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Paidir do
Bhéal Feirste

Maidin ghréine Lúnasa agus tá Céad-Saoránach Bhéal Feirste i
seid úrthógtha a bhfuil coirnéal di lán spád is málaí caonach móna
atá le spré ar na ceapacha glasraí thart orainn sa chuid íochtarach
seo de Pháirc Woodvale, Bóthar na Seanchille, Béal Feirste.

Tá táblaí picnice tarraingthe le chéile agus lán do dhá shúil de
rollóga ispín, ceapairí agus cístí orthu. Tá an 58ú hardmhéara ar
Bhéal Feirste na Long ag ithe fillteog sicín is ag ól cupán caife ina
aonar; píosa uaidh, tá stiúrthóir páirceanna Chomhairle Bhéal
Feirste i ndáil chomhairle le hoifigeach de chuid an PSNI.

Tá suaimhneas bréagach taobh istigh — an teannas ag siúl ina
chuideachta ach é faoi cheilt. Taobh amuigh, tá scéal eile ar fad
ann: drong de mhná agus d’fhir as an phobal dhílseach agus iad
cruinn le hionsaí a dhéanamh ar an ardmhéara de chuid Shinn
Féin ach iad a bheith abálta theacht air.

Tá meirgí réamhullmhaithe acu— ‘Martin Millar Terrorist’, ‘Go
Home Martin Millar’ — agus bratach mhór a fhógraíonn ‘ceart’ na
bhfear buí siúl thart le mórcheantar Caitliceach Ard Eoin ar an
Dóú Lá Déag.

Tá idir 50 is 100 duine sa daoscarshlua agus iad ag iarraidh
spléachadh a fháil ar an mhéara seo a tháinig ina measc lena
dhualgais a chomhlíonadh i ndiaidh dó páirc den déanamh
chéanna a oscailt, uair an chloig roimhe sin, ar Bhóthar na bhFál,
dúiche náisiúnach atá míle ar shiúl ar an taobh eile de bhalla
síochána sa chathair scoilte seo.



Is mise an t-ardmhéara sin agus tá mé ag fanacht as an bhealach
sa tseid agus ag meabhrú ar cad é mar a leaindeáil mé mé féin sa
phraiseach seo. D’fhéadfainn dul siar 400 bliain go díreach, chuig
bunú Bhéal Feirste sa Phlandáil, nó fiú go dtí 1690 nó 1969,
blianta corracha coimhlinte, ach is leor inniu dul siar go dtí an
cinneadh, an tseachtain roimhe, páirt a ghlacadh in oscailt oifig-
iúil pháirceanna Woodvale agus Dunville i ndiaidh go ndearnadh
forbairtí suntasacha iontu.

Ní go réidh a shiúlann an t-ardmhéara isteach i gceantair láidre
dhílseacha atá ag brúchtadh le fearg de dheasca bhaint anuas
bhratach na Ríochta Aontaithe ó Halla na Cathrach, Nollaig 2012.
Go háirithe ceantar ar nós na Seanchille a bhfuil an UVF agus a
shoiscéal frith-phróiseas síochána i réim ann.

Ach bhí geallúint tugtha agam nuair a ceapadh mé ar 2
Meitheamh 2013 go mbeinn i mo mhéara don uile dhuine agus ní
féidir a bheith i do mhéara, fiú ar chathair ghonta, gan taisteal ar
fud na cathrach céanna sin.

Ach tugann gach polaiteoir geallúintí den chineál sin agus ag
an phointe seo, ba thrua liom nár chuir me le m’fhocal ag tais-
peántas rósanna de chuid an Rotary Club áit éigin eile seachas
anseo i bPáirc Woodvale os comhair lucht na mbratach.

Mar sin féin agus iad ag beartú an imeachta seo, chinn foireann
chomhairleach an ardmhéara go mbeadh sé lán-sábháilte. Bhí
roinnt cúiseanna leis sin: bhí aontaithe idir an dá mhórpháirtí i
Halla na Cathrach, an DUP agus Sinn Féin, gur le chéile a
d’osclódh siad forbairtí nua den chineál sin agus bheadh aire de
chuid an DUP, Nelson McCausland, i gcuideachta na cuideachta
chomh maith leis an Bhardasach Gavin Robinson ón DUP a bhí i
bhfeighil choiste infheistíochta na comhairle. Is fíor, áfach, nuair
a ba léir nach ngéillfeadh an t-ardmhéara do na hiarrachtaí agus do
na bagairtí a rinneadh le tabhairt air ligean don DUP an pháirc a
oscailt, gur seoladh litir chuig stiúrthóir na bpáirceanna, cúpla lá
roimh an oscailt, ag maíomh gur ‘achasán’ do phobal na Seanchille
a bheadh ann dá bhfreastalódh an méara ar an ócáid, ach níor
chuir oifigigh chomhairle ná póilíní mórán sonrú ann.

Thairis sin, ag cruinnithe faisnéise le stiúrthóir na bpáirceanna,
tugadh le fios go raibh an PSNI cinnte de nach mbeadh trioblóid
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ann. Is fíor gur athraigh an dearcadh sin beagán agus an grúpa
traspháirtí ag oscailt Pháirc Dunville an mhaidin sin — dúradh
gur síleadh anois go mbeadh agóid shíochánta ann ag mná na
Seanchille — ach bhí giúmar maith ar achan duine.

Ag Páirc Dunville, cuireadh fáilte Uí Cheallaigh roimh na
hAontachtaithe, agus chaith siad tamall fada ag labhairt leis na
meáin agus le pobal na háite faoi na háiseanna nua sa pháirc. Níor
lig an pobal a dhath orthu ach thuig siad go raibh sé tábhachtach
go gcaithfí go forbhfáilteach le polaiteoirí as traidisiún eile.

Mar sin nuair a bhog an carbhán i dtreo na Seanchille roimh a
haon, bhíothas dóchasach go fóill go mbeadh oscailt Pháirc
Woodvale gan trioblóid. Leoga, agus muid ag tiomáint isteach sa
pháirc álainn thart le triúr péas agus iad ag caitheamh a léinte bána
samhraidh faoina muinchillí gairide, dúirt mé le Sue Corbett, an
t-oifigeach preasa a bhí sa limo oifigiúil liom, “tá mothú maith
agam fá seo”. Ar fud na páirce, bhí daoine ina luí sínte nó ag imirt
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I gcuideachta an Aire Nelson
McCausland i bPáirc Dunville ar 6
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den pháirc athdheisithe. Uair an
chloig níos moille, ionsaíodh an

t-ardmhéara i bpáirc athdheisithe
Woodvale. Ní raibh an tAire le feiceáil
nuair a bhí an t-ardmhéara á ionsaí

ag Woodvale.
Grianghraf: Grúpa Meán Bhéal Feirste



peile nó ag súgradh le leanaí. Scamall dubh ná scamall dubh ní
raibh le feiceáil.

Ar mhaithe le bheith slán, bogadh an searmanas oifigiúil
oscailte go dtí seid in aice leis na cuibhrinn, foirgneamh beag a
raibh sconsa thart air. Agus muid ag druidim leis an tseid, chonaic
mé baicle de mhná ag bailiú agus bratach ar iompar acu. Stopadh
an carr nuair a shroich sé na mná ach go fóill féin, bhí atmaisféar
samhraidh ann — bhí ar an ardmhéara a bheith ann agus bhí ar an
mhuintir sin agóid a dhéanamh; gach taobh mar a oileadh é.

D’fhan muid go socair sa charr, fiú agus líon na n-agóideoirí ag
méadú, iad ag béicíl is ag batráil an chairr ó am go chéile, go dtí gur
chinn an PSNI nárbh fhéidir an carr a thiomáint isteach agus
gurbh fhearr don ardmhéara siúl ón ghluaisteán go dtí láthair an
tsearmanais.

Nuair a tháinig sé amach as an charr, bhailigh póilíní thart ar
an chéad-saoránach gur threoraigh siad isteach é go dtí an láthair
a bhí ciorclaithe le sconsa agus a raibh crann le bheith curtha ann
go siombalach mar chuid den oscailt.

Bhrúigh an slua isteach orm ach bhí an chuma orthu go fóill
gur mhian leo a míshásamh agus a mbiogóideacht a chur in iúl
gan an dlí a bhriseadh. Bhuail bonnóg bhurgair ar chúl mo chinn
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Cuireadh fáilte mhór roimh
pholaiteoirí as an iomad páirtí nuair a
osclaíodh Páirc Dunville ar 6 Lúnasa
2013. I measc na n-aontachtaithe, bhí
Gavin Robinson (an dara duine ón
chlé), a rinne iarracht cuidiú leis an
ardmhéara nuair a ionsaíodh é i
bPáirc Woodvale, agus an tAire
Nelson McCausland (fear féasógach).
Grianghraf: Grúpa Meán Bhéal Feirste



mé agus mé ag déanamhmo bhealaigh trí gheata iarainn a dheighil
an slua ón tsearmanas.

Bhí muid slán agus istigh sa cordon sanitaire. Anois, bhí crann
le cur, foclaí le rá, mar a dúradh ag Páirc Dunville, agus as go brách
linn.

Ach cuireadh cor sa phlean nuair a tugadh le fios go raibh na
hAontachtaithe AWOL. Ní raibh na polaiteoirí Aontachtacha a bhí
sa pháirc, idir chomhairleoirí, bhaill tionóil agus aire, sásta, de réir
dealraimh, leanstan leis an tsearmanas. Cibé duine a thabharfadh
a ndúshlán, níorbh é an tAire McCausland (a sheas i ngrianghraif
leis an ardmhéara ní ba luaithe i bPáirc Dunville) é, ná a chomh-
ghleacaithe a shuigh ar na coistí i Halla na Cathrach agus a
d’aontaigh gur le chéile a d’osclódh an t-ardmhéara agus an
Cathaoirleach Robinson an dá pháirc.

San áit a raibh míshuaimhneas anois bhí bagairt.
Ach nach raibh na bóithre uilig ag díriú ar an cheannscríbe sin

ón uair a dhiúltaigh mé d’éileamh an DUP go ligfinn don Bhall
Tionóil William Humphrey, duine de na daoine is diúltaí sa DUP
a mhaíonn as a sheasamh gan lámh a chroitheadh le ball Shinn
Féin, an pháirc a oscailt i m’áit?

Coicís roimhe, bhuail an tArd-Sirriam, an Comhairleoir Brian
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Bearna bhaoil: Faoi ionsaí i bPáirc
Woodvale. An ‘grianghrafadóir’ Paul

Mateer i lár baill.
Íomhá: BBC



Kingston, liom agus dúirt go raibh sé buartha go gcuirfeadh
paraimíleataigh isteach orm le linn na hoscailte. Ba mhó an spéis
a bhí aige siúd sa deis a gheobhadh an DUP ar an pháirc a oscailt
mura nochtfadh an t-ardmhéara ná i sábháilteacht an chéad-
saoránaigh. Ach ghabh mé buíochas leis cé gur dhúirt leis go
neamhbhalbh nárbh fhéidir tabhairt isteach do gharbháin a
chuirfeadh teorainn le limistéir thaistil an ardmhéara i gcathair
mhaorga Bhéal Feirste. An dara huair, ba é ceannaire an DUP sa
chomhairle, Lee Reynolds, a tháinig ar cuairt chun an pharlúis.
Bhí seisean ní ba bhuartha arís agus mhol sé dom gan dul a chóir
Woodvale. Fuair sé an freagra céanna. Sa deireadh, cuireadh an cur
i gcéill i leataobh agus scairt an t-ardsirriam orm leis an éileamh a
chur go grod: ná gabh chuig Woodvale; lig do William Humphrey
an pháirc a oscailt. Míníodh dó go raibh dualgas ar an ardmhéara
ordú na comhairle a leanstan maidir le Woodvale — agus Dunville
— agus nárbh fhéidir an dualgas sin a bhronnadh, mar a bheadh
féirín ann, ar dhuine nár chomhairleoir cathrach é fiú.

Ar ndóigh, b’fhearr i bhfad liom gan dul isteach go croílár na
Seanchille, bóthar nár shiúil mé riamh le mo shaol, ach thuig mé
go mbeadh coinní oifigiúla ann a thabharfadh chuig ‘croílár na
himpireachta’ mé. Is éigean a dhéanamh, a Dhia, ach chan anois!

As siocair an fheithimh fhada — bhí muid tríocha bomaite
anois ag fanacht sa tseid — bhí an slua agóideoirí agus lucht
féachana méadaithe go suntasach. Gach uair a fuair siad spléach-
adh orm, chualathas liú mionnaí móra.

D’ainneoin an idirlín, Twitter is Facebook, ábhar iontais dom é
chomh fadálach is a théann scéala ón taobh bhuí de Bhéal Feirste
go dtí an taobh glas. Ní raibh scairteanna ag teacht isteach ar mo
ghuthán is bhí leisce orm tosú a scairteadh thart. Cad é a d’fhéadfaí
a dhéanamh? Bhí na póilíní muiníneach go fóill, níor ionsaíodh
méara cathrach go fisiciúil riamh roimhe, bhí polaiteoirí Aontacht-
acha sa pháirc a cheansódh an slua, nach raibh? Agus dá dtiocfadh
scaifte fear isteach as Ard Eoin in aice láimhe nó ó Chluain Ard ar
an taobh eile den bhalla síochána, ní bheadh ar a shon ach racán
fiáin. Chuir mé téacs chuig mo bhean chéile ag rá go raibh gach
rud i gceart — ar eagla go mbeadh scéala scáfarach ar nuacht a dó.

Mar sin de, nuair a tháinig ceannasaí na bpéas lena rá go raibh
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cinneadh déanta an t-ardmhéara a thabhairt amach gan an scuad
círéibe a thionscnamh, bhí mé réidh.

Bhíodh tromluí agam nuair a bhí mé ar Chomhairle Bhéal
Feirste sna hochtóidí: gur rug dílseoirí orm ar Bhóthar na
Seanchille, gur éirigh liom éalú ach gur rugadh orm arís agus mé
ag rith i dtreo na bhFál. Ní raibh an tromluí sin agam le fada. Ach
tháinig an chuimhne ar ais chugam sa pháirc.

Mhínigh an ceannaire ar na póilíní dom go gcuirfeadh siad
triantán cosanta thart orm agus go mbeadh orm greim daingean a
choinneáil ar chrios an phóilín a bheadh romham. Is mar sin a
thiomáinfeadh siad tríd an tslua a bhí bailithe ag geata i ndeas don
tseid.

Iarradh orm an slabhra a ligean uaim ar eagla go dtachtfaí leis
mé (anois sin pictiúr don nuacht ar a sé!), moladh a tháinig ón
Bhardasach Robinson, an t-aon pholaiteoir Aontachtach a bhí ag
déanamh a dhíchill fuascailt shíochánta a aimsiú ar an tsáinn.

Go minic ina dhiaidh sin, chuirtí ceist orm an raibh eagla orm
ach bhíodh leisce orm a rá nach raibh, ar eagla go sílfí gur ag
déanamh mórtais as mo chrógacht a bhí mé. A mhalairt a bhí fíor:
ní fiú a bheith eaglach roimh rud nach bhfuil smacht dá laghad
agat air agus sa chás sin, ní raibh mo chosaint faoi mo chumas féin:
is ag brath go huile is go hiomlán ar an dáréag póilíní a bhí mé. Bhí
sciath déanta acu thart orm, agus greim acu ar chrios a chéile mar
a bheadh baicle seangán ann agus ubh órga ina lár.

Nuair a chonaic an slua ag teacht muid, d’ardaigh an screadaíl
agus an bhéicíl. An póilín a bhí romham an chéad duine amach ar
an gheata: beathach d’fhear láidir a raibh cuma an rugbaí ar a
chorp agus ar a chluasa. Ach fiú eisean, bhí obair aige bogadh ón
gheata tríd an tslua a bhí ag iarraidh buille a bhualadh ar a
n-ardmhéara. Ar feadh soicind, bhí muid idir dhá cheann na meá:
an mbogfadh an grúpa tarrthála chun tosaigh nó an mbrúfaí siar
iad. Ach le teann feirge is nirt, tharraing an póilín a bhí chun
tosaigh a chomhghleacaithe — agus mise neadaithe ina lár — leis.
Chaith firín beag bídeach é féin faoin gharda gur chiceáil sé mé;
bean eile, bhuail sí meirge cairtchláir ar mo chloigeann; fear eile
fós, thug sé droim láimhe do mo leiceann; ach ba iad na póilíní
ba mhó a bhí ag fulaingt na taoide smitíní agus ciceanna.
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Bhog siad go scioptha, le chéile, go dtí gur batráladh ban-
phóilín chun talaimh. Rith fear isteach sa spás a fágadh gur thug
sé cic fiáin sna mása dom agus é ag mallachtach leis. Ach bhí muid
tagtha tríd an tslua agus cé go raibh corr-gharbhán ag screadaíl leis
na péas, bhí an t-ionsaí thart. Chóirigh mé mé féin, osclaíodh doras
an chairr agus threoraigh na póilíní isteach mé, agus faoiseamh
orthu. Glanadh bóthar don charr; bhí muid ar shiúl. Sheol mé
tvuít: “All well, leaving Woodvale. Great investments in future.
Minority of people will not drag Belfast back. #Building the Peace.”

D’iarr mé ar an tiománaí taisteal go dtí an Chultúrlann ar
Bhóthar na bhFál, áit a raibh beirt de cheannairí Shinn Féin as
Béal Feirste i m’araicis — i ndiaidh dom focal a chur chucu. Bhí
idir náire agus aiféaltas orthu gur cuireadh an t-ardmhéara ‘s’acu’
i gcontúirt ach bhí faoiseamh orthu fosta, mhothaigh mé, nach
mbeadh orthu a mhíniú dá saoistí féin cén dóigh ar chaill siad
ardmhéara!

Bhí leisce orm dul chun na hotharlainne cé gur thuig mé gurbh
fhiú a leithéid ar eagla na heagla agus lena chur ina luí ar an
phreas gur ionsaí fíochmhar a bhí ann. Ach níor mhian liom go
gcaillfinn an chuid eile de choinní an lae. Socraíodh mar sin go
scairtfeadh cathaoirleach an Choiste Sláinte ag Stormont, Sue
Ramsey as Sinn Féin, ar an otharlann Ríoga agus go mbeadh
dochtúir ag fanacht liom. Leoga, bhí an cathaoirleach céanna ann
le fáilte a chur romham faoin am a bhain mé an t-ospidéal amach
sa limo oifigiúil. (Nár dheas dá mba mar sin a bheadh sé i dtólamh,
mar a déarfadh Van Morrison.)

San A&E, scrúdaigh an dochtúir an gortú ar an chos, agus thug
faoi deara lorg bróige an duine a chiceáil mé. Gan sa tseomra bheag
scrúdaithe ach an dochtúir agus mé féin, agus an t-aidréanailín
síothlaithe, tháinig tocht orm. Mhothaigh mé na súile ag líonadh
le deora agus mé ag meabhrú ar an eachtra a bhí i ndiaidh baint
dom.

Anois bhí scairteanna is tvuíteanna ag teacht isteach go tiubh,
de réir mar a thvuíteáil mé mo bhuíochas leis an naonúr póilíní a
gortaíodh agus le foireann an ospidéil. Bhíothas ag moladh dom
sos a ghlacadh ach bhí mé go dáigh i mo dhearcadh go gcomh-
líonfainn gach coinne dá raibh agam. Agus ar a 4in, bhí mé i bPáirc
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Aclaíochta Mary Peters is mé ag bronnadh bonn ar na buaiteoirí i
gcomórtais Chluichí Domhanda an Lucht Póilíneachta agus
Dóiteáin a bhí tagtha go Béal Feirste.

Rinne mé agallamh ag barr na nuachta ar a 5 ach ní raibh an
goile agam éisteacht le William Humphrey, a tháinig ar an raidió
i mo dhiaidh agus a dhiúltaigh, 18 uair as deis a chéile, an t-ionsaí
ar an chéad-saoránach a cháineadh.

Ach mar pholaiteoir, ní raibh mé dall ar thoradh polaitiúil an
ionsaithe: cé go raibh an DUP ar theann a ndíchill ag maíomh gur
thug siad rabhadh don ardmhéara go mbeadh trioblóid ann dá
dtiocfadh sé go Woodvale, ní raibh bá an phobail leo.

Ní le polaitíocht pháirtí ach le pobal a bhaineann an t-ardmhéara
agus is gá meas a bheith air agus cead a bheith aige an chathair a
shiúl lena dhualgais a chomhlíonadh ar son na cathrach.

Bhí deis agam bá an phobail leis an ardmhéara a mheas an
tráthnóna céanna sin nuair a d’éirigh mé ag Mainistir Chluain Ard
le fáilte a chur roimh Cheolfhoireann Uladh a bhí ann le ceol-
choirm a thabhairt mar chuid d’Fhéile an Phobail. Sheas an pobal
gur fháiltigh siad romham agus nuair a thug mé buíochas do na
baill den PSNI a gortaíodh ag Woodvale, chluinfí an bualadh bos
i nDoire.

Leis an dearcadh sin a threisiú, scríobh mé ábhar ráitis don
mhéara is mó aithne ar domhan, Mike Bloomberg, méara Nua-
Eabhrac. Sheol mé an t-ábhar ráitis sin chuig scríobhaí óráidí Mike
Bloomberg, an Gael-Mheiriceánach Frank Barry. In aicearracht, bhí
ráiteas eisithe ag an Mhéara Bloomberg a thug le fios go raibh
cruinniú aige i Nua-Eabhrac i mí an Mheithimh le hardmhéara
Bhéal Feirste, gur cháin sé an t-ionsaí mídhaonlathach air agus
mhol sé do gach duine tacú leis. Ar seisean: “I commend Lord
Mayor Ó Muilleoir for refusing to be intimidated by a violent few
who wish to drag Belfast backwards. A mayor’s job is to represent
all people and all communities equally, and I know that the Lord
Mayor is fully committed to that principle ... our city stands
squarely with him and all those who are working for unity and
progress in Belfast and across Northern Ireland.”

Mar sin féin, ní raibh sé de mhisneach ag an DUP an t-ionsaí a
cháineadh go poiblí ach dá mba bhabhta dornálaíochta idir dhá
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dhearcadh ar an domhan é, chaithfeadh traenálaí an DUP an
tuáille isteach.

Bhí pointe thar a bheith tábhachtach curtha ina luí ar mhuintir
na cathrach agus ar lucht na clochaoise: ní bheadh aon ‘no-go
areas’ ag an ardmhéara seo agus ní éireodh le biogóidí é a
imtheorannú i limistéir ‘ghlasa’ na cathrach. Idir Lá Woodvale
agus an lá a d’éireoinn as oifig ar 2 Meitheamh 2014, ní bheadh sé
de mhuineál ag aontachtaí, cuma chomh dúr nó chomh dúrunta
leis, a rá arís gur achasán don phobal aontachtach a bheadh ann an
t-ardmhéara theacht ina measc.

Ní minic a ghabhtar talamh polaitiúil chomh réidh sin ach ba
chomhartha é go raibh ré nua ag tosú. Bhí sé d’ádh orm a bheith
beo lena linn agus a bheith i m’ardmhéara ar an chathair is fearr ar
domhan. Seo mo scéal agus scéal na cathrach a d’fhág a lorg orm,
agus a d’fhág mé, tá súil agam, mo lorgsa uirthi.
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2

Seo mar a chuir siad
fear ar an ghealach

Nuair a chuir ceannairí Shinn Féin i mBéal Feirste fios orm i mí
na Samhna 2013, ní raibh a fhios agam an raibh mé le moladh nó
le cáineadh a fháil. Ó tháinig mé ar ais sa chomhairle i Meitheamh
2011, bhí iomaire neamhspleách treafa agam agus go minic rinne
sin daoine míchompordach.

Ní hé nach raibh mé dílis do Shinn Féin ná buíoch fiú mar ba
iad a thug an dara deis ar chuilithe na polaitíochta dom, ach bhí
sé fíor fosta go raibh mo dhóigh féin oibre agam. Bhain cuid de sin
le m’aois: bhí mé thar an leathchéad, i bhfad níos léithe ná an
stócach a thuirling ar an chomhairle den chéad uair in 1987. Agus
fosta bhí scór bliain a bheag nó a mhór caite agam anois i saol an
ghnó i mBéal Feirste, mé ag forbairt agus ag bunú nuachtán, á
ndíol agus á gceannach. (B’fhearr mé i gceann an díola ná i gceann
an cheannaigh: dhíol mé sraith nuachtán leis an Irish Times in
2007 ar €5 mhilliún nuair ba liom an cúigiú cuid de na scaireanna
ach fosta ba mé an mórúinéir scaireanna nuair a cheannaigh grúpa
againn an Irish Echo i Nua-Eabhrac ar $3 mhilliún, an bhliain
chéanna. Bliain mhór mhaith le sócmhainní a dhíol a bhí in 2007,
an bhliain roimh an mhórchúlú eacnamaíochta. Ní bliain mhaith
do cheannaitheoirí a bhí ann.)

Seans gur fhóir an lipéad neamhspleách dom fosta mar bhí mé
i ndiaidh suíochán a bhaint do Shinn Féin i gceantar Balmoral i
ndeisceart Bhéal Feirste, áit inar theip orthu dul chun cinn a
dhéanamh roimhe sin. Ba cheantar measctha é Balmoral (i mBéal
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Feirste, ciallaíonn sin Protastúnaigh agus Caitlicigh, ní mná agus
fir) agus b’ann a chónaigh ‘an t-aon faoin chéad’, na daoine is fearr
as i mBéal Feirste: lianna ospidéil, dochtúirí, abhcóidí, úinéirí
gnó, ard-státseirbhísigh agus a macasamhail. Is fíor go raibh
ceantair ann fosta ina raibh an lucht oibre dílseach go láidir ach ní
raibh an bhochtaineacht chéanna ná an cruatan céanna sa cheantar
is a bhí ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda in Oirthear Bhéal Feirste
nó sa Lóiste Úr i dtuaisceart na cathrach.

Ba í an mheánaicme Chaitliceach a thogh go Halla na Cathrach
mé, dream a bhí ag titim amach leis an SDLP de réir mar a chuaigh
an páirtí sin in aimhréidh agus ag titim i ngrá le Sinn Féin de réir
mar a rinneadh dearmad ar bhlianta comhraic is coimhlinte.

D’fhóir sé don toghlach sin comhairleoir Poblachtach a bheith
acu a bhí cosúil leo féin, dar leo — vótálann gach toghlach ar son
a leasa féin — agus bhí mise sásta cloí leis an íomhá sin a fhad is
nár tháinig sé idir mé agus aidhmeanna ná polasaithe Shinn Féin.

Nuair a chéadchuaigh mé leis an pholaitíocht, b’fhear mór
cruinnithe agus miontuairiscí mé. Bhí mé i mo bhall de choistí
ceantair agus limistéir agus chuir mé seal isteach ar Ard-
Chomhairle Shinn Féin sna hochtóidí. Sa dara teacht dom, níor
fhág mé Béal Feirste ba chuma cé chomh tábhachtach nó chomh
práinneach is a bhí an cás nó an cruinniú. Níor bhac mé le
hardfheiseanna ná le hardchomhairlí ach dar liom go raibh mé ag
déanamh oiread maitheasa do chúis Shinn Féin is a bhí daoine a
bhí gníomhach ar bhonn níos leithne ná mé. Seans gur fhoghlaim
mé sna 30 bliain a bhí caite agam sa pholaitíocht an buntáiste a
bhí le fócas nó seans go díreach nár mhian liom a bheith ar an
duine ba shine sa halla ag cruinnithe polaitiúla.

Lena chois sin, bhí mé ar an bheagán de pholaiteoirí sa chathair
a raibh dlúthchairde aige a bhí bainteach le páirtithe aontachtacha.
Ní rud é sin a shantaigh mé ná a chothaigh mé ach nuair a tharla
cairdeas mar sin, thug sé sásamh dom agus chosain mé an cairdeas
céanna. Ba dheisceabal de chuid an tsagairt phobail Des Wilson
mé agus chreid mé rud a dúirt sé liom aon uair amháin agus é i lár
argóna leis an té a bhí san am ina easpag ar dheoise an Dúin agus
Chonaire. D’fhiafraigh mé de cad é mar d’fhéadfadh sé cara a
thabhairt ar easpag — Cathal Daly — a bhí ag obair as lámh a
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chéile le rialtas na Breataine fad is a bhí an rialtas céanna ag
sciúrsáil an phobail náisiúnaigh. “Ó, ná lig do rud beag mar
pholaitíocht cur isteach ar chairdeas a choíche,” ar sé.

Chuimhnigh mé air sin nuair a d’éirigh mé cairdiúil agus an-
mhór le Sammy Douglas, oibrí pobail as Oirthear Bhéal Feirste, a
toghadh in 2010 ina theachta Tionóil don DUP. Agus is mór liom
ráiteas poiblí a rinne sé ag dinnéar ceiliúrtha a bhí againn i mBéal
Feirste d’aíonna ón choigríoch: go ndéanfadh sé mé a thrust lena
bheatha. Sin féirín nach féidir luach a chur air, dar liom.

Mar sin de, bhí mo bhealach féin agam ach ní dhéanfainn a
mhór de sin mar chreid mé riamh anall go raibh baill Shinn Féin
agus lucht a dtacaíochta neamhspleách agus muiníneach go leor
astu féin agus cé go ndeirtear fúm gur fear mé a bhíonn ar a
chomhairle féin, tá ráite agam go minic gur fear mé a thaobhann le
Gerry Adams, is cuma cá mhéad cor atá sa chasán romhainn. Bhí
mé i dtrinsí uafásacha pholaitíocht na 1980idí leis, bhí rún agam
a bheith leis anois ag cosaint na síochána.

Is minic é ráite agam go poiblí fosta gur tháinig mé ar ais sa
pholaitíocht mar shíl mé nach raibh go leor de dhíbhinn na
síochána faighte ag an lucht oibre. Gur sin an fabht ba mhó a bhí
ar Chomhaontú Aoine an Chéasta in 1998— nár leag sé béim ar an
ghá a bhí le fostaíocht agus le hinfheistíocht sna ceantair ba mhó
a d’fhulaing le linn 30 bliain na cogaíochta.

D’fhéadfaí cáineadh ar Shinn Féin a léamh as sin mar bhí siad
sa rialtas ó thuaidh ó síníodh an comhaontú (fad is a mhair sé)
agus b’fhíor sin. Ach níor casadh orm duine ar bith as Sinn Féin
a raibh a mhalairt de dhearcadh acu; ba shoiléir gur ar sheachadadh
na díbhinne a bhí an fócas anois agus ní ar pholasaithe ná ar
theoiricí. D’aontaigh muid uilig ar an taobh ghlas den teach gur
chóir go mbeadh an lucht oibre as gach aicme ábalta díbhinn na
síochána a fheiceáil, a bhlaiseadh agus a mhothú, achan lá.

Agus ar ndóigh, ní bheadh an seans agam an bhéim a chur ar
tháirgeadh ar an talamh murab é gur thairg Sinn Féin áit dom i
nDeisceart Bhéal Feirste mar iarrthóir i dtoghcháin áitiúla 2011.
Tairiscint le coinníoll a bhí ann: beidh cead agat seasamh inár
n-ainm ach caithfidh tú suíochán a bhaint i gceantar nach raibh a
leithéid againn ann roimhe.
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Mar sin fein, ghlac mé leis an tairiscint go fonnmhar mar cé go
raibh mé ar shiúl ón pholaitíocht tofa ó 1997, ní chailleann tú an
fiabhras go hiomlán a choíche. Leoga, cé gur chreid mé go láidir go
raibh an tógáil gnó a bhí ar bun agam polaitiúil ar a bealach féin
— poist a chruthú, neart eacnamúil a bhailiú — chronaigh mé an
dlúthchairdeas a bhaineann le ballraíocht Shinn Féin agus an
sásamh a thagann as páirt a imirt sa réabhlóid neamhchríochnaithe
seo.

Mar sin de, nuair a tháinig an scairt chuig cruinniú le ceannairí
Shinn Féin i mBéal Feirste agus le ceannaire na gcomhairleoirí i
mBéal Feirste, Jim McVeigh, ní raibh a fhios agam cad é a bhí
beartaithe.

Mar a tharla, d’iarr siad orm dul chun tosaigh mar mhéara ar
Bhéal Feirste ó Mheitheamh 2013 ar aghaidh. Toghtar comhairle
51 ball Bhéal Feirste gach ceithre bliana (tá comhairle nua-
mhéadaithe 60 ball ann anois) agus roinntear post an ardmhéara ar
na páirtithe de réir a n-uimhreacha. Ó tharla Sinn Féin a bheith ar
an pháirtí ba mhó (16 shuíochán), bhí post an chéad-saoránaigh le
bheith ag SF dhá uair. Ba é Niall Ó Donnghaile a roghnaigh siad in
2011, an duine ab óige riamh dár ceapadh mar ardmhéara (bhí sé
25 nuair a toghadh é) agus anois ba mhian leo mise a chur chun
tosaigh.

Nuair a fhaigheann tú tairiscint mar sin, bíonn ort an mise a
cheansú mar i gcónaí déarfaidh an mise ‘sea’. Cé nach mbeadh ag
iarraidh a bheith ina ardmhéara ar chathair nach raibh ach 58
ardmhéara ann riamh roimhe? Cad é atá cearr le bheith i d’ard-
mhéara ar chathair 300,000 duine agus fréamhacha ag an chathair
sin ag dul siar go dtí 1613 agus stair aici a théann siar na céadta
bliain roimhe sin arís? Níl mórán cumhachta ag an ardmhéara. Ar
nós Bhaile Átha Cliath, is post ambasadóra atá i bpost an mhéara
i mBéal Feirste, gan chumhacht gan bhuiséad. Leoga, is fíor nach
mbeadh sé ar chumas an ardmhéara ticéad páirceála a thabhairt
amach, ach ní sin an scéal iomlán. Mar chéad-saoránach tá
cumhacht dhochreidte ag an ardmhéara lena shéala a chur ar shaol
na cathrach agus lena scéal a mhúnlú ar bhealach a bheadh le leas
an chothromais agus na córa. Is é an t-ardmhéara a thugann le fios
cé na luachanna atá ag pobal cathrach agus a leagann síos na
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tosaíochtaí don chathair ina chuid gníomhartha agus ina chuid
ráiteas. Is é an chéad-saoránach é agus ní beag an méid é sin.

Ach bhí cúis ar leith agamsa a bheith ainmnithe mar ardmhéara
mar thosaigh mo shaol polaitiúil ag am a bhí cosc ar chomhairleoir
ar bith de chuid Shinn Féin labhairt ag cruinnithe nó freastal ar
ócáidí i Halla na Cathrach. Tiontú iomlán an rotha a bheadh ann
dom go pearsanta a bheith i mo shuí i gcathaoir an ardmhéara.

Nuair a toghadh mé den chéad uair, in 1987, díbríodh as mo
chéad chruinniú mé nuair a labhair mé i nGaeilge, nó i dteanga
leipreacháin mar dúirt aontachtaí aitheanta amháin (dúirt cara
liom ar na mallaibh: “Iontas orm gur chuir siad suas leat do dheich
mbomaite”). Chaithinn seaicéad armúrtha chuig cruinnithe agus
mé i mo chomhairleoir agus sna 10 mbliana a chaith mé mar
chomhairleoir, bhí cosc orm cos a leagan i bparlús ornáideach an
ardmhéara. Nuair a dhéanaimis iarracht labhairt ag cruinnithe,
bhuaileadh na hAontachtaithe na deasca le nach gcloisfí muid —
sheinneadh Rhonda Paisley, iníon an fhir mhóir, trumpa — agus
bhí tinte ealaíne cearta ann ar 4 Iúil 1988 nuair a phléasc troid sa
chomhairle. Cuireadh an locht orm an t-am sin as glúin sna
magairlí a thabhairt don chomhairleoir ón DUP Sammy Wilson,
fear a cheapfaí mar aire airgeadais ní b’fhaide anonn.

Le mo chomrádaithe ar an Chomhairle, thionscain mé sraith
de chásanna cúirte a rinne smionagar de pholasaí leatromach na
nAontachtaithe agus a chuir tús le ré úr sa chomhairle ina mbeadh
cothrom na féinne ag cách. Ní sin le rá nach raibh (agus nach
bhfuil) bealach fada le siúl go fóill ach bhí an talamh imeartha
cothrom den chéad uair riamh.

Thug an streachailt sin ábhar trí leabhar dom: Comhad Comhair-
leora, a chuir síos ar an chúlra pholaitiúil san am; Ceap Cuddles,
úrscéilín grinn ar cheapadh an chéad ardmhéara Phoblachtaigh ar
Bhéal Feirste; agus Dome of Delight, stair na comhairle ón stailc
ocrais in 1981 go dtí tús na mílaoise. Mic léinn na staire, féadann
siad iad a lorg, ach ba é mo rúnsa agus mé ar ais sa chomhairle
díriú ar an am a bhí le theacht agus chan ar an am a bhí thart.

Agus bhain post an ardmhéara leis an todhchaí; deis a bhí ann
difear a dhéanamh agus brú chun cinn go muiníneach. Cinnte, bhí
go leor le cur in ord agam — go háirithe bheadh orm bliain a
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ghlacadh saor ó mo chuid gnólachtaí — ach shíl mé go bhféadfainn
post an chéad-saoránaigh a dhéanamh ar dhóigh a threiseodh Sinn
Féin, a thógfadh Béal Feirste agus a chneasódh cneácha na
cogaíochta i measc an phobail. Thuig mé go mbeadh go leor
constaicí le sáru — ní bheadh Aontachtaithe sásta an spás céanna
a thabhairt d’ardmhéara poblachtach agus a thug náisiúnaithe dá
n-iarrthóirí siúd — ach mar sin féin, bhí mé soineanta go leor le
sílstean go bhféadfaí a naimhdeas a mhaolú ach cruthú go raibh
rún agam meas a thaispeáint don dá thraidisiún uaisle i mBéal
Feriste, an traidisiún aontachtach agus an traidisiún poblachtach.

Luigh mé isteach ar an ullmhúchán. JimMcVeigh, iar-oifigeach
ceannais ar na cimí poblachtacha sna Blocanna-H, tugadh isteach
sa chomhairle mar cheannaire ar ghrúpa Shinn Féin é le go
bhfaighfí toradh níos fónta ar obair na gcomhairleoirí pob-
achtacha (bheadh an fócas ar sheachadadh agus ar thorthaí arís)
agus d’fhoghlaim mé uaidh an tábhacht a bhí le hullmhúchán
siosmaideach le go mbainfí amach ár gcuid cuspóirí. Ní leor an
dea-smaoineamh, is éigean eagrú, ullmhú agus cur chuige
straitéiseach neamhleithleach a chur ar fáil. Agus bhí buntáiste
agam nach raibh ag duine ar bith den triúr as Sinn Féin a bhí ina
méaraí romham — Alex Maskey, an ceannródaí a bhris an múnla,
Tom Hartley agus Niall Ó Donnghaile — mar ba mé an chéad
duine ar tugadh fógra fada dó le go dtiocfadh liom dul a phleanáil
don phost.

D’ainneoin sin is uile, bhí mé dearfa de go dtitfinn le linn mo
thréimhse mar ardmhéara: bhí ionsaí leanúnach ar gach méara
Poblachtach a tháinig romham agus iarrachtaí déanta truisle a
bhaint astu ar cheisteanna a bhain le meas a léiriú don phobal
aontachtach. Leoga, i gcomhrá leis an iriseoir chlúiteach Deric
Henderson, a bhí i mbun an Press Association i dTuaiseart Éireann
le 30 bliain anuas, luaigh mé gur chinnte go dtitfinn mar nár thit
Íosa féin trí huaire? Ach ba é freagra Henderson nach raibh fáth ar
bith ann go dtitfinn. Ba shampla sin de thréith a d’fheicfinn arís
is arís eile le linn mo théarma: an dearfacht i réim. Agus i ndiaidh
an iomláin, nach sin mar a chuir siad fear ar an ghealach: ullmhú
cúramach agus meon diongbháilte dearfach?
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‘By Royal
Appointment’

Ar an oíche a thoghtar an t-ardmhéara, ag an chéad chruinniú
iomlán den Chomhairle i mí an Mheithimh, bíonn briseadh ag an
ardmhéara le linn an chruinnithe le labhairt leis an phreas. Ag an
chéad chur-in-aithne sin do na hiriseoirí, thug mé le fios nach
mbeinn ag bogadh ná ag baint anuas aon cheann de thrí phortráid
de theaghlach ríoga na Breataine a bhí ar crochadh sa pharlús.

Roimhe sin, bhí nós ag na méaraí náisiúnacha ceann nó dhó
de na portráidí a bhaint anuas le spás a dhéanamh d’íomhánna ón
taobh náisiúnach den chathair.

An iarraidh seo, bhí aontaithe ag Sinn Féin go ndéanfadh muid
iarracht an raic a spreagfadh cinneadh dá leithéid a sheachaint le
go mbeadh tús maith le mo théarmaméarachta. Lig sin dom beartas
poiblí athmhuintearais a fhógairt ar an chéad oíche sin. Dúirt ball
tionóil de chuid an DUP liom ar ball gur shíl an pobal aontachtach
a mhór den chomhartha sin, fiú munar dúradh sin go poiblí.

Trí phortráid den teaghlach ríoga a bhí ar bhallaí ársa an
pharlúis: an Bhanríon Eilís; a fear céile, Pilib; agus a máthair, nach
maireann. Leoga, dá mbeifeá le cothromas iomlán a thabhairt don
traidisiún ghlas sa Halla nó sa pharlús, bheadh obair mhór romhat.
D’ainneoin na seafóide faoi chogadh a bheith á chur ar an chultúr
aontachtach i Halla na Cathrach, tá an áit lomlán de chomharthaí
sóirt an aontachais. Tá trí bhratach Bhriotanach sna trí choirnéal
den Rotunda agus tú ag teacht aníos an staighre isteach san áras
mhaorga seo a tógadh in 1905. Ar an cheathrú coirnéal, tá bratach
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agus plaic chuimhneacháin don UDR, reisimint mhíchlúiteach
dhílseach de chuid Arm na Breataine a scoireadh sna 1990idí. Sa
‘chamber’ féin, tá an buntábla ar ar síníodh Cúnant Sollúnta Uladh
in 1912 agus na cathaoireacha ar shuigh rí agus banríon Shasana
orthu nuair a osclaíodh Parlaimint Thuaisceart Éireann i Halla na
Cathrach in 1921 (ní raibh foirgneamh Stormont críochnaithe).
Liosta le háireamh atá ann maidir le comharthaí na himpireachta
de agus cé go bhfuil iarrachtaí ar bun le blianta beaga anuas chun
tuilleadh measa a léiriú ar an chathair cheilte — ar mhná, ar
ghluaiseacht an lucht oibre, ar náisiúnaithe — tá atmaisféar an
Aontais i réim go fóill.

Ar ndóigh, ba é an mórbhuille ar an chultúr aontaobhach sin an
cinneadh a ghlac an móramh ar Chomhairle na Cathrach (Sinn
Féin, SDLP, Páirtí an Chomhaontais), mí na Nollag 2012, bratach
na Ríochta Aontaithe a bhaint anuas ó Halla na Cathrach ach
amháin ar 17 lá ainmnithe gach bliain. Ghoin an cinneadh sin go
mór ar na hAontachtaithe mar fianaise a bhí ann go raibh a ré thart.
Spreag sé agóidí fíochmhara ar na sráideanna, ionsaithe ar na
póilíní agus ar phobail bheaga náisiúnacha agus thug gus breise
do mhionpháirtithe úra dílseacha a bhí in éadan an rialtais roinnte
cumhachta ag Stormont. Leanann agóid maidir le baint anuas na
brataí go dtí an lá inniu féin: bailíonn idir 20 agus 30 de lucht na
mbratach taobh amuigh de Halla na Cathrach gach Satharn ar
feadh uair an chloig.

Bhí céim siar glactha ag Aontachtaithe ach ba é an dúshlán a
bhí romhainn anois coinneáil le próiseas an athraithe i Halla na
Cathrach. Bhí, ar ndóigh, fianaise de dhíth ar náisiúnaithe fosta
go raibh lá an chomhionannais tagtha agus na drochlaethanta inar
cuireadh náisiúnaithe faoi chois thart. Ach i rith an ama, bhí muid
ag iarraidh an t-athrú seo a láimhseáil ar bhealach a bhí tuisceanach
cineálta. Bhí gortú go leor déanta sa chathair gan a bheith ag cur
leis trína bheith ag satailt ar aontachtaithe.

Ba chéim sa treo sin an cinneadh gan na portráidí a bhogadh.
Sin ráite, ar an chéad oíche, thug mé isteach Forógra na Cásca,
cáipéis bheannaithe ag poblachtaithe. Mar sin féin, bhí go leor
poblachtaithe sa pharlús le linn na bliana a bhí in amhras maidir
leis na portráidí: nach raibh barraíocht acu ann! Agus sa mhéid
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sin bhí Boris Johnson, méara Londan, mar thaca acu. Nuair a
bhuail mé leis i Halla na Cathrach i Londain, mí Iúil 2013,
d’fhiafraigh mé de cá mhéad portráid den teaghlach ríoga a bhí
ina oifig aige. “Ceann ar bith,” ar seisean. “Ar mhaith leat beirt ar
iasacht?” arsa mise!

Ach bíonn cead cainte ag fear caillte na himeartha a deir an
seanfhocal agus ba sin an dearcadh a bhí agam ar chomharthaí
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sóirt na himpireachta a bhí go fras i Halla na Cathrach. Bhí
deireadh leis na laethanta órga agus leis an mhóramh
neamhthrócaireach Aontachtach; b’éigean a thaispeáint nach
mbeadh muid ag dul don leatrom chéanna faoi éide ghlas.
Chiallaigh sin go gcaithfeadh muid a bheith níos flaithiúla arís
agus muid ag plé le comharthaí an aontachais agus na ríogachta i
Halla na Cathrach.

Tríd is tríd agus muid ag iarraidh scéal na cathrach a dhéanamh
níos iomláine i Halla na Cathrach, ba é mo thuairimse gurbh fhearr
gan pictiúir a bhaint anuas de na ballaí, ná dealbha a dhíbirt go
dtí an t-íoslach ach, ina áit sin, íomhánna nua a thabhairt isteach.

Agus má bhí rún againn a bheith fial, tosaíodh sé leis na trí
phortráid ar an chéad oíche. Ach bhí bó bheannaithe ní ba
thábhachtaí arís le tabhairt chun an mhargaidh phoblachtaigh:
bualadh le baill den teaghlach ríoga.

Ba é seasamh Shinn Féin nach mbuailfeadh na hionadaithe s’acu
leis an ríshliocht agus nuair a tháinig an Bhanríon Eilís ar cuairt
oifigiúil go Baile Átha Cliath in 2011, thug Sinn Féin a gcúl léi.

D’éirigh thar barr leis an chuairt sin, rinne an bhanríon ráitis
cheannródaíocha ar an phróiseas síochána a bhí i dtiúin go maith
le meon Shinn Féin (“things could have been done differently or
not at all” maidir le cúrsai ó thuaidh) agus leag sí bláthfhleasc ag
na Gairdíní Cuimhneacháin agus ag Páirc an Chrócaigh. Agus an
próiseas spadánta síochána i sáinn sa Tuaisceart, chuir cuairt na
banríona dlús go húrnua le hiarrachtaí athmhuintearais idir Éire
agus an Bhreatain agus idir na traidisiúin éagsúla ar an oileán seo.
An bhliain dár gcionn, éascaíodh cruinniú stairiúil idir Martin
McGuinness, LeasChéad-Aire an Tuaiscirt, iar-cheannaire sna
hÓglaigh agus duine de cheannairí Shinn Féin, agus an bhanríon
le linn cuairte ar Amharclann an Lyric i mBéal Feirste. Briseadh
tríd a bhí sa chroitheadh lámh idir an bheirt agus Martin
McGuinness ag moladh a misnigh as gan tabhairt isteach dóibh
siúd a bhí in aghaidh an teacht le chéile. Mharaigh an IRA a
huncail, an Tiarna Mountbatten, in 1979 agus ar ndóigh, b’iomaí
cairde agus comharsana de chuid an LeasChéad-Aire a chaith Arm
na Breataine ar shráideanna Dhoire.

Mar sin féin, nuair a thosaigh mo théarma mar mhéara, bhí cosc
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ar bhaill Shinn Féin bualadh leis an Teaghlach Ríoga go fóill, ba
chuma fiú ócáid oifigiúil chathrach a bheith i gceist. Rinne sé beag
is fiú den tseasamh a bhí fógartha agam a bheith mar mhéara don
uile dhuine. Is faoi chlóca an mhéara a d’fhéadfaí línte an pháirtí
pholaitiúil a lúbadh. Nuair a chuir mé orm slabhra an ardmhéara,
dar liom go raibh mé ag feidhmiú mar ionadaí na cathrach, mar
chéad-saoránach na cathrach, mar ambasadóir Bhéal Feirste. Bhí
culaith an pholaiteora bainte díom agus an pholaitíocht, go
háirithe an pholaitíocht pháirtí, curtha ar leataobh. Dar liom go
raibh ardmhéara Bhéal Feirste ró-mhórchroíoch agus rófhial le
bheith ag iompar thart liosta de dhaoine nach mbeadh sé sásta
bualadh leo. Bhí macalla ansin, dar liom, den Aontachtaí dhúr a
bhí ag diúltú lámh a chroitheadh le lucht Shinn Féin, macalla den
iarArd-Mhéara Herbie Dittie, a dhiúltaigh bualadh le hardmhéara
Bhaile Átha Cliath sna hochtóidí.

Bhí mise sásta an doras a oscailt do chách ach bhí dearcadh
níos foirmeálta ag Sinn Féin. Tugadh le fios dom nach mbeadh
cead agam bualadh leis an teaghlach ríoga. Bhí seilbh ag an rialtas
s’acu go fóill ar Shé Chontae na hÉireann— gan trácht ar an ról atá
ag an teaghlach ríoga in Arm na Breataine — agus níorbh fhéidir
déileáil le cuairteanna ón teaghlach ríoga go normálta. D’fhéadfaí
bualadh le príomhairí agus le hairí eile rialtais a d’ordaigh sléacht
agus scrios i mBéal Feirste agus i dtíortha i gcéin ach níorbh
fhéidir bualadh le clann de cheannairí siombalacha a bhí gan
chumhacht!

Thuig mé gur le leas Shinn Féin a bheadh sé bualadh le baill
den teaghlach ríoga — bhí an pobal ó thuaidh agus ó dheas ag dúil
leis an pháirtí ceannasaíocht fhorásach a thabhairt sa phróiseas
síochána ach, fosta, bhí siad ag brath ar an pháirtí a thaispeáint go
raibh sé bogtha ar aghaidh ó bhlianta na coimhlinte agus na
ndoirse druidte. Chomhmaith leis sin, bhainfeadh sé an chonstaic
shíoraí sin as bealach na méaraí poblachtacha a thoghfaí amach
anseo. Nuair a toghadh Alex Maskey in 2002, rinne sé an iliomad
gníomhartha a thaispeáin go raibh rún aige na seanmhúnlaí a
bhriseadh ach níor éirigh leis bualadh le ball den teaghlach ríoga.
Sa dá mhéaracht de chuid Shinn Féin a lean, rinne Tom Hartley
obair mhór le dul i gcion ar an phobal aontachtach, go háirithe
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maidir le comhchuimhne ar an Chogadh Mhór, ach go rómhinic
glacadh le rudaí mar a bhí siad in ionad a bheith ag iarraidh
talamh úr a ghabháil. Agus sin mar a chonaic mise é: ba mhian
lenár naimhde go bhfanfadh na poblachtaithe ina gcuid buncar,
gan cead acu ach freastal ar ócáidí dá gcuid féin. Nuair a chuaigh
poblachtaithe sa tseans, nuair a bhrúigh siad isteach i dtalamh
anaithnid, nuair a thóg siad droichead órga ionsar an phobal
Phrotastúnach, sin an t-am a d’éirigh na dineasáir pholaitiúla
buartha.

Rud eile de, ní fhéadfadh poblachtaithe an meas, an gean agus
an grá a bhí ag aontachtaithe ar an teaghlach ríoga a thuiscint.
Adhrann an pobal aontachtach an teaghlach ríoga — téann sé i
bhfad níos doimhne ná an pholaitíocht. Is de dhlúth agus
d’inneach a gcreidimh mar aontachtaithe é. Mar sin de, uair ar bith
a thig le méara poblachtach urraim a thaispeáint don teaghlach
ríoga, tá sé ag dul i bhfeidhm ar anam an phobail aontachtaigh.
An Bhanríon agus Aontachtaithe Thuaisceart Éireann, is ionann
iad agus an Pápa is Caitlicigh nó an Dalai Lama is Búdaigh ach go
bhfuil na haontachtaithe níos dílse arís don bhanríon.

Mar sin de, má bhí le héirí le mo bhliain in oifig, bhí sé
riachtanach go mbeadh cruinniú agam le duine éigin ón teaghlach
ríoga. Sin ráite, bhí mé chomh dall ar an teaghlach chéanna le
duine ar bith eile as Baile Andarsan agus mar dhuine, mar shaor-
ánach, ba chuma liom dá mairfinn go Lá Sheoin Dic gan bualadh
leis an bhanríon. Ach ní thoghtar duine ina ardmhéara lena
mhianta féin a shásamh. Chuir me oideachas orm féin faoin
teaghlach ríoga, faoina seasamh leis an phobal Phrotastúnach ó
thuaidh, faoina mbaint le hArm na Breataine agus faoi cé chomh
minic agus a thiocfadh siad ar cuairt chugam. Is é an gnás go
mbuaileann an t-ardmhéara le cibé ball den teaghlach ríoga a
thagann go Béal Feirste agus bheadh teist luath agam: bheadh an
Prionsa Séarlas ag cuartaíocht ar 25 Meitheamh. Rinne mé cás i
scríbhinn chuig an chiorcal tacaíochta de chuid Shinn Féin a bhail-
igh gach Déardaoin le súil a choinneáil ar an mhéaracht. Chuaigh
an aighneacht sin suas, suas, suas trí chéimeanna Shinn Féin agus
thit sé anuas, anuas, anuas. Ní raibh goile ar bith dá leithéid de
chruinniú agus fiú dá mbeadh, bheadh tuilleadh ama de dhíth le
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fógra agus míniú polaitiúil a thabhairt do gach ball de Shinn Féin
ar fud na tíre (mar a rinneadh i gcás Martin McGuinness agus an
bhanríon). Mar sin de, nuair a tháinig an prionsa chuig togra don
óige in Sandy Row, cheap me mo leas-ardmhéara, Christopher
Stalford ón DUP, le dul ann i m’áit agus d’eagraigh mé coinne i mo
dhialann a thug go dtí an taobh eile den chathair mé.

