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THA còrr agus seachdain air a 
dhol seachad bho chaidh an 
Reifreann a chumail, agus mean 
air mhean tha aire luchd-naidh-
eachd a’ gluasad gu bhith meòr-
achadh air cùisean eile. Bha a’ 
bhòt faisg gu leòr, ach aig deir-
eadh an latha chaidh le muinntir 
an Aonaidh. Tha luchd-poilitigs 
air tòiseachadh a’ beachd achadh 
mar-thà air an ath thaghadh a 
bhios aig Westminster.

Ach chan eil a’ cheist mu neo-
eisimeileachd a’ dol a dh’fhalbh. 
Bha dùsgadh ann an Alba air 
gach taobh dhen deasbaid, tha 
daoine nach do bhòt riamh a-nis 
a’ gabhail ùidh ann am poilitigs, 
agus gu cudromach bhà agus 
thà daoine air an dà thaobh ag 
iarraidh gun atharraich cùisean. 
Chan eil an status quo gu leòr 
dhaibh tuilleadh.

Cuideachd, ma tha na figearan 
bhon phòl aig Lord Ashcroft 
(deas), a chaidh a ghabhail as 
dèidh a’ bhòt, a’ sealltainn dad 
dhuinn, se gu bheil a’ mhòrchuid 
de dhaoine nas òige na 55 ag 
iarraidh neo-eisimeileachd, agus 
gur e an gineal ach as sine as 
motha a thug taic dhan Aonadh. 
Shaoileadh tu bho sin gu bheil 
taic air son neo-eisimeileachd a’ 
dol a dhol am meud ri ùine.

Se an rud a tha iongantach 
dhòmhsa gun do bhòt uiread de 
dhaoine air son neo-eisimeil-
eachd. Thoradh thàinig iad fo 
chuideam anabarrach mòr gun 
sin a dhèanamh. Sna làithean mu 
dheireadh dhen iomairt, nochd 
na companaidhean mòra, na 
bancaichean agus na gaisgich 
mhòra bho phàrtaidhean an 
Aonaidh, ’s iad uile a’ toirt rabh-
adh mu na thachradh nam bhòt-
adh Alba air son neo-eisimeil-
eachd. Cuideachd bha na dòigh-
ean-aithris aig na meadhanan, a 
chuireadh na draghan glè thric 

aig bàrr na duilleige no aig tois-
each a’ phrògraim.

Ach bhòt iad (45 ás a’ cheud 
dhe na daoine a bhòt), mi fhìn 
’nam measg, air son neo-eisimeil-
eachd, agus air diofar adhbharan. 
Agus ged nach do dh’atharraich 
an saoghal mar a bha mise no 
iadsan an dòchas, tha an saoghal 
againn fhathast air atharrachadh.

Tha mi creidsinn gun do chuir 
e iongnadh air luchd-taice an 
Aonaidh gun robh na bha sin de 
dhaoine deònach bhòtadh air 
son an t-Aonadh fhàgail. Oir 
bha iad air a dhèanamh soilleir 
dhaibh dè na cunnartan a bh’ 
ann, agus thug iad luaidh air na 
buannachdan a gheibh Alba bho 
bhith mar phàirt den Rìoghachd 
Aonaichte. Tha a-nis sluagh mòr 
ann an Alba a tha air sealltainn 
gu bheil iad ag iarraidh neo-eis-

imeileachd. Feumaidh pàrtaidh-
ean an Aonaidh greimeachadh 
agus dèiligeadh ri sin.

Cuideachd, tha figearan a 
chaidh fhoillseachadh o chionn 
ghoirid a’ sealltainn gu bheil 
ballrachd a’ Phàrtaidh Nàiseanta 
air a dhol an àirde gu mòr as 
dèidh an Reifrinn, bho 25,642 gu 
còrr agus 65,047, sin a’ ciallach-
adh gur e an SNP an treas pàr-
taidh as motha san RA a thaobh 
ballrachd. Bha e follaiseach gun 
robh gu leòr de dhaoine a 
bhòtadh mar as trice air son a’ 
Phàrtaidh Làbaraich air bhòtadh 
air son neo-eisimeileachd. Tha 
sin agus mar a tha ballrachd a’ 
Phàrtaidh Nàiseanta air a dhol 
an àirde uiread a’ togail tòrr 
cheis tean mun ath thaghadh 
Pàrlamaid ann an Alba. Dè a 
thachras ma gheibh am Pàrtaidh 

Nàiseanta mòrchuid nas motha 
buileach aig an ath thaghadh?

