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Le linn na tréimhse 1912‐1920, cad iad na tosca ba 

mhó a chuir le críochdheighilt na hÉireann? (2017) 

Bhí corraíl shóisialta agus pholaitiúil ann sa tréimhse idir 1912-1920. Bhí go leor coimhlinte ann 
idir Náisiúnaithe agus Aontachtaithe le linn na tréimhse seo. Theastaigh neamhspleáchas ó na 
Náisiúnaithe, dream a bhí den tuairim go raibh an ceangal leis an mBreatain ag cur isteach ar 

dhul chun cinn s'acu i ngach gné den saol. Ar an lámh eile, bhí eagla ar na hAontachtaithe go 
mbeadh Éire faoi riail na hEaglaise Caitlicí dá bhfágfaidís an Bhreatain. Tugadh "Riail na Róimhe 

is ea an Rialtas Dúchais” air seo (Home Rule is Rome Rule). Ba dheacair ar an mBreatain iarracht 

a dhéanamh sláine an Tuaiscirt a choinneáil agus Aontachtaithe a chosaint, agus éilimh na 

Náisiúnaithe a shásamh ag an am céanna. 

 
Thug Henry Asquith an Tríú Bille um Rialtas Dúchais isteach i dTeach na dTeachtaí in 1912. Tar 

éis dhá iarracht nár éirigh leo Rialtas Dúchais a thabhairt isteach d’Éirinn, bhí an chuma ar an 
scéal go n-éireodh leis an tríú hiarracht seo. Murab ionann agus ócáidí roimhe seo nuair a gheall 

crosadh Theach na dTiarnaí go dteipfeadh ar an mBille um Rialtas Dúchais, ní fhéadfadh Teach 
na dTiarnaí anois ach moill dhá bhliain a chur ar an mBille mar gheall ar an Acht Parlaiminte, 

1911. Mar thoradh ar thabhairt isteach an Bhille Rialtas Dúchais, bhí feachtas ag Aontachtaithe 
ina choinne. Ba é an feachtas seo an chéad chéim i dtreo chríochdheighilt na hÉireann in 1920, 

gan amhras. Theastaigh ó lucht eagraithe an fheachtais seo deighilt shoiléir a chur ann idir an 
Deisceart agus an Tuaisceart, agus ról a bheith aige i gcríochdheighilt na hÉireann. 

 
Mar fhreagra ar an mBille Rialtais Dúchais seo, d'eagraigh fear darbh ainm James Craig, MP 
ceannródaíoch Aontachtach, agus Príomh-Aire Thuaisceart Éireann ó 1921 go 1940, roinnt 

slógaí agóide in aghaidh an Rialtais Dúchais. Bheartaigh ceannairí aontachtacha gur cheart 
d’Aontachtaithe mionn coiteann a ghlacadh, ag dearbhú go raibh siad i gcoinne an Rialtais 
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Dúchais. Tugadh ‘Conradh agus an Cúnant Sollúnta’ ar an mionn seo (Solemn League and 
Covenant). Síníodh tuairim is 220,000 fear é ar an 28ú Mheán Fómhair 1912. Tar éis cúpla lá, bhí 
níos mó ná 470,000 síniú. Shínigh roinnt acu é lena gcuid fola, rud a léirigh cé chomh láidir agus 

a chreid siad sa chúis. Shínigh thart ar 230,000 bean doiciméad ar leith. Cháin an Cúnant, arna 
dhréachtú ag Edward Carson, Rialtas Dúchais mar “tubaisteach d'fholláine ábharach Uladh agus 

na hÉireann ar fad... agus contúirteach d'aontacht na hImpireachta”. (‘’disastrous to the material 

well- being of Ulster as well as the whole of Ireland... and perilous to the unity of the Empire”. 

Bhí ról mór ag an gcúnant seo i gcríochdheighilt na hÉireann toisc go raibh sé go díreach i 
gcoinne smaoineamh an Rialtais Dúchais, smaoineamh a raibh daoine ó dheas ag troid ar a 

shon le go n-aontódh Parlaimint na Breataine leis. 

