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Aiste – Bochtanas 

An té atá i dtaithí ar an bpáipéar nuachta a léamh nó a éisteann leis an raidió um 
an dtaca seo, tuigfidh sé gur cheist mhór phráinneach é an bochtanas in Éirinn sa 
lá atá inniu ann. Caithfidh mé a rá gur chuir teideal na haiste seo ag smaoineamh 
mé, agus ní minic a thárlaíonn sé sin! Ba mhaith liom cuid de na smaointe sin a 
roinnt libh – más fiú tada iad. “Ní lia duine ná tuairim”, mar a deirtear. Bhuel, 
duine mar chách is ea mise, agus seo roinnt de mo chuid tuairimí féin i leith an 
ábhair seo. 

 

Cúpla bhliain ó shin bhíomar go léir ar mhuin na muice sa tír seo. Bhí an Tíogar 
Ceilteach fós i réim agus bhí borradh (fás/dul chun cinn/forás/forbairt) le 
feiceáil i ngach áit. Ansin áfach tháinig meath ar an ngeilleagar. Trí mhí-
láimhseáil acmhainní agus mí-láimhseáil eacnamaíochta ón Rialtas agus ó na 
bainc, táimid go léir thíos leis anois. Tá mórán daoine as obair sa tír seo anois, 
agus is iomaí atá ag fulaingt agus ag strachailt. 

 
Is fadhb ollmhór, ilchumhachtach í, atá ag crá agus ag creimheadh na tíre. ‘Is 

fear an tsláinte ná na táinte’ mar a deirtear, ach cén mhaith é sin do dhaoine 

nach bhfuil ach ag maireachtáil ón lámh go dtí an béal? Tá na daoine seo ag 

strachailt agus ag fulaingt de bharr córas mífhéireáilte, ach an fadhb bhuan, gan 

réiteach í? 

 

Ta roinnt sa tír seo atá saol an mhada bháin acu, fad is atá dream eile caite ar 

charn aolaigh na beatha. Tá na boicht ar an ngannchuid, agus tá mórán acu ag 

dul a luí ar bhlog folamh. Níl pingin rua acu agus níl ach ón lámh go dtí on béal 

acu. Ní dhéantar mórán chun an scéal a réiteach áfach, mar ní thuigeann an sách 

an seang. Tá lucht an rachmais lofa le hairgead agus gafa  le hábharachas. Is 

cuma sa tsioc leo faoi dhrochchás na boicht.  
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Cé go séanfaidh na polaiteoirí é, tá an tír seo in umar na haimléise. Cuirim an 

milleán ar na polaiteoirí mar go bhfuil siadsan in ainm a bheith ag stiúradh na tíre. 

Cloisimid gealltanais uathu go léir roimh na toghcháin ach mar a deirtear, ‘Is fusa 

a ghealladh ná a chomhlíonadh’. Cén mhaith na gealltanais chéanna más duine óg 

éirimiúil tú ag tógáil bád bán na himirce , ceal oibre? 

 

Má bhíonn ár bpolaiteoirí sásta glacadh le tuarastail arda ba chóir dóibh bheith 

sásta fadhbanna na tíre a leigheas. Deirtear go bhfaighimid a dtuillimid sna 

polaiteoirí, ach sílim féin go bhfuil níos mó tuillte ag muintir na tíre seo. 

Chualamar faoin gcúlú eacnamaíochta roinnt blianta ó shin agus iarradh orainn 

gearradh siar. Ní hé sin a rinne an Rialtas áfach. Is oth liom a rá gurbh in olcas a 

d’éirigh siad. An bhfuil prionsabail ná ionracas acu ar chor ar bith? Cé go ndeirtear 

a mhalairt, is beag idir na páirtithe polaitiúla, go háirithe agus iad i gcumhacht. 

 

 Is náireach an rud é nach bhfuil faic á dhéanamh ag an Rialtas fad is atá an fhadhb 
mhillteanach, nimhneach seo ag leanúint ar aghaidh gan stop, gan teorainn. Mo 
léan, níl amhras ach go bhfuil cuid mhór do pholaiteoirí cama sa tír seo faoi 
láthair, agus is cuma sa tsioc leo faoi fhadhbanna mhóra na tíre seo. Níl siad ach 
ag tochailt ar a gceirtlíní féinigh, agus is é an rud is tábhachtaí dóibh ná go bhfuil 
an cumhacht acu féin, agus is dócha, an deis chun breis airgid “a thuilleamh” 
dóibh féin. Is mór an scannal é gan dabht ar bith, agus muna ndéantar rud éigin 
go luath, ní thiocfaidh feabhas ar an dtír seo go deo. 

 

Ní fhaca mé polaiteoir bocht riamh, agus gineann sé an-fhrustrachas ionam nuair 
a chím Aire éigin le carr agus teach galánta fad is atá scuainí fada othair i ngach 
aon ospidéal ó cheann ceann na tíre. Tá dlí amháin do na daoine cumhachtacha 
agus dlí eile do na boicht sa tír seo is oth liom a rá. 

