnaichean mus
do chaochail e, rinn e tòrr obrach
mar ionmhasair a’ Chomuinn
Ghaidhealaich agus mar bhall den
Àrd-chomhairle, agus chan eil
teagamh sam bith nach robh eòlas
air leth aige air cuspairean ionmhais. Thug e taic mhòr dha na
Mòdan Ionadail, a’ creidsinn
gum biodh còirichean na
Gàidhlig air an neartachadh,
gu h-àraidh am measg na
cloinne, aig na Mòdan sin.

Bha sinn ag ionndrainn Alasdair aig Mòd na h-Eaglaise
Brice agus bidh sinn ga ionndrainn ann an iomadh suidheachadh eile, co-dhiù a bha e
a’ toirt dhuinn “Am Ministear ’s
am Bàillidh” no “Gleann Bhaile
Chaoil”, no ag innse sgeulachdan
mar fhear-cathrach aig cèilidhean
no ge b’ e dè an t-àite san robh
e.
Tha sinn air sàr Ghaidheal,
duine gasta, a chall, agus tha ar
smuaintean le bhean, Joan, le
Stiùbhart, Ailean agus Màiri, agus
na h-oghaichean air fad, às an
robh e cho moiteil.

Thuirt Iain MacLeòid,
oifigear leasachaidh coimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn
Èideann, gun robh e an dòchas
gum faigheadh iad taic airgid bho
Bhòrd na Gàidhlig airson na
pròiseactan a tha iad an dòchas
a chur air bhonn.
“Tha tòrr chothroman mu
choinneimh ar cànain agus ar
chultair an-duigh,” thuirt e.
“Feumaidh sinn dèanamh cinnteach gu bheil na cothroman

ceart ann airson foghlam tro
mheadhan a’ chànain a leudachadh tro bhith a’ toirt taic
dha lìonradh na coimhearsnachd anns a’ bhaile. Bidh
sin a’ ciallachadh mòran obair
bhon a h-uile duine aig a bheil
ùidh sa ghnothach ach am faigh
sinn air dèanamh cinnteach
gum bi bunstèidh làidir anns a’
bhaile dha luchd-labhairt na
Gàidhlig sna ginealaich ri thighinn.”

Ùisdean MacRath

Ann am Barail a’ Bhàird
Cha mhòr gu bheil là de ar beatha nach bi sinn a’ cluinntinn mu naidheachdan sgriosail mu nithean a tha a’ tachairt air feadh an t-saoghail.
Chan eil teagamh nach eil na naidheachdan sin cudromach, oir bidh cuid dhiubh, gu ìre, a’ deachdadh ciod an seòrsa saoghal anns am bi
sinn beò. Agus tha iad cudromach cuideachd san t-seagh ’s gu bheil iad a’ bualadh air daoine agus air coimhearsnachdan a tha fada bho ar
suidheachaidhean fhìn. Murt is cogadh is aimhreit, a lìonas na pàipearan-naidheachd le mìltean de fhacail. Agus is dòcha gu bheil e ceart
gum bi na meadhanan a’ toirt fa-near dhuinn nan tachartasan sin a tha fada bhuainn ann an dòigh, ach aig am bi buaidh oirnn ann an seagh
eile. Chan eil an saoghal ach beag.
Ach tha saoghal de ghnè eile ann cuideachd. Is e sin an saoghal pearsanta, a tha làn de naidheachdan pearsanta agus tlachdmhor. Saoil
nach eil Crìsdean Whyte a’ cur sin an cèill gu soilleir san dàn bheag seo:

ANNS AN RÒIMH
Chaidh mi don oilthigh a’ mhadainn ud
agus bha a h-uile duine sa chafaidh
a’ bruidhinn mu na thachair am Beirut:
bom air sprèadhadh ann an Tosgaireachd nan Amaireaganach
agus uiread a dhaoine air am murt ’s air an ciùrradh.
Nuair thill mi dhachaigh aig meadhan-latha
bha thu a’ deasachadh sa chidsin ’s tu ri aighear.
Tha na gobhlain-ghaoith air tighinn, thuirt thu,
nach cluinn thu iad mu thimcheall an taighe?
Agus shaoil mi gum b’ e do naidheachd-sa a bu chudromaiche
ged nach rachadh a sgrìobhadh ’s na pàipearan.
(Bha Crìsdean Whyte a’ còmhnaidh san Eadailt bho 1975 gu 1985, a’ teagasg ann an Oilthigh na Ròimhe bho 1977. Is dòcha gu bheil seo
a’ freagairt ceist a dh’fhaodadh a bhith oirnn mu thiotal an dàin. Chan eil diofar càite an deach a sgrìobhadh – is iad na briathran agus na
smuaintean a tha cudromach!)
A rèir an dàin, bha am bàrd san oilthigh (san Ròimh), far an robh a h-uile duine a’ bruidhinn mun cheannairceas a thachair ann am
Beirut. Aon de naidheachdan mhòra an t-saoghail aig an àm. Daoine air am murt. Daoine air an leòn. Ach bha naidheachd eile a’ feitheamh
air nuair fhuair e dhachaigh, naidheachd nach fhaigheadh inbhe no eadhan iomradh ann am meadhanan an t-saoghail. Bha na gobhlainghaoith air tighinn, ag itealaich ’s a’ seinn mu thimcheall a thaighe. Naidheachd thlachdmhor, phearsanta, a bha dhàsan gu pearsanta na bu
chudromaiche na na h-uabhasan a ghabh àite ann am Beirut.
Is cinnteach gu bheil naidheachdan taitneach againn uile, naidheachdan nach eil an eisimeil ceannairceas dhaoine. Tha Crìsdean Whyte
a’ cur sin an cèill dhuinn le ìomhaigh shìmplidh, ach le ìomhaigh a bheir oirnn smaoineachadh mu cho math dheth ’s a tha sinn. Nach cudromach naidheachd nan gobhlan-ghaoith seach naidheachdan marbhtach dhùthchannan cèine. Nach cudromach naidheachd an nàdair
seach naidheachd an duine!
Dòmhnall Iain MacÌomhair

BÒRD NA GÀIDHLIG
Solar Sheirbheisean Eadartheangachaidh
Tha Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh air neach fa leth le teisteanas agus le eòlas a tha
iomchaidh, no air buidhnean, tairgse a chur a-steach airson Seirbheisean Eadartheangachaidh a thoirt seachad don Bhòrd.
Gheibhear pasgan tairgse bho:
Bòrd na Gàidhlig, Darach, Fèith nan Clach, Inbhir Nis, IV2 7PA
Post-d: oifis@bord-na-gaidhlig.org.uk
@
g
g g
Fòn: 01463 225 454
Facs: 01463 716 217
’S e 5 Dùbhlachd 2008 an ceann-latha airson tairgsean
g
a chur a-steach.
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Mhòd 2008

Mhòd na
h-Eaglaise
Brice
ann an dealbhan

Brighde Chaimbeul (10) bhon t-Eilean Sgitheanach a bhuannaich farpais agus cluiche na clarsaich

