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Eilthireachd 
1. Dèan Cadalan Sàmhach 
2. Òran Mhanitòba 
3. An Innis Aigh 
4. An Ataireachd Bhuan 
 
Cogadh 
5. Òran Arras 
6. El-Alamein 
7. Fàgail Chluaidh 
 
A’ Mhuir  
8. Deoch slàinte nan gillean 
9. Ma thèid mise tuilleadh a Leòdhas nan cruinneag 
10. Tha mi seo ’s na h-Innseachan 

 
 
 

 
Chaidh na notaichean seo a sgrìobhadh le Iseabail T NicDhòmhnaill. 
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SGEUL AN ÒRAIN 
 
Ro-ràdh 
 
Amasan 
 
Tha na deich prògraman anns an t-sreath seo stèidhichte air cuspairean a tha cudthromach a thaobh litreachas agus dualchas 
nan Gàidheal. Bheir iad cothrom dhan chloinn: 
 
• am mac-meanmna a chleachdadh 
• eòlas a chur air taghadh de dh’ òrain Ghàidhlig 
• eòlas a chur air grunn de chuspairean co-cheangailte ri eachdraidh agus dòigh-beatha nan Gaidheal 
 
Faodar na prògraman a chleachdadh leotha fhèin air no gus taic a thoirt do dh’ obair a thathar a’ dèanamh mar-thà air 
cuspairean sònraichte. 
 
5 - 14 
 
Bheir an sreath seo taic do dh’ obair ann an Eachdraidh agus Cruinn-eòlas, agus gu h-àraidh ann an Cànan agus Ealain. 
 
Fiosrachadh mu na prògraman 
 
Tha gach prògram anns an t-sreath stèidhichte air òran sònraichte. Tha na deich prògraman air an roinn ann an trì aonadan: 
 
• Eilthireachd (Prògraman 1-4) 
• Cogadh (Prògraman 5-7) 
• A’ Mhuir (Prògraman 8-10) 
 
Anns gach prògram bithidh an t-òran agus an sgeulachd air an cur ri chèile ann an dòigh annasach, gus dealbh a chruthachadh 
ann an inntinn na cloinne air an t-suidheachadh anns an d’ rinneadh an t-òran, agus na h-adhbharan eachdraidheil is sòisealta a 
bhrosnaich am bàrd a rinn e. 
 
Mar a chleachdar na prògraman 
 
Bhiodh e cuideachail nan èisteadh an tidsear ris gach prògram ro làimh, no co-dhiù nan toireadh e no i sùil air na notaichean, 
gus a bhith mothachail air faclan no fiosrachadh a bhiodh gu tur ùr dhan chloinn air no a bhiodh riatanach air mìneachadh 
dhaibh. 
 
Faodar an teip a stad mar a bhios iomchaidh, gus ceistean fhoighneachd agus gum faigh a’ chlann cothrom beachdachadh air na 
thachair, no air na dh’ fhaodadh tachairt anns an sgeulachd. 
 
Tha iomradh goirid anns na notaichean a leanas mu eachdraidh gach òrain agus an suidheachadh anns do rinneadh e. Bhiodh e 
iomchaidh nan cuireadh a’ chlann eòlas air na h-òrain a tha air an cleachdadh. Bu chòir cothrom a thoirt dhan chloinn 
cuideachd na h-àiteachan a th’air an ainmeachadh anns gach prògram a lorg air mapa aig àm freagarrach. 
 
Tha beachdan anns na notaichean air obair a dh’ fhaodar a dhèanamh an dèidh gach prògram - gu h-àraidh obair                 
co-cheangailte ri cànan, eachdraidh agus na h-ealain. 
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Aonad 1 - Eilthireachd 
 

Prògram 1 - Dèan cadalan sàmhach 
 

Dèan cadalan sàmhach, a chuilein mo rùin, 
Dèan fuireach mar tha thu ’s tu ’n dràsd’ an àit’ ùr 

Bidh òigearan againn làn beairteis is cliù 
’S ma bhios tu ’nad airidh, ’s leat fear-eigin dhiùbh. 

 
Gur ann an America tha sinn an dràsd’ 

Fo dhubhar na coille nach teirig gu brath 
Nuair dh’ fhalbhas an dùbhlachd ’s a thionndaidh ’s am blàths 

Bidh cnothan, bidh ùbhlan ’s bidh siùcar a’ fàs. 
 

’S ro bheag orm fèin na daoine seo th’ann, 
Le ’n còtaichean drògaid, ad mhòr air an ceann; 

Le ’m briogaisean goirid, ’s iad sgaoilte gu ’m bonn; 
Chan fhaicear an t-osan, ’s i’ bhochdainn a th’ann. 

 
Tha sinne nar n-Innseanaich cinnteach gu leòr, 

Fo dhubhar nan craobh cha bhi h-aon againn beò, 
Madaidh-allaidh is bèistean ag èigheach ’s gach fròig, 

Gu bheil sinne ar n-èiginn bhon là thrèig sinn Righ Deòrs’. 
 

Thoir mo shoraidh le fàilte Chinn t-Sàile nam bò, 
Far ’n d’fhuair mi greis m’ àrach ’s mi ’m phàisde beag òg, 

Bhiodh fleasgaichean donn air bhonnaibh ri ceòl, 
Agus nìonagan dualach ’s an gruaidh ma an ròs. 

 
An t-òran 
 
Rinneadh an t-òran le Iain MacRath (Iain MacMhurchaidh), a dh’ fhag Cinn t-Sàile ’s a sheòl thairis a’ chuain gu Carolina a 
Tuath mu 1774. Cluinnear fhathast òran ainmeil eile a rinn e an sin - “Tha mi sgìth dhen fhògar seo.” 
 
An sgeulachd 
 
Tha an sgeulachd ag innse nan adhbharan a dh’ fhalbh mòran eilthireach - Iain, a bhean, an triùir mhac agus an nighean nam 
measg - gu Carolina a Tuath. Mar a chluinnear anns a’ phrògram, mhair an turas còrr is mìos agus bha e air leth                  
mì-thlachdmhor. Ràinig iad Carolina nuair a bha na h-Ameireaganaich a’ fàs searbh de a bhith air an riaghladh le Breatann. 
Thòisich Cogadh Neo-Eisimeileachd Ameireagaidh goirid an dèidh de dh’ Iain agus a chompanaich a ruighinn, agus cha           
b’ fhada gus an robh Iain agus Murchadh a mhac nam buill de dh’ arm a’ Chrùin, anns an Royal Highland Emigrant Regiment. 
 
