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Réiteach
A survey for Canadian Gaeilgeoirí on language attitudes.
Tá scoláirí áirithe ag cur suime i stair agus staid na Gaeilge i gCeanada. Ina measc sin tá Sarah
McMonagle agus PhD á dhéanamh aici in Ollscoil Uladh. Tá BA agus MA sa Léann Eorpach
aici, in éineacht le Gearmáinis, agus thug sí tamall sa Ghearmáin ag déanamh staidéir. Ceist
na Gaeilge ó Chomhaontú Bhéal Feirste 1998 i leith i dTuaisceart Éireann atá mar ábhar
taighde aici, in éineacht le taighde chomparáideach ar Ghaeilgeoirí Cheanada.
Tá suirbhé á dhéanamh aici agus é le fáil ar an suíomh seo a leanas:
http://www.arts.ulster.ac.uk/schools/lanlit/questionnaires/irish_canada/
Le Ceanadaigh a bhaineann na ceisteanna ach is díol spéise don chuid eile againn iad. Cén
fáth a bhfuil tú ag foghlaim Gaeilge i gCeanada? Cén tuairim atá agat faoi bhunú Gaeltachta i
gCeanada? An dóigh leat gurb é do leas é teanga eile a bheith agat? Deirtear anois gur
‘ilchultúrtha’ an áit í Éire, thuaidh agus theas: an dóigh leat go bhfuil a rian sin ar an
nGaeilge? An bhféadfadh Éire eolas fónta a fháil óna bhfuil déanta i gCeanada?


Comhar nua agus Comhar is nua arís
The prominent Irish-language journal Comhar, just relaunched, has lost an editor in contentious
circumstances.
Is gearr ó bhí Comhar, an iris Ghaeilge is mó cáil, i gcruachás cheal airgid agus tacaíochta.
Tháinig daoine le chéile chun lámh tharrthála a thabhairt ar an iris, agus athsheoladh í faoi
stiúradh eagarthóra nua, Aindrias Ó Cathasaigh. Tá an Cathasach tar éis éirí as a phost, áfach,
de bharr achrainn a tharla idir é féin agus an bord stiúrtha. Dealraíonn sé gur éirigh eatarthu
toisc gur shocraigh an bord nach bhfoilseofaí aon eagrán nua murar scrúdaigh siad ar dtús é,
cinneadh a bhain le stair chorrach na hirise le blianta beaga anuas. Tá eagarthóir sealadach
ann anois, an t-iriseoir seanchleachta Pól Ó Muirí. Ní nach ionadh, níl Gaeilgeoirí ar aon
intinn faoin scéal, agus tá cuid de na tuairimí binibeach go leor. B’fhéidir gur chóir don bhord
súil a bheith acu le conspóid, ós beag eagarthóir a bheadh sásta cur suas le srian den saghas
sin. Níl aon amhras, áfach, ná gur féidir leis an eagarthóir nua a fhód féin a sheasamh.
Ag seo dhá nasc (Foinse agus blag Choncubhair Uí Liatháin), agus ar éigean is gá a rá gurb é
An Lúibín neamhchlaonta sna cúrsaí seo. (Táimid buíoch de Chearbhall Ó Síocháin as ár naird a tharraingt ar an scéal.)
http://www.foinse.ie/nuacht_det.php?nid=191
http://igaeilge.wordpress.com/2008/11/15/domhan-dhruisiuil-na-meain-ghaeilge/
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Scoileanna Gàidhlig
Gaelic-medium schools are being established throughout Scotland.
Sa bhliain 1900 bhí an Ghàidhlig le cloisteáil ar fud an chuid is mó de Gharbhchríocha na
hAlban; anois tá sí beagnach imithe. In Inse Gall féin tá sí i bpráinn. Is ábhar suntais é, mar
sin, go measann Comhairle na Gàidhealtachd gur fiú dhá bhunscoil Ghàidhlig a bhunú agus
sin toisc gur iarr cuid mhaith tuismitheoirí é. I bPort Righ ar Oileán Sciathanach a bheidh
ceann acu agus sa Ghearasdan i gceantar Loch Abar a bheidh an ceann eile.
Bhíodh barúil ag mórán daoine sna bólaí sin go mbeadh an Ghàidhlig ina bac ar a gclann ar
scoil – barúil atá ag cuid mhaith daoine fós, b’fhéidir. Chuaigh an Chomhairle chun cainte le
bunadh na háite i dtaobh na scoileanna nua agus feidhm á baint as fógraí nuachtáin, suíomh
Idirlín, litreacha agus cruinnithe poiblí, agus beartaíodh ar na scoileanna a bhunú dá bharr.