Kerrie Findlay is Lyle Kennedy, a bhuannaich na buinn òir

Còisir Ghàidhlig Inbhir Pheotharain agus an stiùiriche Kirsteen Menzies a fhuair Sgiath MhicShimidh agus Thulaich
Bhàrdainn

Na Rudhaich à Leòdhas, a bhuannaich an fharpais airson còmhlain fo aois 13

Chaidh dealbhan a’ Mhòid a
thogail le Uilleam Thornton.
Airson gin de na dealbhan
òrdachadh cuiribh fios thuige air
01475 670146, no fòn laimhe 07974 925593
Iseabail Bain (11) bhon Bhac ann an Leòdhas a fhuair
duais airson cluiche a’ mhaileiodean

Cathal Callan (5) bho Glaschu a rinn sònraichte ann an
aithris bàrdachd
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Còcairean, Ceòl agus Eucoir air ALBA san t-Samhain
Tha BBC ALBA a’ leantainn air a’ tabhann farsaingeachd phrògraman a tha ag
amas air gach aois a tharraing. Am measg na feadhna as fheàrr san t-Samhain
tha A’ Gharaids, Cnag na Cùise, Còcaire nan Còcairean agus geamannan
Ball-coise agus Rugbaidh Albannach beò, an dà chuid aig ìre club agus
eadar-nàiseanta.
A’ Gharaids, sreath ciùil gu tur ùr, a tha a’ coimhead air mar a nìthear
aonadh ealanta le ceòl: a’ tarraing bho chaochladh sheòrsaichean ciùil
bithear a’ cur dreach ùr air seann òrain bho dhualchas nan Gàidheal.
Chì sinn san t-sreath seinneadairean Gàidhlig mar Noraidh MacÌomhair
ag obair còmhla ris a’ chòmhlan thraidiseanta Skerryvore agus an
seinneadair/sgrìobhaiche òran Pòl MacLachlainn. Am measg an
luchd-ciùil eile a chìthear tha Kathleen Ghreumach, The Injuns,
Caitrìona Watt, Maeve NicFhionghain agus Crash my Model Car.

Còcaire nan Còcairean, le
Cathaidh NicDhòmhnaill ag
aithris, agus daoine a’ farpais
an aghaidh a chèile ann an
sreath còcaireachd ùr far a bheil
iad air an cur gu dùbhlan.
Tha Sear gu Siar a’ leantainn ceathrar
luchd-siubhail òga agus iad a’ falbh nan
càraidean air turas dùbhlanach tro cuid
de na sgìrean as iomallaiche agus as
bòidhche air an t-saoghal, agus ceathrar
luchd-siubhail eile a tha a’ falbh nan
càraidean gu cuid de na ceàrnaidhean as
bochda air an t-saoghal gus dol an sàs ann
am pròiseactan taice coimhearsnachd.
’S iad Vietnam, Sìona, Guatemala, Ceann
a Tuath nan Innseachan, Botswana agus Zambia an cinn-uidhe, agus
chan e a-mhàin gum feum an t-ochdnar luchd-turais òga a bhith gu
math dàna, thèid a’ bhodhaig, an inntinn agus na faireachaidhean aca
a chur gu dùbhlan agus iad a’ faighinn eòlas mar nach d’ fhuair iad
riamh nam beatha.

Tha spòrs fhathast na phàirt mhòr de phrògraman BBC ALBA, agus am measg nan Spòrs as fheàrr san t-Samhain bidh a’ chuairt
dheireannach de Chupa Dùbhlain ALBA ga shealltainn beò agus chìthear an gèam rugbaidh eadar-nàiseanta eadar Alba ‘A’ agus
Georgia ‘A’ beò, a thuilleadh air geamannan club rugbaidh beò air an t-sianal.

Ross County an aghaidh Airdrie United
ann an cuairt dheireannach chupa
dùbhlain ALBA
Chaidh Dyron Daal bho Ross County ainmeachadh mar ghaisgeach
urrasairean a’ ghèam an dèidh dhan sgioba aige làmh an uachdair
fhaighinn air Greenock Morton 4-1 gus gèam deireannach Chupa
Dùbhlain ALBA a ruighinn. Thog Dyron Daal an duais an dèidh dà
thadhal a ghleidheadh dhan sgioba bhuadhach aige.
Tha Dyron Daal san dealbh a’ faighinn a dhuais bho rùnaire Ross
County, Donnie MacBean.
Thèid cuairt dheireannach Chupa Dùbhlain ALBA, aig a bheil taic bho
MG ALBA mar phrìomh urrasair, a chluich eadar Ross County agus
Airdrie United Didòmhnaich 16mh an t-Samhain aig Pàirc
MhicDhiarmaid ann am Peairt, a’ tòiseachadh aig 3f. Chì luchd-coimhid
an gèam beò air BBC ALBA.

Cuairt Dheireannach Chupa Dùbhlain ALBA 2008
Airdrie United v Ross County
3f
Didòmhnaich 16mh an t-Samhain
V
Beò air BBC ALBA

Tuilleadh fiosrachadh air www.mgalba.com no www.bbcalba.com
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’S e sreath ùr a th’ ann am Murtairean – Gun Ainm a bhios aʼ coimhead air eucoirean air nach deach fuasgladh fhaighinn fhathast, nam measg
mar a chaidh Renee NicRath agus a mac Anndra a dhìth agus dol-a-mach gu math neònach far an deach am bancair Alasdair MacUilleim a
mharbhadh le gunna air a starsnaich fhèin ann an Inbhir Narann ann an 2004. Cò loisg air le gunna agus carson?
Chan eil sinn aʼ dìochuimhneachadh mu chloinn no luchd-amhairc nas
òige, oir tha BBC ALBA aʼ leantainn air le taghadh farsaing de phrògraman
le Fiona ʼs na Fuinn, Na Bonnachain, Sgrìobag agus Dè a-Nis?
Tha sgioba naidheachdan BBC ALBA aʼ leantainn orra le bhith
aʼ craoladh naidheachdan ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta tro
phrògram air a bheil fèill mhòr, An Là, gach oidhche aig 8f tron
t-seachdain agus tha Dè tha Dol? aʼ toirt dhuibh fiosrachadh bho

choimhearsnachdan. Tha Seachd Là a’ cur crìoch air an t-seachdain
le sùil air ais air prìomh naidheachdan na seachdain. Tha fo-thiotalan
Beurla aig prògraman BBC ALBA no tha geàrr-thiotalan beò aca air
chor ʼs gun urrainn do Ghaidheil agus daoine gun Ghàidhlig tlachd a
ghabhail ann am beairteas phrògraman an t-sianail. ʼS e an aon seòrsa
prògraim far nach eil seo fìor prògraman cloinne a thèid a chraoladh
ann an Gàidhlig gun fo-thiotalan. Gheibhear BBC ALBA tro Sky air
sianal 168 no air Freesat sianal 110.

