Arna fhoilsiú ag Staidéar Áitiúil, Leabharlanna Átha Cliath Theas mar chuid den chlár
'Deich mBliana de na Cuimhneacháin Chéid'.
Mura luaitear a mhalairt, is le caoinchead Leabharlanna Átha Cliath Theas a
fhoilsítear gach íomhá.

Cúiseanna
Céard iad na cúiseanna a bhí ag na ceannaircigh le bheith ag
troid?
Nuair a bhí an Chéad Chogadh Domhanda ann, bhí Éire faoi smacht ag an mBreatain
faoi mar a bhí leis na céadta bliain roimhe sin. Bhí go leor leor daoine ann a bhí ag
iarraidh saoirse don tír. Theastaigh uathu go mbeadh Éire in ann a rialtas féin a
thoghadh agus a bheith saor ó smacht na Breataine. Náisiúnaithe an t‐ainm a tugadh
ar na daoine seo. Bhí daoine eile ann ar theastaigh uathu Éire a bheith faoi smacht
na Breataine i gcónaí. Aontachtaithe a glaodh orthu seo.
Bhí rialtas na Breataine
díreach réidh chun rialtas dá
cuid féin de shórt a
thabhairt d'Éirinn ‐ "Rialtas
Dúchais" (Bhí an Bhreatain
chun deis a thabhairt
d'Éirinn páirt níos mó a
bheith aici i rialú na tíre ‐ sin
le rá nach mbeadh Éire á
rialú ag Londain). Ach
cuireadh Rialtas Dúchais siar
ó tharla gur bhris an Chéad
Chogadh Domhanda amach.
Chuirfí i bhfeidhm é, a
gealladh, nuair a bheadh an
cogadh thart.

Cárta Poist ag taobhú le Rialtas Dúchais.
(Le Buíochas do John Mullen)

Bunaíodh Óglaigh Uladh i gCúige Uladh. Arm príobháideach é a bhí ag na
hAontachtaithe, a thug 35,000 raidhfil agus 5 mhilliún urchar isteach as an Eoraip.
Theastaigh uathu an ceart a bhí acu fanacht mar chuid den Bhreatain a chosaint.
Tugadh na raidhfilí i dtír i Latharna, Contae Aontroma. Bhí na póilíní in ann na daoine
a bhí ag cur na n‐arm i dtír a ghabháil ach ní dhearna siad faic mar bhí go leor de na
póilíní i gCúige Uladh ina nAontachtaithe.

Óglaigh Uladh ar Paráid.

Nuair a chonaic na daoine sa chuid eile d'Éirinn go raibh fórsa armtha ag na
hAontachtaithe i gCúige Uladh chreid siad gur cheart do na Náisiúnaithe arm
príobháideach a bheith acu. Bunaíodh an t‐arm seo, Óglaigh na hÉireann, i mí na
Samhna 1913. Cheannaigh siadsan iad féin 1,500 raidhfil ó na Gearmánaigh níos
deireanaí sa bhliain 1914. Tugadh na gunnaí seo isteach ar bhád seoil, an Asgard,
agus bhailigh Óglaigh na hÉireann iad den ché i mBinn Éadair i mBaile Átha Cliath.
Thug Na Fianna, buachaillí a bhí sna gasóga, cúnamh dóibh. Insíodh an scéal do na
póilíní ach ní dhearna siadsan aon iarracht mhór iad a stopadh. Taispeánann sé seo
go raibh go leor de na daoine a bhí sna póilíní i mBaile Átha Cliath ar thaobh na
ndaoine a bhí chun éirí amach. D'éalaigh na hÓglaigh agus Na Fianna leo i dtacsaithe
agus ar rothair agus na raidhfilí acu.
Cuid d'Óglaigh na hÉireann ag teacht
chomh fada le Binn Éadair ar rothair
chun raidhfilí Gearmánacha a
bhailiú...