Cluinnear anns a’ phrògram man a sgrios na h-Ameireaganaich saighdearan a’ Chrùin aig Moore ’s Creek air 27mh Gearran 
1776. B’ fheudar do dh’ Iain teicheadh. Tha sgeulachd o bheul-aithris ag innse gun do dh’ fhuiling e bàs air leth oillteil an dèidh 
do na h-Ameireaganaich a ghlacadh. 
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Ron phrògraim 
 
1.  Mìnich dhan chloinn mar a chaidh mòran de na Gàidheil thairis a’ chuain an dèidh 1745.  
 
2.  Mur a bheil a’ chlann eòlach air a’ chuspair, bhiodh e iomchaidh beagan innse dhaibh mu Chogadh Neo-Eisimeilachd 
Ameireagaidh, m.e. cuin a bha e, agus dè a dh’ adhbharaich e. Bu chòir mìneachadh dhaibh dè bh’ anns a’ “Bhoston Tea Party.” 
 
3.  Bu chòir dhan chloinn coimhead air mapaichean gus Cinn t-Sàile agus Carolina a Tuath a lorg. 
 
An dèidh a phrògraim  
 
1.  Iarraibh air a’ chloinn smaoineachadh air trì rudan a bheireadh iad leotha, nam biodh iadsan a’ fàgail na dùthcha ’s gun dùil 
aca tilleadh. Faodaidh gach neach innse dè thagh e no i, agus carson. 
 
2.  Bha na h-eilthirich ann an àite le coilltean ùdlaidh - àite far an robh madaidhean-allaidh, nathraichean is iomadh cunnart. 
Faodaidh a’ chlann dealbhan a dhèanamh de na coilltean dorcha seo, a’ gearradh a-mach cumaidhean nan craobhan agus nan 
ainmhidhean, agus gan cur air pàipear dorcha. 
 
3.  Faodaidh a’ chlann smaoineachadh air dè seòrsa iomraidh a sgrìobhadh iad do phàipear-naidheachd, mu dhèidhinn Moore's 
Creek. Bithidh cuid aca a’ sgrìobhadh mar Ameireaganaich agus càch a’ sgrìobhadh mar Bhreatannaich. 
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Aonad 1 - Eilthireachd 

 
Prògram 2 - Gur muladach mise ’s mi seo gun duin’ idir. 

 
Gur muladach mise ’s mi seo gun duin’ idir 

A thogas no thuigeas no sheinneas leam dàn 
Le dùrachd mo chridhe soraidh slàn leis na gillean 

A sheòl thar na linne gu Manitòba. 
 

Bu ghrianach ar maduinn nuair bha sinn nar balaich, 
Gun chùram, gun ghearan, gun teannachadh mail; 

Le ceòl is làn-aighear, cha laigheadh an smalan  
Air a’ chomunn a bh’ againn am baile nam bard. 

 
Mi ’m shuidhe gu h-uaigneach air tullaichean uaine, 
Tha nithean ga m’ bhuaireadh nach cualas le càch; 

Mi caoidh nam fear sùnndach bha ceanalta, cliùiteach, 
Dh’ fhag eilean an dùthchais, ’s cul ris gu bràth. 

 
Tha luchd-fearainn shaoir anns an àm seo ro ghaolach 

Air stòras an t-saoghail a shlaodadh bho chàch 
S bidh innleachdan baoghalt’ sa Ghàidhealtachd daonnan 

Gu fògradh nan daoine ’s cuir caoraich nan àit’ 
 

Chan fhaic mi ’s an àm so ach caoraich air bheanntainn, 
Chan eil anns gach gleann ach fear Gallda no dhà, 
’S am beagan a dh’ fhan dhiu air rudhachan mara 
Ga ’n iomain gu cladach ’s ga ’m feannadh le màl. 

 
Tha ’n òigridh ghrinn uallach, an-diugh air am fuadach, 

Tha deas agus tuath tighean fuar agus fàs, 
Chan fhaic mi a’ ghruagach dol feasgar do ’n bhuaile, 

’S cha chluinn mi a duanag ’s i cuallach an àil. 
 

Luchd fhèileadh is osan is bhoineidean coc-te 
Bha riamh air am moladh air thioseach ’s na blàir, 
Tha iad ga ’n cur thairis gu dùthaich mhi-fhallain, 

‘S gun nì air an air’ ach am fearrann chur fàs. 
 

Cha labhair mi tuilleadh mu euchd nam fear curant’ 
Do Bhreatann fhuair urram ’s gach cumasg is spairn, 

’Se daoradh an fhearainn a dh’ fhag sinn cho tana, 
S gun chuimhn’ air Sebastopol ’s Balaclavà. 

 
An t-òran 
 
Rinneadh an t-òran leis a’ bhàrd Thirisdeach Iain MacIllEathainn (Baile Mhàrtainn). Cluinnear fhathast gu leòr de na h-òrain 
aige m.e. A Chaluim bhig, Hì horò, ’s na hòro eile agus A chailin mhaiseach dhonn . Rinn e an t-òran Gur muladach mise ’s mi 
seo gun dhuin idir do theaghlach de Clann Ill Eathainn à Baile Phuill a chaidh gu Manitòba mu 1878. Bha fear de ’n teaghlach 
sin, Iain MacDhòmhnaill ’ic Eachainn (“Mac Dhòmhnaill Ghreusaiche”) e fhèin na bhàrd. 
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An sgeulachd 
 
Tron 19mh linn, b’ fheudar do mhòran falbh à Tiriodh agus à àiteachan eile on a bha na h-uachdarain a’ “fògradh nan daoine ’s 
cur chaorach nan àit.” Tha am prògram ag innse mu na Tirisitich a chaidh gu Manitòba, agus a’ toirt dealbh dhan chloinn air an 
àite fhèin, na daoine a bh’ann agus na duilgheadasan a bha feitheamh nan eilthireach. Cluinnear mun t-strì a bha eadar an dà 
chompanaidh, a’ Hudson’s Bay Co. agus an Northwest Co. a bha feuchainn ri smachd fhaighinn air obair malairt nam bian - 
gnìomhachas a bha gu math luachmhor aig an àm. 
 
Ron phrògram 
 
1.  Mìnich dhan chloinn beagan mu dhèidhinn nam fuadaichean agus mar a chaidh daoine fhuadach gus caoraich a thoirt         
a-steach nan àit’. 
 
2.   Bu chòir dhan chloinn Tiriodh agus Manitòba a lorg air mapaichean. 
 
An dèidh a’ phrògraim  
 
1  Tha iomradh anns a’ phrògram mun sheann dealbh a bha a’ sealltainn bàillidh a’ cur teaghlach a-mach às an taigh. Ag obair 
ann am buidhnean, faodaidh a’ chlann an dealbh seo a thoirt beò ann an dràma. 
 
2.  Faodaidh iad an dealbh a tharraing le maide-ghuail no peansail, a’ feuchainn ris an dealbhan aca a dhèanamh cho coltach ’s a 
ghabhas ri seann dealbhan. 
 
