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A Chathaoirligh agus a chomhaltaí Comhchoiste, 

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh libh as an gcuireadh a thug sibh dom teacht in bhur 

láthair inniu. Is mise Michael ó Coinceanainn, scoláire ardteiste ó Choláiste Naomh Eoin, Inis 

Meáin.  

I dtástálacha liteartha domhanda  a rinne PIRLS NÓ Progress in International Reading 

Literary Study a foilsíodh i 2017 tá scoláirí na hÉireann ag déanamh níos fearr ná a 

gcomhaoiseanna domhanda, le 21% de scoláirí sa tír seo le sár-chaighdeán léitheoireachta I 

gcompráid le 10% go náisiúnta. Mothaímse go bhfuil caighdeán ard oideachais faighte agam 

agus eirspéiris leathan, oideachas a chuireann ar mo chosa mé ar feadh mo shaoil agus go 

mbeidh an oiread deiseanna agam dá bharr ach é sin ráite aithním freisin go bhfuil mí-

chothromaíocht sa saol agus mar go dtagaim ó oileán go bhfuil orm rogha indíreach a 

dhéanamh idir mo cheantar dúchais agus oideachas. 

Is de bhunadh Inis Meáin ó dhúchas mé, agus cé gur rugadh i Meiriceá mé, táim I mo chónaí 

in Inis Meáin ó bhí mé dhá bhlian d’aois. Is ann a fuaireas m’oideachas ar fad go dtí seo agus  

beidh sé sin ag teacht chun críche i mí meitheamh seo chugainn nuair a shuíos mé m’ardteist. 

Is dóigh nár chuimhnigh mé mórán faoi mo shaol tar éis na scoile go dtí seo ach le tamall rith 

sé liom gur beag duine a thagann ó cheantair iargúlta cosúil liomsa a mbíonn deis conaí acu 

ina gceantar áitiúla tar éis na scoile. Is aisteach an ráiteas a rá go dtagann deireadh le do 

mhaireachtáil buan I do cheantar áitúil le críoch na scoile ach tá sin fíor go mór mhór má 

chónaíonn tú ar oileán. 

Ceann de na dúshláis is mó a fheiceann mise ná “go bhfuil muid ag fáil oideachas chun ár 

gceantair iargulta a fhágáil”. Tá oideachas den chéad scoth faighte agamsa i gColáiste Naomh 

Eoin, in Inis Meáin agus tá a fhios agam go mbeidh mé ag dul chuig triú leibhéal go cinnte. 

Tá mé réidh faoina comhair seo agus beidh failte agam roimh an deis. Osclaíonn taisteal na 

súile agus cinnte déanfaidh sé an-leas dom an saol mór a bhliaseadh ach an b’in le rá go 

bhfuil cinneadh indíreach déanta agam slán a fhágáil leis an mbaile ar feadh formhór mo 

shaoil, ar a laghad go dtéim ar scor. 

Tá doimhneas níos mó ag baint le críochnú scoil ar Oileán mar dá mbeinn i mo chónaí i 

gCathair nó ar an laghad an bóthar a bheith faoi mo chos bheadh deis agm oibriú ó bhaile I 

mbeagnach gach gairm ach dáiríre ar oileán tá tú fíor theoranta agus le hoideachas tagann 

banú pobail. Ní féidir liom a bheith ag súil le maireachtáil compórdach a dhéanamh mar 

dhlídóir sa módh tradisiúnta mura dtagann feabhas ar chúrsaí leathan bhanda agus mé a 

bheith nuálach I mo ghnó. Cónaímse I bpobal beag a bhfuil post altra lán aimseartha amháin, 

roinnt múinteoirí, bainisteoir forbartha, monarchan cniotála, obair shéisiúrach san earnáil 

turasóireachta agus roinnt postanna a bhaineann le seirbhísí pobail ar bhonn páirtaimseartha. 

De ghnáth bíonn daoine blianta fada sna poist seo agus ní minic a thagann oscailt suas. mar 

sin ní mórán deiseanna fostaíochta a bhíonn ann don té a bheadh ag iarraidh bogadh ar ais. 



