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Sañ Egran Ψo: Tá na lámha níos feidhmiúla nuair 
nach mbíonn siad ag iompar dhá rud 
chomh smolchaite le sean-ghunna 
i lámh amháin agus bosca bruscair 
sa lámh eile. Tá pobal na hÉireann 
measartha aontaithe ar an ghunna a 
chur ar leataobh, ach ní thuigeann 
an chuid is mó den phobal sin go 
fóill nach bhfuil an “ballot-box” ag 
dul muid a thabhairt orlach níos 
comhgaraí dár gcuid riachtanais ach 
oiread. Sin de thairbhe go bhfuil an 
córas “daonlathach” deartha le toil 
an mhuintir saibhir a dhéanamh, ag 
baint feidhme as bolscaireacht chos-
tasach bhréagach le cinnte a dhéan-
amh nach dtuigfidh muid na fíoraicí 
a bhfuil eolas orthu de dhith le go 
mbeidh muid in ann cinneadh oilte a 
dhéanamh.
Is ar an aineolas réamhbheartaithe 
seo a bhfuil ainrialú an chóras 
vótaíochta seo bunaithe. Baineann 
an eagraíocht seo “Iomláine” feidhm 
as córas eile ar fad: ag toiseacht le 
heolas cuimsitheach a thabhairt agus 
cinneadh a dhéanamh ar an cheist 
í féin, ag fágáil cúrsaí airgid as an 
scéal nuair nach mbaineann siad leis 
an ábhar. Bíonn ár gcuid saothraithe 
uilig ag obair go deonach, ag freastal 
ar ár bpobal gan ár n-aird a bheith ar 
ghadaíocht ón phobal mar a thar-
laíonn faoi smacht formhothaithe an 
tseanchórais.

Leathanach a h1:
*Córas Oideachais don 21ú Céad.
*An deonacht i réimeas ar fad.

Leathanach a 2:
*Ní hionann Carthanacht agus Gnó.
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Tá córas oideachais úr de dhith a bhe-
as abalta freastal ar dhaoine de gach 
aois agus i ngach áit go cothrom. 
Beidh sé seo ar fáil ar-líne, i bhfoirm 
físeán don chuid is mó leis na mianta 
seo a chomhlíonadh.
De réir is mar bhíonn muid ag 
bogadh chun tosaigh chuig an sprioc 
seo, beidh gnéithe riachtánacha a 
chur isteach inár gcuid físeáin, oiread 
agus is féidir linn, ag baint feidhme as 
na hacmhainní atá ar fáil duinn faoi 
láthair. Tá sé beartaithe againn níos 
mó béime a chur ar an fhíseán feasta. 
Tá cuid mhór nach bhfuil clúdaithe 
san alt seo: tá súil againn an fhorbairt 
seo a dhéanamh san fhómhair seo atá 
amach romhainn.
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agus ní bheidh an pobal seo ag dul an 
bealach ceart choíche go réiteófar sin. 
Sin chomh simplí is atá sé: nuair a 
dheanann muid ár bpobal a shao-
radh ón chóras seo agus freagracht a 
ghlacadh ar ár gcuid cinnithe, beidh 
tús le cruthú Náisiún na hÉireann.
Ní miste fá Náisiún, ach tá sochaí 
slán seasmhach de dhith ar phobal 
ar bith, rud nach dtiocfaidh choíche 
faoin chóras reatha. Thiocfadh linn 
rud níos fearr a fhágáil ag an ghlún 
óg...
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Nuair a chláraítear carthannacht sa tír 
seo, déantar gnó di agus tá an chuid is 
mó de na carthannachtaí cláraithe sin 
ag feidhmiú mar ghnónna faoi láthair. 
Ní mar sin atá Iomláine.
Má dhéantar cinneadh pobail agus 
é bunaithe ar airgead, ní féidir leis 
an chinneadh sin bheith ceart ach de 
thaisme. Ní féidir le heagraíocht ar 
bith carthannacht a thabhairt uirthi 
féin má tá oiread agus duine amháin 
de chuid saothraithe na heagraíochta 
sin ag baint tairbhe pearsanta airgead-
úil ar bith as maoin na heagraíochta 
sin: ní féidir gan “conflict of interest” 
a bheith ann, rud a fhágann gach cin-
neadh lochtach.
Mar a scríobhadh san eagrán deirean-
nach: “Iomláine is now undertaking 
to set out a working model for those 
of us Irish people who wish to live 
within a fair and just society”: seo an 
múnla sin.
Beidh sochaí cothrom ceart againn 
nuair a oibríonn gach ionadaí pobail, 
gach ionadaí rialtais, gach státseirb-
híseach agus gach duine eile atá in 
ainm is bheith ag obair ar son leasa 
an phobail agus an Náisiúin, nuair a 
dhéanann siad sin uilig a gcuid oibre 
go deonach lena saoradh ó dhroch-
chinnithe. Ná coinnigh d’anáil!
Tá an modh oibre seo i bhfeidhm ón 
tús ag Iomláine, chan amháin mar 
go bhfuil sé ceart, ach le rogha eile a 
thabhairt don phobal. Tá an stát seo a 
thiomáint ón tús i dtreo a haimhleasa 
de thairbhe an lochta bhunúsach seo 

Ñí hэnan Carθnċt & Gnó
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“An rud a dhéanann tú duit féin, 
gheobhaidh sé bás leat...

An rud a dhéanann tú do do Phobal, 
mairfidh sé...”

Note for non Irish-speakers:
The working language of this organi-
sation is Irish, so we have created a 
free course that will help you pick it 
up as you do important work for your 
community and the greater good. A 
link to this course can be found on 
our homepage at:

www.omn.ie

Iomláine: Meas ar an Fhírinne agus 
beart de reir briathair.