3.  Tha ionndrainn agus cianalas nochdte anns an òran a th’ anns a’ phrògram, agus tha sin gu math làidir ann an òran eile a 
rinneadh mu Mhanitòba - O mo dhùthaich ’s tu th’ air m’ aire. B’ fhiach dhan chloinn eòlas a chur air. Gheibhear na faclan 
agus am fonn ann an Folksongs and folklore of South Uist (Mairead Fay Shaw) air no ann an Do ghinealach eile - Dà fhichead 
òran a Uibhist a Deas (Iseabail T NicDhòmhnaill agus Fearchar MacIllFhinnein). 
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Aonad 1 - Eilthireachd 
 

Prògram 3 - An Innis Aigh 
 

Seinn an duan seo do ’n Innis Aigh 
An innis uaine as gile tràigh; 

Bidh sian air uairibh  
A’ cath gu cruaidh ris 

Ach ’s e mo luaidh a bhith ann a’ tàmh. 
 

C’ ait’ an tràith’ an tig samhradh ciùin? 
C’ ait’ an tràith’ a thig blàth air craoibh? 

C’ ait’ as bòidhche 
An seinn an smeòrach 
Air bhàrr nan ògan? 

’S an Innis Aigh. 
 

Tiugainn leamsa thun na tràigh 
’San fheasgar chiùin ghil aig ìsle làin, 

Is chì thu ’m bòidhchead 
S an liuthad seòrsa 

De dh’ eòin tha còmhnaidh an Innis Aigh. 
 

An t-iasg as fiachaile, dlùth do ’n traigh, 
Is ann m’ a chrìochan is miann leis tàmh, 

Bidh gillean iasgaidh 
Le drogha ’s liontan 

Moch, moch ’ga iarraidh mu Innis Aigh. 
 

O geàrr an ùine gu ’n teirig là, 
Thig an oidhche san iarr mi tàmh 

Mo chadal buan-sa 
Bidh, O, cho suaimhneach 

Ma bhios mo chluasag san Innis Aigh. 
 
 
 

An t-òran 
 
Rinneadh an t-òran le Aonghas MacIllFhialain (Aonghas Iain ’ic Iain ’ic Chaluim) a bha fuireach ann am Margaree ann an Ceap 
Breatainn. ’S ann à Mòrar a thàinig a sheanair. 
 
An sgeulachd 
 
Nuair a chaidh eilthirich Ghaidhealch gu Canada o chionn fhada, dh’ fhalbh iad ann am bàtaichean cunnartach agus              
mì-chofhurtail. A-nis faodaidh sinn an turas a dhèanamh ann an itealan luatha. Cluinnear anns a’ phrògram beagan mu cheann a 
tuath Canada, agus na seallaidhean a chithear ann. Cluinnear cuideachd mu na h-eilthirich a chaidh gu Alba Nuadh agus Prince 
Edward Island. Chaidh mòran Ghaidheal gu eilean Ceap Breatainn, agus gus an latha an-diugh tha mòran den t-seann dualchas 
Ghaidhealach maireann an sin. 
 
Ron phrògram  
 
Faodaidh a’ chlann Alba Nuadh agus Prince Edward Island a lorg air mapa. 
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An dèidh a phrògraim  
 
1..Faodaidh a’ chlann rannsachadh a dhèanamh mu chiall nam faclan “tundra,” “permafrost” agus “pingos*.” 
 
2.  Tha an t-òran seo a’ moladh àite. Tha mòran de dh’ òrain Ghàidhlig ann dhen t-seòrsa sin. Faodaidh a’ chlann feuchainn ri 
feadhainn dhiubh sin a lorg - gu h-àraid feadhainn a bhuineas dhan cheàirn den Ghàidhlealtachd anns a bheil ùidh aca fhèin. 
 
3.  Tha mòran de cheòl à Alba Nuadh a-nis air a chlàradh. Feuch ri èisteachd ri began dheth, gu h-àraid ceòl na fidhle agus 
òrain-luaidh. Mìnich began mu dhèidhinn dannsa-ceum. 
 
* Pingo - meall de ghreabhal no de chreig a bhios eadar 3m agus 60m ann an àirde agus eadar 15m agus 450m ann am meud. 
’S e reòthadh ùr foidhe, am measg an t-sìor-reòthadh, a dh’ adhbhraicheas iad. 

 



 
 

9 
 
 

www.bbc.co.uk/alba/foghlam 

CRAOLADH NAN GAIDHEAL    FOGHLAM    SGEUL AN ÒRAIN  EARRACH 2003 
 

 
Aonad - Eilthireachd 

 
Prògram 4 - An ataireachd àrd 

 
An ataireachd bhuan 

Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd, 
Tha torunn a’ chuain 

Mar chualas leam-s’ e’ n am phàisd, 
Gun mhùthadh gun truas  

A’ sluaisreadh gainneimh na tràgh’d  
An ataireachd bhuan, 

Cluinn fuaim na h-ataireachd àrd. 
 

Gach làd le a stuadh 
Cho luaisgeach, farumach bàn, 

’N a chabhaig gu cruaidh 
’S e gruamach, dosrach, gun sgàth, 

Ach strìochdaidh a luath ’s 
Aig bruaich na h-uidhe bh’ aig càch, 

Mar chaochail an sluagh 
Bha uair ’s a’ bhaile-sa tàmh 

 
’S na coilltean a siar 

Cha ’n iarrainn fuireach gu bràth, 
Bha m’ inntinn ’s mo mhiann 
A riamh air lagan a’ bhaigh, 

Ach iadsan bha fial 
An gnìomh, an caidreamh, ’s an àgh 

Air sgapadh gun dìon 
Mar thriallas ealtainn roimh nàmh. 

 
Ach siùbhlaidh mi ùat; 

Cha ghluais mi tuilleadh ’nad dhàil; 
Tha m’ aois ’us mo shnuadh 

Toirt luaidh air giorrad mo là, 
An àm dhomh bhi suaint’ 

Am fuachd ’s an cadal a’ bhàis 
Mo leabaidh dèan suas 

Ri fuaim na h-ataireachd àrd. 
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At t-òran 
 
Rinneadh an t-òran le Dòmhnall MacIomhair (1857-1935). B’ esan Dòmhnall Iain Ruaidh, (“Am ma’-sgoile Ruadh”). 
 
An sgeulachd 
 
Tha an sgeulachd ag innse mu Dhòmhnall Ma’ rotha, a fhuair toileachadh mòr a bhith a’ fuadach dhaoine ann an Leòdhas anns 
an 19mh linn. Mu dheireadh, sheas daoine na aghaidh ann am Beàrnaraigh, faisg air sgìre Uig. 
 
