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Aiste – Daoine Óga 

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 í daoine óga 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. Is fear óg mé féin, agus mar sin ar ndóigh is ceist í seo atá an-
chóngarach do mo chroí. 

 

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 óga as obair sa tír seo 
anois, agus is iomaí atá ag fulaingt agus ag strachailt. Tá lear mhór daoine óga 
nach bhfuil an dara rogha acu ach dul ar imirce ag lorg oibre (sa tóir ar 
phostanna). 

 
Is fadhb ollmhór, ilchumhachtach í, atá ag crá agus ag creimeadh na tíre. “Aois 

na hóige, aois na glóire” mar a deirtear, ach cén mhaith é sin do dhaoine óga 

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? 

Má bhreathnaíonn tú ar an ngáth ógánach sa lá atá inniu ann, feicfidh tú go 

bhfuil saol crua aige nó aici. Ón gcéad lá a thosaíonn páiste ag freastal ar an 

meánscoil, tosaíonn córas na bpointí ag brú isteach air. Fiú ag leibhéal an 

Teastais Shóisearaigh, bíonn brú uafásach ar dhaltaí óga torthaí arda a bhaint 

amach sa scrúdú. Is i gcoinne a dtola a luíonn siad isteach ar an stáidéar crua ó 

cheann ceann na seachtaine. Cad is fiú grád “A” a bhaint amach in ábhar ar bith 

muna bhfuil grá agat don ábhar céanna agus meas agat air mar ábhar? Ní 

oideachas é seo ar chor ar bith!! 
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Agus ní bhíonn cúrsaí níos fearr tar éis na scoile, agus is fadhb ollmhór í an 

imirce i láthair na huaire. Nach gránna a bheith ag breathnú ar na mílte daoine 

óga oilte le sár-oideachais ag dul ar an mbád bán chun post a fháil. Nach bhfuil 

go leor clubanna peile ar fud na tíre anois nach bhfuil in ann foireann a chur 

chun páirce, mar gur thar lear atá na daoine óga ar fad. 

 

Anuas ar sin, measann gach duine fásta nach bhfuil i ndaoine óga ach pleidhcí 

trioblóideacha cancracha atá ar an drabhlás an t-am ar fad. Gan dabht, bíonn 

mórán fadhbanna againn mar dhaoine óga, ach cad ba chúis leis? 

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” 
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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 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. 

 

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. 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, níl 
daoine óga ag fáil an cabhair nó an tacaíocht atá de dhíth acu sa chóras atá i 
réim anois.  

 

Is iomaí rud diúltacha a deirtear faoi aos óg na linne seo, agus is oth liom a rá go 
bhfuil cuid de fíor. Tá daoine óga ann atá mí-bhéasach, leisciúil, agus a thugann 
droch-ainm don ghlúin seo go hiomlán. Ar an lámh eile, áfach, tá an t-uafás 
óganaigh atá ag déanamh a seacht ndícheall i ngach rud agus atá cáirdiúil 
taitneamhach agus lán le fuinneamh agus éirimiúlacht. 
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Ná déan dearmad gurb é an t-aos óg  seo a sháróidh an Cúlú uafásach seo atá 
greim láidir aige fós ar an dtír seo. Is iad na daoine óga seo an seans is fearr atá 
againn chun filleadh ar ré glórmhar an Tíogar Cheiltigh, agus sin an ról is 
tábhachtaí a bheidh acu as seo amach. 

 

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. 
 


