
Niverus e vo an dud e Naoned. Poent eo derc'hel ur plas en ur c'harr-
boutin. Poent eo d'an holl en em aozañ rak un darvoud a-bouez e vo evit 
dazont hor bro.            
               (pajennoù 3, 4 ha 5)

19 a viz Gwengolo 2014
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A-bouez eo bezañ kelaouet
Da vare an distro-skol-mañ e fell 
deomp diskouez deoc’h eo mat bezañ 
koumanantet da Ya !, evit meur a abeg.

Evit implij asambles ur benveg da 
genurzhiañ.
D’ar 27 a viz Gwengolo e vo manifestadeg 
Naoned ha fellout a ra da skipailh 
Ya ! ober e seizh gwellañ evit ma vefe 
ar muiañ a dud o kemer perzh. Setu 
ma klaskomp – er mare-mañ muioc’h 
eget biskoazh – boueta ar preder war ur 
Breizh pemp departamant, reiñ ar gaoz 
d’ar re a ra ul liamm etre al Liger-Atlantel 
ha peurrest ar vro. War ar pajennoù 1,3 , 
4 ha 5 e vo kaoz eus se. 

Evit kelaouiñ
Dister eo hon nerzhioù, anat. Met 
abaoe 9 bloaz n’hon eus ket paouezet, 
bep sizhun, a-hed ar bloaz, e-pad ar 
vakañsoù.  Gant an nerzh hon eus, an 
arc’hant hon eus, ar skoazelloù a vez roet 
deomp, e kendalc’homp gant hon hent, 
gant ar soñj kelaouiñ eus ar gwellañ hag 
an onestañ.

Evit ober gant ar brezhoneg
Bep sizhun, abaoe 484 niverenn, e 
embannomp 12 pajennad e brezhoneg. 
N’eo ket aes atav, da lenn, da skrivañ... 
Met evel-se e tiskouezomp asambles zo 
eus ar yezh.

Evit bevañ
Treiñ a ra ar bed, buan. Ha fellout a ra 
deomp, komz eus ar bed-se, hiziv an 
deiz, bremañ, hep gortoz, e brezhoneg. 
Bevañ gant ar yezh ha gant ar bed.

Komprenet ho peus pall ar gasadenn-
mañ. Broudañ an dud da vezañ e Naoned 
e fin ar miz. Ha da vezañ koumanantet 
da Ya ! 

(evit resev Ya ! bep sizhun betek fin 2014,     
kasit 10 € da Ya ! 29520 LAZ)



2

Ya ! N I V  4 8 4  –  G w e n e r  1 9  a  v i z  G w e n g o l o  2 0 1 4 

Ar “frazennoù bihan” a zeu 
ar-maez an eil àr-lerc'h eben 
er mare-mañ e Belfast da heul 
atersadenn Peter Robinson ma 
'z eus anv enni da “advarc'hata 
emglev Sant-Andrev”. En o 
zouesk hini Gerry Adams, penn-
bras ar republikaned, ma lavar 
krak-ha-berr “emañ ar peoc'h 
etre reuz ha keuz”.

O sellout pizh ouzh ar referendom 
e Bro-Skos emañ tud eus ar 
Rouantelezh-Unanet er mare-mañ 
dreist-holl abaoe m'eo aet an tu-
kreñv gant ar “Ya” er sondadegoù. 
Abaoe un nebeudig en deus 
komprenet Yann-Breizhveuriad 
e c'hellfe mont dizalc'h Bro-Skos 
tra ma oa kontet trec'h ar “Ya” da 
vartezeadenn doull a-raok. E keit-
se emañ ar soubenn o trenkañ e 
Norzh Bro-Iwerzhon, al lodenn 
eus Iwerzhon a zo c'hoazh dindan 
beli Londrez. 

Emglev gwener ar groaz 
en arvar ?
Da geñver fest ar Sinn Fein, 
d'an 10 a viz Gwengolo, en deus 
lavaret Gerry Adams, penn bras ar 
strollad republikan, e oa “ar peoc'h 
etre reuz ha keuz”. Dazont emglev 
Sant-Andrev, sinet e 2006 an dra-
se a vefe àr an daol neuze, ha 
pelloc'h emglev gwener ar groaz, 
diazez buhez politikel an “norzh” 

abaoe 1998. Hervez ar pezh a zo 
bet skrivet e-barzh emglev 1998 
eo rannet ar galloud e Stormomp 
(sez ar gouarnamant eus “Norzh-
Iwerzhon” ha sez an daou gambr) 
etre ar republikaned hag al 
lealourion. 
Met n'eo choazet an dud hervez 

ur mouezhiañ muianiverel. E 
Norzh Bro-Iwerzhon eo kompliket-
tre an doare da vouezhiañ ha da 
choaz izili ar gouarnamant. Evit 
an daou gambr (izel hag uhel) 
eo an “unvouezh treuzkasabl”*, 
pe an “unvouezh treuzkasabl 
hanterat”* zoken evit ar senad, 

a zo o talvezout. Evit ar 
gouarnamant ez eus un afer all : 
ur sistem kensociasionel*** a zo 
bet lakaet e pleustr. Mod-se e 
c'hell bout “kempouezet” a-walc'h 
levezon an div gumuniezh er 
gouarnamant. O vezañ ma 'z 
eo ar gatoliked ur vinorelezh 
e-keñver ar brotestanted n'hall ket 
bout ar sistem mouezhiañ an hini 
muianiverel mod-all ne vefe ket 
bet sinet emglev gwener ar groaz 
gant ar republikaned, anat. Dav eo 
delc'her soñj e veze ar gatoliked 
ur renkad a eil renkn'eus ket pell 
zo c'hoazh.

Advarc'hantañ emglev 
Sant-Andrev ?
Disfizius eo ar republikaned 
e-keñver ar lealourion. Aon zo 
gant ar re gentañ e vefe klasket 
dre guzh dispenn tamm-ha-
tamm ar “c'hempouez” embannet 
e 1998 gant paotred an Union 
Jack. “Arabat lakaat reolenn 
ar muianiver e Stormont da 
dalvezout ” en deus lavaret 
Adams. “Achu eo da vat gant 
Stad Orañjez !”. N'en deus ket 
graet ar penn bras republikan 
anv eus Stad Orañjez milliget 
gant e gumuniezh dre zegouezh. 
Ar “stad orañjez” a dalvez da 
vare an “amzer glouar” evit ar 
gatoliked, pa veze lakaet e pleustr 
ar ger-stur “ur stad protestant evit 

ar brotestanted” ha gwasket ar 
gatoliked. “Emañ an traoù àr un 
ahel politikel negativel” en deus 
ouzhpennet Gerry Adams. Kement-
mañ a za da heul atersadenn 
Peter Robinson, ministr-kentañ 
DUP (unvanour protestant) ma oa 
anv enni da “advarc'hata emglev 
Sant-Andrev”, o lâret eo diazez 
an emglev-se n'haller ket derc'hel 
mod-se”. Un trouz abominabl a zo 
bet savet e Norzh Bro-Iwerzhon 
diàr atersadenn Robinson.

Reuz e Belfast
E gwirionez, a-dreñv seurt 
frazennoù e santer en dañjer e 
vefe nullet ar gouarnamant hag 
ar parlamant emren eus Norzh-
Iwerzhon (evel e 2000) ha meret 
an traoù àr-eeun eus Londrez, ar 
pezh a dalvezfe da “vombezenn 
atomek” koulz lavarout o c'houzout 
emañ stegnoc'h-stegnañ an 
traoù er straedoù Belfast etre 
ar strolladoù kuzh protestant ha 
katolik. Emgannioù a zo etre ar re 
yaouank ha bombezennoù a vez 
kavet pe a darzh ingal. Ar sizhun 
tremenet e oa bet kavet unan 
e-barzh un hent-riboul. Lakaet 
zo bet àr chouk ur strollad kuzh 
republikan.

