
Ciníochas. 
 

Tá an ciníochas i réim i dTír na Naomh is na 

nOllúna.  Is í fadhb an chiníochais ceann de na 

fadhbanna atá ag teacht chun cinn sa tír seo le gairid a 

chuireann déistean agus díomá orm.  Ní thuigim é. 

Abair liom cén fáth a bhfuil daoine gorma difriúil?  

Na Moslamaigh?  Na Giúdaigh?  Na Sínigh?  Nach bhfuil 

anamacha agus croíthe acu?  Ach cad faoi na 

hÉireannaigh féin?  Is oth liom a rá go bhfuil an 

ciníochas i réim in Éirinn cé gur fhulaing an cine 

Éireannach an ghéarleanúint i dtíortha eile.  Tráth dá 

raibh, teifigh a bhí sna hÉireannaigh a d’fhág an t-

oileán glas seo i ndiaidh 1845.  I láthair na huaire, bíonn 

teifigh ag teacht chun na tíre seo.  Tá tromlach na 

ndaoine seo ag lorg tearmainn ó na rudaí uafásacha atá 

ag titim amach ina dtíortha féin.  Ach cá bhfuil 

Críostaithe na tíre seo?  An bhfuil Dia marbh in Éirinn 

an Tíogair Cheiltigh?  Cá bhfuil fáilte Uí Cheallaigh?   

Ionsaítear na daoine seo.  Caitear go dona leo.  

Tugtar drochainmneacha orthu, agus deirtear leo dul ar 

ais go dtí a dtíortha féin.  Ní fhaigheann siad pá ceart.  

Bíonn coinníollacha oibre millteanacha acu.  Cuireann sé 

alltacht orm mar níl sé ceart, cóir ná cothrom. 

D’éirigh fadhb an chiníochais níos measa i Meiriceá 

agus ar fud an domhain tar éis na n-eachtraí uafásacha 

a tharla ar an 11ú Meán Fómhair, 2001.  Ar fud na 

cruinne, déantar ginearálú ar dhaoine an t-am ar fad.  

Mar shampla, deirtear go mbíonn na hÉireannaigh falsa 



agus tugtha don ól.  Bíonn na Francaigh míchairdiúil, 

agus na Moslamaigh mailíseach.  Ach bímid scartha 

eadrainn féin fosta.  Cuirtear locht mór ar an lucht siúil 

go minic nuair a chloistear go raibh siad ag ól is ag 

troid.  Tá dearcadh caolaigeanta ag cuid mhór daoine sa 

lá atá inniu ann.  Is éagóireach an ní é. 

Creidim go bhfuil roinnt daoine in Éirinn ardnósach 

agus mórtasach mar, go dtí le déanaí, bhí cúrsaí 

eacnamaíochta go sármhaith agus ní raibh orthu dul 

thar sáile chun post maith a fháil.  É sin ráite, sílim go 

n-eascraíonn an ciníochas de ghnáth as an eagla.  Tá an-

tionchar fosta ag na meáin chumarsáide ar an 

chiníochas.  Tugtar ainmneacha gránna ar ghrúpaí 

éagsúla arís is arís eile sna tablóidí agus sna scannáin.   

Cónaíonn daoine éagsúla i dtíortha difriúla.  Is tír 

ilchultúrtha í an tír seo anois.  Táimid go léir inár gcónaí 

le chéile ar an phlainéad seo. Ba cheart go mbeadh meas 

i réim.  Grá fiú.  Gan amhras, tá ábhar machnaimh ann. 