 
Tá mórán nach bhfuil cáin ar bith á ioc acu sa tír seo. Ta mórán chun an milleán 

a roinnt, agus is iomaí cúis go mbíonn daoine beo bocht. Cúpla bhliain ó shin bhí 
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an Tíogar Cheilteach fós i réim, ach anois a  mhalairt atá an scéal. Bhíomar uile 

(go léir) ar mhuin na muice. Anois áfach, tá an Tíogar imithe lena eireaball trína 

chosa, agus táimid go léir thíos leis. Conas ar tharla sé chomh tapaidh sin? Níl 

amhras ach gur mhí-úsáideadh achmhainní. 

 

Tá polaiteoirí sa tír seo atá i gcónaí ag baint leas as a stádas ard, mheasúil. 

Tóg__________mar shamplach. Is náireach an rud é go bhfuil a leithéid ann, 

agus is scannalach an rud é go bhfuil ceannaireacht agus treoir go mór in 

easnamh sa tír seo. 

 

Tá mórán daoine gan dídean sa tír seo. Is scéal uafásach é nuair atá daoine ag 
goid/ ag robáil chun fiacha an tsaoil a íoc. Is toradh díreach í coiriúlacht a 
thagann as an mbochtanas. Fad is atá scuainí fada taobh amuigh de na 
malartáin fostaíochta, beidh an fhadhb seo linn. Tá eagraíochtaí ann ar nós 
Alone a chabhraíonn leis na daoine truamhéileacha seo, ach is post ollmhór é 
gan amhras, post dodhéanta i ndáiríre, b’fhéidir. 

 
Téann traidisiún an bhochtanais in Éirinn i bhfad siar sa stair, is oth liom a rá. 

Tharla an gorta mór sa tír seo, ó, 1845 go dtí 1850 ar aghaidh. D’imigh (Chuaigh) 

na milliún ar imirce chun obair/bia/saol nua a aimsiú dóibh féin, i Meiricéa nó i 

Sasana nó san Astráil. Fágadh mórán eile ag lorg déirce ar na sráideanna le cuma 

na marbh orthu.  

 

Is fáinne fí é an bochtanas inniu, mar a bhí i gcónaí ar fud an domhain. Is cosúil 

le cneá oscailte ar chraiceann na tíre seo é. Is iomaí cúis leis an mbochtanas agus 

mar sin, is fadhb deacair il-ghnéitheach í. An fadhb bhuan, gan réiteach í áfach? 

 

Bíonn gorta í gcónaí de réir dealraimh í dtíortha éigin san Aifric. Bhí géarchéim 

ollmhór san Aetóip sna hochtóidí. Eagraíodh Live Aid agus bailíodh na milliún 
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Euro/púnt chun cabhrú leis na boicht sa tír sín. Chonaic gach éinne na 

híomhánna truamhéileacha teilifíse agus spreagadh ár dtrua. Fadhb leanúnach í 

áfach, ag leanúint ar aghaidh, gan stop, gan teorainn. Cad a dhéanfar an chéad 

babhta eile? 

 

Dá mbeinn sa Rialtas, cad a dhéanfainn? Dhéanfainn iarracht ollmhór stop a chur 
leis an ailse seo atá ag creimeadh na tíre, diaidh ar ndiaidh, lá i ndiaidh lae. Is 
fadhb an-dheacair í a réiteach mar is fadhb dhomhanda í i ndáiríre, agus níl 
seans againn go dtí go dtiocfadh athbheochan ar an scéal i Meiriceá. In ainneoin 
sin, dhéanfainn mo sheacht ndícheall chun an géarchéim ollchumhachtach seo a 
shárú agus chun seans níos fearr a thógáil d’ár n-óige as seo amach. 
 
D’athróinn na dlíthe atá i bhfeidhm faoi láthair,mar chun an fhírinne a insint, is 
iad lucht an rachmais atá i gcónaí in airde réime agus na boicht faoi chois (ag 
fulaingt / ag strachailt). Níos measa ná sin, níl daoine óga/na boicht ag fáil an 
cabhair nó an tacaíocht atá de dhíth acu sa chóras atá i réim anois. 

 

Sin í an fhadhb mar a fheictear domsa, agus is fadhb phráinneach í gan amhras. 
Caithfear rud éigin a dhéanamh sula dtéann an scéal os smacht ar fad agus chomh 
luath is is féidir. Níl faic déanta ag an Rialtas le blianta fada anuas, ach tá seans 
acu anois seasamh láidir a dhéanamh agus an fhadhb a réiteach. Dá ndéantar, 
beimid uile ar mhuin na muice. Muna ndéantar is in olcas ar fad a rachaidh an 
scéal. Sin iad mo chuid tuairimí ar aon nós. N’fheadar an aontófá nó nach n-
aontófá, ach níl aon agó ach go bhfuil an-freagracht ar an Rialtas an rud cheart a 
dhéanamh as seo amach. 

 
 


