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CONCUBHAR

Ó LIATHÁIN

B
hí mé páirteach i ndíospóireacht
an tseachtain seo caite agus le
linn na n-argóintí ar fad, chuir
duine de mo chomhchainteoirí
ceist cá raibh ceannairí 

ghluaiseacht Gaeilge na todhchaí?   
Bhí slua deas i láthair ag an ócáid — ach

bhí meánaois an lucht éisteachta níos
giorra don aois go mbeadh saorthaisteal
á thairiscint dóibh ná go mbeadh ceist á
chur faoi cé acu an raibh siad i dteideal
deoch a ghlaoch ag an mbeár!

Mar a tharlaíonn go minic, rith sé liom
tamall i ndiaidh na díospóireachta an
freagra ceart agus glic ar an méid a dúirt
mo chomhchainteoir.  

“Cinnirí nua na Gaeilge? Níl siad anseo
mar níl siad sásta suí thart ag caint agus
ag argóint nuair is féidir leo bheith amuigh
ar na sráideanna agus i measc an phobail
ag beartú seifteanna nua nár smaoinigh
éinne rompu tabhairt fúthu.”

An rud a mhothaigh mé agus mé ag 
tabhairt faoi ndeara Rith 2014 ar a 
chamchuairt ná go raibh an lóchrann a
d’iompraigh roinnt de mo ghlúin — agus
nílimid imithe thar chnoic go fóill — 
glactha ag an dream óg agus á iompar acu
go caithréimeach ar fud na tíre.  

Fiche bliain ag fás, fiche bliain faoi
bhláth, fiche bliain ag meath agus fiche
bliain gur cuma ann nó as thú. Sin a deir
an seanfhocal — agus is beag an sólás a

thugann sé dom a thuiscint go bhfuilim
le háireamh faoin dtríú ‘fiche’! Ach dá
laghad sóláis a thugann sé domsa, is lú sólás
fós ar cheart don dream a bhíonn ag 
díspeagadh faoin nGaeilge baint as nó
tá glúin ag teacht inár ndiaidh atá níos cliste,
níos seiftiúla, níos cumasaí agus níos
sanntaí dá gcearta ná mar a bhí mo 
leithéid riamh. 

Ní hé go stopfaidh mo leithéidse ag troid
ar son cúiseanna éagsúla — ach tá an
ghluaiseacht seo ag dul i líonmhaire i

rith an ama. Ní bheidh an dream ag teacht
inár ndiaidh sásta glacadh leis an lipéad 
‘fanatic’ nuair a chaitheann iriseoirí aon-
teangacha Béarla thart é amhail is go
dtuigeann siad an bhrí atá leis.   

Ní bheidh siad sásta cur suas leis an
líomhain gur teanga mharbh í an Ghaeilge
toisc nach labhraíonn tráchtaire aineolach
lena gciorcal cúng cairde.   

Ní bheidh siad sásta vótaí a thabhairt
d’Airí Rialtais a sheasann suas sa Dáil le
linn ‘Lá na Gaeilge’ le maíomh nach bhfuil

Gaeilge acu. Ní hé an easpa Gaeilge an 
fhadhb anseo ach an easpa oideachais. Cén
fáth go roghnófaí fear nó bean mar Aire
Rialtais nó mar Státseirbhíseach 
sinsearach gan d’oideachas aige nó aici a
ligfeadh dóibh cúpla ceist i dteanga
náisiúnta a fhreagairt go réasúnta agus gan
ruaille buaille agus rírá?   

Chuir sotal agus easpa cúirtéise an
Taoisigh agus a chomhairí gan ionadaí le
Gaeilge bheith i láthair sa Dáil do 
cheisteanna na gceannairí isteach ar go
leor cainteoirí Gaeilge agus d’fhág sé faoi
ghruaim sinn.  

Ní gá an ghruaim, a deirim! Ní 
eolaíocht roicéid í an Ghaeilge nó
teanga ar bith a fhoghlaim ach

fiú dá mba ea, tá an dream óg, cinnirí nua
ghluaiseacht na Gaeilge, chomh cumasach
is nach gcuirfeadh sé isteach orthu an
Ghaeilge agus cúpla teanga eile a 
fhoghlaim.  

Tá ceannasaíocht ghluaiseacht na
Gaeilge sealbhaithe acu agus ní stopfaidh
siad anois go bhfaighidh siad ceannas ar
an dtír ar fad.  

Mol an óige — mar tá siad ag teacht ar
chosa in airde agus ar lán luais. Fág an
bealach nó brúfar faoi chois thú!

lóchrann: torch

sotal: arrogance

Glúin úr nach bhfuil
sásta leis an gcaint Enda: Tá an córas

sláinte mí-shásúil

Nuacht.na seachtaine... 
SLÁINTE

Pumpa úr insline ag
Casey-Jane chróga

Mic léinn na Tríonóide ag
tnúth leis an Bhál Ghaelach

I ndiaidh naoi mbliana, faoi dheireadh
thiar thall tá pumpa inslin ag Casey-
Jayne Kearney (13) as Contae Lú.  