Fabien Lécuyer

* Vote unique transférable
** Vote unique transférable indirect
*** Consociationnel

E Bro-Gebek he deus adlavaret 
ar bobl indian Atikamekws 
he gwirioù kustumel ha 
disklêriet, en un doare untuek, 
he souvereniezh àr he bro, e 
Mauricie-Uhel. Faotañ a rafe 
dezhe adtapout o douaroù ha 
ledanaat an tiriadoù ma 'z int 
bet staliet enne. Met pell emañ 
Yann diouzh e gazeg c'hoazh...

En ur gemennadenn bet skignet 
d'al lun 8 a viz Gwengolo gant 
dilennidi ar bobl Atikamekws, ur 
“vroad indian” (e-giz ma vez lavaret 
du-hont) eus Bro-Gebek, o deus 
“arc'het gwirioù an Indianed àr o 
douar, an Nitaskinan.” “Hiviziken 
e c'houlennomp groñs ouzh ar 
gouarnamant e vefe goulennet 
hon asant pa vo klasket diorren 
pe korvoiñ an danvezioù naturel 
a zo e-barzh hon douaroù.” eme 
ar pennoù bras indian.
Hervez ar gemennadenn, “an 
disklêriadur-se a zo bet votet 
a-unvouezh” gant dilennidi ar bobl 
ameridian. “Achu eo an amzer 
ma veze nac'het gwirioù an 
Atikamekw da geñver ur stad 
a embann he reolennoù e-giz 
ma n'o defe an Indianed tamm 
gwir ebet. Hiviziken e vo ret d'ar 
gouarnamant doujañ ouzh hor 
barnerezh, ouzh hor reolennoù 
hag ouzh hor c'hondisionoù.” 
eme Constant Awashish, penn bras 
an Atikamekws eus Obedjiwan 
e-barzh ar gemennadenn.

Stad ebet eus an 
Indianed
Da veno an Indianed Atikamekw 
eo yenoc'h-yenañ an darempredoù 
etre int hag ar gouarnamantoù 
kevreadel (kanadian) koulz 

ha proviñsel (kebekad). “An 
ensavadurioù publik ne reont 
van ebet ac'hanomp ha ni zo 
stanket hor diorren diàr-se.
Rediet omp d'ober pep tra 
hon-unan evit ma cheñchfe an 
traoù”. a zispleg c'hoazh  Constant 
Awashish.
E miz Even en doa embannet 
Christian Awashish e oa akord gant 
ar varnadenn douget gant lez-veur 

ar C'hanada diàr-benn gwirioù 
kustumel ar bobl Tsilhqot'in, e 
Kolombia-Britanek. Ar varnerion o 
doa anavezet gwirioù kustumel ar 
bobl Tsilhqot'in àr un tiriad ken bras 
ha 1750 km². Hervez Christian 
Awashish, ez eus moaien astenn 
ar varnadenn-se evit e gumuniezh. 
Gouez dezhañ, “Setu kreñvaet 
reklemmoù e bobl àr douaroù 
en em astenn àr ul lodenn eus 

al Laurentides hag ul lodenn 
eus ar Mauricie”.

E 2012 ha 2013 c'hoazh
Kozh eo ar sach-blev etre ar 
gouarnamant hag an Atikamekw. 
Kerkent hag en hañv 2012 e oa 
bet stanket an hentoù e Mauritie 
gante. Koataerezhioù zo a oa bet 
skoet gant an taol-se ha korvoiñ ar 
c'hoadoù eo obererezh armerzhel 
kentañ ar vro. Ar gouarnamant a 
renkas plegañ.
Koulskoude, e dibenn ar bloaz 
2013, e oa bet skoulmet un emglev 
“a vroad da vroad” gant Bro-
Gebek a-ziàr merañ ha korvoiñ an 
danvezioù naturel. Hogen, nac'het 
e oa bet an emglev dre referendom 
gant unan eus an teir c'humuniezh 
a ya d'ober ar bobl Atikamekws : 
hini Obedjiwan.
“Penn-bouloù” a veze graet eus 
an Atikamekw gwechall. E 2010 e 
oant tro 6729 e-barzh tri meuriad. 
War pevar ziriad int bet rediet 
d'ober o annez, en o zouesk unan 
didud ha dister (Coucoucache). 

En holl, an tiriad reklemmet gante 
a zo ken bras ha 80 000 km², un 
dachenn bras-divent da geñveriañ 
gant o ziriad a-vremañ, a-boan 51 
km². Ur rannyezh Cri eus familh 
ar yezhoù algonkin eo yezh an 
Atikamekw. Gouzout a ra hag 
ober a ra al lodenn vrasañ eus ar 
Atikamekw ganti c'hoazh.
Siwazh, gant Philippe Couillard, 
ministr-kentañ Bro-Gebek, 
o deus tapet  an Atikamekw 
ur vreliñsadenn. Gouez d'an 
Indianed n'eo ket prest da asantiñ 
d'o c'houlennoù e seurt ebet. 
“E-giz boaz en deus lavaret 
koñchennoù toull, traoù 
didalvoud.” eme dilennidi an 
Amerindianed da heul un emgav 
gant ar ministr-kentañ. Hag int da 
ouzhpennañ “Faotañ a ra dimp 
kavout un diskoulm dre zivizout, 
met ma vez graet fas koad gant 
ar gouarnamant e raimp gant 
doareoù all”. Betek kemer penn 
“hent ar brezel” en-dro ?

Fabien Lécuyer

A-nevez

Kebek

Disklêriet eo he souvereniezh gant ar bobl indian Atikamekw

Etrebroadel

Norzh Bro-Iwerzhon : ar peoc'h “etre reuz ha keuz”

Gerry Adams

Un obererezh atikamekw
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Sophie ha David Parpaillon, 
kerent Marius, skoliataet e 
Diwan Naoned

Ya ! : Perak ar c’hoant e vefe 
kelennet brezhoneg d’ar vugale 
pa vezer o chom e Naoned ?
Mennet e oamp da enskrivañ 
Marius e Diwan peogwir eo 
sevenadur Breizh ul lodenn eus 
hor buhez, gant ar sonerezh 
a selaouomp, ar festoù-noz 
niverus a vez tro-dro d'al lec’h 
m'emaomp o chom. Ul lodenn 
eus ar sevenadur-se hon eus 
c’hoant legadiñ da vMarius eo ar 
brezhoneg. Un doare eo evidomp 
da ziskouz omp-ni, ivez, ul lodenn 
anezhi ha fier omp eus se.

Ya ! : Peseurt perzh mat a gavit 
er skol-se ha na vefe ket roet 
gant ar re all ?
Ur chañs bras-divent eo an 
divyezhegezh abred rak reiñ a 
raio d’ar vugale un aezamant bras 
d’ober gant ar yezhoù. Deskiñ 
a ra dezho ivez bezañ digor war 

ar bed ha war ar sevenadurioù 
all. Ouzhpenn-se ar bedagogiezh 
lakaet e pleustr gant Diwan Naoned 
a dro war-zu ar c’henskoazell hag 
emrenerezh ar vugale. Plijet omp 
o welet e c’hell ar gerent kemer 
perzh e buhez ar skol, ha neuze 
evel-se e tiskouez d’ar vugale eo 
pouezus kemer perzh e buhez ar 
c’hevredigezhioù hag eo o skol un 
dra bennak a-bouez evidomp.