Mar a chluinnear anns a’ phrògram ’s ann an Quebec a bha na “coilltean a siar” a th’ air an ainmeachadh anns an òran. ’S ann 
dhan sgìreachd sin a chaidh na mìltean de dh’ eilthirich à Leòdhas, nam measg Dòmhnall Bàn Crosd’ à Uig, a bhean agus an 
seachdnar chloinne. Rinn Dòmhnall MacIomhair an t-òran An ataireachd àrd mar gum b’ e an seann bhodach fhèin a bha 
bruidhinn. 
 
Tha iomradh anns a’ phrògram cuideachd mu Dhòmhnall Moireasdan - “Am Megantic Outlaw.” 
 
Ron phrògram 
 
Bu chòir dhan chloinn Uig ann an Leòdhas agus sgìre Quebec ann an Canada a lorg air mapaichean. 
 
An dèidh a’ phrògraim 
 
1. Tha am prògram ag innse beagan mu dhèidhinn na rinn am Marquis of Stafford ann an Cataibh. Bu chòir dhan chloinn 
feuchainn ri barrachd fiosrachaidh a lorg mun chuspair seo. 
 
2.  Tha a’ chailleach anns an sgeulachd a toirt leatha “buarach” agus “cuibheall-shnìomha.” Faodaidh a’ chlann beagan de 
rannsachadh a dhèanamh mu na innealan a bha daoine a’ cleachdadh o chionn fhada nam beatha làitheil. 
 
3.  Bhiodh e iomchaidh nan dèanadh a’ chlann beagan de rannsachadh mu na fuadaichean ann an sgìre shònraichte anns a bheil 
ùidh aca fhèin. Is urrainn dhaibh am fiosrachadh a chur ri chèile air coimpiutair agus dealbhan a cur ris, gus leabhran beag a 
dhèanamh. 
 
Aonad 1 - Leabhraichean 
 
Eachdraidh  
Mightier than a lord  le Iain Fraser Griogor 
(Acair, Stornoway, 1979, ISBN 0861520300) 
 
A dance called America - The Scottish Highlands, the United States and Canada le  
James Hunter 
(Mainstream Publishing, Edinburgh, 1995, ISBN 18511588078) 
 
Òrain agus bàrdachd 
 
The Emigrant Experience - Songs of Highland emigrants in North America le  
Margaret MacDonell 
(University of Toronto Press, Toronto, 1982, ISBN 0802064892) 
 
Gaelic Songs in Nova Scotia le Helen Creighton & Calum MacLeod 
(Dept. of the Secretary of State - Canada, Ottawa, 1964) 
 
Eilean Fraoich - Lewis Gaelic Songs and Melodies le Comunn Gaidhealach Leòdhais  
(Acair, Steòrnabhagh, 1982, 0861520521) 
 
Cnoc Chùsbaig - Orain agus dàin le Uilleam MacCoinnich 
(Gairm, Glaschu, 1982, ISBN 901771708) 
 
Màiri Mhòr nan Oran deas. le Dòmhnall Eachann Meek 
(Gairm, Glaschu, 1977, ISBN 901771589)
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Aonad 2 - Cogadh 
 

Prògram 5 - Oran Arras 
 

Ghillean, march at ease! 
Rìgh na sìth bhith mar sinn 

A’ dol chun na strì 
’S chun na cill aig Arras, 
Ghillean, march at ease! 

 
Tha nochd oidhche Luain 

Teannadh suas ri fàire 
A’ dol chun na h-uaigh 

Far nach fhuasg’lear barrall 
Ghillean, march at ease! 

 
Tillidh cuid dhinn slàn 
Cuid fo chràdh làn fala 
’S mar a tha e ’n dàn 

Roinn le bàs a dh’ fhanas 
Ghillean, march at ease! 

 
Gus ar tìr a dhìon, 

Eadar liath is leanabh, 
Mar dhaoin’ às an rian 

Nì sinn sgian a tharrainn, 
Ghillean, march at ease! 

 
Gura lìonmhor fear is tè 

Tha ’n tìr nan geug nan caithris, 
Feitheamh ris an sgeul 

Bhios aig a’ chlèir ri aithris 
Ghillean, march at ease! 

 
Gura lìonmhor sùil 

Shileas dlùth ’s nach caidil 
Nuair thig fios on Chrùn 
Nach bi dùil rim balaich 
Ghillean, march at ease! 
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An t-òran 
 
Rinneadh an t-òran le Dòmhnall Dòmhnallach à Uibhist a Tuath - “Dòmhnall Ruadh Chorùna” (1887-1967). Bha e na bhall de 
na Camshronaich (7 th Batt.) anns a’ Chiad Coghadh, agus chaidh a dhroch leòn aig an t-Somme anns an Fhoghar 1916.          
B’ esan a rinn an t-òran ainmeil “An Eala Bhàn.”  
 
An sgeulachd 
 
Anns a’ phrògram tha saighdear òg anns a’ Chiad Chogadh ag innse mu bheatha làitheil anns na truinnsichean faisg air Arras 
anns a’ Fhraing. Tha fuaimean, aithris na sgeòil agus an t-òran fhèin a’ toirt dealbh dhan chloinn air an t-suidheachadh sgriosail 
anns an robh na saighdeirean a’ sabaid aig an àm. Bha iad fuar, a’ dol fodha ann am poll is eabar, air am bodhradh le fuaimean 
a’ bhlàir, agus air an cuartachadh le murt agus marbhadh. A bharrachd air a sin, bha iad ag ionndrainn an t-saoghail shìtheil a 
dh’ fhàg iad as an deaghaidh. 
 
Ron phrògram  
 
1.  Bhiodh e na b’ fheàrr began innse dhan chloinn mu chogadh 1914-18 agus mar a thòisich e. Mìnich cuideachd dè bh’anns na 
truinnseachan. Bhiodh e cuideachail nan gabhadh dealbhan dhiubh a lorg. 
 
2.  Bu chòir dhan chloinn Arras a lorg air mapa. 
 
An dèidh a’ phrògraim 
 
1. An dèidh bruidhinn mu dhèidhinn a’ phrògraim, beagan rannsachaidh a dhèanamh agus ma dh’ fhaodhte èisteachd ris         
a’ phrògram a-rithist, faodaidh gach neach leabhar-latha a chur ri chèile ag innse mu sheachdain na bheatha fhèin mar 
saighdear anns na truinnsichean. 
 
2.  Bu chòir dhan chloinn feuchainn ri shealltainn ann an gluasad a-mhàin cho doirbh ’s a bha e dhan t-saighdear coiseachd ann 
am poll, nuair a bha e fhèin fuar agus fliuch agus cudthrom aige ri tharraing. Gach uair a chluinneas iad comharra, bu chòir 
dhaibh stad gu grad mar gum b’ e iad fhèin na h-ìomhaighean ann an seann dealbh. 
 