Bhí baol ann i gcónaí go ndéanfadh an DUP ionsaí orm as gan
bualadh leis an phrionsa ach bhí an oiread sin driopáis ar an leas-
ardmhéara castáil leis an phrionsa gur sheachain siad aon argóint
pholaitiúil faoin chuairt. D’iarr mé cead ó Shinn Féin ráiteas a
eisiúint a déarfadh go raibh brón orm nár réitigh mo dhialann le
dialann an phrionsa ach go raibh súil agam bualadh le ball den
teaghlach ríoga le linn mo théarma-sa, ach diúltaíodh cead dom.
Mar a tharla sé, bhí mé fós ar mhí na meala maidir leis na meáin
chumarsáide de mar níor cuireadh an cheist cad chuige nach raibh
mé ann le fáilte a chur roimh an phrionsa.

Ar ndóigh, cé gur throid mé go láidir ar son bualadh leis an
phrionsa, bhí faoiseamh orm nuair a diúltaíodh dom. Mar cheann-
aire ar Pharatrúipéirí Arm na Breataine, a bhfuil míchlú Dhomhnach
Fola Dhoire in 1972 agus Shléacht Bhaile Uí Mhurchú i mBéal
Feirste in 1971 orthu, bheadh deacrachtaí ar leith ag náisiúnaithe
méara ‘dá gcuid’ a fheiceáil i gcuideachta an phrionsa. Rud
amháin é a bheith i do laoch ag na meáin as lámh a chroitheadh le
ball den teaghlach ríoga, scéal eile é meas agus aitheantas do
phobail féin a thuilleamh. Is iomaí polaiteoir náisiúnach a thit go
talamh go grod as siocair nár thuig sé an difear.

Ach bhí ceacht nó dhó foghlamtha againn fosta: ní raibh
ceannairí Shinn Féin i mBéal Feirste go dáigh in éadan a leithéid
de chruinniú agus bhí tuiscint againn ar an phróiseas: cás scríofa
chuig an Ard-Chomhairle agus neart fógra roimh chuairt.

De ghnáth, ní thugtar ach seachtain d’fhógra don ardmhéara
agus ball den teaghlach ríoga ag teacht ar cuairt go Béal Feirste
agus ba phóg an bháis é sin d’aon iarracht cruinniú a eagrú leis an
chuairteoir mar níor thug sé a dhóthain ama do Shinn Féin plé le
m’iarratas.

Ba é an bealach thart air sin ná dul chuig an bharr. Is í
Mary Peters ard-leifteanant na banríona i mBéal Feirste, buaiteoir
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bonn óir ag Cluichí Oilimpeacha 1972 agus laoch i súile na
n-aontachtaithe. Sular ceapadh mar ardmhéara mé, cuireadh in
aithne dá chéile muid, a bhuí sin le Mervyn Elder, iar-cheannasaí
ar sheiribhísí fóillíochta Chomhairle Bhéal Feirste agus ceannaire
ar an Territorial Army (arm tacaíochta Arm na Breataine) i
dTuaisceart Éireann. Bhí aithne againn ar a chéile ó bhí mé i mo
bhall den choiste fóillíochta sa chomhairle, thiar sna hochtóidí.
Fear ionraic a bhí in Mervyn agus cé go raibh muid ar phláinéid
éagsúla maidir le saoirse na hÉireann de, bhí meas agam air mar
oifigeach a chaith go cothrom le gach polaiteoir agus mar dhuine
a bhí cróga go leor le bheith oscailte faoina pháirt in Arm na
Breataine. Go minic, is fusa réiteach leo sin a bhí sna trinsí ná leis
na saighdiúirí cois tine! Bhí post tábhachtach eile ag Mervyn fosta,
a d’imreodh tionchar ar mo bhliain in oifig: bhí sé ina uachtarán
ar an Léigiún Ríoga Briotanach i dTuaisceart Éireann, an dream a
dhíolann an poipín ó thuaidh agus a eagraíonn na cuimhneacháin
ar an Chéad Chogadh Dhomhanda.

Is é an trust bunchloch na polaitíochta agus as siocair muinín
a bheith agamsa agus ag Mervyn as a chéile (agus meas againn beirt
ar a chéile fosta), bhí caidreamh dlúth agam le Mary Peters ó
chéadchuir Mervyn in aithne dá chéile muid. Thuig mé gur mhian
le Mary Peters, mar ionadaí na banríona, a cion féin a dhéanamh ar
son an phróisis síochána, beag beann ar pholaiteoirí aontachtacha
agus a n-iliomad buarthaí a bhí i gcónaí ag teacht idir iad is
seasamh láidir a ghlacadh ar son na síochána. Nuair a thuig sí go
raibh rún agam dul ní b’fhaide ná na méaraí eile ó mo pháirtí,
maidir leis an teaghlach ríoga de, rinne sí a dícheall an cruinniú
sin a éascú. Ag ócáid i Halla na Cathrach i mí Eanáir 2014, mhín-
igh mé di go raibh a thuilleadh fógra de dhíth roimh chuairteanna
ach go dtí sin ba é an focal a bhí tagtha ar ais as Londain nach
dtabharfaí níos mó ná fógra seachtaine don ardmhéara. Bhí sé mar
a bheadh an tSeirbhís Rúnda ag ceilt dhialann an teaghlaigh ríoga.
Thóg Mary a dialann amach as a mála gur oscail sí í. Chuaigh sí trí
na míonna gur tháinig sí ar iontráil i mí an Mhárta. “Sin dáta
ansin,” ar sise, faoi dhiscréid, “agus ar feadh m’eolais beidh ball
sóisearach den teaghlach ríoga, an Prionsa Andrew, Diúc York, ag
teacht go Béal Feirste.”
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Bhí an prionsa bainteach le hiarrachtaí chun cúrsaí gnó a
fhorbairt agus bhí rún aige cuairt a thabhairt ar Pháirc Eolaíochta
Thuaisceart Éireann i gCeathrú an Titanic. Le cuidiú na beirte is
mó as Sinn Féin a chabhraigh liom le linn mo thréimhse mar
ardmhéara, Páid Ó Duibheannaigh agus Jim Gibney, beirt iar-
phríosúnach a raibh an chabhair chéanna tugtha acu do gach
méara a tháinig romham, sheol muid cáipéis isteach chuig
ceannasaíocht Shinn Féin i mBaile Átha Cliath ina ndearnadh ár
gcás maidir le cruinniú a bheith ann leis an diúc. Leis an
chruinniú a dhéanamh níos inghlactha ag Sinn Féin, d’iarr mé ar
stiúrthóirí na Páirce Eolaíochta clár uile-Éireann a thabhairt don
chruinniú agus cuireadh a chur ar ardmhéara Bhaile Átha Cliath,
Oisín Quinn. Faoin am sin, bhí cúpla cruinniú dearfach tionscanta
againn beirt maidir le cúrsaí eacnamaíochta idir an dá chathair
agus chonacthas dom go raibh fonn ar Oisín dul ní b’fhaide ná na
méaraí a tháinig roimhe ar mhaithe le próiseas na síochána. Nuair
a tháinig Martin McGuinness agus an bhanríon le chéile i mBéal
Feirste, ní timpiste a bhí ann gur tharla sé nuair a bhí Uachtarán
na hÉireann Micheál D. Ó hUiginn i láthair.

Le brú beag breise a thabhairt don iarratas, thiomáin mé suas go
Loch Garman le bheith i láthair ag Ard-Fheis Shinn Féin i mí
Feabhra, áit a dtiocfadh liom focal faoi m’iarratas a chur i gcluas
Martin McGuinness agus Gerry Adams. (Fuair mé seal cainte leis
an Uasal McGuinness agus muid ag an úirinéal!) Faoin am sin, bhí
an t-iarratas istigh i gcóras riaracháin Shinn Féin le mí ach ba léir
go raibh clocha eile ar a bpaidrín acu beirt mar ní raibh an
t-iarratas curtha faoina mbráid ar chor ar bith. Ní hé go raibh siad
in éadan an smaoinimh ach ní raibh an moladh ar na tosaíochtaí
acu.

Seachtain roimh an chruinniú leis an diúc, tháinig focal
chugam go raibh gach tionscnamh eile a bhain leis an teaghlach
ríoga ar ceal toisc go raibh aird Shinn Féin dírithe anois ar an
chuairt stáit a thabharfadh Micheál D. Ó hUiginn ar an Bhreatain
i mí Aibreáin. Lena gceart a thabhairt d’ardmhéara Bhaile Átha
Cliath agus do stiúrthóirí na Páirce Eolaíochta a raibh a gcuid
pleananna athraithe acu le cuidiú le m’iarrachtaí, ghlac siad go
tuisceanach leis an scéala nach dtiocfadh liom a bheith ann.
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Comhartha eile a bhí ann, dar liom, go raibh an pobal mór sásta
dul an míle sin sa bhreis don tsíocháin.

Bhí an clog anois i m’éadan. Bhí dhá chuairt déanta ag baill
den teaghlach ríoga agus b’éadóiche an tríú ceann a bheith ann le
linn mo théarma. Ba chuma cén dul chun cinn a dhéanfaí i réimsí
eile, ba thrua, dar liom, an leamhsháinn sin idir méara ó Shinn
Féin agus an teaghlach ríoga a bheith bogtha chun tosaigh le
réiteach ag an chéad ardmhéara eile ó mo pháirtí. Agus ball dubh,
dar liom, in éadan mo mhéarachta féin a bheadh ann mar dúirt mé
ón tús go ndéanfainn iarracht dul ní b’fhaide sna cúrsaí sin ná na
méaraí eile de chuid Shinn Féin. Sa pheil Mheiriceánach, tugann
siad ‘Hail Mary pass’ ar iarracht fhánach scórála sna soicindí
deireanacha de chluiche; bhí pas Mhuire s’agam féin le himirt
agam.

Luigh mé isteach ar an obair chun cuireadh a fháil le bheith i
láthair ag an tsearmanas ag Caisleán Windsor le linn chuairt an
uachtaráin ar an bhanríon ar 10 Aibreán.

B’fhearr liom i bhfad bualadh le ball den teaghlach ríoga i
mBéal Feirste ach b’fhearr go dtarlódh an croitheadh lámh i
Sasana ná nach dtarlódh sé ar chor ar bith. Chuaigh mé ar ais chuig
Peter Finnegan, an t-oifigeach garach ar Chomhairle Bhaile Átha
Cliath a bhí ag plé le cúrsaí trasteorann, agus d’iarr cead air
comhchuairt na n-ardmhéaraí a mholadh do rialtas na hÉireann
mar ruball ar thuras an uachtaráin. D’aontaigh sé go fonnmhar.
Chuir mé an moladh céanna isteach chuig Sinn Féin ach, ar eagla
na heagla, labhair mé fosta le hoifigigh sa Roinn Gnóthaí
Eachtracha a raibh dea-thaithí agam ar a bheith ag obair leo, go
háirithe sna Stáit Aontaithe, áit a bhfoilsím an Irish Echo. Arís,
bhí siad dearfach agus tuisceanach maidir leis an tábhacht a bhain
leis an tionscadal a bhí á mholadh agam. Níorbh ábhar ionaidh
agam é mar sin nuair a fuair mé féin is Oisín Quinn cuireadh ón
uachtarán le bheith ag an fháiltiú ag Caisleán Windsor ar 10
Aibreán.

Sular imigh muid go Londain an mhaidin sin, bhí mé ag ócáid
oscailte togra i dtuaisceart Bhéal Feirste agus labhair Gavin
Robinson, iar-ardmhéara DUP, liom faoin chinneadh dul go Windsor.
“Tuigim nach bhfuil na rudaí seo éasca,” ar seisean, “ach molaim
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do sheasamh.” Ag an aerphort, thóg mé cóip den Andersonstown
News ina raibh alt liom a mhínigh fáth mo chuairte. San alt sin, a
foilsíodh go comhuaineach ar an Belfast Telegraph, dúirt mé:
“Despite the challenges this presents to me personally, I am
determined to deliver on my pledge to be a Lord Mayor for all. In
my work across Belfast, I have been deeply impressed by the many
individuals and groups I meet every day who are reaching out and
helping to build the peace. I hope my visit gives them the confid-
ence to continue their bold work of bridge-building.”

Ach chuir mé an chuairt i gcomhthéacs na n-iarrachtaí a bhí ar
bun agam fosta le meas a thaispeáint do na mairbh ón traidisiún
phoblachtach, go háirithe iad sin a thit sa chogadh in aghaidh na
Breataine. Tá níos mó ná insint amháin ar an stair ó thuaidh agus
ba thrua ligean d’aon duine an scéal poblachtach a ghearradh
amach as an stair. An oíche roimh an chuairt, bhí aifreann i
Mainistir Chluain Ard, arna eagrú ag Cumann Uaigheanna na
Laochra Gael dóibh siúd a cailleadh sa streachailt ar son na
Poblachta. Bhí aithne phearsanta agam ar go leor de na gaolta a
tháinig chuig an tsearmanas sin — tuismitheoirí Seán Savage a
feallmharaíodh ar Charraig Ghiobráltar in 1988 ina measc — agus
bhí faill agam comhrá a dhéanamh leo sular thosaigh an t-aifreann.
Ba é an déantóir síochána an tAth Gerry Reynolds a thug an
tseanmóir agus níor chuir sé fiacail ann agus é ag cosaint chuairt
an Uachtaráin ar an Bhreatain, cé gur thuig sé, gan amhras, go
raibh poblachtaithe ann a bhí go tréan in aghaidh na cuairte
céanna agus a raibh a ndílseacht tugtha acu do dhreamanna eile
seachas do Shinn Féin. Ba é mo pháirt féin sa tsearmanas Paidir do
Bhéal Feirste a léamh, i nGaeilge agus i mBéarla.

San alt nuachtáin, dúirt mé: “There are those who would deny
the republican dead — and the living — respect but their day has
passed. Indeed, I have made mutual respect for all traditions and
the celebration of our diversity as equal citizens a cornerstone of
my tenure as First Citizen. That’s because I resolved not to repeat
the mistakes of those who made City Hall a cold house for one
section of our people.” Agus chríochnaigh mé: “To those who
would say, don’t take this step because of our past, I say, I am
taking this initiative for our future. At Clonard, I had a chance

PAIDIR DO BHÉAL FEIRSTE

35



again to reflect on the heavy price our people have paid as a result
of our past divisions. We must never go back there and by building
bridges between Britain and Ireland and fostering reconciliation at
home, we will ensure that our steps are ever forward.”

Bhí mé ag iarraidh bealaí a aimsiú le nach mbeadh orainn, mar
Fheirstigh is mar cheannairí poblachtacha, ‘ní hea’ a rá chomh
minic agus a ba ghnách linn san am a bhí thart agus muid ag fáil
cuirí chuig ócáidí a bhain le traidisiúin eile.

Thuig Oisín Quinn agus Peter Finnegan go raibh mé neirbh-
íseach go maith faoin chruinniú, go háirithe maidir leis an
dearcadh a bheadh ag an ghnáthphoblachtaí air (mar a tharla sé,
dúirt fear amháin liom ag toghchán Bhealtaine 2014 nach
gcaithfeadh a mháthair vóta dom as siocair na cuairte ar Windsor!).
Rinne an bheirt acu bob a bhualadh orm nuair a bhain mé Londain
amach. Scairt siad orm lena rá go raibh líne de Dragoon Guards
taobh amuigh d’oifigí Tourism Ireland le fáilte a chur romhainn
beirt chuig an chéad choinne a bhí ar an chlár s’againn. Mar a
tharla sé, bhí mise ag an oifig rompu agus thuig mé gur magadh a
bhí ann. Mar sin féin, agus mé féin is Oisín ag siúl isteach i
gCaisleán Windsor (agus bhí mé gliúáilte d’Oisín nó dúirt Sinn
Féin gur cuidiú mór acusan a bhí ann maidir leis an tionscnamh
a dhíol go raibh mé i gcuideachta ardmhéara Bhaile Átha Cliath),
chuaigh díorma de shaighdiúirí faoina hataí arda fionnaidh thart
orainn, a gcuid raidhfilí ar iompar acu. Go tobann agus iad ag dul
faoi bhráid na beirte seo a raibh slabhraí oifigiúla orthu, d’ordaigh
an sáirsint orthu súile ar clé inár dtreo agus cúirtéis láimhe. Ní
scéal sin d’oíche mhall na gcomrádaithe i gclubtheach na
Meirleach!

I ngan fhios dom, bhí Sinn Féin fosta ag ullmhú tionscnamh ní
ba radacaí ná riamh roimhe faoi scáth na cuairte agus rún acu na
hairí as Stormont a chur ann mar aon le feisirí Westminster. Mar
sin, bhí beannacht gach taoibh againn don chuairt.

Ní raibh ceamaraí ann leis an chéad chroitheadh lámh idir
ardmhéara de chuid Shinn Féin agus ceannaire an teaghlaigh ríoga
a thaifeadadh mar ba mhó a spéis sna daoine a bhí ag barr na
scuaine: Martin McGuinness agus Peter Robinson. Ach mar sin
féin, cuireadh mé féin agus Oisín in aithne don bhanríon is don
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uachtarán le chéile. D’fhiafraigh an bhanríon díom cá huair a
ceapadh mé agus dúirt mé léi nach raibh fágtha de mo bhliain mar
ardmhéara ach 52 lá. “Ansin caithfear amach mé,” arsa mise. “Ní
bheadh sé de dhánacht iontu sin a dhéanamh ortsa a choíche.”

Tá an bhanríon géarchúiseach agus thuig sí go maith tábhacht
chuairt an Uachtaráin Micheál D. Ó hUiginn — dúirt duine dá
cléirigh go raibh an t-alt a bhí scríofa agam ar an Belfast Telegraph
an lá sin ‘feicthe’ aici (tá na Sasanaigh an-chruinn maidir le húsáid
a dteanga: níor dhúirt sé ‘léite’) — agus bhí na focail oifigiúla a
dúirt sí le linn na cuairte ina gcuidiú ag lucht na síochána. Ní
raibh an fear céile go díreach chomh siúráilte de féin. Ag fáiltiú i
ndiaidh an chuir i láthair, stop sé le labhairt liom agus le hOisín
faoi na slabhraí. Insíodh dó an seanscéal gur creideadh gur
meascadh suas an dá shlabhra mar is é an Rí Uilliam atá ar
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shlabhra Átha Cliath agus tá an mana ‘Erin Go Bragh’ ar cheann
Bhéal Feirste. “That’s the Irish for you,” ar seisean sular brostaíodh
ar aghaidh é.

Ba é buaic na cuairte domsa an cheolchoirm a bhí sa Royal
Albert Hall i ndiaidh an chruinnithe leis an bhanríon. Bhí
ceiliúradh iontach ag Éireannaigh na Breataine ann agus ba léir an
grá ar leith a bhí ag an phobal do Mhicheál D. Nuair a cheol Elvis
Costello ‘(What’s So Funny ’Bout) Peace, Love and Understanding’,
dar liom gur fhóir sé go maith don obair a bhí curtha i gcrích do
mhuintir Bhéal Feirste an lá sin.

As I walk through
This wicked world
Searchin’ for light in the darkness of insanity,
I ask myself
Is all hope lost?
Is there only pain and hatred, and misery?
And each time I feel like this inside,
There’s one thing I wanna know:
What’s so funny ’bout peace, love and understanding? Ohhh
What’s so funny ’bout peace, love and understanding?
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4

Na Biáide

Dála bhunús mo ghlúinese, is fada ó d’fhág mé an eaglais
Chaitliceach agus cúrsaí creidimh i mo dhiaidh. Tá sé daichead
bliain leoga ó chuaigh mé chuig faoistin go deireanach — is
cuimhin liom an dáta mar phléasc buamaí i mBaile Átha Cliath
agus i Muineachán an lá sin agus chuaigh mé chun faoistine a
fhiafraí den tsagart cén dearcadh a bheadh ag Dia ar fhreagra
foréigneach. Mar sin de, nuair a ghlac mé le post an ardmhéara,
níor shamhlaigh mé go dtabharfadh sé ar ais i dtreo na heaglaise
— nó na n-eaglaisí — mé.

Os a choinne sin, thuig mé nach mbeadh próiseas síochána ann
ar chor ar bith ó thuaidh murab é lucht na n-eaglaisí. Tá ceathrar
ach go háirithe a bhí mar ailtirí ar an tsíocháin: an tAthair Alec
Reid agus an tAthair Gerry Reynolds as Mainistir Chluain Ard (áit
ar tháinig an próiseas ar an tsaol de bharr na gcainteanna ann idir
Gerry Adams agus John Hume), an tUrramach Ken Newell as
eaglais Phreispitéireach Fitzroy i ndeisceart Bhéal Feirste, agus an
tUrramach Harold Good, Modhach a bhí mar bhreathnóir ar dhí-
choimisiúnú airm an IRA. Mar sin féin, tá na heaglaisí, go háirithe
an eaglais Chaitliceach, faoi scáil na scannal iomadúil maidir le
drochíde ar pháistí agus tá muinín an phobail sa chléir imithe i
léig.

Bhí sé de cheart ag an mhéara séiplíneach a cheapadh agus bhí
sin déanta ag gach céad-saoránach a tháinig romham ach is beag
duine a thiocfadh leo cuimhneamh ar ainmneacha na séiplíneach
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sin nó cad é a bhí curtha i gcrích acu, seachas an t-altú roimh bhia
ag dinnéar insealbhaithe an mhéara.

Ach bhí léite agam go raibh sé de nós ag institiúidí i Meiriceá
go háirithe an iomad séiplíneach a cheapadh— in ArmMheiriceá,
mar shampla, ta 3,000 séiplíneach as 140 creideamh.

I ndiaidh dom an cheist a chíoradh le Sinn Féin agus leis an
roinn sa chomhairle a phléann le cursaí caidreamh pobail, shoc-
raigh muid ar shéiplínigh a cheapadh do na móreaglaisí Críostaí ar
dtús: an tAthair Des Wilson, sagart pobail a rinne mo chuid páistí
a bhaisteadh ina chistineach sna hochtóidí; Déan Bhéal Feirste, an
tUrramach John Mann, d’Eaglais na hÉireann (a bhfuil Ard-Eaglais
Bhéal Feirste mar aon le suíochán ar leith don ardmhéara faoina
gcúram); an tUrramach Bill Shaw, ministir Preispitéireach a raibh
a shaol caite aige ar thograí pobail agus cultúir i gceantar pob-
lachtach i dTuaisceart Bhéal Feirste; agus an tUrramach Margaret
Ferguson, Modhach a raibh dhá eaglais faoina cúram, Woodvale
agus an tSeanchill.

Bhí cruinniú/agallamh agam sa pharlús leis an Urr Ferguson,
bean ghnaíúil lách a d’fhág saol an ghnó ina diaidh is a chuaigh le
gairm an mhinistir, le dualgais an phoist a phlé. Ba é mo
thuairimse gur séiplínigh dhíograiseacha a bhí de dhíth ar Bhéal
Feirste, gurbh é an tsíocháin a thógáil agus ár bpobail a thabhairt
le chéile an cur síos poist ba chruinne. Agus ba léir gur bhean í an
tUrr Ferguson a bhí tiomanta do na pobail sin de chuid an lucht
oibre i gceantar na Seanchille, a raibh cuid mhór acu díomhaoin
agus ag streachailt leis an bhochtaineacht.

Cé go raibh an tUrr Ferguson in ainm is a bheith faoi agallamh don
phost agamsa, is í, a bheag nó a mhór, a bhí ag cur agallaimh ormsa
mar bheadh uirthi a rá lena pobal go raibh sí mar shéiplíneach ag
méara de chuid Shinn Féin. Ba mhian léi a bheith ábalta seasamh leis
an chinneadh sin. Ar ndóigh, bíonn sé níos éasca ag ministrí
Protastúnacha plé le Sinn Féin ná ag dream ar bith eile ón phobal
aontachtach as siocair gur féidir leo a rá go bhfuil sé de dhualgas orthu
a bheith ag plé le peacaigh. Lena chois sin, tugann an freastal ar
sheirbhísí eaglaise deis ar leith do pholaiteoirí ‘ón taobh eile’ cuairt
a thabhairt ar phobail. Labhair muid ar na féidearthachtaí a bheadh
agam dul ag adhradh in eaglaisí na Seanchille, Domhnach éigin.
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Ag deireadh an agallaimh leis an Urr Ferguson, d’iarr sí cead
paidir a rá ar mo shon agus ar son na cathrach. D’úsáid sí focail a
chuaigh i bhfeidhm go mór orm nuair a ghuigh sí ar son ‘spiorad
an ghrá os cionn Bhéal Feirste’. Chuimhnigh mé ar na focail sin,
an Domhnach dár gcionn agus mé ag barr Chnoc na hUaimhe den
chéad uair i mo shaol ag amharc síos ar chathair a raibh cuma
shuaimhneach shíochánta uirthi. Agus cé nach fear mé a chreid-
eann sna Flaithis, creidim i ndaoine agus i bpaidreacha. Nuair a
ghuigh an ministir ormsa mar mhéara agus ar mo chlann, d’éirigh
tocht ionam agus mé ag smaoineamh ar an dóchas a bhíonn ag an
ghnáthphobal as a gcuid polaiteoirí: go dtreoróidh siad amach as
dorchadas na coimhlinte agus an fhuatha iad. Is pribhléid é, ar
ndóigh, go mbeadh daoine ag guíodóireacht ar do shon agus ba
mhór agam le linn mo bhliana gur dheonaigh mórán daoine a
bpaidreacha agus a mbeannachtaí dom.

Mar a tharla sé, sula raibh seans agam ceapachán an Urramach
Ferguson a fhógairt, ionsaíodh mé ag Páirc Woodvale. I ndiaidh
na heachtra sin, ghlaoigh mé ar an Urramach Ferguson — a bhí go
fóill sásta gníomhú go poiblí mar dhuine de mo shéiplínigh —
lena rá go raibh mé den tuairim go mbeadh sé ní ba shábháilte aici
gan an bhaint a bhí aici liom a phoibliú ar eagla go n-ionsódh
amadán éigin a tithe pobail. Rinne sí mo chomhairle agus ba é an
socrú a rinne muid go gceapfadh an eaglais Mhodhach ministir
eile go poiblí — an tUrramach Harold Agnew — ach gurbh í
Margaret a bheadh ag gníomhú mar shéiplíneach dom go laethúil.
(Bhí sé de phribhléid agam maidin Dhomhnach Cásca a chaith-
eamh i gcuideachta Margaret in 2014 nuair a chuir sí cuireadh orm
páirt a ghlacadh i seirbhís eaglasta le breacadh an lae cois locha
faoin tuath. Chuaigh an aeráid, an chomhurraim agus an bricfeasta
breá ina dhiaidh uilig i bhfeidhm orm.)

Chuir muid cor eile i scéal na séiplíneach nuair a chinn muid
ar ionadaithe a cheapadh ó na mionchreidimh sa chathair: Susan
Agahi ó na Baha’i (bhí uncail agus aintín de mo chuid sa Baha’i i
bhfad siar mar sin réitigh muid go maith le chéile); Sheikh
Mohammad El Rashidi ar son na Moslamach a bhfuil dha mhosc
bheaga sa chathair acu; Ashok Sharma ar son na Hiondúch; an
Raibí David Singer ar son na nGiúdach; agus an sagart Búdach,
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Ryushin Paul Haller. Lig sin dom béim a chur ar ilghnéitheacht
Bhéal Feirste agus ómós a léiriú do chreidimh eile a bhfuil an
seasamh céanna agus an ceart céanna acu, dar liom, is atá ag na
Críostaithe.

Seans gur mó den ghotha pholaitiúil a bhí ar intinn agam nuair
a rinne mé na ceapacháin sin uilig — comhartha a thabharfadh le
fios go raibh an ilchineálacht go smior i mBéal Feirste — ach ní
dócha gur imir aon ghníomh eile an tionchar dearfach orm féin ná
ar an chathair ná ceapachán na séiplíneach.

Cad chuige? Mar de thaisme tháinig muid ar fhírinne a bhí faoi
cheilt sa chathair: gur eagrais chumasacha go fóill iad na heaglaisí
agus na grúpaí creidimh agus gurb iad na háiteanna is radacaí i
mBéal Feirste na háiteanna ina dtig lucht creidimh le chéile le leas
a gcomharsan a dhéanamh (agus chan, i gcead do Shinn Féin, an
SDLP agus Pháirtí an Chomhaontais, oifigí na bpáirtithe polait-
iúla). Leoga, bhí deis agam a rá go minic ag ócáidí leis na heaglaisí
le linn mo théarma go raibh doiciméad acu a bhí ní ba réabhlóidí
fiú ná Forógra Cumannach Marx: na Biáide.
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Fosta, thug ceapachán na séiplíneach doras isteach dom chuig
dhá mhórghrúpa sa chathair a mbeinn dall orthu de ghnáth mar
ardmhéara poblachtach: an pobal Protastúnach agus na mionlaigh
eitneacha.

Bhí gach séiplíneach Protastúnach mar abhcóide lena phobal ar
mo shon. Chuir siad fáilte Uí Cheallaigh romham chuig an iliomad
imeachtaí ina bpobail féin agus lig dá bpobail aithne a chur orm.
Fosta, sa chaidreamh a bhí acu liom, bhí siad mar a bheadh
ceannródaithe don tsíocháin ann: má bhí siadsan sásta a bheith ag
comhoibriú le méara de chuid Shinn Féin, cad chuige nach
mbeadh a n-ionadaithe polaitiúla ag Stormont ag tabhairt na ceann-
asaíochta céanna? Agus arís, thug oifig an ardmhéara ‘clúdach’ (nó
tearmann) don chomhoibriú sin sa mhéid go bhféadfadh na
séiplínigh a mhaíomh gur ag obair leis an ardmhéara a bhí siad
agus ní le polaiteoir de chuid Shinn Féin.

Maidir leis na pobail eitneacha de, tuigeadh dom de réir a
chéile gur tríd an chreideamh go minic is fusa nasc a thógáil leis
na pobail úra sin. Más maith leat bualadh le 500 teaghlach Romach
Bhéal Feirste, ceann de na grúpaí eitneacha is mó a gcaitear
dímheas orthu ar fud na hEorpa, is é an áit is fearr le theacht orthu
ná ag seirbhís eaglasta gach Domhnach sa Shaftesbury Recreation
Centre. Is Críostaithe soiscéalacha iad na Romaigh agus maireann
an tseirbhís s’acu trí uair an chloig, na mná agus na fir ar thaobh-
anna éagsúla den tseomra agus lucht mioscaise ar ‘shuíochán an
pheacaigh’ ag cúl an halla mar gur thángthas orthu ag caitheamh!

D’ainneoin na maslaí a chaitear leis na Romaigh, ní ólann siad
is ní chaitheann siad, rud a fuair mé amach nuair a tugadh
cuireadh dom freastal ar Lá Saoirse na Rómáine ar 1 Nollaig sa
lárionad chéanna. (Cá háit eile in Éirinn a bhfaighfeá ceiliúradh
pobail gan deoch mheisciúil?) Nuair a iarradh orm labhairt leis an
tslua, mhol mé tréithe na Romach, an traidisiún siúil atá acu, a
n-oidhreacht cheoil, clú na crógachta agus na fadfhulaingthe atá
orthu. Fuair gach moladh bualadh mór bos go dtí gur mhol mé an
cháil atá ar na Romaigh fosta as a gcuid damhsaí traidisiúnta.
Tháinig tost ar an tseomra: i ngan fhios dom, bhí an tréadaí s’acu
i ndiaidh cosc a chur ar na damhsaí traidisiúnta! (Tógadh an cosc
idir sin is tráthas agus bhí deis agam páirt a ghlacadh — agus
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banphóilín mar chomhpháirtí damhsa agam— i rincí traidisiúnta
ag cóisir do lá idirnáisiúnta na Romach i mí Aibreáin.)

Cé gurb as an Rómáin bunús na Romach i mBéal Feirste, tá siad
thar a bheith bródúil as na páistí, cuid acu sna déaga anois, a
rugadh i mBéal Feirste. Is iomaí pictiúr a ghlac na tuistí díom leis
na páistí céanna sin.

Más é do rún aithne a chur ar an phobal as Kerala na hIndia,
gabh chun aifrinn ag teach pobail Cholm Cille i ndeas do
Stormont. Is den Eaglais (Chaitliceach) Shiri-Mhalabrach iad
muintir Kerala ach má fhaigheann tú cuireadh chuig aifreann leo,
bíodh a fhios agat go mairfidh sé dhá uair go leith.

Nuair a chéadfuair mé cuireadh freastal ar aifreann phobal
Kerala, d’iarr mé ar beirt pholaiteoirí aontachtacha as Oirthear
Bhéal Feirste a bheith liom: an Dr John Kyle as an PUP agus
Sammy Douglas ón DUP. De réir mar a chuaigh an tseirbhís chun
faid, is amhlaidh a bhí Sammy bocht ag éirí corrthónach. “Seo,” ar
seisean, “tá cruinniú toghlaigh de chuid an DUP agam ar a sé agus
tá mé ag dul a bheith mall. Cad é mar is féidir liom a rá go bhfuil
mé mall mar bhí mé ar aifreann?”

Is ar cuairt ar Ionad Pobail na nIndiach a chéadchuir mé aithne
ar an phobal fhadbhunaithe Indiach i mBéal Feirste. Is iad
comharsana an ionaid, atá lonnaithe ag Sorcas Carlisle sa chathair,
ná an tOrd Oráisteach agus tá éastáit mhóra na Seanchille ar a gcúl,
mar sin bhínn cúramach am ar bith a bhí agam le cuairt a thabhairt
ar ócáidí ann. Pháirceáiltí an carr os comhair an lárionaid le ligean
dom dul isteach gan a bheith feicthe ón tSeanchill agus ó tharla
gur ar an Domhnach is mó a bhíonn féilte na Hiondúch, ní bhíodh
bráithre an Oird faoi réir. Ach ag féile Ganesh Chaturthi i mí
Lúnasa, bhí mé neadaithe go compordach sa halla le slua mór
d’Indiaigh, mé daite le dúch dearg agus giotaí beaga ríse ar chlár
m’éadain agus slabhra de bhláthanna thart ar mo mhuineál, nuair
a tugadh le fios dom go raibh mórshiúl le bheith ann. Bhí sé
rómhall le cúlú agus b’shin mé sa mháirseáil Indiach: amach an
doras cúil go dtí Sráid Regent na Seanchille, tiontú ar dheis isteach
i Sráid Denmark, príomhshráid na Seanchille, agus ar ais i dtreo
dhoras tosaigh an ionaid— agus isteach an doras tosaigh, buíochas
mór le Dia! D’fhan muid ar an chasán ar feadh an mhórshiúil agus
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ní dóigh liom go raibh na hIndiaigh chomh heolach ar an
tíreolaíocht is a bhí mé féin, ach tá mé anois ar an bheagán
poblachtaithe a bhfuil sé le rá acu gur mháirseáil siad ar an
tSeanchill — fiú más ceoltóirí Indiacha a bhí do mo thionlacan
agus ní an gnáthbhanna ceoil a shiúlann Sráid Denmark go minic.

Cé go bhfuil na scórtha creideamh san India — tir 1.3 billiún
duine — is teampall Hiondúch atá san ionad Indiach i mBéal
Feirste agus is Hiondúch (agus úinéir na bialainne Indiaiche is
fearr i mBéal Feirste) a cheap siad mar shéiplíneach: Ashok
Sharma.

D’ainneoin go bhfuil laghdú mór tagtha ar phobal Giúdach
Bhéal Feirste le 40 bliain anuas — bhíodh 3,000 Giúdach sa
chathair sna seachtóidí, inniu níl ach 80 duine sa shul — is sa
tsionagóg go fóill a chuirfidh tú aithne ar an phobal sin.

Is go fonnmhar a ghlac na pobail sin uilig leis an deis
séiplíneach a cheapadh mar bíonn mionlaigh i gcónaí buíoch as
tairiscint ón ‘mhórphobal’ a dhlúthóidh a ról sa chathair. I gcás na
nGiúdach, faill a bhí i gceapadh an Raibí David Singer mar
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shéiplíneach agam chun an deighilt idir poblachtaithe agus iad —
as siocair thacaíocht láidir Shinn Féin do na Palaistínigh — a phlé
go measúil. Sheachain an raibí ceisteanna polaitiúla, á scaradh óna
dhualgais chreidimh, ach bhí sé in ann obair thaidhleoireachta a
dhéanamh le linn na bliana a chuidigh linn aighneas a sheachaint
sa chomhairle.

Ó tharla gur múinteoirí tangó a bhí i bpríomhionadaithe na
Baha’i i mBéal Feirste, bheifeá ag dúil le páirtíocht fhonnmhar ón
phobal bheag sin agus b’amhlaidh a bhí nuair a ceapadh Susan
Aghai, aisteoir, mar shéiplíneach s’acu.

Is lú arís an pobal Búdach ná an mionphobal Baha’i. Cá háit
mar sin a bhfaighinn séiplíneach éifeachtach Búdach? As Iarthar
Bhéal Feirste, ar ndóigh.

D’fhág Paul Haller Baile Andarsan in 1971 nuair a bhí an
ceantar le thine agus cathanna gunnaí laethúla ag tarlú ar na sráid-
eanna — bí ag caint ar amáil. Thaistil sé an domhan oirthearach
agus é ag foghlaim faoin Bhúdachas Zen gur chríochnaigh sé a
thuras in San Francisco, sa mhainistir Zen sa chathair sin. Is go
San Francisco as an tSeapáin a chéadtháinig an Búdachas go
Meiriceá agus is é ab na mainistreach ann an príomhphost is féidir
le Búdach a bhaint amach i SAM. Bhí Paul ina ab sa mhainistir
idir 2003 is 2012.

Nuair a ghlaoigh mé chun iarraidh air a bheith mar shéiplín-
each agam, bhí sé buartha faoin achar 6,000 míle a bhí eadrainn
ach dúirt mé leis gur chuige sin a cruthaíodh an t-idirlíon, is
thoiligh sé a bheith ar an fhoireann. Mar a tharla, bhí gaol idir a
theaghlachsan agus mo mhuintirse. Comharsana dár gcuid a bhí i
gclann Haller. Gearmánach a bhí in athair Phóil a cuireadh i
ngéibheann le linn an Dara Cogadh Domhanda mar a tharla do na
Gearmánaigh uilig a bhí sa chathair. Is cuimhin le mo mháthair
gur ghnách le máthair Phóil bun chos mo dhearthára óig Gerard a
choigilt nuair a bhí mo mháthair i ndiaidh é a chur a luí is é ina
naíonán — rud a chuir le báiní í. Rotha mór an tsaoil, gan amhras.

Ach chomh maith le bheith gníomhach i Meiriceá, bhí Paul
dílis do mhana Bhéal Feirste — pro tanto quid retribuamus, “cad
é bhéarfas mé ar ais ar son a bhfuil faighte agam” — is bhí Ionad
Zen an tSléibhe Dhuibh bunaithe aige i mBéal Feiriste chun cuidiú
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le daoine a bhí gortaithe ag comhrac nó andúil nó caidrimh nár
oibrigh.

Nuair a thug mé le fios do Paul go mbeadh dualgas pearsanta
cúraim air maidir leis an chéad-saoránach, ar seisean, “Ná bí
buartha, tá taithí fhada agam ar chásanna gan dóchas.”

Is dóigh liom gur mé an chéad duine a mhol ráiteas ó mhanach
do na teachtaí ag ardfheis de chuid Shinn Féin. Rinne mé
amhlaidh i mí Feabhra 2014, ag an teacht le chéile i Loch Garman.
Mhol mé soiscéal Paul Haller do na teachtaí: “Diúltaímis don
diúltachas.” San óráid trí bhomaite a thug mé le linn na codach sin
den ardfheis a chraoltar ar an teilifís, dhírigh mé m’aird ar na
ceannairí creidimh a bhí ag comhoibriú liom: “Creideann siad i
mBéal Feirste atá síochánta cothrom agus ina bhfuil meas ar an
uile dhuine, agus creidimse sa méid sin fosta.” (Ritheadh rún ag an
ardfheis chéanna ag tréaslú mo chuid oibre mar ardmhéara liom,
comhartha poiblí tacaíochta a thug an-spreagadh dom.)

Ba iad na séiplínigh an ‘A-Fhoireann’ ildánach ilghnéitheach a
bhí bailithe agam le tacú le clár oibre radacach ar son na síochána
agus an athmhuintearais. Ní fhéadfá foireann ní b’fhearr a fháil
dá nguífeá ar a son.
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5

Ag scaipeadh an tsoiscéil
— gan focail

Is fíor gur chuir tionchar na séiplíneach ar an chathair iontas orm
ach ní sin le rá nár tuigeadh ón tús gur cairde sa chúirt a bhí sna
heaglaisí. Leoga, ar an oíche a ceapadh mar ardmhéara mé, 3
Meitheamh 2013, thug mé faoi dhá imeacht mhóra: scairt
comhdhála le ceannairí Gael-Mheiriceánacha maidir le cúrsaí
geilleagair agus cuairt ar bhaicle de chléirigh as na móreaglaisí
Críostaí. Dúradh liom go mb’fhearr dom an chéad oíche a
choinneáil saor le bualadh le cairde agus le comrádaithe sa
pharlús. (Tá beár sa pharlús a osclaítear i ndiaidh na gcruinnithe.
Níl a fhios agam an ábhar bróin nó bróid agam é nár ól mé súimín
ann le linn mo bhliana cé gur mhinic oscailte é!)

Ach shíl mé gur chóir tosú mar a bhí rún agam leanstan ar
aghaidh: le cruinnithe, coinní is cinntí. Mar sin de, nuair a bhí mo
dhualgais mar aoi comhlíonta agam sa pharlús ar an chéad oíche
sin, ghlac mé an limo oifigiúil suas go dtí Iontaobhas 174, togra de
chuid an Urr Bill Shaw sa Lóiste Nua, ceantar láidir poblachtach
i dTuaisceart Bhéal Feirste.

Bhí sé 9:30in sular bhain mé an áit amach ach bhí na ministrí
ag fanacht liom go foighdeach is bhí comhrá againn faoin difear a
d’fhéadfadh méara dea-chroíoch a dhéanamh sna ceantair is mó a
bhí thíos leis an dífhostaíocht agus leis an tseicteachas dá mbeadh
na heaglaisí ar a thaobh. Is as an chruinniú sin a tháinig an
smaoineamh séiplínigh a cheapadh. Ag deireadh, d’iarr an tUrr
Bill Shaw cead paidir a rá — cead uaimse, glacaim leis, mar bhí an
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mhuintir eile i ngnó na bpaidreacha — agus thoiligh mé. Ghuigh
sé gach rath ar ár n-iarrachtaí agus ar mo thréimhse mar cheann-
aire ar an chathair. Is cuma más agnóisí thú, is eispéireas ar leith
é a bheith mar ábhar ag paidreacha daoine eile; cuireann sé eagla
ort go bhfuil daoine ag brath ort ach fosta tugann sé instealladh
misnigh duit. (Thar aon ní eile, cronaím an grá agus an cúram sin
sna paidreacha a dúradh ar mo shon go minic le linn mo thréimhse
mar mhéara.)

Agus má tá cuid de mo shéiplínigh Chríostaí meallta nár ghlac
mé chugam arís an creideamh uasal sin, sílim go bhféadfadh siad a
bheith sásta gur athraigh siad mé mar dhuine. Agus más ceadmhach
gnéithe éigin den Chríostaíocht a thabhairt leat agus an chuid eile
a fhágáil i do dhiaidh, roghnóinn an Spiorad Naomh agus an
cumas atá Ann a theacht anuas is muid a láidriú in am an ghátair
agus na héigeandála. Mar sna trinsí ina raibh mé mar ardmhéara,
tháinig an Spiorad Naomh céanna do mo tharrtháil go minic.

Ní de thaisme a roghnaigh muid na séiplínigh Chríostaí ó na
mórchreidimh Chríostaí amháin. Ba den chríonnacht é gan an
cuireadh chun na séiplíneachta a roinnt ar na bunchreidimh
Chríostaí ar mó a spéis sa chinsireacht agus sa cháineadh ná sa
cheiliúradh. Shíl mé go mba chóir go dtiocfadh soiscéal an áthais
agus na saoirse ó na séiplínigh agus leoga go mbeadh spraoi ag
baint lenár n-imeachtaí. Is dóigh liom gur go réidh a ghlac na
mionlaigh eitneacha leis an chur chuige sin fosta agus go raibh sé
ní b’éasca acu a bheith ag obair leis na mórghrúpaí Críostaí.

Nuair a leathnaítear an eangach, tagann daoine chun tábla atá
ag troid ar son anamacha agus a amharcann ar na creidimh eile,
agus níl muid ag caint anseo ar chreidimh na bpobal mionlaigh
amháin, mar eiricigh. I mí na Bealtaine 2014, nuair a mhaslaigh an
tréadaí soiscéalach James McConnell an creideamh Moslamach
mar obair an diabhail, ní raibh an fóram oifigiúil idirchreidmheach
sa chathair ábalta é a cháineadh go hoifigiúil mar chuir cuid de na
ministrí bunchreidmheacha ina aghaidh. Tá fóram idirchreid-
mheach nach bhfuil ábalta ionsaí ciníoch ar chreideamh eile a
cháineadh chomh húsáideach le taephota seacláide.

A bhuí le theacht le chéile na séiplíneach, bhí fóram idir-
chreidmheach dár gcuid féin againn anois.
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D’fhógair muid ceapachán na séiplíneach go poiblí do na
meáin ar 23 Lúnasa ag cruinniú ar leith sa pharlús. Mar aon leis na
séiplínigh, tháinig ceannairí eile eaglasta, agus bhí comhrá gan
srian againn ar chúrsaí polaitíochta is síochána. Chreid cuid de na
ministrí Protastúnacha go raibh gníomhartha polaitiúla Shinn Féin
gríosaitheach neamhchuiditheach agus dúirt siad sin go neamh-
bhalbh. Ach bhí aontas ann maidir leis an phráinn a bhain leis na
sráideanna a choinneáil síochánta — bhí círéibeacha ar fud Bhéal
Feirste ar 12 Iúil nuair a diúltaíodh cead do na fir bhuí siúl thart
ar cheantar Caitliceach Ard Eoin i dTuaisceart Bhéal Feirste.

Mar fhreagra ar an chorraíl sin, chum grúpa cléireach ón dá
phobal (an tAth Martin Magill, an tUrr Mervyn Ewing agus an tUrr
Heather Morris, uachtarán na Modhach in Éirinn) ‘Paidir do Bhéal
Feirste’. D’aistrigh Seán Mac Aindreasa go Gaeilge í agus, ag an
teacht le chéile de na ceannairí creidimh i mo pharlús, dúirt an
tAth Des an leagan Gaeilge sular léigh an tUrr Ferguson an leagan
Béarla. Bhí leagan eile scríofa de réir a dtraidisiúin féin ag na
Moslamaigh, é bunaithe ar an Chórán agus scríobh an Raibí Singer
leagan bunaithe ar an Talmud. As siocair nach gcreideann na
Búdaigh i ndia, chum an Ryushin Haller ‘beannú do Bhéal Feirste’
a d’úsáid mé idir sin is tráthas mar ráiteas dóibh siúd sa chathair
nach raibh creideamh ar bith acu. Tá sé go hálainn:

“May unceasing love embrace all in our city, in peace and
wellbeing.

May we bridge our differences with understanding.
May we call forth the nobility of spirit that can inspire
and support us to live as one community celebrating
our diversity.”

San iomlán, bhí amach is isteach ar 30 ionadaí ó na creidimh
éagsúla i láthair sa pharlús agus iad gléasta de réir a nósanna féin:
an raibí in éide choimeádach — an cóta fada dubh, an hata dubh;
an sheikh faoina thurban; Ryushin Haller agus a róba okesa air.
Ócáid stairiúil a bhí ann mar b’shin an chéad uair riamh a tháinig
siad le chéile le bheith ag guíodóireacht i dteannta a chéile.
D’aontaigh na Críostaithe ar an fhoclaíocht don phaidir agus ba
chéim chun cinn é sin, ach ba láidre arís an teachtaireacht, dar
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liom, go raibh leagan den phaidir ag na mionchreidimh (i dtéarmaí
Bhéal Feirste) fosta.

Scaipeadh ‘Paidir do Bhéal Feirste’ go forleathan agus léadh ag
seirbhísí iomadúla le linn na bliana í. Leoga, léigh an tUrramach
Lesley Carroll, duine de cheannródaithe an athmhuintearais, an
phaidir i Ruanda nuair a d’fhreastail sí ar chruinniú maidir leis
an chinedhíothú ansin. Bhí eolas agam ar leabhar clúiteach a
scríobhadh faoi mhéara Philadelphia tráth, Norm Rendell. A
Prayer for the City a bhí ar an leabhar sin agus shíl mé gur
comhartha athbheochana do Bhéal Feirste a bhí ann a leithéid de
phaidir a bheith againn:

Paidir do Bhéal Feirste
A Dhia na páirte, agus do ghrá ina thuile gan stad gan
staonadh orainn, glaoimid ort ar son na cathrach
s’againn.

Iarraimid ciúnas sráide, folláine tís, tuigse don
chomharsa, ainneoin a raibh eadrainn.

Aon phobal amháin muid, más éagsúil, agus in
athmhuintearas leat bímis muinteartha le chéile.

A Thiarna, dírigh ár gcroíthe ort le go mairfeadh do ghlóir
fud an bhaile.

In ainm Íosa, Flaith na nUile.

Ag an chruinniú, d’aontaigh muid ráiteas ó na cléirigh uilig:

“We met today to highlight the constructive ongoing work
and promote positivity in Belfast. Our aim is to help reduce
tensions and promote discussion, dialogue and inter-faith
co-operation. We are committed to working together to
recognise the hurts and the problems felt by communities.
We encourage politicians to think imaginatively and gener-
ously in reaching out to others.”

Bamhinic ina dhiaidh sin gur mhol mé do dhaoine oibriú de réir an
dá fhocal chumhachtacha sin i ráiteas na gcléireach: “samhlaíoch”
agus “fial”.

Seans gur baineadh siar as go leor de na pobail chreidimh nuair
a chuir an méara suim ina gcuid oibre ach b’fhíor fosta gur
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taispeánadh domsa a bhí ann a fháil amach go raibh na heaglaisí
gníomhach go maith ar an talamh. Chuir mé an obair mhór mhaith
sin i dtéarmaí San Proinsias Assisi a dúirt: “Déan an Soiscéal a
theagasc agus, más gá, bain úsáid as focail”. Agus ní beag an obair
sin: i dtuaisceart Bhéal Feirste, thug mé cuairt ar bhanc bia a bhí
faoi chúram Eaglais Phreispitéireach Rosemary i gcomhar leis an
Trussell Trust, carthanacht a bhíonn ag soláthar bia do 400,000
duine sa Bhreatain gach bliain. Bunús acu sin, bíonn siad ag
fulaingt de dheasca ‘leasuithe’ a rinne na Tóraithe sa Bhreatain ar
íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Ba é an freasúra ba mhó a bhí go
dáigh in éadan na leasuithe céanna ná na heaglaisí. Dúirt ceann-
aire na gCaitliceach sa Bhreatain, an Cairdinéal Vincent Nichols,
go raibh an t-ionsaí sin ar an mhuintir ba bhoichte sa tír ina “náire
shaolta”.

Sa Tuaisceart, bhí sé ina chogadh dearg idir an DUP agus Sinn
Féin faoi na leasuithe céanna. Bhí Sinn Féin ag diúltú na leasuithe
a cheadú agus an DUP ag troid go láidir ar a son, iad ag maíomh
nárbh fhéidir le comh-aireacht David Cameron tionchar na
leasuithe ar na bochta a mhaolú ní ba mhó. Mar sin de, bhí leisce
ar lucht eaglaise ar an taobh Phrotastúnach a bheith chomh
glórach lena gcomhghleacaithe sa Bhreatain ach mar sin féin, níor
chuir siad fiacail ann i dtaca leis na leasuithe céanna nuair a
bhuail mé leo chun an obair a bhí ar bun acu ar son an daibhir sa
chathair a phlé.

Agus níor bheag an obair chéanna sin. Thar aon dream eile, bhí
na heaglaisí ag cur fáilte roimh dheoraithe agus ag cothú na
n-ocrach. Arís is arís eile, tugadh cuireadh dom cuairt a thabhairt
ar na tograí tábhachtacha sin agus bhí deis agam scéala a scaipeadh
ar ardán na meán faoin dea-obair. I ndeisceart Bhéal Feirste, bhí
Pointe Cruinnithe Idirnáisiúnta (International Meeting Point) ag
an eaglais Phreispitéireach do lucht cuardaigh tearmainn as an
iliomad tíortha mar aon le daoine gan dídean agus Feirstigh ón
chomharsanacht a bhí ar an ghannchuid. An lá a thug mé cuairt ar
an ionad, bhí daoine as 30 tír ann, ina measc fear ar leathchois a
bhí gortaithe sa chogadh sa tSomáil agus bean as an Bhulgáir a bhí
tinn le hailse agus ar dhíbir paraimíleataigh dhílseacha óna
hárasán in Donegall Pass í óir bhí siad ag iarraidh tithe a
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choinneáil dá ‘sórt féin’ amháin. Ag am lóin, chuir muid béile
blasta curaí ar fáil do 100 duine — béile a bhí ullmhaithe ag bean
óg as ceantar na Margaí i mBéal Feirste a bhí ag obair go deonach
— agus ba léir dom rud amháin a bhí i gcoiteann ag gach duine sa
líne: bhí ocras millteanach orthu.