Ya ! : Penaos e kemerit perzh 
neuze ?
Diaes eo asantiñ, er penn kentañ, 
e teskfe e vugel hag ez afe war-
raok gant ur yezh ha n’anavezer 
ket. O teskiñ emañ Sophie dre 
heuliañ kentelioù noz, ha David en 
doa dalc’het soñj eus un nebeud 
gerioù bet desket er skol. Met, 
e gwirionez, e tremen an traoù 
digudenn. E galleg e kont deomp 
hor mab Marius ar pezh en deus 
bevet er skol. Lenn a ra levrioù e 
galleg ha reoù all e brezhoneg. 
(ur stal brav-tre hon eus er skol, 
dalc’het gant kerent bugale zo)

Yann Quemeneur, livour

Ya ! : Petra a dalvez deoc’h 
bezañ ezel ouzh an ACB ?
Seul vrasoc’h e vo ar strollad-
se, seul niverusoc’h e vint, seul 
greñvoc’h e vo an identelezh 
breizhat. An ACB a vod ur bern 
arzourien peogwir n’eus aozadur 
ebet all oc’h ober ar memes tra. 
Peogwir n’eus abeg ebet, digarez 
ebet d’en em vodañ e anv Broioù 
al Liger. Kalz a dud a vez bodet 
gant an ACB, kalz a arzourien. Ha 
kouslkoude n’o deus ket ur budjed 
bras.

Ya ! : Ha tost en em gavit ouzh 
arzourien all eus Breizh ?
Ezel on eus eus Spered Kelt, 
ur gevredigezh livourien bodet, 

liammet gant ur garta. Er garta-
se e veneger ur Breizh da 
5 departamant. Asambles e 
oazomp diskouezadegoù. Evel-
just omp disheñvel an eil ouzh 
egile. 350 km a zo etre Brest ha 
Klisson, etre Chartres ha Klisson. 
Disheñvel ouzh livourien Brest en 
em gavan met muioc’h c’hoazh 
gant unan eus Le Mans pe eus 
Chartres. Ha tost-tre eus unan o 
chom e Roazhon, en ur gêr vras 
pe tro-dro, e Breizh-Uhel, e Bro-
C’hallo...

Ya ! : Heñvel ha disheñvel war 
un dro ?
Poent eo d’an dud kompren emañ 
al Liger-Atlantel e Breizh. Ul 
lodenn eus Breizh eo ivez, amañ. 
Da ziwall a zo e vefe folklorizet 
ar Vretoned, e vefe staget outo 
koef ar bigoudenned. N’eus ket 
pell zo e kleven unan o lâret n’en 
em sante ket eus Breizh peogwir 
n’he doa ket ur c’hoef. Hag ar 
mediaoù da ziskouez ar Vretoned, 
o tibarkiñ e Naoned gant o bragoù 
bras. Arabat deomp mont war 
an hent-se. D’ar vanifestadeg e 
Naoned e rankomp mont gant 
bannieloù Naoned kentoc’h eget 
gant bannieloù gwenn-ha-du. Ul 
lodenn eus Breizh eo al Liger-
Atlantel. Meur a Vreizh a zo, 
ken talvoudus an eil hag eben. 
Breizhat omp ivez, a-drugarez 
d’hor sevenadur, d’hon Istor, ken 
breizhat hag ar re all.

René-Claude Migaud,  
prezidant ar “Collectif Arts 
de Bretagne”

Ya ! : Petra eo an aozadur-se ?
E 2011 eo bet krouet gant 15 ezel 
o tont eus kement korn eus Breizh, 
arzourien a-vicher an holl anezho. 
A-raok ar poent-se e kemeremp 
perzh e framm an ACB, Agence 
Culturelle de Bretagne, e Josilin. 
Met divodet eo bet.  Anavezet 
ha sikouret eo hor c’hevredigezh 
gant ar Rannvro.Disheñvel omp 
ouzh an emglevioù arzourien all 
rak aozañ a reomp etre 3 ha 5 
diskouezadeg bep bloaz. 4 a vo 
e 2014. Goude Gouere hag Eost 
e Lannuon ez aimp da Lanrodeg. 
Arzourien kantreerien omp. 
Trawalc’h eo d’un ti-kêr asantiñ 
degemer ac’hanomp hag ober 
a reomp ar peurrest, sevel ar 

skritell, istribilhañ hon oberennoù. 
Ur 15 diskouezadeg hon eus graet 
abaoe ar penn kentañ. Diaes 
a-walc’h eo, en ur mod, rak n’ez 
eomp morse er memes lec’hioù.

Ya ! : Perak lakaat ar renerezh 
en Turballe ?
Peogwir on-me prezidant anezhi. 
Abaoe ma 'z on bihan e livan. 
Evel an holl izili all em eus 

diskouezadegoù all, savet war ma 
anv. Setu tout. Plijout a ra deomp 
ober an traoù asambles. Ne sach 
ket pep hini eus e du. Er c’hontrol. 
Ar pezh a zo mat evit pep hini 
ac’hanomp a zo mat evit an holl. 
Gant ar spered-se hon eus savet 
ivez hol lec’hienn.

Ya ! : Ha bez’ e c’heller lâret zo 
arzoù Breizh, disheñvel ouzh 
reoù all ?
N’eo ket sur. Arzourien kempred o 
vevañ hag o krouiñ e Breizh omp. 
Ha setu. Lod a grou oberennoù 
e-liamm anat gant danvez Breizh. 
Lod all ne reont ket. Evel-just e 
vez levezonet labour, awen, ijin 
an arzourien gant ar vro e-lec’h 
m’emaint o chom. Levezonoù all a 
zo c’hoazh...

http://www.collectifartsdebretagne.fr/

Jean-René Le Huede, e-karg 
eus Pardon ar Baol

Ya ! : Petra eo pardon ar Baol ?
Koshañ gouel ar vro, bet lañset 
e 47, 67 bloaz zo. Ha brasañ 
hini ivez. Ar bloaz-mañ zo bet 
betek 35 000 den war 5 devezh, 
sachet ma oa an dud abalamour 
d’ar strolladoù Setrice, Ronan er 
Barzh hag e 5 soner, ur strollad 
dañserien a Vro-C’halisia. Tud 
kozh eus ar vro, boas ouzh ar 
gouel, a lâre din ne oa ket bet 
morse kement a dud.

Ya ! : Penaos displegañ ar 
berzh ?
Gris e oa an amzer. Deuet eo an 

dud, aesoc’h, marteze. Bruderezh 
hon eus graet war an aodoù ha 
mignoned an ACB44 o deus graet 
en douaroù. Ezel on ivez eus 
kuzul-merañ Gouelioù Breizh, gant 
an trizek dilennad all eus brasañ 
gouelioù Breizh. Bep tri miz en 
em gavomp e Karaez. E miz Even 
diwezhañ e oan degouezhet eno 
gant tout ma dafar brudañ. Ha ma 
holl geneiled o deus kemeret outo 
evit lakaat e Sant-Malo, Pondi, 
Brest... ha kement zo...

Ya ! : Perak e talvez deoc’h 
bezañ ezel eus ACB 44 ?
En holl vanifestadegoù evit 
Naoned e Breizh  e kemeran 
perzh. Reizh eo, ha setu tout. 