Tá dhá scoil den saghas sin ann cheana, ceann ar Oileán Sciathanach agus ceann in Inbhir Nis,
ach chun an scéal a fheiceáil ina cheart caithfear a chuimhneamh go bhfuil 220 scoil eile faoi
stiúradh na Comhairle.
Tá Comhairle Bhaile Dhún Éideann ag smaoineamh ar scoil lánGhàidhlig a chur ar bun sa
phríomhchathair féin. Más fíor don mhórbhileog An Gàidheal Ùr,1 tá an oiread sin daltaí ag
déanamh staidéir trí Ghàidhlig anois i nDún Éideann gur fiú a leithéid a bhunú ann. Ní
thaitníonn seo ar chor ar bith le cuid de na comhairleoirí agus drogall orthu idirdhealú a
dhéanamh idir na daltaí, ach tá cairde na teanga ag cuimhneamh ar an rath atá ar Scoil
Ghàidhlig Ghlaschú. Tá bunscoil Ghàidhlig i nDún Éideann cheana (Bunscoil Chrois na Cìse)
agus beagnach 120 páiste ann, ach ní foláir faill a bheith ag daltaí níos sine ar fhreastal ar scoil
ar leith, cé nach furasta teacht ar áit chuí lena bhunú.
Deir Rialtas na hAlban nach féidir an teanga a neartú gan a thuilleadh scoileanna
lánGhàidhlig a bhunú, agus tá £2.7 milliún curtha i dtaisce acu chuige. Beidh súil ag Gaeil na
hAlban nach lagóidh drochscéalta airgeadais an fhéile sin.


I mbun gnó
Whether business in Irish is thriving or not, business degrees in Irish are not lacking.
Is fiú a fhiafraí uaireanta cén tairbhe a bhaineann an Ghaeilge i ndáiríre as a bheith ina teanga
oifigiúil san Aontas Eorpach nó ina mheán tuarascála ag eagraíochtaí poiblí. Ní hionann é
agus an teanga a chur á húsáid i ngnóthaí an tsaoil sa bhaile, agus b’fhéidir nach dona an rud,
mar sin, céimithe éigin Gaeilge a bheith oilte ar an riar agus ar an tráchtáil.
Tá an méid sin aitheanta ag Scoil an Ghnó in ITGM (Institiúid Teicneolaíochta GaillimhMaigh Eo) agus an deis tapaithe acu. Tá BA i nGnó agus i gCumarsáid (Onóracha agus Pas) le
fáil ann cheana, agus ó Mhí Mheán Fómhair 2009 amach beidh mic léinn in ann Céim
Leibhéal 7, BA (Pas) i gCórais Faisnéise Oifige agus Riaracháin, a bhaint amach. Is féidir le
scór mac léinn dul i mbun an chúrsa gach bliain, agus ón Údaráis um Ardoideachas a
fhaightear an maoiniú.
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Féach www.an-gaidheal-ur.co.uk.
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Tá súil ag an Scoil, is dócha, go mbeadh scoth Gaeilge ag an dream a bhaineann na céimeanna
seo amach. Tá fianaise ann, ar ndóigh, nach mar sin atá, agus go bhfuil an Ghaeilge nua ghnó
chomh breac le béarlagair agus atá teangacha eile. Ach tá an Scoil (bail ó Dhia uirthi) ar a
dícheall ag soláthar an eolais chuí, agus Teicneolaíocht Faisnéise mar chuid de. Trí Ghaeilge a
bheidh na léachtaí sa chúrsa nua.


Curaclam gan teangacha
A new report on the lack of foreign languages in the Irish primary school curriculum.
Sa chuid is mó d’Iarthar Eorpa déanann dalta amháin as beirt staidéar ar theanga iasachta sna
bunscoileanna; in Éirinn ní dhéanann ach dalta amháin as ocht nduine is fiche é. Tá a rian sin
ar an bpobal i gcoitinne: i staidéar de chuid Eurobarometer dúirt dhá thrian de na
hÉireannaigh nach raibh siad in ann comhrá a dhéanamh in aon teanga ach amháin Béarla
agus Gaeilge.2
In Iarthar Eorpa i gcoitinne is beag tír nach bhfuil curaclam riachtanach teangacha iasachta
aici do dhaltaí atá idir naoi mbliana agus aon bhliain déag d’aois. San Fhionnlainn ní thosófá
ag foghlaim Béarla roimh an séú rang, tar éis na Sualainnise, ach gheofá an-ghreim ar an
teanga mar sin féin.