3.  Ag obair ann am buidhnean, faodaidh a chlann smaoineachadh air dè bhuaidh a bh’aig a’ chogadh air na coimhearsnachdan 
às an do dh’ fhalbh na saighdearan - coimhearsnachdan a bh’ air am fàgail gun fhir òga fallain. Sgrìobhaidh aon neach anns gach 
buidheann na beachdan sin gus an innse dhan chòrr den chlas. 
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Aonad 2 - Cogadh 

 
Prògram 6 - El Alamein 

 
’Se nochd oidhche bhatail mhòir 
’S tha gach aon againn air dòigh, 

Le “rifle” ’s biodag thruis nar dòrn, 
Air bruachan ciùin El-Alamein. 

 
Tha ’n t-anmoch nis ri tarraing dlùth, 
Tha ghealach togail ceann ’s na neuill, 

’S tha balaich chalma ri cur cùrs, 
Air tulaich àrd El-Alamein. 

 
’S beag mo chàil bhith ’n so an dràsd; 
’S mòr gum b’ àill leam a bhith tàmh, 

An Eilean Leòdhais le mo ghràdh, 
Fo sgàil Fir Bhrèige Chalanais. 

 
Chan eil an so ach dùthaich thruagh, 

Chan eil deoch innte na biadh; 
“Bully Beef” is brioscaid chruidh, 

’Se sud am biadh tha againne. 
 

Bu shuarach leam bhith greis gun bhiadh, 
Greis gun thàmh is greis gun dìon, 

Ach tart ro-mhòr thug bhuam mo chiall 
‘S a dh’ fhàg mi ’n diugh ri fannachadh. 

 
Ach sud am “Fifty-first” an sàs, 

Seòid na b’ fheàrr cha deach gu blàr, 
Na Sìophorts, ’s Camronaich ’s Earr-Ghàidheal 

Cur smùid ast’ le ’n cuid bhiodagan. 
 

Tha nise seachdain agus còrr 
Bho chuir mi na rainn-s’ air dòigh, 
’S tha Rommel le chuid Afric Corp 

Air ruaig air falbh bho Alamein. 
 

Cha robh buaidh bha sud gun phrìs 
Phaigh sinn oirr’ le fuil ar crìdh, 

Tha sinn fàgail mìltean sìnnt’  
San uaigh an ùir El-Alamein. 

 
An t-òran 
 
Rinneadh an t-òran le Calum MacLeòid (Calum “Cuddy”) à Calanais. 
 
An sgeulachd 
 
Tha Tormod, saighdear ann an Ceann a Tuath Africa anns an Dàrna Cogadh a’ sgrìobhadh dhachaigh gu a mhàthair agus a 
bhràthair aig an taigh. Anns na litrichean gu a mhàthair feuchaidh e ri a dian bho na naidheachdan as miosa. Anns na litrichean 
gu a bhràthair, innsidh e gu math a bharrachd. Tha na litrichean agus an t-òran còmhla a’ toirt dealbh shoilleir dhan chloinn air 
cho sgriosail ’s a bha an suidheachdadh anns an robh saighdearan a bh’aig El Alamein. 
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Ron phrògram  
 
Bu chòir beagan innse dhan chloinn mu dhèidhinn cuin agus carson a thòisich an Dàrna Cogadh. Bhiodh e iomchaidh beagan 
innse dhaibh mu dhèidhinn carson a b’ feudar dha na saighdearan Breatannach a dhol gu Ceann a Tuath Africa. Mìnichibh 
dhaibh cuideachd cò bh’ ann an Rommel agus Montgomery, agus cò bh’anns an “Home Guard.” 
 
An dèidh a’ phrògaim  
 
1.  Anns a’ phrògram tha litrichean on t-saighdear gu a bhràthair agus a mhàthair aig an taigh. Faodaidh a chlann freagairtean 
bhuapasan a sgrìobhadh. 
 
2.  Tha fuaimean anns a’ phrògram de phlèanaichean cogaidh, bombaichean a’ spreadhadh, tancaichean agus gunnaichean 
mòra. Tha dealbh againn anns na litrichean air an fhàsach far an robh na saighdearan. Faodaidh a’ chlann feuchainn rin 
dealbhan fhèin dhen t-suidheachdadh a dhèanamh le crèadhonan no peansailean dathach. 
 
3.  Tha an saighdear òg ag ràdh, “Bithidh an saoghal nas fheàrr an turas seo ... gu cinnteach.” Faodaidh a’ chlann beachdachadh 
air dè bu chòir do riaghaltasan a bhith dèanamh nar latha fhìn gus an saoghal a dhèanamh nas sìtheile agus nas sàbhailte.
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Aonad 2 - Cogadh 

 
Prògram 7 - Fàgail Chluaidh 

 
Fàgail Chluaidh air oidhche Luain, 

a’ gluasad air muir-tràigh 
a dh’ fhàg m ’inntinn dubhach trom 

’s mo chridhe brùite làn, 
a’ togail cùrs’ oirre gu tuath, 

’n Atlantic buan fo sàil -  
O nach robh mi ’n tìr nam beann, 

an tìr nan gleann ’s nan àrd. 
 

An oidhche thuit oirnn gu luath 
’s chaidh watch chur suas gu h-àrd 

fear na toiseach, fear na dèidh 
’s fear air stiùir a bhàt; 

bha mis’ air gunna caol na smùid 
’s mo chùil air feadh air àit’ 

mus tig an Gearmailteach le foill 
gar foighneachd feadh an t-sàil. 

 
A’ Bhanrigh Iseabail cho luath 

ri nì chuir cuairt air sàl, 
’s bu mhòr mo dhùil sa mhadainn chiùin 

gu faicinn gleann mo ghràidh, 
gun gabhainn soraidh thar nan stuadh 

le tìr nam fuar-bheann àrd 
’s a cùrsa tron a’ Mhinch a tuath 

dol seachad suas ris làmh. 
 

’S mar tha gach nì san t-saoghal faoin, 
m’ aisling cha robh an dàn 

oir thuit a’ cheò oirnn san oidch’ 
’s bu ghann gu faicinn càch; 

thug siud mo dhoilgheas gu ceann 
is dh’ fhàs mi fann mar bha, 

’s mur b’ e an cladach bhith dhomh dall, 
gu feuchainn ann ri snàmh. 

 
O eilein bhig mo dheuchainn 

a dh’ fhàg mo chearb ro mhòr, 
dol seachad ri do chladaichean 
’s nach fhaicinn thu tron cheò, 

’s ged a thug mi spèis dhut  
thar gach oighreachd fo na neòil, 
gur iomadh oidhche chràiteach 

a dh’ fhàg thu mi gun dòigh. 
 