I dtuaisceart Bhéal Feirste, thug mé cuairt ar bhrú do dhaoine
gan dídean a bhi á reáchtáil ag Arm an tSlánaithe do theaghlaigh
bhriste. Iad siúd ar baineadh a bpáistí dóibh de bhrí nach raibh
siad in inmhe aire a thabhairt dóibh — de ghnáth mar gur
alcólaithe nó andúiligh a bhí iontu — is anseo a thiocfadh siad,
chuig timpeallacht a bhí slán agus faoi mhonatóireacht na seirbhísí
sóisialta, lena saol a chur in eagar arís le go dtiocfadh leo a gcuid
páistí a fháil ar ais. Seo daoine atá ag bun an dréimire ar fad agus
mhol mé an Salvation Army agus a macasamhail as a bheith
gualainn ar ghualainn leo. Bhí áthas ormsa a bheith sa bhrú agus
ba léir go raibh na tionóntaí buíoch den chéad-saoránach as a
bheith leo. Thug bean amháin litir dom agus leabhar mar bhronn-
tanas.

Dear Lord Mayor,
I have lived in Thorndale for four months. In that time I am
recovering slowly of alcohol addiction.
If it wasn’t for the staff at Thorndale, my children would

be orphans as I’m their only living parent.
My husband TM from the Travelling community got beat

to death 13 years ago.
I just wanted to make you aware of howmuch this centre

has given me faith and hope in life again and in my
children.
Great pleasure to meet you Máirtín, God bless.
J—

Seo go díreach an áit ar chóir don ardmhéara a bheith, dar liom.
Agus bhí mise buíoch d’Arm an tSlánaithe as a bheith ag teacht i
dtarrtháil ar ár saoránaigh ghonta. Thuairiscigh mé an chuairt ar
Twitter, an meán a bhí mar líne dhíreach chumarsáide idir mé agus
mórphobal na cathrach, agus tháinig fear amháin ar ais ar líne do
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mo cháineadh as a bheith ag moladh an Sally Anne nuair a bhí
polasaí ag an eagras sin in aghaidh cothromas pósta do dhaoine
aeracha. Dar liom nár thuig sé an rud a bhí á rá agam: is ag tabhairt
aitheantais do na grúpaí creidimh as a bheith ag seasamh leis an
phobal is dearóile a bhí mé gan a bheith ag iarraidh orthu teist
pholaitiúil a dhéanamh.

Go minic, sinne atá go maith as — obair agus dídean agus bia
againn— bíonn muid bródúil asainn féin de bhrí go mbíonn muid
ag tacú le polasaithe atá fabhrach don duine atá díomhaoin agus
don duine atá bocht, ach is mó i bhfad an bród atá orm astu sin a
shalaíonn a lámha is iad ag tabhairt cuidiú praiticiúil. Tá siadsan
níos radacaí ná mé, is cuma cá seasann siad ar na ceisteanna
morálta nó liobrálacha atá ar na clocha is mó ar mo phaidrínse.

Leoga, ba iad an bheirt bhan ba radacaí i mBéal Feirste dár
casadh orm le linn mo thréimhse ná an tSiúr Olive agus an tSiúr
Nuala ar bhuail mé leo den chéad uair Lá Nollag is mé ag tabhairt
cuairt ar ionaid do dhaoine gan dídean.
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Ní raibh foireann m’oifige iontach siúráilte de nuair a dúirt mé
go raibh rún agam a bheith ag obair Lá Nollag. Ní dhearnadh
roimhe é agus bhrisfeadh sé isteach ar shaoire na dtiománaithe nó
bheadh orthu mé a thabhairt thart ó áit go háit agus aire a thabhairt
don tslabhra oifigiúil. Ach thángthas ar shocrú: thug mé liom
abhaile an slabhra taistil — a bhí níos lú ná an mórshlabhra a
bhfuil luach £500,000 air, más fíor — oíche Nollag agus rinne mé
féin an tiomáint, mar a dhéanfadh aon duine eile.

SaWelcome Centre ar Bhóthar na bhFál, ta mana an-chróga acu:
fáilte gan choinníoll roimh dhaoine gan dídean. Nuair a bhuail mé
isteach, maidin Nollag, agus an Búdach Frank Liddy i mo chuid-
eachta, bhí daoine as gach cearn bailithe don cheiliúradh. (Bíonn
an dá chreideamh mhóra i mBéal Feirste ag freastal ar an lárionad,
ar ndóigh. Mar a dúirt an Cathaoirleach Eamon Donaghy liom:
“Nuair atá tú gan dídean, níl tú millteanach buartha fán chreid-
eamh atá ag an fhear taobh leat.”)

Cuid acu, ba dhaoine iad a raibh fadbhanna éagsúla acu a
d’fhág gan dídean iad agus ainneoin go raibh seomra i mbrú acu
anois nó árasán beag dá gcuid féin acu, bhí fonn orthu a bheith i
lúb chuideachta Lá Nollag. Cuid eile, ba theifigh iad as tíortha a
bhí corraithe ag cogadh nó ag gorta nó ag bochtaineacht: an Iaráic,
an tSiombáib, an tSúdáin (ag Dia féin atá a fhios cad é mar rinne
siad a mbealach go Béal Feirste). Agus cuid eile arís, ba dhaoine
iad a bhí beo ar na sráideanna — go minic as siocair fadhbanna
meabhairghalair — agus bhí siad sínte ar na toilg sa Welcome
Centre. Bhí foireann mhór sa lárionad, cuid acu ag obair go
deonach, agus cuireadh mé in aithne dóibh. B’eigean dom dul a
chuartú na Siúrach Olive mar bhí sí sa tseomra níocháin ag ní
éadaí na ndaoine gan dídean. An ann do chúram is radacaí Lá
Nollag? Cé nach togra de chuid na ngrúpaí creidimh é anWelcome
Centre, ba bhean rialta a bhunaigh é sna hochtóidí.

Is carthanacht é De Paul Ireland a chuidíonn le daoine gan
dídean. I mBéal Feirste, tá brú ag an eagras d’alcólaithe, Stella
Maris, i gceantar na nduganna agus b’ansin a chaith muid an
tráthnóna. Is brú ‘fliuch’ é Stella Maris, rud a chiallaíonn go bhfuil
cead ag na halcólaithe ól ann ‘faoi bhainistíocht’. Tá sé míshuaimh-
neach a bheith ag cóisir Nollag le daoine atá gan dídean as siocair
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gur alcólaithe iad agus iad a bheith ag ól, ach cé muid le breith-
iúnas a thabhairt, mar a déarfadh fear na Vatacáine? (Ar ndóigh,
chuaigh mé abhaile chuig dinnéar mór turcaí is buidéal fíon
dearg!)

Bhí ceol is damhsa againn, chaith gach duine idir fhir is mhná
an slabhra taistil fá choinne féinphic, is chuala mé na scéalta s’acu
ar feadh an tráthnóna. I lúb chuideachta bhí an tSiúr Nuala a
thugann cuairt laethúil ar an bhrú le cuidiú a thabhairt dár
mbráithre agus dár siúracha atá ina n-alcólaithe.

Bhí muid ábalta fosta cuairt ghearr a thabhairt ar an Eakenhead
Hall de chuid na bPreispitéireach i dtuaisceart na cathrach, áit a
raibh Mona agus Louis McConnell ag eagrú dinnéar Nollag do
dhaoine a bhí leo féin ag an Nollaig. An lá roimhe, líon siad
corradh le 500 stoca le bheith cinnte go bhfaigheadh gach tionónta
brú bronntanas nuair a mhúsclódh siad maidin lae Nollag. Gach
áit a ndeachaigh mé an lá Nollag sin, mhothaigh mé rud saoithiúil:
bhí na daoine a bhí ag cuidiú leis na bochta ag baint níos mó sult
as an lá ná aon duine eile. Fianaise gur tábhachtaí sa tsaol seo an
méid a thugann tú ná an méid a ghlacann tú.

Is iontach liom a laghad aitheantais a fhaigheann na heaglaisí
ar obair atá ag sábháil beatha daoine. Cá mhéad duine a bhfuil a
fhios acu go mbailíonn Naomh Uinseann de Pól corradh le milliún
euro do na bochta i mBéal Feirste gach bliain, go scaiptear sin ar
dhaoine nach Caitlicigh iad a mbunús agus go dtéann siad i
gcomhar leis na Modhaigh le crann nollag an tabhartais a chur i lár
na cathrach le gur féidir le 500 páiste bronntanas a fháil nach
bhfaigheadh a dhath ó Santa murab iad?

Agus nuair a thug mé cuairt ar chraobh Thuaisceart Éireann
den eagras — an chéad uair a d’fhreastail méara ar chruinniú dá
gcuid — chuala mé cur síos scáfar ar na fadhbanna atá ag príos-
únaigh ón oifigeach a raibh cúram príosúnach air. Is fada mé ag
freastal ar chruinnithe de chuid Shinn Féin agus ar chruinnithe
comhairle, ach is fíor-annamh a chluintear caint ar an bhocht-
aineacht. Labhraítear ar pholasaithe maidir le fadbhanna sóisialta,
cinnte, ach seo chugam teistiméireachtaí uathu siúd a bhí ag obair
ar an talamh agus ba mhór an oscailt súl é.

Agus tig an cuidiú seo do na bochta ón bharr anuas fosta: is é
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Déan Bhéal Feirste, an tUrramach John Mann, an duine aonarach
is mó a bhailíonn airgead do charthanachtaí nuair a dhéanann sé
‘faire an Santa Dhuibh’ taobh amuigh d’Ard-Eaglais Naomh Ana, an
tseachtain roimh an Nollaig, gach bliain, cuma cé chomh feanntach
fuar nó chomh doineanta an aimsir. Tagann daoine as achan aird
lena gcuid síntiús a thabhairt dó agus san iomlán bailíonn sé
corradh le £200,000. Tá traidisiún an Santa Dhuibh ag dul siar 37
bliain sa chathair. Thug mé geallúint don Déan go seasfainn leis ar
feadh uair an chloig gach lá dá bhigil ach nuair a ghéaraigh an
aimsir, b’éigean dom míniú dó gurbh ionann uair an chloig ag
polaiteoir agus 30 nóiméad (agus tvuít lena chur ar taifead). Agus
mé ag seasamh leis, tháinig fear tacsaí a thabhairt a chuid ‘tips’
dó, stop tiománaí bus le carn bonn a chaitheamh chuige, thug bean
óg síntiúis a bailíodh ag cóisir Nollag oifige dó, agus páistí a bhí
istigh sa chathair le héadaigh Nollag a fháil, tugadh a fhad leis an
Santa Dubh ar dtús iad le cuidiú leo siúd nach raibh chomh
hámharach leo féin. Seo fíorspiorad Bhéal Feirste.

Bhí an fhlaithiúlacht agus an cuidiú don chomharsa go lárnach
ag na creidimh eile fosta: ag na Búdaigh, ag na Moslamaigh agus
ag na Hiondúigh. Leoga, mhínigh an séiplíneach Ashok Sharma
dom go raibh sé de dhualgas ar an Hiondúch deich faoin chéad dá
theacht isteach a thabhairt do na bochta — ach é a bheith ábalta sin
a dhéanamh gan cruatan a tharraingt air féin. Sheachain na
Búdaigh an t-ábharachas agus an craos. D’fhiafraigh mé de Paul
Haller ar ól sé ar chor ar bith. Dúirt sé gur ól sé ó am go chéile agus
gur dual dó an mheasarthacht a dhéanamh. “Cá huair go deir-
eanach, mar sin, a bhí deoch agat?” arsa mise. “Bhí gloine fíona
agam sé mhí ó shin,” ar seisean. Ní dóigh liom go gcomhlíonann
sin critéir na measarthachta, fiú!

Mar sin de, d’éirigh leis na séiplínigh, trí m’oifigse, aird na
cathrach a dhíriú orthu siúd a bhí ar an ghannchuid. Agus san
obair sin, bhí dea-shampla ón bharr acu: an Pápa Proinsias, a dúirt:
“Cad é mar is féidir nach mír nuachta é bás seanduine gan dídean
ach gur nuacht é dhá phointe a bheith caillte ag an stocmhalartán?”
Chreid na séiplínigh, agus creidimse, gur éigneach atá sa bhocht-
aineacht agus ghníomhaigh siad dá réir.

Le linn Fhéile na gCeithre Ceathrún i mBéal Feirste i mí Eanáir
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— a bhfuil sé mar aidhm aici claochlú a éascú i mBéal Feirste le
go mbeadh síocháin agus rathúnas ar chách — d’óstáil mé Féasta
don phobal gan dídean i Halla na Cathrach. Eagras iontach Root
Soup a bhí freagrach as giollacht a dhéanamh ar an bhia agus as é
a thabhairt amach. Fiontar seachbhrabúsach é Root Soup (a
bhunaigh an grúpa Críostaithe L’Arche) a úsáideann an chistin le
daoine óga agus daoine le riachtanais speisialta a thraenáil agus a
chuireann béilí ar fáil gach seachtain sna brúnna do dhaoine gan
dídean. Phlódaigh daoine as gach brú sa chathair isteach — iad
gléasta go seoigh don oíche mhór — maraon le scaifte beag as na
heaglaisí a chuidigh leis an bhia a riar ar na haíonna. Bhí spiorad
iontach ann le linn na hoíche agus bhí barúil agam go raibh nós
tosaithe againn agus as sin amach go mbeadh dinnéar bliantúil do
dhaoine gan dídean sa Halla.

Ba é misean Fhéile na gCeithre Ceathrún, a bhí comhurraithe
ag an heaglaisí Críostaí, daoine a spreagadh le bogadh amach as a
gcoirnéal féin de Bhéal Feirste leis na coirnéil éagsúla — ina raibh
cónaí ar an phobal ‘eile’ — a fheiceáil. Déarfadh daoine gur bheag
ab fhiú a leithéid muna mbeadh ann ach ‘daoine deasa’ ag tabhairt
cuairt ar a chéile, ach ní bheinn ag teacht leis sin. Is cathair rannta
é Béal Feirste agus fiú an duine is leathanaigeanta, thig leat a
bheith cinnte de nach bhfuil an chathair uilig siúlta aige as siocair
na deighilte sin.

Ó mo thaobhsa de, ba bheag den taobh Phrotastúnach den
chathair a bhí feicthe agam. Ar ndóigh, bhí baint mhór agam le
cúrsaí polaitíochta ó bhí mé sna déaga agus bheadh fadhbanna ar
leith agam dá rachainn ag spaisteoireacht faoi Tiger’s Bay nó faoin
Chreagaigh, ach b’amhlaidh an scéal ag go leor daoine, go háirithe
i gcás an lucht oibre a bhí ag maireachtáil taobh thiar de na ‘ballaí
síochána’. Leoga, ní raibh an chuid is mó d’Oirthear Bhéal Feirste
feicthe agam go dtí gur thug Gavin Robinson, méara an DUP a
tháinig romham, cuireadh dom, díreach i ndiaidh dom a bheith
ceaptha, an obair iontach a bhí á déanamh ar Abhainn Choinn a
fheiceáil. Chuir sé ar rothar muid agus chuaigh muid ag rothaíocht
trí cheantair nár leag mé cos riamh iontu: Grand Parade, Avoniel,
Beersbridge, Bloomfield agus Sydenham. Bhí mo chlogad roth-
aíochta orm is níor cuireadh amach ná isteach orm, cé gurb

MÁIRTÍN Ó MUILLEOIR

58



éadóiche gur aithin duine ar bith an t-ardmhéara. Agus muid ag
moilleadóireacht ag Sráid Hyndford, an tsráid inar rugadh
troubadourOirthear Bhéal Feirste, Van Morrison, dúirt Gavin liom
a bheith réidh le rotháil go gasta dá dtabharfadh sé an nod dom.
(An lá sular toghadh mar ard-mhéara mé, chuaigh mé ag rith, den
chéad uair riamh, trí Ghleann na Creagaí in oirthear na cathrach go
bhfuair mé spléachadh ar an chathair ón taobh sin. Den chéad uair,
chonaic mé Béal Feirste trí shúile mo chomharsan. Ullmhúchán
maith don bhliain a bhí romham.)

Ach chuaigh Féile na gCeithre Ceathrún níos faide ná mé. Faoi
cheannasaíocht an Urr Steve Stockman, an Urr Lesley Carroll agus
an Ath Martin Magill, cuireadh ócáid a tharraingeodh conspóid ar
chlár na féile. In 1984, chuir an IRA buama san óstán in Brighton,
Sasana, a raibh ardfheis na dTóraithe ann. Dóbair gur mharaigh
siad Margaret Thatcher nuair a phléasc an buama. Ach maraíodh
cúigear, ina measc, an feisire Coimeádach Anthony Berry. Bhí Pat
Magee ar dhuine de na hóglaigh a d’fholaigh buama 100 punt san
óstán, ceithre seachtaine roimh ré. Ciontaíodh é as páirt a bheith
aige san eachtra ach saoradh faoi choinníollacha Chomhaontú
Aoine an Chéasta é agus ó shin i leith, tá obair mhór á déanamh
aige ar son an athmhuintearais. Go háirithe bhí caidreamh tógtha
aige le hiníon Anthony Berry, Jo Berry, agus bhí clár teilifíse
déanta ar an bheirt, agus an obair a bhí ar bun acu agus iad ag
iarraidh cneácha an chogaidh a chneasú — ní ar mhaithe leo féin
amháin ach ar mhaithe leis an phobal mhór. Is minic a labhraíonn
Pat Magee agus Jo Berry ag ócáidí ina gcuireann siad síos ar a
dturais éagsúla, ar an nasc atá eatarthu as siocair ionsaí an Grand
Hotel agus ar an dóchas as an todhchaí atá acu beirt. D’iarr
eagraithe na féile orthu an chaint sin a dhéanamh in ionad
Skainos, ionad pobail de chuid na heaglaise Modhaí in Oirthear
Bhéal Feirste.

Ba chinneadh cróga é ag lucht na féile cuireadh a chur ar Pat
Magee — agus bhí seisean chomhmisniúil céanna nuair a ghlac sé
leis. I gcomhrá príobháideach a bhí agam leis an Urr Carroll, chuir
mé in iúl dithe gur shíl mé go mbeadh siad i gcontúirt phearsanta
dá rachadh siad ar aghaidh leis an chaint. Cé nár de mo ghnó é,
dúirt mé léi gur leor mar chomhartha athmhuintearais an chaint a
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bheith ar an chlár agus nár ghá go mbeadh sé in halla san áit ba
láidre lucht agóid na mbratach sa chathair. Ar ndóigh, is bean í
nach mbíonn chomh heaglach liomsa agus d’fhan an chaint, faoin
teideal ‘Ag Éisteacht lenár Naimhde’, sa chlár. Mar a thuar mé,
thosaigh lucht an aineolais i measc na ndílseoirí ag éileamh go
stopfaí an chaint agus ag bascadh na n-eagraithe as cuireadh a chur
ar ‘scéimhlitheoir’. Ba seo an dá thuiscint ar an am atá thart in
adharca lena chéile: sinne — lucht na n-eaglaisí inár measc — a
chreideann go bhfuil an cogadh thart agus go gcaithfear anois
labhairt le chéile faoin fhulaingt agus faoin chneasú agus muintir
na díchéille ar an taobh phoblachtach agus ar an taobh
aontachtach a chreideann go bhfuil an cogadh ann i gcónaí agus go
gcaithfear díoltas a imirt orthu sin a bhí gníomhach sa choimhlint.

An oíche roimh an chaint, péinteáladh manaí seicteacha ar
bhallaí Skainos agus nuair a bhí an lucht éisteachta ag teacht
isteach don chaint, bagraíodh orthu. Ach mar sin féin, tháinig siad
isteach go dtí go raibh an halla lán go doras. Taobh amuigh,
d’ionsaigh lucht na hagóide na póilíní gur ghortaigh siad ceathrar
acu agus chuir siad boscaí bruscair le thine. Nuair a rinne
ceannairí polaitiúla iarracht comhairle a chur orthu, caitheadh
cannaí beorach leo. Ach tharla rud nár tharla riamh roimhe ó
thosaigh agóidí bhriogáidí na mbratach i mí na Nollag 2012: ní
raibh polaiteoir aontachtach ar bith sásta seasamh leo. Ba chloch
mhíle thábhachtach sin sa streachailt taobh istigh den phobal
aontachtach idir iad sin a bhí ag iarraidh pilleadh ar na laethanta
dorcha agus duine ar bith a thuig gur ar mire glan a bhí sé a bheith
ag beartú a leithéide. Cé go raibh na radhairc ag Skainos scáfar —
clocha á gcaitheamh le póilíní a bhí gléasta in éide círéibe — ba
bhua suntasach é seo don chathair agus don tsíocháin. Chuir an
tUrr Stockman go maith é in agallamh raidió, an lá dár gcionn:
“Bhí muid ag glacadh riosca ar son na síochána in am an ghátair,”
ar seisean. “Cad is fiú a bheith ag fanacht go raibh an tsíocháin
ann le riosca a ghlacadh?”

Dóibh siúd a dhéanfadh díspeagadh ar ról na n-eaglaisí i
dtógáil na síochána, bhí fianaise anseo ar dhul chun tosaigh na
síochána agus na cathrach mar gheall ar sheasamh diongbháilte
lucht eaglasta. Moladh go deo leo.
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Tír sé mhilliún,
náisiún 70 milliún

Creidim go láidir sa nath gur tír sé mhilliún duine í Éire ach gur
náisiún 70 milliún duine í. (Nuair a chuala mé an nath sin den
chéad uair, ag polaiteoir as Baile Átha Cliath a bhí ag caint i Nua-
Eabhrac, is ag tagairt do ‘thír’ ceithre mhilliún a bhí sé!) Is láidre
Éire as a naisc iomadúla thar lear agus, leoga, gan na Gael-
Mheiriceánaigh ba bhoichte i bhfad sinn mar thír, mar phobal agus
mar chultúr. Is fada caint ar an leabhar le Thomas Cahill, How the
Irish Saved Civilization, ach is fíor, gan amhras, gur shábháil Gaeil
Mheiriceá Éire. Cá mbeadh ár gceoltóirí, ár scríbhneoirí, ár
bpéintéirí gan tacaíocht ó Mheiriceá. Agus gan infheistíocht SAM
inár dtionscail agus inár ngnónna beaga teicneolaíochta, bheimis
i sáinn ar fad. Agus ar ndóigh, ní bheadh cothromas fostaíochta ó
thuaidh, ná síocháin, gan na Meiriceánaigh.

Is dream iad atá thar a bheith bródúil as ruaig a chur ar na
Briotanaigh i bhfad siar ach mar sin féin, is iontach an spéis atá
acu i slabhra óir an ardmhéara. Agus téann an leannán sin go dtí
an barr, mar a fuair mé amach nuair a bhuail mé leis an Uachtarán
Barack Obama agus a theaghlach i mBéal Feirste, i Meitheamh
2013. Ba mé an t-aon duine amháin as Éirinn a bhí in íoslach an
Halla Cois Cladaigh le fáilte a chur roimh an Uachtarán a bhí
abhus do chruinniú mullaigh an G8. Dúirt siad gur cúinsí slándála
a bhí taobh thiar den chinneadh gan ach mise a ligean isteach le
fáilte a chur roimhe — agus leag siad béim ar an ardslándáil a
bheadh i bhfeidhm. Mar a tharla sé, as siocair an slabhra a bheith
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mar shlat draíochta, níor cuartaíodh mé ar chor ar bith agus mé ar
mo bhealach chuig an chruinniú. Ligeadh dom siúl thart ar na
hinnill chuardaigh ar eagla go lasfadh an slabhra na cloigíní
rabhaidh. Nuair a tháinig an tUachtarán Obama isteach lena bhean
chéile Michelle agus a bpáistí, ba é an chéad rud ar chuir sé sonrú
ann ná an slabhra. Leid a bhí ann, gan amhras, gur dóiche nach
duine de na céadta fear slándála a bhí ionam.

“Cad é seo?” a d’fhiafraigh an tUachtarán agus é ag láimhseáil
an tslabhra. “Sin slabhra ardmhéara Bhéal Feirste,” arsa mise leis,
“agus cuma cé chomh hard is a éireoidh leat sa tsaol, ní bhainfidh
tú na harda amach a ligfeadh duit an slabhra seo a chaitheamh.”

Bhí entourage s’aige ar bís lena bhogadh ar aghaidh chuig an
halla mhór, áit a raibh 2,000 ógánach ag fanacht leis, ach mhoilligh
sé le ligean dom fáilte a chur roimhe i “sean-teanga ársa, álainn ár
sinsear”, mar a dúirt mé, sular dhúirt mé le fear de bhunadh Haváí:
“Aloha”.

Sular nocht an tUachtarán, bhí tugtha le fios dom roinnt uair-
eanta ag bean dhúr Mheiriceánach a bhí i mbun cúrsaí slándála
nach mbeadh cead agam grianghraf a ghlacadh leis. Mar a tharla,
nuair a d’iarr me pictiúr le m’i-fón, thiontaigh sé thart ag iarraidh
ar an duine ba chóngaraí dúinn an grianghraf a ghlacadh agus cé
a bhí ann ach bean na n-orduithe! Stop sé fosta le póstaer a shíniú
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Aloha! An t-ardmhéara leis an
Uachtarán Barack Obama, a bhean
chéile Michelle agus a n-iníonacha,
Natasha agus Malia. Gníomhaí
sinsearach de chuid na seirbhíse
rúnda a ghlac an grianghraf.



a bhronn pobal Gael-Mheiriceánach ag Breezy Point orm. Scrios
Spéirling Sandy an ceantar beag seo cois trá de dheas do Nua-
Eabhrac agus bhí mé ann a thacú leis an phobal sin, seachtain
roimh ré. “Breezy Point, I admire your courage,” a scríobh sé ar
an phóstaer — a sheol mé ar ais go Breezy Point ar ball agus atá
anois ar crochadh i stáisiún na briogáide dóiteáin thall.

Bhí tábhacht thar na bearta leis an chaint a thug an tUachtarán
Obama sa Halla Cois Cladaigh, go háirithe an tagairt don obair atá
fós le déanamh: “But as all of you know well, for all the strides
you’ve made, there’s still much work to do. There are still people
who haven’t reaped the rewards of peace…there are still miles to
go.” Níl ach freagra amháin air sin: Is féidir linn! (Agus, don
taifead, rinne sé obair iontach de m’ainm a fhuaimniú i gceart i
nGaeilge ghlinn; agus stop sé den chaint ar feadh soicind le ligean
don tslua a fhoghraíocht a mholadh!)
Ice-breaker iontach atá sa tslabhra oifige. Glaoch-chárta a bhí

ann in hallaí cathrach, i dtionóil stáit agus i seomraí boird ar fud
Mheiriceá agus ba bheag mí le linn mo théarma nach raibh sé ‘in
imirt’. Ach osclaíonn ainm Shinn Féin go leor doirse fosta, go
háirithe i dTuaisceart Mheiriceá agus i measc na heite clé san
Eoraip. Nuair a chéadbhuail mé leis an tsár-mhéara Marty Walsh
i mBostún, chuir sé in aithne dá uncail Peter mé agus le linn an
chomhrá chairdiúil a bhí againn, labhair sé liom i nGaeilge ghlan
Chonamara. Is de dhúchas an iarthair é an méara céanna, ar
ndóigh, agus é doirte d’Éirinn is dá pobal. Níorbh fhada an
t-uncail imithe gur phill sé agus chroith mo lámh go fonnmhar
arís. “Ní raibh a fhios agam gur i Sinn Féin a bhí tú. Is Sinn Féiners
uilig muid anseo,” ar seisean go mórtasach. Agus nuair a bhuail
mé le Méara Milano (le linn cuairt 24 uair an chloig ar an
chathair), Giuliano Pisapia, ina halla cathrach 400 bliain d’aois,
dúirt mé leis gur thug mé liom beannachtaí fosta ó cheannaire
Shinn Féin, Gerry Adams. Tá aithne fhorleathan ar an Mhéara
Pisapia, a bhain suíochán de mhuintir Berlusconi, as a chuid oibre
mar dhlíodóir do Abdullah Ocalan, ceannaire ar na scarúnaithe
Coirdíneacha, atá i bpríosún sa Tuirc. Ar eagla na heagla, chuir mé
ceist air an raibh a fhios aige cérbh é Gerry Adams. “Is laoch ag mo
ghlúinse é Gerry Adams,” ar seisean.
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Mar sin de, ba mhinic cos sa doras agam áit ar bith dá
ndeachaigh mé mar chéad-saoránach Bhéal Feirste. Agus bhí mé
soiléir faoin chuspóir: daoine a mhealladh go Béal Feirste mar
thurasóirí, mar mhic léinn, mar infheisteoirí agus mar lucht
trádála. Bhí mé ag iarraidh bús a thógáil i mBéal Feirste, ag
iarraidh drochbholscaireacht thar 40 bliain a bhréagnú agus a
thabhairt le fios go raibh muid ‘oscailte’ don ghnó, do pháirtíochtaí
pobail, agus don turasóireacht chultúrtha. Chuir Paul Haller, mo
shéiplíneach Búdach, go maith é nuair a labhair sé ag fáiltiú dár
misean trádála in San Francisco: “Like many an Irish guy before
him, Máirtín has come west looking for work.”

Mhothaigh mé go raibh dea-thoil idirnáisiúnta ann do Bhéal
Feirste, gur tuigeadh go raibh an roth tiontaithe, go raibh
fréamhacha na síochána ag iarraidh níos láidre agus cothromas
anois ann do chách. Ba é an teachtaireacht a bhí agam do Ghaeil
Mheiriceá: is sibhse is mó a d’éascaigh an tsíocháin agus an
cothromas, anois caithfidh sibh cur leis an bhrú go mbaine muid
ceannscríbe amach. Agus thar aon rud eile, tá jabanna de dhíth
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Cathracha á nascadh: Le Méara
Bhostúin Marty Walsh agus a
phríomhchomhairleoir Gene
O’Flaherty i ndiaidh síniú conradh
nasc-chathrach idir Béal Feirste agus
Bostún.
Grianghraf: Grúpa Meán Bhéal Feirste



leis an tsíocháin a neartú. Ach phéinteáil mé pictiúr meallacach
den chathair cois cuain fosta. Mhol mé Béal Feirste go hard na
spéire is spreag daoine le creidbheáil sa chathair agus ina pobal
mar a chreidimse. Agus bhí scéal maith le hinsint agam, é bunaithe
ar mo bharúil gurb é Béal Feirste an chathair is fearr in Éirinn (ní
gá gurb í an phríomhchathair cathair uimhir a haon in aon tír; cuir
ceist ar mhuintir Toronto nó ar mhuintir Ghlaschú!).

Rinne mé a mhór de na hathruithe dearfacha sa chathair — ba
é mo rún daingean é a bheith dearfach gan staonadh le linn mo
bhliana — agus bhí go leor agam le bheith dearfach faoi sa schtick
faoin Bhéal Feirste nua a bhí foghlamtha de ghlanmheabhair agam
do sheomraí cruinnithe in Washington DC, New Brunswick New
Jersey, Portland Oregon, San José California, Lawrence Mass-
achusetts agus in San Francisco, Bostún, Nua-Eabhrac agus
Toronto.

Chuir go leor de na fíricí faoin ‘New Belfast’ (an leasainm a bhí
ar mo chuntas Twitter agus a d’úsáid mé mar shuíomh idirlín)
iontas ar an lucht éisteachta:

Gurb é an haca oighir an spórt is mó a bhfuil ag éirí leis i mBéal
Feirste agus go mbíonn níos mó daoine ag freastal ar chluichí na
Belfast Giants ná a bhíonn i láthair ag iomlán na gcluichí sacair ó
thuaidh ar an tSatharn. (Bhronn mé geansaithe na bhFathach ar
roinnt méaraí ar mo thaisteal dom. Dúirt Méara Nua-Eabhrac go
raibh an geansaí chomh mór sin go bhféadfadh sé féin is a
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Beannachtaí na Féile:
An t-ardmhéara i seomra tionóil Stát
Nua-Eabhrac, aimsir na Féile Pádraig,

leis na teachtaí Alec Brook-Krasny,
Mike Cusick agus Mike Fitzpatrick.

Grianghraf: Grúpa Meán Bhéal Feirste



chailínchara é a chaitheamh le chéile. Ba é Boris Johnson, Méara
Londan, an t-aon duine a chuir air an geansaí — a raibh ‘Boris 1’
ar a chúl — láithreach. Insíonn sin gach rud duit faoin difear idir
an dá mhéara ard-phróifíle sin!)

Gurb í an pharáid aerach Pride i mí an Mheithimh an pharáid
is mó i mBéal Feirste gach bliain — 50,000 duine i láthair.

Go bhfuil níos mó comhlachtaí Fortune 500 Meiriceánacha i
mBéal Feirste ná in aon chathair i SAM atá ar aonmhéid le Béal
Feirste. Ina measc, tá Intel, Concentrix (1500 fostaí sa chathair),
New York Stock Exchange, Chicago Mutual Exchange, Allstate
(1400 fostaí sa chathair), Liberty Mutual, Cybersource is go leor
eile de na ‘sceallóga gorma’.

Gurb é an fhorbairt €300m ag Ollscoil Uladh i lár Bhéal Feirste
an togra tógála is mó ag aon ollscoil san Eoraip faoi láthair.

Go bhfuil na trí staidiam nua spóirt (Páirc Mhic Easmainn don
CLG, Páirc Windsor don tsacar agus Ravenhill don rugbaí) ar an
fhorbairt staidiamaí is uaillmhianaí san Eoraip ar chostas €150m.
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Boris Johnson agus é ag caitheamh
gheansaí na Belfast Giants a thug mé
dó mar bhronntanas nuair a bhuail
muid le chéile i Londain.
Grianghraf: Dónal McCann



Go bhfuil Béal Feirste, i gcomhar le Baile Átha Cliath, ar
cheann de na cathracha is óige san Eoraip: tá an dorchla idir Béal
Feirste agus Baile Átha Cliath ar an réigiún is óige le 20 faoin
chéad den phobal ar aois a 15 agus níos óige.

Gur i mBéal Feirste a bhí an caiteachas is mó ar thogra
scannánaíochta san Eoraip in 2013, a bhuí le Game of Thrones a
dhéantar a scannánú i gCeathrú an Titanic sa chathair.

Go bhfuil tionscal turasóireachta tógtha againn as luaithreach
na coimhlinte agus sinn ag dúil le 2.4m turasóir in 2014, cuid acu
ag teacht chugainn ar longa cúrsála (60 long chúrsála a stop sa
chathair in 2014).

Sa mhargaíocht d’infheistíocht a bhí ar bun agam, bhí muid i
gcónaí san iomaíocht lenár gcomharsana ó dheas agus a rátaí ísle
cánach. Ach ba ghnách liom béim a leagan ar thallann Bhéal
Feirste cé gur minice cinntí gearr-radharcacha gnó a bheith
bunaithe ar bhrabús amháin, sa lá atá inniu ann. Leoga, bhí
dearcadh iontach soiniciúil ag Gobharnóir California Jerry Brown
ar HBO a bheith ag scannánú i mBéal Feirste agus rinne sé a bheag
de mo chás go raibh siad ann ar mhaithe le háilleacht chontae an
Dúin. “Tá siad ann mar gur féidir leo brabach níos mó a ghnóthú,”
arsa an Gobharnóir, atá ag iarraidh jabanna ceardchumann-
aitheanta a choinneáil in Hollywood ina chúlchlós féin. Iar-
mhéara ar Oakland, cathair bhrúite in aice le San Francisco, é Jerry
Brown agus gaol aige le hÉirinn. Tá sé ar dhuine de na daoine is
iontaí i bpolaitíocht Mheiriceá faoi láthair mar tá sé i mbun a dhara
tréimhse mar ghobharnóir, 40 bliain tar éis dó éirí as an ghobhar-
nóireacht. Chuir sé iontas orm gur thoiligh sé bualadh le
toscaireacht bheag mhéara Bhéal Feirste agus é freagrach as stát
38 milliún duine a bhfuil sé amuigh air gurb é an t-ochtú geilleagar
is mó ar domhan é. “Ach is méara Bhéal Feirste atá ann,” arsa
gníomhaí polaitiúil as California liom.

Níorbh fhada gur aimsigh muid go leor rudaí a bhí ár gceangal
leis an Ghobharnóir. Bhí aithne mhaith aige ar mo shéiplíneach
Búdach, Paul Haller — iar-mhac léinn an Bhúdachais Zen é Brown
— agus bhí sé ag obair go dlúth le Robbie Hunter, uachtarán
cheardchumann na n-oibrithe tógála in California arb as Béal
Feirste ó dhúchas é. B’iarmhó é le John Quinn, cara le James

PAIDIR DO BHÉAL FEIRSTE

67



Connolly agus Jim Larkin, a thosaigh stailc na ndugairí i mBéal
Feirste in 1907. D’imigh Robbie Hunter leis as Béal Feirste sna
hochtóidí ag obair ar shuíomhanna tógála in San Francisco.
Toghadh ina uachtarán ar an cheardchumann 400,000 ball é in
2012. Chomh maith leis sin, bhí an gobharnóir go díreach i
ndiaidh pilleadh as Éirinn, áit a raibh tionól dá mhuintir ann mar
chuid den Tóstal agus thaispeáin sé pictiúir dúinn dá ghaolta agus
uirlisí ceoil traidisiúnta acu. Ag deireadh an chruinnithe, mar sin,
d’iarr mé cead air clabhsúr a chur ar an chomhrá le hamhrán.
Thoiligh sé is thiontaigh mé chuig Áine Brolly, ceannasaí Invest NI
ar an chósta thiar is ceoltóir a oileadh ag scoil cheoldráma (agus
iníon le beirt cheoltóirí chlúiteacha, Anne agus Francie Brolly),
ach dhiúltaigh sí scun scan amhrán a thabhairt dúinn.

Ar ámharaí an tsaoil, ní raibh ár dtiománaí chomh cúthail
céanna. D’fhág Dónal Ó Súilleabháin Corcaigh sna hochtóidí ach
bhí spéis mhór i dtólamh aige sa tsean-nós. Chuir sé suas cúrfa
cumhachtach nó dhó d’amhrán (i mBéarla) faoin Ghorta Mhór a
thost an seomra agus a shábháil ár gclú i stát mór California.
(D’fhoghlaim mé ceacht tábhachtach ag an chruinniú sin fosta.
Tom Hayden, curadh ceart sibhialta sna seascaidí agus sa lá atá
inniu ann, d’eitil sé as Los Angeles le bheith ar an chruinniú leis
an Ghobharnóir. Bhí áthas orm é a bheith ar ár dtoscaireacht mar
bhí seanaithne aige ar cheist an Tuaiscirt agus ba é a scríobh
leabhar de na leabhair is luachmhaire faoi Ghaeil Mheiriceá, Irish
on the Inside. Níor labhair sé ag an chruinniú ach sa bheag. Ach,
agus muid ag dul isteach san ardaitheoir taobh amuigh d’oifig an
ghobharnóra, thóg sé ceist faoi phríosúnaigh leis — go díreach
agus na doirse ag druidim. Dúirt an gobharnóir go raibh réiteach
ar an cheist chasta, a spreag argóint phoiblí sna páipéir idir an
bheirt, ar na bacáin. Agus ba sin gnó an lae déanta ag Tom. Máistir!)

Ach ba é Bostún buaicphointe na bliana maidir le cúrsaí
stocaireachta thar lear. Bhí m’aird ón tús ar Nua-Eabhrac maidir le
nasc-chathair nua a uchtú (mea maxima culpa, a mhuintir
Bhostúin) agus bhí muid ag dul go maith fad is bhí Spéicéir
Chomhairle Nua-Eabhrac, Christine Quinn, chun tosaigh sa rás le
bheith mar mhéara ar Gotham. Ach sna seachtainí deiridh, tháinig
lag trá ar a feachtas agus ag deireadh báire, ba é Bill de Blasio a
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toghadh i mí na Samhna 2013, fear ar beag a thuiscint ar Éirinn
seachas go raibh na Gaeil-Mheiriceánaigh ag tacú le hiarrthóir eile,
peaca nach bhfuil maite aige go fóill! Ach sa tréimhse togh-
chánaíochta chéanna, bhain an ceannasaí ceardchumainn Marty
Walsh stangadh as an bhunaíocht i mBostún nuair a bhí an bua
aige i dtoghchán na méarachta. Éireannach eile a bhí ina éadan,
John Connolly (“Harvard versus School of Hard Knocks,” a thug
nuachtán amháin ar an troid idir Walsh arb as pobal an lucht oibre
i ndeisceart Bhostúin é agus a chéile comhraic atá ina chéimí de
chuid Harvard.)

Bhí eolas maith ag Marty Walsh ar Bhéal Feirste: tháinig sé
anseo i gcuideachta na Boston Bruins nuair a d’imir siad na Belfast
Giants in 2010. Chuir sé na múrtha fáilte roimh an mholadh go
ndéanfaí Bostún a nascadh le Béal Feirste. Ní raibh ach ‘siúr-
chathair’ amháin ag Béal Feirste sna Stáit: Nashville, cathair a
roghnaíodh in 1994 chan mar gheall ar an traidisiún láidir ceart
sibhialta ann ach gur mheas na haontachtaithe a bhí i réim sa
chomhairle ag an am gur ansin is mó a bheadh spéis i scéal
Albanaigh Uladh. B’fhada an caidreamh trasatlantach sin imithe
in abar ach ní raibh amhras ar bith ann ach go mbeadh ceangal le
Bostún le leas Bhéal Feirste. Is é Bostún príomhchathair Mheiriceá
maidir leis an ollscolaíocht de (ach ná luaigh Boston College!), is
é Silicon Valley na n-eolaíochtaí beatha é agus tá oiread daoine
ina gcónaí sa mhórcheantar thart ar an chathair is atá in Éirinn.
Thug mé sciuird go Bostún as Nua-Eabhrac i mí an Mhárta 2014 a
labhairt leis an mhéara nuacheaptha ar mholadh an nasctha. Nuair
a chuaigh mé isteach ina oifig, ba é an cheist a bhí aige ar a chuid
oifigeach “cá bhfuil na cáipéisí go síneoidh mé an conradh seo le
Béal Feirste”. Míníodh gurbh fhearr an talamh a réiteach, conradh
a dhréachtú agus a aontú bunaithe ar thosaíochtaí an dá chathair
agus ansin go bpillfinnn lena shíniú. Rinne mé amhlaidh i mí na
Bealtaine, go díreach sular chríochnaigh mo théarma agus roimh
an toghchán don chomhairle nua.

Ní mó ná sásta a bhí na haontachtaithe faoin ‘rith baile’ sin
agus rinne siad iarracht síniú an chonartha a chur siar go dtí i
ndiaidh an toghcháin. Ag cruinniú iomlán den chomhairle ag tús
mhí na Bealtaine, mhol siad an rún a bhainfeadh an choisíocht
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díom, dar leo, ach ó tharla gan móramh a bheith ag na
haontachtaithe níos mó, theip orthu. An lá dár gcionn, rinne mé
socrú le húdaráis Bhostún eitilt isteach ar 11 Bealtaine agus
abhaile ar 12 Bealtaine. Ní raibh ach imeacht amháin sa dialann i
mBéal Feirste ar maidin 12 Bealtaine agus a bhuí le déithe an
idirlín, thug mé aitheasc uaim ag an imeacht sin thar líne Skype
ag a cúig ar maidin, am Bhostúin! D’eagraigh an Irish American
Partnership, scothghrúpa as Bostún a chuireann cuidiú ar fáil do
thograí oideachais in Éirinn, bricfeasta speisialta don tsíniú
oifigiúil. Arsa an Méara Walsh:

“Táimid ag tnúth go mór leis an tús nua seo lenár ‘ndeirfiúr’,
Béal Feirste. Agus téann an conradh foirmeálta seo i bhfad níos
faide ná dúch agus pár. Díríonn sé ár n-aird go fírinneach ar an
nasc stairiúil, ar na fíorcheangail agus ar ár n-oidhreacht
chomhchoiteann.” Dúirt an mac seo de lánúin a d’fhág Conamara
sna caogaidí go raibh bród air gur le Béal Feirste a rinneadh an
chéad chonradh nasc-chathrach aige. “Rachaidh mé go Béal
Feirste,” ar seisean, “mar tá naisc luachmhara is féidir linn a
dhéanamh ansin. Cloisimid cuid mhór fá thíortha eile ar fud an
domhain ar chóir dúinn naisc a bheith againn leo ach tá ról ar leith
ag Éirinn sna caidrimh seo. Mar sin de, is onóir mhór agam gur le
Béal Feirste a shínigh mé mo chéad chonradh nasc-chathrach.”

Shínigh muid dhá chóip den chomhaontú, ceann acu i
nGaeilge a chuaigh ar taispeáint ina dhiaidh sin sa Chultúrlann ar
Bhóthar na bhFál.

Chaith mé 24 uair an chloig in Toronto fosta i mí na Samhna
2013, an stad deireanach de rás a thug go dtí ceithre chathair i
gcúig lá mé. Ar ndóigh, tá méara ag Toronto a bhfuil clú na craice
air: Rob Ford. Leaindeáil mé go díreach agus an méara mire faoi
ghrinnscrúdú i ndiaidh go bhfuarthas físeán ina raibh an méara le
feiceáil agus é ag caitheamh cnagchócaoin (bhí leithscéal aige a
chaith droch-íomhá ar na hÉireannaigh: dúirt sé go raibh sé ar
deargmheisce mar bhí sé ag cóisir Lá na Féile Pádraig sular
tairgeadh an píopa druga dó!). Shíl muid gur den chríonnacht é
gan focal a chur chuig oifig an mhéara go mbeinn ina chathair ach
b’fhearr dá gcloífinn leis an phrótacal mar chonaic an leasmhéara
Norm Kelly ar an teilifís mé is scairt ar an stáisiún teilifíse do
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m’iarraidh. Dúirt sé nach raibh a fhios aige go mbeinn ar cuairt in
Toronto ach gur mhaith leis fáilte cheart a chur romham. D’oscail
sé halla na cathrach ar ball dom — ar 6in Dé Sathairn, lena cheart
a thabhairt dó — gur thaispeáin sé an t-áras dom, oifig Rob Ford
san áireamh. B’as deisceart Dhoire athair Norm Kelly agus bhí
aiféaltas orm nuair a d’fhiafraigh sé díom cad chuige nár chuir mé
in iúl d’oifig an mhéara go mbeinn ag dul go Toronto. Ciotach
míniú do dhuine gur sheachain tú oifig na méarachta mar tá
sealbhóir na hoifige ina ghealt!

Ach bhí go leor cúiseanna agam Toronto a bheith ar mo chlár
oibre. Gan amhras, eiseamláir é den ilghnéitheacht nó rugadh 51
faoin chéad de phobal na cathrach taobh amuigh de Cheanada.
Agus níl aon chathair eile i dtuaisceart Mheiriceá a bhfuil an
dlúthghaol céanna aici le Béal Feirste. Is tearc duine i mBéal
Feirste, go háirithe i measc an phobail Phrotastúnaigh, nach bhfuil
duine muinteartha dóibh in Toronto agus b’amhlaidh an scéal
liomsa. Bhí m’aintín, Celine McCann, ann agus bhí mé ag dúil go
mór le í a fheiceáil den chéad uair le deich mbliana. Ach bhí
teacht le chéile níos tábhachtaí fós ann: bualadh lena mac John
den chéad uair le 40 bliain. Tháinig mé ón aerphort go díreach
chuig lón a bhí eagraithe i m’onóir ag Tourism Ireland agus An
Ciste Éireannach i gCeanada. Cuireadh fáilte mhór romham agus
i mo chuid cainte, bhí seans agam m’aintín a chur in aithne don
chomhluadar. Lean mé orm: “Bheirim liom dea-scéala as Béal
Feirste, áit a bhfuil an tsíocháin ag bláthú is ag dul i neart gach lá.
Tá an chathair athraithe as éadan mar gur féidir linn a rá go bhfuil
an cogadh thart. Tá tábhacht phearsanta leis na foclaí sin sa
tseomra seo inniu mar bhí áthas orm barróg a thabhairt do mo chol
ceathar John ar mo bhealach isteach. Bhí John ina bhall den RUC
mar chuid den aonad ar leith den fhórsa sin a bhí gníomhach cois
teorann. Bhí muid, mar sin, ar thaobhanna éagsúla sa choimhlint
a scoilt ár bpobal ach tá lúcháir orm gur tháinig sé slán, go bhfuil
sé anseo inniu le fáilte a chur romham agus go bhfuil ag éirí go
geal leis mar bhleachtaire le póilíní Toronto.”

Bhí gnó eile le déanamh agam i bpríomhchathair airgeadais
Cheanada sular imigh mé an lá dár gcionn — boinn a bhronnadh
ag féile de chuid an CLG, labhairt ag dinnéar bliantúil Chairde
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Shinn Féin agus agallaimh a thabhairt — ach b’fhiú an turas 4,000
míle go Toronto a dhéanamh ar mhaithe leis an mhóimint
phearsanta athmhuintearais le mo chol ceathar amháin.

Thug mo dhualgais oifige chuig cathracha eile agus chuig
pobail eile Éireannacha ar fud SAMmé: bhí mé ar thosach an tslua
ag paráid na Féile Pádraig in Holyoke, Massachusetts, leis an point
person ar Éirinn ar Capitol Hill, an Ball Comhdhála Richie Neal;
thug mé liom 20 comhlacht nuathionscanta as Béal Feirste go
Gleann Silicon i mí Dheireadh Fómhair 2013; thug mé cuairt ar
leac chuimhneacháin an Ghorta Mhóir in Portland, Oregon;
labhair mé os comhair 1300 ball cainteach den Irish Fellowship in
Chicago i mí na Nollag 2013 (focal comhairle: ná tar idir pobal
iontach Gael-Mheiriceánach Chicago agus a lón Nollag mar ní
tráth óráidí é); cuireadh mé in aithne do Thionól Nua-Eabhrac in
Albany, NY, i Márta 2014, ó urlár an tionóil féin.

Ó am go chéile, dhéanfadh duine éigin sna meáin iarracht mé
a shaighdeadh, ag maíomh gur cur amú airgid a bhí sna turais
stocaireachta sin. Ach ó tharla gur mo sparán féin a bhí ag maoiniú
bhunús mór na dturas go Meiriceá (gach ceann acu ach amháin
toscaireacht Ghleann Silicon), ní raibh ábhar scéil ná ábhar gearáin
acu.

Achan áit a ndeachaigh mé, thug mé liom teastais ambasadóra
le bronnadh ar dhaoine ar leith a bhí ag treabhadh leo go
díograiseach ar son Bhéal Feirste agus a phobail. Tugadh an chéad
teastas do Liam Neeson agus cé nach raibh gach duine eile chomh
haitheanta le réalta an scáileáin ghil, glacadh leo go buíoch mar go
minic ní thugtar go leor aitheantais dár gcairde. Mar a deir m’iar-
shéiplíneach Búdach, is cuma cé muid, bíonn aitheantas de dhíth
orainn. San Úll Mhór, rinne mé ambasadóir de Geraldine Hughes,
banaisteoir as Rocky agus Grand Torino arb as Árasáin Dhuibhise
í ó thús, agus de leas-uachtarán Ollscoil Fordham i Nua-Eabhrac,
Tom Dunne. Seal mo chuairte ar Chicago, bhronn mé teastas ar
Seren Gupta, an feidhmeannach ag Allstate in Chicago a bhí
freagrach as infheistíocht ollmhór an chomhlachta i dTuaisceart
Éireann, agus in New Brunswick, NJ, rinne mé ambasadóir de
Francis Schott, bialannaí agus gourmand. Ba é a thug toscaireacht
as New Jersey go Béal Feirste in Eanáir 2014, an chéad toscaireacht
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ghnó ó na Stáit Aontaithe le 20 bliain anuas. Ach i ndeireadh
báire, ba é mo ghnósa é ambasadóir don Bhéal Feirste nua a
dhéanamh de gach Gael-Mheiriceánach. Ní fhéadfainn ardú céime
a thabhairt don 40 milliún iomlán acu ach bhí súil as agam go
mbeadh mo sciarsa d’ambasadóirí ag dul chun sochair d’íomhá
nua na cathrach.

Nuair a chéad leag mé amach mo chlár oibre i Meiriceá, bhí
m’fhoireann oifige buartha go mbeinn ag caitheamh barraíocht
ama ar shiúl ón chathair. Ach mar a tharla sé, le cuidiú dochreidte
ón fhoireann chéanna, d’éirigh linn níos mó coinní a chomh-
líonadh ná aon mhéara a tháinig romham agus níos mó turas thar
lear a dhéanamh. Tá sé níos gaiste dul ar eitleán go Nua-Eabhrac
as Béal Feirste ná taisteal ar bus as Béal Feirste go Gaillimh.
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an talamh, buíochas le Dia, nuair a

glacadh an pictiúr seo den ardmhéara
agus é ar a bhealach go

Nua-Eabhrac i mBealtaine 2014 do
Mhisean Manhattan.
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Thosaínn na turais ar an Domhnach nuair a bhíodh lá saor agam
go minic, agus bhínn ar ais ag mo chuid oibre sa Halla tráthnóna
an lae a phillfinn. Agus ar ndóigh, bhí mé céim chun tosaigh ar
aon mhéara eile mar tá gnó meán agam i SAM, an Irish Echo, an
t-aon nuachtán atá ag riar ar an phobal Ghael-Mheiriceánach ar
fud 50 stát, agus bhí mé ábalta theacht i dtír ar an ghréasán mhór
gharach atá ag an nuachtán chéanna. Thairis sin, faoi choimirice
an Echo agus mo chuid nuachtán sa bhaile, bhí comhdhálacha
tosaithe agam i Nua-Eabhrac agus i mBostún a raibh rath orthu:
New York-New Belfast (scoth-theideal) in Gotham agus Golden
Bridges i mBostún. Níor bheag an dúshraith a chuir na himeachtaí
fadbhunaithe sin le m’iarrachtaí ar son mo chathrach.

Ach bhí rud eile do mo thiomáint: an tuiscint gur le leas na
síochána agus phobal Bhéal Feirste é spotsolas Mheiriceá a bheith
orainn. Is faoi cheilt a cuireadh pobal náisiúnach Bhéal Feirste
faoi chois sa tseanam agus nuair a chuir daoine thar lear suim inár
gcás is ansin a tosaíodh a chaitheamh le daoine go cothrom. Ba é
seasamh diongbháilte rialtas Bill Clinton agus scileanna an
tSeanadóra George Mitchell a thug Comhaontú Aoine an Chéasta
ar an tsaol in 1988. Agus ba iad moltaí Richard Haas agus Meghan
O’Sullivan, toscairí Obama, ag Nollaig 2013 an bealach ab fhearr
leis na haighnis faoi bhratacha, faoi pharáidí agus faoin am atá
thart a réiteach. Mar sin, is fiú an nasc le SAM a chothú ach bhí
cúis eile agam leis na ceangail idir Béal Feirste is Meiriceá a
láidriú: bhí meas as cuimse agam ar Ghaeil Mheiriceá.