Poent eo adunaniñ Breizh, evel 
ma oa a-raok. En iliz-veur eo 
beziet tud Anna Vreizh. N’eus ket 
pell e oan o lâret se d’ar maer, 
c’hoazh.
Tout ar bolitikourien-se a oar eo 
al Liger-Atlantel e Breizh, a-fet 
istor met aon o deus gwelet an 
departamant o vont kuit. Petra a 
raio ar Mayenne, ar Sarthe ?
Eus eno emañ JM Ayrault, da 
skouer. Heñvel eo evit Auxiette 
hag ar Vendée.

Frederic Bouley, soner 
violin er strollad “Jeu à la 
Nantaise”

Ya ! : Petra eo “Le Jeu à la 
Nataise ” ?
Ur strollad a 11 soner hag en o 
zouez kanerien, dedennet-tre 
gant ar sevenadurioù bev, ar 
sevadur brezhonek en o zouez 
met ivez hini Bro-Iwerzhon. Ur 
soner trompilh a Vro-Bielarus a zo 
ganeomp ivez, ur ganerez a Vro-
Aljeria. Plijout a ra deomp krouiñ 
un arvest a vefe ur gwir eskemm. 
C’hoari a reomp un tamm e pep 
lec’h, Gouel Kerne, en Oriant, 
Temps-Fête e Douarnenez. 
Meskañ sevenadur Breizh gant 
ar re all ne c’hell nemet ober vad 
dezhañ.

Ya ! : Ur gêr digor e seblant 
bezañ Naoned...
Evel an holl gêrioù bras. Abaoe 
pell e vez digor kêr war an 
diavaez. Ur porzh bras eo bet 
hag eo c’hoazh. Dirak an doare 
formatiñ a vez muioc’h-mui eo 
a-bouez sevel a-enep. E Naoned 

eo dav d’an dud bezañ digor, 
asantus, pasiant. Amañ en em 
gav ur bern tud ne ouzont ket kalz 
a dra a-fet sevenadur.  N’int ket 
bet kelaouet. Dav kemer amzer  
evit diskouez dezho eo talvoudus 
bezañ Breizhat. Met arabat ober 
se en un doare taer. Amzer zo 
ezhomm kemer.

Ya ! : Degas a ra Breizh da 
Naoned ivez ?
N’eus ket da enebiñ Breizh ha 
Naoned. Ar memes kumuniezh 
eo. Arabat enebiñ toennoù mein 
glas ouzh toennoù  teol.  Ur 
gwir vozaikenn eo Breizh, a-fet 
dremmweloù, yezhoù, sevel-
ti... Estreget Penn-ar-Bed a zo 
e Breizh. Ar yezh, da skouer, ar 
brezhoneg, daoust dezhi bezañ 
komzet muioc’h e Breizh-Izel, 
a zo ul lodenn eus glad an holl 
Vretoned.

Hep Naoned, Breizh ebet !

A-nevez

Da geñver Pardon ar Baol
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Ur savlec’h egor lec’hiet en 
amestez* douarel izel hag 
annezet dibaouez gant ur 
skipailh etrebroadel a ouestl e 
amzer d’an enklaskoù skiantel 
en endro egorel eo ESS, ur 
programm lusket ha sturiet 
gant an NASA ha kaset da benn 
a-gevret gant sikour Amsez 
Egor Bro Rusia, hini amsezioù 
egor Europa, Bro-Japan ha 
Bro-Ganada.

Evit kas kedrannoù* ar savlec’h 
egor en amestez, bastañ d’ar 
pourveziñ hag aduhelaat amestez 
ar savlec’h a ya da fall ingal e 
vez meur a egorlestr oc’h en 
em eilañ :  ar sammegorlistri 
Progress a Vro-Rusia, re ATV a 
Europa, reoù HTV a Vro-Japan. 
Ar skipailhoù a vez kaset betek 
ar Savlec’h Egor Etrebroadel ha 
degaset en-dro betek an douar 
gant an egorlestr “Soyouz” a 
Vro-Rusia hepken, abaoe ne nij 
ket mui an egorvulzun amerikan. 
A-drugarez d’e varr dezougen* e 
oa bet pouezus-kenañ labour an 
egorvulzun-se. Ret e oa bet en em 
zizober diouti, e miz Eost 2011, evit 
abegoù kozhni ha surentez. N’eus 
ket c’hoazh eus egorlistri gouestl 
d’ober he labour hag abalamour 
d’an dra-se ez eus redioù* logistik 
diaes da ziluziañ.

Kevredadoù prevez
Kevredadoù prevez a labour 
start war an dachenn-se ivez. Ar 
pourvezer* prevez Dragon e anv 
savet gant ar c’hevredad SpaceX 
a oa bet peuramaret ouzh skoulm 
kejañ Harmony ar Savlec’h Egor 
Etrebroadel d’an 20 a viz Ebrel 
2014.
Douget e oa bet gant ar pourvezer 
daou donennad fred, boued, 
pezhioù erlec’hiañ ha dafar a bep 
seurt evit arnodennoù skiantel. 
Kevredad Orbital Science Corp 
zo deuet a-benn da vannañ 
ur fuzeenn Antares hag a vo 
pourvezer dazont ar Savlec’h 
Egor Etrebroadel. Kaset e oa bet 
ganti un darvaner* a 3,8 tonenn en 
amestez a-hed 256 km a uhelder 
goude bezañ nijet 18 munutenn-
pad.
Dont a-benn da lakaat klozenn* 
Cygnus - ur mollad* sammegorlestr 
a vo e bal amarañ ouzh ar SEE 
goude ma vo bet larget an 

erluskerioù* - en amestez vo 
ar bazenn da zont evit Orbital 
Science Corp. 
Gant ar gevredad SapceX eo 
deuet Orbital Science Corp da 
vezañ unan deus  daou geveler* 
prevez an NASA evit korvoiñ an 
SEE.

Taolenniñ
An draezenn galvezadel vrasañ 
lec’hiet en amestez douarel eo 
ar Savelec’h Egor Etrebroadel, 
110 m. hirder, 74 m. ledander ha 
30m. uhelder dezhañ ha 400 t. 
pouez. 15 kambr waskaozet* a 
ya d’ober anezhañ. 4 anezho zo 
miret evit an arnodennoù skiantel. 
Ken bras ha 900m3 eo ec’honenn* 
egorenn waskaozet* ar SEE,  en 
o zouez 400 m3 a c’heller bevañ 
eno.
Gant panelloù heoldredan a 2 
500 m² a c’horread dezho e vez 
produet 110 KW a dredan. Mont 
a ra ar Savlec’h Egor en-dro d’an 
Douar d’un uhelder dalc’het etre 
350 ha 400 km.
6 sterdead zo o chom ennañ 
dibaouez. Pep hini anezho a rann e 
amzer-labour etre  an obererezhioù 
kenstrollañ*, trezerc’hel* hag al 
lodennoù labour skiantel.
Studiet e vez ganto ar vevoniezh 
dreist-holl, penaos e ra mab-
den evit taliñ ouzh an diouer a 
bounnerded hag ivez boazañ 
ouzh an dafarioù ha studiañ ar 
steredoniezh. Gant an enklaskoù 
kaset da benn war bourzh ar SEE 
e vez komprenet gwelloc’h efedoù 
chom en egor war korf mab-den. 
A-drugarez d’an titouroù dastumet 
e vo gouezet ma c’hell mab-den 
gouzañv nijadennoù hirbad ha 
mod-se trevadenniñ an egor.
Studiadennoù mezegel zo 