Suil air ais air a’ Mhòd...Suil air ais air a’ Mhòd...Suil air ais air a’ Mhòd...

1

2

3

4

1. Prìomh Ministear na h-Alba Alex Salmond agus Linda Fabiani Ministear Cultar ann an Riàghaltas
na Alba le riochdairean BBC ALBA. Jo NicDhomhnaill (BBC chlì) agus Murchadh Moireasdan (MG
ALBA) 2. Bhuannaich Kirsteen NicDhomhnaill am Bonn Òr Seann Nòs a’Chomuinn Ghàidhealaich.

Mealla-naidheachd do Kirsteen bho’n h-uile duine aig BBC ALBA. 3. Anns an dealbh tha
Riochdairean MG ALBA, BBC ALBA agus An Comunn Gàidhealach 4. Bha cuid de na còmhlan ciùil
as fhearr ann an Alba a cluich aig Mòd 2008. Na measg bha Skerryvore.

Cothrom mu dheireadh filmichean
a chur a steach gu FilmG
Chan eil ach aon chothrom air fhàgail agad duaisean
mìorbhaileach airgid luach suas ri £5000 no £1000 airson film
goirid air fòn-làimhe agus cothroman leasachaidh le MG ALBA a
bhuannachadh, cuir am film agad thugainn gu www.filmg.co.uk gus
nach caill thu air seo!
Ma tha cuideachadh no taic sam bith a dhìth ort cuir fios gu
Flòraidh no Michelle, fios@filmg.co.uk no fòn (0)1471 888 5000

Ceann-là 1 an Dùbhlachd 2008
Gabh spòrs agus gur math thèid leat!

Tuilleadh fiosrachadh air www.mgalba.com no www.bbcalba.com
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Deasbad nan sgoiltean a’ gluasad dha na cuairtean deireannach
Tha na ceithir sgiobaidhean a fhuair troimhe
chun an dà chuairt mu dheireadh de Dheasbad Nàiseanta BT Alba a’ cur nan sgilean
deasbaid aca mu choinneimh an t-sluaigh
ann an Ionad Sgeulachdan na h-Alba, Dùn
Èideann air an 19mh den mhìos seo.
B’ iad Sgoil Lìonacleit, Sgoil MhicNeacail, Àrdsgoil Phort Rìgh agus Acadamaidh
Drochaid an Easbaig na ceithir sgiobaidhean
soirbheachail agus, anns na h-iar-chuairtean
deireannach, coinnichidh Sgoil Lìonacleit

ri Àrdsgoil Phort Rìgh agus Sgoil MhicNeacail ri Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig.
Thèid an dà sgioba a bhuannaicheas air
adhart chun na cuairt deireannaich a tha a’
gabhail àite am-bliadhna a-rithist ann am
Pàrlamaid na h-Alba air Diardaoin am
20mh latha den mhìos. Thèid an deasbad
seo a chraoladh beò air Radio nan Gaidheal
aig 7.00 feasgar.
Tha BT Alba a-rithist nam prìomh
mhaoineadairean dha deasbad na bliadhna-

sa le taic £15,000.
Thuirt Brendan Dick, stiùiriche na companaidh: “Tha BT Alba toilichte a bhith a’
cur taic aon uair eile ri Deasbad Nàiseanta nan Sgoiltean Gàidhlig agus daoine òga
a bhrosnachadh gu bhith a’ bruidhinn na cànain.
“San latha a tha ann, tha barrachd is barrachd de dhaoine òga a’ tòiseachadh an cuid
foghlaim gun na sgilean bunaiteach mar deagh
chomas labhairt agus èisteachd. ‘S ann air-
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A bheil thu an sàs no a bheil ùidh agad ann an iomairt gus Gàidhlig a neartachadh anns a’
choimhearsnachd agad?
A bheil thu nad bhall de bhuidheann ionadail, mar eisimpleir buidheann coimhearsnachd
no saor-thoileach, gnothachas beag no ùr, no iomairt òigridh?
Am b’ urrainn don bhuidhinn agad buaidh a thoirt air Gàidhlig sa choimhearsnachd agad
nam biodh taic-airgid ann?
Ma tha, dh’fhaodadh gum biodh tu airidh air beagan taic-airgid bho Bhòrd na Gàidhlig airson
gnìomhachdan Gàidhlig a chur air adhart. Is e maoin a th’ ann an Taic Freumhan
Coimhearsnachd a tha ag amas air togail agus cleachdadh na Gàidhlig a neartachadh ann an
coimhearsnachdan air feadh Alba.

’S e 14 Samhain 2008 an latha mu dheireadh airson iarrtasan a chur a-steach.

Taic Freumhan
Coimhearsnachd
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an deasbaid: “Tha ìre nan deasbadan air a bhith sònraichte math
am-bliadhna agus thug na
sgiobaidhean dùbhlan fìor
dhuilich dha na britheamhan.
“Mar a chunnaic sinn bho na
comharran, bu choir gum bi dà
dheagh oidhche againn ann an
Dùn Èideann. Mar as àbhaist
bidh Pàrlamaid na h-Alba na
brosnachadh mòr dhan dà sgioba a gheibh àite anns a’ chuairt
dheireannaich.
“Tha sinn air leth taingeil dha
BT Alba airson an taic leantainneach dhan fharpais chliùiteachsa. Tha sinn cuideachd taingeil
airson taic bho MG ALBA, BBC
Gàidhlig, Bòrd na Gàidhlig,
Comunn na Gàidhlig agus
Comhairle nan Eilean Siar.”

h

co

COIMHEARSNACHDAN GÀIDHLIG

son sin a thòisich BT am ‘Better World Campaign’, le amas
daoine a chuideachadh gus
conaltradh a chleachdadh airson
saoghal
nas
fheàrr
a
chruthachadh. Tha iomadach
neach òg gun sgilean conaltraidh aca mu choinneimh an
cuid amasan. Tha feadhainn eile
aig a bheil teachdaireachd, ach
chan èist duine riutha. Bhon a
thug sinn ar n-obraicheaniomairt uile còmhla fon bhratach ‘Better World Campaign’
bliadhna air ais, tha BT air ceumannan mòra a ghabhail ann a
bhith a’ toirt piseach air beatha
dhaoine òga tro chonaltradh. Gura math a thèid dhan fheadhainn
anns na h-iar-chuairtean deireannach.”
Thuirt Calum Iain MacLeòid,
cathraiche comataidh stiùiridh

Airson tuilleadh
fiosrachaidh thoir sùil air
www.bord-na-gaidhlig.org.uk
no cuir fòn gu 01463 225454

Cuid de na sgoilearan a ghabh pàirt sa chiad dà chuairt
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Beachd