Tháinig mise in aois pholaitiúil le linn chéalacán 1981 na
mBlocanna-H nuair nár ardaíodh de ghuthanna ar son chos-
mhuintir an phobail náisiúnaigh ó thuaidh ach guthanna Ghaeil
Mheiriceá. Ó shin i leith, tá an pobal Gael-Mheiriceánach thall i
gcónaí ar thaobh na córa agus an tsolais maidir leis an tuaisceart
de. Bhí siad i gcónaí chun tosaigh ar rialtas na hÉireann, dílis don
Phoblacht agus d’athaontú na tíre ach lena chois, thaitin a gcur
chuige liom. Chuaigh a bhfréamhacha sa lucht oibre i bhfeidhm
orm; d’éirigh leo na constaicí a cuireadh sa bhealach orthu san
Oileán Úr a shárú agus anois bhí siad toilteanach cuidiú go
fonnmhar le haon iarratas a tháinig ó phobal Bhéal Feirste dá
dtreiseodh sé an próiseas síochána.
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Sin mar tharla gur osclaíodh doirse dom ar fud Mheiriceá.
Gach áit inar thaistil mé, rinne mogalra iontach Ghaeil Mheiriceá
cinnte de gur caitheadh liom mar bheadh uachtarán tíre ann. Is
daoine iad seo a chreideann ina gcroí istigh in athaontú na
hÉireann ach tá siad tiomanta fosta don phróiseas síochána mar ba
é an tsíocháin an bronntanas ab fhearr dá bhfuair siad riamh.
Chaith siad go forbhfáilteach liom. Leoga, is iomaí ceann stáit a
bheadh in éad liom as an teacht a bhí agam ar mhaithe móra
Mheiriceá le linn mo mhéarachta. Ach ní dada é an tsástacht a
bhaineann leis an deis do chás a chur i láthair gobharnóirí is pol-
aiteoirí ardghradaim i gcomparáid leis an fhaill a bhí agam aithne
a chur ar chroí agus ar anam an ghnáthGhael-Mheiriceánaigh.

San iomlán, thaistil mé 60,000 míle — cuid mhór den 25,000
tvuít a sheol mé le linn bhliain na méarachta, seoladh ó áiteanna
i gcéin iad — mar ambasadóir do Bhéal Feirste. Ach tháinig ár
gcairde as Meiriceá chugainn fosta nuair a fuair siad an scairt. Ag
deireadh Feabhra 2014, tháinig 30 ceannaire gnó is polaitiúil as
Meiriceá don chéad mhisean trádála agus infheistíochta ó SAM le
20 bliain anuas. Thug muid ‘Deis Feirste’ nó ‘Opportunity Belfast’
ar an chuairt trí lá sin. “Ba mhaith liom go smaoineodh gach duine
ar Bhéal Feirste mar áit deiseanna,” ar mé, “bíodh siad ina gcuairt-
eoirí ar lorg infheistíochta nó duine de bhunadh na cathrach.”
Arsa Shaun Kelly, fear a bhí in aon rang liom ar Scoil Mhuire agus
muid sna déaga agus atá anois ina leaschathaoirleach ar KPMG
sna Stáit: “Tá mise thar a bheith bródúil as a bheith in ann theacht
ar ais anseo chuig cathair bheoga, chuig pobal beoga atá ag obair
go dian leis an gheilleagar a fhás don todhchaí.” Chuir ionadaí eile
ar an toscaireacht leis an dearcadh sin. Arsa John O’Donoghue,
fear de bhunadh an Dúin a chaith a shaol ar Wall Street: “Ní fhaca
mé cuma chomh maith riamh ar an chathair. Bhí an bheocht thar
barr agus tá an pobal muiníneach astu féin.”

Cinnte, bhí m’aird ar jabanna agus ar dheiseanna do Bhéal
Feirste ach bhí an t-áiméar agam fosta caidreamh is cairdeas a
thógáil le mic agus le hiníonacha na hÉireann arbh eigin dá
muintir imeacht as an fhód dúchais le tús úr a dhéanamh ar an
taobh eile den Atlantach. Chonaic mé Éire ina n-aghaidh, ina
ndéanamh, ina ngothaí. Mhothaigh mé Éire ina gcrógacht, ina
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bhflaithiúlacht, ina ndearcadh saoil agus ina gcomhbhá leis an té
atá thíos. B’onóir é a bheith mar chuid den athcheangal a bhí siad
a dhéanamh le tír a sinsear. Agus ba mhinic mé buíoch de na
hócáidí simplí athcheangail sin: an seanfhondúir Peter Cullen a
chuir fáilte romham ag leac chuimhneacháin an Ghorta Mhóir in
Portland, Oregon agus geansaí dearg Chorcaí air; fear de mhuintir
Uí Shúilleabháin, an maoirsesoir cathrach Mark Farrell in San
Francisco, agus an fiontraí Liam Lynch i Nua-Eabhrac, a raibh a
gcuid aithreacha chun tosaigh i gcosaint chearta sibhialta na
náisiúnaithe brúite sna hochtóidí, agus a bhí anois ag saothrú ar
son na hÉireann, ar bhealaí difriúla dearfacha; Rob Walsh, coim-
isinéir an Mhéara Bloomberg do ghnónna beaga ar fhág a mhuintir
Béal Feirste céad bliain ó shin agus atá anois ar theann a dhíchill
don chathair sin; David O’Reilly in Oregon a bhfuil ceann de na
fíonghoirt is airde cáil i Meiriceá aige agus ainm in onóir thaoisigh
an Chabháin ar gach fíon úr a dhéanann sé; nó Kathy McCormack,
in oifig an Ard-Reachtaire i Nua-Eabhrac, a chaitheann an obair
eile aici ar leataobh agus a ghlanann dialanna a saoiste nuair atá
méara Bhéal Feirste ag teacht ar cuairt mar sin an chiall atá le
bheith i do Ghael-Mheiriceánach.

Tá gean agus grá agam ar an phobal sin agus pribhléid atá ann
a bheith páirteach leo sa mhórshiúl fhada seo chun na córa, na
saoirse agus an athmhuintearais.
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7

Coiscéim
chun tosaigh

Rinne mé meancóg dho-mhaite nuair a ceapadh mar ardmhéara
mé. As siocair gur thug mé le fios ón fhíorthús — i mo ráiteas ón
chathaoir the ar oíche mo cheaptha — go raibh rún agam a bheith
tuisceanach don tsaíocht aontachtach, shíl mé go mbeadh maolú
ar naimhdeas na ndílseoirí dom.

Tchí Dia mé. Ar ndóigh, ba é an rud nár thuig mé gur mhó a
bhfuath orm mar gach uair a shínigh mé amach lámh an chairdis
bhí mé ag bréagnú a gcuid bolscaireachta antoiscí a deir go bhfuil
‘cogadh’ á fhearadh ar an chultúr aontachtach ag Sinn Féin.

Mar sin, ba é an freagra a bhí ar na hiarrachtaí athmhuintearais
a thionscain mé na pigmithe polaitíochta a bheith ag scrúdú mo
dhialainne feiceáil cá háit a dtiocfadh leo a mhaíomh nach raibh
mé ag taispeáint measa ar an bhanríon, ar a saighdiúirí, ar a
cabhlach, ar a géillsinigh.

Mar sin de, in áit fáilte a chur roimh an gheallúint go dtabharfaí
cothrom na féinne don ghlas agus don bhuí, tosaíodh a dhéanamh
a mhór de gach cuireadh nár ghlac mé leis chuig ócáidí a bhain
leis an teaghlach ríoga nó le hinstitiúidí aontachtacha.

D’eisigh an Comhairleoir Lee Reynolds, ceannaire an DUP ar an
chomhairle, ráiteas gach uair a chonacthas dó nach raibh mé dílis
go leor don Aontas — beag beann, ar ndóigh, ar an chur chuige a
bhí ag aontachtaithe nuair a bhí réimeas aon-pháirtí acu in Halla
na Cathrach, is é sin nárbh ann don chultúr Éireannach ná don
tráidisiún náisiúnach. Déan an rud a deirim, chan an rud a ghním,
gan amhras.
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Ach bhí rún agam díriú ar an phictiúr mhór agus neamhaird a
thabhairt ar na clamhsáin a dhéanfadh aontachtaithe caolaigeanta.
D’fhan mé dílis don mhisean: a bheith i m’ardmhéara don uile
dhuine agus ba léir go raibh an pobal aontachtach sásta spás a
thabhairt dom, cuma cad é déarfadh an chuid is tibhe den DUP.
Agus bhí cairde sa chúirt agam is mé ag iarraidh mo lámh a shíniú
thart leis an DUP, dá mba ghá, ionsar an phobal aontachtach. Ar
mo dhara lá i mbun oifige, bhí ceannaire an UDA Jackie McDonald
sa pharlús agam agus sinn ag beartú togra in Sandy Row, an
bhunáit s’aige. Is cara de mo chuid é Jackie, rud nach dtabhóidh
cairde dó, seans, agus aon rud a gheall sé dom agus muid ag plé le
cúrsaí polaitíochta, chuir sé lena fhocal. Ní raibh mé 10 lá sa phost
sular thug mé cuairt ar Sandy Row i gcuideachta an Uas McDonald.
Tharraing mé an leasArd-Mhéara Christopher Stalford liom agus
mhínigh dó go raibh seans againn le chéile ceannasaíocht a
thabhairt don chathair is a bheith aitheanta mar pholaiteoirí
forásacha ar mhó leo leas na cathrach ná leas a bpáirtithe pol-
aitiúla. Don chuid is mó, ghlac an leas-ardmhéara leis an mhodh
oibre sin ach ní gan dua a coinníodh ar na ráillí é le linn na bliana.

Is go fonnmhar a d’oibir mé le hionadaithe aontachtacha. Is
cinnte go raibh daoine sa phobal náisiúnach a bhí in éadan mé a
bheith ag comhoibriú le leithéidí Jackie McDonald, a bhí ina
cheannaire ar an UDA roimh an tsos cogaidh agus ina dhiaidh, ach
b’amhlaidh an scéal dósan agus dá mhacasamhail. I ndeireadh
báire, dar liom, bhí (agus tá) an cogadh thart agus mura raibh muid
sásta oibriú le chéile cad é mar a chneasófaí na cneácha. (Sna
pictiúir a foilsíodh sna meáin den chuairt sin ar Sandy Row, bhí
comhghleacaí de chuid Jackie McDonald inár gcuideachta, Garnet
Busby, a chaith téarama saoil i bpríosún as dúmharuithe a tharla i
lár-Uladh sna seachtóidí. Sa bhliain úr, tháinig gaolta gasúir a
mharaigh Garnet Busby chugam ag iarraidh orm gan a bheith ag
tabhairt poiblíochta dó as siocair go raibh sé ag goilliúint orthu.)

An lá i ndiaidh dom bheith tofa, stop fear mé taobh amuigh de
Halla na Cathrach a raibh John Adair air — chan an Johnny
míchlúiteach Adair, ar ndóigh— agus chuir sé é féin in aithne mar
dhuine de bhunadh na Seanchille. “Seo mo chomhairle duit,” ar
seisean, “seachain an suarachas.” Rinne mé a chomhairle agus, de
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réir a chéile, thuig an pobal Protastúnach sin. Go háirithe nuair a
d’éiligh mé go poiblí go ndéanfaí a thuilleadh oibre do na ceantair
bhochta i mBéal Feirste, idir aontachtach agus náisiúnach. Ba
mhinic gur mé an polaiteoir ba ghlóraí sa chathair agus mé ag impí
ar na húdaráis tuilleadh infheistíochta a dhéanamh sna ceantair
dhílseacha is láidre sa chathair — ní ba ghlóraí ná na polaiteoirí a
toghadh do na ceantair sin. Leoga, bhí mé lá amháin i mbun
cruinnithe leis na húdaráis oideachais i lár na cathrach, ag
stocaireacht ar son seomra nua ranga do scoil in Taughmonagh, an
ceantar dílseach is mó i mo thoghlach, fhad is a bhí an t-ionadaí
ón DUP don cheantar, Ruth Patterson, ag glacadh páirte in agóid
na mbratach. Níl sé fíor a rá nach raibh vótaí ar bith agam in
Taughmonagh; i dtoghchán Bhealtaine 2014, bhí vóta amháin i
mbocsaí Taughmonagh dom; bhí na céadta ann do pháirtí Ruth.

B’amaideach a bheith ag súil le haitheantas nó moladh nó lámh
chuidithe ó cheannairí an DUP sa Halla le go n-éireodh leis an
straitéis athmhuintearais sin. A mhalairt a bhí fíor. Don chuid is
mó is ag iarraidh cneácha a scríobadh a bhí an DUP.

Cháin Lee Reynolds mé as gan bualadh leis an Phrionsa Séarlas
nuair a tháinig sé go Béal Feirste i mí Mheithimh 2013— an chéad
chuairt ríoga le linn mo théarma. Bhí sé ar an ionsaí arís gan
mhoill agus é ag maíomh nár cháin mé óráid a thug Gerry Kelly ó
Shinn Féin ag comóradh i gCo Thír Eoghain inar dhúirt sé go
bhfuair óglaigh an cheantair bás le go mbeadh saoirse againn.
Muna raibh an comhairleoir céanna ábalta rud ar bith a rinne mé
mar ardmhéara a cháineadh, bheadh air mé a cheangal le gach
ráiteas ó Shinn Féin a chuir olc ar aontachtaithe. Mar a tharla sé,
níor fhoilsigh páipéar ar bith an liodán sin de ráitis cháinteacha
ach an News Letter, an nuachtán is treise ó thaobh na n-aontacht-
aithe de, agus bhí an chuma air nach raibh a gcroí san obair — go
háirithe nuair a dhiúltaigh mé oiread de mheas a thaispeáint do
Reynolds is a ligfeadh dom a chuid líomhaintí a fhreagairt. I rith
an ama, bhí muid ag leanstan le straitéis chuimsitheach,
uileghabhálach chun taispeáint d’Aontachtaithe go gcaithfí leo go
measúil. I mo chuid óráidí, d’úsáidinn líne thuisceanach a bhí ag
an iarArd-Mhéara Ian Adamson, a mhol “dhá thraidisiún mhóra
Bhéal Feirste, an traidisiún aontachtach agus an traidisiún
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poblachtach”. Agus bhí bláth ag teacht ar mo chuid iarrachtaí le
droichead a thógáil chuig an phobal aontachtach, d’ainneoin ráitis
shuaracha Reynolds agus a chomhghleacaithe, agus d’ainneoin
cúrsaí polaitíochta a bheith imithe chun siobarnaí.

Ba é an rún a bhí agamsa is ag m’fhoireann na geamhthroid-
eanna gan mhaith leis na haontachtaithe a sheachaint. Bhí roinnt
uirlisí againn a chuidigh linn sin a dhéanamh. Ó tharla an leasArd-
Mhéara Christopher Stalford agus an tArd-Sirriam (go dtí 31
Nollaig 2013) Brian Kingston a bheith ar bís le bualadh le teagh-
lach ríoga na Breataine, thug muid le fios ó thús mo théarma go
raibh sé de cheart agam an ‘phribhléid’ sin (bualadh le cuairteoirí
speisialta) a dheonú do dhuine acu muna mbeinn féin sásta ná in
ann an cúram sin a chomhlíonadh. Bhí Stalford agus Kingston idir
dhá thine Bhealtaine. Dá mbeadh siad do m’ionsaí Domhnach is
Dálach, ní fhéadfadh siad a bheith ag dúil liom gar a dhéanamh
dóibh agus iad a sheoladh amach a chur fáilte roimh an lucht
ríoga. Ar an bhealach sin, ‘ceannaíodh’ a dtost in amanna.

Bhí sé den chiall fosta coinne thar a bheith tábhachtach a
bheith sa dialann dá dtigeadh cuireadh isteach, dar liom, a bhí
míthaitneamhnach— cuireadh, mar shampla, le cuairt a thabhairt
ar an HMS Duncan, long chogaidh de chuid chabhlach na
Breataine atá, creid é nó ná creid, ina ‘hambasadóir’ do Bhéal
Feirste. Mo náire, ba ardmhéara de chuid an SDLP, Pat Convery, a
chuaigh go hAlbain in 2010 a chur tús leis an chaidreamh idir an
‘destroyer’ agus Béal Feirste.

Bhí a sháith gunnaí agus cogaíochta feicthe ag pobal Bhéal
Feirste: ba chuma cé chomh báúil agus a ba mhaith liom a bheith
le haontachtaithe in Halla na Cathrach, agus go leor acu ba
shaighdiúirí toilg iad a bhí doirte d’Arm na Breataine, ní raibh mé
ag dul a thabhairt mo bheannachta do long a bhí ag maíomh as
airm mar seo:

Phalanx: Close-In Weapon. Phlanx is one of the deadly last
lines of defence for Britain’s warships. Capable of engaging
targets around one mile away, it is a radar-controlled
Gatling gun which fires 20mm shells, spewing out 3,000
rounds a minute.
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Níorbh fhéidir le méara ar bith nach raibh ina aontachtaí éilimh
iomadúla na nAontachtaithe a shásamh mar bhí siad go dubh in
éadan meas ar bith a bheith tugtha don phobal phoblachtach agus
go háirithe d’íospartaigh an phobail sin sa chogadh 30 bliain ó
thuaidh. Leoga, bhí sé toirmiscthe acu ómós a bheith á thabhairt
do stailceoirí ocrais 1981. Bhí dhá insint ar an stair ó thuaidh —
nó céad insint, b’fhéidir — ach ba mhaith le haontachtaithe Halla
na Cathrach go mbeadh aon leagan amháin oifigiúil ann agus
gurbh é sin an leagan s’acu. Níorbh fhéidir agus ní féidir próiseas
síochána a bhuanú ná cathair ná comhbhá a chothú ar an bhunús
sin.

Ach ní próiseas síochána ach próiseas mairgní a bhí ar aird na
n-aontachtaithe, próiseas mairgní inar adhraíodh cultúr an
íospartaigh.

Mar sin féin, ní raibh m’iarrachtaí in aisce; de réir a chéile,
thuig an gnáth-aontachtach nach fíor an cur síos orm a bhí déanta
ag na haontachtaithe.

Agus chuaigh mé i bhfiontar fosta mar ó thús mo théarma thug
mé le fios go raibh rún agam dul ní b’fhaide ná na hardmhéaraí as
Sinn Féin a tháinig romhammaidir le teaghlach ríoga na Breataine
agus cuimhneacháin ar an Chéad Chogadh Dhomhanda de. Agus
cé nach raibh an fhianaise ann go luath go dtreabhfainn iomaire
eile, sílim gur chreid an pobal mo chuid geallúintí. Ábhar díomá
domsa gur lean mé, go huile is go hiomlán, an polasaí a bhí ag na
méaraí eile de chuid Shinn Féin ar 1 Iúil le linn chomóradh an
Somme ag Halla na Cathrach. Ba é polasaí Shinn Féin bláthfhleasc
— de dhuilleoga labhrais seachas de phoipíní mar a dhéanadh na
haontachtaithe, polasaí a bhí fosta ag rialtas na hÉireann lena
gcomóradh féin a dheighilt amach ó chomórthaí oifigiúla na
Breataine — a leagan roimh chruinniú speisialta den chomhairle
a ndéanfainn cathaoirleacht air. Ach bhí sé mar riail dhocht ag
Sinn Féin gan freastal ar an tsearmanas oifigiúil ag an Cenotaph i
ndiaidh an chruinnithe sin. Leoga, bheadh sé dodhéanta ag Sinn
Féin freastal ar an ócáid sin mar bheadh ionadaithe sinsearacha
as Arm na Breataine ann.

Go pearsanta, bhí mise lán-sásta meas a thaispeáint do mhairbh
an Chéad Chogaidh Dhomhanda — Éireannaigh, Sasanaigh,
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Turcaigh, Indiaigh nó Pólannaigh — ach an rud nach mbeinn sásta
a dhéanamh an slad a rinneadh ar ‘leoin faoi cheannasaíocht asal’
a bheannú ná ligean orm gur ar son “ár saoirse” a rinneadh
búistéireacht ar na milliúin i gcogadh impiriúlach. Ná, leoga, mo
bheannacht a thabhairt do chogaí san Iaráin nó san Afganastáin, nó
i gcoilíneachtaí na Breataine ar nós na Céine agus na Cipire.
Ceisteanna casta iad sin agus ní féidir aon insint amháin
aontachtach ná Briotanach a cheadú mar insint oifigiúil. Mar sin
féin, thuig mé go raibh orainn bealach níos fearr a aimsiú le ligean
do gach duine sa chathair meas a thaispeáint do mhairbh an
Somme, dá mba sin a mian, le go gcothófaí athmhuintearas i
gcathair an lae inniu. Rachainn ní b’fhaide ná na hardmhéaraí
poblachtacha a chuaigh romham leis an chuspóir sin a chur i
gcrích. Ag cruinniú speisialta de cheannairí Shinn Féin i mBéal
Feirste ar 27 Meitheamh, phléigh muid bealaí ina dtiocfadh linn
páirt níos mó a ghlacadh sa tsearmanas ach ceal ama lena phlé go
forleathan sa pháirtí, níor ligeadh dom brú ar aghaidh le moladh
a bhí agam maidir le bláthfhleasc a leagan ag an Cenotaph i
gcuideachta an Léigiúin Ríoga Bhriotanaigh. B’amhlaidh an scéal
maidir le bláthfhleasc a leagan ag searmanas náisiúnta i mBaile
Átha Cliath d’Éireannaigh a fuair bás i gcogaí. Bhí mise den
tuairim go bhféadfainn comhoibriú le hardmhéara Bhaile Átha
Cliath, Oisín Quinn, le bláthfhleasc ón bheirt againn a leagan ach
bhí sé róchiotach agus rómhall lena eagrú — fiú dá mbeadh Sinn
Féin sásta é a cheadú. An tráthnóna céanna, ag cruinniú le Mervyn
Elder agus le Brian Maguire ón Léigiún Ríoga Briotanach, mhínigh
mé gurbh éadóiche go n-éireodh linn aon chéim nua a ghlacadh ag
comóradh an Somme ach go raibh rún agam toradh éigin a fháil ar
na hiarrachtaí sula n-imeoinn as oifig. Thuig an Léigiún tábhacht
na hiarrachta.

De réir an chláir do chomóradh an Somme ar 1 Iúil (an lá a
thosaigh an sléacht a mhairfeadh beagnach 5 mhí, go dtí 18
Samhain 1916, gan aon ‘bhua’ ag aon taobh), bhailigh na haíonna
onóra i bparlús an ardmhéara fad is a bhí cruinniú speisialta den
Chomhairle ar bun le rún comhbhróin faoin Somme a ghlacadh.

Mise a bhí sa chathaoir agus a léigh amach an rún. Nuair a
chríochnaigh an cruinniú, de réir na scripte, bhí mise le siúl thart
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le doras an pharlúis agus isteach doras eile chun m’oifige le nach
mbeadh orm ‘hello’ a rá leis na hionadaithe ó fhórsaí éagsúla na
Breataine.

Ach ar amharc isteach sa pharlús dom, chonaic mé uaim an
tArd-Leifteanant Mary Peters, buaiteoir bonn óir ag Cluichí
Oilimpeacha München in 1972 agus bean a bhí ar theann a díchill
a bheith ag comhoibriú liom. Bhí muid le chéile go minic agus
muid ag ullmhú do Chluichí Domhanda an Lucht Póilíneachta
agus Dóiteáin a bhí ag teacht go Béal Feirste i mí Lúnasa. Sílim
gur thuig sí ón tús go raibh rún agam na ‘rialacha’ a lúbadh is a
shíneadh mar nach ndearnadh roimhe le meas a thaispeáint don
phobal aontachtach agus bhí fúithi a sciar féin a dhéanamh.

Mar sin de, in áit siúl thart leis na haíonna, cuid acu in éide
mhíleata, isteach liom go dtí an parlús gur thug mé barróg do
Dame Mary agus gur chroith mé lámh le roinnt dá comhghleac-
aithe, an Chéad-Aire Peter Robinson ina measc. Chuaigh mise mo
bhealach féin ansin isteach chun m’oifige agus shiúil idir
chomhairleorí is aíonna eile síos leo go dtí an Cenotaph le hómós
a thaispeáint dóibh sin a ndearnadh slad orthu ar son a bheag de
mhaith ag an Somme. In amanna, deir siad gur fearr leithscéal a
dhéanamh ná cead a iarraidh. Sa chás sin, níor iarr mé cead ó mo
chomhairleoirí i Sinn Féin. Ar chuidigh sé leis an chuspóir? Is
dóigh liom gur chuidigh.

Ach ba é an rud a bhí ag dó na geirbe agam gur theip orainn
theacht aníos le múnla níos nuálaí a ligfeadh dúinn meas a thais-
peáint do mhairbh an Somme gan ár ‘bprionsabail’ phoblachtacha
a shéanadh. Ba bhriseadh mór síceolaíoch é maidir le deireadh a
chur leis an choimhlint nuair a leag an chéad ardmhéara de chuid
Shinn Féin, Alex Maskey, bláthfhleasc ag an Cenotaph ar lá
comórtha an Somme, in 2002. Ach ba sin 11 bhliain siar agus ní
raibh an t-aitheantas céanna ná an moladh céanna á thabhairt
inniu don nós sin is a bhí an chéad uair. Agus ghéaraigh ar an ghá
a bhí le cur chuige samhlaíoch nuair a thosaigh airí rialtais as Baile
Átha Cliath ag freastal ar na searmanais chéanna. Is fíor nach raibh
na deacrachtaí céanna ag leithéid an Aire Joe Costello, a d’fhreas-
tail ar an tsearmanas ar 1 Iúil, a bheith gualainn ar ghualainn le
saighdiúirí na banríona is a bheadh ag poblachtaithe Bhéal Feirste,
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ach ní rud maith é sa tsaol pholaitiúil a bheith curtha i gcoirnéal.
An ghéag nach lúbann, briseann sí a deir an seanfhocal agus bhí
rún agam gan a bheith gafa i gcoirnéal an dara huair nuair a
bheadh comóradh dheireadh an Chéad Chogaidh Dhomhanda ann
ar 11 Samhain.

Chuige sin, thosaigh muid cainteanna leis an Léigiún Ríoga
Briotanach atá freagrach as na comórthaí éagsúla ar an Chéad
Chogadh Domhanda. Mervyn Elder a bhí ina chathaoirleach ar an
Léigiún i dTuaisceart Éireann agus thuig sé ón tús — as siocair
cairdeas buan a bheith eadrainn — go raibh mé dáiríre i mbun na
hoibre athmhuintearais seo. Is é sin gur amharc mé ar chúrsaí
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cuimhneacháin mar dheis leis an tsíocháin a láidriú agus chan mar
fhadhb a bhí do mo chrá.

In agallamh ar an Irish Catholic, a athfhoilsíodh go forleathan,
lean mé liom ag iarraidh na céimeanna a bhí glactha againn le
hurraim a thaispeáint don traidisiún aontachtach a mhíniú. Maidir
leis an nós a bhí agam an teideal “Lord Mayor” a úsáid mar aon le
“mayor”, dúirt mé: “The correct title is Lord Mayor and you
should treat people as they would wish to be treated. There are
people in this city who revere these titles and why would we poke
them in the eye with a stick.” Ar ndóigh, bhí sonc sna heasnacha
ansin d’aontachtaithe a thug Marty Millar orm. Lean mé liom: “Are
unionists to believe in this new society we are trying to create
there is to be no observance of all the things they hold dear? That
all the titles they had, all the portraits they had, that this new
society holds that from them? That, for me, would not be a good
idea.” Don taifead, is fearr liomsa Máirtín, nó Martin nó fiú Marty,
ná méara nó ardmhéara mar theideal ach ní dóigh liom gur fiú
scéal mór a dhéanamh de. Mar a dúirt an fear a dúirt: “Seachain an
suarachas.”

I Meitheamh 2013 agus muid ag streachailt leis na ceisteanna
féiniúlachta is aitheantais sin, tháinig Global India go Béal Feirste,
comhdháil mhór a dhírigh ar an mhór-roinn iontach sin a bhfuil
1.3 billiún duine ann. Le linn na comhdhála, bhí dinnéar mór
ceiliúrtha in Halla na Cathrach agus cuireadh mé i mo shuí taobh
le leasArd-Choimisinéir na hIndia as Londain, a raibh a athair faoi
ghlas ag na Sasanaigh tráth. Labhair muid ar na portráidí agus ar
na dealbha d’aontachtaithe is de ríshliocht na Breataine agus ar
phlaiceanna Arm na Breataine atá fud fad Halla na Cathrach. “Is é
an dearcadh atá againn gur seo an stair agus gur chóir ligean di
mar stair in ionad í a stróiceadh anuas,” ar sé. Agus chreid mé go
raibh cuid mhór den cheart sa ráiteas sin. Ní hionann an stair agus
an lá atá inniu ann— is leor dath polaitiúil an ardmhéara a aithint
leis sin a thuigbheáil — ach níor chóir eagla a bheith orainn roimh
an stair. Maise, in amanna, is mó a léirítear na hathruithe ollmhóra
sa chathair nuair a fhágtar na comharthaí sóirt den am atá thart in
airde.

Sin ráite, ar ndóigh, bhí níos mó ná scéal amháin sa stair agus
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ba chóir sin a bheith aitheanta i halla nár ceadaíodh ann go dtí ar
na mallaibh ach aon insint amháin ar an am a bhí thart. Agus bhí
an stair ár sciúrsáil i gcónaí.

Nuair a diúltaíodh cead don Ord Oráisteach siúl thart le tithe
Caitliceacha in Ard Eoin, ceantar Caitliceach i dtuaisceart Bhéal
Feirste, agus iad ar an bhealach ar ais ón pháirc ar 12 Iúil,
d’ionsaigh na fir bhuí na póilíní agus cuireadh tús le sé lá de scrios
is de racáin. Nuair a ghlan an toit, bhí carbhán ‘ceart daonna’ ag na
fir bhuí ag Ascaill Twadell os comhair Ard Eoin. Go poiblí, gheall
an DUP tacaíocht gan teorainn don lucht agóide ach go
príobháideach, thug siad le fios dúinn go raibh an UVF i ndiaidh
seilbh a ghlacadh ar an Ord Bhuí i dtuaisceart na cathrach agus
gur thuig siad nach raibh i ndán do Champa Twadell ach díomua.
Bhí ‘Talaban Twadell’ le bheith ina thinneas cinn ag an PSNI go
ceann i bhfad (ag am scríofa na bhfocal seo, Meán Fómhair 2014,
tá léirsitheoirí Twadell ann ar fad) ach ba mhó go minic an tinneas
cinn do na haontachtaithe ná domsa an carbhán céanna.

Bhí atmaisféar nimhneach truaillithe ann faoin am a thug mé
m’aghaidh ar Pháirc Woodvale ar 6 Lúnasa. Dá mba rud é go raibh
tionóntaí an charbháin inchurtha le siúlóid sa pháirc is chuig
Woodvale béal dorais a rachadh siad. Agus dá mbeadh polaiteoir
mór le rá ag iarraidh iad a ghríosú leis an obair shalach s’aige féin
a dhéanamh agus ardmhéara de chuid Shinn Féin a ionsaí, ní
bheadh áit ar bith níos áisiúla don ghníomh ná an pháirc chéanna.

Agus ar ndóigh, ba sin mar tharla. Ach ní raibh an toradh ar an
obair a raibh lucht an fhuatha ag dúil leis.

Go híorónta, chuidigh Woodvale leis an obair athmhuintearais
a bhí ar bun agam leis an phobal aontachtach. Go rímhinic le linn
mo théarma, thagadh Protastúnaigh chugam ag dul a leithscéil as
ar tharla ag oscailt Pháirc Woodvale. Bhí an freagra céanna agam
gach uair: gur daoine breátha iad muintir Woodvale agus na
Seanchille agus nach raibh an slua sin de gharbháin ionadaíoch
orthu; gur ghríosaigh polaiteoirí a bhfuil stádas ard acu daoine a
bhí ar bheagán céille le mé a ionsaí; agus gur fearr dúinn uilig díriú
ar an am atá romhainnn seachas ar an am atá thart.

Agus in ionad dímheas a bheith ag an ghnáth-Phrotastúnach ar
an Ghaeilgeoir seo de mhéara as Baile Andarsan, bhí meas acu ar
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dhuine a dhiúltaigh ligean do mhaistíní é a dhíbirt as ceantair
áirithe den chathair agus a mhaígh go gcuirfeadh sé lena gheallúint
a bheith ina chéad-saoránach don uile dhuine agus cuairt a
thabhairt ar an uile chuid de Bhéal Feirste. Ba seo an toradh ba
mheasa amach do na ginearáil a phleanáil an t-ionsaí. Rinne siad
níos mó maitheasa domsa agus thug siad ardú próifíle dom ag
Woodvale nach bhfaighinn dá mbeinn i m’ardmhéara go ceann
céad bliain.

Agus sin croí na faidhbe: bhí fearg ar na haontachtaithe go
bhfuair siad mícheart é. Dar leat gur mise ba chóir a bheith
feargach agus go mb’fhéidir go dtabharfainn droim láimhe do na
polaiteoirí sin a sheas le chéile sa pháirc i ndiaidh an ionsaithe
lena dtuiscint do na maistíní a mhíniú agus leis an ardmhéara —
a bhí faoin am sin san ospidéal — a cháineadh. Ach bhí a mhalairt
fíor. Bhí na haontachtaithe ar buile liom as siocair gur theip ar an
phlean.

Dhiúltaigh an leasArd-Mhéara Stalford lámh a chroitheadh
liom nuair a bhuail mé leis den chéad uair i ndiaidh ionsaí
Woodvale ar 12 Lúnasa. Cad é rinne mé? Rith mé ina dhiaidh agus
thug mé air lámh a chroitheadh liom.

Ba thruacánta arís an comhairleoir Lee Reynolds. Bhuail mé
leisean i gclós Halla na Cathrach ar 9 Lúnasa, trí lá i ndiaidh an
ionsaithe — agus níor luaigh sé an hulach halach a bhí chun
tosaigh sna meáin ó tharla ionsaí Woodvale. “Is that it?” arsa mise
nuair nach raibh oiread agus focal le rá aige faoin ionsaí a bhí
éascaithe ag aontachtaithe agus leithscéal déanta do mhaistíní ina
dhiaidh ag comhairleoirí an DUP. Chroith sé a ghuaillí. Bí ag caint
ar ‘don’t mention the war’!

Ach ní sin mar bhí an pobal Protastúnach. Bhí mé ar an léana
taobh amuigh de Halla na Cathrach, ag ullmhú grianghraf
poiblíochta don fhéile Indiach Mela, an tseachtain i ndiaidh
Woodvale, nuair a tháinig seanbhean lách chugam. Fuair sí greim
láimhe orm — agus ní bhíonn tú cinnte ar na hócáidí seo cad é
bheas ag teacht — gur dhúirt sí: “I hope you are mayor for many
years to come.” Ar ndóigh, is téarma aon bhliana amháin atá ag
méaraí Bhéal Feirste. Agus cad é mar atá a fhios agam gur
Protastúnach a bhí inti? Mar gur port eile ar fad a bhí ag
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náisiúnaithe nuair a casadh orm iad: “táimid bródúil asat!” Léirigh
an pinsinéir sin an fíordhearcadh a bhí ag Protastúnaigh Bhéal
Feirste ar m’iarrachtaí. Tháinig litreacha tacaíochta isteach ó
Phrotastúnaigh. “I am proud to have you as Lord Mayor,” arsa
Violet.

Agus ar ndóigh, bhí Tadhg an dá thaobh beo beathach i measc
polaiteoirí aontachtacha sa Halla. Seachtain i ndiaidh Woodvale,
bhí an Comhairleoir Tom Haire, ceannaire an Oird Bhuí i mBéal
Feirste, sa pharlús agus é ag comóradh cairde as Meiriceá ar thuras
an Halla. Thaispeáin mé an pictiúr nua den Ord Bhuí, pictiúr de
chuid William Conor (1881-1961), a bhí tugtha isteach sa pharlús
agam, thaispeáin mé do Tom agus dá aíonna é gur mhínigh mé a
thábhacht mar chomhartha síochána uaim don phobal aontach-
tach. Níor luaigh mé féin ná Tom Woodvale ach bhí a mhacalla le
cluinstin. (Ba mé an chéad mhéara leis na Fir Bhuí a thabhairt
isteach sa pharlús, ach taobh leis an lucht máirseála, bhí pictiúr
eile de chuid Conor — pictiúr d’iománaithe i bPáirc na bhFál.)

Agus, mar an gcéanna, bhí na hurlabhraithe aontachtacha agus
na colúnaithe aontachtacha sna meáin ag déanamh beag is fiú de
ráitis an DUP a mhaígh nach raibh mé báúil go leor leis an phobal
aontachtach. Dúirt eagarfhocal sa Belfast Telegraph, ‘Guth
Thuaisceart Éireann’, ar 7 Lúnasa, an lá i ndiaidh Woodvale:
“Máirtín Ó Muilleoir, the present lord mayor, was engaged in
outreach when he was the victim of what police described as an
appalling attack in which he and several police officers were
injured. Quite rightly many people will condemn those who
assaulted the lord mayor. (In alt eile, tugadh le fios gur dhiúltaigh
an ball tionóil don tSeanchill, William Humphrey, a bhí sa pháirc,
an t-ionsaí a cháineadh 18 n-uaire in agallamh raidió.) As a civic
leader he should be respected for his role and allowed to perform
his duties. Mr ÓMuilleoir’s theme for his year in office is Building
the Future Belfast Together. It is a worthy ambition...While the
lord mayor was understandably shaken by his experience, he must
press on with his plans to create a new dynamic in the city
towards mutual understanding. He must not be deterred by those
who represent no one but their own blinkered view, influenced by
the past rather than the future. The majority of citizens want a lord
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mayor who represents all of them and will give him — and his
ancient post — the respect he deserves as he pursues that role.”

Ba é cuspóir an DUP srian a chur leis an obair a bhí ar bun
agam droichid i dtreo an phobail aontachtaigh a thógáil. Ba mhian
leo a chur in iúl gur fear de chuid Shinn Féin a bhí ionam, fear a
bhí naimhdeach don phobal sin, duine a ba chóir a sheachaint.
Shíl siad go gcuirfeadh Woodvale múineadh orm, go dtuigfinn
ansin go gcaithfinn fanacht ar mo thaobh féin den iarnród. Cad é
an fhealsúnacht a bhain barr bua amach i ndiaidh Woodvale? An
fhealsúnacht chúlaigeanta sin nó an fhealsúnacht a bhí á cur chun
cinn agamsa de chathair ina raibh an tsíocháin faoi bhláth agus áit
ann don uile dhuine? Bíodh an breithiúnas ag urlabhraithe an
phobail aontachtaigh sna meáin. Arsa an News Letter: “It some-
times seems as if loyalists are destined to have republicans run
rings round them, and determined to wallow in that appalling fate.
Their latest daft action was yesterday’s attack on Belfast’s Lord
Mayor Máirtín Ó Muilleoir...The attack on Mr Ó Muilleoir is all
the more stupid given that he has made public gestures towards
unionist culture since becoming first citizen. He should be given
time to prove whether or not he represents a genuine break from
traditional republicanism.”

Agus ansin, thosaigh airí aontachtacha á scaradh féin ó
pholasaí a gcomrádaithe in Halla na Cathrach. Arsa an tAire ón
DUP Simon Hamilton: “I may not agree with everything he says. I
may not agree with everything that he stands for but he is the first
citizen of Belfast and as such he should have the right to go to
every part of the city.” Dúirt ‘Ulsterman’ i litir ar an Belfast
Telegraph: “Oddly enough, these idiots have enhanced the
reputation of this Sinn Féin mayor.”

D’iarr mé ardán ar an Belfast Telegraph le freagra gasta a
thabhairt ar an dream sin a raibh a ré thart, dar liom. Agus deis
iontach a bhí ann arís labhairt go díreach leis an mhórphobal
aontachtach. Dúirt mé gur foinse inspioráide dom a bhí sa
bhanphóilín ag Woodvale a buaileadh chun talaimh ach a d’éirigh
arís láithreach. “Belfast got knocked down this week. But we’re
back up and we will prevail,” arsa mé. “Faced with the choice of
going back to our bitter and divided past or moving confidently
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forward, the people of Belfast have chosen, as VanMorrison would
have it, the bright side of the road...I promised to do more to bring
our sometimes divided people together...Progress is slow and I’ve
no magic wand but the outpouring of support from ordinary
citizens since the attack at Woodvale tells me that I am on the right
path. In fact, I suspect that my efforts at outreach have infuriated
those who would rather I retreated into a sectarian bunker. I have
no intention of doing so.”

Níor dhochar dom ach oiread go raibh an lucht gnó sa chathair
ag cur na múrtha fáilte romham chuig ócáidí agus go raibh
Consalacht SAM, a bhfuil teagmháil an-dlúth acu leis na
mórchomhlachtaí Meiriceánacha sa chathair, ag seasamh liom go
neamhbhalbh. Leoga, tvuíteáil siad ar lá an ionsaithe: “Our thanks
to Belfast’s 1st Citizen for taking the time to host a US group after
being attacked on civic duty: we wish him well.” Ba é tuairim
cholúnaí an Belfast Telgraph Liam Clarke, fear a cháin Sinn Féin
go tréan go minic: “In US terms, he will be seen as someone who
takes risks for peace, as the American government has urged.” Sa
chogadh do “chroí agus meon” an phobail, bhí na haontachtaithe
i bhfad ar cúl.

Luigh Alf McCreary, comhfhreagraí reiligiúin an Belfast
Telegraph, agus Protasúnach, luigh sé isteach ar na haontachtaithe
a bhí ag cosaint an ionsaithe orm. “It was a disgraceful example of
ignorance and blind stupidity…it was a slur on the city of Belfast
itself. Those politicians and community leaders who have tried to
defend the appalling behaviour in the Shankill do not have a leg
to stand on.” Lean sé leis: “The unionists certainly do have
grievances but those who try to condone such behaviour will make
no impression on reasonable people who are tired of the thuggery
that passes for politics in some quarters. The sad truth is that
grassroots unionism has been out-voted and out-thought by its
political opponents.” Chríochnaigh sé a cholún le trí fhocal
mholtacha do sheasamh an ardmhéara: “Good for him.”

Ach ní polaiteoirí aontachtacha taobh amuigh den Halla
amháin a d’aithin cad é chomh hamaideach is a bhí straitéis a
gceannairí maidir leis an ardmhéara de. Níor bhac an t-iarArd-
Mhéara Gavin Robinson leis an pholasaí dhroch-chroíoch sin. Ag
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deireadh Iúil, rinne sé mé a chomóradh ar thuras rothair trína
thoghlach féin in Oirthear Bhéal Feirste — an chéad uair dom a
bheith i bhformhór na sráideanna ar thaistil muid tríothu, ina
measc Hyndford Street, an áit ar rugadh Van Morrison. (Agus ar lá
an ionsaithe ag Woodvale, rinne sé iarracht idirghabháil a
dhéanamh ar mo shon sa pháirc.)

Gach seans a fuair mé ‘sea’ a rá le hiarratas ó na comhairleoirí
aontachtacha, ghlac mé leis. Iarradh orm ligean don Ord
Oráisteach ‘Orangefest’ 2013 a sheoladh i gceann de na seomraí
fáiltithe in Halla na Cathrach — rud nárbh fhéidir a dhéanamh
gan mo chead — agus thoiligh mé. Nuair a tháinig siad ar ais, trí
oifig an leas-ardmhéara, ag iarraidh orm íoc as lón dá n-aíonna,
cheadaigh mé sin fosta, i ndiaidh comhairle a ghlacadh ó Shinn
Féin. Ba é an dearcadh a bhí ag an pháirtí gurbh fhiú an ócáid agus
an lón a cheadú ach gan scéal poiblí a dhéanamh de ar eagla go
rachadh na biogóidí ag scrios na cathrach in ainm Orangefest —
rud a tharla. Ar ndóigh, níor mhian leis an Ord Oráisteach a
admháil go raibh siad istigh i Halla na Cathrach le mo chead agus
ag ithe ceapairí liamháis ar íoc mé astu. Mar sin de, go dtí anois,
níor tuairiscíodh an rapprochement aisteach sin idir fear Shinn
Féin is an tOrd.

Ach fiú má bhí an t-ardmhéara neamhghnách seo ag dul i gcion
ar an pobal aontachtach, ní raibh rún ag an DUP an port a athrú.
Bhí mé i Maidrid na Spáinne ag ceiliúradh 30 bliain pósta (agus
mo bhean chéile i mo chuideachta, ar ndóigh) nuair a seoladh
achainí don RAF i Halla na Cathrach. Bhí mé ag coisíocht thart
fán Gran Vía nuair a shroich scéala mé go raibh ráiteas eisithe ag
Lee Reynolds. “While there has been talk of being a Lord Mayor for
all, he remains under the direction of Connolly House (oifig Shinn
Féin i mBéal Feirste),” ar seisean. Ach bhí an taoide ina éadan iar-
Woodvale, níor bhac ach an News Letter leis an ráiteas a fhoilsiú.

Mar sin féin, fuair an DUP cnámh a dtiocfadh leo a gcuid fiacla
a chur ann nuair a d’fhreastail mé ar thórramh an iar-chomhairleora
phoblachtaigh Margaret McClenaghan ar 4 Deireadh Fómhair. Bhí
Margaret, tráth, ina ball de Chumann na mBan agus fosta ina cime
polaitiúil i bpríosún Ard Mhacha. Ina dhiaidh sin, toghadh mar
chomhairleoir de chuid Shinn Féin ar Chomhairle Bhéal Feirste í.
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Bhí bratach Chumann na mBan mar aon le Bratach na dTrí
Dhath ar a cónra. Chuidigh me leis an chónra a iompar as Mainistir
an Chroí Ró-Naofa in Ard Eoin — roinnt céadta méadar ar shiúl ó
Champa Twadell — nuair a bhí bratach na hÉireann air. Cuid de
mo chomrádaithe, ar airí iad san fheidhmeannas ó thuaidh,
d’iompair siadsan an chónra isteach chun an aifrinn nuair a bhí an
dá bhratach air. Bhí barúil agam go spreagfadh pictiúir den ócáid
aisfhreagra ó na haontachtaithe nuair a d’fhoilseodh An Phoblacht
grianghraif ón tórramh, rud a rinne siad Déardaoin 10 Deireadh
Fómhair. Bhí an lasair sa bharrach.

Láithreach ar Twitter, scaip na haontachtaithe íomhánna
d’ionadaithe éagsúla as Sinn Féin ag iompar na cónra. “Cá’l an
t-ardmhéara don uile dhuine anois?” a d’fhiafraigh an Comhairleoir
Guy Spence ón DUP. Mar a dúirt an MP radacach George Galloway
idir sin is tráthas, léacht a fháil ón DUP ar chúrsaí dea-chaidrimh,
is ionann sin agus Quasimodo a bheith ag ordú duit suí suas go
díreach!

Níorbh am é le bheith stuama ina gcuid cainte, dar leis na
hAontachtaithe. “There is widespread disgust that senior Sinn
Féin representatives, including the Lord Mayor Máirtín Ó
Muilleoir, participated in a funeral which included the promotion
of a terrorist organisation,” arsa an Comhairleoir Lee Reynolds.

Ach, arís, ní raibh cosa ag an scéal. Bhí sé an 15 Deireadh
Fómhair sula raibh seans ag an News Letter ligean don racht feirge
aontachtach. Thug an t-orgán cóir sin ardán don alltacht, mar
dhea, a bhí ar na haontachtaithe ach, agus abraimis de chogar é, tá
líon léitheoirí anNews Letter tite go tubaisteach le 20 bliain anuas.
Oiread, leoga, is gur cuma cad é a thuairiscigh siad maidir leis an
ardmhéara, go háirithe nuair nár bhac an Belfast Telegraph,
príomhnuachtán na n-aontachtaithe, leis an scéal ar chor ar bith.
“Terror Funeral” a bhaist an News Letter ar an tsochraid.

Ach tháinig “samhnas” an tórraimh sna sála ar bhabhta eile
cearthaí a bhuail na haontachtaithe nuair a tugadh le fios sna
meáin shóisialta — atá chomh hiontaofa le haimsir Thír Chonaill
— go mbeinn ag frestal ar chomóradh in Ard Eoin ar 20 Deireadh
Fómhair ar Thomas Begley, óglach a fuair bás agus é ag leagan
buama i siopa éisc ar Bhóthar na Seanchille i mí Dheireadh
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Fómhair 1993. Maraíodh naonúr de mhuintir na Seanchille san
ionsaí sin. Mar a tharla, ní raibh cuireadh faighte agam chuig an
chomóradh agus bheinn in San Francisco lena linn, cibé. Níor stop
sin na ráflaí.

Ba é an polasaí a bhí agam féin is mé i mo mhéara gan a bheith
ag argóint ar Twitter agus gan faic dár léigh mé sna meáin
shóisialta a chreidbheáil. Ní sin an dearcadh a bhí ag mo leas-
ardmhéara, Christopher Stalford. Ar seisean i r-phost chugam ar 8
Deireadh Fómhair: “An anonymous Twitter user has claimed that
you will be in attendance at the event in Ardoyne to commemorate
Thomas Begley. I assume he’s talking rubbish?”

An lá arna mhárach, thug mé freagra air a rinne gasúr scoile de
agus fear stáit díomsa!

“Christopher, good morning. I am off to a Peace conference in
Basque Country today, back for start of G8 economic conference
tomorrow. Then the first-ever Belfast Tech Mission to Silicon
Valley from Saturday. I will be keeping a strong focus on building
the city in the short time ahead. I suggest all in civic leadership do
the same, rather than engage in cyber conversations with sectarian
Twits.”

Tabhair faoi deara nár dhúirt mé cé acu bheinn nó nach mbeinn
i láthair ag comóradh Thomas Begley. Ba dhamanta an mhaise
dom tosú ag iarraidh cead ó mo leas-ardmhéara sula socróinn mo
dhialann.

B’eigean don leas-ardmhéara bhocht glacadh leis an leadhbairt
sin den teanga ach shíl sé go bhfuair sé deis ar fhreagra giorraisc
dá chuid féin a thabhairt nuair a d’fhoilsigh an News Letter an
tuairisc ar “shochraid an sceimhle”. Arsa an leas-ardmhéara i
r-phost ar 14 Deireadh Fómhair, agus mé in San Francisco: “Seems
Begley commemoration was out but a funeral replete with para-
military flag was not. I shall bear that in mind when next treated
to such a discourse as that below again. I took you at face value to
be a Lord Mayor for everyone and I ask you to show some empathy
as to the hurt such acts cause in the pro-union community in our
city.”

Fuair mé an teachtaireacht ghonta sin agus mé ag seisiún eolais
do na gnónna beaga a thug mé liom go San Francisco mar chuid de
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mhisean eacnamaíoch teicneolaíochta. Cad é mar chuir Al Pacino
sa Godfather é? “Just when I thought I was out, they pull me back
in.”

Chaith mé an chuid is mó den mhaidin ar an ghuthán le Béal
Feirste, mé ag plé le mo chuid comhairleoirí i Sinn Féin agus leis
na hoifigigh in oifig an ardmhéara ar chóir freagra a thabhairt ar
chaoineadh Christopher nó ar líomhaintí Reynolds et al. Sa deir-
eadh, chinn muid gur bhinn béal ina thost. Níor thug muid freagra
ar lucht m’ionsaithe go poiblí ná go príobháideach agus fuair an
scéal bás.

Cad é a chonnigh ag dul mé nuair a bhí an pus fada le fáil go
minic ó cheannairí na nAontachtaithe? Dóchas agus béasaí an
phobail Phrotastúnaigh agus an fháilte mhór chroíúil a cuireadh
romham.

Sílim gur thuig cuid de na grúpaí as ceantair aontachtacha go
raibh mé neirbhíseach go leor agus mé ag glacadh le cuirí isteach
chuig ceantair láidre dhílseacha i ndiaidhWoodvale — d’ainneoin
mo gheallúintí go rachainn chuig gach áit sa chathair. Ach léirigh
Féile Oirthear Bhéal Feirste meas ar leith orm nuair a shocraigh
siad cruinniú ar leith dá gcoiste eagraithe le go mbeinn in ann
cluinstin faoina n-iarrachtaí agus mo mholadh a chur leo. Níor
ghlac mé le cuireadh chuig seoladh na féile mar bhí sé sa cheantar
ba láidre lucht na mbratach ar Bhóthar Bhaile Nua na hArda. Agus
tuiscint acu ar mo dheacracht, eagraíodh cruinniú ar leith dom i
dTúr Belmont de dheas do Stormont — ceantar meánaicmeach
aontachtach — agus bhí an bardasach Gavin Robinson ón DUP i
measc na muintire a chuir fáilte romham. Shíl mé gur sin an
fíorphobal fial aontachtach ar mhaith liom a bheith mar
shearbhónta don tsíocháin acu.

Ba mhór idir an cur chuige lách sin agus dearcadh oifigiúil na
nAontachtaithe i Halla na Cathrach — rud a léiríodh nuair a chuir
siad go láidir in aghaidh rúin a bhí le theacht roimh chruinniú
iomlán den Chomhairle i Meán Fómhair, rún a cháin an ghríosáil
a tugadh dom ag Woodvale. Dhearbhaigh an rún tacaíocht na
comhairle do “exclusively democratic and peaceful means of
resolving political issues” ach dúirt fosta go raibh an ceart ar agóid
shíochánta a dhéanamh cosanta. Lean an rún leis: “We condemn
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the attack on the Lord Mayor and the PSNI and the treatment of
council staff during the incident at Woodvale Park and extend to
them all the support of this council for their work on behalf of the
citizens of this great city. We affirm the right of the Lord Mayor to
attend events and carry out civic duties in any parts of the city
when and where he or she is invited.” Dúirt an DUP nach dtacódh
siad leis an rún go poiblí ach agus muid ag druidim le hoíche an
chruinnithe agus brú an phobail ag méadú orthu, chúlaigh siad.
D’iarr an DUP go gcuirfí aguisín beag le rún Shinn Féin a déarfadh
gur chóir don ardmhéara a cheart ar fhreastal ar imeachtaí ar fud
na cathrach a úsáid “ar dhóigh fhreagrach”. Cé a bheadh in éadan
a leithéide? Cheadaigh mé an leasú agus glacadh d’aon ghuth leis
an rún — fiú na comhairleoirí aontachtacha a dhiúltaigh an
t-ionsaí a cháineadh an lá a tharla sé (agus iad i láthair), thug siad
a dtacaíocht don rún. U-chasadh eile ón pháirtí a mhaíodh as a
ndílseacht do dhlí agus ord sa tseanam.

