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ACMHAINN 6 
 
 
David Cameron, Príomh-Aire na Breataine, in óráid a thug sé ag Músaem Cogaidh na hImpireachta i 
Londain: (Is í an aidhm atá againn go mbeadh cuimhneachán ann) “a léiríonn ár sprid náisiúnta i 
ngach cearn den tír, go mbeidh rud éigin á rá faoi cé sinne mar dhaoine.”  
 
Foinse: Patrick Wintour, The Guardian, 11.10.2012  
 
 
Ráiteas ar leathanach baile an láithreáin gréasáin do chomóradh chónaidhm na Beilge: “Bhí ról 
tábhachtach ag an mBeilg sa choinbhleacht, agus níorbh é an chuid is lú de sin an fhrithbheartaíocht 
chróga a léirigh ár gcuidne saighdiúirí le linn ionradh na Gearmáine. Thuill ‘an Bheilg bheag bhocht’ 
meas ón saol mór. Is cuí, dá bhrí sin, go mbeadh páirt lárnach ag an mBeilg i gcomóradh an chéid.” 
 
Foinse: Láithreán gréasáin do Chomóradh Chónaidhm na Beilge 
 
 
Ráiteas ar an láithreán gréasáin atá ag Coimisiún Uaigheanna Cogaidh na Gearmáine atá dírithe ar 
Chomóradh 100 bliain an Chéad Chogaidh Dhomhanda: “D’athraigh an Chéad Chogadh Domhanda 
saol na ndaoine agus d’athraigh sé sochaithe agus stáit san Eoraip. Is cuid dhochealaithe de 
phróiseas lánpháirtithe na hEorpa, dá bhrí sin, atá sa chuimhne choiteann ar an tromluí 
comhchoitianta seo, agus ar chúiseanna agus éifeachtaí an tromluí chéanna.  
 
Foinse: An láithreán gréasáin atá ag Coimisiún Uaigheanna Cogaidh na Gearmáine atá dírithe ar 
Chomóradh 100 bliain an Chéad Chogaidh Dhomhanda  
 
 
Príomh-Aire na Tuirce, Ahmet Davutoğlu, ag searmanas cuimhneacháin ar chothrom 100 bliain 
Chath Çanakkale, cuid d’fheachtas Gallipoli, in Gallipoli, 18 Márta 2015: “Bhí ár ndaoine ag troid 
gualainn le gualainn ar na tailte naofa sin chun croí an phobail agus an stáit a chosaint. Céad bliain 
ina dhiaidh sin, tá stát na Tuirce ag seasamh i gcoinne an dreama sin atá ag iarraidh ár bpobal a 
scoilteadh.”  
 
Foinse: Ayla Jean Yackley, Reuters, 18.03.2012  
 
 
Conas a nascann na ráitis sin an t-am a caitheadh leis an am i láthair?  

 Cé acu de na ceithre ráiteas a bhfuil teachtaireacht sách difriúil á tabhairt ann?  

 Cén chaoi a bhfuil an teachtaireacht seo difriúil ó na trí cinn eile ó thaobh na cúise atá leis na 
teachtaireachtaí?  

 Cum 1 - 2 abairt eile a bheadh oiriúnach le cur ag deireadh gach ceann de na sleachta sin 
thuas agus a mbeidh leanúnachas nádúrtha ag baint leo 

 
 
 

http://www.theguardian.com/politics/2012/oct/11/david-cameron-fund-world-war-one-commemorations
http://www.be14-18.be/en
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.100-jahre-erster-weltkrieg.eu/en/home.html
http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-turkey-gallipoli-idUSKBN0ME1SO20150318

