
‘Na Trioblóidí’ - 
Iarmhairtí fadtréimhseacha 
agus gearrthréimhseacha na 

Críochdheighilte 
in Éirinn.
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Ó cuireadh críochdheighilt i bhfeidhm in Éirinn sa bhliain 1921, is minic a bhain na sé chontae 
thuaidh den tír, a ndearnadh 'Tuaisceart Éireann' díobh chóir a bheith céad bliain ó shin, ceannlínte 
na nuachta amach, go háirithe le corradh is daichead bliain anuas, mar gheall ar an fhoréigean ar 
tugadh ‘na Trioblóidí’ air.

Cá mhéad eolais atá agatsa ar na Trioblóidí (idir chúrsaí an lae inniu agus na laethanta atá caite) – 
déan plé leis an mhúinteoir agus leis an chuid eile den rang.

GNÍOMHAÍOCHT 1
Bí ag obair i mbeirteanna nó i ngrúpaí beaga. 
Amharc ar na leathanaigh ‘An Fhianaise’ agus ‘Ráitis 
ar Chúiseanna’.

• Déan na cúiseanna agus an fhianaise seo a 
eagrú in ord cróineolaíochta

• Déan na cúiseanna agus an fhianaise seo a 
rangú

a) ina gcúiseanna gearrthréimhseacha
b) ina gcúiseanna fadtréimhseacha

• Déan iad a eagrú
a) ina gcúiseanna sóisialta
b) ina gcúiseanna eacnamaíochta
c) ina gcúiseanna polaitiúla
d) ina gcúiseanna creidimh

Thiocfadh leat mapa coincheap, clár scéalta, nó 
léaráid a úsáid le do mhíniú féin ar na cúiseanna 
seo a chur chun tosaigh.

Bain úsáid as an fhráma scríbhneoireachta ar an 
chéad leathanach eile le cur síos agus míniú a 
dhéanamh ar na cúiseanna gearrthréimhseacha 
agus fadtréimhseacha is tábhachtaí a bhí leis 
na ‘Trioblóidí’. Thiocfadh leat taighde breise a 
dhéanamh ar an idirlíon nó sa leabharlann le 
chuidiú leat an tasc seo a chur i gcrích.

Is iomaí grúpa, thar na blianta, a 
raibh ról acu san fhoréigean.
Thuas: Constáblacht Ríoga Uladh 
agus Arm na Breataine
Ar dheis: Paraimíleataigh 
Aontachtacha. Óglaigh Uladh nó an 
UVF dream amháin acu.
Thíos: Paraimhíleataigh 
Phoblachtacha, an tIRA agus an 
tINLA.
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Tá roinnt mhaith fáthanna gearrthréimhseacha agus fadtréimhseacha taobh 

thiar de na trioblóidí in Éirinn. Ar chuid de na cúiseanna gearrthréimhseacha 

bhí . . .

Ar na cúiseanna fadtréimhseacha is tábhachtaí bhí . . .

Ceann amháin de chúiseanna fadtréimhseacha na ‘dTrioblóidí’  . . .

Is é a bhí i gceist leis seo . . . srl.

Mar an gcéanna, ceann eile de chúiseanna fadtréimhseacha na ‘dTrioblóidí’  . . .

bhí sé seo tábhachtach mar  . . .

Ar na cúiseanna fadtréimhseacha eile bhí . . . 

Bhí na rudaí seo tábhachtach mar . . .

Ar na cúiseanna gearrthréimhseacha is tábhachtaí bhí . . .

Ceann amháin de chúiseanna gearrthréimhseacha na ‘dTrioblóidí’  . . .

Is é a bhí i gceist leis seo . . . srl.

Mar an gcéanna, ceann eile de chúiseanna gearrthréimhseacha na ‘dTrioblóidí’  

. . .

bhí sé seo tábhachtach mar  . . .

Ar na cúiseanna gearrthréimhseacha eile bhí . . . Bhí na rudaí seo tábhachtach 

mar . . .

Mar chonclúid . . .  (Is féidir conclúid a bhunú ar na pointí agus ar an eolas 

thuas)

Cad chuige ar thosaigh na 'Trioblóidí' in Éirinn?
Fráma Scríbhneoireachta
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Gníomhaíocht 2

Bí ag obair le comrádaí ranga nó mar chuid de ghrúpa. Samhlaigh 
gur ionadaí thú de chuid Grúpa Idirnáisiúnta Síochánaíochta agus 
go bhfuil sé de chumhacht agat idirghabháil a dhéanamh, ag am 
ar bith san fhichiú haois, leis na ‘Trioblóidí’ a sheachaint.