… agus ag máirseáil leo feadh Bhóthar
Bhinn Éadair i dtreo Bhaile Átha Cliath..
(Griangrafanna de Binn Éadair le
buíochas do Leabharlann Náisiúnta na
nÉireann)

Níos deireanaí an lá céanna sin
nuair a bhí reisimint d'arm na
Breataine ag máirseáil feadh
Shiúlán an Bhaitsiléara i mBaile
Átha Cliath thosaigh roinnt
daoine ag magadh fúthu. Scaoil
na saighdiúirí faoi na daoine.
Mharaigh siad triúr fear agus
bean agus fágadh 38 duine eile
gonta. Ní raibh mórán measa ar
arm na Breataine in Éirinn ina
dhiaidh sin, agus thug an méid a tharla spreagadh do dhaoine dul isteach sna
hÓglaigh.

Bhí i bhfad níos mó daoine in Óglaigh na hÉireann
anois agus thosaigh siad ag teacht le chéile agus ag
máirseáil ar na sráideanna ar fud na tíre. Ach níor
bhac na húdaráis ná an pobal leo i ndáiríre. Bhí sé
éasca airm agus éide Óglaigh a cheannach i siopaí i
mBaile Átha Cliath gan cheadúnas agus gan cheist.

Fógra nuachtáin ag meabhrú bronntanais Nollag
d'óglaigh. Tá raidhfilí agus gunnáin orthu sin.
.

Deis chun Éirí Amach
Faoin mbliain 1916 bhí dhá bhliain den chogadh caite agus ní raibh ag éirí chomh
hiontach sin le harm na Breataine sa troid san Eoraip. Bhí an deis ab fhearr anois ag
Óglaigh na hÉireann iarracht a dhéanamh deireadh a chur le smacht na Breataine ar
an tír. Bhí Pádraig Mac Piarais i gceannas orthu ag an am agus bhí Arm Cathartha na
hÉireann leo. Bhí Rialtas na Breataine ag caitheamh a chuid ama agus a chuid
iarrachtaí go léir leis an gcogadh agus mar a dúradh ag an am bhí Éire in ann teacht i
dtír ar na deacrachtaí a bhí ag an mBreatain.
Chuaigh Óglaigh na hÉireann amach ag máirseáil mar ba ghnáth Luan Cásca, an 24ú
lá d'Aibreán. Ach ní raibh cúrsaí mar a chéile an uair seo. Tugadh ordú dóibh go leor
áiteanna i gCathair Bhaile Átha Cliath a ghabháil, agus bhí monarcha brioscaí
mhuintir Iácóib, monarcha Uí Bheoláin, Aontas Bhaile Átha Cliath Theas (Ospidéal
San Séamas anois) agus Faiche Stiabhna chomh maith le háiteanna eile ar na
háiteanna sin. Bhí an cheanncheathrú le bheith ag na hÓglaigh in Ard‐Oifig an Phoist
ar Shráid Sackville (Sráid Uí Chonaill mar a thugtar uirthi anois).