Tá an méid seo agus a lán eile le fáil i dtuarascáil nua, Teangacha Nua-Aimseartha i gCuraclam
na mBunscoileanna, agus í curtha amach ag Comhairle Náisiúnta an Churaclaim agus na
Measúnachta. Deir sí gur dóigh le múinteoirí gur easpa acmhainní agus ama atá orthu agus
teangacha i gceist. Meastar go bhfuil 167 teanga le cloisteáil i scoileanna na hÉireann, agus
deir an tuarascáil gur cóir beartas aontaithe a bheith ann.
Comhairle í seo a d’oirfeadh don Astráil freisin. I stáit éigin múintear teangacha eile sna
bunscoileanna (Iodáilis nó Seapáinis, abair) ach is teagasc gan éifeacht é go minic agus is
deacair do dhaltaí leanúint orthu ag déanamh na teanga céanna sa mheánscoil. Éiríonn go
seoigh le beagán bunscoileanna agus leas á bhaint acu as an tumoideachas, ach tá múinteoirí
lánlíofa ag teastáil chuige, agus is tearc a leithéidí. Tá na teangacha saibhre dúchais féin thíos
leis an mbrachán atá déanta de theagasc dátheangach i lár agus i dtuaisceart na tíre.3
Is minic ráite é go mbaineann fadhb seo na dteangacha le tíortha Béarla i gcoitinne, cé nach
iad sin amháin atá i gceist: ní thugann an tSeapáin, mar shampla, ach béalghrá don Bhéarla.4
Tá athrach dearcaidh ag teastáil, mar sin féin, in Éirinn agus san Astráil araon. Tá saibhreas
saoil le fáil i dteangacha eile agus ní mór é sin a aithint i dtús scolaíochta.


Teangacha dúchais
An Australian academic argues that a national indigenous languages policy is needed urgently, along
with implementation of bilingual education where indigenous languages are strongest.
Tá Patrick McConvell ina chomhalta taighde sa Teangeolaíocht in Ollscoil Náisiúnta na
hAstráile, agus suim ar leith aige i dteangacha Bundúchasacha. Tá sé ar na scoláirí atá go mór
ar son teagasc dátheangach, rud a chuir sé in iúl ar an gclár raidió Lingua Franca ar 8/11/08:
www.abc.net.au.

Féach alt le John Walshe, eagarthóir oideachais an Irish Independent, 11/11/08.
Féach an chéad phíosa eile.
4 Ná dearmadaimis, áfach, an scata beag Seapánach a bhfuil Breatnais nó Gaeilge acu!
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Ar thaobh amháin, a deir sé, tá eagraíochtaí Bundúchasacha ag iarraidh beartas ceart
teangacha; ar an taobh eile tá rialtas na Críche Thuaidh,5 áit a bhfuil mórán de na teangacha is
láidre, ag géilleadh don dream ar mhaith leo na teangacha sin a bhaint amach as na
scoileanna – an taca is mó atá acu, b’fhéidir.
Thosaigh teagasc dátheangach sna scoileanna sin sna seachtóidí, toisc gur aithníodh gur trína
dteanga dhúchais is fearr a fhoghlaimíonn páistí ar dtús. Chuir an clár ar chumas na
mBundúchasach páirt shuntasach a ghlacadh san oideachas agus tairbhe á bhaint acu as
oideachas Eorpach agus as a ndúchas in éineacht. Sna hochtóidí d’aithin tuarascáil náisiúnta
go raibh ceart ag Bundúchasaigh chun a dteangacha a chothú agus maoiniú a fháil chuige.
Chas an roth thart sna nóchaidí: cuireadh deireadh le teagasc dátheangach sa Chríocha
Thuaidh agus i dtailte Pitjantjatjara na hAstráile Theas. Tháinig roinnt tuarascálacha amach
agus iad ag iarraidh go dtabharfaí tacaíocht do na teangacha, ach is beag aird a tugadh orthu.
Bhí dea-scéal amháin ann: ceapadh beartas teangacha dúchais i New South Wales agus
cuireadh cláir scoile ar bun ann dá réir, aitheantas oifigiúil a raibh an-tábhacht leis.