• Socraigh cá huair a ndéanfadh sibh idirghabháil san Fhichiú 
hAois. Seans, mar shampla, go socródh sibh ar idirghabháil a 
dhéanamh go díreach roimh an Chéad Chogadh Domhanda, 
in 1922, nó go fiú sna 1960idí.

• Cén réiteach eile a bheadh agaibhse ar an scéal (seachas 
críochdheighilt). Thiocfadh libh an fráma scríbhneoireachta 
thíos a úsáid leis an socrú s’agaibh a leagan amach:

Tá socraithe againne, ionadaithe ón ghrúpa 
 idirghabháil a dhéanamh sa bhliain

Roghnaigh muid an bhliain seo mar 

An réiteach a bheadh againne ar an scéal

Dar linn go n-éireoidh leis an réiteach seo mar 

Anois
 
Déan an réiteach s’agaibh a chur i láthair na ndaoine eile sa rang. Thig leis an rang plé a 
dhéanamh ar éifeachtacht an réitigh – cé acu a d’éireodh leis nó nach n-éireodh.

Gníomhaíocht Leantach.

Scríobh freagra gairid (níos lú ná céad focal) ar an cheist seo a leanas.

‘Bhí ‘Trioblóidí’ na hÉireann dosheachanta’

An aontaíonn tú?
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Cathair 
Dhoire

56:44

79:21

56:44

81:19
75:25

56:44

45:55 31:69

41:59

20:80

24:76
Béal 
Feirste

An Fhianaise

Foinse A: Léirítear 
sa léarscáil seo 
céatadáin na 
gCaitliceach agus 
na bProtastúnach 
i ngach contae i 
gCúige Uladh sula 
ndearnadh an 
chríochdheighilt. 
Dún na nGall, 
an Cabhán agus 
Muineachán na trí 
chontae nach raibh i 
'dTuaisceart Éireann.' 

Foinsí B & C: 
(thuas agus ar 
clé) Saighdiúirí 
na Breataine ar 
shráideanna 
Dhoire i dtús na 
1970idí.

Foinse D: Samplaí 
den leatrom sna sé 
chontae i ndiaidh 
an Dara Cogadh 
Domhanda 

•	 I	gcontae	Fhear	Manach,	
bhí	75	tiománaí	bus	
scoile	ann	agus	gan	ach	7	
Caitliceach	ina	measc.

•	 Bhí	10,000	oibrí	fostaithe	i	
longchlós	Bhéal	Feirste,	ní	
raibh	ach	400	Caitliceach	
ina	measc.

•	 Thóg	Comhairle	Contae	
Fhear	Manach	1589	
teach	idir	na	blianta	
1945	agus	1969.	Tugadh	
1021	de	na	tithe	seo	do	
Phrotastúnaigh.

•	 I	gcathair	Dhoire,	ba	
Phrotastúnaigh	iad	gach	
duine	de	na	ceannairí	
rannóige	sa	chomhairle	
cathrach.
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Bhí círéibeacha ann ar shráideanna 
Londaindoire inniu arís agus tugadh 20 
duine eile chuig an otharlann, fágann 
sé sin anois gur 96 líon na ndaoine atá 
gortaithe ó bhí inné (Dé Domhnaigh) 
ann.
Dar leis na póilíní gur thug thart ar 800 
duine rúid orthu i lár na cathrach.
Caitheadh bricí, clocha agus roinnt 
buamaí peitril.
Bhí ar na péas iad féin a chosaint le canóin 
uisce agus le deoirghás agus rinne siad 
féin ruathar ar an slua le bataí.

Foinse E: Cur síos 
ar léirsiú de chuid 
ghluaiseacht na 
gCeart Sibhialta 
ón nuachtán 
Sasanach The Times, 
6 Deireadh Fómhair, 
1968

Foinse F: (ar clé) Múrphictiúr náisiúnach i 
mBéal Feirste.

Foinse G: (thíos) Múrmhaisiú aontachtach i 
nDoire Cholmcille.
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“Let Erin remember 
Easter Week
And her faithful sons who 
saved her
With pride in our voice 
their names we speak
And scorn for the ruthless 
invader.”

Foinse H: (thuas) Díshealbhú sa naoú 
haois déag (teaghlach á gcur as a dteach ag 
Constáblacht Ríoga na hÉireann, péasfhórsa 
na Breataine in Éirinn). 