Ba léir dom dhá aicme i mBéal Feirste: iad sin a bhí i bhfostó
san am atá thart agus iad sin a raibh a n-aird uilig ar an todhchaí,
d’ainneoin ar fhulaing siad. Bhí mise cinnte de gur leis an
mhuintir sin a bhí ag bogadh i dtreo an tsolais a dhéanfainn mo
sheasamh.
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I dtreo
an tsolais

Múnla an ardmhéara a bhriseadh agus cruth úrnua a chur ar an
phost an cuspóir a bhí agam agus bhí dúshraith láidir leagtha síos
ag na hardmhéaraí a tháinig romham, na hardmhéaraí ó Shinn
Féin gan amhras ach, fosta, céad-saoránaigh ar nós Tom Ekin agus
Naomi Long ó Pháirtí an Chomhaontais, agus Gavin Robinson ón
DUP.

Ach bhí deis ann bogadh chuig leibhéal eile agus an tuiscint a
bhí ann ar ról an ardmhéara a athrú go hiomlán. Mar dheisceabal
de chuid Woody Allen, chreid mé fosta sa mhana gurb ionann
tiontú suas agus 90 faoin chéad de gach rud. Cad chuige nach
bhfreastalóinn ar níos mó imeachtaí ná aon ardmhéara riamh i
stair na cathrach? I ndiaidh an iomláin, má bhí an pobal maith go
leor agus mór go leor le cuireadh a chur orm chuig imeacht, cé mé
lena dhiúltú?

Agus bhí gá le nuálaíocht. Bhí gluaiseacht de dhíth, cinnte —
mar phobal, bhí muid ar bís le rudaí a fháil déanta...inné. Agus
spreagann cur chuige as an ghnáth, bealach úr oibre, radharc eile
ar chúrsaí, spreagann sin daoine. Is maith liom an pictiúr beag a
fuair m’iníon an chéad lá a thosaigh sí ar Scoil Ghnó Smurfit:
ciorcal beag amháin ag taobh an leathanaigh a raibh ‘zón
compoird’ scríofa ann agus ciorcal mór ag barr an leathanaigh, ‘an
áit a dtarlaíonn an draíocht’. Bhí parlús agam a bhí cosúil le seit
as Harry Potter, cad chuige mar sin nach mbeadh draíocht — nó ar
a laghad sárchumhachtaí — agam?
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Ach leis an aisling a fhíorú, tá pingneacha de dhíth agus níl
buiséad ag an ardmhéara — rud a chuireann iontas ar dhaoine. Bhí
dhá phota airgid ag an ardmhéara: corradh le £35,000 mar
thuarastal, agus chuaigh £12,000 de sin chuig Sinn Féin le híoc as
tuarastail oibrithe páirtí; agus tuairim is £35,000 fosta d’aíocht. Ní
raibh buiséad taistil agam ná ciste le caitheamh ar thograí a
thionscnóinn. Ar go leor bealaí, is giall é an t-ardmhéara ag an
Chomhairle. De ghnáth, dá mba mhian leis an ardmhéara cuairt a
thabhairt ar Londain, mar shampla, le margaíocht a dhéanamh ar
son na cathrach, bheadh air cead a iarraidh ó choiste comhairle. Is
é an coiste sin a d’íocfadh costas an turais — agus a déarfadh cé
acu a bhí nó nach raibh an clár oibre a bhí beartaithe don
ardmhéara sásúil. Bhí sin dona go leor, ach ghlac sé mí nó níos
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faide le dul trí chóras na comhairle mar b’éigean gach cinneadh
coiste a bheith faofa ag cruinniú míosúil na comhairle. B’fhurast
a bheith báite i gcóras malltriallach smachtúil dá leithéid agus is
cinnte gur tharla sin do roinnt ardmhéaraí san am atá thart a lig
don téip dhearg teorainn a chur lena gcuid oibre. Go bunúsach, is
post ambasadóireachta a bhí i bpost an ardmhéara agus chan post
feidhmiúcháin ar nós ardmhéara Londan nó Nua-Eabhrac. Ach is
beag duine a thuigeann sin — go háirithe sna Stáit Aontaithe —
agus ní raibh mise ar tí mé féin a dhíol faoi mo luach! Nuair a
cuireadh mé in aithne do thóstail in Toronto nó in San Francisco
nó i Nua-Eabhrac, ghlac bunús iad sin a bhí láthair leis gurbh
ionann mo chuid chumhachtaí agus cumhachtaí méaraí láidre na
gcathracha sin.

Bhí, dar liom, bealach eile le hamharc ar an ghloine leath-
fholamh seo. Thosaigh mé ó phointe eile ar fad: bhí mé tofa mar
chéad-saoránach agus dualgas orm ceannasaíocht a thabhairt don
chathair. Mar a déarfainn le daoine a chuirfeadh an cheist faoi mo
chuid cumhachtaí: “Níl an chumhacht agam le rud ar bith a
dhéanamh ach thig liom gach rud a dhéanamh.” Is fíor, gan
amhras, nach raibh mé freagrach as cúrsaí póilíneachta ach dá
gcuirfinn ráiteas amach ar chúrsaí ionsaithe ciníocha, thabharfaí
aird orm. Ní raibh an chumhacht agam ordú don chomhairle mo
thoil a dhéanamh ach bhí an chumhacht agam díospóireachtaí
cathrach a thosú agus tionchar a imirt ar an chathair nach raibh ag
aon duine eile sa chóras pholaitiúil, airí rialtais san áireamh. Agus
dá dtionscnóinn togra a bhí le leas na cathrach agus a pobail —
séiplínigh, craobh-fhile, fleá do na bochta, nascadh le Bostún— cá
bhfuil an comhairleoir a labhródh amach in éadan na scéimeanna
sin?

Nocht mé an cur chuige dalba seo ag deireadh Iúil nuair a
seoladh ‘Fís do Bhéal Feirste’ i Halla na Cathrach. Bhí mé ag dul
a thabhairt ‘forógra’ ar an cháipéis go dtí gur thug oifigigh le fios
go gcuirfeadh sin olc ar chuid de na comhairleoirí eile a shíl go
mbeinn ag sárú mo chúraim. B’fhéidir gur ag meabhrú ar an
Fhorógra Chumannach a bhí siad agus an 100 bliain de thrioblóid
a lean. 200 leathanach atá i bhfís Boris Johnson, ardmhéara
Londan, ní raibh ach ceithre leathanach i m’fhís-se, agus
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leathchuid acu sin bhí siad ann don leagan Ghaeilge. Ach tá
cathair 13 mhilliún ag Boris agus cumhachtaí feidhmiúcháin aige;
ní raibh agam ach 300,000 duine agus scéal maith le hinsint. ‘Béal
Feirste na todhchaí a thógáil — le chéile’ an mana a bhí agam don
bhliain agus leag mé amach na tosaíochtaí: “tógáil na síochána
agus dianobair lenár muintir a tharraingt le chéile...gach dícheall
a dhéanamh le poist a chruthú. Agus trí iomlán ár gcuid oibre
caithfimid a chinntiú go bhfaighidh na pobail lucht oibre s’againn
páirt níos mó de dhíbhinn na síochána.”

Tograí siombalacha don chuid is mó a bhí san fhís: craobh-
fhile a cheapadh, tús a chur le cuairteanna ar ghnólachtaí gach
Aoine, misean teicneolaíochta a thabhairt go Silicon Valley,
teastais ambasadóra agus ardmholta a bhronnadh ar dhaoine a
rinne obair mhór don chathair, ceiliúradh don Ghaeilge i Halla na
Cathrach féin ar Lá na Féile Pádraig. Agus bhí ráiteas leis ar an
chineál cathrach a ba mhaith linn a chruthú: “I mo chéad-
saoránach dom déanfaidh mé ionadaíocht do mhuintir uilig Bhéal
Feirste gan aird ar dhílseacht pholaitiúil ná a heaspa ná ar
chreideamh reiligiúin ná a easpa.” Lean an cháipéis leis:
“Cosnóidh mé comhurraim agus caitheamh cothrom do gach
saoránach gan aird ar aicme, creideamh, míchumas, inscne,
claonadh collaí ná eitneacht. Cosnóidh mé, mar sin de, ilghnéith-
eacht cathrach a fuair saibhriú thar barr ó iomad a mionlach
eitneach. Mar ionadaí do phobal iomlán Bhéal Feirste agus mar
phoblachtaí Éireannach tá mé tiomanta do lámh an mhuintearais
agus na hurraime a shíneadh chuig an traidisiún aontachtach.”

Ní raibh aon iontais san fhís ach ba rud iontach é ardmhéara a
bheith ag seoladh a leithéide. Bhí fógra tugtha agam go mbeadh ré
nua ardmhéarachta ann. Tugadh le chéile ionadaithe ón phobal
gnó, ó na ceardchumainn, ó na healaíona agus ón phobal
aontachtach do sheoladh oifigiúil na físe. Agus é ag caint i
nGearmáinis, i mBéarla, i bhFraincis agus i nGaeilge, thug Ian
Adamson ón Somme Association le fios go raibh cuireadh orm
taisteal lena eagras go dtí uaigheanna an Chéad Chogaidh
Dhomhanda a labhairt le “mic Uladh agus le mic agus le
saighdiúirí na hÉireann lena rá leo go bhfuil an cogadh thart —
anseo san áit a bhfuil siad curtha agus in Éirinn, an tír a bhfuil grá
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agaibh di”. Ba dhúshraith láidir na focail sin don fhís a léirigh gur
chreid muid i mBéal Feirste, go raibh muinín againn as pobal na
cathrach, go raibh muid uaillmhianach maidir leis an todhchaí
agus go raibh muid diongbháilte cinnte de go mbeadh díbhinn
síochána ann don uile dhuine.

Ach ba é ceapadh an chraobh-fhile, Sinéad Morrissey,
príomhscéal an imeachta. Le cuidiú ó Arts and Business, dream a
chómhaoiníonn tograí ealaíon i gcomhar le gnólachtaí, agus le
síntiús fial ó Michael McAdam, úinéir pictiúrlann i mBéal Feirste,
chomh maith le tacaíocht na Comhairle Ealaíon, d’éirigh linn
sparánacht a chur le chéile leis an fhile óg, a bhí ina léachtóir ag
Ionad Filíochta Séamus Heaney in Ollscoil na Ríona, a cheapadh.

Ní raibh filíocht Shinéad léite agam sular ceapadh í ach
chuaigh sí i bhfeidhm go mór orm nuair a casadh ar a chéile den
chéad uair muid — agus sílim gur thuig sí fosta an stádas a bhí ag
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chraobh-fhile Sinéad Morrissey i Halla
na Cathrach.
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dul leis an phost. Dála phost an ardmhéara féin, is post
ardghradaim é post an chraobh-fhile. Tá na coinníollacha an-
scaoilte: spreag an chathair le do chuid filíochta, dírigh isteach ar
an chathair fholaithe, ardaigh do ghuth ar son Bhéal Feirste nua,
agus meabhraigh dúinn tábhacht na n-ealaíon i saol ina bhfuil a
fhios againn an praghas ar gach rud ach nach bhfuil a fhios againn
cad é an luach atá ar aon rud. Cumannaigh a bhí i dtuistí Shinéad:
is cuimhin liom a seanathair Seán Morrissey a bheith ag seasamh
in éadan Shinn Féin do Pháirtí Cumannach na hÉireann in iarthar
Bhéal Feirste sna hochtóidí. Agus bhí freagra críonna aici ar na
tuairisceoirí a d’fhiafraigh di arbh fhile náisiúnach nó file
aontachtach í: “Ceachtar acu.”

Ba é an drámadóir Damian Gorman a chéadchuir mé ag
smaoineamh ar chraobh-ealaíontóir a cheapadh nuair a stop sé mé,
cúpla lá i ndiaidh mo cheaptha, ag cúl Halla na Cathrach. Ag an
am, go bhfios dom, ní raibh ach craobh-fhile amháin eile ag
cathair: Diane Raptosh in Boise, Idaho, sna Stáit Aontaithe. (Fuair
mé sin amach nuair a bhuail mé le méara Boise, David Bieter, ag
comhdháil síochána in Euskadi. Is Bascach-Mheiriceánach é
Bieter a bhfuil an Bhascais ar a thoil aige.)

Ach tá craobh-fhilí ag an Bhreatain (an sárfhile Carol Ann
Duffy), ag Albain, ag an Bhreatain Bheag agus tá Paula Meehan
ceaptha ina hOllamh Filíochta ag an Uachtarán Micheál D. Ó
hUiginn. Nuair a thagadh na filí as na hoileáin seo le chéile,
chuirfí cuireadh ar Shinéad (níl aon chraobh-fhile ag Tuaisceart
Éireann), rud a chuir lena cáil.

Agus an ceapachán á dhéanamh agam, níor thuig mé i gceart an
tionchar ollmhór a d’imreodh togra an chraobh-fhile ar an
chathair. Caitear na milliúin punt ar chur chun cinn na n-ealaíon
i mBéal Feirste ach le sparánacht de £7,500, d’éirigh linn ardú
céime siombalach a thabhairt do na healaíona ar bhealach a
d’ardaigh meanma na hearnála sin ar fad. Thar oíche, bhí mé sna
dea-leabharthaí ní hé amháin leo siúd a chleacht na healaíona,
agus ní beag a líon i mBéal Feirste, ach fosta leo siúd uilig a raibh
grá acu ar an litríocht, agus is líonmhaire arís iad sin. Níl mé ag
maíomh go raibh an chreidiúint nó an buíochas tuillte agamsa —
téadh sin chuig an fhile ildánach Sinéad Morrissey — ach níl aon
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amhras ach go raibh lucht na n-ealaíon go maith dom agus ina
gcairde sa chúirt agam i ndiaidh an cheapacháin. Ní dóigh liom go
bhfuil sé ag dul thar fóir a rá gur briseadh tríd a bhí sa cheapachán
domsa maidir leis an dearcadh a bhí ag an phobal mhór, idir
aontachtaithe agus náisiúnaithe, orm. An ceacht: nuair atá tú in
aon seomra le duine chomh tallannach le Sinéad Morrissey, anois
is arís, titeann an spotsolas ort.

Agus ar ndóigh, is gá ardán a thabhairt dár n-ealaíontóirí agus
dár bhfilí. Mar ní bheidh aithne cheart agat ar Bhéal Feirtse go dtí
go mbeidh Cyprus Avenue le Van Morrison cloiste agat, dánta
Ghearóid Mhic Lochlainn faoi shaighdiúirí na Breataine ar
Bhóthar na bhFál léite agat, nó go dtí go dtitfidh tú faoi dhraíocht
CS Lewis nó go nglaofaidh tú do dheartháir ar ais i gcuideachta
Michael McLaverty. Tugtar go leor airde ar pholaiteoirí agus ar
bhaincéirí, cad chuige nach dtabharfaí tuilleadh airde ar
ealaíontóirí? Nach iad is fearr ag cur síos ar an ghortú a d’fhulaing
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muid mar chathair agus nach iadsan an dream is fearr le muid a
threorú go dtí an taobh geal den tsráid?

Léadh Sinéad dánta dá cuid féin nó de chuid filí eile ag ócáidí
sollúnta — cuimhneachán ar Nelson Mandela, oscailt leabhar
comhbhróin do Séamus Heaney, agus ag mo dhinnéar insealbh-
aithe i mí Mheán an Fhómhair.

Roimh mo théarma, ní bhíodh ócáid ann le leabhar
cuimhneacháin a oscailt ach d’athraigh mé sin go huile is go
hiomlán. Nuair a osclaíodh leabhar cuimhneacháin do Séamus
Heaney, ní hé amháin gur léigh an craobh-fhile dánta dá chuid ach
fosta bhí na séiplínigh ann le paidreacha a rá os ard.

B’amhlaidh an scéal nuair a thug muid le chéile pobal uaibh-
reach Filipíneach Bhéal Feirste sa Halla i ndiaidh Thíofún Haiyan
a rinne léirscrios ar na hOileáin Fhilipíneacha i mí na Samhna
2013. Eagraíodh searmanas chun buíochas a ghabháil ar son na
ndaoine a tháinig slán ón ollscrios agus chun cuimhneamh orthu
sin a cailleadh agus d’iarr mé ar na séiplínigh uilig a theacht chuig
Halla na Cathrach le paidreacha a rá ar son ionadaithe an 2,000
Filipíneach atá ina gcónaí i mBéal Feirste. An mhaidin sin, fuair
duine de na Filipínigh amach go bhfuarthas marbh gaolta dá chuid
a bhí ar iarraidh i ndiaidh an tíofúin. Is pobal cráifeach iad pobal
na nOileán Filipíneach agus is taca láidir acu é an creideamh
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Caitliceach — is Caitlicigh a bhformhór i mBéal Feirste cé go
bhfuil Moslamaigh agus Críostaithe soiscéalacha ina measc fosta.

Ar an lá áirithe seo i dtreo na Nollag, ní raibh duine ar bith de
na Séiplínigh Críostaí ar fáil ach léigh an séiplíneach Búdach agus
an séiplíneach Baha’i beannachtaí don tslua. Ach mothaíodh
faoiseamh ar leith nuair a chuir an séiplíneach Hiondúch Ashok
Sharma suas om— an chéad uair riamh i dteach rialtais in Éirinn,
dar leis, a canadh om. Chuir sé críoch leis ar an bhealach
thraidisiúnta agus an focal Hiondúch ar shíocháin á rá trí huaire
aige: shanti, shanti, shanti.

Tá méaraí ar Bhéal Feirste le 400 bliain anuas — in 2013,
ceiliúradh 400 bliain ó bunaíodh Béal Feirste — agus ar feadh
isteach is amach ar 380 bliain acu sin, bhí dream amháin i réim
sna hallaí maorga cathrach. Le traidhfil de bhlianta, tá cúrsaí ag
iarraidh níos cothroime agus cead ag an dream a bhí faoi chois an
chumhacht a bhlaiseadh. Ach níor tháinig go fóill lá na
n-inimirceach, na daoine sin a tháinig as tíortha i bhfad i gcéin
agus a rinne baile de Bhéal Feirste na Long. Na hIndiaigh agus na
Sínigh, ar ndóigh, na mionlaigh is faide neadaithe i mBéal Feirste
ach níl sa Chomhairle ach aghaidheanna geala.

Go dtí ar na mallaibh, b’annamh cultúr na mionlach a bheith le
feiceáil sa Halla agus b’annaimhe arís a gcreideamh a bheith á
chleachtadh ann. Mar sin de, nuair a chan Ashok Sharma om, bhí
níos mó ná cneasú cneácha na bhFilipíneach ann, bhí sé ag
snaidhmeadh phobail éagsúla na cathrach le chéile. Má tá
comhartha le bheith ann — agus dóchas — go bhfuil Béal Feirste
ag athrú, ag léiriú comhbhá leis an chomharsa, ag bogadh i dtreo
an tsolais, chonacthas domsa an lá sin é sa mhantra Hiondúch:
shanti, shanti, shanti.

Thug ócáid insealbhaithe an ardmhéara i mí Mheán an
Fhómhair deis dúinn an fhís a bhí againn do Bhéal Feirste a léiriú
do mhaithe móra na cathrach — bíodh siad ina gceannairí comh-
phobail nó ina gcaptaein tionsclaíochta. De ghnáth, is dinnéar
foirmeálta a bhíonn ann maille le cúpla óráid fhada ach thiontaigh
muid bunoscoinn é go ndearna muid ceiliúradh ar Bhéal Feirste
nua de, ag tosú ón chéad bhomaite nuair a shuigh an 400 aoi chun
tábla agus leagan Choláiste Lurgan de mhóramhrán Avicii, ‘Wake
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Me Up’, á dtionlacan. In áit altú roimh bhia, bhí ‘Paidir do Bhéal
Feirste’ againn — an leagan Moslamach ag Sheikh Mohammed El
Rashidi, an leagan Gaeilge ag an Ath Des Wilson agus an leagan
Béarla ag an Urramach Margaret Ferguson. Bhí an triúr cléireach
gléasta in éide fhoirmeálta a gcreidimh. Bhí go leor iar-chimí
poblachtacha sa tseomra agus bunús mór cheannairí Shinn Féin sa
chathair — daoine ar chuimhin leo go maith an turas fada ó
ionadaí amháin ag Sinn Féin i Halla na Cathrach in 1983 go dtí 16
ionadaí in 2013 (thoghfaí 19 n-ionadaí de chuid SF ar an
Chomhairle i mBealtaine 2014). Ach níorbh am é le bheith ag
déanamh a mhór de bhuanna poblachtacha, a mhalairt ar fad a bhí
de dhíth. B’fhaill é seo ligean do ghuth aontachtach a bheith
cloiste agus chuige sin, d’iarr mé ar Ian Adamson, iar-ardmhéara
ón UUP agus Cathaoirleach ar an Somme Association, an dán
s’aige faoi na hÉireannaigh a fuair bás sa Chéad Chogadh
Dhomhanda a aithris. An iarraidh seo, níor shásaigh Gearmáinis,
Fraincis, Béarla agus Gaeilge an tUasal Adamson, léigh sé leagan
dá dhán cáiliúil,Ode to the Somme, in Lakota, teanga na Sioux, in
ómós do bhundúchasaigh Mheiriceá agus Cheanada a cailleadh ag
an Somme.

“Inniu, deir muid le fir Uladh agus le fir na hÉireann: ‘A Fheara
Uladh agus a Shaighdiúirí na hÉireann, ná bíodh imní oraibh. Tá
an Cogadh thart — ní amháin san áit seo, ach in bhur dtír dhílis
féin in Éirinn. Níl an Fronta Thiar ann níos mó agus, sa deireadh,
tá tír na hÉireann faoi shíocháin léi féin agus lena pobal. Ach
chomh fada is a shoilsíonn an ghrian, agus a thiteann an
fhearthainn, agus a shéideann an ghaoth, agus chomh fada is a
théann abhainn mhór an Somme go caoin chun na farraige, beidh
cuimhne againn oraibh go deo.’”

Bhí an chathair nua ina hiomláine ar taispeáint. Cheol Cór
Open Arts Bhéal Feirste agus an slua ag teacht isteach sa halla.
Cór é seo a chuireann an bhéim ar an chumas i míchumas. I lár na
gceoltóirí, chodail madadh treorach ball dall den chór go sámh.
Bhí an dara cór ag ceol le linn an dinnéir — Quire, cór de
cheoltóirí aeracha a bhfuil a gcáil imithe i bhfad. Agus cheol Joby
Fox an t-amhrán clúiteach dá chuid, Belfast, a bhí sna cairteanna
in 1979.
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Tosaíonn sé:

“Belfast I know you so well
You’re like heaven, you’re like hell”

Ach bhí curfá nua curtha aige leis an amhrán le gairid leis an
tsíocháin a cheiliúradh:

“Now we’re here as far as I see
We have come a long way together
Hold my hand so we both can be free
From the Trouble and the darkness
Just let it go
Just let it go.
Just let it go.”

I m’aitheasc ar an oíche, leag mé amach mo chairt do Bhéal Feirste
agus mé den tuairim, i bhfoclaí Kwamé Ture (Stokely Carmichael),
an ceannaire ceart sibhialta Meiriceánach Afracach, gur “sinne na
ceannairí a bhfuilimid ag fanacht leo”:

“Those of us who live here, despite our trials, have much to be
grateful for. And how could it be otherwise when you consider the
sublime setting of this city — between the majestic Black
Mountain and the magnificent Lagan — and the unbridled genius,
the boundless generosity and the irrepressible good humour of its
people. No wonder I have promised to remain resolutely positive
about Belfast in my year of office.

“As first citizen, I have pledged to build the greatest gift of all
ever bestowed on this city: the gift of peace.

“I make that pledge because, like many of you, I have lived
through the years of conflict and suffering. In fact, those of us old
enough to remember those dark days carry the greatest obligation
to ensure we are not dragged back to the horror of the past. Across
this room tonight are people who were wounded during our years
of trouble, warfare and conflict. Wounded by grief, by bereavement,
by physical injury, by mental anguish, by imprisonment, by insult
or by injustice. The people of this city now require a healing and
peace process. It’s our job to bind up the wounds of this city.”

Thug mé buíochas do na mionlaigh:
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“The minorities of Belfast are a great treasure of Belfast and we
want to see their numbers and their blessings multiply in the time
ahead.

“We say as well to our gay brothers and sisters, to the Irish
language community which is so dear to my heart, to the
Travellers, to our disabled community, and anyone else who may
at times feel marginalised from the mainstream that we value and
cherish your central place in our city and want to see you blossom
in the time ahead.

“There is no back of the bus for anyone in Belfast, nationalist
or unionist, minority or otherwise. Equality and mutual respect
must be our watchwords if we truly believe in creating a shared
city. We all live in each other’s shelter. And because we live in
each other’s shelter then we must work together for the common
good. A house divided cannot stand but a united Belfast will take
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its place among the great ciites of the world, a beacon of peace and
endeavour.”

Ach chomhairligh mé do chách nach dtiocfadh an lá dá thoil
féin.

“But success will not come without challenges. As Martin
Luther King said: ‘Change does not come rolling in on the wheels
of inevitability. Change must be worked for by many committed
hearts.’ I believe that in this hall, on these streets, in this city, we
have many, many, many committed hearts who will bring us to
the mountaintop.”

Tógadh gloine nó dhó le tréaslú leis na foclaí sin. Nuair a
tháinig clabhsúr ar an oíche, bhí an t-ullmhúchán faoi lán seoil do
Lá Feirste an lá arna mhárach, an chéad uair riamh a nascadh lá
ceiliúrtha don chathair leis an insealbhú. Chun tosaigh ag Lá
Feirste bhí na mionlaigh eitneacha. Mhol an tAthair Des ag an
chéad chruinniú mhór de na séiplínigh gur chóir dúinn ócáid ar
leith a bheith againn chun buíochas a thabhairt dóibh siúd as
tíortha eile a rinne baile de Bhéal Feirste agus a shaibhrigh lena
gcuideachta, a gcomhluadar, a gcultúr agus a gcreideamh muid.
Ba seo anois an toradh ar an mholadh sin.

9,000 a tháinig amach don cheiliúradh sin os comhair Halla na
Cathrach — 4,000 níos mó ná a bhí measta — ócáid a thug muinín
agus seasamh do na mionlaigh inár measc agus a thug le fios don
domhan gur mó ná Caitlicigh agus Protastúnaigh atá ina gcónaí i
mBéal Feirste 2014. Chríochnaigh sé le Paidir do Bhéal Feirste. Ní
raibh an raibí ar fáil an oíche roimhe sin — an tSabóid — ach bhí
sé i gcuideachta na cuideachta nuair a léadh an phaidir san
iliomad teangacha is leaganacha (agus cór soiscéalach Bhéal
Feirste ag ceol leo sa chúlra). Léigh an tAthair Des Wilson an
phaidir i nGaeilge. Thuig seisean tábhacht an lae, mar a scríobh sé
ina cholún arNuachtán Bhaile Andarsan: “We had the idea of two
great cultural and religious blocs, almost as if Jewish people,
Muslim people, humanists and many others did not exist, or did
not matter. Now we are thinking more generously, and there is a
clear statement from City Hall, that we all matter and that we
matter a great deal.” Áiméan a deirimse.
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9

Pro tanto quid
retribuamus

Is cathair iontach é Béal Feirste agus ní ábhar iontais é mar sin go
bhfuil mana den scoth aici: “Pro tanto quid retribuamus”, a
thagann as Salm 116, “cad é bhéarfas mé ar ais ar son a bhfuil
faighte agam”. Is breá liom an dearcadh sin: go dtosófá amach
buíoch as a bheith beo agus as a bheith i do shaoránach de chuid
Bhéal Feirste cois cuain, is cuma cé na buarthaí a bheadh ort.

Is dóigh liom fosta gur mana é a spreagann gníomhartha
síochána nó is cinnte, ar a laghad, nach gceadaíonn sé duit a
bheith díomhaoin — meallann sé gníomh agus gluaiseacht. Agus
mar Fheirsteach ba mhian liom níos mó a dhéanamh don chathair
agus don tsíocháin, a bhí mar bhunchloch ag gach rud dearfach
dá raibh ar bun sa chathair.

Agus dá réir sin, chonaic mé cuimhneachán mór na Samhna
ar dheireadh an Chéad Chogaidh Dhomhanda, a bhí ag druidim
linn, mar dheis ar chúiteamh a thabhairt don chathair a chothaigh
mé — agus mar dheis ar chur leis an tsíocháin a bhí ag bláthú ann
— agus ní mar ócáid aontachtach a d’úsáidfí le baint faoi mo rún
daingean seasamh ar son gach duine i mBéal Feirste, an céad faoin
chéad sin ar mhaith liom a leas a dhéanamh.

Téann cuimhneachán ar mhairbh an Chéad Chogaidh
Dhomhanda chuig croí na scoilte i mBéal Feirste. Chan mar go
bhfuil droim láimhe tugtha ag náisiúnaithe dóibh siúd ón
traidisiún náisiúnach a ndearnadh sléacht orthu san ollscrios sin
ach mar nach mian le náisiúnaithe go sílfí gur ag tacú le hArm na
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Breataine atá siad — le harm an lae inniu nó leis an arm a raibh a
gcomharsana in adharca leo ar feadh 30 bliain.

Dála go leor de náisiúnaithe Bhéal Feirste, bhí gaol de mo
chuidse in uaigh mhíleata i Reilig Bhaile an Mhuilinn in Iarthar
Bhéal Feirste. Fuair Company Sergeant Major John McManus bás
in 1916 i ndiaidh dó a bheith tugtha ar ais san arm — agus é ina
sheanóir ar féarach — le saighdiúirí óga a thraenáil. Seanathair
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m’athar a bhí ann agus bhí sé in Arm na Breataine san India agus
i gCogadh na mBórach. Ní fear mé ar maith leis a bheith ag
tromaíocht ar na mairbh — i ndiaidh an iomláin, tá siad marbh —
ach ní fhéadfainn a rá go raibh mé bródúil as mo shinseanathair.
Ach bhí meas agam air, agus ba de mo mhuintir é, maith nó olc, fiú
agus tórramh míleata a bheith faighte aige ar Bhóthar na bhFál i
Meán Fómhair 1916. Mar a tharla, ní raibh mé riamh ag a uaigh,
rud a d’fhíoraigh na foclaí a bhí ag Tom Hartley ina leabhar
Milltown Cemetery.

“The act of remembrance by nationalist war veterans was
overtaken by the political upheaval associated with years of
political instability and conflict. Public acts of remembrance could
not be disentangled from the political legacy of 1912 and 1916,
the emergence of a strong republican struggle for national
independence and the coercion of nationalists trapped within the
northern state.”

Ach ní ag iarraidh aird a dhíriú ar íobairt náisiúnaithe in uafás
an Chogaidh Mhóir a bhí mé ach ag iarraidh bealach a aimsiú le
síocháin a dhéanamh le haontachtaithe an lae inniu a d’amharc ar
11 Samhain, an lá a chríochnaigh an Chéad Chogadh Domhanda,
mar lá speisialta de chuid a dtraidisiúin. Dar le haontachtaithe gur
dhoirt siad a gcuid fola sa Chéad Chogadh Dhomhanda lena
mBriotanachas a chur in iúl agus tá an dílseacht sin don Bhreatain
fite fuaite sna searmanais ómóis ar 11 Samhain. Ach bheadh sé
bréagach a rá nach raibh mo shinsir i mo chuimhne — agus cuid
acu níos cóngaraí dom ná mo shinseanathair. Fuair m’athair féin,
Sammy Millar, bás ar 11 Samhain 2004 agus is lá é dom féin le
bheith ag machnamh ar ar thug sé dom. Agus mé amuigh ag rith ar
maidin i gCluain an Bhogaigh, is gnách liom gearradh trí Reilig
Bhaile an Mhuilinn ar mo bhealach abhaile. Stopaim ag uaigh
m’athar le labhairt leis agus le fiafraí de an bhfuil sé sásta lena
bhfuil ar bun agam. Bhí baint aige féin le bunú gluaiseacht
síochána i mBaile Andarsan in 1972— in éineacht le mo mháthair
agus lena gcomharsana — agus sílim gur thuig sé gur fearr i gcónaí
caint ná cogadh. Chuirinn ceist air sa reilig an raibh go leor á
dhéanamh agam leis an tsíocháin a chosaint agus an raibh sé
bródúil as an tseasamh a bhí glactha agam? Níor mhair sé fada go
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leor le mo dhara tréimhse sa chomhairle a fheiceáil agus is trua
liom sin mar bhí sé ann le linn na ndrochlaethanta nuair a
rinneadh leatrom orainn sa chomhairle. Agus bhí an cheist sin
tábhachtach agam, agus tá go fóill: gach rud a dhéanaim san
fhóram phoiblí, ba mhaith liom go mbeadh mo thuistí — agus
m’athair go mórmhór — bródúil asam dá bharr. Is aisteach an rud
é, ach sin an rud is mó a spreagann mé le coinneáil orm: m’athair
a bheith bródúil asam, cé go bhfuil sé ina luí faoin fhód le deich
mbliana anois.

Ach bhí seanathair agam a líon mo chroí le bród — cé gur fear
casta é fosta — Tommy McKeown, athair mo mháthar. Óglach as
Deisceart Dhoire a bhí ann a thaobhaigh, le linn Chogadh na
gCarad, le Micheal Collins. I mí na Bealtaine 1922, rinne dílseoirí
ionsaí ar a theach cónaithe in Ballymulderg Beg gur ruaig siad an
triúr mac as a leapacha. Chuir siad ina seasamh cois tine iad in
aice na máthar gur scaoil siad leo. Thit James marbh, a chloigeann
sa luaithreach. Gortaíodh m’athair mór agus a dheartháir Frank.
Nuair a d’iarr an mháthair go ligfí di an mac a bhí sínte a tharraingt
ón tine, dúirt na gunnadóirí léi: “Let him burn”. Bhí cuirfiú ar bun
an t-am sin agus ní fhéadfaí cabhair a fháil go dtí maidin lá arna
mhárach ach bhí sé sa tseanchas sa dúiche sin gur rith an fhuil
amach ar an tsráid. D’iompair m’athair mór píosaí de na piléir a
ghoin é ina chorp go dtí go bhfuair sé bás in 1981. Chaill sé
leathordóg san ionsaí nuair a stróic sé an púca d’aghaidh an
ghunnadóra agus idir sin is tráthas bhí ‘cás cúirte’ ann. Scaoileadh
saor an gunnadóir agus iompraíodh síos an phríomshráid i
Machaire Fíolta é an lá céanna.

Mar sin féin, níor thacaigh m’athair mór riamh le streachailt
armtha an IRA nua a d’éirigh aníos in 1970 agus ní cuimhin liom
focal searbh óna bhéal faoi lucht a ionsaithe. Ach bhí meas agam
air agus ar an seasamh a ghlac sé — leoga ba sheasamh teaghlaigh
é mar bhí deartháir eile leis, Henry, i ngéibheann ar an long
phríosúin an Argenta sna blianta céanna.

Bhí teagmhálacha cothaithe agam leis an Léigiún Ríoga
Bhriotanach, a thug cúram d’uaigheanna mhairbh Arm na
Breataine, agus muid ag plé m’iarrachtaí castáil ar theaghlach ríoga
na Breataine. Is chuig na teagmhálacha céanna sin a chuaigh mé
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agus sinn ag iarraidh bealach a bheartú a ligfeadh dom páirt a
ghlacadh sna searmanais chuimhneacháin i mí na Samhna. Bíonn
an fócas is mó i mBéal Feirste ar Dhomhnach an Chuimhneacháin,
sin an lá a bhailíonn idir pholaiteoirí, ghaolta agus ionadaithe arm
na Breataine ag an leacht cuimhneacháin ag Halla na Cathrach.
Ach ní ócáid é do náisiúnaithe ná do dhuine ar bith nár mhaith leo
a mbeannacht a thabhairt do chogaí na Breataine — idir chogaí na
haimsire caite agus chogaí an lae inniu. Bíonn ionadaí rialtas na
hÉireann i láthair ag an tsearmanas ar Dhomhnach an Chuimh-
neacháin, agus an SDLP leis, ach mar sin féin, bíonn boladh na
hIaráice agus na hAfganastáine ar an ócáid, gan a bheith ag caint
ar Ard Eoin agus Baile Uí Mhurchú. Ar ndóigh, sin an fáth a
mbíonn maithe móra fhórsaí agus rialtas na Breataine ag iarraidh
mór is fiú a dhéanamh de Dhomhnach an Chuimhneacháin mar go
gcreideann siad go dtugann sé creidiúint do na cogaí atá ar bun
acu anois. Agus is trua sin, mar tá go leor daoine i mBéal Feirste a
bheadh i bhfách le freastal ar ócáid a thugann ómós do mhairbh an
Chéad Chogaidh Dhomhanda cuma cén creideamh lenar bhain
siad nó cén taobh ar a raibh siad. Bíonn oiread bróin ormsa faoi na
Gearmánaigh óga a cailleadh san iomrascáil impiriúil sin agus a
bhíonn orm faoi na hÉireannaigh óga a cailleadh i dtrinsí na
Fraince agus na Beilge. Ghlac mé leis mar sin nach ndéanfainn
iarracht aon ionchur a bheith agam i searmanas Dhomhnach an
Chuimhneacháin.

Ach bíonn ócáid eile chuimhneacháin ann, ar 11 Samhain, ar
beag ar fad an aird a tharraingíonn sí. Ar an 11ú huair den 11ú lá
den 11ú mí, bailíonn baill den Léigiún Ríoga Bhriotanach ag an
Leacht Cuimhneacháin, seinntear an reveille, bíonn tost dhá
bhomaite ann agus leis sin, tá an ócáid thart. Ní bhíonn ionadaithe
fhórsaí armtha na Breataine faoina n-éide mhíleata ann, ní bhíonn
ionadaithe rialtas na Breataine ann, ní bhíonn aon dualgais ag
gardaí onóra ó Arm na Breataine ann agus is iad eagraithe an
tsearmanais an Léigiún Ríoga Briotanach, grúpa a sheasann le
dínit na marbh seachas le haon chlár polaitiúil. Dar liom gur
shearmanas é sin a dtiocfadh linn tógáil air. Chuaigh mé chun
cainte le Mervyn Elder, cathaoirleach an Léigiúin sa Tuaisceart,
agus fear a raibh meas agam air. Ba é an rud a ba mhó a chuaigh i
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bhfeidhm orm gur thuig sé gur briseadh tríd a bheadh ann: ionadaí
as Sinn Féin a bheith i láthair ag searmanas an 11ú lá. “It would
be huge,” ar seisean. Ní raibh sé dall ar an dearcadh a bheadh ag
go leor poblachtaithe ar ócáidí den chineál sin ná ar na contúirtí
polaitiúla a bhain leis an bheart. Ach bhí Mervyn i dtiúin liom go
hiomlán maidir leis an ghníomh a bhí beartaithe agam. Cinnte,
bhain sé le hómós a thaispeáint do na mairbh ach is le leas na
mbeo a bheadh sé dá dtiocfadh linn an tsíocháin agus an
t-athmhuintearas a láidriú dá thoradh air.

Bhí mé le bheith sna Stáit Aontaithe ar turas cathracha mar
ardmhéara ó 5 Samhain go dtí 10 Samhain, Domhnach an
Chuimhneacháin. Mar sin, bhí leithscéal agam gan a bheith i
láthair ag an tsearmanas oifigiúil mhíleata ag Halla na Cathrach ar
an lá sin. Rud a chiallaigh nárbh éigean dom míniú a thabhairt ar
na fáthanna a raibh mé in aghaidh an tsearmanais sin — ba bheag
an mhaith domsa a bheith gafa le hargóintí maidir le cúrsaí
cuimhneacháin, cé gur mhithid díospóireacht cheart ar an ábhar
sin, gan amhras. Shíl an chuid is aineolaí de na hAontachtaithe
gur chomhartha é sin go raibh mé ag seachaint an tsearmanais agus
ag seachaint dá réir an dualgais a bhí orm mar chéad saoránach
ómós a thaispeáint do mhairbh an Chogaidh Mhóir. Bhí mé ag dúil
le ráitis cháinteacha uathu siúd i measc na nAontachtaithe nár
thuig go raibh comhchainteanna tromchúiseacha ar bun leis an
Léigiún, ach nuair a tháinig an t-ionsaí, ba ó mo thaobh féin den
tseomra a tháinig sé. D’eisigh Pat McCarthy, iar-ardmhéara agus
ball den SDLP, ráiteas ar 21 Meán Fómhair inar mhaígh sé go
gcaithfinn freastal ar an tsearmanas mhíleata ar Dhomhnach an
Chuimhneacháin dá mbeinn le comóradh cuí a dhéanamh ar
mhairbh an Chéad Chogaidh Dhomhanda. Ba é an rud a spreag
ráiteas an Chomhairleora McCarthy (chaill sé a shuíochán ag
toghcháin Bhealtaine 2014) an tvuít a chuir mé, ar maidin an lae
sin, a thug le fios go dtacóinn le hiarratas ón Léigiún Ríoga
Bhriotanach Halla na Cathrach a chur faoi shoilsiú dearg ar an lá
a sheolfaí achainí an phoipín (tá soilse speisialta againn agus
bíonn an halla glas ar Lá na Féile Pádraig agus ar dhathanna an
tuair cheatha ar Lá Bróid). Mar a tharla, bhí móramh ag an
chomhairle a thacódh leis an iarratas cibé, ach shíl Sinn Féin
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gurbh fhiú dom bogadh chun tosaigh agus comhartha dea-mhéine
a dhéanamh, rud a bhí mé ábalta a chur in iúl don Léigiún sular
tháinig an t-iarratas roimh choiste na comhairle. Ní raibh ann ach
mionrud, dar liom, ach ní mar sin a d’amharc na meáin chumar-
sáide air: bhí mé beo ar an teilifís ar a haon agus chuir an fháilte
mhór a cuireadh roimh mo ráiteas iontas orm (cuimhnigh nach
raibh sé de chúram ná de chead agam lasadh an halla a ordú; ní
raibh mé fiú ar an choiste a bhí freagrach as a leithéid). Dúirt mé
go raibh mé ag léiriú mo thacaíochta go poiblí “leis an tsíocháin a
thógáil”. Ach in agallaimh leis na meáin fosta, dúirt mé nach
gcaithfinn an poipín dearg — comhartha a bhí ceangailte go dlúth
le hArm na Breataine. Dúirt mé, leis, nár chóir go n-amharcfaí ar
an tseasamh sin mar chomhartha dímheasa ar aontachtaithe agus
gur mhothaigh mé go raibh an pobal mór tuisceanach go leor ar na
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ceisteanna casta seo fad is a shíl siad go raibh mé ag déanamh mo
dhíchill.

Ach bhí na haontachtaithe ag coimhéad fosta cé gur léir go
raibh siad dall ar na cuairteanna rialta a bhí ionadaithe an Léigiúin
ag tabhairt ar mo pharlús. Trí seachtaine roimh Dhomhnach an
Chuimhneacháin, d’eisigh siad ráiteas do mo cháineadh as gan a
bheith ag tabhairt gealltanais go mbeinn ann. “Yet again, and
despite the words, when it comes to actions the Lord Mayor has
been found wanting,” arsa ceannaire an DUP sa chomhairle, Lee
Reynolds. Agus muid ag druidim leis an lá mhór, is “convenient
absence” a thug an Comhairleoir Reynolds ar mo choinní i
dTuaisceart Mheiriceá. Fad is a bhí seisean ag caint, bhí mise ag
gníomhú.

Ar Dhomhnach an Chuimhneacháin, d’eitil mé as Toronto go
Nua-Eabhrac a thabhairt aghaidh ar an bhaile. Ón aerphort,
ghlaoigh mé ar Mervyn Elder. Bhí sceitimíní orainn beirt mar ní
raibh iomrá ar bith faighte go fóill ag an phreas go raibh mé le
bheith i láthair ag searmanas an 11ú lá. Thuairiscigh cuid den
phreas go raibh mé as an tír ar ghnó oifigiúil agus as láthair —mar
a bhíodh méaraí eile de chuid Shinn Féin — ag an tsearmanas ag
an Leacht Cuimhneacháin; ach is lá sollúnta é, chan lá argóna,
agus ní dhearnadh a mhór de.

Sheas an leas-ardmhéara isteach dom ar Dhomhnach an
Chuimhneacháin agus nuair a d’iarr mé air ionadaíocht a
dhéanamh dom, dúirt mé leis fosta go raibh mé ag déanamh mo
dhíchill go síoraí chun bealach a aimsiú a ligfeadh dom ómós a
thaispeáint do mhairbh an Chéad Chogaidh Dhomhanda. De réir a
chéile, thuig sé go raibh rud éigin beartaithe don Luan ag an dara
searmanas agus phléigh mé le Mervyn an bealach a láimhseálfainn
sin. Níl aon amhras ann ach go gcuideodh sé le Mervyn agus leis
an Léigiún leas-ardmhéara ón DUP a bheith ar an láthair agus iad
ag plé lena dtaobh féin. Agus ó mo thaobhsa de, shíl mé go
gcuirfeadh sé le gradam na hócáide — ócáid nach mbíodh aon
iomrá air ná aon tuairisciú déanta air de ghnáth — mo
leathbhádóir a bheith taobh liom. Ghlaoigh mé ar Christopher ón
aerphort mar sin gur fhág mé scéala ar a ghuthán póca go mbeinn
ag glacadh páirte sa chomóradh agus thug cuireadh dó a bheith
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liom. Bhí sé go maith i ndiaidh an mheán oíche i mBéal Feirste
nuair a rinne mé an scairt sin agus bhí a fhios agam go rachadh an
teachtaireacht chuig a ghlórphost agus go dtógfadh sé ar maidin é.

An rud a ba phráinní, ar ndóigh, nach gcaillfinnn an eitilt agus
ba dhóbair gur chaill mar bhí orainn bogadh ó chríochfort amháin
ag JFK go dtí ceann eile. Ó tharla ár sáith ama a bheith againn,
shuigh mé féin is oifigeach na comhairle síos ag teach stéige go
raibh béile againn. Ní raibh mé ag coinneáil súile ar an chlog agus
faoin am a d’imigh muid bhí muid mall. Níor thuig mé go mbeadh
orainn dul tríd an chóras slándála arís ag an dara críochfort. Ag
pointe amháin agus muid i scuaine fhada, rinne mé rud nach
ndearna mé riamh ná ó shin: chuaigh mé chuig oifigeach san
aerphort gur mhínigh mé gur mé méara Bhéal Feirste agus go raibh
sé thar a bheith práinneach go ligfí tríd an chóras slándála
láithreach muid. Rinne an t-oifigeach neamhiontas iomlán de
m’achainí — níl mórán stádais ag ardmhéara Bhéal Feirste san Úll
Mhór — agus mhol dom seasamh sa líne i gcuideachta na
cuideachta. Rud a rinne mé. Fuair muid an t-eitleán.

Cuireadh dlús le rudaí ón uair a tógadh muid ag an aerphort i
mBaile Átha Cliath an mhaidin dár gcionn. Bhailigh muid i mo
pharlús le dul tríd an phrótacal don ócáid agus phléigh muid an
bealach is fearr dom dul ó Halla na Cathrach go dtí an Leacht
Cuimhneacháin. Bhí mé in amhras an mbeadh sé céillí agam a
bheith ag siúl tríd an tslua a bhaileodh don ócáid nó arbh fhearr a
bheith ag an Leacht Cuimhneacháin in araicis Mervyn Elder. Dar
linn go mbeadh lucht na mbratach ann dá gcluinfeadh siad go
raibh an t-ardmhéara le bheith bainteach leis an ócáid agus ó tharla
a fhios a bheith ag an leas-ardmhéara ónmhaidin, is cinnte go raibh
an scéala scaipthe go forleathan i measc an phobail aontachtaigh.
Ach shocraigh muid gurbh fhearr an tsiúlóid ón Halla a dhéanamh
i gcuideachta an leas-ardmhéara, an Phríomhfheidhmeannaigh
Peter McNaney, Mervyn Elder ón Léigiún agus mo shéiplíneach a
raibh cuireadh curtha orthu, faoi dhiscréid, an Aoine roimhe sin.
Bhí na póilíní neirbhíseach fosta as siocair an ócáid a bheith go
hiomlán oscailte don phobal ach chuir siad oifigigh i measc an
tslua agus orduithe acu a bheith ar nós na réidhe.

Foinse misnigh agam a bhí sna séiplínigh i gcónaí agus ba deas
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an tUrramach Bill Shaw, an Raibí Singer, an tUrramach Margaret
Ferguson, Ashok Sharma, Ugur Tok ón phobal Mhoslamach agus
ionadaithe ón phobal Baha’i agus ón phobal Bhúdach a bheith
taobh liom. Ach thóg mo chroí nuair a thiontaigh an tAthair Des
Wilson suas. Bhí 40 bliain caite aige ag seasamh go diongbháilte
leis an phobal bhrúite náisiúnach sa chathair agus b’uasal an
mhaise dó a bheith sásta seasamh liom ag an ócáid seo a bheadh
ag goilliúint ar go leor daoine a d’fhulaing ag lámha Arm na
Breataine le linn na coimhlinte. Ar ndóigh, thuig mé fosta gur
dheacra acu sin sa phobal phoblachtach a bhí in aghaidh an
phróisis síochána mé a cháineadh agus Des i mo chuideachta.

Shiúil muid linn go réidh as Halla na Cathrach trí na sluaite a
bhí bailithe don tost ar an 11ú huair. Bhí b’fhéidir 500 duine ann,
ina measc iarshaighdiúirí de chuid Arm na Breataine. Bhí muintir
na mbratach ann agus an comhairleoir Ruth Patterson leo, a
bratach malartaithe aici ar an lá shollúnta seo ar scáth fearthainne
de dhearadh bhratach na Ríochta Aontaithe. Ach bhí múineadh
uirthi agus ar a comhghleacaithe go háirithe nuair a bhog na
póilíní a dheas dóibh ar eagla go dtógfadh siad raic.

Léigh Mervyn Elder ráiteas ón Léigiún a thug ómós do mhairbh
an Chéad Chogaidh Dhomhanda — gan aon trácht ann ar chogaí
eile — agus d’iarr ar an tslua fanacht ina dtost ar feadh dhá
bhomaite. Rud a rinneadh. Níor umhlaigh mé mo cheann ná níor
dhruid mé mo shúile le linn an tosta mar a rinne na daoine thart
orm. Chan le dímheas a thaispeáint ar éinne ach mar gur sin an
nós atá agam ag tórraimh agus ag ócáidí eile nuair a iarrtar tost.
Rinne mé mo mhachnamh féin ar na mairbh: mairbh mo chlainne,
mairbh mo mhuintire, mairbh an tslada gan chiall a dtugann siad
an Chéad Chogadh Domhanda air.

Ag pointe amháin — mar is léir ó ghrianghraif — thóg mé mo
shúile chun spéire ag amharc ar héileacaptar a bhí os ár gcionn.
Níor rith sé liom go dtí gur amharc mé suas go raibh an
héileacaptar ansin dom: bhí an PSNI a dhéanamh cinnte de nach
mbeadh an dara Woodvale ann!

Sheinn an trumpadóir an reveille agus bhí an ócáid thart.
Shíuil muid ar ais. Chroith mé lámh le daoine a shín lámha
chugam ar an bhealach. D’fhan mé a dheas don Athair Des
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d’aonturas: má bhí pictiúir den ócáid le bheith ann, ba mhian liom
mo chomrádaí a bheith gualainn ar ghualainn liom.

Bhí toradh ar obair mhór agus ar chomhráite fada inmheánacha
ag Sinn Féin maidir leis an ócáid seo agus áthas orm go raibh an
solas glas tugtha dom le bheith, mar a gheall mé, ar an chéad
ardmhéara phoblachtach le páirt a ghlacadh i searmanas lá an
tsosa cogaidh. Agus ba mhaith a thuig foireann m’oifige tábhhacht
na hócáide nó rinne siad an dúrud oibre agus obair sa bhreis air sin
arís le go gcoinneofaí smacht daingean ar an ócáid; láimhseáil siad
an preas agus comhairleoirí eile lena chinntiú go nglacfaí an chéim
shuntasach sin chun cinn do Bhéal Feirste.

Bhí na mór-mheáin ann i ndiaidh na hócáide agus rinne mé
babhta d’agallaimh inar dhúirt mé gur seo an dúshlán a ba mhó
dá raibh sáraithe agam ó chéadchuaigh mé leis an pholaitíocht i
mo dhéagóir dom. Dúirt mé, leis, gur ghlac mé an chéim sin don
tsíocháin agus gur éiligh an tsíocháin orainn muid féin a thabhairt
chuig áiteanna ina raibh muid míchompordach, gur ghá dúinn
taispeáint dár gcomharsana aontachtacha go raibh meas againn ar
na tréithe sin dá gcultúr agus dá n-oidhreacht a bhí thar a bheith
luachmhar acusan. Arsa mé: “Thug an nóiméad sin agus mé ag an
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Leacht Cuimhneacháin Béal Feirste le chéile in ómós dóibh siúd
a thit sa Chogadh Mhór ach fosta thug sé le fios an t-uafás a
mhothaímid gur cailleadh plúr na bhfear i bpáirceanna an áir sa
chogadh sin agus gur rún dúinn go gcuirfí deireadh go deo leis an
chogaíocht.”