Mar a deir McConvell, nuair a thainig rialtas nua i réim anuraidh bhí súil le hathchomhairle
sna cúrsaí seo. Ach i bhfianaise na drochbhaile uafásaí a bhí ar chuid de na bailte iargúlta,
cuireadh béim ar ghnóthaí sláinte agus tithíochta agus ar fheabhsú chumas Béarla na ndaltaí
scoile. Ba iad na daoine ba challánaí sa díospóireacht an dream a mhaígh gurbh é an teagasc
dátheangach ba chúis le drochoideachas daltaí Bundúchasacha sa Críoch Thuaidh. Botún mór
é sin a bhacann ar dhaoine na fíorfhadhbanna a thuiscint, agus baint aige le traidisiún fada
imeasctha atá in éadán theangacha agus chultúr na mBundúchasach i ngnóthaí oideachais.
Deir McConvell go bhfuil baint aige freisin leis an mbarúil atá ag mórán Astrálach go
ndéantar dochar don Bhéarla atá ag daltaí scoile má fhaightear scolaíocht trí bhreis agus
teanga amháin. Barúil í atá bréagnaithe ag an scolaíocht dhátheangach a fhaigheann na
milliúin ar fud an domhain agus ag taighde a léiríonn buntáistí cognaíocha an
dátheangachais.
Deir McConvell, má tá ag teip ar an oideachas i scoileanna Bundúchasacha gur fadhbanna
sóisialta agus sláinte is cúis leis. Cuireann na fadhbanna sin isteach ar chumas foghlama na
bpáistí ach níl baint acu le ceisteanna teanga ná le cláir oideachais. Is amhlaidh gurbh fhearr a
d’éirigh leis na scoileanna dátheangacha i dtrialacha taighde ná leis na scoileanna Béarla.
Deir McConvell gur mó an bhaint atá ag beartas oideachais na Críche Thuaidh leis an idéeolaíocht ná leis an bhfianaise. Tá ag éirí go breá le cláir dhátheangacha sna háiteanna a bhfuil
neart sna teangacha dúchais, agus ní mór aitheantas náisiúnta a thabhairt do na teangacha
sin. Tá práinn le lárionad náisiúnta a chuirfeadh fianaise náisiúnta agus idirnáisiúnta faoi
theangacha Bundúchasacha ar fáil mar bhunús curaclam. Seandaoine amháin atá ag labhairt
an chuid is mó de na teangacha sin, agus is baolach nach mbeidh ann i gceann caoga bliain
ach cúig dteanga dhéag den 250 a bhí ann ar dtús, agus go mbeidh an fuíoll sin féin i mbaol
ina dhiaidh sin. Molann McConvell na ‘neada teanga’ ar éirigh chomh sin leo sa NuaShéalainn i gcás na Maoraise: dúchasaigh ag úsáid na teanga dúchasaí sna naíscoileanna. Deir
sé gur chuir seo deireadh le meath na Maoraise agus a thug uchtach nua don phobal i gcúrsaí
cultúir agus geilleagair araon.
Deir McConvell nach tráth moille é: caithfear gníomh a dhéanamh anois nó caillfimid stór
ollmhór eolais. Tá An Lúibín ar aon aigne leis.


5 Níl leagan sásúil Gaeilge de logainmneacha na hAstráile le fáil go fóill. Sa chás seo is é an Northern Territory atá i
gceist.
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An Tibéid mar atá
Lhasa is full of secret policemen; the Chinese immigrants have all the money; the Dalai Lama has given
up negotiations; and the Chinese government cannot understand why it is not loved.
Tá Lása ina chathair Síneach anois, agus cuma na rathulachta air: bóithre leathana, siopaí
faisin, na teilifíseáin is nua. Tá meánaicme shócúlach ann, ach is beag Tibéadach atá ina
measc. Tagann na sluaite Tibéadach ina n-oilithrigh, iad ag sléachtadh go talamh taobh
amuigh den Teampall Jokhang, an áit is naofa sa chathair, nó ag tabhairt urraime do thuamaí
na seanDalaithe Láma sa Photála. I bhfad os a gcionn, ar dhíon an Jokhang, bíonn na snípéirí
á bhfaire.6
Istoíche siúlann na patrúil Shíneacha na lánaí agus gunnaí ar iompar acu; de ló bíonn
ceamaraí faireacháin agus póilíní in éide shibhialta ag scrúdú an phobail ar fud na cathrach.
Is iad na manaigh an dream is contúirtí ó thaobh na n-údarás de agus bítear á bhfaire go géar
dá bharr: deirtear go dtugtar orthu, mar chuid den ‘oideachas náisiúnta,’ a chur i leith an
Dalaí Láma gur feallaire é, cé nach ndeir na húdaráis faoin scéal ach go bhfuil na manaigh ‘á
gcur ar a leas’.