 
Chomh maith leis an ‘gConradh agus Cúnant Sollúnta’, bhunaigh na hAontachtaithe fórsa 
paraimíleata chun seasamh in aghaidh an Rialtais Dúchais. Tugadh Óglaigh Uladh (UVF) ar an 
bhfórsa seo. Eagraíocht thar a bheith gairmiúil a bhí ann, a rinne druileáil mhíleata agus 

cleachtadh raidhfil ar bhonn rialta. Bhí an UVF i bhfad níos proifisiúnta ná a mhacasamhail 
Náisiúnach ó dheas, Óglaigh na hÉireann. Ba é an fear léinn Eoin Mac Néill, a raibh meas air a 

bhunaigh Óglaigh na hÉireann. Rinne sé an UVF a mholadh toisc gur chreid sé gur léirigh sé 
díograis na nAontachtóirí dá gcúis. Chláraigh thart ar 3,000 fear láithreach le dul isteach in 

Óglaigh na hÉireann, lena n-áirítear Éamon de Valera a bhí ina cheannaire air níos déanaí. Ní 
raibh cead ag mná dul isteach in Óglaigh na hÉireann. I mí Aibreáin 1914, bhunaigh mná 

náisiúnacha mór le rá ‘Cumann na mBan’. Ba é príomhghníomhaíocht na heagraíochta airgead a 
bhailiú chun airm a cheannach d’Óglaigh na hÉireann. Tháinig aidhmeanna na n-eagraíochtaí seo 

salach ar a chéile, rud a raibh ról mór aige i gcríochdheighilt na hÉireann. 

 
Cuireadh an Rialtas Dúchais ar athló nuair a thosaigh WWI amach. Chuaigh go leor ball UVF 
isteach san arm, chun a gcuid dílseachta don Bhreatain a léiriú. Thairg John Redmond ó Óglaigh 

na hÉireann tacaíocht náisiúnach freisin. Dúirt Redmond an méid seo a leanas in óráid a thug sé i 
dTeach na dTeachtaí i mí Lúnasa 1914: “Catholics in the south will be only too glad to join arms 

with the Protestant Ulstermen in the North”. Óráid amaideach a bhí anseo toisc gur scrios deis na 

hÉireann a rannpháirtíocht sa chogadh a úsáid chun an Bhreatain a mhealladh le Rialtas Dúchais 

a chur i bhfeidhm láithreach. Chuaigh go leor as Óglaigh na hÉireann isteach in Arm na Breataine. 
Bhí súil acu go bhféadfaidís a chur ina luí ar mhuintir na Breataine agus ar na hAontachtaithe go 



3 
3.Éire Ar Thóir an Fhlaithis agus Tionchar na Críochdheighilte | Freagra samplach 

 

mbeadh Páirtí Parlaiminteach na hÉireann in ann oileán iomlán na hÉireann a rialú ó Bhaile Átha 
Cliath. Meastar gur throid tuairim is 200,000 Éireannach, ó Thuaidh agus ó Dheas, i bhfórsaí an 
chogaidh. Chuir cur siar an Rialtais Dúchais leis an gcríochdheighilt toisc go raibh athrú mór 

tagtha ar chúrsaí in Éirinn faoi dheireadh an chogaidh. 

 
Is dócha gurbh é Éirí Amach na Cásca 1916 an ócáid a dhaingnigh críochdheighilt na hÉireann. 

Chuaigh WWI ar aghaidh i bhfad níos faide ná mar a bhíothas ag súil leis. Ba bheag an baol go 
dtiocfadh Rialtas Dúchais i bhfeidhm. Thosaigh náisiúnaithe antoisceacha Bhráithreachas 
Phoblacht na hÉireann (IRB) ag pleanáil éirí amach. Mhothaigh siad gur “Dheacracht Shasana 

agus deis na hÉireann” (England’s difficulty and Ireland’s opportunity’’ a bhí sa chogadh. Theip ar 

an Éirí Amach seo. Bhí fearg ar go leor Éireannach faoin Éirí Amach. Scriosadh cuid mhór den 

chathair agus fuair beagnach 500 duine bás. Mar sin féin, bhí uafás ar mhuintir na hÉireann nuair 
a chuir an Ginearál Maxwell príomhcheannairí an Éirí Amach chun báis — Séamas Ó Conghaile, 