A’ strì ri beòshlaint air croit
bheag chreagach na Gàidhlig

Le Aonghas Pàdraig Caimbeul
Neach-naidheachd Gàidhlig na Bliadhna

“Tha a’ chroit beag agus creagach, agus a dh’aindeoin gach saothair cha dèan thu beòshlaint aiste.”
Tha fhios gum faodainn seantans mar sin
a thogail à Coimisean Napier, a rinn sgrùdadh
ionmholta air staid na croitearachd aig deireadh
na 19mh linne, ach feumaidh mi an fhìrinn innse
— gur e dìreach seantans a th’ ann a rinn mi
fhìn suas.
Carson? Uill, tha mi air a bhith a’
meòmhrachadh air cor an sgrìobhaiche agus cor
na Gàidhlig anns an latha th’ ann, agus shaoil
mi gu bheil samhla na croite an dà chuid iomchaidh agus fìrinneach.
Dhòmhsa co-dhiù, tha sgrìobhadh cho
coltach ’s a ghabhas ri àiteachas is croitearachd:
tha fearann beag no mòr air choreigin agad, agus
‘s e an dùbhlan toradh a thoirt às an talamh sin.
Tha an toradh sin daonnan a rèir: ma tha
tuathanas mòr de mhìltean de dh’acraichean
agad ann an Siorrachd Pheairt, can, gheibh thu
fada bharrachd a-mach às an talamh sin na gheibh
thu à croit bheag chreagach air taobh sear na
Hearadh, can.
Is e a’ Bheurla an tuathanas mòr math, agus
is e a’ Ghàidhlig a’ chroit bheag chreagach.
Air an tuathanas mhòr, chan e a-mhàin gu
bheil deagh thalamh agad (a dh’fheumas
obrachadh ceart gu leòr) ach cuideachd
goireasan agus margaidhean da rèir. Tha fhios

a’m glè mhath gu bheil cùisean eaconomach an
t-saoghail mhòir a’ teannachadh air gach
duine, fiù ‘s air na tuathanaich mhòra, ach fhathast
tha margaidhean mòr ann airson eòrna is arbhair is crodh is caoraich is eile, agus fhathast
cuideachd tha gu leòr de thaic ann bhon EU
airson nan tuathanach mòra, an coimeas ri na
croitearan beaga.
Nan taghainnsa a bhith nam sgrìobhaiche
Beurla — agus ‘s e taghadh a th’ ann — chan e
a-mhàin gum biodh margaidh mòr eadarnàiseanta agam, le na cothroman a tha an cois
sin, ach bhiodh an cothrom cliù is eile cuideachd
da rèir. Chan eil mi a’ gearan mun t-suim bheag
a tha mise a’ faighinn airson mo cholbh
Gàidhlig an seo agus cuideachd anns a’ Phàipear Bheag, ach geallaidh mi seo dhuibh — nam
bithinn a’ dèanamh cholbhan mar seo ann am
Beurla do phàipearan-naidheachd Gallda,
gheibhinn co-dhiù a thrì uiread. Tha fhios a’m,
oir bha mi a’ dèanamh colbh aon uair dhan Scotsman, gus an tug Anndra Neil a’ bhròg dhan huile duine a bha clì do Ghenghis Khan.
An rud a tha fìrinneach mum dheidhinn-sa
a thaobh sgrìobhadh, tha e a cheart cho fìrinneach anns an fharsaingeachd mun Ghàidhlig
gu lèir. Is e croit bheag a th’ againn, agus chan
urrainn dhuinn farpais le na tuathanasan
mòra: mar sin dè ar dleastanas agus ar ceannuidhe?
Ar gnothach fhèin a dhèanamh cho math agus
cho cruthachail agus as urrainn dhuinn. Mura bheil againn ach croit bheag chreagach, feumaidh sinn sin aideachadh agus obrachadh a
rèir an t-suidheachaidh sin: feansaichean is dìon
a chur suas far am feum sinn; ruamhar is cur
is treabhadh is buain far an urrainn dhuinn;
crodh is caoraich is gobhair is mucan is cearcan
is eile a chumail far an urrainn dhuinn; agus
iomadachd (diversification) a dhèanamh far a
bheil e comasach.
Oir tha margaidhean ann airson croitearachd

agus àiteachas ionadail: gu dearbha, tha mise
làn chreidsinn gu bheil latha mòr nan croitean
romhainn agus chan ann air ar cùlaibh. Anns
an t-saoghal a tha ann, tha feum agus iarraidh
mhòr air biadh a chaidh àrach gu h-ionadail,
air lusan is buntàta is glasraich is feòil organach,
agus mar sin ged is beag ar toradh dh’fhaodadh
e a bhith gu math luachmhor.
Mar sin cuideachd, saoilidh mi, le mo
dhreuchd fhèin, agus gu dearbha le dreuchd an
fhir a tha a’ dèanamh a’ phàipeir seo, agus na
daoine a tha a’ toirt taic dha: ‘s dòcha nach robh
a-riamh a dh’uimhir feum air pàipear-naidheachd
nar cànan fhèin na th’ ann an-diugh. Ann an
saoghal mòr a’ chruinneachais, chan eil sìan
fhathast nas brèagha na an rud ionadail, organach.
Ged a tha mi a’ moladh an rud ionadail organach, chan eil sin a’ ciallachadh gu bheil mi
a’ moladh an rud beag spìocach. Dìreach mar
ann an àiteachas, feumaidh am “product”
againn a bhith glan, fallain agus tarraingeach.
Cò a dh’itheadh seann tuineap grod anns a’ bhùith
ionadail nuair a chì thu na glasraichean
deàrrsach ann an Tesco is eile? Ach seo an rud
— cha bu chòir dha na tuineapan neo an glasraich againn fhèin a bhith grod. Bu chòir daibh
chan ann a-mhàin a bhith na b’ fheàrr na glasraich a dùthchannan eile, ach cuideachd a’ coimhead nas fheàrr.
Mar sin le ar sgrìobhaidhean, agus ar pàipearan-naidheachd, agus ar seirbheisean-craolaidh agus ar sgoiltean is eile Gàidhlig: chan e
a-mhàin gum feum iad a bhith a cheart cho math
ri na sgrìobhaidhean ‘s na pàipearan-naidheachd
‘s na seirbheisean-craolaidh ‘s na sgoiltean Beurla,
ach feumaidh iad cuideachd a bhith a’ coimhead a cheart cho math. Ùrail, snasail, ealanta.
Mar sin tha dà shùil againn: tè dhiubh air
an rud ionadail, agus tèile air an rud eadarnàiseanta. Air mo shon fhìn dheth, sin mar a
tha mi a’ feuchainn ri obrachadh a thaobh mo
litreachais fhèin: tha mi mothachail air Wislawa Szymborska aig an aon àm agus a tha mi
mothachail air Alasdair Mac Maighstir Alasdair; eòlach air a’ bhàrdachd aig Dòmhnall Iain
Dhonnchaidh ach eòlach cuideachd air na nobhailean aig Tarjei Vesaas.
Saoilidh mi cuideachd gu bheil sealladh-cruinne co-cheangailte ris an seo. Tha cuimhne a’m