Cé go raibh a fhios ag na hÓglaigh faoi na pleananna seo ba bheag nár tharla an tÉirí
Amach. Bhí Eoin Mac Néill, duine de na fir a bhunaigh Óglaigh na hÉireann, tar éis
fógra a chur isteach i nuachtáin an Domhnaigh á rá nach raibh aon mháirseáil le
bheith ann Luan Cásca. Chreid Mac Néill nach n‐éireodh leis an Éirí Amach agus go
marófaí daoine gan fáth mar nach raibh dóthain gunnaí ná daoine acu don troid.
B'fhearr leis fanacht go dtí go dtiocfadh níos mó daoine isteach sna hÓglaigh agus go
dtí go mbeadh níos mó gunnaí ceannaithe. Ní raibh a fhios ag na hÓglaigh céard ab
fhearr dóibh a dhéanamh mar gheall ar an bhfógra agus níor tháinig an oiread daoine
is a bhí ceaptha amach Luan Cásca.
B'fhéidir nár tháinig siad go léir amach ach bhí daoine ann a tháinig. Tugadh ordú do
na daoine a bhí ag obair in Ard‐Oifig an Phoist imeacht amach as an áit. Bhris na
ceannaircigh na fuinneoga, dhírigh siad na raidhfilí amach ar an tsráid fad is a bhí
siad ag fanacht go dtiocfadh arm na Breataine. Thóg na ceannaircigh bratach na
Breataine anuas den chrann brataí a bhí ar an díon agus chuir siad bratach uaine
Phoblacht na hÉireann i gcúinne amháin, agus bratach eile i gcúinne eile ‐ an ceann
uaine, bán agus flannbhuí mar atá againn sa lá atá inniu ann. Léigh Pádraig Mac
Piarais forógra taobh amuigh d'Ard‐Oifig an Phoist. Thug an forógra le fios go raibh
Poblacht á bunú. Bhí daoine ag féachaint thart timpeall ag iarraidh fáil amach céard a
bhí ag tarlú. Ba ghearr go raibh an troid tosaithe ar shráideanna Bhaile Átha Cliath.

Forógra Phoblacht na
hÉireann. (Le buíochas
do Músaem Príosún Chill
Mhaighneann)

Cuireadh amach arm na Breataine chun na háiteanna ina raibh na ceannaircigh a
ionsaí. Bhí go leor de na hoifigigh Airm ar laethanta saoire na Cásca agus dá bhrí sin
ní dhearna arm na Breataine an oiread sin ar dtús. Ach bhí saighdiúirí agus lansaí acu
(cosúil le hairm an‐fhada agus bior orthu) agus iad ar chapaill ar cosa in airde le
feiceáil ag teacht anuas Sráid Uí Chonaill i dtreo Ard‐Oifig an Phoist. Bhí an torann a
rinne na raidhfilí agus na meaisínghunnaí nuair a bhí na ceannaircigh agus arm na
Breataine á scaoileadh le cloisteáil ar fud na cathrach. Tá na poill a rinne na piléir i
ndealbh Dhónaill Uí Chonaill ar Shráid Uí Chonaill agus i roinnt de na foirgnimh eile
atá ann fós le feiceáil go dtí an lá atá inniu ann.

Lannairí i mBaile Átha Cliath, 1916..

Ach tharla rudaí as an ngnáth le linn an Éirí Amach freisin. Cuir i gcás an méid a tharla
nuair a ghabh arm na Breataine Óstán an Shelbourne chun tosú ag scaoileadh (as na
seomraí codlata) leis na ceannaircigh a bhí thíos fúthu ar Fhaiche Stiabhna. Shiúil
Séamas Ó Cearnaigh, an maoirseoir páirce trasna go dtí lochán na lachan mar ba
ghnáth chun na lachain a bheathú. Stopadh den scaoileadh láithreach bonn agus
tosaíodh air arís nuair a bhí na lachain beathaithe aige.

Lochán na Lachan, Faiche Stiabhna roimh 1916 agus Óstán an Shelbourne sa chúlra.

Scrios
Dhá lá tar éis don Éirí Amach a bheith tosaithe, ar an gCéadaoin an 26ú lá d'Aibreán,
rinne arm na Breataine iarracht deireadh a chur leis an trioblóid i mBaile Átha Cliath.
Sheol siad an bád gunna an “Helga” suas an Life chun Halla na Saoirse
(Ceanncheathrú Arm Cathartha na hÉireann), Ard‐Oifig an Phoist agus Sráid Uí
Chonaill a scriosadh.
Bhí gunnaí móra in úsáid acu freisin chun na háiteanna eile a bhí i seilbh na ndaoine
a d'éirigh amach a scriosadh. Bhí lár chathair Bhaile Átha Cliath scriosta go dona
nuair a bhí an scaoileadh thart. Dúradh go raibh bochtáin Chathair Bhaile Átha Cliath
le feiceáil ag dul i dtreo Shráid Uí Chonaill chun earraí a thabhairt leo as na siopaí a
bhí scriosta. Rinne siad ar na siopaí milseán agus ar na siopaí spóirt, agus freisin ar na
siopaí éadaí. Bhí éadaí iontu sin nach mbeadh an chuid ba mhó de na daoine as lár
na cathrach in ann iad a cheannach.

