
An Bád Bán (Imirce) and Todhchaí na tíre 

 

 A Theachtaí Dála, a Sheanaideoirí, a Dhaoine Uaisle,míle 

buíochas as ucht an deis seo a thabhairt dom. 

Ní gá a rá go bhfuil tionchar ag na topaicí a labhrófar fúthu 

inniu ar thodhchaí na hEireann. Inniu, labhróidh mé libh faoi 

mo thuairimí féin maidir leis an mbád bán agus tionchar an 

bháid bháin ar thodhchaí na tíre. Ba cheart go néisteofaí le 

tuairimí an aosa óig inniu mar is ár nguthanna a bheidh ag 

stiúrú na tíre sna blianta beaga atá romhainn. 

 

Bhí fonn taistil riamh ar na Gaeil. Ó thosach an Ghórta Mhóir, 

thosnaigh muintir na hÉireann ag fágaint na tíre ag lorg oibre 

thar sáile. Ba chúis leis an imirce i gcaitheamh an Ghorta 

Mhóir le titim siar na Gaeilge. Bhí ceann-faoi ag na héinne 

agus d’fhágadar a dtír dhúchais chun saol nua a aimsiú. Sar i 

bhfad, d’fhulaing muintir na hÉireann trí ré dubh faoi chois na 

Breataine agus sinn ag lorg saoirse agus bunaíodh ár rialtas 

féin. Ach níor stop tréimhse an bháid bháin. Bhí ganntanas 

saighdiúirí ag an mBreatain i rith an dá Chogadh Domhanda. 

D’fhág roinnt Éireannaigh chun cúnamh a thabhairt do 

chabhlach na Breataine. Tuigtear dúinn gur tháinig athrú ar 

stádas na hÉireann sa bhliain 1966 agus fós sa lá atá inniu ann 

táimid ag tarraingt ár gcosa linn maidir leis an mbád bán. 

 

Sa bhliain 1966 cuireadh oideachas dara leibhéal ar fáil saor 

in aisce do dhaonra ha hÉireann. Sna blianta beaga i ndiaidh 

sin, chuaigh líon na ndaoine a bhí ag teitheadh na tíre i méid. 



Bhí an tarna rogha ag na héinne ansin. Dá mbeadh fonn taistil 

ar dhuine agus oideachas maith orthu, d’fhéadfaidís taisteal 

timpeall na cruinne. I gcaitheamh na mblianta, ní rabhamar 

ach ag piocadh dínn trí roinnt ghéarchéimeanna uafásacha 

eacnamaíochta agus is de thairbhe an drochphá go bhfuil 

daoine ag imeacht na hÉireannn agus an gcuirfeá an mileán 

orthu? S’í an fhadhb ná go dtéann altraí, múinteoirí agus 

dochtúirí (mar shampla) thar lear ag lorg oibre agus socraíonn 

said síos agus ní thagann said thar n-ais go hÉireann riamh. 

Cuirtear oiliúint ar an dream a fhágann in Éirinn agus baintear 

úsáid as na scileanna a fhoghlaimítear thar sáile. 

 

Ní foláir polasaí nua a chur i bhfeidhm maidir leis an bhfadhb 

súntasach seo. Ní mór dúinn, muintir na hÉireann a 

dheachaigh ar imirce a mhealladh ar ais go hÉireann. Dá 

dtiocfadh daoine thar n-ais, bheimís níos láidre le chéile agus 

thiocfadh feabhas as cuimse ar stádas an rialtais. Is mór an 

chailliúnt iad na daoine a d’fhág Éire  ar mhaithe pá / tuarastal 

níos airde agus oideachas den chéad scoth orthu. Is mór an 

dúshlán é ach ní mór don rialtas béim a chur ar an bhfadhb 

seo sula bhfágann daoine le neart scileanna agus fuíollach 

oideachais orthu. Is dúshlán mór é ach ní leor an chaint! Ní 

foláir polasaí nua a chruthú agus cinnte feicfear impleachtaí 

dearfacha ar thodhchaí na tíre agus tiocfaidh forbairt ar 

chúrsaí eacnamaíochta na tíre. 

 

Ar an lámh eile de, ní mór dúinn fáilte Uí Cheallaigh a chur 

roimh na heachtrannaigh atá ag teitheadh an Mhéain Oithir i 



láthair na huaire. Bhíodh muintir na Éireann ag socrú síos i 

dtíortha ar fud na cruinne in imeacht na mblianta agus anois ní 

foláir dúinn cúnamh a thabhairt do dhaoine atá ag iarraidh 

dainséar an Mhéain Oithir a sheachaint. Tá cat crochta rompu 

ar fud an domhain agus níl sé cóir go gcaithfidh said a saol a 

chur i mbaol an bháis la i ndiaidh lae. 

 

Ní féidir a shéanadh ach go gcaithfidh rialtas na hÉireann 

polasaí nua a chur i bhfeidhm maidir leis na h#ireannaigh a 

dheachaigh thar sáile ar imirce agus iarracht laghdú a chur ar 

líon na ndaoine ata le fágaint. Anuas ar sin, ní foláir dúinn ar 

ndoirse a oscailt roimh na bochtáin atá ag streachailt trí chogaí 

is gortaí. 

 

Míle buíochas. 

 

 