nuair a leugh mi an cruinneachadh aistidhean
ionmholta aig an Ollamh Iain MacAonghais anuiridh gun tàinig seo a-steach orm: nach robh
e a’ cleachdadh na h-abairt ‘mion-chànan’ aon
turas ann an còrr air sia ceud duilleag. Carson?
A chionn ’s gu bheil sealladh-cruinne Iain fad
is farsaing: chan e ‘mion-chànan’ beag ann an
oiseann a th’ anns a’ Ghàidhlig dha, ach aon de
chànanan mòra sìobhalta an t-saoghail.
Tha e aithnichte gu bheil cànan daonnan ceangailte ri poileataigs: tha cànan làidir no gun a
bhith làidir ri linn na h-inbhe (poilteataigich)
a th’ aice ann an dùthaich sam bith. Tha e aithnichte cuideachd ann an eachdraidh gu bheil
cànan daonnan air a bhith air a chleachdadh
mar chlaidheamh ann an làmhan nan
cumhachdach: gu dearbha chan eil claidheamh nas fheàrr ann do dh’ìompaire sam bith
na cànan. Mar a chuir am bàrd Ruiseanach Eòsaph Brodsky uair e an ann aiste aige fhèin, ‘because civilizations are finite, in the life of each
of them comes a moment when the centres cease
to hold. What keeps them at such times from
disintegration is not legions but language.’
Tha sin ag obrachadh air an dà thaobh: tha
e ag obrachadh dha na h-ìompaireachdan
mòra, mar ìompaireachd na Beurla, ach
cuideachd tha e ag obair dha na h-ìompaireachdan beaga, mar ìompaireachd na
Gàidhlig. Bhon a dh’fhalbh am meadhan agus
bhon a thuit saoghal na Gàidhlig às a chèile,
chan eil sìan ga cumail a’ dol ach a’ chànan.
Agus a chionn ’s gu bheil a’ chànan sin beag
agus lag ‘s dòcha gu bheil aon mhaitheas
ceangailte ri sin: tha e a’ toirt oirnn tuigsinn
nach eil an saoghal gu lèir fo ar smachd. Oir
anns a’ Bheurla faodaidh tu toirt a chreidsinn
ort fhèin gu bheil an saoghal gu lèir fod
smachd; faodaidh tu toirt a chreidsinn gun smachdaich thu na tuinn, cleas Canute, dìreach le
cumhachd do chainnt no do làimh.
‘S dòcha gu bheil laigse na Gàidhlig gar fàgail làidir, oir tre ar laigse dh’fhaodte gun tuig sinn gu bheil nithean eile ann a tha nas motha
na sinn fhèin, mar an fhairge ‘s a’ ghaoth ‘s an
àrainneachd ‘s an cruthachadh is Dia fhèin. Mar
a chuir Naomh Pòl e, “oir tha mo chumhachd
air
a
dhèanamh
foirfe
ann
an
anfhainneachd...oir nuair a tha mi lag, an sin
tha mi làidir.”

Tha ceannach againn air an credit crunch

Cathaidh Màiri Nic a’Mhaoilein

Nach iongantach na h-atharrachaidhean mòra tha a’ bhliadhna 2008 air
a thoirt mun cuairt. Chì sinn gu
cunbhalach, bliadhna ma seach, mar
a bhios cùisean san t-saoghal a’ gluasad beag air bheag. Gach bliadhna,
gheibh gach duine tha an ceann a
chosnaidh beagan àrdachaidh na
phàigheadh, thèid cosgaisean na
beatha suas beagan gach bliadhna,
mar phrìs a’ chonnaidh, prìs ola-taighe,
prìs dealain is gas agus prìs a’ bhidhe. Ach chan eil duine nach eil a’
faicinn, agus gu dearbha aig nach eil
faireachdainn, mar a tha cùisean ann

an 2008 air a dhol dìreach às an rian buileach. Càil as motha a bhios
a’ cur eagal air daoine, ’s e mar a tha
sluagh a’ call earbsa sna bancaichean
agus anns an riaghaltas. Nuair nach
eil na bancaichean iad fhèin cinnteach
asta fhèin, ciamar as urrainn dhan
duine a tha a’ dèanamh gnothaich riutha a bhith cinnteach asta? Nach
sàraichte fhaicinn cuideachd gu
bheil ceannardan nam bancaichean,
ged a tha iad a’ call an dreuchd, a’
toirt leotha deagh ultach nam pòcaid
tòine air an t-slighe dhan t-sitig.
Feumaidh mi aideachadh nach eil
cus toinisg idir agam a thaobh ionmhas an t-saoghail agus na diofar
dhòighean sa bheil na margaidhean-airgid ’s na bancaichean ag obair,
ach tha gu leòr tùir nam cheann gus
tuigsinn gu bheil an saoghal sa bheil
sinn beò an crochadh gu mòr air
airgead. Sin seòrsa iomhaigh a tha
a’ cunntadh do mhòran, gum biodh
iad air am faicinn mar dhaoine
beartach, gur e beartas pearsanta an
slat-tomhais a bhithear a’ cleachdadh
gus measadh a dhèanamh air ar soirb-

heachas agus cudromachd san tsaoghal. Tha taighean mòra,
càraichean spaideil, fònaicheanlàimhe, coimpiutairean is preasan làn
aodaich nas cudromaich dhuinn andiugh mar dhòigh air sonas pearsanta fhaighinn na tha càil eile: agus sinn
a’ strì gun stad gus na rudan sin fhaotainn. Tha mi cho ciontach air ’s a tha
duine sam bith agus mo chairt-creideis nam sporan.
Tha grunn ghnàthasan-cainnt a’
tighinn thugam, mar “b’eòlach do
sheanair air” agus “tha ceannach
againn air” agus “geàrr do chòt’ a rèir
do chlò” agus aon a bhiodh aig mo
mhàthair, “thig do ghàireachdainn gu
plumanaich”. Chunnaic sinn air an
t-seachdain-sa chaidh cho mì-mhoralta ’s a tha na bancaichean fhathast,
ged a thug an riaghaltas taic dhaibh.
Sibhse a tha a’ pàigheadh chìsean san
dùthaich seo, sibhse a shàbhail na bancaichean, ach nuair a lùghdaich
Banca Shasainn an riadh, feuch
thusa riut an do lùghdaich na bancaichean eile? Seall ge-tà , mar a sheas
Gòrdan MacIlleDhuinn aca. ’S fheàir-