kaset da benn gant Ensavadur 
Enklask Medisinerezh Egor 
Amerikan. E-touez al labourioù-
se e vez klasket seveniñ ur 
reizhiad deznaouiñ*  dre implij 
ar uhelskinoù. Evel ma n’eus 
ket medisined er SEE eo ret d’ar 
sterdeidi gouzout ober war-dro ar 
c’hudennoù yec’hed o-unan penn.
Hervez an NASA eo bet ijinet ar 
SEE evel un arnodva, da gentañ 
tout. Talvezout a ra da studiañ e 
endro amrizhek* hag an diouer a 
bounnerder, ar vombezadeg gant 
ar skinadoù n’eus ket anezhi war 
an Douar rak daspaket* int gant 
an aergelc’h hag e lec’hiadur a 
ra ur post arselliñ dispar war an 
Douar hag ivez war an Egor.
Er c’hontrol d’an egorvulzun 
amerikan e chom ar SEE en 
egor ha mont a raio en-dro betek 
2024, emichañs. A-drugarez 
d’ar 6 sterdead a zo ennañ eo 
posupl labourat war goulenn, 
ober arnodennoù skiantel a bep 
seurt, dresañ, kemm kedrannoù. 
A-drugarez da skipailh ar SEE 
e c’hell ar skiantourien war an 
Douar anavezout aes a-walc’h 
disoc’hoù an arnodennoù, cheñch 
o arventennoù* pe luskañ reoù 
all.
A-drugarez d’e lec’hiadur en 
amestez douarel izel emañ ar SEE  
en ur plas sur evit kas da benn an 
trevnadoù egorel* a vo rekis evit 
mont war al Loar ha war Meurzh. 
Evel-se e vo tapet skiant-prenet 
war tachennoù an trezerc’hel*, an 
dresañ, ar cheñch trevnadoù en 
amestez : razh an teknikoù-se zo 
ret evit sevel egorlistri a yelo pell-
tre diouzh an Douar hag e ranko 
o egoraerien ober pep tra o-unan 
hep gellout bezañ sikouret gant an 
Douar. Gant un enklask a seurt-se 

e vo nebeutoc’h a riskloù evit an 
egorlistri etreplanedennel-se hag  
evit o skipailhoù, evel-just.
Enklaskerien zo a studi efedoù 
an diouer a bounnerder war an 
emdreiñ, an diorren, kresk hag 
anargerzhioù* diabarzh ar plantoù 
hag al loened. 
Studiet e vez fizik an heverennoù*, 
skiant an dafarioù, delanvad ar 
mikrokerc’hellder war al leskiñ. 
Talvezout a raio ar SEE evit 
studiañ, an aerosolioù, an ozon, 
an aezhenn hag an oksiderioù a 
zo e aergelc’h an Douar.  
Ar spektrometr gwarellek* Alpha 
diazezet e 2011 a c’hellfe degas 
titouroù prizius a-zivout bezañs 
pe natur ar gourzhdanvez* hag 
an danvez du en ur zielfennañ ar 
skinoù kosmek ne c’heller arsellet 
outo diwar an Douar abalamour 
da silañ an aergelc’h.
Labour skipailhoù ar SEE a sell 
ivez ouzh an deskadurezh hag ar 
c’henlabour etrebroadel. Reiñ a 
reont an tu da studierien zo o chom 
war an Douar da gemer perzh e 
labourioù pleustrek, diwar-bouez 
arnodennoù diorret ganto zoken. 
Programm ar SEE e-unan hag ar 
c’henlabour etrebroadel a zegas 
a lak 13 broad da vevañ ha da 
labourat asambles en egor.

PLB

amrizhek : atypique
anargerzhioù : processus
abegoù dispredadur : raisons 
d'obsolescence
arventennoù* : paramètres
barr dezougen  : capacité d'emport
darvaner  : simulateur 
daspakañ : intercepter
delanvad ar mikrokerc’hellder war al 
leskiñ  : l’incidence de la microgravité 
sur la combustion
ec’honenn egorenn waskaozet : 
volume d'espace pressurisé
erluskerioù  : propulseurs
fizk an heverennoù : physique des 
fluides
gwaskaozet : pressurisé
kedrannoù* : composants
keveler  : partenaire
klozenn : capsule 
kresk ha argerzhioù 
diabarzh : croissance et les processus 
internes
mollad  sammlestr : module cargo
obererezhioù kenstrollañ  : opérations 
d'assemblage
pourvezer  : ravitailleur
teknikoù deznaouiñ : techniques de 
diagnostic
trevnadoù egorel : systèmes spatiaux
trezerc’hel  : maintenance 
ussten : ultrasons

Evit ar wech kentañ e istor 
Dizale o deus bet da dreiñ ha 
da advouezhiañ ur film, diwar 
goulenn tud tramor, staliet e 
Amerika.

Ur film klasel, bet savet e 1979, eo 
hini John Heyman, sevenet gant 
Peter Sykes. Dibabet eo bet gant 
ur gevredigezh eus ar Stadoù-
Unanet evit brudañ mennozhioù 
kristen un tamm e pep lec’h dre ar 
bed. Troet eo bet dija e 1200 yezh. 
Dre hanterouriezh tud evel Jérome 
Bouthier, eo deuet “The Jesus Film 
Project” e darempred gant Dizale. 
“Ar wech kentañ e oa deomp 
kaout ur film hir a seurt-se, 115’ 
memestra, bezañ arc’hantaouet 
100% gant arc’hant prevez.” 
eme Samuel Julien, rener Dizale, 

souezhet m’eo bet hemañ gant an 
doareoù o doa d’ober. 

Micherel
Bez’ e ranke an 31 komedian 
dibunañ pep hini e roll, eus renk, 
hep klask c’hoari gant ar re a 
gemere perzh war ar memes 
senennoù. Anavezout mat-tre stad 
ar yezh ha doare ar rannyezhoù 
a rae an dud e-karg. Goulennet 
o doa e vefe kaset an droidigezh 
e brezhoneg graet gant Nolwenn 
Guignard, d’ur beleg brezhoneger 
anavezet ganto, Luc Bernicaut, o 
chom e Tours, evit ma vefe priziet 
ar skrid. Ne roe ket an div ijinourez 
e karg eus ar film o anv da zen. 
“Evit aferioù surentez an hini 
eo. C’hoarvez a ra dezho mont 
e broioù “tomm”, advouezhiañ 

“dre guzh”. Ne felle ket dezho 
kemer riskloù.” a zisplege 
Samuel Julien.
Div sizhunvezh en deus padet 
an advouezhiañ, war miz Eost 

ha Gwengolo, ha distroet an 
div ijinourez da Florida evit ar 
c’hemmeskañ. E fin ar bloaz e 
vo kinniget ar film war Internet, 
digoust.

A-nevez

Skiantoù

Savlec’h Egor Etrebroadel

Sevenadur

Buhez Jezuz e brezhoneg
Deus Kemper, hent-dall 
an Oded, a-dreñv an ti-gar. 
Emgav da 10e45 ha loc’hañ 
da 11e15.
 
Deus Douarnenez, Terre plein 
HLM de Pouldavid. Emgav da 
à 10e15 ha loc’hañ da 10e45. 
Distro war-dro 9eur30 noz
06-23-19-78-22

Arsavioù a vo e Konk-Kerne 
(11e35 leurenn genweturiñ 
Koad Konk) hag e Kemperle 
(11e50 leurenn genweturiñ 
Kervidanou 3)
Ur priz hepken, 16€, gant ma 
vo dalc’het ar plas en a-raok
Ti ar Vro Kemper :
02-98-90-70-43
Diouzh noz, e-pad an dibenn 
sizhun, evit Kemper :
06-30-41-11-78. 