O ged gheibhinn uile chòir 
air gach òr tha fon a ghrèin, 

ged bheireadh iad gach stòras 
san t-saoghal mhòr dhomh fhèin, 

gum b’ fheàrr leam na gach nì dheth  
bhith sìnte fon an speur 

an gleann an fhraoich ’s na luachrach 
gun bhuaireadh ach mi fhèin. 
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’S e siud a rinn mo phianadh 
’s mo riasladh air gach dòigh - 

a liuthad latha ’s bliadhna 
nad chrìochan rinn mi spòrs, 

’s ma thilleas mise ’m bliadhna 
no gu sìorraidh thar na bhòids’ 
gu toir mi cuairt le m’ ribhinn 

far nach tuigeadh m’ inntinn bròn. 
 

An t-òran 
 
Rinneadh an t-òran le Murchadh Moireasdan à na Hearadh. 
 
An sgeulachd 
 
Tha gille beag a’ ceasnachadh a sheanar ma bheatha aig muir aig àm an Dàrna Cogaidh. Tha am bodach a’ cuimhneachadh air 
na làithean sin agus ag innse dha mu chuid de na tachartasan a bha air leth cudthromach anns a’ chogadh sin. 
 
Ainmichidh e cuid de na luing-chogaidh a bh’ aig Breatann agus a bh’ aig a’ Ghearmailt, agus mìnichidh e carson a bha na “U 
boats” Gearmailteach cho cunnartach. Tha iomradh ann mu chall na “Royal Oak” aig Scapa Flow, agus mar a b’ fheudar do 
Bhreatann cnapan-starra (Churchill Barriers) a thogail ann. 
 
Tha am bodach ag innse dhan ghille mu cho cudthromach ’s a bha e a bhith dian nam bàtaichean cargo anns a’ chuain Shiair. 
Innsidh e dha cuideachd mar a shàbhail bàtaichean beaga còrr is 300,000 saighdear Breatannach far chladaichean Dunkirk 
nuair a bha iad ann an cunnart a bhith air an sgrios. 
 
Ron phrògram 
 
1.  Faodar còmhradh a dhèanamh u na h-adhbharan a bhiodh e cudthromach do Bhreatann aig am àm a’ chogaidh gu leigeil 
leis na Gearmailtich an cogadh aig muir a bhuinnig. 
 
2.  Bhiodh e iomchaidh beagan innse air na h-adhbharan a bha Scapa Flow agus Dunkirk ainmeil ann an eachdraidh a’ chogaidh, 
agus bu choir an lorg air mapaichean. 
 
An dèidh a’ phrògraim 
 
1.  Faodaidh a’ chlann rannsachadh a dhèanamh ann an leabhraichean gus dealbhan de bhàtaichean-cogaidh a lorg - gu h-àraid 
feadhainn a bh’ann aig àm an Dàrna Cogaidh. Faodaidh iad cumaidhean bàtaichean-cogaidh a ghearradh à pàipear le dath glas 
agus na cumaidhean sin a chur air pàipear dubh, a’ crìochnachadh nan dealbhan le bhith cur stuadhannan na mara anns an 
dealbh le pàipear no canach, agus peant dorcha. 
 
2.  Chualas air a’ phrògram fear a’ leughadh nan naidheachdan. Ag obair ann am buidhnean, faodaidh a’ chlann iomraidhean a 
chur ri chèile mu na thachair aig Dunkirk, le fear naidheachd ag aithris, agus le còmhraidhean leis na sàighdearan a chaidh an 
sàbhaladh, agus le feadhainn a bh’ air na bàtaichean beaga. 
 
3.  Tha cianalas gu math làidir anns an òran aig a bhàrd. Foighnichibh dhan chloinn nam biodh iadsan anns an t-suidheachadh 
anns an robh esan, dè na rudan bu mhotha bhiodh iadsan ag ionndrainn. Faodaidh gach neach clàr a dhèanamh dhiubh. 
 
 
Aonad 2 - Leabhraichean 
 
Eachdraidh  
 
Fo sgàil a’ swastika le Dòmhnall Iain MacDhòmhnaill 
(Club Leabhar, Inbhir Nis, 1974, ISBN 902706284) 
 
Òrain is bàrdachd 
 
Dòmhnall Ruadh Choruna - Orain is dàin le Dòmhnaill Dòmhnallach à Uibhist a Tuath 
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(Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath, Loch nam Madadh, 1995, gun ISBN) 



 
 

18 
 
 

www.bbc.co.uk/alba/foghlam 

CRAOLADH NAN GAIDHEAL    FOGHLAM    SGEUL AN ÒRAIN  EARRACH 2003 
 

 
Aonad 3 - A’ mhuir 

 
Prògram 8 -  Deoch slàinte nan gillean 

 
Deoch slàinte nan gillean a b’ àill leam a thilleadh 

Mo chàileachd air mhire ga sireadh ’s an àm 
Cha b’ e rùn a bhi pòit a dh’ fhàg sunndach ga h-òl mi 

Ach cliù nam fear òga nach sòradh an dram. 
 

Gun gabh sinn an t-òran a rinneadh do Dhòmhnall 
Bho ’n tha e cho foghluimt’ air seòladh nan long 

Bho ’n fhuair e an t-urram eadar ‘China’ is Lunnainn 
Gur fèarr leam na m’ uile gun bhuithinn e ’n geall. 

 
Bha ’n Aeriel bhòidheachd gar feuchainn aig seòladh 

Gur h-i a bu chòir a’ bhi còmhl’ rinn san àm 
’S le mheud ’s fhuair thu dh’ fhoghlum an toiseach do thòisich 

gun bheat thu iad còmhla ’n am crosadh na Line. 
 

’S i ghearradh an fhairge mar shiosar air camraig 
Is Chinaman mailidheach na dhealbh air a sròin 

’S i thairngeadh an t-sùrdag air bhàrr nan tonn dubh-ghorm 
Mar fhiadh anns a’ bhùireadh air chùl nam beann mòr. 

 
Nuair thogadh tu h-aodach am bàrr a cruinn chaola  
’S i shnàmhadh gu h-aotrom mar fhaoileag nan tonn  
Gaoth-tuath ’s i na frasan mar luaidhe g’ a sadadh 

Is fuaim aig a darach ‘n àm sgapadh nan tonn. 
 

Tha na Sasunnaich tùrsach, ’s na Goill chan eil sùnnd or’ 
O ’n choisinn thu ’n cliù seo do dhùthaich nam beann 
Le ’d sgoilearachd Bheurla, ’s tu ’d sheòladair glèusda, 

Gheibh a’ ghaoth fo cuid bhrèidean ’n àm reubadh nan tonn. 
 

Gur mis’ th’ air mo leireadh ’sa mhaduinn ’s mi ’g èirigh, 
An driùchd air mo lèine ’s mi èisleanach fann, 
An China nan dunach ga m’ lot leis a’ chuileig, 

Gu ’m b’ fheàrr a bhi ’m Muile fo dhubhar nam beann. 
 