Is gearr ó dúirt an Dalaí Láma go raibh briste ar an bhfoighne aige, nach raibh toradh fónta ar
na cainteanna idir é féin agus na Sínigh agus go bhfágfadh sé an scéal faoi dhaoine eile feasta.
Is léir nach gcreideann na Sínigh é agus é á mhaíomh gur breis féinrialtais atá uaidh seachas
neamhspleáchas iomlán. Duine é, dar leo, ar mian leis an tír a scoilt; eisean ba chúis leis na
círéibí a tharla i Mí Mhárta i Lása agus a d’fhág an turasóireacht in ísle brí ann; eisean agus a
chairde a rinne scéal mór de chás na Tibéide san Iarthar. Claontuairimí iad seo a cheileann ar
na Sínigh míshásamh na ngnáthThibéadach agus mífhoighne na glúine nua.
Ní féidir gnóthaí geilleagair a fhágáil as an áireamh. Ag na Sínigh atá an chuid is mó de na
poist, agus ní foláir Sínis a bheith agat lena bhfáil. Níl na húdaráis dall ar an scéal agus táthar
ag iarraidh saol na dTibéadach a fheabhsú; ach is cúis mhór fhrustrachais d’fheidhmeannaigh
Shíneacha an cheist seo, agus barúil acu gur cheart do na Tibéadaigh a bheith buíoch as a
ndearnadh cheana – nuachóiriú na tíre, feabhsú an bhonneagair, scrios an fheodachais. Tá
saghas soiscéalachais ag baint leis an tuairim seo, rud a bhacann ar na Sínigh aird cheart a
thabhairt ar dhearcadh atá bunoscionn lena ndearcadh féin. Ní raibh an Tibéid neamhspleách
riamh, dar leo; níl inti ach réigiún a bhí faoi riail an Impire tráth agus atá ina chuid dhílis den
tSín go fóill. Tá sé de dhualgas orthu, mar sin, an bhail chéanna a chur ar an Tibéid is a
chuirtear ar Shínigh eile. Tá dáiríreacht ag baint leis an tuairim seo; agus deir siad (le
dáiríreacht) gurb í ceanndánacht na dTibéadach féin is cúis lena gcur faoi chois chomh
forleathan agus chomh dian sin.
Fiú amháin má tá an Dalaí Láma sásta le roinnt féinrialtais, ní fios cad a shásóidh na ceannairí
Tibéadacha a leanfaidh é. Ní d’aon chineál amháin iad na Tibéadaigh: sean agus óg, na
deoraithe agus na daoine a d’fhan sa bhaile, muintir na tuaithe agus muintir na cathrach,
radacaigh agus dream níos faichillí, an t-aos Sínithe agus an t-aos traidisiúnta,
feidhmeannaigh rialtais, manaigh agus mná rialta. D’ainneoin na ndifríochtaí seo tá meas acu
go léir ar an Dalaí Láma, cé go bhfuil a fhios acu nach mór faichill a dhéanamh ar a
bhféadfadh tarlú tar éis a bháis. Is gearr ó tháinig 500 feisirí Tibéadach le chéile in
Dharamsala san India: thoiligh siad le cloí le beartas an Dalaí Láma, cé gur beag toradh a bhí
air go dtí seo.
Beidh an Dalaí Láma ina phúca na n-adharc ag na Sínigh lena ré, agus b’fhéidir nach mbeadh
a leithéid eile ann; ach mar a deir an teagasc Búdaí, níl sa saol seo ach síorchlaochlú. B’fhéidir
6 Féach ‘China’s iron fist cracks down to subdue Tibetan rebels,’ píosa le Cameron Stewart ar The Weekend Australian,
8-9 Samhain 2008. Thug Stewart agus beirt eile cuairt ar an Tibéid ar chuireadh Rialtas na Síne, agus cead acu dul
chun cainte le feidhmeannaigh agus le teachtaí parlaiminte. Ba dheacair do Stewart dul chun cainte leis na
gnáthThibéadaigh, ach ba léir dó gurbh fhearr leo na Sínigh as ná ann.
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go dtiocfadh an rialtas ar athchomhairle feasta, cé nach bhfuil an dealramh sin ar an scéal
anois. Tuar achrainn atá ann.

Mura mian leat An Lúibin a fháil, cuir teachtaireacht dá réir chun rianach@bigpond.com nó
chun ColinG.Ryan@ato.gov.au.
If you do not wish to receive this newsletter, please send an email accordingly to rianach@bigpond.com
or to ColinG.Ryan@ato.gov.au.
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