
Éire, an Bhreatain agus an Eorap 

 

Stair fada le scéal casta atá ann nuair a dhéantar plé ar Éire, an Bhreatain agus an Eorap san 

oráid céanna. Is caidreamh deacair atá eatharthu. Bímid ag braith ar a chéile agus ag an am 

céanna cuireann muid brú éagsúl ar a chéile. 

Idir dhá thine Bealtaine atá an gaol idir na Gaeil agus na Gaill le hocht gcéad bliain anuas. Ar 

feadh na céadta bliain is fáinne fí atá ann. Tóg mar shampla na Péindlíthe; ag am na 

Péindlíthe is fíor bheagáin cearta a bhí ag muintir na hÉireann. Bhain na Gaill ár 

bhféiniúlacht uainn. Rinneadar iarracht ar dteanga álainn a bhaint uainn. Teanga le beocht 

agus draíocht nach mbeidh ag an mBéarla go deo. Ba é seo an modh a bhí acu an lámh in 

uachtar a fháil orainn, ach buíochas le Dia de bharr crógacht muintir na tíre tá an teanga fós 

linn agus ag dul ó neart go neart le blianta beaga anuas. Agus iad i gceannas sa tír bhí smacht 

iomlán acu ar an talamh, na postanna agus an córas oideachas. Diaidh ar ndiaidh bhí daoine 

cróga sa tír a rinne iarracht saoirse a bhaint amach. Is iomaí liosta atá ann do na laochraí  a 

bhí páirteach in Éirí Amach 1798 agus 1916, gan trácht orthu siúd a bhí páirteach i gCogadh 

na Saoirse; ina measc An tAthair Seán Ó Murchú, Searlas Stiobhart Parnell, Clarke, Ceannt, 

Piarsaigh, Ó Conghaile, Pluincéad, MacDonagh, MacDiarmada, DeValera, an Coiléannach 

agus níl anseo ach an mionlach, ná déanfaimid dearmad ar na mná ina measc Markievicz, 

Mabel MacGearailt, Linda Kearns, Margaret Skinnider.  

Ach ní féidir a shéanadh agus muid in am an gáththar ag tús an cúlú eacnamaíochta sa bhliain 

2008, gurbh iad na daoine céanna sin, na Gaill, a tháinig i gcabhair orainn nuair a bhí orainn 

na billiún euro a fháil ar iasacht. Gan aon bhrú, nó achrainneacht ar bith thug siad 3.2 billiún 

dúinn ar iasacht. Is fiacha é atá nachmór aisíochtha againn anois; ach ag an am chinntigh sé 

go raibh na scoileanna, na hospidéil agus na seirbhísí poiblí uilig fós in ann reachtáil sa tír. 

Gan amhras bhí ús l’íocadh ach gan a gcabhair n’fhéadar cad a bheadh tar éis tarlúint sa tír 

seo. Ag an am céanna bhí ár gcairde ón Eorap ann chun airgead a chur ar fháil dúinn freisin 

agus cabhrú linn an tír a ath-thógáil ach tháinig an airgead uatha agus an Ciste 

Airgeadaíochta Idirnáisiunta le an-chuidcoinníollacha. Níl aon dabht ach go mbeadh 

deacaireachtaí airgid ollmhóra againn sa tír go fóill gan iad. A mhalairt ón Bhreatain áfach 

rinne an Eorap an Tríche a thabhairt isteach ar bharr muintir na tíre. Ar feadh roinnt blianta ní 

raibh aon saoirse airgeadais ag rialtas na hÉireann bhí siad faoi chois ag an dTríche. Ag an 

am bhí sé náireach, thiocfaidís ar chuairteanna rialta le bheith cinnte go raibh a bplean á 



chomhlíonadh againn. Ní raibh duine na deoraí anseo in Éirinn sásta, ach leo tháinig ath-

choiriú ar na bainc, rud a raibh géar gá leis agus práinneach. Ar aon le sin bhí géilleagar a bhí 

láidir. Ceann atá anois láidir go leor chun fostaíocht a chruthú. É sin ráite tá rian den uafáis 

fágtha ina diaidh acu mar de bharr na choirithe ar fad ní raibh aon tógáil sa tír ar feadh nach 

mór deich mbliana agus anois cé go bhfuil feabhas tagtha ar ghéilleagar na tíre tá cruachás 

dídine againn sa tír. Deirtear go bhfuil nach mór deich mile duine, naoi mile naoi gcéad ochtó 

is a seacht duine le bheith céad faoin gcéad ceart faoi, gan dídean. As an uimhir sin deirtear 

go bhfuil aon triain acu ina bpáistí. Ní féidir a shéanadh ach go bhfuil plean i bhfeidhm ag 

rialtas na tíre ach d’fhéadfadh gach mac máthair a rá leo go bhfuil gá an plean sin a chur i 

bhfeidhm ag luas lasrach.  