Foinse I: (ar clé) Sliocht as amhrán ar Éirí 
Amach na Cásca, 1916.
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1.	 Sa	bhliain	1649,	bhí	Oilibhéar	

Cromail	ag	iarraidh	díoltas	a	imirt	ar	na	

Caitlicigh	in	Éirinn	a	thug	tacaíocht	do	

Charles	I.	Rinne	sé	slad	ar	na	Caitlicigh	i	

nDroichead	Átha	agus	i	Loch	Garman.

2.	 Bhí	forlámhas	ag	na	Protastúnaigh	ar	Chomhthionól	Thuaisceart	Éireann,	a	cuireadh	ar	bun	in	1922.	Bhí	forlámhas	acu	chomh	maith	ar	an	fhórsa	póilíneachta,	Constáblacht	Ríoga	Uladh	(RUC).

3.	 Sa	bhliain	1922,	shocraigh	
príomhaire	na	Breataine,	Lloyd	George,	

nach	raibh	de	réiteach	ar	a	chuid	
fadhbanna	in	Éirinn	ach	críochdheighilt	

a	dhéanamh.	Tugadh	Rialtas	Dúchais	

isteach	sa	dá	chuid	den	tír	ach	d’fhan	na	sé	

chontae	sa	tuaisceart	mar	chuid	den	Ríocht	

Aontaithe.

4.	 Ba	iad	na	hAontachtaithe	sna	sé	
chontae	a	bhí	i	mbun	an	rialtais	agus	
chinntigh	siad	gur	lena	leas	féin	a	rialaíodh	an	stáitín,	seachas	le	leas	na	Náisiúnaithe.

5.	 In	1690,	ag	Cath	na	Bóinne,	fuair	

arm	Protastúnach,	faoi	cheannas	Liam	

Oráiste,	lámh	in	uachtar	ar	arm	Caitliceach	

a	bhí	faoi	cheannas	Séamas	II.	Ceiliúrann	

Protastúnaigh	Uladh	an	bua	seo	go	fóill	

inniu.

6.	 D'fhág	críochdheighilt	na	tíre	
in	1922	go	mbeadh	tromlach	buan	ag	na	
Protastúnaigh	sna	sé	chontae.	Bhí	na	
Protastúnaigh	seo	ag	iarraigh	fanacht	mar	chuid	den	Ríocht	Aontaithe.

7.	 Thosaigh	polaiteoir	Éireannach	darbh	ainm	Charles	Stewart	Parnell	feachtas	le	go	mbeadh	féinriail	in	Éirinn,	Rialtas	Dúchais	an	t-ainm	a	bhí	air	seo.	Cuireadh	an	bille	os	comhair	na	parlaiminte	i	Sasana	dhá	uair	ach	theip	air	mar	gheall	ar	na	feisirí	Aontachtacha.

Ráitis ar Chúiseanna

8.	 I	ndiaidh	1922,	rinneadh	leithcheal	

ar	Chaitlicigh	sna	sé	chontae	maidir	le	

tithíocht	agus	jabanna.	Bhí	cuid	de	na	

Caitlicigh	ag	iarraidh	athaontú	na	tíre	

ach	ní	raibh	de	dhíth	ar	chuid	eile	ach	

comhchearta	leis	na	Protastúnaigh.

9.	 Rinne	príomhaire	na	Breataine,	Henry	Asquith,	iarracht	Rialtas	Dúchais	a	thabhairt	d'Éirinn	idir	na	blianta	1911-1914	ach	chuir	na	hAontachtaithe	in	éadan	na	n-iarrachtaí	seo	agus	ansin	tháinig	an	Chéad	Chogadh	Domhanda.

10.	 In	1967,	chuir	Caitlicigh	sna	sé	

chontae	Northern	Ireland	Civil	Rights	

Association	(NICRA)	ar	bun.	Bhí	siad	

ag	iarraidh	go	mbeadh	comhchearta	ag	

Caitlicigh	maidir	le	vótáil,	tithíocht	agus	

cúrsaí	póilíneachta.

11.	 I	ndiaidh	1922,	den	chuid	is	mó,	bhí	scoilt	idir	an	pobal	Aontachtach	agus	an	pobal	Náisiúnach	sna	sé	chontae.	Chuaigh	na	páistí	chuig	scoileanna	difriúla	agus	chónaigh	siad,	den	chuid	is	mó,	i	gceantair	agus	i	mbailte	éagsúla.

12.	 Cé	gur	theip	ar	Éirí	Amach	na	Cásca	

1916	poblacht	neamhspleách	a	chur	ar	

bun	in	Éirinn,	rinneadh	mairtírigh	de	na	

ceannairí	nuair	a	cuireadh	chun	báis	iad.	