Dúirt Casey-Jayne, a bhfuil diaibéiteas
chineál 1 uirthi, go raibh sí sásta go raibh
an fearas nua aici.

“Ní gá dom instealladh insline a 
thabhairt dom féin níos mó. Ní gá anois
ach seit mo phumpa a athrú achan dara lá.” 

TIMPEALLACHT

Ábhar dainséarach
caite ar chosán
Aimsíodh bruscar dainséarach dumpáilte
ag ball scéimhe i nGaillimh, congárach
do bhealach siúlóide páistí agus iad ag
dul ar scoil. 

Baineadh geit as muintir na háite i
Mionlach, nuair a tugadh le fios go raibh
aispeist aimsithe sa bhruscar. 

Creidtear gur tháinig an t-ábhar 
dainséarach ó sheanthithe. 

COIRIÚLACHT

Ainmhithe feirme
á ngoid agus á marú
Tá péas ar an dá taobh den teorainn ag
fiosrú nasc idir seamlas neamhdhlíthiúil
agus méid mór beithíoch a d’imigh ar 
iarraidh ar na mallaibh.

Glacadh 21 bhó de chuid an 
comhairleora John O’Brien, i Leatón, Co
Mhuineacháin. Tháinig péas ar
fhoirgneamh in Ard Mhacha ina raibh 
ainmhithe á marú gan cheadúnas.

AIMSIR

Tugann stoirmeacha
deis do na rámhaithe
Fuair foireann rámhaíochta deis iontach
dul ag cleachtadh — i bpáirc atá faoi
uisce.

Thapaigh ceathrar rámhaithe — Vincent
Hussey, Ryan O'Connor, William Goodwin
and John-Joe Hussey — an deis chun dul
amach ar naomhóg seo acu sa Mhachaire,
Co Chiarraí. “De ghnáth rachaimis ag
rámhaíocht sa chuan,” a dúirt Vincent.

STAIR

Tá iarrachtaí faoi lánseol chun taisce
Dhoire na bhFlann a aistriú ar ais go 
Tiobraid Árann ar feadh seal chun an 35
bliain ó aimseoidh iad a chomóradh.

Thángthas ar an taisce (ar chlé) an 17
Feabhra 1980 in aice le Cill Náile agus tá
sé anois san Ard-Mhúsaem. Creidtear go
raibh sé i bhfolach le 800 bliain.

Ba mhaith linn ár
dtaisce ar ais...

Mórshiúl... agus

club oíche dearg

Tá an Lá Dearg ag teacht go

Béal Feirste an 12 Aibreán —

agus tá an G-Spota Dearg ag

teacht fosta!

Beidh ceol le cloisteáil ó

Bhréag (ar dheis) agus an

Boss Sound Manifesto ag an

chlub oíche mhíosúil a

bhogann ó theach tábhairne

go teach tábhairne. Ina

dteannta siúd beidh Dysania,

ceol punc-roc as Muineachán

agus Mana, na Gormacha

Gaelacha. Beidh an G-Spota

Dearg ar siúl i bhfoirgneamh

speisialta athchóirithe, i 

dtuaisceart na cathrach,

Ionad Cultúrtha Duncairn. 

Imígí thar sáile, ach ní 
saoire é, a pholaiteoirí!

DÁITHÍ

Ó SÉ

Seachtain.
Déan teagmháil linn ar na

meáin seo:

R-phost: seachtain@independent.ie

Twitter: @seachtainnuacht
Fógraíocht: Cuir scairt ar 
01 705 5241

Curtha in eagar ag Realtime Editing and Design

T
háinig lá mór na
nGael agus chomh
tapaidh agus is a
tháinig sé d'imigh
sé uainn aríst. Sea, Lá

’le Pádraig agus gach a bhaineann
leis imithe. 

Tá cúpla rud a théann leis
an lá seo le roinnt blianta anois
dar ndóigh agus ceann acu ná go
mbíonn gach duine níos Gaelaí
timpeall an ama seo 
mórthimpeall an domhain, ach
an gciallaíonn sé sin nach mbíonn
siad an chuid eile den mbliain.
Ana-sheans go mbíonn ach go 
dtagann bláthú air i lár mhí na
Márta!

Seo an t-am den mbliain nuair a
thugann ár bpolaiteoirí aghaidh ar thíortha
éagsúla an domhain chun Éirinn a chur
chun cinn. 

Bíonn an t-uafás i gcoinne na 
dturasanna seo agus is dóigh liom go
bhfuil siad mícheart ar fad fé seo. 

Ní dóigh liom go bhfuil aon tír eile ar
domhan go bhfuil an cead isteach acu fé
mar atá againne.

Seo an leithscéal is fearr atá ann dul 

timpeall an domhain agus a rá le gach éinne
go bhfuil muid go hiontach! 

Seans dá mbeadh an chumhacht seo ag
tíortha eile go mbeadh i bhfad níos mó ar
siúl acu ó thaobh margaíochta de. 