rd’ esan agus na Làbaraich cho làidir
’s a tha e ga dhearbhadh fhèin aig an
àm seo. Feumaidh mi a ràdh gu bheil
barrachd earbsa agam ann na bha
roimhe, ’s cha chan mi an còrr ach
sin fhèin, ach aon rud eile. ’S math
nach eil an saoghal fo smachd mac
an duine. ’S math gu bheil Dia a’ riaghladh. ’S math nach eil Dia ag atharrachadh.
B’ fheudar dhomh mo cheann a
chromadh a-rithist le bhith a’ faicinn
mar a chaidh do Bharak Obama, an
dèidh na thuirt mi o chionn ghoirid.
Tha e inntinneach dha-rìribh gu
bheil e air buannachadh agus ’s e an
tìde a dh’innseas dè a’ bhuaidh a bhios
aig cion-eòlais Obama agus dìth
phoileasaidhean air Aimeireagaidh.
Chan eil dìth misneachd air codhiù, agus air sgàth Aimeireagaidh
is an t-saoghail air fad tha mi an
dòchas gu soirbhich leis agus nach
bi a bheatha ann an cunnart bho
luchd-fòirneirt.
Ann an àm far a bheil sinn air ar
cuairteachadh le cus naidheachdan
trom, tomadach bidh sinn a’ sireadh

rud beag a thoilicheas. Bidh an òigridh a’ cur moit orm ged is tric a
thathar gan càineadh. Air an tseachdain-sa chaidh bha mi an
làthair aig Deasbad Nàiseanta na
Gàidhlig san Lanntair ann an Steòrnabhagh, agus tha e na adhbhar misneachd dhomh cho fiosrach, cho
beachdail, cho ealtanta ’s a tha an òigridh agus cho siùbhlach ’s a tha iad
sa chànan. Tha e inntinneach
fhaicinn ge-tà gur iad na caileagan
as motha a tha an sàs san deasbad:
chan eil teagamh nach iad as
seaghail.
Air an t-seachdain-sa chaidh
cuideachd, chunnaic mi mòran òigridh
san eaglais againn aig Seirbhis
Cuimhneachaidh airson an fheadhainn a chaill am beatha ann an cogaidhean gus saorsa a bhith aig na
ginealaich a tha ri tighinn às an dèidh.
Tha còir againn fiosrachadh a chumail ris na ginealaich seo agus
ionnsachadh dhaibh urram a bhith
aca airson nan daoine sin, agus
spèis do sheanairean na dùthcha. Tha
sinn glè thric trom air daoine òga, ach
chan eil aca ach mar a tha mo ghinealach-sa a’ toirt dhaibh. Nach eil
an seanfhacal fhèin ag innse dhuinn
“an t-ionnsachadh òg, an tionnsachadh bòidheach”?
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Sruth làidir ceòl ann an clàr ùr aig Blair Douglas
Tha ceòl Blair Douglas air a bhith aig cridhe ceòl traidiseanta
na Gàidhlig fad 30 bliadhna; tha e air cuid dhe na fuinn is
ainmeile a th’ againn a sgrìobhadh, leithid “Kate Martin’s
Waltz” agus bha e an sàs ann an tòiseachadh Runrig. Tha e
a-nis air clàr ùr a thoirt a-mach — “Stay Strong/ Bithibh
làidir/Rester Fort” — agus fhuair An Gàidheal Ùr cothrom
facal fhaighinn air an neach-ciùil shònraichte seo.
Cuin a thòisich thu a’
cluiche?
Ghluais sinn sìos a Ghlaschu nuair
a bha mi 15 agus ‘s ann an uair sin
a thòisich mi air a’ bhogsa. Bha Calum
agus Ruairidh Dòmhnallach
(bràithrean Runrig) a’ fuireach faisg
oirnn agus bhiodh iad a’ tighinn a
chèilidh oirnn. Tha mi a’
smaoineachadh gur e mo mhàthair
a thuirt gum bu chòir dhomh fhèin
agus Ruairidh còmhlan a
thòiseachadh. Bha Ruairidh mar-thà
air a bhith a’ cluiche anns a’ chòmhlan na Skyevers anns an Eilean
Sgitheanach. Bhruidhinn sinn mu
dheidhinn agus chuir sinn romhainn
cuideigin fhaighinn air na drumaichean. Thug sinn air Calum a dhol
a-mach agus seann seata a cheannach agus b’ e sin tòiseachtòiseachaidh Runrig.
A thaobh an ainm, bha mi anns
an sgoil aig an àm a’ dèanamh
Gàidhlig san t-siathamh bliadhna
agus bha agam ri aiste a sgrìobhadh
air croitearachd sa Ghàidhealtachd.
Bha sinn a’ bruidhinn mun dòigh air
fearann obrachadh air an robh ‘run
rig’ agus ’s ann à sin a thàinig an tainm. Tha cuimhn’ agam nuair a
bhithinn a’ cèilidh air Ruairidh is
Calum agus bhiodh an gleadhraich
a bha seo a’ dol. Dè bh’ann ach Calum
a’ feuchainn ri cluiche!

Cò ris a bha
e coltach a bhith ann
an Runrig nuair a
thòisich e?
‘S e fìor chòmhlan cèilidh a bh’ annainn, le dannsaichean leithid an
Canadian Barn Dance agus an Eightsome Reel. Bha duilgheadas eile
againn — cha robh seinneadair
againn. Cha robh Ruairidh airson a
bhith a’ seinn idir an toiseach. Thug
sinn air Calum seinn ge-tà. Thagh
sinn an t-aodach a bhiodh oirnn —
briogaisean dubha, lèintean purpaidh
agus bow ties. ‘S e a’ chiad chuirm
a bh’ againn Dannsa Cèilidh
Bhearnaraigh is Uibhist a Tuath ann
an Talla Kelvin. ‘S e reubalach “rock
‘n’ roll” ann an Ruairidh agus dhiùlt
e bow tie a chur air. Bha mi a-riamh
a’ smaoineachadh gum biodh sinn
air dèanamh glè mhath aig dìnnearan is dannsaichean foirmeil.
Bha sinn mar bu trice a’ cluiche
tro na saor-làithean agus tha mi a’
smaoineachadh gur ann ann an talla Bhatairnis san Eilean Sgitheanach

a bha a’ chiad chuirm againn, às aonais Ruairidh. Tha mi a’ creidsinn gun
do dh’adhbharaich e gu leòr bruidhinn oir, a thuilleadh air Ruairidh,
cha robh ainm agam fhèin no aig
Calum mar luchd-ciùil.
Aon rud a tha gam bhualadh gu
mòr an-diugh ’s e na bhiodh ann de
dhannsaichean tron t-samhradh
anns na làithean sin. B’ e sin làithean
talla a’ bhaile agus bhiodh dannsa
an àiteigin air an eilean Diluain gu
Disathairne — Port Rìgh, Bhatairnis, Ùige, Sgeubost, Dùn Bheagain,
Càrbost, an t-Àth Leathann, Caol
Acain, Àird a’ Bh*sair.