Spreag	sé	seo	daoine	i	dtreo	Shinn	Féin	

agus	an	IRA.
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13.	 D'fhág	úsáid	shaighdiúirí	na	
Breataine	ar	shráideanna	na	sé	chontae	

agus	meon	na	nAontachtaithe	gur	thacaigh	

níos	mó	Náisiúnaithe	leis	an	IRA.

14.	 Shocraigh	James	I	sa	bhliain	1607	go	ndéanfadh	sé	Protastúnaigh	a	'phlandáil'	i	gcúige	Uladh	le	smacht	a	choinneáil	ar	na	Gaeil.	Cuireadh	na	Gaeil	ón	talamh	agus	tugadh	an	talamh	d'fheirmeoirí	Protastúnacha	ó	Shasana	agus	ó	Albain.

15.	 Cuireadh	Páirtí	Aontachach	Uladh	

ar	bun	go	mall	sa	naoú	céad	déag	le	go	

dtiocfadh	le	hAontachtaithe	i	gcúige	

Uladh	cur	in	éadan	an	Rialtais	Dúchais.	Ní	

raibh	na	hAontachtaithe	ag	iaraidh	bheith	

mar	mhionlach	in	Éirinn	neamhspleách	ina	

mbeadh	tromlach	ag	na	Caitlicigh.

16.	 Ar	5	Deireadh	Fómhair	1968,	
d'eagraigh	lucht	na	gceart	daonna	mórshiúl	trí	cheantar	Protastúnach	i	nDoire.	Chuir	rialtas	na	sé	chontae	cosc	ar	an	mhórshiúl	ach	tharla	sé	cibé	agus	bhí	scliúchas	ar	
shráideanna	Dhoire	dá	bharr.

17.	Tháinig	dhá	dhream	antoisceacha	

Náisiúnacha	chun	cinn	i	dtús	an	fhichiú	

haois:	Sinn	Féin	-	páirtí	polaitiúil	a	raibh	sé	

d'aidhm	acu	Éire	aontaithe	neamhspleách	a	

bhaint	amach;	Óglaigh	na	hÉireann	(IRA)	-	

grúpa	armtha	a	bhí	sásta	foréigean	a	úsáid	

le	neamhspleáchas	a	bhaint	amach	d'Éirinn.

18.	 Rinne	príomhaire	na	sé	chontae,	
Terence	O'Neill,	iarracht	go	mall	sna	
seascaidí	leasuithe	a	thabhairt	isteach	le	cearta	sibhialta	a	thabhairt	do	Chaitlicigh.	Ach	chuir	Aontachtaithe	antoisceacha,	
amhail	Ian	Paisley,	in	éadan	na	leasuithe	
seo.

19.	 Bhí	'Cogadh	na	Saoirse'	ar	siúl	in	Éirinn	idir	na	blianta	1919-1921.	Bhí	feachtas	treallchogaíochta	ag	an	IRA	in	éadan	na	Sasanach.	Bhí	na	Sasanaigh	iontach	brúidiúil	lena	bhfreagra	ar	an	fheachtas	seo.

20.	 D'éirigh	cúrsaí	chomh	teasaí	sin	sa	

bhliain	1972	gur	chuir	rialtas	na	Breataine	

parlaimint	na	sé	chontae	ar	ceal	agus	

tugadh	isteach	riail	dhíreach	ó	Londain.

21.	 Bhí	mórshiúlta	ceart	daonna	eile	ann	in	1969	agus	tharla	scliúchas	idir	lucht	na	gceart	sibhialta	agus	na	péas	agus	na	hAontachtaithe.	Bhí	na	hAontachtaithe	go	dubh	in	éadan	na	gceart	sibhialta	do	Chaitlicigh	agus	tháinig	méadú	ar	an	naimhdeas	in	éadan	na	gCaitliceach.

22.	 Idir	1845	agus	1849,	bhí	gorta	

uafásach	in	Éirinn,	fuair	níos	mó	ná	milliún	

duine	bás	agus	chuaigh	milliún	eile	ar	

imirce.	Chuir	go	leor	Náisiúnaithe	an	locht	

ar	na	Sasanaigh	nó	ní	dhearna	siad	go	leor	

le	cuidiú	leis	na	daoine.

23.	I	Lúnasa	na	bliana	1969,	chuir	rialtas	na	Breataine	saighdiúirí	ar	shráideanna	Bhéal	Feirste	agus	Doire.	Bhí	siad	ag	iarraidh	an	foréigean	seicteach	a	stopadh.