Lean mé liom: “Go minic, scarann comórthaí an pobal s’againn
mar bíonn na searmanais bainteach go dlúth le hArm na Breataine
agus le comharthaí sóirt agus bratacha an impiriúlachais agus na
Breataine. Ní mian le náisiúnaithe ná le go leor daoine eile ach
oiread go dtuigfí as a rannpháirtíocht i searmanais den chineál sin
go bhfuil siad ag tacú le cogaí atá ag dul ar aghaidh sa lá atá inniu
ann. Ní maith leo ach oiread go mbíonn mí-úsáid á baint as ócáidí
cuimhneacháin le daoine óga a earcú in Arm na Breataine. Anois
agus an cogadh s’againn féin thart, is é mo thuairim é, agus
tacaíocht iomlán Shinn Féin agam, go ndearna mé an rud ceart
don tsíocháin agus don athmhuintearas inniu.”

Nuair a chríochnaigh na hagallaimh, bhí sé in am dom mo
thuras athmhuintearais féin a dhéanamh. I gcuideachta an iar-
ardmhéara Tom Hartley, thug mé aghaidh ar Reilig Bhaile an
Mhuilinn agus trí bhláth i mo ghlac agam. Leag mé an chéad
bhláth ar uaigh mhíleata mo shinseanathar, John McManus a fuair
bás in éide Arm na Breataine in 1916. Ba é seo an chéad uair i mo
shaol a bhí cuairt tugtha agam ar a uaigh. Dar liom go raibh mé ag
déanamh síochána leis. Ansin, thug mé cuairt ar uaigh mo
sheanathar, an tÓglach Tommy McKeown, athair mo mháthar. Ba
chuig uaigh m’athar, Sammy, a chuaigh mé ar deireadh. Ag na trí
uaigh, d’ofráil mé suas an phaidir chéanna: sinne a fuair mar
oidhreacht an chathair a thóg sibhse, oibrímis le chéile le cneácha
an náisiúin a chneasú. Agus chuir mé an cheist a chuirim ar
m’athair gach uair a stopaim ag a uaigh: “An bhfuil tú bródúil as
an tseasamh atá mé a ghlacadh?” Bhí mé sásta lena fhreagra.

Mar a dúirt mé ar alt a foilsíodh an lá céanna ar an Belfast
Telegraph: “It is my belief that our gestures of outreach, which so
frighten some elements within loyalism, are in fact being well-
received by the broader unionist community who would rather
build for a united city of the future than dwell in the divided city
of the past.”
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Má bhí drogall ar go leor aontachtaithe an seasamh agam a
mholadh (eisceacht a bhí i gceannaire an UUP, Mike Nesbitt, a
mhol go láidir é), bhí na meáin aontaithe ina ndearcadh dearfach.
In eagarfhocal, dúirt The Guardian i Sasana: “That Máirtín Ó
Muilleoir has become the first Sinn Féin lord mayor of Belfast to
attend an Armistice Day ceremony is an important gesture in
honouring memories the other side cherishes.”

Ach fuair mé litir phearsanta ar ball ó mhórfhile Bhéal Feirste
Michael Longley ar mhó a thábhacht ná aon eagarfhocal
nuachtáin, dar liom. “When we last talked in Waterfront Hall, I
said how pleased I was about your Remembrance Day stance,” ar
seisean. Agus chuir sé leis an litir cóip d’alt a scríobh sé faoina
athair a throid sa Chéad Chogadh Dhomhanda. San alt sin, deir sé:
“The greatest war poems ring out like choruses from a Greek
tragedy. Sophoclean or Aeschylean in their altitude, they echo far
beyond the trenches of Flanders.

‘None saw their spirits’ shadow shake the grass
Or stood aside for their half-used life to pass
Out of those doomed nostrils and the doomed mouth...’
(Rosenberg)
“Why are these great lamentations not read out on Remem-

brance Day?”
Lean sé leis: “There is nothing in the ceremony to remind us

how shrapnel and bullets flay and shatter flesh and bones, how
continuous bombardment destroys minds as well as bodies. There
is nothing to suggest that anyone might be to blame. Vague
expressions of sorrow encourage us to think of the Great War as
some kind of natural catastrophe in which millions of young men
just happened to die. No one asks us to remember that political
decisions pushed millions into the mincing machine, and that
cynical calculations prolonged the senseless struggle. No one asks
us to remember the bottomless stupidity of the military comm-
anders... A generation was lost in vain. Does the hush of
Remembrance Day obscure the obscenity? Let us try to recover as
many details as we can. Let us really and truly remember.”

Is mór an trua nach raibh an sliocht cumhachtach sin léite
agam sular labhair mé leis an phreas ar an 11ú lá den 11ú mí le
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linn mo mhéarachta mar cuireann sé i bhfocail chumhachtacha mo
thuiscint ar an uafás agus ar an chaill a bhain leis an ChogadhMhór.

Agus ar ndóigh, bhí an léargas tuisceanach céanna ina dhán
cáiliúil ‘Ceasefire’, a léigh sé ag mo dhinnéar insealbhaithe:

I

Put in mind of his own father and moved to tears
Achilles took him by the hand and pushed the old king
Gently away, but Priam curled up at his feet and
Wept with him until their sadness filled the buidling.

II

Taking Hector’s corpse into his own hands Achilles
Made sure it was washed and, for the old king’s sake,
Laid out in uniform, ready for Priam to carry
Wrapped like a present home to Troy at daybreak.

III

When they had eaten together, it pleased them both
To stare at each other’s beauty as lovers might,
Achilles built like a god, Priam good-looking still
And full of conversation, who earlier had sighed:

IV

‘I get down on my knees and do what must be done
And kiss Achilles’ hand, the killer of my son.’

Nuair a foilsíodh an dán sin den chéad uair, san Irish Times tráth
shos cogaidh an IRA in 1994, shíl maithe móra Bhaile Átha Cliath
gur meafar a bhí ann a thug moladh d’aontachtaithe as síocháin a
dhéanamh le poblachtaithe d’ainneoin a raibh fulaingthe acu. Ach
shíl mise gur dán misniúil a bhí ann a d’fhéadfaí a léamh fosta
mar mholadh do phoblachtaithe a bhí sásta sos cogaidh a ghairm
d’ainneoin an slad a bhí déanta ar a bpobal ag rialtas na Breataine
agus a gcomhghuaillithe. Ní dán aontaobhach é, dar liom, ach dán
a deir gur dream cróga é an dream a chuireann an tsíocháin roimh
an díoltas.

Agus sin an obair a bhí idir lámha agam ar lá an tsosa cogaidh,
11 Samhain 2013: bhí mé ag cur na síochána roimh an díoltas.
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10

Laetha mar seo

Ná síl gur dírithe ar cheisteanna tromchúiseacha polaitiúla nó do
mo threorú féin go heaglach trí loig mhianach a bhí mé ar feadh
mo thréimhse mar ardmhéara. A mhalairt a bhí fíor: bhí scléip,
craic is greann againn. Ba mhinic a shíl mé gur obair réabh-
lóideach a bhí ar bun againn, muid ag tiontú an domhain
bunoscionn. Ba léir dom an íoróin gach uair a shiúil mé trí dhoras
an pharlúis agus bhain mé sult as. Ba ghnách liom gach lá a thosú
leis an bheannú “living the dream” agus ní ach ag leathmhagadh
a bhí mé.

Agus d’éirigh liom aisling amháin de mo chuid féin a chur i
gcrích: Saor de chuid Bhéal Feirste a dhéanamh de Van Morrison.
Má bhí file amháin a d’inis scéal Bhéal Feirste thar 50 bliain, ba é
Van the Man é. Agus d’ainneoin gach rud a scar ó chéile muid mar
phobal, d’éirigh le Van Morrison, arb as croí Oirthear Bhéal Feirste
é, an chathair a aontú lena cheol.

Is mó i bhfad líon na ndaoine ar fud an domhain a bhfuil eolas
acu ar cheol Van Morrison ná líon na ndaoine a bhfuil a fhios acu
gur de bhunadh Bhéal Feirste é. Mar sin féin, spreag sráideanna
beaga Oirthear Bhéal Feirste cuid de na hamhráin is fearr dár
cumadh riamh i stair an rac is roll agus an t-albam is mó a
ainmnítear i gcónaí ar liosta an 20 albam is fearr riamh mar atá
Astral Weeks, a eisíodh in 1968 nuair nach raibh sé ach 23 bliain
d’aois.

Ón am a tosaíodh a labhairt ar mhéara a dhéanamh díom, shíl
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mé gur deis iontach a bheadh ann saoirse na cathrach a bhronnadh
ar Van. Tá sé amuigh air, ar ndóigh, gur fear cointinneach atá ann,
fear frithshóisialta agus is cinnte go bhfuil cuid mhór den fhírinne
ansin. Tá ráite aige féin gur fuath leis ‘tionscal’ an rac-cheoil agus
is annamh a dhéanann sé comhrá ar bith leis an lucht féachana ag
a chuid ceolchoirmeacha. Níorbh fhéidir a bheith cinnte go
nglacfadh Van Morrison le gradam shaoirse na cathrach ach
chuaigh mé chun cainte lena bhainisteoirí, roinnt míonna sular
ceapadh mé, agus tháinig an scéala ar ais go raibh suim aige ann.

Ar ndóigh is gradam ollmhór é agus is beag duine a ndearnadh
saor de chuid Bhéal Feirste de nó di: Winston Churchill, an
péintéir Sir John Lavery, an file John Hewitt, agus an duine
deireaneach sular mhol muid Van, Mary Peters, buaiteoir bonn óir
ag Cluichí Oilimpeacha 1972 i München, a thuill an gradam in
2012.

Thuig mé fosta nach gcuirfeadh aontachtaithe in aghaidh
saoirse na cathrach a bheith bronnta ar fhear as Oirthear Bhéal
Feirste. Ach chuaigh mé ag stocaireacht i measc na bpáirithe eile
mar ba é an gheallúint a thug mé do bhainisteoirí Van go
bhfaighinn tacaíocht ó gach duine den 51 comhairleoir sula
n-iarrfaí ar an Chomhairle an gradam a bhronnadh air. Lena chois
sin, thuig mé gur bheag seans go dtabharfadh Van aitheasc ag aon
searmanas bronnta agus mhol mé ina áit sin go dtabharfadh sé a
fhreagra i bhfoirm ceolchoirme.

D’iarr mé ar Gavin Robinson, a raibh dúil as cuimse aige in Van
Morrison agus a thug ar thuras rothaíochta ar na háiteanna a bhí
luaite in amhráin Van mé, d’iarr mé air an rún a mholadh ag
cruinniú speisialta den Chomhairle i Meán Fómhair 2013. Rinne
sé amhlaidh, d’fhéadfá a rá! “This is the time for Van Morrison’s
home city to recognise a Belfast legend, an east Belfast man, one
of our own,” ar seisean in óráid mhothúchánach. “I can think of no
better individual who paints a majestic vision of the area I live in,
I love and have the privilege to represent.”

Bhí iarracht déanta agam gan mé féin a cheangal leis an
mholadh ar eagla go sílfí go raibh Sinn Féin ag iarraidh buntáiste
polaitiúil a bhaint as ach, lena cheart a thabhairt don Chomh-
airleoir Robinson, dúirt sé go poiblí ina chuid cainte gur mise a
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chuaigh chuige an chéad uair a chur an smaoinimh ina láthair. Is
nós le polaiteoirí a bheith ar theann a ndíchill ag iarraidh a bheith
cinnte go dtuigfidh an pobal go bhfuil baint acu lena leithéid siúd
nó a leithéid seo, ach sa chás seo, shíl mé gurbh fhearr do gach
duine — agus do Van Morrison é féin — muna ndéanfaí scéal mór
de mo pháirt ann. B’ionraic agus b’fhial an mhaise do Gavin
Robinson an fhírinne a chur ar an taifead. Nach sin an rud a deir
siad faoi shíntiús a thabhairt do charthanacht? Déan faoi choim é
ach bí ag súil go bhfaighfear amach fá dtaobh de.

Ach níorbh aon iontas é gur ón fhear é féin a tháinig an freagra
ab fhiliúnta ar an onóir seo a bhí molta ag an chathair. Ar a
shuíomh idirlín, go díreach agus na meáin ag brú air freagra a
thabhairt agus tuairimíocht gan bhunús ann go raibh sé ag dul a
dhiúltú, d’fhoilsigh sé an ráiteas seo:

“Belfast is my home. It is where I first heard the music that
influenced and inspired me, it is where I first performed and it’s
somewhere I have referred back to many times in my songwriting
over the past 50 years. I am delighted and honoured to receive the
freedom of the city.”

Chuir sin deireadh leis an tuairimíocht ach chan sular
fhiafraigh agallóir raidió amháin díom ar labhair mé le Van sular
moladh an rún go dtabharfaí saoirse na cathrach dó. Ar ndóigh,
níor labhair: an chéad uair riamh, gan amhras, a tugadh saoirse na
cathrach do dhuine gan duine ar bith ar an Chomhairle, idir
chomhairleoirí agus oifigigh, labhairt leis!

Ach thuig mé do dhrochmheas Van orthu mar dhaoine nuair a
thosaigh raic maidir le roinnt na dticéad don cheolchoirm shaor ar
15 Samhain — le linn Sheachtain an Cheoil i mBéal Feirste — ag
a mbronnfaí saoirse na cathrach ar Van.

Tugadh le fios go raibh gach comhairleoir le ceithre thicéad a
fháil — b’fhearr beirt, dar liom, ach níor bhac mé leis na mion-
socruithe sin — agus go raibh táille á íoc le banna s’aige. Bhí ráite
agam gur ceolchoirm saor in aisce a bheadh ann (agus bhog muid
ó Halla Uladh go dtí an Halla Cois Cladaigh í le go bhféadfaí an
slua a mhéadú ó 1500 go dtí 2200) ach ba thagairt é sin do na
ticéid. Bhronnfaí na ticéid trí chrannchur ar dhaoine a bhí ina
gcónaí sa chathair. Níor dhúirt mé nach mbeadh táille á íoc leis
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an bhanna, cé go ndearna muid soiléir é nach mbeadh aon táille ag
dul chuig Van.

Don chuid is mó, na comhairleoirí a tháinig le chéile le tacú
leis an rún do Van, d’fhan siad ina dtost le linn na stoirme sna
meáin. Ach d’imigh comhairleoir amháin a bhealach féin: Jim
Rodgers, comhairleoir ón UUP in oirthear na cathrach nach bhfaca
micreafón riamh nár thit sé i ngrá leis. Thosaigh sé ag déanamh
chamchuairt na stáisiún raidió a chothú na díospóireachta go dtí
go raibh ar Van ráiteas a chur ar a shuíomh lena mhíniú nach
mbeadh seisean ag fáil aon táille as a chuid seirbhísí.

Ar a albam nua, bhí amhrán ag Van a raibh na foclaí thíos ann;
ní fhéadfadh sé a bheith dírithe ar Jim Rodgers ach, gan amhras,
bhí sé ag smaoineamh ar a mhacasamhail:

“Sartre said that hell is other people
I believe that most of them are
Well their pettiness amazes me
Even after I’ve gone this far.”

Ach scaipeadh scamaill an diúltachais ar an oíche mhór sa Halla
Cois Cladaigh. D’iarr mé ar Gavin Robinson a bheith liom ar an
stáitse — roimhe seo, ba é an t-ardmhéara amháin a bhronnfadh
saoirse na cathrach ar shaoránach, ach shíl mé gur tráth flaith-
iúlachta a bhí ann, tráth athmhuintearais. Thug sé teachtaireacht
láidir aontais do phobal na cathrach go raibh beirt pholaiteoirí le
chéile ar an stáitse, duine acu as Sinn Féin, an duine eile as an
DUP, aontas a bhí de dhíth ar an chathair.

Bhí eochair na cathrach le bronnadh agam ar Van — an chéad
uair riamh a bronnadh eochair mar shiombail de shaoirse na
cathrach— agus bhí teastas frámaithe ag Gavin dó. Bhí mé sa halla
uair an chloig sular osclaíodh na doirse agus rinne mé athscríobh
iomlán ar óráid a bhí tugtha dom lena dhéanamh díreach simplí.

Thug an léiritheoir comhairle mhaith dom: scairt amach. “Ní
féidir a bheith róghlórach i halla mar seo agus corradh le 2,000
duine bailithe ann.”

Rinne mé a chomhairle. Bhí mé neirbhíseach agus mé féin is
Gavin ag taobh amháin den ardán agus Van agus a iníon Shana ag
an taobh eile agus muid le theacht le chéile i lár báire. Ach ghabh
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tuile mhuiníne mé sular shiúil mé amach gur thug mé caint
ghairid mholtach in onóir Van the Man. Ní cuimhin liom ar dhúirt
sé aon rud liom nuair a thug mé eochair na cathrach dó ach mheall
muid aoibh an gháire uaidh! Mhol mé go hard é: “He’s united us
in the past, he’s united us tonight and he will unite us in the
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future,” arsa mé. “This represents our love, respect and gratitude
for VanMorrison who has done more than anyone to move us from
the ‘dark end of the street to the bright side of the road’.”

I ndiaidh na ceolchoirme, bhí grianghraif le glacadh leis na
comhairleoirí i gceann de na beáir sa Halla Cois Cladaigh. Bhí
tuairisc ann go raibh Van imithe leis fad is a bhí na comhairleoirí
ag bailiú ach tháinig sé ar an láthair gur glacadh a phictiúr leis na
hionadaithe tofa. Ní raibh comhrá agam leis ach nuair a tharla
moill bheag bhídeach, dúirt sé liom: “Can we hurry this up?”

Ní dóigh liom go bhféadfá comhrá a thabhairt air sin, ach is
féidir liom a rá gur labhair Van liom!

Ach más beag an caidreamh pearsanta a bhí agam féin le Leon
Bhéal Feirste —mar a bheir na Bascaigh ar Van— is fíor gur úsáid
mé é mar eiseamláir don chathair. Ní hé amháin gur mhinic mé ag
goid liricí a chuid amhrán— go háirithe faoi thaobh geal na sráide
— ach chuir mé i gcuimhne do chairde ar fud an domhain agus
mé ar an choigríoch gurbh as Béal Feirste dó. Mar cé go raibh a
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iomrá imithe i bhfad, ní gach duine a thuig an nasc buan le Béal
Feirste.

Dar liom gur léirigh sé fosta go raibh an ceol de dhlúth agus
d’inneach i mBéal Feirste. ‘Born to Sing’ an teideal a bhí ar an albam
a ba dhéanaí ó Van Morrison— tagairt dó féin, gan amhras. Ach ba
mhinic mé ag rá go raibh an teideal sin ag tagairt do Bhéal Feirste
fosta agus pobal na cathrach ag canadh in ard a nglórtha faoin
tsíocháin. Agus is cinnte gur spreag Van ceoltóirí na cathrach agus
gur thóg na ceoltóirí céanna spiorad na cathrach lena n-amhráin.

Comhartha nirt é, dar liom, líon na gcór go háirithe i mBéal
Feirste agus rinne mé coinní bualadh isteach chuig cuid acu agus
iad ag cleachtadh le mo thacaíocht a léiriú. Thaitin an dearcadh a
bhí ag Paul Carlin liom. Bhunaigh Paul an Cavehill Community
Choir i dtuaisceart na cathrach chan ar mhaithe leis an cheol ach
ar mhaithe leis an phobal. Ba bheag an t-eolas a bhí aige ar an
cheol, dar leis, ach thuig sé an mhaith a rinne sé don cheantar
daoine as gach taobh a bheith ag teacht le chéile a chanadh. Agus
tá barr buaice bainte amach ag Cór Soiscéalach Bhéal Feirste.
Taispeánadh a bhí ann an cór cumhachtach sin a fheiceáil agus a
chluinstin — corradh le 120 acu — ar an ardán. Agus cé gur cheol
siad go leor amhráin spioradálta, chuir siad fáilte roimh an uile
chineál: dubh, geal, díreach, aerach, óg, aosta, mná, fir. Ach chan
ionann is cór Paul, b’eigean duit a bheith in ann ceol le bheith sa
chór iontach sin, atá faoi stiúir an chanteuseMarie Lacey.

I mí Dheireadh Fómhair 2013, thug an cór cuireadh dom chuig
cleachtadh dá gcuid. Bhí ráite acu gur mhian leo mo chuidiú le
cuairt a thabhairt ar na Stáit Aontaithe agus shíl siad gur chóir go
gcluinfinn ar dtús iad. Nuair a cheol siad ‘Oh, Happy Day’ — agus
mise ag déanamh mo dhíchill coinneáil suas leis na fir — bhí mé
gafa. Agus sular imigh mé, cheol siad ‘Bridge Over TroubledWater’.

“All your dreams are on the way
See how they shine
If you need a friend
I’m sailing right behind
Like a Bridge over Troubled Water
I will ease your mind.”
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Cad é mar nach bhféadfainn cuidiú leo? Agus i mí na Bealtaine
2014, thug mé 64 ball den chór liom go Meiriceá gur cheol siad
san Úll Mhór, in New Brunswick, NJ, agus ag tithe pobail in
Harlem. B’ambasadóirí glórmhara iad don chathair nua agus
pribhléid a bhí ann a bheith ábalta iad a chur in aithne nuair a
d’oscail siad comhdháil bhliantúil New York-New Belfast ag
ollscoil Fordham mar chuid den chamchuairt Mheiriceánach sin.
Léirigh siad fírinne faoi Bhéal Feirste: cé go ngnóthaíonn an
daoscarshlua na ceannlínte, is grá le móramh mór an phobail an
chathair iontach seo agus tá rún daingean acu an tsíocháin a
chosaint agus todhchaí gheal a chruthú dá bpáistí.

Go minic is tríd an cheol is féidir daoine a thabhairt le chéile,
naimhde a aontú, agus cneácha a leasú. Tugann sé deis dúinn fosta
áit a thabhairt don uile dhuine agus ba sin cuspóir an Open Arts
Choir a raibh daoine cumasacha agus míchumasacha araon ann.
Dar leo gur leag siad an bhéim ar an ‘chumas’ a bhí sa mhíchumas
agus chonaic mé an fhianaise.

Agus thug an ceol bealach isteach sa mhórphobal do ghrúpaí ar
an imeall. Cheol banchór an lucht siúil, the Rockin’ Robins, dom
nuair a thug mé cuairt ar shuíomh na dtaistealaithe in Iarthar
Bhéal Feirste agus arís nuair a thug siad cuairt orm sa pharlús. Tá
scoilt mhór idir an pobal suite agus an lucht siúil agus go dtí teacht
an chóir seo, níorbh eol dom fiontar ar bith eile a thug deis do na
taistealaithe a dtallanna a roinnt ar phobail ar fud na cathrach.
Thug siad féirín ar leith dom agus iad ag ceol sa Halla: cheol siad
amhrán Gaeilge, amhrán a d’fhoghlaim siad de ghlanmheabhair
cé nach raibh Gaeilge ag duine ar bith acu.

Ba mhinic cóir agus ceoltóirí sa pharlús agam agus go minic
d’iarr mé ar dhaoine a bhí ar cuairt agam clabhsúr a chur ar an
chuairt le hamhrán. Ní raibh mé i bhfad sa phost gur tháinig litir
isteach ó ghrúpa amháin i ndeisceart na cathrach a dúirt gur
mhaith leo amhráin a cheol dom sa pharlús. Nuair a thug mé
isteach iad, ní hé amháin gur cheol siad ach d’aithris siad filíocht
is bhí rince nó dhó againn. Dream trasphobail as Bóthar Ormeau
a d’oibir le daoine fásta a raibh deacrachtaí foghlama acu a bhí
ann. Bhog a gceol mé oiread is a bhog ceol Van mé — agus ní beag
an teistiméireacht sin.
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Gach lá, in achan chuid den chathair, bhí siadsan, agus a
macasamhail, i mbun athghabháil Bhéal Feirste. Maise, nach é
aintiún Bhéal Feirste ‘Take Back the City’ le Snow Patrol —
amhrán a sheinn saoránaigh na cathrach nuair a rinne lucht na
mbratach iarracht an chathair a dhruidim síos i mí na Nollag 2012:
“I love this city tonight, I love this city always.”
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11

Tá an t-am gairid

Thug mé clog speisialta isteach sa pharlús leath bealaigh trí mo
théarma méarachta leis na laethanta go dtí deireadh an téarma a
chomhaireamh — díolann siad a leithéid le lánúineacha atá le
pósadh —mar thuig mé ón tús go raibh an t-am gairid. Sin an fáth
ar chuir mé dhá choinne isteach i mo dhialann ar oíche mo
cheaptha, fiú nuair a chomhairligh comrádaí dom an oíche sin a
chur in áirithe do mo theaghlach féin. Agus sin an fáth ar shúigh
muid gach bomaite de gach lá — nuair nach raibh mé i mo
chodladh — agus gur phacáil muid isteach oiread imeachtaí is
ráiteas is féinphiceanna is ócáidí agus ab fhéidir. Níor mhian liom
aon deis a chailleadh leis an mhisean a chur chun cinn: an
chathair a thógáil, cneácha na cogaíochta a chneasú, ár bpobail a
thabhairt le chéile.

Thosaigh muid go luath: an chéad mhaidin i ndiaidh mo
cheaptha, bhí mé ag an pharlús sular osclaíodh é. Thug mé
agallamh do Raidió na Gaeltachta fad is a bhí mé ag fanacht le
hoifigeach a bhí le teacht ar a hocht. Ba mhinic gur mé an duine
deireanach ag fágáil go déanach san oíche. Ní iarrfainn é a bheith
ar bhealach ar bith eile. Bhí an jab is fearr i mBéal Feirste agam
agus ba thrua gan an luach iomlán a fháil as. Mar a ba ghnách liom
a rá le cuairteoirí a thiocfadh isteach chugam: “Ní mian liom
airgead ar bith a fhágáil ar an tabla”.

Mar sin de, bhí an ghluaiseacht agus an gníomh fite fuaite ina
chéile le linn mo bhliana. Agus b’iontach liom mar a fuair mé clú
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an mhochéirí mhaith. Ba mhinic mé ag imeachtaí agus daoine do
mo mholadh as líon na n-imeachtaí a chomhlíon mé. Ní líon na
n-imeachtaí an teist is fearr ar éifeachtúlacht ach má bhí marcanna
le fáil as an ghné sin, bhí rún agam 10 as 10 a fháil. Deirtear go
raibh amach is isteach ar 2,000 coinne comhlíonta agam faoi
dheireadh mo thréimhse, an líon is mó riamh.

Bhí méaraí ann romham a bhí lán chomh díograiseach liom,
ach is cinnte gur éirigh linne an lá a spíonadh amach níos fearr.
Agus cé nach Padre Pio mé — ní féidir liom a bheith in dhá áit ag
an am amháin — lúb muid dlíthe na fisice oiread is a ligfeadh dom
freastal ar gach imeacht.

Chuir an Belfast Telegraph síos ar lá iomráiteach cruógach
amháin, in alt faoin teideal ‘Supermayor Máirtín Ó Muilleoir: His
diary is so full he needs extra staff’, agus cé gur lá an-
neamhghnách a bhí ann, chuaigh sé isteach sa tseanchas gur sin
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mar a bhí gach lá! (Agus earcaíodh ceathrar sa bhreis le bheith ag
plé leis an obair a bhí ar bun agam.)

Léim líon na leantóirí a bhí agam ar Twitter go rábach, agus
murar éirigh liom a bheith thuas ansin le Stephen Fry (a bhfuil
7.9m leantóir aige), ar a laghad bhí na leantóirí ag fás go tapa, agus
míle duine breise do mo leanstan gach mí. Agus b’éifeachtach mar
ghléas bolscaireachta é an Twitter céanna. Bhí an Belfast
Telegraph, nuchtán na nAontachtaithe, fial agus cothrom ina
chlúdach ar imeachtaí an ardmhéara ach bhí an Irish News,
nuachtán a bhí báúil leis an SDLP agus in iomaíocht le mo
nuachtáin féin, níos spárálaí ina gclúdach. Mar sin, bhí tábhacht
thar na bearta le láithreacht láidir a bheith agam ar Twitter agus
bhí. Leoga, ba mhinic agus mé amuigh gur dhúirt daoine go raibh
siad do mo leanstan ar Twitter — dúirt fear amháin liom, agus é ag
tagairt do líon na dtvuíteanna: “Tá sé mar a bheadh scannán ann”.

Rinne muid iarracht fosta rudaí a dhéanamh a bhéarfadh
pictiúr spéisiúil do na meáin. Is lú acu ná an diabhal pictiúr eile
de pholaiteoir liath meánaosta agus, mar pholaiteoir liath
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meánaosta, thuig mé sin. Mar sin de, ag an Nollaig, phéinteáil mé
m’aghaidh mar bheadh cúntóir beag Santa ann, rinne mé ‘damhsa’
ar mo dhá chos chlé le lucht Riverdance nuair a thug siad cuairt
orm, bhain mé díom an slabhra go rímhinic lena chrochadh thart
ar mhuineál cuairteora, agus nuair a tháinig an t-áiméar le Giro
2014 — an rás rothaíochta is crua ar domhan arb é bándearg a
dhath — dhathaigh mé mo chuid gruaige pinc. Nuair a labhair mé
os comhair 5,000 duine a bhí cruinn taobh amuigh de Halla na
Cathrach i mí na Bealtaine 2014 le tús a chur leis an Giro, labhair
mé ón chroí: “Cá háit eile a dtabharfá an rás rothaíochta is fearr ar
domhan ach chuig an chathair is fearr ar domhan?” Agus cé nach
raibh ach costas cúpla punt air, ní dóigh liom go ndeachaigh aon
rud a rinne mé le linn mo bhliana i bhfeidhm ar an phobal oiread
is a chuaigh dathú mo chuid gruaige i bhfeidhm orthu. Go dtí an
lá inniu, is é dathú na gruaige an rud is mó a ndéanann strainséirí
tagairt dó nuair a bhuaileann siad liom. Is minic dathanna ár
scaradh óna chéile i mBéal Feirste ach sa chás seo, bhí an dath
bándearg ár dtarraingt le chéile.

Rinne mé iarracht na teorainneacha a bhrú amach oiread agus
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ab fhéidir. Rinne mé iarracht a bheith ag smaoineamh ar bhealach
cruthaitheach i gcónaí. Rudaí a dhéanamh nach ndearnadh roimhe
an mana a bhí agam, go háirithe agus é mar shoiscéal againn Halla
na Cathrach a oscailt suas don uile dhuine. Agus a bhuí don
fhoireann mhórchroíoch a bhí agam i Halla na Cathrach, rinne
muid sin arís is arís eile. Chuir muid ceist orainn féin cé na rudaí
nár tharla anseo roimhe agus nuair a fuair muid an freagra,
thionscain muid na bearta.

Bhí rince agus ceol againn sa pharlús, an chéad fháiltiú do
dhaoine gan dídean, an chéad damhsa foirmeálta (le daoine a raibh
riachtanais speisialta acu), an chéad fháiltiú don phobal Afracach,
an chéad troscadh seachtaine le linn an Charghais (mhair mé dhá
lá), an chéad chruinniú de rang Léann an Bhíobla as eaglais
Mhodhach an Woodvale agus na Seanchille, cruinnithe boird de
na grúpaí Gaeilge Gael Linn agus Ceangal-G, an chéad teacht le
chéile dóibh siúd a d’fhulaing ainíde i ndílleachtlanna, agus an
chéad seoladh riamh d’fhéile aerach Bhéal Feirste.

Leoga, d’oibir an pobal aerach go dlúth liom agus ghlac mé le
gach cuireadh a fuair mé le bheith páirteach ina gcuid imeachtaí
mar chonacthas dom gur ceannródaithe do Bhéal Feirste nua a bhí
iontu, mar dhaoine is mar phobal. Dhiúltaigh siad do Bhéal Feirste
cúngaigeanta, do Bhéal Feirste druidte, do Bhéal Feirste biog-
óideach. Agus ó tharla go maireann cuimhne ghlinn go fóill ar na
blianta inar cuireadh an pobal aerach ó dhoras ag méaraí
aontachtacha, rinneadh a mhór den tacaíocht leanúnach a léirigh
mé d’imeachtaí aeracha. Nuair a bhí an bhliain thart, bronnadh
gradam orm as a bheith ar an abhcóide ab éifeachtaí don phobal
aerach sa chathair, gradam a chuir aiféaltas orm mar ní raibh rud
ar bith as an choitiantacht déanta agam, dar liom.

Is ar an phobal aerach a ba chóir do Bhéal Feirste gradam a
bhronnadh mar táthar ag tapú na n-athruithe atá de dhíth ar an
chathair. Gan amhras, is é an t-athrach is mó ar Bhéal Feirste mar
shochaí ó bhí mise i mo dhéagóir bláthú an phobail aeraigh. Ar
feadh ar bhain sé liomsa agus mé ag fás aníos, ní raibh daoine
aeracha ann. Ag amharc siar dom, smaoiním ar an bhriseadh croí,
ar na deora agus ar an phianpháis a d’fhulaing ár mbráithre is ár
siúracha aeracha sna laethanta sin — sna seachtóidí liobrálacha,
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mar dhea. Líonann mo chroí le háthas nuair a tchím an dul chun
cinn atá déanta inniu, an t-ionchur mór atá ag an phobal aerach sa
chathair, an meas a léirítear don phobal chéanna sin agus an dea-
thionchar atá ag an phobal sin ar ár n-iarrachtaí Béal Feirste
ilghnéitheach, uilechuimsitheach a chruthú. Agus níl áit is fearr
leis an athrach sin a bhreathnú ná Halla na Cathrach féin, a lasadh
suas i ndathanna an tuair cheatha den chéad uair le linn na Féile
Bróid i Meitheamh 2013. Ar an oíche sin, bhí Halla na Cathrach
faoina shoilse ildaite mar shiombail de Bhéal Feirste a bhí dílis do
spiorad Harvey Milk, an comhairleoir cathrach aerach as San
Francisco a feallmharaíodh ina oifig in 1978.

I mo chuid oibre leis an phobal aerach, bhí tacaíocht ar leith
agam ó chara mór de mo chuid, Marie Quiery, gníomhaí pobail a
bhí ar na mórshiúlta aeracha nuair nach mbíodh orthu ach dornán
beag daoine. Chomhairligh sí dom maidir leis na himeachtaí ar
chóir dom a bheith orthu agus na daoine ar chóir dom a bheith ag
bualadh leo. Le linn na féile aeraí, Outburst Queer Arts, thug sí
chuig an cheabairé mé ach d’ordaigh dom imeacht abhaile ar a 10
nuair a bhí an oíche ag téamh suas mar nach raibh sé ‘oiriúnach’
d’ardmhéara!

Cé go bhfuil iomrá ar Bhéal Feirste mar chathair dhá phobal, tá
an iomad pobal ann. Tá, mar shampla, pobal reatha ann, daoine
arb í an reathaíocht a bpríomhspéis. Ar ndóigh, tá dúil mhór agam
féin sa tsodar (cúpla uair sa tseachtain, thosaigh mé mo lá oibre le
rith cois abhainn an Lagáin) agus thug mé faoi deara gur ghnách
leis an tSeanadóir Cory Booker, méara Newark New Jersey go dtí
ar na mallaibh, gur ghnách leis daoine a thabhairt leis ar rith aon
mhíle amháin.

Méara spreagthach a bhí in Cory Booker agus bhí an tsraith
HBO a rinneadh ar a théarma, Brick City, feicthe agam. Go minic
sa scannán sin, d’fheictí Cory ag deireadh an lae agus é amuigh ag
sodar trí shráideanna dorcha Newark. Shíl mé gur inis an íomhá
sin cuid mhór duit fá dtaobh de mar mhéara agus mar dhuine: go
raibh sé aclaí, fuinniúil, meabhrach, dírithe agus dáiríre. B’as an
eiseamláir s’aige a d’eascair an smaoineamh rith seachtainiúil leis
an mhéara a chur ar bun.

An t-am a ba mhó an rith, ní raibh thar 20 duine páirteach ann,
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ach chuaigh a chlú i bhfad agus chuir sé teachtaireacht láidir
amach maidir le haclaíocht rialta agus chuir sé leis an bhranda sin
de mhéara a bhíonn ag dul 24-7. Ar ndóigh, thvuíteáil mé pictiúir
ó na rití sin agus b’iontach na daoine a tháinig a ghlacadh páirte
iontu. Ar feadh roinnt seachtainí, tháinig baicle bheag de
reathaithe a bhí bodhar. Ar ócáid eile, bhí Sasanach ann a raibh
scoth na Gaeilge aige — rud a ghiorraigh ár n-aistear. Agus bhí fear
amháin ann a rinne rith amháin gach lá le naoi mbliana anuas, gan
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lá a chailleadh. Ach fiú murar ghlac ach líon áirithe páirt sna rití,
chuaigh siad i bhfeidhm ar gach duine sa chathair a raibh baint
acu le cúrsaí reathaíochta. Agus 20,000 sínithe suas do mharatón
Bhéal Feirste, ní beag an tábhacht atá lena leithéid. Mar gheall ar
an spéis a léirigh mé sa reathaíocht, fuair mé cuirí chuig gach rás
sa chathair. Leoga, thosaigh mé agus rith mé maratón Bhéal Feirste
i mí na Bealtaine 2014 ar son Ospís Thuaisceart Éireann. Ach
thaitin sé liomsa fosta go bhfuair mé deis tabhairt faoi gach ceann
de na cúig Rás Páirce a ritear i mBéal Feirste gach maidin Sathairn.
(Leo siúd a fhiafraíonn faoi mo spéis sa mharatón, is nós liom a rá
gur oiliúint iontach é do phróiseas na síochána. Maratón atá i
bpróiseas seo na síochána agus an athmhuintearais; glacann sé
miotal is misneach, agus níl aon aicearra ann. In amanna, beidh
lagmhisneach ort agus buailfidh tú an balla, ach bíonn muinín agat
as na comhghleacaithe maratóin a bhíonn ag coinneáil an luais
leat agus anois ó tá an fad sin rite agat, tá a fhios agat nach fiú
pilleadh siar. Is féidir ó am go chéile go moillfidh tú, ach ní
stopfaidh tú a choíche go raibh ceann scríbe bainte amach agat!)

Ag Rás Páirce Ollscoil na Ríona, rinne mé an rith le Tony
McEvoy, fear atá dall, mise á threorú le horduithe ó bhéal agus
eisean ag rith ar mo ghualainn. Agus muid ag cleachtadh, bhíodh
banda beag ár gceangal le chéile ach d’iarr Tony go mbainfí é agus
go mbraithfeadh sé ar mo threoracha béil amháin. Is rud misniúil
é rith sa dorchadas; thuig mé a dheacra a bhí sé nuair a bhain mé
triail as roimh an rás le púicín orm. B’fhear misniúil é Tony, gan
amhras, ach lena chois sin, b’fhlaithiúil an mhaise dó ligean dom
a bheith mar threoraí aige. Rud neamhghnách é strainséir muinín
a chur ionat ar an bhealach sin agus ba mhór agam an gníomh
cairdis sin.

Is iontach mar a thabhaíonn tú cairde i measc pobail — an
pobal reathaíochta, sa chás seo — mar de réir a chéile, mhothaigh
mé go raibh meas ag lucht an reatha orm. Ní sin le rá go vótálfadh
siad dom ach bhí meas acu ar mo rannpháirtíocht ina spórt. Ba
léir dóibh go raibh mé ag moladh na haclaíochta agus go raibh mé
chomh tugtha don reathaíocht is a bhí siad féin: ba ghnách liom ó
am go chéile na trí mhíle abhaile ón Halla a rith. (Níor shábháil sin
an ciseal ózóin, is oth liom a rá, mar d’imigh mo thiománaí suas
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chuig mo theachsa gur fhág sé mo mhála is m’éadaí abhaile
dom.)

Seans go sílfeadh daoine gur chuma nasc a bheith le pobal nó
le grúpa spéise den chineál sin ach ní aontóinn leis sin. Má
chuireann tú na pobail sainspéise sin uilig le chéile — lucht na
n-ealaíon, lucht na rothar, lucht na n-eaglaisí — i ndiaidh
scaithimh bíonn tú ag dul i dteagmháil go dearfach le bunús gach
duine sa chathair.

Is cuma le daoine cé thú nó cé chomh heolach is atá tú go dtí
go mbíonn a fhios acu gur mór leat an obair atá ar bun acu féin.
B’amhlaidh an scéal maidir leis an phobal rothaíochta. Ní fear mé
a shuigh ar rothar ó d’fhág mé an bhunscoil, ach cheannaigh mé
rothar chomh luath agus a ceapadh mar ardmhéara mé. Pháirceáil
mé an rothar céanna i Halla na Cathrach gur úsáid mé é do choinní
i lár na cathrach. Ar an drochuair, níor spáráil sin pingin don
íocóir rátaí ach oiread mar ba ghnách leis an tiománaí mé a
leanstan sa charr oifigiúil agus an slabhra oifige aige. De réir
dealraimh, ní ligfeadh lucht árachais dom an slabhra óir a
thabhairt liom sa phainnéar agus mar sin de, bheadh turas ar leith
le déanamh leis.

Ach ní dóigh liom go dtuigtear a dhóthain gur saoránaigh
bhreátha iad lucht na rothaíochta, pobal a bhfuil suim ar leith acu
i gcur chun cinn na cathrach. Déan cara de na rothaithe agus beidh
comhghuaillithe láidre agat i do chuid oibre don chathair. Sin an
rud a tharla domsa, cibé. Ní raibh mé ar an rothar gach lá ach nuair
a bhí, scaipfí pictiúir díom ar Twitter. Mo náire, bronnadh gradam
orm as mo chuid obair stocaireachta don rothaíocht agus gan mé
ach trí mhí in oifig — agus gan ach an beagán déanta agam do
lucht na rothaíochta! Ach thaispeáin sé an craos a bhí ar an phobal
rothaíochta cairde a thabhú agus aitheantas a fháil dá n-éilimh go
mbeadh oiread de mheas ar an rothaí i mBéal Feirste is a bhí ar an
charr.

Bhain sé siar as daoine nuair a leaindeáil mé ag imeacht ar mo
rothar. Nuair a tháinig príomhaire na Breataine, David Cameron,
go Béal Feirste, rothaigh mé anonn chuig foirgneamh gleoite
Titanic. Sheol mé tríd na bacanna bóthair agus na línte de phóilíní
gan aon chur isteach — is léir nach n-áiríonn siad aon bagairt i
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lucht rothaíochta. Ní raibh rothair ar bith eile páirceáilte a chois
an fhoirgnimh — comhartha nach bhfuil Béal Feirste fós ar aon
chéim le mórchathracha sin na hEorpa a chuireann fearadh na
fáilte roimh an rothaí. Ach seans go raibh a fhios acu gur an
t-ardmhéara a bhí ann mar bhí an limo oifigiúil sna sála orm —
déanta na fírinne, bhí rás agam leis an tiománaí feiceáil cén duine
againn ba thúisce a bhainfeadh an Titanic amach.

Faoin am a tháinig an Giro d’Italia, an tríú rás rothaíochta is
mó ar domhan, go Béal Feirste i mBealtaine 2014, bhí mo chlú mar
rothaí déanta cé nach raibh turas níos faide na míle déanta agam.
Is ar rothar a chuaigh mé chuig na himeachtaí oifigiúla uilig le linn
an Giro agus rothaigh mé isteach chuig siompóisiam ar úsáid an
rothair ar an chéad urlár de Halla Uladh le go dtiocfadh liom cúpla
focal a rá ar cuireadh ó na heagraithe.

Bhí mé ag foghlaim ó mhéara Bhogotá: is nós leis taisteal gach
uile áit i bpríomhchathair na Colóime ar a rothar, agus lucht
slándála ar rothair ina chuideachta.

Comhartha sofaisticiúlachta atá ann, dar liom, mar is le leas na
cathrach é tuilleadh rothar a bheith á n-úsáid againn. Cathracha
móra an domhain a bhfuil aird orthu, is cathracha atá báúil leis an
rothaí iad agus cé go bhfuil píosa le dul ag Béal Feirste go fóill, ba
mhaith liom a shílstean gur thug mé le fios go raibh mé ar thaobh
lucht rothaíochta gach uair a léim mé ar mo rothar. (Ach, mo léan,
bhí mo rothar ina luí ar feadh trí mí gan úsáid ag Halla na Cathrach
an uair amháin a d’éirigh mé as an mhéaracht, go dtí gur sciob mo
mhac leis é!)

Dhúisigh an rothaíocht agus an reathaíocht, an tacaíocht do na
Belfast Giants agus d’fhoireann rugbaí Uladh, do na healaíona
agus do na healaíontóirí, do na heaglaisí agus do na cóir, don
phobal aerach agus do na mionlaigh, dhúisigh sé ceist faoin
pholaitíocht nua i mBéal Feirste nua. San am atá thart, bhí dhá
mhórphobal ann— na Caitlicigh is na Protastúnaigh — ach inniu,
cé go bhfuil daoine doirte go fóill dá bhféiniúlacht pholaitiúil, tá
an iomad ‘toghlach’ ann. Is pobail ‘spéise’ cuid acu sin, gan
amhras, ach go minic is daoine iad atá ina gceannródaithe ina
sráideanna, ina n-oifigí, ina bpobail agus tá said ag athrú na
cathrach chun maitheasa. Táthar ag leanstan chomhairle Gandhi:
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“An t-athrú a ba mhaith leat a fheiceáil ar an domhan seo, is tú an
t-athrú sin.”

Agus is féidir dul i bhfeidhm ar na pobail sin gan an
mhórcheist bhunreachtúil a theacht isteach sa chomhrá. Is féidir
bá na ‘dtoghlach’ sin a thabhú agus cé nach ionann sin is a rá go
ngnóthóidh tú a vótaí nuair a bheidh an páipéar ballóide á líonadh
isteach, is cinnte nach mbeidh siad ag vótáil i d’éadan. Agus ar
ndóigh nuair a thosaigh mé amach sa pholaitíocht sna hochtóidí,
gach duine a chuaigh chuig na stáisiúin vótála — seachas vótóirí
Shinn Féin — bhí siad ann lena naimhdeas do Shinn Féin a léiriú.
Is maith is cuimhin liom Meitheamh 1981 i bPort Láirge. Bhí mé
ag an chomhaireamh do thoghchán Dála inar sheas an stailceoir
ocrais Kevin Lynch. Bhí 13 san iomaíocht agus chonaic mé páipéir
bhallóide ar a raibh uimhreacha le gach duine den 13 ach amháin
an t-ógánach as Co Dhoire, a fuair bás, idir sin is tráthas, ar
céalacan!

Meas a léiriú ar gach duine, aitheantas a thabhairt do gach
curadh a bhí ag saothrú ar son na cathrach, a bheith caoin-
fhulangach agus stuama nuair is minice roinnt polaiteoirí garbh
agus tógtha, an tsúil a choinneáil ar an ghradam — ní fhéadfadh
an Dalai Lama féin cloí leis na cuspóirí sin gach lá, ach bhí siad
mar threoir agam. Go háirithe an tuiscint gur ghá a bheith atruach.
Gur sin an radacachas nua: a bheith atruach in áit do chúl a
thabhairt leis an chomharsa. Ní dóigh liom go bhfuil fealsúnacht
nua ansin ná scoil nua pholaitíochta ach tá mé go láidir den
bharúil gur sin an dóigh ar chóir ‘ealaín na síochána’ a chleacht-
adh. In óráid mhór a thug sé an oíche sular tugadh saoirse do
Ghána i 1957, rinne an tUachtarán Kwame Nkrumah (agus é ag
caitheamh hata a raibh na litreacha PG air, ‘Prison Graduate’)
tagairt do “arts of peace” a úsáideadh le Gána a shaoradh gan
urchar a scaoileadh. Agus cé nach bhfuil ionam ach leanbh sna
cúrsaí seo taobh le cuid de na máistrí sna healaíona síochána i
mBéal Feirste, is breá liom an fhoghlaim sna healaíona sin.
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12

Ní stopfar sinn

Bheadh ort a bheith iontach soineanta lena chreidbheáil nach
bhfuil daoine ann atá go dáigh in aghaidh Shinn Féin agus in
éadan na bpolasaithe athmhuintearais a chleacht mé mar
ardmhéara. Cuid de na daoine sin, mar a chonaic muid, is
dineasáir aontachtacha iad, daoine ar mhaith leo a bheith beo in
1690 seachas in 2014. Ar an drochuair, níl an mhuintir chéanna
gan tionchar i measc an phobail aontachtaigh, go háirithe agus an
DUP ag sodar ina ndiaidh isteach sa cul de sac stairiúil sin in
ionad a bheith á mbrostú chuig an taobh gheal den tsráid.

Ach tá dream ar an taobh phoblachtach fosta atá dubh in éadan
an phróisis síochána, dream ar mhaith leo muid a tharraingt siar
go dtí blianta dorcha corracha na cogaíochta. Is gráin leo an comh-
ghéilleadh cinniúnach a rinneadh i gComhaontú Aoine an Chéasta
in 1998 a dhearbhaíonn nach mbeidh Éire aontaithe ann go dtí go
nglacfaidh móramh sna Sé Chontae lena leithéid ach, san idirlinn,
go gcaithfear le gach duine mar shaoránach céad ghrád agus go
reáchtálfar an stát tuaisceartach trí mheán córas a bhfuil gné láidir
thrasteorann ag baint leo. Ar an drochuair, tá an dream sin, arb é
a bhfuath ar Shinn Féin atá á dtiomáint, foréigneach. Tugann Sinn
Féin droim láimhe do na mionghrúpaí sin go poiblí ach tá sé ar
chumas na bhfaicsean éagsúil daoine a mharú. I mí na Samhna
2012, dhúnmharaigh siad an bairdéir príosúin David Black; in
Aibreán 2011 maraíodh an póilín Ronan Kerr in ionsaí carr-
bhuama; agus is minic a thiontaigh siad a gcuid gunnaí ar a chéile
le blianta beaga anuas.
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Ach fiú muna bhfuil ach beagán tacaíochta acu i measc an
phobail náisiúnaigh, is féidir leo bac a chur ar an dul chun cinn atá
á dhéanamh. Is cara acu san obair sin, ar ndóigh, na haontachtaithe
sin ar mhaith leo pilleadh ar laethanta órga na himpireachta ó
thuaidh nuair a bhí an smacht ag taobh amháin agus grabhróga ag
an taobh eile. Agus tú ag éisteacht le hurlabhraithe na n-easaontóirí
foréigneacha poblachtacha agus urlabhraithe an dreama is binbí
sa DUP nó an TUV, dar leat gur an chaint nimhiúil chéanna atá
ann agus nach bhfuil sa difear eatarthu ach na hainmneacha. Ach
go díreach mar a dhiúltaigh mé orlach a ghéilleadh do lucht an
‘Ní hea’ ar thaobh na n-aontachtaithe, ní raibh rún agam mar
chéad-saoránach ligean do lucht an aineolais ar an taobh
phoblachtach muid a chur de dhroim seoil. Ach ba bheag a shíl mé
go dtiocfadh an dúshlán is mó ó na heasaontóirí ag aimsir na
Nollag.

Tháinig 15,000 duine isteach go lár Bhéal Feirste ar 16
Samhain le lasadh na soilse ar an chrann Nollag taobh amuigh de
Halla na Cathrach a cheiliúradh. Ba é mo pháirtí san obair sin —
an mhuc cháiliúil Peppa Pig — a mheall na sluaite chuig an ócáid
bhliantúil a chuireann tús le séasúr na Nollag i mBéal Feirste. Is
ag an Nollaig is mó a dhéanann lucht trádála i lár na cathrach a
gcuid airgid don bhliain; bíonn na siopaí dubh le daoine agus tráth
cheiliúrtha atá ann d’fhoirne oifigí agus don phobal i gcoitinne a
thagann isteach go lár na cathrach. Bíonn aonach ‘mór-roinne’ ar
leith ann ar thailte Halla na Cathrach roimh an Nollaig agus
seiribhísí laethúla carúl in ionaid éagsúla. Tráth na Nollag, tagann
an pobal le chéile leis an méid atá bainte amach acu le bliain anuas
a cheiliúradh. Tá an Nollaig speisialta in achan chathair san
iarthar ach bhí cúis ar leith ag pobal Bhéal Feirste a bheith buíoch
as féile shíochánta: phléasc agóid na mbratach aimsir na Nollag
2012. Dhruid léirsitheoirí na príomhbhóithre isteach go lár na
cathrach, cuireadh cóisirí Nollag ar ceal, bánaíodh na bialanna,
bhí droch-Nollaig ag siopadóirí, ag úinéirí bialann agus ag oibrithe
óstáin agus tacsaithe a bhí ag brath ar bhrú na Nollag le cúpla punt
breise a shaothrú. Agus theip go hiomlán ar mhargadh na mór-
roinne: b’éigean é a dhruidim nuair a thosaigh an chéad agóid
mhíofar ag Halla na Cathrach, tráthnóna an 2 Nollaig 2012 — an
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oíche a vótáil muid mar chomhairleoirí le bratach na Breataine a
bhaint anuas. D’eagraigh na dílseoirí léirsithe agus mórshiúlta
seicteacha i lár na cathrach gach Satharn ag tarraingt ar Nollaig
2012 — ní sin an fháilte a ba mhaith leat a chur roimh shiopaeirí!
Mar sin de, bhí faoiseamh le mothú san aer aimsir na Nollag 2013
de bharr an bhagairt sin don daonlathas a bheith anois taobh thiar
dínn.

Agus i measc an phobail aontachtaigh, mhothaigh mé gur mhó
i bhfad an fonn a bhí ar dhaoine síocháin a dhéanamh ná filleadh
ar na seanargóintí. Ba é mantra na n-easaontóirí poblachtacha nach
raibh a dhath athraithe ach chonacthas dom go raibh athrú i meon
agus i gcroí na n-aontachtaithe. Chonaic mé míorúiltí beaga gach
lá a thug dóchas dom go mb’fhéidir croíthe daoine a athrú;
d’ainneoin a ndeir na fíréin fhéincheaptha phoblachtacha, ní
dealbha sinn a bhfuil croí cloiche ionainn. Agus as siocair mo
chúlra chorraigh féin i Halla na Cathrach, ní raibh mé ag dul a
ghlacadh le léachtaí ó dhuine ar bith a bhí ag maíomh go raibh
siad ‘ní ba phoblachtaí’ ná mé.