D'éirigh leis an mbád gunna, an Helga, teacht slán as an Éirí Amach agus cheannaigh
Rialtas na hÉireann í ina dhiaidh sin. Bhí sí ar cheann de na chéad longa a bhí ag
Cabhlach nua‐bhunaithe na hÉireann.

An Bád Gunna, an Helga.

Sráid Uí Chonaill roimh an Éirí Amach.

Sráid Uí Chonaill tar éis an Éirí Amach.

Ard‐Oifig an Phoist agus é scriosta.
Na poill a rinne piléir i
bhfuinneog tí i nDroichead na
Dothra i mBaile Átha Cliath.

Géilleadh
Ag an am, bhí go leor daoine ann nach raibh sásta gur tharla an tÉirí Amach. Bhí na fir
chéile a bhí ag go leor de mhná Éireannacha imithe isteach in arm na Breataine agus
bhí siad thall san Eoraip ag troid in aghaidh na Gearmáine. Tríd is tríd, cheap an
pobal nach raibh i gceannairí an Éirí Amach ach daoine a bhí ag déanamh trioblóide
agus nach raibh faic déanta acu ach amháin príomhshráid Bhaile Átha Cliath a
scriosadh. Cheap siad freisin gur ar thaobh na Gearmáine a bhí siad.
Thiocfadh athrú mór ar an scéal seo, áfach. Cúig lá tar éis don Éirí Amach a bheith
tosaithe d'ordaigh Pádraig Mac Piarais géilleadh ionas nach mbeadh níos mó de na
gnáthdhaoine á marú. Shínigh Pádraig Mac Piarais, Séamas Ó Conghaile agus Tomás
Mac Donncha an t‐ordú don ghéilleadh.
An bhuncháipéis don
ghéilleadh (Buíochas le
Leabharlann Náisiúnta na
nÉireann)

Banaltra a bhí cróga a chuaigh thart ar Bhaile Átha Cliath chun an cháipéis don
ghéilleadh a thabhairt amach. Eilís Ní Fhearail ab ainm di. B'éigean di bratach bhán a
chrochadh suas sa chaoi nach scaoilfí urchar léi.
Féach thíos an grianghraf cáiliúil den nóiméad a ghéill Pádraig Mac Piarais. Tá sé ina
sheasamh os comhair beirt d'oifigigh Arm na Breataine. Má fhéachann tú go grinn
feicfidh tú péire buataisí eile le taobh bhuataisí Mhic Phiarais. Bhí an Bhanaltra Ní
Fhearail ina seasamh ina aice le Pádraig Mac Piarais ach nuair a thug sí fear an
cheamara faoi deara thóg sí coiscéim ar gcúl ionas nach mbeadh sí le feiceáil sa
ghrianghraf. Is é sin an fáth nach bhfuil ach a cuid buataisí le feiceáil.

Cur chun báis
San Éirí Amach, maraíodh 116 duine a bhí arm na Breataine, goineadh 368 duine
agus bhí tuairisc ann go raibh naonúr ar iarraidh. Goineadh 29 póilín agus maraíodh
16 póilín. Maraíodh 318 duine idir cheannaircigh agus ghnáthdhaoine. Maraíodh 40
páiste idir dhá bhliain agus sé bliana déag d'aois ‐ piléir iomraill a mharaigh a
bhformhór trí thimpiste. Goineadh 2,217 duine den ghnáthphobal.
Mar a tharla sé Éireannaigh a bhí i ngach aon duine de na 16 póilín a maraíodh, agus
tháinig 22 saighdiúir de shaighdiúirí na Breataine a maraíodh as Éirinn.
Póstaer rabhaidh a
chuir údaráis na
Breataine amach.
(Buíochas le
Leabharlann
Náisiúnta na
nÉireann)

Páistí ag bailiú adhmaid
don tine sna fothracha i
mBaile Átha Cliath.