Cò a
thug
buaidh ort
a-thaobh a’
chiùil?
Mo mhàthair gu
sònraichte.
‘S
e
seinneadair
math
Gàidhlig a bh’ innte
agus bhiodh i a’
cluiche a’ phiàna
agus bhiodh i os
cionn chòisirean
Gàidhlig. Sna seann
làithean, mus tàinig
telebhisean ’s ann
mar sin a bhiodh
daoine a’ cur
seachad na hùine. Cha do thòisich mise a’ cluiche
gun do ghluais mi a Ghlaschu aig aois
15. Tha cuimhn’ agam a bhith dol gu
dannsa còmhla ri mo phàrantan agus
a bhith a’ cluinntinn cuideigin à Leòdhas air a’ bhogsa. B’ e Niall MacLe*id
(Niall Cheòis) a bh’ ann agus bha e
a’ cluiche còmhla ri Iain Mac Ille
Mhìcheil. Dh’fhaighnich mi dha mo
phàrantan airson bogsa — agus ‘s ann
an uair sin a thòisich cùisean a’ dol
ceàrr! Nuair a thòisich mi a’ cluiche
bha mi ag èisteachd ri leithid Bobby MacLeòid is Will Starr.

Dè thug ort
tòiseachadh air fuinn a
sgrìobhadh?
Cha robh mise a’ sgrìobhadh aig an
fhìor thoiseach idir. Tha cuimhn’ agam
gun robh Calum is Ruairidh airson
a dhèanamh mus do thòisich an
còmhlan. Nuair a thòisich sinn a’
cluiche làn-ùine — às dèidh dhuinn

“Play Gaelic” a thoirt a-mach ann an
1978 — bhithinn a’ dèanamh port na
dhà nam aonar am measg na bha sinn
a’ cluiche.
Tha mi a’ smaoineachadh gu
bheil e nas duilghe dha cuideigin
sgrìobhadh na aonar. Tha a h-uile
càil a’ crochadh ort fhèin agus feumaidh tu beachdan fhaighinn bho
dhaoine a dh’fhaicinn a bheil e a’ còrdadh riutha. Chan eil e math a
bhith an còmhnaidh a’ coimhead air
ais ach, nuair a smaoinicheas tu air
na rinn sinn, bha e mìorbhaileach
— Ruairidh, Calum, Malcolm
Jones, Donaidh Rothach is
mi fhèin, còignear bhalach
san Eilean Sgitheanach —
anns an aon àite aig an aon àm,
an seòrsa tuiteamas fàbharach a bhios a’ tachairt
bho àm gu àm.

Cò na
còmhlain eile
anns am biodh
tu a’ cluiche
nuair a dh’fhàg
thu Runrig?
Chaidh mi air ais còmhla ri Runrigh nuair a
thòisich iad làn-ùine ann an 1978.
Bha mi dìreach air ceumnachadh
bhon oilthigh (ach cha robh ùidh sam
bith agam ann a bhith ag obair mar
eòlaiche eaconomaigeach). Mhair sin
sia mìosan. Bha an còmhlan ag
atharrachadh bho bhith a’ cluiche aig
dannsaichean gu cluiche aig
cuirmean. B’ e àm duilich a bh’ ann
dhuinn
uile,
tha
mi
a’
smaoineachadh. Bha tòrr gearain a’
dol nach robh sinn a’ cluiche aig dannsaichean; gun robh barail mòr
againn dhinn fhìn. Saoilidh mise, a’
coimhead air ais air, gur e an rud a
b’ fheàrr a bh’ ann gun do dh’fhalbh
mise, a-thaobh cruthachadh ciùil, gu
h-àraidh do Ruairidh is Calum.
Fhuair iad saorsa, mar gum biodh,
agus barrachd cothrom na tàlantan
aca fhèin a chur gu feum agus a leasachadh.
Nas fhaide air adhart bha còmhlain eile ann leithid Clann Chàich le
fear de na h-Òganaich, Neol Eadie,
agus an Electric Ceilidh Band le Jim
Wilkie agus an gaisgeach Niall
Caimbeul (Macbeat) à Port Rìgh.
Aon rud air a bheil cuimhn’
agam ‘s e a h-uile turas a bhiodh sinn
a’ cluiche ann am Port Rìgh bhiodh
am balach sgoile òg seo le falt fada
a’ tighinn gar faicinn agus a’ seasamh

a’ coimhead air Niall a’
cluiche agus bhiodh e an uair
sin a’ teicheadh ‘s cha
bhiodh sgeul air. Dh’fhaighnich mi dha ‘Curly’ à Loch
nam Madadh — fear dhe na
càirdean agam a bha ann an
Sgoil Phort Rìgh aig an
àm — cò bh’ ann agus
thuirt e: “Malcolm Jones, tha
e ag ionnsachadh a’
ghiotàr”. Nam bithinn air
rudeigin a dhèanamh aig an
àm, ‘s dòcha gum bithinn air
stiùireadh ceart a thoirt
dha!
Bha mi cuideachd ag
obair còmhla ri Art Carmaig
’s na còmhlain mhòra
Gàidhlig, MacTalla agus,
nas fhaide air adhart, Cliar.
Mun àm seo bha mi air
tòiseachadh air fuinn a
sgrìobhadh agus bha mi air
dà chlàr a dhèanamh leam
fhèin.

Dè an rud a
b’ fheàrr a rinn
thu thairis air
na bliadhnachan?
’S e ceist dhuilich a tha
sin. Chanainn a bhith an sàs
ann a bhith a’ cur Runrig
air chois. Ged nach eil mi

air a bhith nam bhall de
Runrig airson ùine mhòr, bu
toil
leam
fhathast
smaoineachadh gu bheil
mi mar phàirt dhen
chòmhlan.
Tha tòrr rudan às a bheil
mi gu math moiteil — leithid a bhith thall ann an
New York aig Ground Zero agus a’ faicinn “seòmar
nan teaghlaichean” le bàrdachd is litrichean a chaidh
fhàgail le clann an luchdsmàlaidh is nam poileas a
chaidh a mharbhadh. Ghluais sin mo chridhe gun
teagamh.
Bha e na urram a bhith
a’ cluiche “Angels from the
Ashes” ann an New York
cuide ri còmhlain phìoba.
Sin rud air am bi cuimhne
agam gu sìorraidh. Tha
rudan eile ann mar na
fuinn agam a bhith gan
cluiche aig Taisbeanadh
Armachd Dhàn Èideann
(an Tattoo). Bha e na urram
mòr cuideachd gun deach
iarraidh orm an t-òrgan a
chluiche aig tìodhlacadh
Shomhairle Mhic Gill-Eain
ann am Port Rìgh.
Gun teagamh sam bith
’s e an rud as fheàrr dha
neach-ciùil is sgrìobhaiche
nuair a tha do chuid ciùil no

òran a’ toirt toileachas,
cofhurtachd is neart do
chuideigin. Tha cumhachd
mìorbhaileach ann an ceòl
agus ‘s e gibht sònraichte a
th’ ann.