Pádraig Mac Piarais, Seosamh Pluincéid agus Tomás Ó Cléirigh. Ní raibh Náisiúnaithe na 
hÉireann sásta glacadh leis an Rialtas Dúchais a thuilleadh, bhí Poblacht Éireannach iomlán 

uathu. Ba é seo tús 

dheighilt na hÉireann. Chreid na hAontachtaithe go raibh Éirí Amach na Cásca ina ghníomh 

fealltach i rith an chogaidh, rud a léirigh dóibh nach bhféadfaí muinín a chur sna Náisiúnaithe. 
Mar gheall ar Éirí Amach na Cásca, bhí na hAontachtaithe níos diongbháilte ná riamh nach 

mbeadh na sé chontae mar chuid den Rialtas Dúchais. 

 
Faoi dheireadh an chogaidh, bhí Sinn Féin tar éis teacht in áit Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann 
mar phríomhpháirtí náisiúnach na hÉireann. I mí Iúil 1917, bhunaigh Lloyd George, Príomh-Aire na 

Breataine, Comhdháil na hÉireann chun iarracht a dhéanamh freastal ar éileamh na náisiúnaithe 
Rialtas Dúchais a bhaint amach. D'fhreastail ionadaithe ón Rialtas, Páirtí Parlaiminteach na 

hÉireann, Aontachtaithe an Deiscirt, Aontachtaithe Uladh, agus roinnt Teachtaí Dála 
neamhspleácha ar an gComhdháil. Ní raibh baill de Shinn Féin i láthair – ní raibh suim acu sa 
Rialtas Dúchais a thuilleadh, d’éiligh siad neamhspleáchas iomlán ón mBreatain. Tháinig deireadh 

leis an gComhdháil in Aibreán 1918, gan chomhaontú. Bhí ollbhua ag Sinn Féin in Olltoghchán 
1918. Bhuaigh Páirtí an Rialtais Dúchais 6 shuíochán, ach bhuaigh Sinn Féin 73. Léirigh an toradh 

seo gur thaitin polasaithe Shinn Féin 
le muintir na hÉireann. Thosaigh siad ar a Rialtas féin a bhunú in Éirinn, rud a bhí ina chúis le 
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Cogadh na Saoirse. 

 
Mhair Cogadh na Saoirse díreach os cionn dhá bhliain, cogadh inar maraíodh thart ar 2,000 

duine. Threisigh an cogadh seo tacaíocht na nAontachtaithe don chríochdheighilt. Bhain 
Aontachtaithe úsáid as an éileamh ar neamhspleáchas iomlán chun brú a chur ar rialtas na 

Breataine críochdheighilt a thabhairt isteach. Faoi dheireadh, thug rialtas na Breataine Acht 
Rialtas na hÉireann isteach in 1920. Cheadaigh an tAcht seo do chruthú dhá pharlaimint in 

Éirinn, ceann i mBéal Feirste chun rialú a dhéanamh ar na sé chontae oirthuaisceart agus ceann 
eile i mBaile Átha Cliath do na sé chontae is fiche a bhí fágtha. Roinn an tAcht seo Éire ina dhá 

stát ar leith. 

 
Le linn 1912-1920 bhí go leor tosca ba chúis le críochdheighilt. I measc na dtosca bhí an 
frithghníomhú míleatach don Tríú Bille Rialtas Dúchais, cur siar an bhille mar gheall ar WWI agus 

mí-láimhseáil na Breataine ar Éirí Amach na Cásca. Ní bheadh an tacaíocht chéanna ann do 
Shinn Féin an uair sin dá réiteodh an Ginearál Maxwell Éirí Amach na Cásca ar bhealach níos 

stuama, rud a sheachnódh críochdheighilt bhuan na hÉireann agus Cogadh na Saoirse. Tá an 
deighilt sin ann fós go dtí an lá atá inniu ann. 