Rinneadh an seachtar ceannairí a raibh a n‐ainmneacha ar an bhForógra, chomh
maith le naonúr eile, a chiontú i dtréas (iarracht a dhéanamh deireadh a chur le
cumhacht rialtas na Breataine sa tír) agus daoradh chun báis iad le hurchar ó arm na
Breataine i gclós na mbristeoirí cloch i bPríosún Chill Mhaighneann.

An taobh istigh de Phríosún Chill Mhaighneann agus doirse na gcillíní le feiceáil.
(Griangrafanna: Daithi De Paor, Le buíochas do Músaem Príosún Chill Mhaighneann)
Amharc ar an taobh istigh de chillín i bPríosún Chill
Mhaighneann.

Rinne arm na Breataine an seachtar ceannairí seo a bhí ar an Éirí Amach a
lámhachadh le hurchar mar gur shínigh siad an Forógra:
Tomás Ó Cléirigh

Seán Mac Diarmada

Bhí siopa nuachtán agus
tobac aige i mBaile Átha
Cliath. Curtha chun báis
an 3ú Bealtaine 1916.

Ceannairceach agus
bainisteoir nuachtáin.
Curtha chun báis an 12ú
Bealtaine 1916.

Tomás Mac Donncha

Pádraig Mac Piarais

Múinteoir scoile,
drámadóir agus file as
Co. Thiobraid Árann.
Curtha chun báis an 3ú
Bealtaine 1916.

Múinteoir agus file. Sasanaigh a bhí ina
thuismitheoirí. Bhunaigh sé Scoil Éanna i Ráth
Fearnáin. Tuigeadh gurbh é a bhí ina
cheannaire ar an Éirí Amach. Cuireadh chun
báis é an 3ú Bealtaine 1916.

Éamonn Ceannt

Bhí aithne air freisin mar Edmund
Kent i mBéarla. I nGaillimh a rugadh
é agus cuntasóir a bhí ann. Bhí
teangacha go leor ar a thoil aige agus
ceoltóir iontach a bhí ann. Curtha
chun báis an 8ú Bealtaine 1916.

Séamas Ó Conghaile

Rugadh Séamas Ó Conghaile in Albain.
Éireannaigh a bhí ina thuismitheoirí. Bhíodh
sé ag troid ar son cearta d'oibrithe. Bhí baint
aige le bunú Cheardchumann Oibrithe
Iompair Éireann. Bhí baint aige le bunú
Arm Cathartha na hÉireann chun oibrithe a
bhí ar stailc a chosaint. Cuireadh chun báis
é, agus é gonta go dona, ar an 12ú Bealtaine
1916.

Seosamh Máire Pluincéad

Rugadh Seosamh Máire Pluincéad
i mBaile Átha Cliath. File agus
iriseoir a bhí ann. Phós sé a
pháirtí, Grace Gifford, i bPríosún
Chill Mhaighneann cúpla uair an
chloig sular lámhachadh é.