Dè am beachd a
th’ agad fhèin air
a’ chlàr ùr?
Tha mi gu math
toilichte leis. Tha e gu math
duilich nuair a tha thu ag
obair nad aonar agus a’
feuchainn ri bhith cinnteach gu bheil an stuth aig
an ìre cheart. Tha e an urra ris mar a tha thu fhèin
a’ faireachdainn mu dheidhinn agus tha thu dìreach
an dòchas gum bi e ceart gu
leòr. Tha na seinneadairean agus an luchd-ciùil air
a bhith math dha-rìribh
agus tha Robin Rankin air
obair mhìorbhaileach a
dhèanamh ga chur ri chèile.
Nuair a tha thu ag obair le
sàr luchd-ciùil, tha e gu math
nas fhasa na h-amasan ciùil
a choileanadh. Chan eil air
a shon a-nise ach feitheamh
ach am faic sinn mar a
chòrdas e ri daoine.
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Tha Dualchas Nàdair na h-Alba (SNH)
ag obair comhla ri daoine agus
coimhearsneachdain air feadh na
Gàidhealtachd. Tha an obair seo airson
curam agus tlachd a’ libhrigheadh dhan
n-àrainneachd agus ﬁadh-bheatha airson a
h-uile duine air feadh na duthcha.
Ma tha sibh ag iarraidh ﬁosrachadh mu dheidhinn na diofar seirbhisean, proiseactan
agus cuideachadh a tha SNH a’ toirt seachad gu h-ionadail, theid gu làrach-lin againn
agus mu chuireas sibh cuspair sonraichte anns am bocsa ‘lorg’ againn, ghabh sibh an
fhiosrachadh a tha a dhith oirbh aig: www.snh.org.uk. no snh.org.uk/gaelic
Mu tha sibh airson fònadh neo post-dealain a chuir thugainn tha na seolaidhean
de na priomh oiﬁsean againn anns a’ Ghàidhealtachd gu h-iosal:
Oiﬁs Taobh Tuath na Gàidhealtachd:

Oiﬁs Taobh Sear a’ Ghàidhealtachd

Main Street, Goillspidh
Caitibh KW10 6TG
Fòn: 01408 633602
Facs: 01408 633071

Slighe Fodhraitidh,
Pàirce Gnìomhachas,
Inbhir Pheotharain IV15 9XB
Fòn: 01349 865333
Facs: 01349 865609

Oiﬁs Taobh Siar na Gàidhealtachd:
Taigh an Rianadair,
Am Pairèid,
An Gearasdan PH33 6BA
Fòn: 01397 704716
Facs: 01397 700303
Oiﬁs na h-Eileanan Siar:
Sràid Fhrangain,
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais HS1 2ND
Fòn: 01851 705258 Facs: 01851 704900

Oiﬁs Naiseanta:
Taigh a’ Ghlinne Mhòir
Ràthad na Leacainn
Inbhir Nis IV3 8NW
Fòn: 01463 725000
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A’ RIOCHDACHADH NA COIMHEARSNACHD GHÀIDHLIG

Toiseach-tòiseachadh
freagarrach dha Urras
ìm MhicChoinnich
Chaidh luach freagarrach a chur
air beatha fear de ghaisgich nan
Gaidheal nuair a chruinnich
grunn de luchd-ciùil is
luchd-ealain na cànain ann an
Inbhir Nis gus Oidhche Shìm a
chomharrachadh.
Bha dà phrìomh adhbhar air
cùlaibh an tachartais —
gus sàr-bheatha Shìm MhicChoinnich a chomharrachadh
agus gus urras ùr a chur air bhog
fon t-ainm aige a bhios a’
brosnachadh Ghaidheil òga
tàlantach.
Bha mòran de charaidean
Shìm anns an èisteachd agus gu
sònraichte air an àrd-ùrlar, leithid Iseabail NicAsgaill, Jenna
Cummings, Art MacCarmaig,
Cairistiona Phrimrose agus
Alyth NicCarmaig.
Cuideachd bha cleasaichean
an làthair mar Carina NicLeòid
is Dàibhidh Walker — dithis a
bha air am brosnachadh gu mòr
fo stiùireadh Shìm — cho math
ris a’ bhàrd Aonghas Pàdraig
Caimbeul agus an caractar èibhinn Seasaidh Lexy.
Bidh Urras Shìm MhicChoinnich ag amas air òigridh aig a
bheil tàlantan sònraichte a
chuideachdadh ann a bhith a’
faighinn treànadh aig àrd-ìre gus

am faigh iad air cur ri cultar na
Gaidhealtachd san fharsaingeachd — dìreach mar a rinn
Sìm fhèin.
Chaidh a’ chuirm a chumail
ann an taigh-cluiche Eden Court
ann an Inbhir Nis agus chaidh
a cur air adhart le Pròiseact nan
Ealan agus Lìonradh Theatar na
Gaidhealtachd a bhios a-nis an
urra ri stiùireadh obair an urrais.
Thuirt cathraiche an Lìonraidh, Iain Brown: “Bha e na urram mòr dhuinne a bhith an sàs
sa ghnothach. Bha e na urram
dhòmhsa gu pearsanta a bhith
a’ stiùireadh a’ ghnothaich agus
a’ bruidhinn mu dheidhinn Sìm
air an oidhche, agus bidh mi a’
brosnachadh na h-uibhir as urrainn dhomh gus Urras Shìm
MhicChoinnich a chuideachadh.
“Bho thaobh nam buidhnean,
bu mhath leam taing a thoirt
dhan h-uile duine aig PnE airson a bhith ag obrachadh còmhla rinn. Bha sinn fìor thoilichte
leis cho math ‘s a bha
gnothaichean agus mar a fhuair
sinn air co-obrachadh airson a
choileanadh. Ach, gu sònraichte
bu chòir taing a thoirt dha
Dolina NicIllinnein agus Iain
MacIlleMhìcheil airson mar a
stiùir iad gnothaichean air an oid-

hche agus dha Marisa Dhòmhnallach agus an sgioba aice airson cùisean a chur air adhart.”
Thuirt Calum MacIlleathain,
stiùiriche PnE: “B’e oidhche fìor
thlachdmhor a bh’ ann. Chòrd
e gu mòr ris an luchd-èisteachd
agus ris an fheadhainn a ghabh
pàirt air an àrd-ùrlar. Bha an
luchd-ealain fìor mhath agus thug
iad iomradh is comharradh freagarrach air Sìm agus air an
deagh chuimhne a bh’ againne
uile air.”
Faodar tabhartasan a chur gu:
Urras Shìm MhicCoinnich, Banca Rìoghail na h-Alba, Stockbridge,
Dùn
Èideann
Àireamh-cunntais : 00238392,
Còd-seòrsachaidh: 832002.
Thuirt an t-Ollamh Anna
Latharna Nic a’ Ghiollsa: “Tha
Sìm air beàrn fhàgail ann an
saoghal na Gàidhlig – agus nar
cridheachan uile – nach gabh
lìonadh gu bràth.”

Alyth NicCarmaig, Brian MacAilpein is Johnny Hardie

Rona Lightfoot còmhla ri Ailean Dòmhnallach

An sgrìobhaiche Seòras Gunn, a’
dearbhadh gun robh cliù aig Sìm a
bha a’ dol fad is farsaing

Cruinneachadh de shàr luchd-ciùil le ìomhaigh làidir dhen ghaisgeach fhèin air an cùlaibh