24.	 Ceanglaíodh	Éire	leis	an	Bhreatain	le	

hAcht	an	Aontais	sa	bhliain	1800.	Bhí	Éire	

anois	faoi	smacht	pharlaimint	Shasana	i	

Londain.

25.	 Thug	rialtas	na	Breataine	polasaí	isteach	in	1971	ar	tugadh	'imtheorannú'	air.	Bhí	cead	acu	duine	ar	bith	a	chur	i	bpríosún	gan	triail.
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Léirmhíniú ar 'Thrioblóidí' na hÉireann
Is iomaí léirmhíniú atá déanta ag staraithe éagsúla ar stair na hÉireann, na trioblóidí is déanaí san 
áireamh. Caithfimid bheith cúramach agus muid ag amharc ar na léirmhínithe seo. Ní thig linn 
talamh slán a dhéanamh de go dtugann staraithe cuntas neamhchlaonta dúinn ar imeachtaí na 
staire. Téann cuid mhór tionchar éagsúil i bhfeidhm ar staraithe, mar shampla, a gcuid creideamh 
féin, an tógáil a fuair siad nó an tréimhse staire inar scríobh siad an cuntas.

TASC 1
• Léigh an dá léirmhíniú ar 'Nua-Stair na hÉireann'.
• Cén sórt cúlra agus réamhchlaontaí atá ag an dá scríbhneoir, dar leat? 

(Thiocfadh leat bheith ag obair le cara agus tábla a dhearadh leis an eolas seo 
a léiriú.)

• An dtig leat samplaí a lua le tacú leis na barúlacha s'agat?
• An síleann tú gur cuntas cothrom neamhchlaonta atá sna 

léirmhínithe seo? Cén fáth?

TASC 2
Amharc ar an leathanach 'Na Trioblóidí in Éirinn anuas go dtí 
1980'. Úsáid an t-eolas seo le léirmhíniú ar 'Thrioblóidí na 
hÉireann' a chumadh do dhuine amháin de na daoine seo a 
leanas:

• Aire Rialtais de chuid na Breataine
• Gnáthdhuine i ndeisceart na hÉireann
• Iriseoir ón iasacht (ó thír éigin eile)
• Aire Rialtais i ndeisceart na hÉireann
• Ball de Pháirtí Aontachtach Uladh

TASC 3
• Léigh amach an léirmhíniú s'agat
• Cé chomh difriúil agus atá na léirmhínithe eile sa rang?
• Cad chuige, dar leat, a bhfuil na léirmhínithe eile difriúil.

GNÍOMHAÍOCHT LEANTACH
• Aimisgh oiread eolais agus is féidir leat faoi 
       Chomhaontú Aoine an Chéasta a síníodh in 1998.
• Samhlaigh go bhfuil tú díreach i ndiaidh téacs a chur chuig 

cara lena rá leis/léi faoin méid atá i ndiaidh tarlú. Bain úsáid 
as teanga téacs agus ná húsáid níos mó ná 160 litir.
1. Cuir téacs le dearcadh Aontachtach ar an Chomhaontú a   
  léiriú.
2. Cuir téacs le dearcadh Náisiúnach ar an Chomhaontú a 

léiriú.

SPRIOCANNA
Fiosraigh na léirmhínithe éagsúla ar 'thrioblóidí' na hÉireann agus ról an staraí.

Thuas: Bratach na hÉireann á 
dó ag tine chnámh 11 Iúil. 
Thíos: Bratach na Breataine á 
dó os comhair buíon armtha 
péas.
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De réir taighde a rinneadh in Ollscoil Uladh, maraíodh 3526 duine san iomlán le 
linn na dtrioblóidí.

Ba Phoblachtaigh ba chiontach as 2057 de na básanna seo.
Mharaigh Dílseoirí (Paraimhíleataigh Aontachtacha) 1019.
Mharaigh fórsaí stáit na Breataine 363 duine*.
I gcás 82 de na daoine a maraíodh, ní fios cé a bhí ciontach
Mharaigh fórsaí stáit de chuid dheisceart na hÉireann 5 duine.