Nuair a leantar leis an scéal casta atá ann idir Éire, an Bhreatain agus an Eorap tá scéal na 

saoirse, ‘sé sin saoirse taisteal agus trádáil thar a bheith tábhachtach. Tá pás indibhid againn 

ar fad ach tagann siad ar fad leis an gclúdach burgúnach céanna a gheallann saoirse taisteal 

idir na stáit Eorapach ar fad. Is saoirse é seo a bhí mar fís ag na stáit éagsula nuair a 

bhunaíodh Comhphobal Eacnamaíochta na hEorapa. Comhphobail beag a bhí ann i dtosach. 

Ó shin i leith d’fhás sé agus d’fhorbair sé go dtí an aontas cumhachtach atá againn sa lá atá 

inniu ann. Cé go bhfuil muintir na hÉireann sásta leis an saoirse a thagann leis an saoirse 

taisteal agus trádáil is a mhalairt an scéal lenár gcomharsan sa Bhreatain. Braitheann siad 

ualach uafásach leis an saoirse taisteal agus trádáil, ní leo féin ag taisteal ach le daoine eile ag 

teacht i dtír sa Bhreatain. Tá ardú tagtha ar líon na n-inimircigh atá ag teacht i dtír sa 

Bhreatain le blianta anuas. Iad ar fad ar thóir saol slán, sábháilte agus foscadh agus cúnamh 

uatha ón Eorap. Ar chúis éigin cuireann seo faitíos ar an ngnáth duine sa Bhreatain agus ní 

mór ná sásta atá siad i láthair na huaire leis an saoirse taisteal nó a bheith mar chuid den 

comhaontas trádála ach oiread.  

Nuair a rinneadar vótáil chun an tAontas Eorapach a fhágáil ar an 3ú lá is fichead de Mhí an 

Mheithimh 2006 bhí an-chuid deacaireachtaí ann. Mar dhuine le suim sa pholaitíocht 

bhraithis féin go raibh an Príomhaire David Cameron ag iarraidh stop a chur leis an bhfeith 

den gcinníochas a bhí ag eascrú i measc grúpa áthraithe sa Bhreatain. Ceapaim féin go raibh 

sé ag súil le tacaíocht a fháil ar na daoine a thuig an tábhacht agus an saoirse a bhaineann leis 

an gcead taisteal gan trácht ar an saoirse trádála idir na náisiún uilig. Ní mar sin a tharla 

áfach. Bhí guth an-ard acu siúd a raibh faitíos orthu. Chuir siad leath-fhírinne agus bréige os 

comhair an phobail faoin saol ídealach a bheadh ann théis dóibh an tAontas Eorapach a 

fhágáil. Níor thugadar aon firicí bainte le seo, nó amanta thug ach bréige a bhí iontu. 



Anois tá buaicphointe sroichte againn. Tá dáta na Breatimeachta, Márta an 29ú 2019 ag 

druidim chugainn go tapaidh. Ag druidim chugainn agus gan aon rud réitithe. Tá an stair ag 

filleadh orainn ar fad, tá an cúlstaid mar ábhar conspóide i láthair an huaire. Cheap an 

Príomhaire Tereasa May go mbeadh sí in ann tromlach mór a fháil agus glaoigh sí 

olltoghchán i Mí an Mheithimh 2017. A mhalairt a tharla bhí mionlach aice agus bhí uirthi 

tacaíocht a fháil ó na polaiteoirí ó Páirtí na hAonductóirí i dTuaisceart na hÉireann. Is mór an 

decaireacht atá anseo mar tá stop á chur acu le chuile plean a thagann ón Eorap mar ní 

aontaíonn siad leis an gcúlstad. 

Cad atá in ann don tríche seo? Éire, An Bhreatain agus an Eorap n’fhéadar?? Is am 

conspóideach agus lán d’athraithe atá os ár gcomhair.  