Deus Brest, parkva ar Vilin 
Wenn, e-tal d’ar poull-neuial
Evit lakaat e anv betek an 
20/9 : 06 59 27 03 71
Goude : 06 63 52 73 56
Priz : 20€

Deus Lesneven, parkva lise 
Sant Fransez, da 9e30
Arsav e Landerne da 9e45 
war parkva an ti-gar
Distro war-dro 9e e Landerne, 
9e30 e Lesneven
Lesneven 09 83 22 42 96; e 
Landerne 07 60 86 38 66
Priz: etre 15 hag 20€

Deus Montroulez, parkva 
Géant (e-kichen karrdi 
Citroën) eus Sant Varzhin 
war ar maez. 
Emgav da 10e30 ha distro 
war-dro 9 eur/9 eur 30.
02 98 63 98 79 / 06 82 77 10 10
klt@wanadoo.fr       Priz 15€

Karaez, 10 eur, plasenn 
Verdun, ehan e Gourin, er 
Faoued
06 32 70 12 51

Deus Pempoull, leurenn 
kenweturiñ al Lann Wenn, 
hent Sant Brieg, da 9 eur30
Arsav e Lanvollon da 9 eur 
45, kroazhent-tro Luc Hôtel 
hag e Plerin (kroazhent-tro 
Leclerc ) da 10 eur
gwenael.henry@free.fr
06.81.599.161       Priz : 20€

Deus Lannuon, parkva 
Kermaria, ti-gar kirri kozh, da 
9 eur 45
Arsav e Gwengamp, leurenn 
kenweturiñ e kroashent-tro 
Kernilien da 10 eur15
dlehaut@wanadoo.fr
06.80.315.966        Priz 20€

Kêrioù all 
An Alre : 02 97 29 16 58

Kastellbriant : 06 85 91 95 38

Dinan :  06 85 91 95 38

Foujera : 06 85 91 95 38

Lambal : 09.54.66.92.01

An Oriant : 02 97 21 69 75

Roazhon : 06 85 91 95 38
                  02 99 30 06 87

Sant-Brieg : 09.54.66.92.01

Sant-Maloù : 06 85 91 95 38

Gwitreg : 06 85 91 95 38

www.bretagne-reunie.org/

Manifestiñ
e Naoned

Tony Foricher, mouezh Jezuz, er sal advouezhiañ
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Nevez 'zo eo bet savet al 
lec'hienn “Construire la 
Bretagne.” Displegañ a ra Andre 
Lavanant pal al lec'hienn-mañ.
 
Perak sevel ul lec’hienn evel 
“Construire la Bretagne” ?
Gouestlet eo al lec’hienn da 
Vreizh 5 departament. Abaoe ma 
‘z eus bet roet lañs da adframmañ 
strollegezhiou Bro-C’hall gant 
prezidant ar Republik e penn 
kentañ ar bloaz, eo deuet an doser 
da vezañ ‘touez ar re bouezusañ 
en ampoent.
Abaoe dekred Petain e 1941 hag a 
zo deuet da freuzañ Breizh istorel 
en ur zistagañ al Liger-Atlantel ez 
eus ul luskad e Breizh a gustum 
pouezañ evit an adunaniezh.
A bep-seurt zo bet klevet war 
an adframmmañ ar rannvroiou 
en nevez-amzer e Breizh, er 
rannvroiou all, er sened hag er 
parlamant. Jeu zo bet betek an 
Elysee. An disoc’h deuet er-maez 
zo bet truezus ha sach-blev zo bet 
etre ar sened hag ar parlamant. An 
diviz da vat a dle bezañ kemeret 
en diskar-amzer. Riskloù bras a 
zo ma vefe kendeuzet rannvro 
Vreizh gant hini al Liger. Meur a 
zilennad hag a chome sioul betek-
henn pe lod all hag a oa evit B5 o 
deus troet o chupenn.
Ha neuze ar sonj zo deuet gant 

un strolladig a-dud da sevel un 
lec’hienn e-lech ma vije kavet pep 
tra a vez kontet, skrivet, filmet war 
ar mod da adframmañ kornôg Bro-
C’hall ha dreist-holl Breizh istorel, 
evel ma vez displeget abaoe pell 
bremañ gant Breizh Unvan, da 
lavaret eo 3 rannvro : B5, an 2 
Normandi ha Traonienn al Liger.
Un arguzennerezh liesseurt ha 
pinvidik a lak da intent pegen 
frouezhus e vo evit an amzer 
dazont tresañ ar ranvroioù nevez 
war ar mod-se.
Roet zo bet lañs d’al lec’hienn e 
penn kentañ miz Gouere, daoust 
d’ar vakañsou a oa o tizkouez 
penn o fri. Berzh he deus graet 

diouzhtu, gouestadikoc’h e miz 
Eost ha fonnusoc’h en-dro abaoe 
penn-kentañ miz Gwengolo.

Peseurt liamm ober etre tout ar 
pezh ‘peus graet hag ar pezh a 
rit ?
Breizh eo a zo al liamm padus. Meur 
a vod a zo da vezañ tomm ouzh 
Breizh. Va hini zo tremenet dre ar 
yezh. Ar yezh hag ar yaouankiz 
gant rouedad ar skolioù Diwan hag 
gant ar c’hreizennoù dudi. Evit ar 
re vras gant ar stummadurioù hir 
e brezhoneg ha nevesoc’h gant 
ar c’hleweled ha dreist-holl an 
advouezhiañ..
Ar memes youl eo he deus dalchet 
ac’hanon da labourat e Breizh 
ha d’en em gaout e-penn un 
embregerezh rak ur yezh “minorel” 
a vez gwelet re evel un ostilh 
sevenadurel padal e tle kaout he 
flas er vuhez foran ha neuze e bed 
al labour ivez.
Krediñ a ran ez eus amzer, 
nerzhioù hag arc’hant kollet e 
Breizh abalamour ne ‘z eus ket 
a-walc’h a c’halloud amañ er Vro. 
Pobl Vreizh zo deuet da vezañ ur 
bobl c’hour gouest da verañ un 
toullad mat eus he aferiou hec’h 
unan. 
“Dishualañ ar startijenn”, unan 
eus frazennou stur ar Bonedoù 
Ruz a blij din ; en em gaout 

asambles, gant tud disheñvel, a 
orinoù disheñvel, a stummadurioù 
disheñvel, a skiant-prenet 
disheñvel, ha sevel raktresoù 
asambles… E lec’h m’emañ yac’h 
an ekonomiezh e tle homañ servij 
da sachañ holl talvoudou an tiriad 
hag en o zouez ar yezh ; sellomp 
ouzh emdroaduriou Kataluñia ha 
Skos.
Goude bezañ degaset va lod war 
tachennoù zo, ec’h en em gavan 
muioc’h war hent ar politekerezh. 
Mennozhioù e-leizh zo bet 
dispaket, levrioù ha pennadoù 
diniver zo bet skrivet, tabutoù 
didermen… chom a ra deomp da 
ziskouez bezañ gouest da ober, 
bezañ atebek.