*Tá go leor fianaise ann go mbíodh fórsaí stáit na Breataine agus na 
paraimhíleataigh aontachtacha ag obair as lámh a chéile go minic le daoine a 
mharú. 
Claonpháirtíocht a thugtar air seo.
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Léirmhínithe ar Nua-Stair na hÉireann

Luíonn an locht ar fad as 'Trioblóidí' reatha na hÉireann ar na Sasanaigh agus ar na 
hAontachtaithe. Ní raibh na Sasanaigh in ann réiteach a aimsiú riamh ar na fadhbanna 
in Éirinn - ar a laghad, dá mbíodh Rialtas Dúchais ceart againn i dtús an fhichiú haois, 
bheadh Éire aontaithe agus ní bheadh na fadhbanna céanna nó na scoilteanna céanna 
ann níos moille, ach ní raibh na hAontachtaithe sásta leis sin, bhí siadsan santach agus 
leithleasach, bhí siad ag iarraidh cloí leis an seasamh ardaithe sóisialta, eacnamaíoch 
agus polaitiúil a bhí acu sa tír - seasamh a chruthaigh na Sasanaigh dóibh leis an 
phlandáil.

Ansin, níor éist na Sasanaigh le tromlach na ndaoine in Éirinn a bhí ag iarraidh saoirse. 
Chaith siad go cruálach le ceannairí 1916 agus scoilt siad an tír. Ní raibh an ceart 
acu seo a dhéanamh. Chruthaigh siad tromlach buan saorga* do na Protastúnaigh sna 
sé chontae. Bhain na Protastúnaigh mí-úsáid as an tromlach seo chun na Caitlicigh 
a choinneáil thíos. Ní raibh tithe maithe acu, ní raibh poist acu. Ní raibh cead acu 
vótáil. Nuair a rinne na Caitlicigh iarracht cearta sibhialta a fháil ag deireadh na 
seascaidí, chuir an péasfhórsa Protastúnach, an RUC, síos go brúidiúil iad agus chuir 
na Protastúnaigh cuid mhór tithe Caitliceacha le tine i mBéal Feirste agus in áiteanna 
eile. Chuir roinnt Náisiúnaithe an tIRA ar bun arís leis na daoine a chosaint.

Ansin chuir rialtas Shasana saighdiúirí na Breataine ar na sráideanna le tacú leis an 
phéasfhórsa Phrotastúnach. Bhí cead acu Caitliceach ar bith a chaitheamh isteach sa 
phríosún gan triail. Mharaigh siad 13 dhuine ar Dhomhnach na Fola i nDoire. Ní nach 
ionadh go ndeachaigh daoine isteach san IRA!
Bhí reifreann ann ar cé acu ba mhaith le daoine sna sé chontae athaontú leis an chuid 
eile den tír - bhí tromlach saorga ag na hAontachtaithe - ní reifreann cothrom a bhí 
ann.
Bhí na Sasanaigh ag iarraidh a rá gur gnáthchoirpigh iad an tIRA agus gur coiriúlacht 
a bhí ar bun acu seachas streachailt pholaitiúil. Ba throdairí polaitiúla iad agus fuair 
deichniúr acu bás i gcampa géibhinn na Ceise Fada in 1981 le stádas polaitiúil a bhaint 
amach.

In 1985, rinne na Sasanaigh iarracht réiteach eile a fháil ar an scéal leis an 
Chomhaontú Angla-Éireannach. Bhí siad sásta barúil a iarraidh ar rialtas an tSaorstáit 
maidir le reáchtáil na sé chontae, ach arís eile chuir na hAontachtaithe ina éadan seo. 
Ní raibh siad ag iarraidh géilleadh ar chor ar bith!
D'aithin na Sasanaigh in 1993 le dearbhú Sráid Downing go raibh cearta ag 
Náisiúnaithe agus faoi dheireadh, le Comhaontú Aoine an Chéasta, aithníodh go 
mbeadh sé de cheart ag Éireannaigh a gcinniúint féin a shocrú. Tá gach cosúlacht ar 
an scéal nach bhfuil tromlach na nAontachtaithe chomh buan agus a shíl siad nuair a 
chruthaigh siad 'Tuaisceart Éireann' - Tá ár lá ag teacht, is cosúil.

Foinse A: Léirmhíniú le Pádraig Ó Murchú

saorga	=	artificial
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Is léir don dall gurb iad IRA/Sinn Féin is cúis leis na 'Trioblóidí' is déanaí i 
dTuaisceart Éireann agus iad ag iarraidh Poblacht Chaitliceach a bhunú ar 
oileán na hÉireann. Tá an sceimhlitheoireacht seo ag leanúint ar aghaidh ón 
sceimhlitheoireacht in 1916 agus arís idir 1919 agus 1921 nuair nach raibh na 
Poblachtaigh sásta modhanna polaitiúla a úsáid. B'fhearr leo dul i bhfolach ar 
chúl claí agus daoine a scaoileadh sa droim ná labhairt leo aghaidh ar aghaidh.