Athrú Meoin i measc an Phobail
Teip a bhí san Éirí Amach ón taobh míleata de. Ní bhfuair na ceannaircigh an lámh in
uachtar ar arm na Breataine agus bhí a fhios acu i ndáiríre nach bhfaigheadh. Chreid
Pádraig Mac Piarais, áfach, in "Íobairt na Fola". Bhí sé cinnte go bhféadfaí saoirse na
tíre a bhaint amach dá mbeadh na ceannairí a fuair bás ina laochra a throid ar son na
saoirse.
Bhí an ceart aige ar bhealach. Bhain an lámhachadh croitheadh as pobal na hÉireann.
D'iompaigh na daoine in aghaidh réimeas na Breataine mar cheap siad gur cuireadh
pionós róghéar ar na ceannairí. Goineadh Séamas Ó Conghaile, duine de na ceannairí
a bhí curtha chun báis, sa troid in Ard‐Oifig an Phoist agus ní raibh sé in ann seasamh
suas nuair a caitheadh an t‐urchar leis. Cuireadh ina shuí i gcathaoir é agus
lámhachadh é.
Cruinníodh suas na céadta fear mar gur chreid arm na Breataine go raibh baint acu
leis an Éirí Amach. Cuireadh isteach i gcampaí géibhinn iad. Ní raibh baint ar bith ag
go leor de na fir seo leis an Éirí Amach ach ansin mar gheall go raibh siad sna campaí
bhuail an fonn iadsan freisin troid in aghaidh réimeas na Breataine in Éirinn. Ní
bheadh an caidreamh idir an tír seo agus an Bhreatain mar a chéile go deo arís. Níor
chreid na daoine anois go dtabharfaí Rialtas Dúchais d'Éirinn nuair a bheadh an
cogadh san Eoraip thart, agus thosaigh siad ag iarraidh a bheith saor go hiomlán ón
mBreatain: Poblacht na hÉireann.

A raibh dá bharr
Níor chuir an lámhachadh ná daoine a bheith curtha i bpríosún deireadh le hiarracht
na hÉireann saoirse a bhaint amach. Níor tháinig an oiread sin daoine amach faoi
Cháisc 1916. Tar éis daoine a bheith curtha chun báis agus curtha i bpríosún, áfach,
bhí na mílte Éireannach, idir fhir agus mhná, réidh le troid in aghaidh Réimeas na
Breataine. Bhí sé in am anois troid níos eagraithe a bheith ann.

Cogadh eile in Éirinn
Ceann de na chéad ticéid don Chéad Dáil Le
buíochas do Capuchin Archive

Thosaigh Cogadh na Saoirse in Éirinn trí bliana tar éis Éirí Amach na Cásca. Tháinig na
teachtaí Éireannacha a bhí i Rialtas na Breataine le chéile agus bhunaigh siad
parlaimint neamhspleách d'Éirinn. An Dáil an t‐ainm a thug siad air. D'fhógair Rialtas
na Breataine go raibh an pharlaimint seo mídhleathach. Dá bhrí sin bhain Óglaigh na
hÉireann (a raibh Arm na Poblachta nó an IRA mar ainm orthu ag an am seo) leas as
An Dáil a bheith bunaithe mar chúis le leanúint ar aghaidh ag troid in aghaidh
Réimeas na Breataine.
Ní raibh an troid a tharla i gCogadh na Saoirse cosúil leis an troid a bhí ann i 1916. Ní
raibh Arm na Poblachta ag déanamh ionsaithe go hoscailte ná ag gabháil na
bhfoirgneamh ach bhí na saighdiúirí ag dul i bhfolach agus ag úsáid teicnící an
luíocháin in aghaidh na bpóilíní agus an airm (Treallchogaíocht).
Bhí cúrsaí na hÉireann ag dul ó smacht na Breataine. Dá bhrí sin bheartaigh an Rialtas
suas le deich míle saighdiúir a sheoladh go hÉirinn. Bhíodh an chuid ba mhó díobh
seo in Arm na Breataine agus cuireadh anall iad chun cuidiú leis na póilíní troid in
aghaidh Arm na Poblachta. Chaith na hiarshaighdiúirí seaicéid airm a raibh dath crón
orthu agus brístí dorcha agus is é sin an fáth ar tugadh Na Dubhchrónaigh (The Black
and Tans) orthu nuair a tháinig siad ar dtús. D'úsáid siad an lámh láidir go trom agus
níor thaitin siad in aon chor le muintir na hÉireann mar scanraigh siad iad agus chuir
siad scéin iontu.