An t-òran 
 
A rèir an leabhair “Na Bàird Thirisdeach,” rinneadh an t-òran seo le fear a bha na shaor air bòrd an tea-clipper “Taeping”. 
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An sgeulachd 
 
’S e bhliadhna 1866 a th’ann. Tha fear den chrìutha a bh’ air bòrd an tea-clipper “Taeping” ag innse mu rèis nam bàtaichean sin 
eadar Sìona agus Lunnainn. ‘S e fear Dòmhnall MacFhionghuinn, à Hianais ann an Tiriodh, a bha na sgiobair air an “ Taeping” 
aig an àm. 
 
Anns a’ bhliadhna sin, bha bàta eile le sgiobair Albannach glè fhaisg air an Taeping nuair a bha iad faisg air deireadh an rèis. B’ e 
am bàta sin an “Ariel” fo stiùireadh Caiptean Keay. Bha an làn fàbharach dhan “Taeping” ge-tà, agus cheangail i mu fhichead 
mionaid ron “Ariel”. 
 
Mar thoradh air an dòigh anns do bhuinnig an “Taeping”, thug an Caiptean MacFhionghuin seachad do Chaiptean Keay an 
dàrna leth dhen duais de £100 a fhuair e. 
 
Ron phrògram  
 
Mìnichibh beagan dhan chloinn mu na “tea-clippers” a bha tarraing teatha gu Breatann a Sìona. 
 
An dèidh a’ phrògraim 
 
1.  Èist ris an teip a-rithist, ach a’ coimhead air mapa dhen t-saoghal gus coimhead air an t-slighe a bha na bàtaichean a’ leantail 
anns an rèis. 
 
2.  Feuch ri dealbhan de “tea-clippers” agus bàtaichean beaga Sìonach a lorg ann an leabhraichean. Le eòlas air coltas nam 
bàtaichean, faodar dealbhan a tharraing de na bàtaichean aig toiseach an rèis. 
 
3.  Tha iomadach seòrsa de “bhàta” ann. Foighnichibh dhan chloinn co mheud seòrsa as urrainn dhaibh ainmeachadh. Tha 
faclair Dwelly t.d 78 agus faclairean Beurla gu Gàidhlig gu math cuideachdail airson na h-eacarsaid seo. 
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Aonad 3 - A’ mhuir 

 
Prògram 9 -  Ma thèid mise tuilleadh a Leòdhas nan cruinneag 

 
Ma thèid mise tuilleadh a Leòdhas nan cruinneag, 

Ma thèid mise tuilleadh a dh’ innis nan laoch, 
Ma theid mi ri m’ bheò dh’ eilean Leòdhas nam mòrbheann 

Cha till mi ri ’m bheò as gun òrdugh an rìgh. 
 

Mu dheireadh an t-samhraidh, ’s ann thàinig mi nall as 
Bha ’n teas orm trom, anns an àm bhithinn sgìth 

Ag iasgach an sgadain a shamradh ’s a dh’ earrach 
’S a’ Bhruaich ’s ann an Sealtuinn ’s an Arcamh nan caol. 

 
Bidh sgiobair a’ stiùireadh ’n a chanabhas dùinte 

’S bidh ise gu siùbhlach a’ rùsgadh nan tonn, 
An fhairge ’n a cabhadh mu ghualainn an fhasgaidh 

’S na glinn a’ dol seachad ’s a hailleard a’ dìosg. 
 

Nuair thèid air an fheasgar ’s a ruigear am banca 
’S a gheibhear e cabhaig a mach aisd’ na lìn 

Gu ’n tèid sinn thar bòrd aist’ a-steach do ’n tigh-òsda 
’S gun tarruing sinn stòpa le òran math gaoil. 

 
’Nuair thilleas sinn dhachaidh le ’r bàta làn sgadain 

’s a gheibh sinn le cabhaig bho ’n chaillich an tì  
Gu ’n tèid sinn cho spaideil tre shràidean a’ bhaile 
’S nuair chì sinn ar leannain gu ’n las sinn a’ phìob. 

 
An t-òran 
 
Chan eil fios le cinnt cò rinn an t-òran seo. Gheibhear na faclan agus am fonn anns an leabhar Eilean Fraoich. 
 
An sgeulachd 
 
Tha an sgeulachd mu na bliadhnaichean nuair a bha mòran de dh’ iasgairean anns na h-Eileanan an Iar ag obair air iasgach nan 
sgadan. Bha an gnìomhachas seo air làn-ìre eadar mu 1900 agus 1910, ach chrìon e gu mòr anns na bliadhnaichean eadar an dà 
chogadh mhòr. 
 
’S e fear den chriutha aig bàt’-iasgaich, an “Eilidh-Ann” a tha bruidhinn anns an sgeulachd. Innsidh e mar a bhiodh an t-seusan 
iasgaich a’ maireachdainn bhon earrach gu deireadh an fhoghair, agus mar a dh’ aithnicheadh na h-iasgairean aig an àm sin càit 
an lorgadh iad na sgadain. Bhiodh na boireannaich òga ag obair anns na stèiseanan far an robhar a’ cutadh agus a’ pacaigeadh 
nan sgadan. Uaireannan, bhiodh na ceudan de bhàtaichean a’ tighinn gu port aig an aon àm. Nuair a bhiodh an t-seusan 
seachad, bhiodh na h-iasgairean a’ dol dhachaigh. Chuireadh iad seachad mìosan a’ gheamhraidh a’ dèanamh agus a’ càradh nan 
lìon, agus a deisealachadh nam bàtaichean. 
 
Mar a chluinnear anns an sgeulachd, bha beatha mì-chofhurtail agus cunnartach aig na h-iasgairean. A dh’ aindeoin sin, bha an 
obair gan tarraing air ais gu muir uair is uair. 
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Ron phrògram  
 
1.  Mìnichibh beagan dhan chloinn mu iasgach nan sgadan agus mun àm a bha sin na ghnìomhachas gu math mòr. 
 
2.  Bu chòir dhan chloinn na h-àiteachan a leanas a lorg air mapa de dh’ Alba: Bàgh a’ Chaisteil, Steòrnabhagh, Sealltainn agus 
Arcaibh, Inbhir Uig, A’ Bhruaich (Fraserburgh). 
 
An dèidh a’ phrògraim 
 
1.  Dèanaibh “banca-fhaclan” le ainmean seòrsachan eile de dh’ èist-mhara. Faodar seo a dhèanamh cuideachd le ainmean 
seòrsachan de dh’ eòin mhara. (Tha cuid dhiubh air an ainmeachadh anns a’ phrògram.) 
 
2.  An dèidh coimhead air dealbhan de na stèiseanan far an robhar a’ cutadh agus a’ sailleadh nan sgadan, faodaidh a’ chlann 
dealbhan de na boireannaich, na barrailtean is eile a dhèanamh. Faodar dealbh dhe na bàtaichean iasgaich aig a’ phort a chur 
air a chùl. 
 