Perak eo ken diaes kas 
mennozhiou zo da benn ?
Gant ar politikerezh e vezer dipitet 
alies rak un diforc’h bras a zo etre 
promesaoù an dilennidi hag an 
disoc’hoù. Displeget e vez deomp 
(ha c’hoazh a-wechoù) n’ez eus 
ket tu da seveniñ gouestl-mañ-
gouestl abalamour da dra-mañ-
tra, ha bla bla bla... Soñjal a ran 
en ur c’hannad breizhat a oa bet 
anvet da vinistr hag a zispake an 
dra-mañ din : “Je pensais qu’un 
ministre avait du pouvoir, mais il 
n’est qu’un grain de sable dans 
un immense engrenage dont il n’a 

pas la clé”.
Eus un tu all, teknokratelezh ar 
melestradur uhel a zalc’h an traoù 
evel ma vije gward an templ. Ul 
lodenn eus ar vuhez zo skornet, 
ur spered a-intrudu a vez mouget 
alies.
Kemeromp skouerioù : ar 
brezhoneg er skol, ar skinwel e 
Breizh, Breizh 5 departamant, 
an digreizennañ politikel. War 
ar skouer gentañ ez eus bet 
araokadennoùigoù a-drugarez 
d’an emsaverien. An teir all avat 
zo chomet bout. Goude 40 bloaz 
a stourm personel e vezan gwall 
imoret a-wechoù gant an disoc’h 
treut-se.
Betek-henn e chom ar spi kreñv 
memestra ; kenderc’hel  a ran gant 
doareoù seven ha demokratel. 
Met Bro-C’hall n’eo ket ur skouer 
vat a zemokratelezh.
Ar pezh a glasker ober a denn d’ar 
gevredigezh. Ar cheñchamantoù 
war ar mod da vevañ ha da vezañ 
a lak amzer da zont war wel. Ar 
pezh a ranker muzuliañ kentoc’h 
eo an tuaduriou, ar plegoù. 
Martezeadennoù frouezhus zo 
deuet anatoc’h e 2013 gant emzav 
nevez ar Bonedoù Ruz. Bezañ 
gouest da nac’hañ zo un dra gaer 
dija ; bezañ gouest da vezañ 
doujet ha da vezañ mestr war hor 
buhez zo kaeroc’h c’hoazh !

A-drugarez da Skol Uhel ar Vro 
e c’hell an holl Vretoned kaout 
ur gartenn nevez eus ar vro, e 
brezhoneg hag e galleg.

Goude bezañ bet o labourat e-kreiz 
Bro-C’hall e tistroe Mikael Couteller 
da Vreizh, e 2010, evel kelenner 
Istor-Geografiezh e Kallag. Ouzh 
ar voger ur gartenn hervez an 
anvioù kozh. Ha setu eñ, ezel eus 
ar rann yaouankiz-deskadurezh 
e Skol Uhel ar Vro, da boaniañ 
war e urzhiataer a-benn sevel ur 
gartenn a-ratozh evit e skolidi. 
Kavout a reas e labour heklev e 
Bilio, gant Roland Alain, kelenner 
ar skolioù, gantañ ur vestroniezh 
war ar c'heografiezh. Hemañ a 
azasaas ar gartenn-mañ, warni 

Breizh ar 5 departamant, evit ma 
vefe aes da implij evit bugale ar 
c’hentañ derez. Tri bloaz zo e oa 
prest ar gartenn met ne oa ket 
arc’hant gant Skol-Uhel ar Vro. 
Abaoe zo bet kavet ar 4 000 € a 
vanke evit lakaat an 2 000 kartenn 
da vezañ moullet gant Rouden 
Grafik e Gwengamp.

Marc’hadmat
“Abaoe m’eo bet brudet an 
embann ne baouez ket an dud, 
ur mail bep kard eur.” eme 
Mikael Couteller. Dav eo lâret eo 
dedennus-tre ar prizioù kinniget, 
digoust evit an holl skolioù a zo e 
Breizh pemp departamant, 2 € evit 
ar c’hevredigezhioù, 5 € evit an 
dud war o anv. 

Dav eo ouzhpennañ ar frejoù 
kas met anat eo d’an holl e vo 
marc’hadmatoc’h eget forzh 
peseurt kartenn all a vez gwerzhet 
betek 60 € e stalioù zo. “Ar 
gartenn varc’hadmatañ a zo er 
bed a fell deomp kinnig.” eme 
paotr Kallag. Pellgargañ anezhi 
digoust a c’heller ober ivez, evel 
m’o deus graet 1 000 den dre an 
ABP ha 10 000 all dre al lec’hienn 
Centre Histoire Bretagne.
Pa ra ar gartenn nevez e hent 
emañ Mikael Couteller o treiñ dija 
war-zu ur raktres all da gas da benn 
gant e vignoned eus Skol-Uhel ar 
Vro, sevel ul levr Istor diwar-benn 
Breizh evit holl skolaerien ar vro.

Titouroù, c’hoant kenlabourat :
educationbretagne@hotmail.com

A-nevez

Unvaniezh

Sevel Bro-Vreizh : 3 goulenn ouzh Andre Lavanant

Andre Lavanant

Ur gartenn nevez
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A-BLAEN :
- 1. An den-se n'emañ ket o chom en ul 
lochenn.
- 2. Hemañ n'eo ket ar paeer, war a lavarer e 
galleg. Stêr Ar Faoued.
- 3. N' ez eont ket war o zreid ! Arme.
- 4. Tostik.
- 5. Aour ar c'himiour. Un doare all da lâr 
"dindano".
- 6. Drant, brizhvezv marteze. Un den evel den 
ebet.
- 7. Kant bro kant … (krennlavar). Dibenn-ger 
an unanderenn.
- 8. Fallaat a raes. Vefe.
- 9. Etre Gazilieg ha Gwern-Porc'hoed.
- 10. Ger-mell. Penn listenn stêrioù Frañs.
- 11. An hini, ur vaouez, a laka prop.

A-SONN :
- I. Un doare da lakaat, a capella, an dañserien 
da vont en-dro e Breizh (tri ger).
- II. Laka liv an aour. Deiz kentañ ur miz.
- III. D'ar 26 a viz Mae war an deiziadur. E 
weladenner kentañ a voe Gagarine.
- IV. Lakaio un danvez du war an hent pe war al 
leur. A-raok Neven war an deiziadur.
- V. Aviañ a rae. "Cool"-kenañ, mod Reter-
Pellañ.
- VI. Evel un ti na oa ket bet peurechuet, pe 
skoet gant ur sapre barr avel ! Kordenn a zalc'h 
ur wern.
- VII. Aes eo en ober, diaesoc'h seveniñ. 
Sant tregeriat (chapel e Lanvaeleg). N'eo ket 
diouiziek.
- VIII. Arall. Gouelañ a rae gant glac'har.
- IX. Ur mekanik a gemer lañfas evit reiñ peadra 
d'ar gwiader.

GERIOÙ-KROAZ 
k269        gant J.-F. Peden
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KEVRIN AL LENN DIANV, troioù-kaer Brendan Follabous

SUDOKU                 live etre

Dudi

8
9 1 5

2 1 6 8
1 5 4
6 7 4 3 5 1 8
9 8 3

3 9 4 7
3 4 2

1

Evit pevar den :
• 100 gr a vezhin “duls”
• Troadoù melc’hwed
• Had kellidet: alfafa, fenugreek, soja glas
• Kraoñ

Al lipig
• Chug ur sitroñs
• Ul loiad vras a d/tamari pe shoyu
• Ul loiad vihan a c'h/gomasio
• Ur penn kignen
• Div loiad vras dour

Troc’hañ ar bezhin “duls” a dammoù.
Meskañ ar salad, an had kellidet hag an tammoù duls
Skuilhañ al lipig ha strewiñ tammoù kraoñ war c’horre.