Beirt de na Dubhchrónaigh agus beirt saighdiúirí as arm na Breataine in aice le Teach an Chustaim i
mBaile Átha Cliath. Tá fir a bhí gafa le feiceáil sa chúlra.

Lean an t‐ionsaí ón dá thaobh ar aghaidh ar feadh dhá bhliain agus ansin socraíodh
sos cogaidh i mí Iúil 1921. Rinneadh Conradh (socrú) idir an Bhreatain agus Éirinn ina
dhiaidh sin. Bhí na sé chontae sa tuaisceart le coinneáil ag an mBreatain mar Dílseoirí
(fonn orthu fanacht faoi smacht na Breataine) a bhí sa chuid ba mhó den daonra. Bhí

saoirse le tabhairt don chuid eile den tír agus is Saorstát Éireann a bheadh mar ainm
ar an gcuid sin.
Bhí roinnt de mhuintir na hÉireann sásta glacadh leis an réiteach ‐ Saorstát
Éireann/Tuaisceart Éireann ‐ ach bhí daoine ann nach raibh sásta. Chreid Éireannaigh
áirithe go raibh sé mícheart go mbeadh An Bhreatain "ag coinneáil" sé chontae agus
bhí fonn orthu leanúint orthu ag troid. Bhí daoine eile ann a chreid go raibh a rialtas
féin ag Éirinn faoin Saorstát agus bhí siad sásta leis sin. Is mar gheall ar an méid sin ar
fad a tharla an tríú cogadh in Éirinn ‐ An Cogadh Cathartha.

An Cogadh Cathartha
Tubaiste a bhí sa Chogadh Cathartha don tír seo. In aghaidh a chéile a bhí na
hÉireannaigh ag troid anois agus ní in aghaidh arm na Breataine. D'fhéadfadh
deartháir amháin a bheith "Ar Son an Chonartha", is é sin le rá go raibh sé sásta na sé
chontae sa tuaisceart a bheith faoin mBreatain. D'fhéadfadh deartháir eile a bheith
"In Aghaidh an Chonartha", is é sin le rá go mbeadh fonn air na sé chontae a fháil ar
ais.

Bhí dhá arm in Éirinn anois agus bhí an dá cheann in aghaidh a chéile ‐ arm Shaorstát
Éireann (an t‐arm oifigiúil a bhí ag an Stát nuabhunaithe) agus Arm na Poblachta.
Tharla sé go rialta go raibh fir a throid taobh le taobh i 1916 agus i gCogadh na
Saoirse in aghaidh arm na Breataine ag troid in aghaidh a chéile anois mar gheall ar
easaontas faoin gConradh.
Chríochnaigh an Cogadh Cathartha i mBealtaine na bliana 1923 nuair a d'aontaigh
Arm na Poblachta na hairm a chur uathu. Ach ní raibh aon ghéilleadh ann, agus níor
tugadh na hairm ar láimh riamh. Bhí foréigean ag tarlú in Éirinn ó am go chéile ar
feadh 70 bliain eile. Sa Tuaisceart ba mhó a tharla sé ach tharla sé freisin ó dheas den
teorainn anois is arís.

Dubhchrónaigh agus sibhialtaigh i dteannta a chéile ag Amharclann an Olympia tar éis Shos Cogaidh
Chogadh na Saoirse 1922.

(Le buíochas do Mercier Press)

Saighdiúirí a bhí in Arm
Shaorstát Éireann agus in
Arm na Poblachta ag
croitheadh lámh nuair a
chríochnaigh an Cogadh
Cathartha i 1923.

(Le buíochas do
Músaem Príosún Chill
Mhaighneann)