Cruthaíodh Tuaisceart Éireann sa bhliain 1922 leis na Protastúnaigh a chosaint 
nó cá bhfios cad é a tharlódh dúinn dá mbeadh muid fágtha faoi smacht na 
sceimhlitheoirí agus na hEaglaise Caitlicí i mBaile Átha Cliath.
Stát daonlathach a bhí i dTuaisceart Éireann riamh anall, bhí vóta ag gach 
duine a raibh teach aige, Caitliceach agus Protastúnach. Ní raibh rudaí foirfe 
ach bhí biseach ag teacht ar chúrsaí. Ghlac an tIRA smacht ar ghluaiseacht 
na gceart sibhialta agus spreag siad teannas seicteach i measc an phobail. 
Thosaigh siad círéibeacha leis na péas, bhí siad ag iarraidh a fhágáil go 
mbeadh Tuaisceart Éireann do-rialaithe. Tháinig saighdiúirí na Breataine isteach 
in 1971 leis an tsíocháin a choinneáil - seo an rud a bhí na Poblachtaigh a 
iarraidh. Chuir siad dlús leis an fheachtas mharfach acu - mharaigh siad 
gnáthdhaoine, idir Chaitlicigh agus Phrotastúnaigh, mharaigh siad na péas agus 
mharaigh siad saighdiúirí na Breataine.

Léirigh an reifreann in 1973 go raibh tromlach na ndaoine i dTuaisceart Éireann 
sásta fanacht sa Ríocht Aontaithe ach ní raibh na Poblachtaigh sásta glacadh 
leis an daonlathas. Lean siad leo leis an bhuamáil agus leis an mharú.
Nuair ba léir nach n-éireodh leo arm na Breataine a shárú, bhí sos cogaidh 
ann in 1994 ach ní raibh na Poblachtaigh sásta le síocháin nó le daonlathas. 
Scrios siad an sos cogaidh le buama mór i Londain sa bhliain 1996. Fiú i ndiaidh 
chomhaontú Aoine an Chéasta thóg sé na blianta orthu sular chuir siad a gcuid 
gunnaí ó mhaith.

Tá Tuaisceart Éireann mar chuid den Ríocht Aontaithe agus beidh go deo. 
Táimid lán sásta bheith cairdiúil agus bheith ag comhoibriú lenár gcairde i 
bPoblacht na hÉireann mar a dhéanfadh tíortha ar bith atá cairdiúil lena 
chéile. Caithfidh na Poblachtaigh a thuiscint nach dtig leo an daonlathas a 
mharú agus nach dtig leo spiorad mhuintir Uladh a mharú.

Foinse B: Léirmhíniú le William Smyth
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Trioblóidí na hÉireann anuas go dtí 1980

Gluaiseacht na gCeart Sibhialta

Cuireadh NICRA (Northern Ireland Civil Rights Association) 
ar bun sa bhliain 1967. Bhí idir Phrotastúnaigh agus 
Chaitlicigh mheánaicmeacha ina mball den chumann. 
Seo a leanas na rudaí is mó a raibh NICRA ag agóidíocht 
ina gcoinne:
• Páirtí Aontachtach Uladh a bhí i gceannas i 

bParlaimint Stormount agus ag leibhéal an rialtais 
áitiúil sna sé chontae (na comhairlí baile, ceantair 
agus cathrach). Bhí gerrymandering (socrú vótaí agus 
atarraingt na dteorainneacha vótála) in úsáid ar fud 
na sé chontae acu le go mbeadh tromlach acu.

• Ba Chaitlicigh iad 35%-40% den daonra ach níor 
Chaitlicigh ach 14% den phéasfhórsa, an RUC.

• Bhí bunús na bpost sa státseirbhís, sa rialtas agus sna 
comhairlí áitiúla ag Protastúnaigh.

• Chaith na comhairlí áitiúla níos fearr le teaghlaigh 
Phrotastúnacha ó thaobh dháileadh tithe de.

Dearcadh na 
nAontachtaithe

• Bhí cuid mhaith de 
Phrotastúnaigh na sé 
chontae beo bocht 
chomh maith.

• Chreid ceannairí 
na nAontachtaithe 
gur gluaiseacht 
náisiúnach é Cumann 
na gCeart Sibhialta 
a raibh an tIRA ina 
bhun. Bhí Ian Paisley 
go háirithe, go dubh 
ina n-éadan.