Is minic a chasaim le daoine a deireann gur bhreá leo cónaí ar na hOileáin dá mbeadh 

fostaíocht ann. Ag deireadh an lae réitítear sna scoileanna muid le bheith ullamh don saol mór 

ach is réiteach uilíoch é seo rud a fhágann nach bhfuil ag díriú isteach ar cuir leis an saol atá 

againn cheana. Tá feirm againn ag baile agus ba bhreá liomsa a bheith in ann leanacht leis an 

bhfeirmeoireacht chomh maith le slí bheatha a bhaint amach dom féin I mo rogha gairm tar 

éis mo chuid scolaíocht. Níor chóir go mbeadh gá do mo dhroim a a iompú agus rogha a 

dhéanamh idir an saol atá agam agus na féidireachtaí nua amach romham. 

An Réiteach 

Ní leor deachraíocht nó dúshláin a aithint gan réiteach na faidhbe a bheith taobh leis. 

Teastaíonn pleanáil fad téarmach do cheantair bheaga iargulta ar nós oileain chun a chinntiú 

go mbeidh gach plean agus polasaí stáit ag tacú leis na pobail bheag seo mar gan an óige ní 

mhairfidh siad I bhfad. 

Teastaíonn tacaíocht sna scoileanna go mbeidh siad in ann cabhrú le scoláirí roghanna cliste a 

dhéanamh maidir le Coláiste go mbeidh féidireachtaí ann dóibh cónaí ina gceantair áitúla tar 

éis a gcuid oideachais. Bheadh uaireanta breise múinteoireachta a bheadh usáidíithe le gairm 

threoir an-úsáideach mar faoi láthair bíonn an oiread brú ar scoileanna beag nach mbíonn ach 

rang sa tseachtain againn go minic le múinteoir nach bhfuil cáilithe. 

Is é an leathan bhanda a cheanglaíonn an saol mór agus nuair atá tú lonnaithe ar oileán tá an 

ceangal sin rí-thábhachtach. Teastaíonn an seirbhís seo a neartú chuig caighdeán fíor mhaith 

chun go mbeidh muid in ann iomaíocht ar bhun domhanda.  

Ceapaim go bhfuil ról lárnach ag an Roinn oidhreacht, cultúrtha agus Gaeltachta chomh 

maith le hÚdarás na Gaeltachta I gcaoimhniú agus is tacú le pobail ar na hOileáin. Caithfear 

pleanáil fad téarmach a dhearadh chun pobail a choinneal ar na hOileain a bheidh féin 

chothaí, a bheidh in ann slí maireachtáil a bhaint amach. Teastaíonn cúraí, fostaíocht agus 

baoití airgidis le go mbeidh an deis chéanna ag na hOiléanaigh óga a fhanann ag baile leo 

siúd a thagann ón tír mhór. 

 

Focal scoir. 

Is seoid iad na hoileáin ar fiú na milliún euro iad mar bhranda don stáit chiste chuile bhliain. 

Is iad na daoine óga dóchas agus todhchaí pobail agus faoi láthair gan aon infheistíocht ná 

pleanáil leagtha síos ní bhíonn deis ag daoine óga fanacht ar na hOileain.  

Beidh ormsa imeacht I Méan Fómhair 2018 agus ba mhaith liom filleadh tar éis mo chuid 

staidéir agus deis a bheith agam mo ghairm a chleachtadh ar an Oileán ach idir an dá línn 

teastaíonn óna ranna éagsúla rialtais ghníomhiú ar an tuiscint go dteastaíonn polasaí ar leith 

chun oileain na hÉireann a bheith inmharantha. Ba mhaith liomsa nach é mo chinniúint Inis 

Meáin a fhágáil go fad téarmach mar sin fágaim mo chás I lámha an stat. 

Mair a chaipaill agus geobhfaidh tú fear, leis an seanfhocal sin cuirm mo dhóchas ionaibh. 

Go raibh maith agaibh 

 