Tha sinn a’ faicinn mar-thà 
nach urrainn dha na pàrtaidh-
ean a thug gealladh seachad ron 
Reifreann mu chumhachdan a 
bharrachd dha Pàrlamaid na h-
Alba aontachadh mu mar a thèid 
na cumhachdan sin a thoirt gu 
buil. Tha na Tòraidhean air son 
coimhead air cumhachdan do 
Shasainn agus cuideachd air a’ 
cheist mu mar a bhios Buill 
Albannach a’ bhòtadh an-dràsta 
air cùisean Sasannach aig West-
minster. Tha Èirinn a-Tuath agus 
a’ Chuimrigh ann cuideachd. An 
uair sin tha UKIP agus a’ cheist 
mun Roinn Eòrpa.

Tha an Reifreann air seallt-
ainn do dhaoine gum faod cùis-
ean a bhith eadar-dhealaichte – 
tha dùsgadh air tighinn, chan 

ann an Alba a-mhàin, ach cuid-
eachd ann an Sasainn agus sna 
dùthchannan eile san RA gu ìre. 
Leis an ùidh a nochd daoine an 
Alba san Reifreann, tha iad air 
sealltainn do luchd-poilitigs gu 
bheil cùisean ann fhathast a 
bheir orra tighinn a-mach a 
bhòtadh, agus a bheir orra a dhol 
gu coinneamhan poilitigeach. 
Tha an Reifreann cuideachd air 
sealltainn gu bheil daoine deòn-
ach an dìlseachd a bh’ aca air son 
aon phàrtaidh a chur an dàrna 
taobh nuair a thig e gu ceist mar 
a bh’ aca san Reifreann – chan eil 
teadhair a’ phàrtaidh buileach 
cho làidir ’s a bha daoine an dùil.

Tha mi an dòchas gun cum 
daoine orra a dhol an sàs ann am 
poilitigs, gun tuig iad an cumh-
achd a th’ aca anns gach taghadh. 
Se an rud as motha a chuir eagal 
air na companaidhean mòra ’s na 
margaidhean ionmhasail nach 
robh smachd aca air na bha a’ 
dol a thachairt san Reifreann. 
Tha smachd againne mar luchd-
bhòtaidh fhathast air na thach-
ras, faodaidh an duine beag 
innse dhan duine mhòr mar bu 
chòir an saoghal a bhith.

Nuair a bhòt mi air son neo-
eisimeileachd, cha do rinn mi air 
son bratach e, no air son blàr a 
chaidh a chur o chionn 700 
bliadhna, no air adhbharan nàis-
eantachd sam bith, ged a tha mi 
moiteil gu leòr á Alba ’s an iom-
adh cultar a tha mar phàirt dhen 
dùthaich an-diugh. Bhòt mise air 
son cothrom na Fèinne a thoirt 
dhan a h-uile duine: air son cur 
ás do dh’anacothrom, ana-caith-
eamh agus bochdainn. Tha mi 
dhen bheachd gur e an dòigh as 
fheàrr feuchainn ri sin a dhèan-
amh, dùthaich fa leth a stèidh-
eachadh nach bi fo smachd 
luchd-poilitigs a tha riochdach-
adh nan earrainnean as beart-
aiche dhen t-sluagh. Bhòt mi air 
son an ath ghinealaich.

■ LE teicneòlasan ùra, faodaidh 
gun gabh stòrasan ola a’ Chuain 
a-Tuath a chumail a’ dol na 
deicheadan de bhliadhnaichean 
nas fhaide dhan àm ri teachd. Se 
sgioba aig Heriot-Watt a leasaich 
an innleachd ùr. Cha robh guth 
oirre an t-seachdain sa chaidh.

■ THA InchCape Offshore 
Energy a’ dol a thoirt lùths 
gu tìr aig Cùil Choinnich 
(Cockenzie), Loudaidh an-Ear, 
ach thagh iad pìos fearainn far 
a bheilear a’ tuigsinn gun deach 
còrr agus 450 de na mairbh 
bho Bhlàr nam Panaichean (21 
Sultain 1745) a thiodhlacadh, a’ 
mhórchuid dhiubh a’ sabaid air 
taobh an Aonaidh. Tha muinntir 
na sgìre agus Urras a’ Bhlàir 
fiadhaich, ’s tha an t-Urras a-nis 
air planaichean a chur air adhart 

son “achadh cuimhneachaidh” le 
clàir-chuimhne do na mairbh on 
dà thaobh. Le taic bho Bhòrd na 
Gàidhlig, tha soidhnichean 
dà-chànanach a’ dol suas 
timcheall air làrach a’ bhlàir.

■ THA am poileas a’ 
rannsachadh “Nas Fheàrr 
Còmhla” feuch an do bhris iad 
riaghailtean taghaidh le fios 
fhaighinn air toradh cuid de na 
bhótaichean puist seachdainean 
ro Latha an Reifrinn. Dh’fhaodte 
càin £5,000 no binn prìosan 12 
mìosan a chur air na ciontaich.