Tús leis na 'Trioblóidí'
Ar 5 Deireadh Fómhair 1968, bhí mórshiúl Ceart Sibhialta le bheith ann i nDoire. Agóid 
a bheadh anseo in éadan dháileadh míchothrom na dtithe comhairle. Cuireadh cosc ar 
an mhórshiúl ach chuaigh an lucht eagraithe ar aghaidh leis cibé. Bhí an RUC ag fanacht 
le lucht an mhórshiúlta ar dhroichead Craigavon. D'ionsaigh an RUC na hagóideoirí 
neamharmtha.
Tharla sé seo arís agus arís eile ar fud na sé chontae. D'eagraigh na hAontachtaithe 
mórshiúlta dá gcuid féin agus ba mhinic achrann seicteach idir na hAontachtaithe 
agus lucht na gceart sibhialta. Bhí foréigean seicteach i mBéal Feirste go háirithe agus 
cuireadh a lán tithe, ar le Caitlicigh iad i gceantair Phrotastúnacha, le tine. 
I mí Lúnasa, 1969, chuir rialtas Shasana arm na Breataine isteach le cuidiú leis an RUC an 
tsíocháin a choinneáil. An fáth oifigiúil a tugadh, go raibh an t-arm ann leis na Caitlicigh 
a chosaint. Le fírinne, chreid na Sasanaigh go raibh an tIRA ar tí éirí amach a thosú - ní 
raibh sé seo ceart.
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Éiríonn na 'Trioblóidí' níos measa
Chuardaigh arm na Breataine tithe na gCaitliceach, sa bhliain 1970, ag cuardach 
gunnaí agus pléascán. Chuir sé seo olc ar na Caitlicigh nó ba léir go raibh gach 
rud iontach aontaobhach. Ar a bharr seo, tugadh imtheorannú isteach an bhliain 
dár gcionn. Faoi Fheabhra 1972, bhí chóir a bheith 2,500 Caitliceach i bpríosún ag 
na Sasanaigh, gan triail nó cúis a bheith curtha ina leith fiú agus ní oiread agus 
Protastúnach amháin. Tháinig méadú ar thacaíocht don IRA.
Ar 30 Eanáir, 1972, shiúil 15,000 duine trí shráideanna Dhoire mar agóid i gcoinne 
an imtheorannaithe. Scaoil Reisimint Pharaisiút na Breataine leis an slua agus 
mharaigh siad 13 duine neamharmtha. Domhnach na Fola a tugadh air seo. Dúirt 
na Sasanaigh go raibh óglaigh de chuid an IRA sa slua agus gur scoil siadsan ar 
dtús. Ba bhréag é seo agus maslú eile a bhí ann don phobal Chaitliceach.
Ghéaraigh an tIRA ar a bhfeachtas féin. Chuir siad níos mó buamaí agus mharaigh 
siad saighdiúirí, péas, agus duine ar bith, dar leo, a bhí ag cuidiú leo.
Chuir na hAontachtaithe grúpaí paraimíleata dá gcuid féin ar bun a mharaigh 
gnáth-Chaitlicigh mar dhíoltas ar fhoréigean an IRA. Shíl cuid mhór daoine go 
raibh roinnt daoine taobh istigh de na péas agus d'fhórsaí rúnda na Breataine ag 
cuidiú leis na grúpaí seo.

Iarrachtaí ar Réiteach sna 1970idí
I mí na Nollag, 1973, síníodh comhaontú Sunningdale. Is é a bhí i gceist leis seo go 
mbeadh Comhrialtas sna sé chontae ina mbeadh Aontachtaithe agus Náisiúnaithe 
agus go mbeadh orthu aontú ar na cinntí uilig. Bheadh 'Comhairle na hÉireann' 
ann chomh maith, le hionadaithe ón tuaisceart agus ón deisceart. 
Ní raibh na hAontachtaithe ag iarraidh cumhacht a roinnt leis na Náisiúnaithe agus 
ní raibh siad ag iarraidh go mbeadh ionchur de chineál ar bith ag na 26 contae 'ina 
dtír'.
Ní raibh an tIRA sásta leis seo mar bheadh cuid d'Éirinn go fóill faoi smacht ag 
Sasana.
D'eagraigh na hAontachtaithe stailceanna ar fud na sé chontae in 1974 le cur in 
éadan an chomhaontaithe seo agus tugadh isteach an riail dhíreach arís.
I mí an Mhárta, 1976, chaill gach príosúnach nua paraimíleata an stádas speisialta 
a bhíodh acu agus caitheadh leo mar a bheadh gnáthchoirpigh iontu. D'fhág sé 
seo nach raibh cead acu, mar shampla, a gcuid éadaí féin a chaitheamh. Bhí an 
tIRA thar a bheith míshásta leis seo nó dar leo gur príosúnaigh pholaitiúla a bhí 
sna cimí s'acu.
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