3.  Tha am prògram ag innse mu cho stoirmeil ’s a bhitheadh a’ mhuir aig amannan. Tha mòran de luchd-ciùil air dealbh dhen 
mhuir a dhèanamh ann an ceòl. Feuchaibh ri eiseimpleir (ean) a lorg ris an èist a’ chlann m.e. Four Sea Interludes from Peter 
Grimes (Storm) le Benjamin Britten; A Sea Symphony le Vaughan Williams; Fingal’s Cave Overture le Felix Mendelssohn; The 
Brendan Voyage le Shaun Davey. Faodar na pìosan ciùil a chleachdadh cuideachd ma bhios a’ chlann a’ dèanamh dealbh den 
mhuir ann an ealain no ann an gluasad.
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Aonad 3 - A’ Mhuir 
 

Prògram 10 - Tha mi seo ’s na h-Innseachan 
 

Tha mi ’n so sna h-Innseachan 
Air bàt’ gun bhiadh gun dòigh, 

’S an teas a’ toirt an neart bhuam 
’S gam fhàgail-sa gun treòir, 

Nuair thig an oidhch cha chaidil mi, 
Bidh ainmhidheachd ’s droch dhòigh 
’S mòr gum b’ fheàrr bhith ’n uair sin  

Am Mealbost ghorm an fheòir. 
 

’S mairg air oidhche gheamhraidh 
Bhith ri seòladh bhàrr nan tonn 

’N fhairge throm ga bualadh 
’S gam fhàgail-sa gun sunnd 

Fear nam bann toirt òrdugh dhuinn 
Le mòr-chuis mhòr ’na chainnt, 

’S gur aognaidh fuar bhith fuasgladh, 
’S a ceangal suas san oidhch. 

 
Nuair theid mi chun na cuibhle 
Tron an oidch air drochaid àrd, 

’S nach fhaicear leam a’ chombaist 
Ach gann le smùid an t-sàil, 

Gur tric a bhios mi smuaineachadh 
An aon do ’n tug mi gràdh, 

Is truagh nach robh mi còmhla rithe 
A’ dìreadh bho ’n tràigh bhàn. 

 
’S tric ’na aobhar iognaidh leam 

An lòn air bheil mi beò, 
Gach annlan innt’ air tarraing air 
Cur goireasachadh ’nam fheòil 

Cha dean mo chàil dhomh làmh thoirt 
Gu thàrladh chum mo bheòil 

Dè ’n t-iongnadh leibh a chàirdean 
Mo chnàmhan bhith gu treòir. 

 
Nach sona dha ’n an òigridh 

Tha ’n dùthaich m’ eòlais tàmh, 
’S a ghlanas suas le sòlas 

’S theid gu dòigheil ghabhail sràid 
Chan ionnan sin ’s an seòladair 
Tha ’na bhòtunnan gun tàmh 
’S a laigheas suas air cluasaig 
A bhios fuaraidh aig an t-sàl. 

 
Mo chomhairle do gach seòldair 

Tha seòladh air a’ chuan, 
Iad mac-nam-braich a sheachnadh 

Oir is fear  e tha gun truas; 
Nach iomadh fleasgach tapaidh 
Air na rinn a bhlas toirt buaidh, 

Tha ''n diugh mar chaor’ air seacharan 
‘S nach till do ’n dachaidh cuairt. 
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Ged as truagh an tràth seo 
Bhith sna tìrean fada thall 

Gun aon neach a bheir aoidheachd dhomh 
No labhras rium mo chainnt, 

Ach mus e ’s gun dàn do Ghleann na Pairc 
Gun till I sàbhailt leinn 

Ni aoigheachd bhlàth an gnùis na pàisd 
Gach àmhghair chur air chall. 

 
An t-òran  
 
Rinneadh an t-òran le Murchadh Dòmhnallach (Murdo Sheumais) à Mealbost Bhuirgh. Gheibhear barrachd fiosrachaidh mun 
bhàrd ann am Bàrdachd à Leòdhas. 
 
An sgeulachd 
 
Tha an sgeulachd stèidhichte air bhòidse a rinn am bàrd agus companach dha air a’ bhàta-smùide “Gleann na Pàirc,” as dèidh 
a’ Chiad Chogaidh. Tha an sgeulachd air a h-innse mar gum b’ e am bàrd fhèin a tha ’g aithris na sgeòil. 
 
’S ann sna h-Innseachdan an Iar a bha am bàta ag obair, aig àm nach robh companaidhean ro dhèidheil air a bhith cur 
riaghailtean sàbhailteachd an gnìomh. Bha am biadh agus na àiteachan fuirich a bh’ air bòrd air leth dona. As t-samhradh bha 
am bàrd a’ fulang leis an teas agus am pathadh. ’Sa gheamhradh bhiodh stoirmean eagallach ann. A bharrachd air a sin, bhiodh 
maraichean a’ call am beatha ann an tubaistean, no le tinneasan m.e. malaria. 
 
Mar a chluinnear anns a phrògram ge-tà, cha b’ fhada gus an d’ fhuair Murchadh dòigh air cùisean a dhèanamh beagan na b’ 
fheàrr dha fhèin. 
 
Ron phrògram 
 
Bu chòir dhan chloinn na h-Innseachan an iar a lorg air mapa. 
 
An dèidh a’ phrògraim 
 
1.  Faodaidh a’ chlann beagan de rannsachadh a dhèanamh mu dhèidhinn nan Innsean an Iar, mar a bha iad agus mar a tha iad 
nar latha fhìn. 
 
2.  An-diugh bithidh mòran a’ dol air an saor-làithean dha na h-Innsean an Iar, agus chithear sanasan ann am pailteas ann am 
bùithtean-turasachd. Faodaidh a’ chlann sanasan a dhèanamh ag innse carson am bu chòir do luchd-turais a dhol ann. 
 
3.  Bhiodh e iomchaidh nan èisteadh a’ chlann ris ceòl às na h-Innsean an Iar. 
 
 
 
 
 
Aonad 3 - Leabhraichean 
 
Eachdraidh  
 
Clann-nighean an sgadain le Tormod Calum Dòmhnallach agus Leslie Davenport  
(Acair, Steòrnabhagh, 1987, ISBN 086152053X) 
 
Òrain agus Bàrdachd 
 
Na Bàird Thirisdeach deas. Leis ann Urr. Eachann Camhsron 
(An Comunn Thirisdeach/The Tiree Association, 1932) 
 
Bàrdachd a Leòdhas air a cruinneachadh le Tormod MacLeòid 
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(Gairm, 1969, Glaschu) 
 
Eilean Fraoich: Lewis Gaelic Songs and Melodies Comunn Gàidhealach Leòdhais  
(Acair, Stornoway, 1982, ISBN 0861520521) 
 
 