Mar pháiste, shiúil mé trí luaithreach Shráid Bombay in 1969,
tháinig mé in aois le linn stailceanna ocrais 1981 nuair nach raibh
MP, Teachta Dála ná comhairleoir contae (ach sa bheag) sásta
seasamh leis an chosmhuintir ó thuaidh, sheas mé thar chorp Alan
Lundy i dteach Alex Maskey ar lá na n-oibrithe 1993 agus cúl a
chinn pollta ag piléir, sheas mé le pobal a throid nuair a ba ghá
troid ach fosta a raibh sé de mhisneach iontu síocháin a dhéanamh
nuair a tháinig tráth síochána. Mar sin, gach uair a raibh sé de
phribhléid agam a bheith bainteach le hócáid a chothaigh an
t-athmhuintearas, rug mé greim dhá lámh air. Ba sin an scéal nuair
a tháinig an tUrramach Ian Paisley agus an tUachtarán Micheál D.
Ó hUiginn go Halla na Cathrach i mí na Samhna 2013 — cuairt
dheireanach an Fhir Mhóir ar Halla na Cathrach mar a tharla sé.

Bhí said ann ar cuireadh ó Ian Adamson, aontachtach, iar-
ardmhéara ar Bhéal Feirste 1996-97 (vótáil sé i gcónaí i m’éadan
sna laethanta sin ach ní raibh a chroí san obair!), agus ón ghrúpa
a bhunaigh sé, Acadamh Ullans. Tionscnaíodh an tAcadamh le
meas a léiriú ar an Ultais agus ar Ghaeilge Uladh ach de réir a
chéile dhírigh siad a n-aird ar chomóradh cuí a dhéanamh ar
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mhairbh na hÉireann sa Chéad Chogadh Domhanda. Tugann an
Dr Adamson ‘Ullans’ ar an chultúr Albanach in Ultaibh agus
‘Ulidian’ ar an traidisiún Ghaelach in Ultaibh. Déan arán nó
brachán de sin, a chairde, ach is ambasadóir iontach ar son na
síochána an dochtúir céanna (agus is dochtúir teaghlaigh é, chan
dochtúir ollscoile!). Ag an ócáid, labhair an tUachtarán go tuis-
ceanach ar an tuaisceart — is léir go bhfuil bá ar leith aige le pobal
an Tuaiscirt — é ag moladh gur chóir an stair a úsáid mar “uirlis
athmhuintearais”. Mhol mé féin an Dr Paisley (nár dhochtúir
leighis é!) mar Ultach agus mar Éireannach a rinne cion fir ar son
na síochána nuair a thug sé an feidhmeannas ó thuaidh ar ais ón
uaigh in 2007. Bhí sé anbhann go leor agus rud beag trína chéile
agus é ar cuairt sa Halla agus tá mé den tuairim gur ag smaoineamh
ar Mhicheál D. Ó hUiginn a bhí sé nuair a dúirt sé leis an Belfast
Telegraph faoin teideal ‘Ian Paisley on Máirtín Ó Muilleoir’: “We
meet, we don’t draw swords. We don’t have a row. We have certain
things that are precious to one another. We believe that every man
has the right to hold on to what he believes is good. But, as I see
it, there is a lot of breakdown now among people, and they are
beginning to see that there is a unity between one part of Ireland
and the other. That doesn’t mean that the Ulster unionists are all
going to bow down to them, and it doesn’t mean that Dublin is
going to bow down too. It means that we see one another, we
understand one another, and while we hold strong to what we
believe, we believe that they have just as much right.”

Is léir nach dtaitneodh an dearcadh físiúil sin leis an mhuintir
is diongbháilte sa DUP agus ar ndóigh, thit Ian Paisley amach le
ceannairí an DUP faoin tráth sin. Sular fhág sé féin is a bhean
Eileen an parlús, bhronn mé cóip de Tears in Rain air, an leabhrán
a scríobh mé faoi na healaíona mar ghléas tógála síochána. Bhí
pictiúr Ian Paisley agus Martin McGuinness taobh leis ar an
chlúdach, péintéireacht chlúiteach a rinne an t-ealaíontóir
radacach Sasanach Conrad Atkinson faoin teideal, ‘The New
Northern Ireland Wallpaper’.

Bhí a bhean ag taobh Ian fad is a bhí sé ar cuairt ar Halla na
Cathrach agus í ag cuidiú leis rudaí a thabhairt chun cuimhne. Bhí
seans agam agus iad beirt cruinn buíochas a ghabháil leo as
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teachtaireacht dea-mhéine a sheoladh chugam — via Martin
McGuinness — i ndiaidh eachtra Woodvale. D’iarr mé orthu fosta
scéala a chur chuig a n-iníon Rhonda go raibh mé ag cur a tuairisce
agus go raibh súil as agam go raibh sí ag déanamh go maith. Ba
mhinic mé féin is Rhonda i mbun spairne sna hochtóidí ar
Chomhairle Bhéal Feirste.

(Fuair Ian Paisley bás ar 12 Meán Fómhair 2014, grásta ó Dhia
air.)

Ar 24 Samhain, ocht lá i ndiaidh lasadh na soilse Nollag,
rinneadh iarracht cos i bpoll a chur le séasúr na Nollag i mBéal
Feirste nuair a d’fhág ceann de na mionghrúpaí poblachtacha
buama i gcarr san ionad siopadóireachta is mó i lár na cathrach. Go
hádhúil, níor phléasc an buama sin ach ba léir go raibh an Nollaig
féin ina targaid ag na Grincheanna seo nach ndearna iarracht ar
bith a ngníomhartha a chosaint ná a mhíniú. Ach bhí pobal na
cathrach chomh daingean céanna nach ligfí do dhream ar bith an
Nollaig a chealú. Labhair an Santa Dubh, an tUrramach John
Mann, a bhí ar bhigil charthanach taobh amuigh d’Ardeaglais
Naomh Ana, ar son na cathrach ar fad: “Tá an saol ag leanstan ar
aghaidh, beag bean ar na buamaí,” ar seisean. “Tá cuid mhór
daoine thart, fiú más léir go bhfuil tuilleadh slándála ann.” Bhí an
dearcadh sin fairsing ach mhothaigh mé go raibh dualgas ar
phoblachtaithe a bheith láidir feiceálach agus feachtas seo na
n-easaontóirí sa mhullach orainn.

Ó mo thaobhsa de, throid an pobal poblachtach go misniúil ar
son a gceart ar feadh 30 bliain agus bhí rún agam a bheith chomh
dícheallach céanna agus an tsíocháin le cosaint. Agus bhí faill
againn aontas na cathrach a chur ar taispeáint nuair a d’éag Nelson
Mandela, prionsa na síochána, ag tús na Nollag. Ag labhairt ag
ócáidí in Chicago a bhí mé nuair a cailleadh Madiba ach osclaíodh
leabhar combhróin i Halla na Cathrach agus nuair a phill mé,
chuaigh mé i bpáirt le Déan Bhéal Feirste, an tUrramach John
Mann agus ár gcairde sna heagrais Afracacha le searmanas
cuimhneacháin a eagrú in Ardeaglais Naomh Ana. Dathanna
bhratach na hAfraice Theas a shoilsigh Halla na Cathrach ar an lá
a cuireadh Nelson Mandela. Bhí an searmanas féin corrach
tochtach, go háirithe nuair a léigh an file ón Afraic Theas Nandi
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Joli dánta coscracha. Bhí sleachta as óráidí cheannaire an ANC
roghnaithe ag an Urramach Mann le léamh amach. Thug sé sliocht
domsa ó Mhandela a bhí feiliúnach, dar liom, agus lucht na
mioscaise ag scaipeadh shoiscéal na coimhlinte.

“An dtig linn a rá le cinnteacht gur féidir linn a fhógairt nach
ndéanfar choíche arís blár loiscthe faoi shluaite achrainn
náisúntachta, reiligiúin, cine ná teanga d’ilchríocha, de thíortha
ná de phobail? An dtabharfaimid aghaidh ar an dushlán a leag an
stair orainn, a chinntiú go rachaidh acmhainn ollmhór an
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domhain i gcomhair fás sa gheilleagar chun sochair d’iomlán ár
muintire seachas an chuid is cumhachtaí? Caithfimid de shíor cur
in éadan chlaonadh an dúchais i dtreo ghlóiriú arm, adhradh an
fhoréigin, a d’eascair ón dallamullóg go dtig le cumas marfach an
éagoir a bhuanú, nó gur dul i muinín na láimhe láidre an dóigh is
fearr le conspóidí a réiteach.”

Ach ba é an tUrramach Jesse Jackson, cara dílis Bhéal Feirste,
is fearr a chuir síos ar thábhacht Mandela, dar liom, nuair a dúirt
sé: ‘He chose to get ahead rather than to get even. He chose
reconciliation over revenge and retaliation.”

Cluas bhodhar a thug maithe móra an domhain don tsoiscéal
sin ach bhí daoine inár gcathair féin a bhí chomh bodhar céanna.
Dé hAoine 13 Nollaig, tháinig buamadóir isteach go dtí Ceathrú
na hArdeaglaise i lár na cathrach gur fhág sé buama i mála ar an
tsráid. Bhí daoine á dtreorú as an cheantar nuair a phléasc an
buama. A bhuí le Dia nár gortaíodh aon duine ach mar a bhí na
buamadóirí ag súil, rinne sé damáiste mór do ghnó lár na cathrach
an oíche sin. Is é an Aoine sin an tráthnóna is gnóthaí le haghaidh
cóisirí oifige Nollag agus b’éigean na céadta a dhíbirt as bialanna
nuair a tháinig an rabhadh isteach, thart faoina sé a chlog, go raibh
buama fágtha sa cheantar. Ar ndóigh, thuig lucht an ionsaithe gur
sin an t-am ab fhearr a d’fhéadfadh siad dochar a dhéanamh do
thrádáil agus do spiorad na Nollag. Ba bheag aithne a bhí acu ar
spiorad dochloíte na ndaoine, ámh, mar cé go raibh orthu bogadh
amach as an cheantar ina raibh an buama, bhog go leor acu chuig
ceantair eile i lár na cathrach le go leanfadh an ceiliúradh leis.

Bhí mé féin ag cóisir Nollag le cór aerach Bhéal Feirste, Quire,
i ndeisceart na cathrach nuair a tháinig scéala an phléascáin
chugam. Tugadh le fios dom nach raibh éinne gortaithe. Is é cus-
póir na n-easaontóirí — dreamanna beaga bídeacha — poiblíocht
a tharraingt chucu féin agus sceon a scaipeadh i measc an phobail.
Chomh maith le cur isteach ar cheiliúradh na Nollag ar an oíche
sin, bhí súil as acu fosta daoine a scanrú le nach dtiocfadh siad
isteach sa chathair ar chor ar bith ag an Nollaig. Mar sin de, bhí mé
ag iarraidh gan ocsaigin a thabhairt don straitéis sin, rud a
tharlódh dá bpléifinn leis an ionsaí mar a bheadh éigeandáil ann.
Ina áit sin, d’fhan mé ag an cheolchoirm go dtí i ndiaidh an naoi
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a chlog. I measc na n-amhrán a cheol Quire dá lucht éisteachta, a
tháinig as gach cearn de Bhéal Feirste, bhí ‘Chasing Cars’ le Snow
Patrol, banna dár gcuid féin, a bhfuil na focail seo ann:

“I need your grace
To remind me
To find my own.”

Thug mé an carr oifigiúil síos ansin go dtí láthair an bhuama agus
as sin chuig Halla na Cathrach áit a raibh dídean tugtha do theagh-
laigh a bogadh as a n-árasáin a dheas do Cheathrú na hArdeaglaise.
Árasáin shóisialta a bhí i gcuid acu seo inar chónaigh daoine
breátha ar bheag de mhaoin an tsaoil a bhí acu, máithreacha singil
ina measc.

Faoin am a bhain mé Halla na Cathrach amach, ní raibh ach
dornán teaghlach fágtha. Rinne mé súgradh le cuid de na páistí
agus labhair mé lena dtuismitheoirí. Bhí bean amháin a d’aithin
mé nó bhí a seanathair ar dhuine de na poblachtaithe ba mhisniúla
dá bhfaca mé riamh. Agus mé i mo dhéagóir i mBaile Andarsan,
chonaic mé é i ndeabhaidh gunna le saighdiúirí na Breataine ar
mo shráid féin. Ba dhiabhalta an mhaise do dhream ar bith í a chur
óna teach lena páistí i mbéal na Nollag.

Bhí mé i gcuideachta na dteaghlach nuair a tháinig scéala ón
PSNI go raibh an ceantar slán arís agus cead ag na teaghlaigh
pilleadh abhaile. Rinne mé an rud a dhéanfadh méara ar bith: thug
mé síob abhaile do chuid acu i gcarr an ardmhéara. Thug sin scéal
do na páistí le hinsint ar scoil an tseachtain dár gcionn! Ansin
sular thug mé féin aghaidh ar an bhaile, bhuail mé isteach chuig
ceannairí na bpóilíní a bhí ar diúité sa stáisiún péas i lár na
cathrach. Bhí teachtaireacht shoiléir ann do gach duine: ní raibh
na hionsaithe seo á ndéanamh in ainm náisiúnaithe.

An mhaidin dár gcionn, fuair mé mo sháith scairteanna,
tvuíteanna agus teachtaireachtaí gutháin is rphoist ag tacú le mo
sheasaimh in éadan lucht buamála agus do mo mholadh as na
teaghlaigh a thiomáint abhaile i mo limo. I measc na scairteanna
gutháin sin, bhí scairt on leasChéad-Aire Martin McGuinness — a
thvuíteáil a thacaíocht dom — agus scairt ó Stát-Rúnaí an Tuais-
cirt, Theresa Villiers. Bhí ráflaí ann ar feadh an lae go mb’fhéidir
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go scairtfeadh an Chéad-Aire Peter Robinson orm fosta, rud a
léireodh, gan amhras, aontas na cathrach, ach níor tháinig an scairt
sin.

An Luan ina dhiaidh, tháinig príomhchonstábla an PSNI, Matt
Baggott, go Halla na Cathrach agus shiúil muid beirt thart ar
mhargadh na Nollag ar léana Halla na Cathrach agus ansin a fhad
le láthair na pléisce. Má bhí lucht na mbuamaí ag iarraidh daoine
a dhíbirt ó lár na cathrach, bhí mise ag agairt an phobail gan
géilleadh do bhagairt ná do bhuama ach coinneáil orthu ag triall
ar lár a gcathrach féin. Cérbh iad lucht an scriosta lena rá linne cé
acu a bhí nó nach raibh cead againn an Nollaig a cheiliúradh? Níor
chuir sé stop iomlán leis na hionsaithe, ar an drochuair — ní ba
chóngaraí don Nollaig, phléasc buama loiscneach agus fear ar tí é
a fhágáil i siopa gailf i lár na cathrach agus thug sé na cosa leis
sular rugadh air — ach creidim gur thug sé muinín do dhaoine nár
ligeadh do dhrongadóirí ‘no-go area’ a dhéanamh de lár Bhéal
Feirste. Creidim gur aithin pobal na cathrach go raibh an
t-ardmhéara mar urlabhraí acu uilig sna cúrsaí sin a dhéanfadh
sainmhíniú ar thodhchaí Bhéal Feirste. An oíche i ndiaidh an
phléasctha, bhí mé in eaglais Phreispitéireach do cheolchoirm le
Cór Soiscéalach Bhéal Feirste agus nuair a cuireadh in aithne mé
don tslua a líon an eaglais, níl amhras ar bith orm ach go raibh
eachtraí Cheathrú na hArdeaglaise ina n-intinn acu nuair a chuir
siad fáilte mhór chroíúil romham. Agus nuair a cheol an cór ‘Ain’t
No Stoppin’ Us Now’, bhí siad ag tabhairt ‘cue’ na cathrach dúinn
uilig. Ar an Domhnach, thaistil mé go tuaisceart na cathrach a
thréaslú le cór eile trasphobail, Cór Pobail Chnoc na hUaimhe.
Ghabh mé buíochas leo as a bheith ag ardú mheanma na cathrach
ag an uair áirithe seo nuair a bhí muid faoi ionsaí. Thuig siad an
teachtaireacht fiú murar luaigh mé an eachtra agus lena n-amhráin
thug siad a bhfreagra ceolmhar féin ar lucht na loitiméireachta.
Bhí úinéir bialainne a dheas do láthair an phléascáin a chuir an
dearcadh céanna i dteanga shráide Bhéal Feirste dom: “We won’t
be deflected by this bullshit.”

Le linn na laethanta sin, rinne mé féin iarracht an ceantar ina
raibh an phléasc a thaithí. Bhí mé i mo shuí liom féin i gceann de
na bialanna a dheas do láthair na pléisce ag am lóin, seachtain níos
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moille, nuair a tháinig fear chugam. Is iondúil sna cúrsaí seo go
mbíonn sé le léamh as an chomharthaíocht choirp cén cineál
comhrá atá i ndán duit agus is amhlaidh thuig mé go raibh rud
níos doimhne le rá ag an fhear seo ná ‘dia duit’.

Agus ceart go leor, nuair a bhí mé molta aige as seasamh suas
do na buamadóirí, ar seisean, “Mharaigh sibh m’athair.” Is ag
tagairt don IRA a bhí sé. Conraitheoir mór le rá as Co Thír Eoghain
a bhí ina athair, Séamus McAvoy (46), a bhí ag soláthar botháin
shoghluaiste don RUC nuair a chaith an IRA é in 1985. “Ní raibh
sé ach amuigh ag déanamh a chuid oibre le bia a chur ar an tábla
dár dteaghlach,” ar seisean.

Cibé dearcadh atá agat ar an ráiteas sin, bhí sé mar chomhartha
domsa ar na cneácha a bhí le cneasú go fóill. Ar bhealach, ní ceist
ceart nó mícheart é — tá a léamh féin ar an stair ag gach taobh —
ach cad é mar is féidir linn tarraingt le chéile san am atá le
theacht? Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine agus má táimid
le dul chun cinn a dhéanamh, beidh orainn aghaidh a thabhairt ar
an am atá thart go hionraic ach fosta beidh orainn a bheith sásta
maithiúnas a thabhairt don mhuintir a ghortaigh muid. Agus san
obair thógála síochána sin, tá mé cinnte den méid seo: ní féidir
tabhairt isteach do dhreamanna dineasár gan tacaíocht ar mhaith
leo an Nollaig nó an todhchaí a chealú.

Agus tá daoine ar an taobh aontachtach fosta a líonfadh stocaí
Nollag na bpáistí le gual. Nuair a fógraíodh gur mise a lasfadh na
soilse ar chrann Nollag i bhFionnachaidh i mo thoghcheantar féin,
bhagair lucht bratach go scriosfadh siad an ócáid. An dream a bhí
ag eagrú na hócáide — lucht gnónna beaga a bhí ar theann a
ndíchill ag iarraidh leas an uile dhuine a dhéanamh — cuireadh
brú uafásach orthu an cuireadh a tharraingt siar. Dúirt an PSNI go
gcuirfeadh siad níos mó oifigeach chun na hócáide dá mba mhaith
liom a bheith i láthair. Labhair mé le mo chomhaireoirí i Sinn Féin
agus le foireann na hoifige agus ag an bhomaite dheireanach,
d’aontaigh muid uilig nach rachainn ar eagla go dtabharfainn
leithscéal do dhobhráin ócáid fhéilteach a scrios. Socraíodh go
lasfadh páiste ón cheantar na soilse.

In áit dul ann, chuaigh mé chuig caifé i lár na cathrach. Ach bhí
tochas i mo chosa. Scairt mé ar an ionad lena fháil amach an raibh
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agóid ann agus dúradh liom go raibh roinnt dílseoirí ann ach go
raibh siad ag fanacht siar. Sa bhomaite, d’athraigh mé m’intinn.
Isteach sa charr oifigiúil liom. Bhain muid Fionnachaidh amach go
díreach agus na soilse á lasadh. Bhí mé ag caint ar an ghuthán le
fear as Sinn Féin a bhí ag fanacht liom ann agus a gheall cosaint
bhreise dom dá mba ghá. Bhí brú tráchta ár moilliú agus léim mé
amach as an charr gur rith mé i dtreo an chrainn — a bhí dorcha
ar fad. Nuair a chonaic mo chomrádaí sin, shíl sé go raibh duine
éigin sa tóir orm! Ach bhí mé ann soicind sular las an cailín beag
na soilse agus bhí deis agam cúpla focal a rá leis an tslua — a bhí
dall ar fad ar an chúlra don ócáid. Níor scéal mór é ach arís bhí
tugtha le fios againn d’ainbhiosáin nach ndeachtódh siad mo
dhialann dom.

Agus Nollaig mhór mhaith duit féin!
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Fuinneamh
dearfach

Bhí na laethanta ag sleamhnú uaim — mar a léirigh mo chlog
uaireanta dom — na tograí ag carnadh agus bhí muid gnóthach ar
an iliomad fronta. Go luath sa bhliain ur, iarradh orm ionad
Gaeilge, Turas, a oscailt in Skainos, ionad pobail agus paidreacha
na Modhach in oirthear Bhéal Feirste. Dea-chomhartha do Bhéal
Feirste a bhí ann ionad Gaeilge a bheith ar Bhóthar Bhaile Nua na
hArda agus bhí an dineamó a bhí i mbun an togra, Linda Ervine
(deirfiúr cleamhnais le David Ervine, ceannaire an PUP nach
maireann) ina heiseamláir do gach duine sa chathair. Bhí sí
neamheaglach: nuair a thug an tOrd Buí fúithi as Gaeilge a
theagasc i gceantar aontachtach, chuaigh sí i ngleic lena gceannairí
agus mhínigh nach raibh polaitíocht ag teangacha agus go raibh
oiread de cheart aicise ar an Ghaeilge mar oidhreacht agus a bhí ag
an náisiúnaí. Mar sin féin, níorbh éigean di cuireadh a thabhairt
don ardmhéara an oscailt a dhéanamh agus ba mhór agam an
cuireadh sin. Bhí roinnt polaiteoirí aontachtacha i láthair, ina
measc an comhairleoir críonna de chuid an PUP an Dr John Kyle,
nuair a labhair mé i nGaeilge agus i mBéarla ag an oscailt. Dúirt mé
go raibh an tionscnamh foghlama Gaeilge i gcroílár oirthear Bhéal
Feirste chomh tábhachtach do thodhchaí na Gaeilge in 2014 agus
a bhí bunú Ghaeltacht Bhóthar Seoighe in iarthar na cathrach in
1969. Cad chuige nach dtiocfadh slánú na Gaeilge as
cúngshráideanna oirthear Bhéal Feirste anseo i bpríomhchathair
na Gaeilge in Éirinn?
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Choinnigh muid an fócas ar an athmhuintearas agus ar chruthú
jabanna. Bhí Féile na gCeithre Choirneál de chuid na n-eaglaisí
Críostaí ar fud na cathrach i mí Eanáir agus ag deireadh na míosa
sin, tháinig toscaireacht ghnó as New Brunswick, New Jersey, faoi
cheannasaíocht an mhéara, Jim Cahill. Ba é seo an chéad mhisean
gnó as SAM go Béal Feirste le 20 bliain anuas. Ní féidir earra a
dhíol — sa chás seo, an chathair mar ionad trádála agus
infheistíochta — gan daoine a mhealladh isteach sa tsiopa.

Ach thug an bhliain úr deis dom go húrnua dlús a chur leis an
obair in aghaidh na bochtaineachta. Glactar leis sna meáin in
amanna gur cuid nádúrtha den tsaol é an bhochtaineacht. Ní sin
an tuairim atá agam féin, agus tchítear dom go bhfuil
ceannasaíocht ag teacht ó mhéaraí ar fud an domhain san obair
thábhachtach seo ar son na mbocht. Agus é ag caint ag an
chomhdháil bhliantúil s’aige i Nua-Eabhrac, thug Bill Clinton
“outrage” ar an bhochtaineacht agus é ag meabhrú dúinn an
saibhreas atá ann ar fud an domhain. Agus tá na méaraí ar Nua-
Eabhrac agus ar Bhostún ag tabhairt aghaidh ar an bhochtaineacht
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ar bhealach nach ndéantar in Éirinn ná sa Bhreatain, áit a bhfuil
an chumhacht lárnaithe sna rialtais logánta nó ‘náisiúnta’. Nuair
a insealbhaíodh é sa chéad mhí den bhliain, dúirt méara Nua-
Eabhrac, Bill de Blasio, go dtabharfadh sé “dead aim” ar an
bhochtaineacht agus thug méara nuathofa Bhostúin, Marty Walsh,
le fios ina chéad óráid go raibh rún aige dul i ngleic leis an
éagothroime idir scálaí pá ina chathair féin. Ba é ceannaire Shinn
Féin i Halla na Cathrach, Jim McVeigh, ba mhó a bhí ag tiomáint
na troda in aghaidh na bochtaineachta i mBéal Feirste. Fiú mura
raibh an chumhacht ag Halla na Cathrach na hathruithe a
dhéanamh a thabharfadh post agus tuarastal cothrom do chách, ba
mhian leis nach mbeadh an Chomhairle balbh ar an cheist sin.
Bhrúigh sé polasaí ar an bhochtaineacht tríd an Chomhairle — cé
go bhfuil bochtaineacht i mBéal Feirste ó tháinig ann dithe, ní
raibh riamh roimhe sin polasaithe ann le dul in adharca leis an
fhadhb. De réir na carthanachta Barnardo’s, tá 44,000 páiste ar an
anás sa Tuaisceart agus 56,000 eile atá bocht. D’ainneoin a ndeir an
Bíobla, ní dóigh liom gur gá go mbeadh na bochta linn go deo. Bhí
ceannasaíocht tugtha ag an Chomhairle fosta ina gcuid fiontar féin:
plean infheistíochta £150m, polasaithe láidre le poist a chur ar
fáil do dhaoine gan obair ar na tograí caipitil sin, agus tionscnaimh
athghiniúna eacnamaíochta sna ceantair is lú a riartar orthu sa
chathair.

Nuair a bhí mise ag fás aníos sna seascaidí is sna seachtóidí,
bhíodh an dífhostaíocht go forleathan sa phobal arb as mé agus ba
mhinic iad coiscthe sna háiteanna is mó a raibh obair ar fáil iontu
— an longlann, Oibreacha Sirocco, Monarcha Mackie, Short
Brothers — ach bhí líontán sábhála sóisialta ann do na bochta. An
lá inniu tá an líontán sin á bhaint ar shiúl in ainm na
heacnamaíochta nua — an ‘déine’. Nach íorónta é sin: tháinig
pobal uasal Bhéal Feirste trí chogadh míthrócaireach 30 bliain ach
sa domhan nua gheal seo, níl siad i dteideal na gceart eacnamaíoch
a bhí acu sna blianta ba dhuairce!

Faoin chur chuige nua eacnamaíoch seo, ionsaítear na daoine
is lú áiseanna, an mhuintir is boichte, agus tugtar a thuilleadh
faoiseamh cánach don mhuintir is saibhre. Is fada idir an soiscéal
sin agus teachtaireacht an Bhíobla (leabhar ar minic é i lámha na
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gceannairí a adhraíonn an eacnamaíocht nua seo) gur mé
coimeádaí mo dhearthár mé. De réir mar a stróiceann na maithe
móra an córas leasa shóisialta as a chéile, cé a ghlacfaidh áit an
stáit maidir le cúram a thabhairt don bhocht, don duine gan obair,
don duine gan dídean? Na heaglaisí, ar ndóigh. Ní nach ionadh,
mar sin, gurb iad na heaglaisí is láidre atá ag labhairt amach in
aghaidh chultúr seo na gciorruithe a réab tríd an Bhreatain agus atá
anois á bhrú ar na Sé Chontae. Dúirt an tArdeaspag Vincent
Nichols, ceannaire Chaitlicigh na Breataine, i bhFeabhra 2014, gur
“náire shaolta” a bhí sna ciorruithe. Dúirt sé gur cur chuige
pionósach a bhí sa chóras maidir le híocaíochtaí leasa shóisialta a
iarraidh. “For a country of affluence,” ar seisean, “that, quite
frankly, is a disgrace.” An mhí chéanna, dúirt ceannairí na
nAnglacánach sa Bhreatain go raibh méadú ollmhór ar an dearóile
as siocair ‘leasú’ an rialtais ar an chóras leasa shóisialta. Bhí
corradh le leathmhilliún duine i ndiaidh cuairt a thabhairt ar
bhainc bhia mar gheall ar na ciorruithe le naoi mí anuas. Ar
siadsan: “We must, as a society, face up to the fact that over half
of people using food banks have been put in that situation by
cutbacks to and failures in the benefit system, whether it be
payment delays or punitive sanctions.”

I m’ardmhéara dom, chonaic mé na forbairtí nua sin: daoine á
gcaitheamh ar leataobh ag an stát agus na heaglaisí ag déanamh a
ndíchill riar orthu. Tá an cur chuige sin feicthe agam go rímhinic
sna Stáit: in Lawrence Massachusetts, bhí mé lá ag brú do dhaoine
gan dídean a scaip beartáin bhia uair amháin sa tseachtain.
Tháinig an scuaine amach as an bhrú, síos an tsráid agus thart an
coirneál. In San Francisco, tá idir 3,000 agus 5,000 ina gcónaí ar na
sráideanna. Más sin an fhís atá ag Tóraithe sna hoileáin seo dár
bpobal, go raibh fada uaim í. I sochaí atruach, ba chóir iarracht a
dhéanamh ceart agus dínit na fostaíochta a chur ar fáil do chách.
Ach ba léir ón fhás ollmhór ar na bainc bhia i mBéal Feirste go
raibh roth na staire ag tiontú in aghaidh na mbochtán. In áit é a
bheith mar cheart ag duine cuidiú a fháil ón stát le beatha agus
anam a choinneáil le chéile, bhí daoine á dtreorú anois chuig
carthanachtaí agus chuig eaglaisí. Agus muid timpeallaithe i
mBéal Feirste ag infheistíochtaí agus ag comhlachtaí idirnáisiúnta,
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ag foirgnimh ghalánta nua-aoiseacha, bhí sé ina dhíol náire, dar
liom, go raibh rud nua sa chathair nach raibh ann le linn bhlianta
an chogaidh: bainc bhia.

Thug mé ceannairí na cathrach le chéile i mí Eanáir ag Fóram
Cathrach in aghaidh an Bhochtanais. Fiú mura raibh an
chumhacht agamsa mar mhéara ná ag an Chomhairle mar eagras
an fhadhb ollmhór seo a fhuascailt, bhí muid ag tabhairt le fios
nach ligfí don rialtas na bochta a sceanadh is muid inár dtost. I
gcathair ina raibh caint gach lá ar bhratacha, ní miste am a
chaitheamh fosta ag caint ar an bhochtanas. Is cathair mhór é Béal
Feirste, rómhór le ligean don éagothroime an chathair a lot orainn.
Cé gur dhúirt lucht ár gcáinte sna meáin gur bheag ab fhiú don
Chomhairle a bheith ag plé uafás na bochtaineachta mar ní raibh,
dar leo, na cumhachtaí againn lena leigheas, chonacthas dom nach
raibh sin fíor sa mhéid is go raibh £150m á chaitheamh ag an
Chomhairle ar thograí nua caipitil. Ar na saolta seo, agus buiséid
á spochadh, ní beag an méid é sin. Bheadh tionchar díreach ag an
infheistíocht sin ar chúrsaí fostaíochta. Le linn mo mhéarachta,
d’fhógair an Chomhairle plean le hionad comhdhála a thógáil sa
chathair ar chostas £30m; tionscnamh a chuirfeadh 400 jab ar fáil
do na tógálaithe agus a mheallfadh 25,000 cuairteoir breise chun
na cathrach, a chaithfeadh £39m agus iad linn.

Dála na bochtaineachta, bhí an seicteachas agus an ciníochas ag
sciúrsáil na cathrach. Ní thar oíche a chloífear an seicteachas agus
tá sé beo bríomhar ar an dá thaobh den bhalla síochána i mBéal
Feirste. Ach chonacthas dom go raibh an pobal Protastúnach i
gcoitinne sásta seasamh a dhéanamh in aghaidh na n-antoisceach
agus caidreamh a bheith acu liom, fiú mura mbeadh a gceannairí
polaitiúla sásta a leithéid a mholadh. Samhlaigh an dul chun cinn
a d’fhéadfaí a dhéanamh dá mba rud é gur fhreastail na ceannairí
aontachtacha an t-áiméar i ndiaidh ionsaí Woodvale lena rá lena
bpobal fáilte mhór a chur roimh an ardmhéara isteach go dtí na
ceantair aontachtacha. Ina áit sin, chúlaigh siad roimh an
daoscarshlua. Nuair a ghlac mé féinín le Peter Robinson, Arlene
Foster agus Martin McGuinness ag tús an Giro i mí na Bealtaine
2014, phléasc raic sa DUP. Dúradh liom go raibh Gregory Campbell
ón DUP ar na polaiteoirí a chuir a míshásamh in iúl dá
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gcomhghleacithe. Rinneadh an pictiúr céanna a atvuíteáil níos mó
ná 300 uair; ba léir gur shantaigh an phobal a leithéid a fheiceáil
mar chomhartha ar an dul chun cinn a bhí déanta — agus an Giro
mar fhianaise ar an athrú sin. Ní mar sin a tharla, áfach. Maidin lá
arna mhárach, tháinig duine de stiúrthóirí Bhord Turasóireachta
Thuaisceart Éireann chugam ag iarraidh orm gan féinphic ar bith
eile a ghlacadh leis an Chéad-Aire. Choinnigh mé an i-fón i mo
phóca don chuid eile den lá nuair a bhí an Chéad-Aire Robinson
in aice liom ach is eagal liom nach bhfuair an leasChéad-Aire
Martin McGuinness an memo céanna. Nuair a bhí an triúr againn
le chéile ag an chríoch den rás, bhain sé amach a cheamara gur
dhúirt sé, “glacaimis selfie”. Thug an Chéad-Aire a chúl leis!

Ach bhí an gnáth-Phrotastúnach níos misniúla ná na ceannairí
mar gur thuig siad an phráinn a bhí le déanamh síochána má bhí
le héirí le Béal Feirste. Nuair a bhí Féile CS Lewis in oirthear na
cathrach le seoladh agam, thuig na heagraithe go mbeadh sé ní
b’fhusa dom dá mbeadh an seoladh in áit neodrach san oirthear.
D’fhéadfadh an mhuintir chéanna a rá nach raibh siad sásta a
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bpleananna a lúbadh ar mhaithe le hardmhéara poblachtach, ach
rinne siad a mhalairt ar fad, chuir siad obair orthu féin ócáid agus
ionad (Túr Belmont a dheas do Stormont) a bhí oiriúnach dom a
óstáil. Chuaigh cinntí den chineál sin i bhfeidhm go mór orm.
Chuir siad le mo dhearcadh go rachadh an pobal aontachtach leath
bealaigh chugainn, dá rachadh muidne leath bealaigh chucu. Arís
is arís eile, cuireadh fáilte romham agus rinneadh áit dom ag
ócáidí i gceantair Phrotastúnacha nuair a bheadh sé lán chomh
furast an t-ardmhéara a fhágáil as an chlár. Agus cé nach duine mé
a bhíonn iontach tógtha faoi ghearradh ribíní nó nochtadh
plaiceanna, bhí lúcháir orm gur iarradh orm Droichead Sam
Thompson a oscailt in oirthear Bhéal Feirste in Aibreán 2014.

Ba cheardchumannaí agus drámadóir é Thompson a raibh clú
domhanda ar a dhráma coscrach faoin tseicteachas, ‘Over The
Bridge’. Ní go minic a ainmnítear foirgnimh nó sráideanna nó
droichid as ealaíontóirí i mBéal Feirste. Leoga, nuair a glacadh le
mo mholadh droichead nua coise thar an Lagán a ainmniú as an
phéintéir ildánach John Luke — droichead a d’oscail mé go
hoifigiúil mar ardmhéara le teaghlach Luke— ba sin an chéad uair
riamh a ainmníodh píosa infrastruchtúir as ealaíontóir. Bhí nós
tosaithe againn. Anois bhí Droichead Sam Thompson ar an tsaol.
Cá stopfadh sé?

Bhí mé i gcuideachta neacht Sam Thompson, Abigail Dunn,
agus an Chéad-Aire Peter Robinson nuair a ‘chomh-oscail’ muid
an droichead. An féidir meafar níos cumhachtaí do Bhéal Feirste
a shamhlú ná droichead? Tá draíocht ag baint le droichid —
Droichead an Gheata Órga in San Francisco, Droichead Brooklyn
i Nua-Eabhrac, Droichead na nOsnaí sa Venéis, Droichead
Oresund a cheanglaíonn an tSualainn agus an Danmhairg (agus a
spreag an tsraith teilifíse), Droichead na Leathphingine i mBaile
Átha Cliath agus Droichead na Síochána i nDoire. Is mó i bhfad
na droichid sin uilig ná bóthar thar abhainn nó uisce. Agus sin
mar a d’amharc mé ar Dhroichead Sam Thompson. Droichead idir
phobail a bhí ann, droichead dóchais, droichead a thug daoine le
chéile i gcathair a bhí scoilte a bharraíocht.

Bhí lá mór ceiliúrtha ann mar chuid den oscailt agus cuireadh
fáilte chroíúil romham ag achan chuid den imeacht. Bhí
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ceachtanna foghlamtha ó bhí ionsaí Woodvale ann.
Is col ceathracha iad an ciníochas agus an seicteachas i mBéal

Feirste. Agus i ndiaidh na blianta a chaitheamh ag satailt ar a
gcomharsana Caitliceacha, is fíor go raibh cuid de na
paraimíleataigh dhílseacha, in aimsir seo an tsosa cogaidh, ag
tiontú a n-airde ar choimhthígh. Ba chuma leis na bligeaird a bhí
ag ionsaí na mionlach eitneach gur Feirstigh nua a bhí sna
teaghlaigh sin nó go raibh poist ag a mbunús, go háirithe sa
tseirbhís sláinte, is iad ag cur go mór leis an chathair nua. Ní raibh
sé de chiall iontu fiú a thuiscint go raibh na pobail nua sin ag
cothú na siopaí beaga ag coirneál na sráide nó go raibh a gcuid
páistí, ar rugadh an formhór acu i mBéal Feirste, ag coinneáil suas
uimhreacha sna scoileanna logánta. Ní fhaca lucht an chiníochais
ach go raibh dath eile ar na daoine sin nó gur adhair siad ag eaglais
eile nó gur labhair siad teanga ón iasacht. Ba leor sin le manaí a
phéinteáil ar a dtithe — ‘Local Homes for Local People’ — agus
murar leor sin le iad a dhíbirt, chuirfí isteach na fuinneoga agus
chuirfí a gcuid gluaisteán le thine — agus ní raibh amhras ar bith
ar an PSNI ach go raibh an UVF taobh thiar de chuid mhór de na
hionsaithe sin.

Agus mé i mo mhéara, phléigh mé le Polannaigh agus le
Seicigh ar ruaigeadh óna dtithe iad, daoine breátha nach raibh ar
a n-aird acu ach a dteaghlaigh a thógáil, a mbeatha a thabhairt i
dtír ag dianobair, agus cúpla punt a chur abhaile. Chuir sé náire
orm go rabhthas ag rá gur príomhchathair an fhuatha san Eoraip a
bhí i mBéal Feirste agus chuir muid go mór lenár n-iarrachtaí na
pobail eitneacha a cheiliúradh. Sin an freagra ar an imeallú agus
ar an chiníochas ar ndóigh: pobail a thabhairt chugainn agus a
mbuanna agus a dtraidisiúin a cheiliúradh.

Mhéadaigh ionsaithe ciníocha céad faoin chéad idir fómhar
2013 agus fómhar 2014. Bhí nasc idir paraimíleataigh an UVF agus
na figiúirí sin mar is ionsaithe comhordaithe a bhí i gcuid de na
heachtraí ach bhí ceannasaíocht in easnamh fosta. Nuair a thug an
Tréadaí James McConnell faoin phobal Mhoslamach i mBéal
Feirste i mBealtaine 2014 — “Islam is heathen, Islam is satanic,
Islam is a doctrine spawned in hell,” ar seisean —mhéadaigh líon
na n-ionsaithe. Bhí eagla i measc na mionlach eitneach mar nach
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bhfacthas le fada. Dúirt Nisha Tandon, Indiach atá i mBéal Feirste
le 28 bliain is atá níos Feirstigh ná na Feirstigh, gur mhothaigh sí
eagla mar nár mhothaigh sí riamh roimhe le linn an ama sin. “An
bhfuilimid sábháilte?” a d’fhiafraigh sí. Mar bharr ar an donas,
chuir an Chéad-Aire ráiteas amach ag tacú leis an Pastor McConnell
— thaithíodh sé an eaglais s’aige — agus dúirt nach mbeadh trust
ar bith aige féin as Moslamaigh — ach amháin le dul chuig na
siopaí dó!

Bhí seachtain chorrach ann sular thug an Chéad-Aire cuairt ar
an ionad Mhoslamach i ndeisceart Bhéal Feirste lena leithscéal a
ghabháil go poiblí. Sa dá mhí a lean ráiteas McConnell, tháinig
méadú suntasach ar na hionsaithe ar mhionlaigh — cuid acu ar
dhaoine aonaracha i lár Bhéal Feirste i lár an lae ghil — agus cé gur
chúlaigh an tréadaí sa deireadh, nuair a ghabh na póilíní é, bhí an
dochar déanta. Mar ardmhéara, níor thug mé freagra díreach ar
ráiteas McConnell nó ar ráiteas an Chéad-Aire ach thug mé féin
cuairt ar an ionad Mhoslamach gur bhuail mé leis na hiontaobh-
aithe agus d’eagraigh mé fáiltiú sa phárlús don phobal Pholannach
is don phobal Afracach. Leag mé béim ar an tábhacht a bhí leis na
pobail eitneacha do thodhchaí Bhéal Feirste agus chosain mé ceart
na ndaoine as tíortha eile a bheith ina gcónaí agus ag obair i mBéal
Feirste. Is dream siúlach iad na hÉireannaigh agus cuireadh fáilte
rompu — chan gan troid, in amanna — ar fud an domhain. Cé
muid, mar sin, le cuairteoirí chun ár gcathrach féin a chur chun
bóthair? I mí Mheán an Fhómhair 2014, i mo thoghlach féin,
ionsaíodh teaghlach as Cuáit: dódh a gcarr agus briseadh
fuinneoga a gcomharsan arb as an Bhanglaidéis é. Chuir mé in iúl
do na meáin go raibh mo dheirfiúr Anne ina cónaí i gCuáit. “Cad
é a shílfinn dá gcuirfí a cuid fuinneog isteach as siocair gur
Éireannach í?” arsa mise.

Tá fealsúnacht fhaisisteach ag cuid de na daoine atá taobh thiar
den fheachtas shuarach seo agus iad faoi thionchar an chuid is
cúngaigeanta d’fhaisistigh na Breataine. Ach táthar gníomhach sna
háiteanna ina bhfuil an seicteachas láidir —má theagascann tú do
dhuine an dóigh leis an Phápa a chiceáil, ní fada go mbeidh fonn
air an raibí a chiceáil fosta. Ach is le ceannasaíocht neamheaglach,
le cáineadh soiléir agus le dea-shampla a chuirfear an ruaig ar an
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chiníochas. Go minic, ní sin an rud a fuarthas ó na ceannairí
aontachtacha; ina áit sin, chuala mé comhairleoirí de chuid an
DUP ag cáineadh ionsaithe ar mhionlaigh ach ag maíomh gur thuig
siad an ‘frustrachas’ a bhí ar lucht a n-ionsaithe. Nuair atá an
cáineadh patuar, tugann sé misneach don dream ciníoch. Tá píosa
fada le taisteal ag Béal Feirste mar sin, ach rud nua é sa chathair
seo fáilte a bheith roimh gach cultúr. Cuimhnigh nach bhfuil sé
ach dornán de bhlianta ó thosaigh an Chomhairle ag ceiliúradh na
Féile Pádraig. Go dtí an lá inniu, caitear leis an Ghaeilge i ngnóthaí
na Comhairle mar a bheadh teanga dara grád ann. Beidh sé tamall,
mar sin, sula dtuigfidh aontachtaithe — agus duine ar bith ar an
taobh náisiúnach atá ciníoch — gurb é Vive la Différence an mana
a ba chóir a bheith ceangailte le Béal Feirste. Caithfear áit a
thabhairt don uile dhuine sa chathair nua, bíodh an duine sin
dubh, geal, buí nó gorm, aerach nó díreach, óg nó aosta, fireann nó
baineann. Ba mhaith linn go mbeadh Béal Feirste ina cathair mhór
idirnáisiúnta ach ní bheidh sin le sonrú ina seasamh go domhanda
amháin, beidh sé le sonrú fosta sna daoine a dhéanann cónaí inár
measc.

Ba iad na hionsaithe ciníocha ar an fheisire Tionóil Anna Lo i
mBealtaine 2014 a ghríosaigh an pobal chun agóide in aghaidh
lucht an fhuatha. Bíonn muid bródúil as Béal Feirste mar chathair
a chuir go tréan in aghaidh thrádáil na sclábhaíochta. Is anseo in
eaglais Phreispitéireach Rosemary a ghlac an fear gnó Thomas
McCabe seasamh neamheaglach in aghaidh gnó uiríseal díol agus
ceannach daoine. In 1786, thug sé faoi fhir ghnó a bhí ag iarraidh
comhlacht a bhunú a rachadh ag trádáil sclábhaithe sna hIndiacha
Thiar. Agus é ina sheasamh taobh amuigh den Old Exchange ag
bun Shráid Dhún na nGall, stróic sé doiciméid bhunaithe an
chomhlachta gur dhúirt sé:

“May God wither the hand and consign the name to eternal
infamy of the man who will sign that document.”

As siocair na ceannasaíochta sin, níor ceadaíodh trádáil
sclábhaithe i mBéal Feirste.

Ba sa traidisiún sin a lean pobal Dheisceart Bhéal Feirste in
2007 nuair a thogh siad Anna Lo, bean de bhunadh Hong Kong a
rinne a baile i mBéal Feirste, chuig Tionól Stormont. Ag an am, ba
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í an chéad duine ón Áise a toghadh chuig aon pharlaimint san
Eoraip. Ní de thaisme mar sin gur ar Anna a díríodh fearg agus
gráin lucht ciníochais nuair a bhí gaoth ina seolta i ndiaidh ráitis
an Tréadaí McConnell agus an Chéad-Aire Robinson. Ag deireadh
mhí na Bealtaine, thug sí le fios go raibh sí cráite ag ciníochaithe.
Thuig mé an méid sin go maith mar nuair a labhair sí ag cruinniú
poiblí taobh amuigh de Halla na Cathrach ar Lá Idirnáisiúnta na
mBan i mí an Mhárta, caitheadh maslaí léi agus ar an Dóú Lá Déag,
péinteáladh manaí ar thinte cnámh ‘Anna Lo ate my dog’. Ag caint
leis an phreas in Stormont, bhris sí síos agus tháinig na deora léi
nuair a chuir sí síos ar na maslaí a caitheadh léi go pearsanta agus
ar an athrú aeráide a bhí le mothú ag na mionlaigh eitneacha.
Mhaígh sí nach seasfadh sí sa chéad toghchán eile agus thug le
fios go raibh sí ag smaoineamh ar Thuaisceart Éireann a fhágáil.
Dúirt sí go raibh eagla uirthi na sráideanna a shiúl agus d’iarr sí ar
an Chéad-Aire leithscéal a ghabháil as a ráiteas féin maidir le
Moslamaigh agus maidir lena thacaíocht don Tréadaí McConnell.
Tháinig na sluaite amach ar na sráideanna ar ghearrfhógra an
Satharn sin, 31 Bealtaine — an Satharn deireanach dom in oifig —
lena dtacaíocht a thaispeáint d’Anna agus le himpí uirthi fanacht
abhus. Tosaíodh feachtas faoin haischlib #StayAnna ar na meáin
shóisialta agus cé go raibh mé i Nua-Eabhrac an lá sin, thvuíteáil
mé mo thacaíocht dithe mar “laoch” de chuid na cathrach.

Ba léir drogall a bheith ar chuid de na ceannairí sa phobal
aontachtach cur in éadan na n-ionsaitheoirí. Nuair a cuireadh
póstaeir suas i gceantair dhílseacha a d’éiligh ‘tithe áitiúla do
dhaoine áitiúla’ bhí go leor de na hionadaithe tofa sa phobal
Phrotastúnach patuar ina gcáineadh. Ní féidir an líomhain sin a
chur i leith gach aontachtaí, áfach: stróic an comhairleoir Gavin
Robinson stiallta as drongadóirí a chaith cac madaidh le ceoltóir
sráide Albánach in oirthear Bhéal Feirste thart faoin am seo. Tá sé
róshimplí a rá go bhfuil an ciníochas uilig ar an taobh aontachtach
den chathair ach is fíor go bhfuil na hionsaithe is measa ag
leanstan leo sna ceantair chéanna sin.

Thiar in 2004 nuair a tháinig fás tobann ar ionsaithe ciníocha
i mBéal Feirste, tharla sé go raibh an ceannaire ceart sibhialta as
SAM, an tUrramach Jesse Jackson, sa chathair le labhairt ag
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Gradaim na hAislinge. Is cuimhin liom san óráid a thug sé ag na
gradaim bhliantúla sin gur mheabhraigh sé don tslua gur
inimirceach a bhí i Samárach Maith an Bhíobla a thug lámh
chuidithe don fhear bhocht a robáladh agus a buaileadh nuair a
bhí a mhuintir féin ag déanamh neamhiontais de. Teachtaireacht
thábhachtach faoi áit na mionlach inár sochaí.

I mí Aibreáin 2014 agus ionsaí eile ciníoch á thuairisciú ar na
páipéir achan lá, tháinig duine eile de laochra ghluaiseacht dhubh
na gceart sibhialta, an Ball Comhdhála John Lewis, ar cuairt go
Béal Feirste. Bhí an tUasal Lewis páirteach sna turais saoirse ar
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busanna ar fud stáit dheisceartacha Mheiriceá sna seascaidí agus
tugadh gríosáil mhillteanach dó nuair a d’ionsaigh dronganna
ciníocha iad. Cuireadh faoi ghlas é corradh le 40 uair, fágadh gan
aithne gan urlabhra é nuair a buaileadh go talamh é ar Dhomhnach
na Fola in Selma, Alabama in 1965, agus ba é an príomh-thimire
é ar an mhórshiúl mhór ar Washington ag ar thug an tUrramach
Martin Luther King a óráid cháiliúil: “Tá aisling agam.”

Ach d’ainneoin ar fhulaing sé, tá a shaol caite aige ag iarraidh
síocháin a chothú i measc daoine as achan chúlra agus ag iarraidh
cearta mionlach a chosaint le modhanna neamhfhoréigneacha.
“The movement created,” ar seisean ag tagairt do ghluaiseacht na
gceart sibhialta, “what I like to call a non-violent revolution. It was
love at its best. It’s one of the highest forms of love. That you beat
me, you arrest me, you take me to jail, you almost kill me, but in
spite of that, I’m going to still love you.”

Corruair, bhí seans agam ardán mór a úsáid leis an
teachtaireacht sin faoi thábhacht na hilghnéitheachta agus faoinár
dtacaíocht do mhionlaigh a bhí faoi léigear a chur ina luí ar an
phobal. Agus mé ag cur fáilte roimh an Giro go Béal Feirste os
comhair na sluaite ag Halla na Cathrach, d’iarr mé ar an lucht
féachana fáilte a chur roimh bheirt rothaithe a bhí ionadaíoch do
phobal mórchroíoch ardmheanmnach a raibh cuid mhór tugtha
acu do Bhéal Feirste — Polannaigh a bhí sa bheirt. An oíche
roimhe sin, rinneadh ionsaí eile ar theaghlaigh Pholannacha in
oirthear Bhéal Feirste: níor chaill an slua brí mo chuid focal.
Thairis sin, ag cruinniú deireanach mo ré-sa ar 2 Meitheamh,
thosaigh mé an cruinniú den Chomhairle le sliocht as an leagan
Mhoslamach de ‘Paidir do Bhéal Feirste’.

Is féidir go bhfuil mé ag dul thar fóir leis an tábhacht a áirím
sna siombailí seo agus sna ráitis phoiblí agus gan amhras is ar na
póilíní atá sé an dream grabasta atá i mbun na n-ionsaithe seo a
thabhairt os comhair na gcúirteanna. Ach in éagmais cumhachtaí
nach raibh agam, sílim féin go ndearna na siombailí maith mhór
don chathair. Seans go mbaineann sé leis an fhealsúnacht
Bhúdach: nuair nach bhfuil faic agat, tá gach rud agat. Ní raibh
cumhachtaí ar bith agam arbh fhiú trácht orthu ach chiallaigh sin
fosta go raibh gach cumhacht agam. Agus i mBéal Feirste go
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háirithe, i gcathair sin na mbratach agus na suaitheantas, bhí aird
ar leith ar shiombailí. Sin an fáth, dar liom, ar éirigh linn aontas a
chothú i measc an phobail nuair a lasadh suas Halla na Cathrach.
Chonaic mé sin go háirithe nuair a fuair curadh na cathrach, Oscar
Knox, bás i mBealtaine 2014. Gasúr beag cúig bliana d’aois a bhí
buailte ag ailse agus ar thit an chathair i ngrá leis a bhí in Oscar
agus nuair a cailleadh é, lasadh suas Halla na Cathrach i ndath-
anna téalghorm agus buí, dathanna an fheachtais ar a shon. Bhí
mé i mBostún leis an chairt nasc-chathrach a shíniú nuair a
seoladh na híomhánna sin chugam ach bhog sé an croí ionam. Ná
bíodh sé le rá mar sin gur beag an tábhacht atá le comharthaíocht
agus le siombailí.

