
Rónán Ó hIcí – Gaelcholáiste na Mara 

Neodracht na hÉireann 

Go raibh maith agat, a Chathaoirligh, agus gach éinne ar an gcoiste as an deis seo 

labhairt os bhur gcomhair inniu. Is mise Rónán Ó hÍcí ó Ghaelcholáiste na Mara san 

Inbhear Mór agus táim os bhur gcomhair inniu chun neodracht na hÉireann a phlé. 

Aontaím go hiomlán le prionsabal na neodrachta anseo in Éirinn. Tá neodracht fite 

fuaite inár dtírdhreach, go liteartha, le os cionn 80 comharthaí “Éire” greannta 

timpeall chósta na tíre - atá ann ón Dara Cogadh Domhanda. Ní féidir a shéanadh 

ach go bhfuil neodracht lárnach inár bhféiniúlacht mar tír. 

Is tír neodrach ó thaobh chursaí míleata muid agus de réir Airtigil 29, alt 2, de 

bhunreacht na hÉireann, deirtear go “nDearbhaíonn Éire fós gur mian léi go 

ndéanfaí gach achrann idir náisiúin a réiteach go síochánta le headráin idirnáisiúnta 

nó le cinneadh breithiúnach.” 

Caithfidh mé a rá go gceapaim go bhfuilimid mar thír tar éis seasamh seasta a 

thógáil ó thaobh ár neodrachta de. I rith an dara cogadh domhanda thugamar 

tacaíocht chuig na comhghuaillithe ag roinnt ár n-aerspás leo. I rith thréimhse an 

chogadh fuar bhíomar ag seiceáil eitleáin ag taisteal idir Cúba agus tiortha i 

gComhaontú Vársá nuair a stop siad in aerfort na Sionainne chun tíortha an 

Chomhaontaithe a chosaint ó ábhair dhainséaracha.  

Le fiche bhlian anuas, is féidir le haerfhórsa na Stáit Aontaithe a n-eitleán a 

athlíonadh ar an slí go dtí roinnt tíortha sa Mheánoirthear agus a leithéid in aerfort 

na Sionainne.  

Faoi láthair táimid ag tacú go mór leis an Úcráin.  Ní tacaíocht mhíleata é, ach mar 

is eol dúinn go léir is iomaí bealach le cat a mharú seachas é a thachtadh le him - 

agus is léir go bhfuilimid anseo in Éirinn mar bhall den Aontas Eorpach ag cur roinnt 

bacanna ar an Rúis, agus ag tabhairt roinnt cúnamh airgeadais, polaitiúil agus 

cabhair dhaonna don Úcráin. 

Is tír a thacaíonn le hIarthar an domhain muid, tíortha daonlathacha ach go háirithe. 

In ainneoin sin, is léir nach tír neodrach ó thaobh chursaí polaitiúil muid  agus 

díreach toisc go bhfuil neodracht mhíleata againn mar thír, ní chiallaíonn sin nach 

ceart dúinn a bheith in ann ár dtalamh, ár bhfarraigí agus ár n-aerspás a chosaint.  



Rónán Ó hIcí – Gaelcholáiste na Mara 

A chairde tá an fhírinne searbh, ach is mór an náire é staid reatha Óglaigh na 

hÉireann. Is muid an tír is measa san Aontas Eorpach ó thaobh mhaoiniú míleata 

de. Níl ach 7,987 ann in Óglaigh na hÉireann faoi láthair. Níl aon scairdtrodaire 

againn sa tír. Níl ach 8 longa cabhlaigh againn, agus ní féidir linn iad go léir a úsáid 

de bharr go bhfuil géarchéim soláthar foirne i gCabhlach na hÉireann. 

 

 

Mar sin, a chairde Gael, cén rogha a bhí romhainn i Márta 2020 nuair a bhí 

buamadóir Rúiseach ag eitilt in aerspás na hÉireann ar chósta iarthar na tíre? 

Bhíomar ag brath ar an Ríocht Aontaithe an RAF a sheoladh chun deileáil leo. Táimid 

i gceannas ar 75% den trácht ag eitilt thar an Atlantach agus níl sé d’acmhainn 

againn deileáil le heitleán amháin in ár n-aerspás! 

Cad faoi ár gcáblaí agus an píblíne ríthábhachtach faoin Atlantach? Siúráilte tá ár 

gCabhlach in ann iad a chosaint, nach bhfuil?  Ní hea! Arís, anuraidh nuair a bhí long 

chogaidh Rúiseach as cósta Corcaigh chun tástáil diúracáin a dhéanamh, cé a bhí ag 

deileáil leo? An Chabhlach Ríoga.  

A chairde Gael, i 2023 is léir nach tír neodrach ó thaobh cúrsaí polaitiúla muid, ach 

cinnte ó thaobh chúrsaí míleata. Ach, mar thír le neodracht mhíleata, caithfimid a 

bheith in ann é seo a chosaint agus gan brath ar thíortha eile muid a chosaint. Tá 

an rialtas chun maoiniú agus soláthar foirne a ardú roimh 2028, ach ní théann sé 

seo fada go leor. Caithfimid inspioráid a fháil ó thíortha neodracha eile ar nós na 

Fionlainne, a dhéanann infheistíocht mhór ina gcuid míleata, le cabhlach, aerfhórsa 

agus arm iomlán neamhspleách atá in ann neodracht mhíleata na tíre a chosaint.  

Go raibh míle maith agaibh a chairde Gaeil as bhur gcluais éisteachta inniu. 

 

 