An fhadhb a bhí ag duine leis ná go 
bhfeictear é mar ‘junket' agus na bíonn
obair ar bith ag baint leis.

Anois, is maith liomsa mar aon le cuid
mhaith agaibh an bhróg a shá isteach
nuair a thagann sé go dtínár bpolaiteoirí,

ach caithfidh tú creidiúint a 
thabhairt chomh maith nuair is gá. 

Tháinig droch-cháil ar na 
‘junkets' seo nuair a bhí an Tíogar
Ceilteach ag screadaíl agus polaiteoirí
áirithe ag déanamh saoire fada den
ócáid. Ní féidir na rudaí seo a
dhéanamh níos mó, buíochas le
Dia! 

Tá rud éigin salach fén 
bhfocal ‘junket' chomh maith
agus pé duine a roghnaigh é

dheineadar go maith é!
Má bhíonn aon pholaiteoirí ag

léamh seo, ná bígí ag dul i dtaithí ar
na rudaí deasa seo uaimse an t-am

ar fad.
Beidh mé ar ais ag tabhairt amach fé

ghach duine agaibh an tseachtain seo
chugainn aríst agus má chloisim go ndein
éinne agaibh ‘junket' nó saoire agus sibh
in ainm is a bheith ag obair ar ár son 
gheobhaidh sibh uaim é agus ní bheidh
aon tarrac siar!

an bhróg a shá isteach:

to stick the boot into

saoire: holiday

Féile na nGael: An Taoiseach, an tseamróg agus Obama 

Beidh sceitimíní ar mhic léinn
Choláiste na Tríonóide inniu
mar go bhfuil an oíche 
shóisialta is mó den bhliain ag
tarlú anocht, an Bál Gaelach. 

Beidh an oíche mhór in Óstán
Dhroichead na Dothra.

Dar ndóigh cad is fiú dul
amach don oíche mura mbeidh

aon fhianaise ann díot ag 
breathnú go hiontach? Tá 
grianghrafadóir oifigiúil curtha
in áirithe ag an chumann don
oíche, a ghlacfaidh ar a laghad
3,000 pictiúr. 

Tá an Cumann Gaelach ar
ceann de na cumainn is mó i
gColáiste na Tríonóide.

Le Milène Ní Fhaogáin

Admhaíonn an Taoiseach go bhfuil an córas
sláinte “mí-shásúil” i litir a scríobh sé chuig
tuismitheoirí fir atá go dona tinn. 

Bhí an Taoiseach ag tabhairt freagra ar
litir a scríobh tuismitheoirí Phádraig Schäler,
Gael óg atá i gcóma ó leagadh é i dtimpiste
bhóthair agus é ar J1 sna Stáit Aontaithe. 

Bhuail veain an céimí óg de cuid Choláiste
na Tríonóide agus é ag rothaíocht
chun na hoibre in Cape Cod i
mí an Mheithimh anuraidh. 

I litir ascailte as Gaeilge chuig
an Taoiseach, mhínigh 
tuismitheoirí Phádraig gur
cuireadh ar an eolas iad i ndiaidh
ceithre mhí ag fanacht ar áit san
Ospidéal Náisiúnta Athsh-
lánúcháin go mbeadh orthu
fanacht bliain iomlán ar a laghad
le haghaidh leapa do Phádraig,

agus nach bheadh an leaba ar fáil dó ach
ar feadh trí mhí. 

Mhínigh Patricia agus Reinhard Schäler
gur mhothaigh siad nach raibh an dara
rogha acu ach Pádraig a chur chun na
Gearmáine, tír dhúchasach an athar, chun
aire agus áiseanna cearta a aimsiú. 

Sa fhreagra a scríobh an Taoiseach,
d’aontaigh sé gur “chóir go mbeadh ar 
chumas Phádraig cúram a fháil

anseo ina thír féin, áit ina gcónaíonn a
thuismitheoirí agus a chairde”.

D’admhaigh sé chomh maith go bhfuil
“an córas sláinte atá againn anseo i láthair
na huaire mí-shásúil; níl ar a chumas cóir
leighis a chur ar a othair uile nuair is mó
gá acu é”. 

Deir sé go bhfuil an rialtas dírithe ar an
gcóras a athrú, agus go bhfoilseofar an
Páipéar Bán ar Árachas Sláinte Uilíoch go
luath. 

Ach dar le tuismitheoirí Phádraig: “Ní
dhéanfaidh páipéir polasaithe agus
tuarascálach aon difir sa chás 
do-ghlactha seo”. 

Ghabh siad a mbuíochas leis as a am agus
an iarracht a rinne sé chun dul i ngleic le
ceisteanna seo acu. 

Ach, dar leo gur theip air agus nár
éirigh leis “an scannal daonna,

práinneach, agus leanúnach a
phlé” ina litir.

Litir an Taoisigh go hathair Phádraig Schäler

atá anois i gcóma in ospidéal sa Ghearmáin

Pádraig agus a sheomra in
Hamburg atá réidh do Lá 
Fhéile Pádraig