Agus taobh leis na siombailí sin mar uirlis atógála pobail, áirím
an fuinneamh dearfach. Ní thig le heacnamaithe é a chomhair-
eamh ach creidimse gur fórsa láidir athghiniúna é an fuinneamh
dearfach agus má chuireann sé síos fréamhacha i do chathair, tá
leat. Ní mé amháin a chreideann san fhórsa sin. Nuair a bhuail mé
le Gobharnóir Nua-Eabhrac, Andrew Cuomo, i Márta 2014, chuir
mé ceist air cad chuige a raibh rath ar Toronto Cheanada nuair a
bhí a comharsa-chathair Buffalo, i stát Nua-Eabhrac, in ísle brí.
“An iomarca fuinneamh diúltach in Buffalo,” ar seisean. Bhí mé ag
súil le freagra fada bunaithe ar thuairisc thiubh de chuid
comhlacht comhairleoireachta ach ba sin é i mbeagán focal. Agus
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má chreideann tú go gcreimeann an fuinneamh diúltach an dul
chun cinn a ba mhaith leat a dhéanamh, go laghdaíonn sé do
mhisneach, go dtochlaíonn sé faoi dhúshraith an phobail, is gá é
a sheachaint. Agus, ar ndóigh, an fuinneamh dearfach a adhradh
is a cheiliúradh.
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14

Míorúilt
mhargaíochta

Níl a fhios agam cá huair a tharla sé go díreach nó cad chuige mar
ní maith liommo bholscaireacht féin a chreidbheáil ach, ag pointe
éigin sa dara leath de mo thréimhse mar mhéara, glacadh go
forleathan le dhá ‘fhíric’ fá dtaobh díom.

An chéad rud go raibh mé ag obair gan stop gan staonadh don
chathair, ar luas nach bhfacthas riamh roimhe. An dara ‘fíric’ go
raibh mé ag plé go measúil agus go cothrom leis an phobal
aontachtach agus ag déanamh mo dhíchill déileáil leis na
ceisteanna conspóideacha a bhí de dhlúth agus d’inneach an tsaoil
pholaitiúil ó thuaidh.

Níl mé ag rá nach raibh na tuairimí sin fíor, ach b’ábhar iontais
agamsa é gur glacadh leo ar fud na cathrach. Cinnte, bhí foireann
poiblíochta den scoth agam i Halla na Cathrach, faoi cheannas-
aíocht Sue Corbett, agus foireann dhícheallach faoi cheannasaíocht
Sandra Robinson ach mar sin féin, ba mhíorúilt mhargaíochta é go
raibh glacadh liom ar fud na cathrach. Ar tuigeadh an scéal
d’aontachtaithe ar deireadh? Gur am amú a bhí ann a bheith ag
iarraidh tochailt faoi mo mhéarachtsa agus a bheith de shíor ag
clamhsán nach raibh mé ‘aontachtach’ mo dhóthain dóibh! Ba
chuidiú é, ar ndóigh, go raibh polasaithe forásacha ag an
chomhairle agus pacáiste láidir infheistíochtaí le fógairt le linn
mo bhliana — halla nua comhdhála £30m ina measc. Is fíor fosta
go raibh ról ar leith ag an Belfast Telegraph san fháilte
fhorbhfáilteach a cuireadh romham sa phobal Phrotastúnach. Ón
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lá a toghadh mé, phléigh siad liom go cothrom agus d’fhoilsigh
siad roinnt eagarfhocal do mo mholadh. Ní bhfuair mé an
tuairisciú céanna sa mhórnuachtán náisiúnach, an Irish News ach
bhí na stáisiúin raidió uilig báúil liom fosta.

Tríd is tríd, bhí mé ag scaipeadh soiscéil a thaitin leis na
stáisiúin éagsúla raidió — Raidió Uladh ina measc — agus ó tharla
gur sheachain mé ‘an pholaitíocht’, bhí saoirse acu imprimatur
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s’acu a thabhairt dom. Rud a rinne siad go fonnmhar. Bhí mé ar an
iomad seó éadrom nach bhfaigheann polaiteoirí cuireadh orthu de
ghnáth agus bhí mé luaite in áiteanna sna páipéir nach bhfeictear
tagairt d’ardmhéaraí de ghnáth — sna hailt spóirt faoin
reathaíocht, sna colúin chreidimh, sna gné-ailt ghnó. Agus ba le
mo leas é nár cháin mé daoine; a mhalairt a bhí fíor, chaith mé
cuid mhór ama ag moladh na cathrach agus a phobail agus ag
bronnadh teastas le mo mheas ar dhaoine éagsúla a chur in iúl.
Agus deireadh mo théarma ag druidim liom, chuir mé go mór leis
an nós sin ach ní raibh an tobar tráite faoin am a chríochnaigh mé
mar tá an dúrud obair iontach ag dul ar aghaidh sa chathair.

An toradh ar an obair leanúnach thrasphobail seo: d’ainmnigh
Ed Curran, iar-eagarthóir an Belfast Telegraphmar ‘phearsa pobail
na bliana’ mé, ag deireadh 2013. Agus ag deireadh mo théarma,
d’fhoilsigh comhfhgreagraí creidimh an Telegraph, Alf McCreary
(iar-eagarthóir eile), colún ag tréaslú liom mar “a model First
Citizen”. Ansin, agus tá mo leicne dearg is seo á scríobh agam,
thug an Belfast Telegraph ‘SuperMayor’ orm agus d’fhoilsigh siad
cartún a raibh mé gléasta mar Superman ann! I mí an Mhárta, bhí
faighte amach ag an nuachtán go raibh ceathrar oifigeach
nuacheaptha ag Halla na Cathrach ar fhoireann an ardmhéara le
coinneáil suas leis an obair uilig a bhí ar bun agam. Arsa an
Telegraph: “The current Sinn Féin mayor’s pace of life is clear to
see from following his Twitter account, which reveals a whirlwind
of civic engagements.” Agus d’fhoilsigh an nuachtán cur síos
samplach ar lá amháin i mo dhialann (mar a tharla sé, ba bheag lá
a bhí chomh cruógach leis an cheann sin ach ní raibh a fhios sin
ag an ghnáthléitheoir):

“Last Friday (28 Feabhra), he started off his day by hosting the
American Ireland Fund Young Leaders at City Hall, then the
Deloitte Thought Leadership Team, spoke to NY State Comptroller
Tom DiNapoli’s office, attended a photocall for Féile an Earraigh
Spring Traditional Festival, visited the Queen’s University Centre
of Cancer Research and visited Springvale Employment and
Learning Solutions — and that was just before lunch.

“The Lord Mayor later visited Café Vaudeville with Volunteer
Now then the University of Ulster’s Belfast campus before having
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a dance with Disability Pride at City Hall, welcomed American
businessmen and women to Belfast Metropolitan College and
spoke at the opening of the Housing Awards at City Hall.

“He was still on duty at 7:30pm attending a function at the US
Consulate with the US-Belfast business mission before heading to
St Gall’s GAC, at around 8:30pm and finishing off attending
another function at Belfast Harbour Commission. He even found
time to tweet in Irish too.”

Ach tá ceist pholaitiúil anseo fosta do lucht straitéise. Ar
moladh mé de bhrí nár ghlac mé seasamh láidir ar cheisteanna
polaitiúla ar nós mhórshiúlta na bhfear buí trí cheantair
náisiúnacha? Is é sin, ar íoc mé praghas ródhaor as an tacaíocht a
bhí faighte agam? Arbh fhearr a bheith níos aontaobhaí — ar
thaobh an náisiúnaí agus an chirt — ná a bheith ag iarraidh a
bheith deas le gach duine? Amach anseo, freagróidh duine éigin na
ceisteanna sin ach don chuid is mó, tá súil agam gur thug mé meas
is ómós don uile dhuine gan aird a chailleadh ar na mór-
cheisteanna polaitiúla — Éire Aontaithe, cearta don chosmhuintir
agus sochaí chothrom. Is nós le méaraí Shinn Féin ócáid mhór
amháin a bheith acu do laochra an phobail phoblachtaigh, baill
den IRA ina measc, ag deireadh a dtéarmaí. Agus bhí sin agam i
Mainistir Chluain Ard ach lena chois sin, bhí nochtadh cuilte de
chuid Ghaolta ar son na Córa agam i Halla na Cathrach i mí na
Bealtaine. Mar charthanacht de mo chuid, bhí cead agam halla a
chur ar fáil do Ghaolta ar son na Córa agus fáiltiú a eagrú ar ár son.
In achan chuilt, tá 49 cearnóg atá deartha ag gaolta an duine a
cailleadh. Don chuid is mó, is daoine ón phobal náisiúnach a
insíonn scéal an ghaoil a cailleadh sna cuilteanna. Agus don chuid
is mó fosta, is daoine iad ar mhaith leis an stát go ndéanfaí
dearmad orthu. Mar a dúirt Theresa Villiers, Stát-Rúnaí an
Tuaiscirt (ar mé, déarfainn, an t-aon bhall de Shinn Féin a raibh
tae, borróga agus comhrá sibhialta agam léi ó ceapadh í), bhí
“barraíocht béime” orthu siúd ar mharaigh fórsaí an stáit iad. Ba
nuacht é sin ag na gaolta a bhailigh isteach i Halla na Cathrach do
nochtadh na cuilte is úire. D’inis cuid acu a scéalta dom. Gach aon
duine acu, bhí siad saor ó shearbhas ach bródúil as a ngaolta agus
diongbháilte ina ndearcadh gur chóir go mbeadh ar an stát an
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fhírinne a insint faoin pháirt cheilte a d’imir siad ina marú. An
oíche sin i Halla na Cathrach, bhí 10 gcuilt ar taispeáint. Ba chéim
chun tosaigh é a mhacasamhail de thaispeántas a bheith ann; ní
shamhlófaí a leithéid sna hochtóidí agus dá mbeadh a bealach féin
ag Bean Villiers, seans nach gceadófaí inniu é ach oiread! Ach is
cuid den chneasú é an t-aitheantas agus cé nach raibh a oiread de
shúile na meán ar ócáid na gcuilteanna is a bhí ar an Cenotaph ar
11 Samhain, bhí an tábhacht chéanna ag baint leis an imeacht
shollúnta sin.

Ar na daoine a labhair bhí Irene Gallagher ar mharaigh an IRA
a hiníon Angela in 1971 le linn cath gunna ar Bhóthar na bhFál.
Labhair Anne Marie Williams ar a deartháir Paul ar chaith arm na
Breataine é in iarthar Bhéal Feirste ar 9 Lúnasa 1977. Dúirt mé leo
an rud a deirim i gcónaí le daoine ar mór a gcaill, nath a chuala mé
faoi na mairbh den chéad uair ag ceolchoirm cheiliúrtha do Martin
Luther King in Atlanta in 1999: “A fhad is a deirtear d’ainm, níl
tú marbh.”

Ach bhí speach sa tseanmhadadh go fóill, gan amhras. Ag
cruinniú den chomhairle i mí an Mhárta, tharla raic sa halla i
ndiaidh gur éirigh mé ón chathaoir a dhul amach do ghrianghraf
poiblíochta. Bhí mé sa bháisteach taobh amuigh de Halla na
Cathrach agus muid ag glacadh pictiúir den fhoirgneamh a bhí
lasta suas do charthanacht ailse ach i ngan fhios dom, bhí hulach
halach ar bun istigh. Bhí mo ghuthán múchta agus níorbh é go
ndeachaigh muid isteach arís go bhfuair mé amach go raibh
argóint fhíochmhar ag dul ar aghaidh i seomra na comhairle idir
an leas-ardmhéara, Christopher Stalford ón DUP, agus ceannaire
Shinn Féin sa chomhairle, Jim McVeigh. Thosaigh an raic nuair a
chuir an comhairleoir Ruth Patterson ón DUP scairf de chuid
Linfield uirthi agus í ar tí rún a mholadh ag tréaslú le bainisteoir
na foirne sin, David Jeffrey. Bhí sé amuigh ar Ruth gurbh í an duine
ba lú ciall sa DUP ar an chomhairle, gradam is deacair a bhaint. In
2013, chúisigh an PSNI í i ndiaidh gur phostáil sí ráiteas ar
Facebook ag rá gur “seirbhís iontach a bheadh ann do Thuaisceart
Éireann” dá n-ionsófaí léirsiú poblachtach i dTír Eoghain le
roicéid is dá marófaí Gerry Adams. Bhí sí ar dhuine de na
tacadaóirí ba ghlóraí ag lucht na mbratach ag geataí Halla na
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Cathrach gach Satharn agus de ghnáth, chaitheadh sí scairf mhór
i ndathanna bhratach na Ríochta Aontaithe. Ar ndóigh, is dearg,
gorm agus bán atá scairf Linfield fosta.

Thóg an Comhairleoir McVeigh ceist oird maidir le caitheamh
na scairfe agus bhí sé ina raic láithreach idir é agus an leas-
ardmhéara as siocair gur thug sé “deputy mayor” seachas “deputy
lord mayor” air. Nuair a d’ordaigh an leas-ardmhéara don
Chomhairleoir McVeigh suí, dhiúltaigh sé agus bhí sé ina chogadh
dearg idir an bheirt. “Sit down and stop acting like a petulant
child,” arsa Stalford i dteanga a chinntigh go rachadh cúrsaí chun
donais.

Nuair a tháinig mé ar ais isteach sa tseomra, bhog an leas-
ardmhéara ar leataobh le ligean dom smacht a ghlacadh ar an
chruinniú arís. Ceansaíodh gach taobh. Mar a tharla, ghlac an
chomhairle d’aon ghuth leis an rún go dtabharfaí moladh do David
Jeffrey ach ba léir gur chuir an raic buaireamh ar na hoifigigh agus
thug sé le fios chomh héiginnte is a bhí an tsíocháin idir Sinn Féin
agus an DUP ar an chomhairle. Is léir go raibh obair ag cuid de na
haontachtaithe glacadh leis an athrú saoil sa chomhairle — bhí
siad sa mhionlach anois ach d’iompair cuid acu iad féin mar a
bheadh siad fós thiar sna hochtóidí, an t-am a thosaigh mé agus an
t-am a bhí smacht iomlán acu ar an bhardas. Chruthaigh na vótaí
go raibh an saol athraithe ach ní raibh athrú ar mheon na
n-aontachtaithe sin a chreid gur le satailt is le bagairt a d’fhéadfaí
na seanlaethanta (agus an bhratach ar an chruinneachán) a
thabhairt ar ais. Shíl mé gur den trua é gur tarraingíodh ainm
Jeffrey isteach sa raic agus shocraigh mé glaoch pearsanta a chur
ar Linfield á lorg. Nuair a scairt sé ar ais, bhí comhrá fada againn
inar ghabh mé leithscéal leis as an chonspóid. Thréaslaigh mé a
churiarrachtaí le Linfield leis. Ní fhéadfadh sé a bheith níos
cineálta. Thug sé buíochas dom as an mholadh agus thug le fios
gur ar bhonn scile a phioc sé foirne Linfield chan ar bhunús
creidimh.

Is go fonnmhar a ghlac gach taobh le m’iarrachtaí tús úr a chur
leis an chaidreamh idir aontachtaí is poblachtaí ag cruinniú mhí
Aibreáin — tuigeadh gur le haimhleas gach polaiteora a bhí sé an
pobal mór a bheith ag amharc ar Halla na Cathrach mar ionad
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bruíne. Mar chomhartha ómóis do mo shéiplíneach, an Raibí
Singer, a oirníodh mar raibí Bhéal Feirste i mí an Mhárta, thosaigh
mé an cruinniú leis an leagan Ghiúdach de ‘Paidir do Bhéal
Feirste’ — an chéad uair a léadh paidir Ghiúdach ag tús cruinniú
comhairle. (Rachadh mo chomharba Nichola Mallon ní b’fhaide
arís agus í ina hardmhéara. In ionad léamh ón Bhíobla, ag cruinniú
amháin, léigh sí beannacht a chum Ryushin Paul Haller don
chathair go speisialta don ócáid. Bhí muid tar éis bogadh píosa
maith ón ‘riail’ a bhí ann go dtoirmeascfaí aon sliocht nárbh ón
Bhíobla é.)

Ag cur tús leis an chruinniú ar 1 Aibreán, léigh mé ráiteas
amach inar tugadh aitheantas do na deacrachtaí a bhí ann ag an
chruinniú mhór dheireanach agus inar maíodh go gcaithfeadh an
cathaoirleach (an méara) plé go measúil le gach comhairleoir (sonc
sna heasnacha do Christopher Stalford agus a mhaslaí do Jim
McVeigh) ach fosta go gcaithfeadh gach comhairleoir meas a léiriú
ar an chathaoir. Bhí a fhios ag JimMcVeigh roimh an chruinniú go
ndéarfainn an méid sin agus bhí se sásta glacadh le haon rud a
chuideodh liom agus a chuirfeadh an raic taobh thiar dínn. Lean
mé liom, ar mhaithe le Ruth: “We have no dress code but members
should also consider whether their mode of dress reflects the
dignity of the office they hold.”

Rinne na comhaltaí mo chomhairle — agus cé a bheadh ina
dhiaidh orthu dá ndéanfadh siad neamhiontas díom mar cúpla
uair an chloig ní ba luaithe bhí mé ag pramsáil thart agus culaith
Batman orm mar chuid d’amaidí Lá na nAmadán do scig-ghné
nuachta ar UTV — agus bhí cruinniú eile dearfach againn. Idir
amanna, bhí muid ag comhlíonadh na ngeallúintí a rinne muid
san Fhís do Bhéal Feirste. I gcomhar le hardmhéara Bhaile Átha
Cliath, Oisín Quinn, thionscain mé seimineár trasteorann i mí na
Bealtaine a thosaigh le bricfeasta sa phríomhchathair, a lean leis ar
an traein go Béal Feirste agus a chríochnaigh i Halla na Cathrach.
Bhí an tArd-Mhéara Quinn ar bís le cur leis an chomhoibriú
eacnamaíoch idir an dá chathair agus chuir sé ceist An Dorchla
Eacnamaíoch idir na cathracha ar ais ar an chlár pholaitiúil.
Shínigh muid meamram tuisceana le clabhsúr a chur ar an lá ach,
ar an drochuair, go dtí go mbunófar fochoistí seasta ar an dá
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chomhairle leis an cheist sin a chur chun cinn go leanúnach, is é
mo bharúil go bhfuil an meamram céanna imithe uainne go dtí an
áit ina dtéanna meamraim le bás a fháil.

Thionóil muid fosta an chéad fhóram cathrach riamh ar an
bhochtanas i mí Eanáir gur thug muid deis do ghrúpaí
carthanachta agus stáit aghaidh a thabhairt ar éigeandáil na heaspa
dídine. Os comhair 400 duine, dúirt mé gur scannal a bhí sa
bhochtanas sa chathair álainn seo. “Is cathair uaibhreach é Béal
Feirste, ná bíodh sé le rá go bhfuiltear ag milleadh a dea-chlú leis
an bhochtanas.” Tá polasaí ag Comhairle Bhéal Feirste in aghaidh
na bochtaineachta agus b’fhiú go mór teachtaireacht a
chraobhscaoileadh go raibh an cruatan agus an t-anró a bhí i measc
na muintire ba mheasa as ag goillstean orainn. Thairis sin, cé nach
raibh na huirlisí uilig ag an chomhairle le dul i ngleic leis an
bhochtanas, bhí muid ag rá go soiléir gur thosaíocht againn é —
agus nach sin ceann de na rólanna atá ag ardmhéara: ceisteanna a
chur ar chlár na cathrach!

Ar uairibh, amharctar ar mhí na Bealtaine mar mhí ina dtig leis
an ardmhéara na cosa a chur suas agus a scíste a ligean. Dar liomsa
gurbh é an dualgas a bhí orm imirt go dtí go séidfí an fhideog
dheiridh. Mar sin, chuir mé dlús breise le mo chuid oibre sa mhí
dheireanach sin de mo théarma. Nuair a dúirt mé go raibh rún
agam an maratón cathrach a rith, bhí mo chomhghleacaithe
buartha go mbeadh cur i mo choinne ar Bhóthar na Seanchille.
Nuair a rinne siad staidéar ar an léarscáil, ghéaraigh ar a n-imní:
bhí an rás ag dul ó Bhóthar Chluanaí trasna na líne síochána, siar
cúlsráid aontachtach agus amach ar Bhóthar na Seanchille agus as
sin trí Shráid Tennant, áit a mbíonn sluaite na Seanchille bailithe,
go dtí Ard Eoin. Socraíodh nach ndéanfainn poiblíocht ar bith ar
an rás agus go rithfeadh compánach liom. Rud a tharla ar 5
Bealtaine ach, ar eagla na heagla, ag Mainistir Chluain Ard, a
dheas don líne shíochána, stop mé gur athraigh mé veist is chuir
orm caipín eile. Ar ndóigh, mar a shamhlófá, ní raibh suim ag
éinne ionam agus cé go raibh an PSNI ar a n-aire fosta agus
tuilleadh oifigeach amuigh is iad ag beannú dom go formhothaithe
nuair a thrasnaigh mé go dtí an tSeanchill, rinne muid camchuairt
na Seanchille gan aon duine a bheith ag cur isteach ná amach
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orainn. Chríochnaigh an bheirt againn, mé féin is mo gharda
reatha, taobh istigh de cheithre uair an chloig agus is dóigh liom
gur sin mise réidh go deo leis na maratóin.

Seans go sílfeadh daoine go raibh muid ag dul thar fóir leis na
buarthaí slándála sin ach i mBéal Feirste, féadann rudaí a theacht
aniar aduaidh ort — mar a fuair mé amach Luan Cásca. Ar 21
Aibreán, bhí foireann Halla na Cathrach ar saoire ach thoiligh mé
go fonnmhar glacadh le cuireadh bád a lainseáil ar abhainn an
Lagáin do charthanacht a bhfuil meas ar leith agam air, The
Welcome Organisation, a chuidíonn le daoine gan dídean. Bhí
seanbhád deisithe is péinteáilte ag an dream a thaithigh ionad an
Welcome Organisation agus bhí muid lena lainseáil isteach san
uisce ag Ravenhill Reach a dheas do Pháirc Ormeau. Lá saoire
poiblí a bhí ann is bhí na bóithre bánaithe. Agus muid ag cur tús
leis an ócáid, chuala mé drumaí á mbualadh agus ba léir gur ag
teacht inár dtreo a bhí siad nó chuaigh an tormán ag méadú. Ar
ndóigh, lá mór máirseála na bPrintíseach atá i Luan Cásca, an lá a
thosaíonn séasúr na bparáidí. Ní raibh mo chuid obair bhaile
déanta agam agus bhí me i ndiaidh mé féin a leaindeáil i gcroílár
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an imeachta. Mar a tharla sé, bhí 3,000 Printíseach as 70 craobh,
mar aon le 50 banna, ar a gcois agus iad uilig ag déanamh a
mbealaigh chuig Ormeau Embankment! Nuair a bhain siad Páirc
Ormeau amach, chuaigh bunús na bhfear buí isteach chun na
páirce ach b’fhearr le cuid acu theacht chuig an taobh s’againn
den bhóthar. Anois a thuig mé cad chuige a raibh líne de portaloos
sa charrchlós nuair a pháirceáil mé an carr ansin uair an chloig ní
ba luaithe. Agus baicle bheag againn bailithe ar ché bheag cois na
habhann ag lainseáil ár mbáidíní, bhí na Printísigh ag siúl thart
linn ar an bhóthar os ár gcionn agus anois bhí scaifte maith acu ag
moilleadaóireacht sa charrchlós taobh linn.

Chuaigh mo bhean Helen suas a fhad leis an charrchlós a
dhéanamh rud beag taighde feiceáil cad é mar a d’fhéadfainn cúlú
scioptha a dhéanamh gan aird a tharraingt orm féin. Faoin am sin,
bhí an bád seolta ach ba léir nach mbeinn ábalta an carr a bhogadh
mar fiú murar aithin na Printísigh a bhí tosaithe ar an ól sa
charrchlós mé, bhí an bóthar druidte mar gheall ar an pharáid. Ach
bhí modh éalaithe againn agus roghnaigh mé é. D’iarr mé ar eagraí
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an tseolta mé a thabhairt trasna go dtí an taobh eile den abhainn,
chuig taobh íochtair Ormeau, áit a raibh náisiúnaithe óga bailithe
is iad ag malartú maslaí le lucht leanúna na mbannaí. Rinne sé
amhlaidh. Shuigh mé isteach sa bhád agus thug sé go dtí an taobh
eile mé — an raibh mé ar nós Shéamus a’ Cháca nó an seo
cruthúnas an tseanfhocail gur fearr rith maith ná drochsheasamh?
Bhí dréimire anuas ón chasán ar an taobh eile den abhainn. Fuair
mé greim ar an dréimire sin is dhreap suas. Bhí sconsa amháin
eile le dreapadh sula mbeinn ar thalamh slán agus d’éirigh liom an
bac sin a shárú fosta. I rith an ama, bhí fear ina shuí ar bhinse, é
ag ligean a scíste agus a rothar taobh leis, is é ag amharc orm ag éirí
aníos as an uisce. Níl a fhios agam cérbh é ach “Hiya, Máirtín,” ar
seisean! Sin Béal Feirste duit.

Tháinig an Giro — an rás rothaíochta is dúshlánaí ar domhan
— go Béal Feirste ar 8 Bealtaine agus chomh maith le bheith ann
don rás, chomhlíon mé 17 gcoinne eile — a mbunús ar rothar. Bhí
na bóithre druidte don trácht agus, mar sin, ba seo an lá le bheith
ag taisteal ó imeacht ceiliúrtha amháin de chuid an Giro go dtí an
chéad cheann eile ar rothar. Tharraing dath pinc mo chuid gruaige
go leor liúnna is mé ag rothaíocht thar bráid. Ach ar eagla nár leor
sin don ócáid, chaith mé féasóg fosta, ar nós John Boyd Dunlop
agus Willie Hume. Cérbh iad, a deir tú? Sin an bheirt a chuir tús
leis an rásaíocht rothar mar a thuigimid é, thiar in 1889 nuair a
bhain Hume rás rothar i mBéal Feirste ar rothar a raibh an chéad
bhonn neomatach air. Mar sin, nuair a tháinig an Giro go Béal
Feirste, bhí sé ag teacht abhaile chuig an áit inar rugadh an
rothaíocht nua-aimseartha!

Ní luaithe ceiliúradh cheithre lá an Giro curtha againn dínn ná
gur luigh mé isteach ar na cuairteanna deireanacha gnó agus ar na
bronntaí deireanacha teastas. Agus i rith an ama, ar ndóigh, bhí
me amuigh ag canbhasáil do na toghcháin áitiúla ar 22 Bealtaine.
Nuair a comhaireadh na vótaí an lá dár gcionn, bhí mé tagtha
isteach ar bharr an liosta — le vóta amháin le spáráil — i dtogh-
cheantar Balmoral. Le linn an chuntais, bhí tugtha faoi deara
againn go raibh vóta amháin dom as ceantar Taughmonagh, an
ceantar is dílse sa toghlach, agus níorbh fhada muid ag rá gur sin
an vóta a thug an bua dúinn. Seo toghcheantar nach raibh
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ionadaíocht ar bith ag Sinn Féin ann ag tús 2011 agus, mar sin,
b’éacht é a bheith ar thús cadhnaíochta.

Ballchríoch a chur ar ghnó a bhí neamhchríochnaithe a bhí fúm
le linn na seachtaine deireanaí agam, a thosaigh ar 26 Bealtaine.
Bhuail mé leis an Somme Association agus bhí tae beag sa pharlús
agam le slán a fhágáil ag Mary Peters, a raibh deireadh ag teacht
lena seiribhís féin mar Ard-Leifteanant Bhanríon Shasana. Bhí
agallaimh ar an Irish Times agus ar sheó John Murray ar RTÉ agam
— bhain sé bliain asainn ach bhí ár n-iomrá imithe a fhad le Baile
Átha Cliath fá dheireadh. (Patrick Freyne, duine de na scríbhneoirí
is fearr sa tír, a rinne an t-agallamh don Times: “Our Selfies alone:
the Belfast mayor who’s even faster than his Twitter”).

Ach le barr críche a chur ar chúrsaí, shocraigh mé deireadh a
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chur le mo thréimhse le cuairt ar chomdhháil New York-New
Belfast san Úll Mhór. Ar ndóigh, sin mar a thosaigh mé mo bhliain
in oifig ach an iarraidh seo, thug mé liom toscaireacht láidir ghnó.
Bhí 30 ceannaire gnó páirteach sa ‘Manhattan Mission’, an chéad
fhiontar dá leithéid riamh, agus ina measc, bhí úinéir Óstán an
Merchant, Bill Wolsey; príomhfheidhmeannach Tennents NI, Tom
McCusker; Paul McMorran, úinéir an chomhlachta Crosslé a
dhéanann gluaisteáin rásaíochta in Ard Mhic Nasca; agus Philip
Cassidy as Concentrix, comhlacht Meiriceánach a bhfuil 1400
fostaí acu faoi cheannasaíocht Philip i mBéal Feirste. Gach áit a
ndeachaigh muid, chuir muid cás láidir dár gcathair dhúchais mar
áit bhreá don infheistíocht, go háirithe ar an oíche dheireanach i
seomra boird Stocmhalartán Nua-Eabhrac ar Wall Street, áit a
raibh dinnéar speisialta inár n-onóir. Agus bhí tionlacan ceolmhar
againn mar tháinig 64 ball as Cór Soiscéalach Bhéal Feirste linn.
Le linn na comhdhála, bhí seimineár ar chothú na síochána againn
i stiúideo Marcus Robinson, sár-ealaíontóir Feirsteach a bhfuil
ocht mbliana caite aige anois ag scannánaíocht atógáil an World
Trade Center i Nua-Eabhrac. Tá stiúideo Marcus ar an 48ú hurlár
de Thúr 4, an chéad túr a tógadh i ndiaidh 9.11 agus tá an tÚll Mór
ina luí fút agus tú ag breathnú ar na pictiúir mhóra atá déanta ag
Marcus agus a bhfuil ómós do na mairbh agus meas do na
hoibrithe tógála ar an tsuíomh le mothú iontu. Tá ard-chlú bainte
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amach ag scannánMarcus, Rebuilding, a taispeánadh ar an History
Channel i SAM ar 9 Meán Fómhair 2014, ach tá mise den tuairim
gurb é a chathair dhúchais, agus a hatógáil, a spreagann a ealaín.

Phill mé as Nua-Eabhrac thar oíche, ag teacht isteach go Béal
Feirste Dé Domhnaigh 1 Meitheamh. De réir an chloig i m’oifig,
bhí lá amháin is roinnt uaireanta an chloig fágtha agam ach bhí
gach bomaite den am sin le líonadh le himeachtaí. Bhí luach níos
mó ar gach bomaite as siocair a laghad acu a bhí ann.

Tháinig tuairisceoir an BBC Mark Simpson liom ar an lá
dheireanach agus an grianghrafadóir dílis ildánach, Dónal
McCann. Bhuail muid le chéile ar 7:45rn ag an stad bus a dheas do
mo theach ach tháinig tacsaí dubh ar dtús, mar sin rinne mé mo
commute deireanach mar ardmhéara ar chóras iompair phoiblí a
bhunaigh cosmhuintir iarthar Bhéal Feirste nuair a loic na córais
oifigiúla orthu. Ba chuí sin, dar liom. Ba mhian liom fáil isteach
go luath mar ar an lá dheireanach bhí lear mór coinní éagsúla
beartaithe agam. Thosaigh mé le moladh mór agus cupa te tae do
80 ógánach a chodail amuigh thar oíche le haird a dhíriú ar
anchaoi na muintire sin gan dídean. As sin liom go dtí m’oifig, áit
a raibh cúpla litir oifigiúil stocaireachta le síniú agam ar son fear
gnó a raibh achainí á cur chuig na bainc aige. Ba bheag ab fhiú
litir ó chomhairleoir agus, mar sin, ba mhian liom a bheith ábalta
an litir thacaíochta a scríobh fad is a bhí fórsa an ardmhéara taobh
thiar díom. Rinne Sinn Féin luíochán orm ansin nuair a tháinig
Gerry Adams agus cuid de mo chomhghleacaithe isteach le bronn-
adh beag a dhéanamh orm mar chomhartha buíochais as mo
sheirbhís le bliain anuas. Ar ndóigh, is mise a bhí buíoch as an
deis a fháil a bheith mar chéad-saoránach ar mo chathair
dhúchais. Chuir m’fhoireann a ladar isteach fosta nuair a bhailigh
siad le Teastas Ambasadóra a bhronnadh orm— cor in aghaidh an
chaim — ach thug sin seans dom buíochas ó chroí a ghabháil leo
fosta. Níor casadh orm foireann riamh a bhí chomh dícheallach
dúthrachtach i mbun a gcuid oibre — nó chomh dílis — is a bhí
foireann an ardmhéara.

Nuair a bhí muid réidh leis an mholadh a chéile, bhí mo
theastas deireanach le bronnadh agam, ar an tSiúr Consilio, bean
rialta as Baile Andarsan a bhfuil níos mó ná tríocha bliain caite
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aici ag cuidiú leis an phobal. Bhuail muid le chéile den chéad uair
sna hochtóidí, mise i mo ghníomhaí óg ag Sinn Féin, ise ag agairt
Dé ar son sos cogaidh agus cé nach ionann an pholaitíocht againn,
tuigeann muid beirt tábhacht an ghrá agus na seirbhíse. Arís, ba
léir dom fosta tábhacht an aitheantais: tá an tSiúr Consilio ag obair
ar son an phobail ó bhí tús na n-ochtóidí ann ach ní dóigh liom gur
tugadh a ceart riamh dithe. Bhí mé bródúil as í a bheith mar
Ambasadóir ag Béal Feirste. Bhailigh na séiplínigh isteach don
bhronnadh sin agus le déanamh réidh dá n-imeacht deireanach:
seoladh Chairt na Comhbhá do Bhéal Feirste.

Tá gréasán idirnáisiúnta de chathracha na comhbhá —
cathracha a chreideann gur chóir urraim a bheith agat ar gach
duine, an ilghnéitheacht a cheiliúradh, aire a thabhairt do na
bochta, an foréigean a shéanadh agus a bheith i do choimeádaí ar
do dheartháir agus ar do dheirfiúr. Mo shéiplíneach Preispitéir-
each Bill Shaw agus a leathbhádóir, an Búdach Frank Liddy (a
sheas isteach do Ryushin Paul Haller nuair a bhí seisean i
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gCalifornia) a bhí taobh thiar den iarracht fhónta sin. Tháinig céad
duine as na pobail éagsúla chreidimh chuig an ócáid lainseála i
Halla na Cathach gur mhínigh muid tábhacht na cairte — go
háirithe agus ionsaithe ciníocha ag dul ar aghaidh go leanúnacha
ar ár sráideanna. Labhair mé féin is mo leas-ardmhéara
Christopher Stalford, rud a mhol mise le go mbeadh tacaíocht
trasphobail ann don chairt, ach chuir an tUrramach Bill Shaw
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aiféaltas orm nuair a d’iarr sé bualadh bos do m’iarrachtaí le bliain
anuas. D’éirigh an seomra ina seasamh agus mo leas-ardmhéara
bocht, os comhair na gceamaraí, b’eigean dósan seasamh fosta agus
bualadh bos a thabhairt d’ardmhéara de chuid Shinn Féin! Is rud
siombalach é Cairt na Comhbhá — tugann sé le fios gur pobal
daonna cineálta muid — ach is maith liom na siombailí úra seo ag
Béal Feirste in áit na siombailí a bhíodh ceangailte leis an chathair,
siombailí go minic a scar ár bpobal.

Bhí roinnt cruinnithe eile ar an lá dheireanach, cuid acu ag
baint le cúrsaí inmheánacha na comhairle agus leis an chruinniú
cinn bhliana a bhí beartaithe don 6in. Agus ar ndóigh, bhí an oifig
le glanadh amach agam. Agus cúpla uair an chloig fágtha,
tharraing mé an phlocóid ar an chlog dhigiteach ar an mhatal agus
rinne réidh do mo choinne oifigiúil dheireanach mar ardmhéara:
cuairt ar Theach Chumann na gCarad ar shleasa an tSléibhe
Dhuibh i mBéal Feirste. Is fada urraim agam do Chumann na
gCarad, dá luachanna, dá seasamh in aghaidh na cogaíochta, agus
dá gcuid obair phraiticiúil don phobal. Ach go dtí seo ní raibh
seans agam cuairt a thabhairt ar an teachín a bhí acu go hard ar an
tSliabh Dhubh, ag amharc anuas ar an chathair. Ba thrua mo
bhliain a bheith istigh gan a bheith ábalta cuairt a thabhairt orthu
agus an obair sin a thréaslú leo. Mar sin, is ag an Quakers Cottage
a chaith mé an tráthnóna, ag bualadh le daoine ó phobal Chumann
na gCarad agus le cuid de na hoibrithe sna tograí atá acu do
mháithreacha agus do pháistí a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu. Ní
raibh sé i m’intinn nuair a phleanáil mé an chuairt deiridh seo
ach, gan amhras, ba seo an áit chuí le clabhsúr a chur ar chúrsaí:
an slabhra ar mo bhrollach, ag amharc anuas go buíoch ar an
chathair ghonta fúm: “A Chríost, amharc aníos ar Bhéal Feirste
cois cuain.” An raibh muid ní b’fhaide chun cinn mar chathair
inniu ná a bhí muid nuair a ghlac mé móid na hoifige bliain ní ba
luaithe? Sin ceist do dhaoine eile ach bhí mé cinnte den méid seo,
bhí an talamh coiteann ní ba leithne agus ní ba dhoimhne ná bhí
sé 364 lá roimhe: suas a bhí treo na liathróide agus bhí an
móiminteam linn.

Ar ais dom ag Halla na Cathrach, bhí an chéad ardmhéara eile,
Nichola Mallon ón SDLP, ag fanacht liom le go bhféadfaimis
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aistriú an tslabhra a thriail. Is é an nós atá ann, go gcuireann an
t-ardmhéara atá ag éirí as an slabhra ar an ardmhéara nua. Ach tá
an slabhra ina dhá chuid agus chiallódh sin go mbeinn ag útamáil
leis an bhratainn, a bhíonn chun tosaigh. Shíl mé go mb’fhéidir
nach mbeadh cuma róchliste orm agus shocraigh muid go
gcuirfinn an slabhra thar a ceann ach go ndéanfadh ceannasaí oifig
an ardmhéara, Sandra Robinson, an bhratainn a chur ar bhrollach
an ardmhéara úir. Ba léir nach go rómhinic a bhí bean mar
ardmhéara againn i mBéal Feirste — ba í Nichola an tríú bean sa
tsuíochán ard ach ba chinnte go ndéanfadh sí jab de scoth. Bhí an
aois cheart aici — 34— eagna chinn inti, í gealgháireach, í sollúnta
nuair a ba ghá, agus bhí cur chuige oscailte nua-aoiseach aici. Ach
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tuigeadh rud eile dom fosta, ní maratón atá i rás sin na hard-
mhéarachta — mar a shíl mé nuair a ceapadh mé — ach rás
sealaíochta. Agus bhí seal Nichola ann agus chuirfeadh sí leis an
chuid den rás a bhí rite agam ar bhealach samhlaíoch spreagúil.

Sular ainmníodh an t-ardmhéara nua, bhí seans agam
m’aitheasc deireanach a léamh. Ach roimhe sin, thiceáil mé bocsa
eile nuair a léigh mé sliocht as an leagan Mhoslamach de ‘Paidir
do Bhéal Feirste’ in áit sliocht ón Bhíobla. Ba thráthúil sin agus an
Chéad-Aire ag caitheamh achasán le hIoslám.

Agus ba sin sin.
Bhí buíochas ag gabháil do gach duine a chuidigh liom a bheith

i m’ardmhéara don uile dhuine. D’ainneoin na geamhthroda, na
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hargóna agus an dímheasa, a bhíonn go minic mar chúlbhrat ag an
pholaitíocht ó thuaidh, d’éirigh linn ár gclár oibre forásach a chur
chun cinn. Is é mo mheas gur chuidigh m’ardmhéaracht leis na
cneácha a chneasú agus gur thóg sé croí an phobail.

Rinne mé rud úrnua: ‘sea’ a rá mar fhreagra ar gach ceist. Dá
mba rud é go raibh daoine nó eagrais mór go leor le cuireadh a
chur orm freastal ar imeacht, bhí mise mór go leor is míofar go leor
le glacadh leis an chuireadh chéanna sin. Agus gach uair ab
fhéidir, is le croí mór maith a dúirt mé ‘sea’.

Ní tharlaíonn sin chomh minic sa tsaol pholaitiúil agus a ba
chóir. Agus is mór an trua sin mar is in Ultaibh ach go háirithe a
chluintear ‘níl’ agus ‘ní hea’ go rómhinic. Agus is focail iad sin a
bhaineann an bhrí as an duine, a stopann an dul chun cinn, a
chuireann constaicí sa bhealach ar an dul chun cinn. Agus gach
uair a úsáidtear na foclaí diúltacha sin, treisítear an clár oibre atá
ag an dream is cúlaigeanta inár measc, na dineasáir atá sáinnithe
sa stair.

Ach le tacaíocht an phobail i mBéal Feirste, in Éirinn ar fad
agus thar lear, bhí mise in ann ‘sea’ a rá go mion is go minic mar
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thuig mé gurbh é ar ndualgas mar lucht síochána a bheith fial; go
raibh dualgas orainn lámh an chairdis a shíneadh amach ionsar
an chomharsa.

Leoga, ba sin mórcheacht mo bhliana mar ardmhéara:
ollchumhacht na flaithiúlachta mar uirlis pholaitiúil. Níor shíl mé,
dá ndéanfainn beart de réir mo chroí-sa agus chan de réir mo
cheannsa, go mbeadh rath ar m’iarrachtaí do Bhéal Feirste. Níor
thuig mé go mbeadh an pobal ar bís le freagra dearfach a thabhairt
ar m’iarrachtaí.

Is fearr le lucht pobalbhreitheanna is lucht láimhseála polait-
eoirí dul i dtuilleamaí fíricí fuara ach, dar liom, gur mó an luach
a fhaightear ar do shaothar nuair a théann tú i dtuilleamaí an dea-
chroí agus na mothúchán.

Tá súil agam na ceachtanna sin a bhí foghlamtha agam a
thabhairt liom isteach i ré nua don tsíocháin agus don chathair a
bhfuil grá agam uirthi. Tá blianta corracha, cinniúnacha roimh
Bhéal Feirste idir seo agus 2020 ach má tharraingíonn muid le
chéile, beidh an lá linn. A fhad is nach ligeann muid don stair
giall a dhéanamh dínn. Scarann an stair ó chéile muid, is gá díriú
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ar an todhchaí agus an solas a chaitheann sí, chan ar an am atá
thart agus ar an scáil a chaitheann sé.

Thuig mé gur sin mian an phobail aontachtaigh i mBéal Feirste,
d’ainneoin a ndeir a gceannairí dúra polaitiúla. Agus chuala mé
óna mbéal féin é fosta mar gach lá — GACH lá — dá raibh mé in
oifig, stop Protastúnaigh mé (is iad féin a thug a gcreideamh) gur
ghabh siad buíochas liom as a raibh ar bun agam don chathair.
Agus níos minice ná a mhalairt, ghabh siad leithscéal fosta as an
ionsaí a rinneadh orm ag Woodvale. Agus cuireadh ar mo shúile
dom gurbh í an tsíocháin mian an phobail Phrotastúnaigh nuair a
tháinig rang Léann an Bhíobla as eaglais Mhodhach Woodvale
agus na Seanchille chuig an pharlús, ar cuireadh uaim. Bhuail mé
isteach chucu ag deireadh na hoíche le slán a fhágáil leo ach nuair
a tháinig mé isteach bhí an seomra ina thost agus fear amháin ag
urnaí ar a son uile. De réir a chéile, thuig mé gur ag guí ar an
ardmhéara a bhí sé. Chuaigh sin i bhfeidhm go mór orm. Agus lá
dá raibh mé ar cuairt ag Ospís Thuaisceart Éireann, chuaigh mé
isteach chuig ceann de na seomraí, áit a raibh seanbhean — nach
raibh inti ach éinín beag, arsa mé lena hiníon — ag saothrú an
bháis agus a hiníon ag faire uirthi ag colbha na leapa. Bhí comhrá
beag agam leis an iníon agus ghuigh mé gach beannacht ar an
mháthair. Cúpla lá ina dhiaidh sin, tháinig litir isteach chuig Halla
na Cathrach. Ón iníon a bhí sé lena rá liom go bhfuair a máthair
bás an mhaidin i ndiaidh mo chuairte. Dúirt sí liom gur chuir sí
cogar i gcluas a máthar nuair a d’imigh mé: “You have just had a
visit from the Lord Mayor of Belfast, him Sinn Féin and you mum,
a wee woman born and raised on Sandy Row. You see, across the
divide. You certainly are a Lord Mayor for all.” Agus is í an litir sin
an taisce is luachmhaire dár thug mé liom as parlús an ardmhéara.

Agus is é mo rún san am atá romham a bheith ag leanstan liom
ag ‘tógáil pobail’, ag infheistiú i dtodhchaí ina bhfuil áit don uile
dhuine. Ag aontú ár gcathrach, ár bpobail is ár dtíre. Sin an áit ar
mian liom a bheith feasta: ar an taobh gheal den tsráid.

Tar liom.
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15

Lá sa chúirt

Tugadh isteach iad, duine ar dhuine, agus glais láimh orthu. Beirt
fhear — Samuel Lendrum agus Paul Mateer, duine a raibh
cuimhne mhaith agam air óir ba é an grianghrafadóir (mar dhea)
don Shankill Extra é — agus bean amháin.

D’amharc siad anonn ón ghabhann ina raibh siad — taobh thiar
de ghloine philéardhíonach — is iad ag magadh lena lucht
tacaíochta go meidhreach. Ach ba dhrochaisteoirí iad, go háirithe
Maureen Simpson, seanmháthair 44 bliain d’aois. Cé go raibh siad
ag déanamh a bheag, dar leat, den tsáinn ina raibh siad, iad os
comhair cúirte as ionsaí a dhéanamh ar ardmhéara Bhéal Feirste,
chonaic mé scéal eile sna súile acu. Bhí siad lag, tríd a chéile,
eaglach. B’fhada ó Woodvale anois muid.

Stán mé ar Paul Mateer (45), fear an cheamara, a rinne iarracht
mhór briseadh trí líne na bpóilíní le fáil fhad liom. D’amharc mé
idir na súile air trasna sheomra na cúirte. Chaoch sé a shúile is
chlaon a cheann. Ba seo mo lá sa chúirt. Ba chóir dom a bheith
mórálach as an dóigh a raibh rudaí anois tiontaithe ar a gceann.
Ach ní sin mar a mhothaigh mé ar chor ar bith. Ina áit sin,
mhothaigh mé trua do na cúisithe — an chuid is aineolaí den
phobal Phrotastúnach — agus do dhobhráin nach raibh sé de
chiall acu tuiscint gur polaiteoirí faoi chultacha daora a sheol
amach iad a dhéanamh obair shalach ar a son. Agus na polaiteoirí
céanna sin, cá raibh siadsan? Róghlic le bheith i ngabhann na
gcúisithe, bhí an méid sin soiléir.

192



Níor éirigh leis na póilíní ainm a chur leis an dream a ba thintrí
lá an ionsaithe agus táthar ann a déarfadh gur tanaí an toradh
ceathrar a bheith cúisithe (phléadáil fear amháin ciontach as
iompar mí-ordúil sular thosaigh an cás cúirte) as ionsaí seicteach
ar chéad-saoránach nach bhfacthas a leithéid san Eoraip le blianta
fada. Ach ní sin mar a d’amharc mise air. Ba chomhartha láidir de
Bhéal Feirste nua é an mhuintir sin a bheith cúisithe agus mo lá sa
chúirt a bheith agam.

Ní de bhrí gur mhian liom díoltas ach de bhrí gur thug sé
amach teachtaireacht láidir faoin cheart a bhí ag gach saoránach a
bheith saor ó ionsaí seicteach. Is fada dearmad déanta agamsa ar
an dream a d’ionsaigh mé. Guím gach rath orthu amach anseo a
fhad is a thaispeánann siad meas ar an chomharsa. I ndiaidh an
iomláin, níl agam ach trua don chuid sin is boichte agus is lú
oideachas den phobal Phrotastunach. Tá siad caillte agus gráin
acu anois ar an Chaitliceach, ar an údarás agus ar an phóilín. Ní
thabharfaidh an bhunaíocht aontachtach tarrtháil orthu; níl acu,
déanta na fírinne, ach dímheas orthu. Glaofar orthu leis an obair
shalach a dhéanamh agus ansin caithfear ar leataobh iad.

Ach tá dúshlán ansin don phoblachtaí; tá a fhios againne go
rímhaith cad é an deireadh a bhíonn air nuair atá coimhthíos idir
pobal agus stát. Nuair a théann sé go cnámh na huillinne, seo an
pobal s’againn.

B’eachtra ann féin dul chun na cúirte an lá sin i mí Feabhra, sé
mhí i ndiaidh ionsaí Woodvale. Dúradh liom go mbeadh orm a
bheith ann le fianaise a thabhairt a chuirfeadh síos don chúirt ar
gach rud a thit amach ar 6 Lúnasa 2013. Agus bhí mé sásta sin a
dhéanamh, fiú mura raibh na saoistí ón tsaol pholaitiúil a
d’éascaigh an t-ionsaí le bheith os comhair breithimh. Bhí léirsiú
taobh amuigh den chúirt beartaithe ag lucht na mbratach agus
bheadh mo chomhghleacaí, an Comhairleoir Ruth Patterson, ina
measc. Mar sin de, shocraigh an PSNI patról círéibe a chur ar
dualgas sa chúirt. Bhí rún acu a bheith cinnte nach n-ionsófaí an
t-ardmhéara an dara huair ar a gcoimhéad! Bhí cur agus cúiteamh
ag mo chomhairleoirí féin i Sinn Féin cé acu a d’úsáidfí nó nach
n-úsáidfí doras taoibh le dul isteach sa chúirt. Dar liom gur bua
do lucht an tseicteachais a bheadh ann mura dtiocfadh leis an
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ardmhéara dul isteach an príomhdhoras agus sin an rud a
rinneadh.

Aon uair amháin a bhí mé san fhoirgneamh, thimpeallaigh
póilíní círéibe mé gur thug siad mé chuig seomra ina dtiocfadh
liom feitheamh sula nglaofaí isteach chun na cúirte mé. Nuair a
tháinig an scairt, tháinig póilín isteach ar dtús lena rá liom go
raibh lucht tacaíochta an ionsaithe ag plódú na cúirte. Bhí an
oiread sin acu ann — 30 de réir an phreasa — gur cheadaigh an
breitheamh dóibh seasamh in aice leis na binsí don lucht
féachana.

Shiúil mé ón tseomra ina raibh mé i dtreo sheomra na cúirte.
Ar an bhealach, chroith cuid de na habhcóidí lámh liom,
d’ainneoin an drochshúil a fháil ó na póilíní a bhí do mo
chomóradh agus iad ar a n-airdeall i gcónaí ar eagla go n-ionsófaí
mé. Stopadh ag doras na cúirte mé go ndearna an banphóilín a bhí
i mbun cúrsaí na dílseoirí a bhrú siar. Shiúil mé liom go dtí
gabhann na bhfinnéithe gan fiú spléachadh a thabhairt orthu. Ach
sheas cúigear póilíní taobh leo fad is a bhí mé ag tabhairt fianaise.

Nuair a dúirt mé m’ainm, i ndiaidh an mhóid a ghlacadh, ar
iarratas an ghiúistís, chualathas scairt ó dhuine de na cúisithe,
Samuel Lendrum (52): “I didn’t hear his second name there?”
D’éirigh scairteanna eile ón lucht féachana: “Martin Millar”. Bhí
Samuel i bpríosún ar chúiseanna calaoise nuair a éisteadh mo
chás-sa agus tugadh as an phríosún don éisteacht seo é. Níorbh é
an té a ba chliste sa chúirt é.

Thug mé m’fhianaise go réidh— ar feadh uair an chloig — agus
d’fhreastail mé an fhaill le tabhairt fúthu sin a spreagfadh fuath
ciníoch seicteach; dream nach raibh sa chúirt. Dúirt mé go raibh
mé dearfa cinnte de nach mbeadh foréigean ann dá mbeadh sé de
mhisneach ag na polaiteoirí aontachtacha seasamh liom in
aghaidh an dronga. Agus mé ag cur síos ar na maslaí a caitheadh
liom, arsa mé: “It was vile abuse, it was violent abuse and it was
vitriolic. No one should be subjected to that hate and sectarianism
in the great city of Belfast in 2013.” Ach dúirt mé nach raibh lucht
m’ionsaithe ionadaíoch do shaoránaigh Bhéal Feirste. Dúirt mé
leis gur chreid mé go daingean go mbeadh mo bheatha i mbaol dá
dtitfinn faoin chith de dhoirne is de chosa. “I had no doubt at the
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time and I have no doubt today that if I had gone down, there’s no
knowing what would have happened. Your life was in peril if you
fell.” Agus nuair a d’fhiafraigh abhcóide do na cúisithe díom cad
chuige nár lig mé do William Humphrey ón DUP an pháirc a
oscailt, mar a d’ordaigh a pháirtí dom, dúirt mé: “The Lord Mayor
represents all the people of the city. The Lord Mayor does not have
no-go areas.”

Lean an lucht féachana de bheith ag cur isteach orm,
d’ainneoin corr-rabhadh ón bhinse, ach ba mheasa i bhfad an
dóigh ar cuireadh isteach ar na póilíní a thug fianaise i mo
dhiaidh. Maslaíodh iad go fíochmhar agus iad ag fágáil na cúirte,
duine ar dhuine, i ndiaidh dóibh fianaise a thabhairt. Ach más
beag meas na ndílseoirí ar an PSNI, is lúide a meas ar na
cúirteanna. Agus mé ag tabhairt fianaise bhí cuid den lucht féach-
ana ag glacadh grianghraf ar ghutháin chliste agus á n-uaslódáil ar
Facebook!

Ar deireadh thiar thall, ciontaíodh an bheirt fhear as an ionsaí
i bpáirc Woodvale — tugadh cead a cos do Maureen Simpson.
Cuireadh an ‘grianghrafadóir’ Paul Mateer faoi cheangal dlí an
tsíocháin a choinneáil ar feadh dhá bhliain agus gearradh fíneáil
air. Gearradh mí príosúnachta ar an Uas Lendrum, sa mhullach ar
an téarma príosúnachta a bhí aige cheana.

Shiúil mé amach doras tosaigh na cúirte, mo cheann in airde,
mar a bhí sé i bPáirc Woodvale, mar a bhí sé nuair a chéadtoghadh
mé ar Chomhairle Bhéal Feirste agus mar a bheas sé fad is a bheidh
anáil ionam.
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