■ BHUANNAICH Lisa Anne 
Fiona NicDhòmhnaill farpais 
bàrdachd Ghàidhlig Wigtown 
2014. Air am moladh bha Eoghan 
Stiùbhart, Deborah Moffatt, 
Sandy Jones agus Rody Gorman.

‘Bhòt mi air son an ath ghinealaich’
ALASDAIR H CAIMBEUL

BHA sinn air bhioran agus a’ 
feitheamh le dòchas, ach cha 
robh ro fhada gus an do thuig 
sinn nach robh a’ dol leinn. Bha 
“Cha Bu Chòir” air thoiseach agus 
chaidh neo-eisimeileachd ás an 
t-sealladh. Thuirt am Prìomh 
Mhinistear gun do chaill sinn 
an Reifreann ach gum maireadh 
ar ceann-uidhe. Chòrdadh e ris 
na mìltean gun ghnothach a 
bhith aca ri Lunnainn, ach chuir 
burraidhean mòra Shasainn an 
t-eagal orra.

Mar phàirt dhan iomairt air 
son “Cha Bu Chòir”, agus eagal 
am mionaich orra, gheall na trì 
pàrtaidhean mòra gum faigh 
Alba tuilleadh chumhachdan. 
Air sàilleabh sin tha Ailig 
Salmond dhan bheachd gu bheil 
Alba gu math nas fhaisge air a 
bhith neo-eisimeileach. Thuirt 
Alastair Darling gu bheil e air a 
chiall a chall, ach bidh esan fo 
imcheist leis an naidheachd gun 
tàinig àrdachadh 154 ás a’ cheud 
air ballrachd an SNP an dèidh an 
Reifrinn. Tha àireamh nam ball 
air èirigh bho 17,000 gu 65,047, 
agus is i a-nis an treas pàrtaidh 
san Rìoghachd Aonaichte.

Nuair a bha mi dol do sgoil 
bheag Thrumaisgearraidh, a tha 
a-nis dùinte, bha tidsear againn a 
bha ag innse dhuinn mar a theab 
Alba a dhol fodha mura b’e mar 
a thachair ann an 1314. Bha sinn 
air ar beò-ghlacadh leis mar 
a sgolt am Brusach an clogad 
agus an ceann aig de Bohun. 
Shoirbhich le Brus an dèidh sia 
oidhirpean.

Cha toir e idir cho fada le 
Nicola a-nis aig an stiùir, agus 
bidh Alba ’na dùthaich bheag 
bheartach ’s gun sgeul air an 
armachd niùclasaich a tha a’ 
gànrachadh àrainn Chluaidh.
TORMOD E DÒMHNALLACH

Boinne ann am beul na gaoitheCho coltach ’s cho eu-coltach ’s a tha sinn

Dà ìomhaigh on taisbeanadh “Wadlu-gnana / Freumhaichte / Grounded” a tha ri fhaicinn san 
Lanntair, Steòrnabhagh, gu 18 Dàmhair. Tha Judith Parrott air dealbhan camara, audiovisuals, 
fuaim agus rosg a chur ri chéile bho na h-amannan a chuir i seachad còmhla ris na Wangkangurru, 
na h-Arrarnta ’s na h-Arrernte ann am fàsach Meadhan Astràilia agus còmhla ri Pròiseact nan 
Ealan agus Ceòlas sna h-Eileanan. Tha na dealbhan, 44 dhiubh, ’nam paidhrichean tron ionnsaich 
sinn cho coltach ’s cho eu-coltach ri chéile ’s a tha an dà àite ’s an dà shluagh: aon nì ann an 
cumantas eadar na dhà seo se an dath ruadh. Chì sinn craobh lom ann an loch uisge taobh thall 
an dùin-ghainmhich ris an can iad Npapa-npandaka ann am Pàirce Nàiseanta Munga-Thirri agus 
craobhadh na cròice sa ghaoith aig Lewis MacCoinnich ’s e a’ feamnadh air taobh Loch Eireasoirt.

Cha toir e 
fada le Nicola 
aig an stiùir 

Bu chòir Pàrlamaid Shasann-
ach fa leth a bhith stèidhich-
te: pàrlamaid a riaghlas Sas-
ainn a-mhàin. Is fheudar do 
Phàrlamaid na Rìoghachd 
Aonaichte dèiligeadh le cùis-
ean air feadh na Rìoghachd 
Aonaichte nach eil fo chùram 
nam pàrlamaidean devolved. 
Mar sin, is fheudar do gach 
ball Albannach aig pàrlamaid 
Westminster (buill SNP ’nam 
measg) pàirt a ghabhail ann 
an cùisean Sasannach bho seo 
a-mach gus am bi Pàrlamaid 
Shasannach stèidhichte.
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