Yec'hed mat d'an holl !
Kinniget gant Entre-aide pour la vie eus Plabenneg hag Arvorig FM. 

Selaouit ar sekred kegin-mañ disadorn ha disul da 10e45 war Arvorig FM 91.7 hag arvorigfm.com

Saladenn gant kraoñ ha bezhin “duls”
SEKRED KEGIN  gant Entraide pour la vie hag Arvorig FM
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Diskoulmoù Ya ! 483



7

Ya !N I V  4 8 4  –  G w e n e r  1 9  a  v i z  G w e n g o l o  2 0 1 4

Miz Gwengolo, Roazhon, 
distro-skol evit an arzourien 
hag an embannourien bihan.

1. Dibosupl mont da welet un 
diskouezadeg er c'hreizennoù 
arz e penn kentañ ar miz. N’eus 
ket unan a zo digor… Perak ’ta ? 
Peogwir e vezont holl o prientiñ un 
diskouezadeg nevez a vo digoret 
evit Play Time, bienal Roazhon 
evit an arz a-vremañ a grogo e fin 
ar miz (d'ar 27 evit bezañ resis). 
Tri live diskouezadeg a vo : re ar 
bienal, ar re bennañ e karter nevez 
ar Kourouz, e mirdi an arzoù-kaer 
hag er Frac, re ar genlabourerien, 
da lâret eo an aozadurioù arzel 
publik dezho ur vent etre, ha re 
an Off, da lâret eo an aozadurioù 
bihan pe prevez.
Boñ, ret e vo gortoz un nebeud 
sizhunviezhioù a-raok gwelet an 
nevezintioù hag an aozadurioù 
bras o tihuniñ hag o tigoriñ o dorioù 
evit ar bloavezh skol nevez.

2. Petra ober neuze da c’hortoz ? 
Mont er Marché noir eta ! E-pad eil 
dibenn-sizhun ar miz ez eus bet ur 
saloñs savet evit an tier-embann 
bihan liammet gant bed an arz 
hag ar skeudennaouiñ. Un nebeud 

diskouezadegoù a zo bet digoret 
er memes koulz e diskouezvaoù 
bihan ar gêr. E-pad ar gouel-se e 
oa tu ivez selaou ur prantad komz 
war an embann bihan ha neuze 
kaout un nebeud elfennoù da 
gomprenn kudennoù ekonomikel 
ar strolladoù a ra ganti. 
En o zouez e oa daou werzher 
levrioù o deus ranket serriñ o stal 
ar bloaz-mañ,  erruet skuizh ma 
oant o terc’hel o stalioù gant nerzh 
o youl hepken. 
Ar gouel a oa ivez un abeg da 
deurel ur sell war ar strolladoù 

grafourien ha tresourien yaouank 
ar vro ha pelloc’h.

3. Setu tout ? O nann avat ! D’ar 27 
c’hoazh e vo digoret lec’h nevez 
diskouezva an ti-embann L’endroit 
e-kreiz karter Colombier. Peadra 
d’ober un tamm tro da zañsal etre 
div werennad ha da reiñ un taol 
sell bihan d’al levrioù, skritelloù ha 
dafar moullet an ti-embann.

Setu aze peadra da ijinañ e vo 
brav ha dedennus an diskar-
amzer e Bro-Roazhon.

SINEMA    Jean-Claude Le Ruyet

Tud zo e vez komzet anezhe 
diouzhtu, hogozik goude o 
c'hanedigezh pe goude o 
bloaziadoù kentañ d'an nebeutañ. 
Mozart da skwer, hag a oa ur 
mestr dija da bevar bloaz, mes 
tro am eus bet ivez, n'eus ket 
pell zo c'hoazh, da welet ur paotr 
bihan a Vro-Sina é soniñ gant ar 
piano, fasibl evel ur maestro leun 
a skiant-prenet gantañ. Siwazh 
n'em eus ket dalc'het soñj ag 
e anv. Marguerite Yourcenar, 
en he levr Mémoires d'Hadrien, 
a skrive ne vehe ket komzet a 
Julius Kaezar hiziv pa vehe bet 
marvet da hanter-kant vloaz : 
goude an oad-se en doa graet e 
daolioù brudetañ, ar re dalc'het 
gant an Istor. Dam ya, lod ag an 
dud, mes nebeud anezhe neoazh, 
a daol o frouezh diwezhat. Gwazh 
a-se evite mar marvont e-raok an 
termen. Gwazh a-se evit ar bed 
ivez (marse) : den ne ouio biken 
peseurt teñzor o doa da leuskel 
dimp ! Arabat gortoz ho retred 
evit ober ar pezh a blij deoc'h 
enta, pe evit ober ar pezh a gont 
ar muiañ evidoc'h. Lakaomp e 
vehe goulennet ganeoc'h : da 
eur ho marv, peseurt tra ho pehe 
keuz dezhañ bout chomet hep en 
ober pe hep en kas da benn ? Ale 
tudoù, mard oc'h é vevañ trankilik 
hag ar santimant-se en ho pennoù 
ho peus laosket a-gostez un dra 
bouezus, na chomit ket da stranañ 
na da ruzal ken ! Stagit gant ho 
pennoberenn diouzhtu, taolit ho 
jol, taolit ho tonezon, taolit ho 
pinvidigezh er-maez d'o roiñ d'ar 
bed... 

Ma, setu amañ un den ne vehe ket 
bet klevet komz anezhañ marse 
keneve un arall. An den : sevener 
an teulfilm-mañ, un Amerikan 
yaouank, John Maloof. Ha piv e 
oa an arall ? Ur vaouez bet ganet 
e New York gant ur vamm a Frañs 
hag aet da vevañ e Chikago. 
Labouret he doa, ya : diwallerez 
bugale vihan, “noun” kwa. Setu 
aze ar vicher he doa graet he 
buhez-pad. Ne oa ket an dra-se 
he fal, tamm ebet, mes ur mod 
d'ober ar pezh a gare ar muiañ 
ober. Gras d'ar vicher-se e yae-hi 
er-maez, er ruioù, e-sigur monet 
da aveliñ pennoù ar re vihan e 
oa e karg anezhe. Mes ne oa ket 
ar pezh a rae hepken : ar pezh a 
blije dezhi dreist pep tra oa tennañ 
portredoù gant he Rolleiflex prenet 
dezhi, unan modern a-walc'h 
evit ar mare, gouiet a rit marse, 
ur benveg-fotoioù a vez dalc'het 
douzh ho kof ha sellet douzh ar 
sujed eh oc'h edan fotografiañ 
dre ur prenestrig brasik a-walc'h 
war lein ar voest. Ur model kozh 
bremañ marse, mes efedus.

Anv ar vaouez-se : Vivian Maier. 
Goude bout bet é welet ar film e 
talc'hoc'h soñj ag he anv. Adal 
bremañ ne vo ket ankouaet, ha 
dre ar bed a-bezh. Perak ? Betek 
nevez so ne oa ket brudet he anv e 
nep feson. Evel ma lâre Yann-Bêr 
Kalloc'h en e varzhoneg, bevet he 
doa kuzh ha diglod ! Dre zegouezh 
e oa bet prenet negativoù fotoioù, 
kasedadoù anezhe, gant ar paotr 
yaouank, John Maloof enta, en 
ur sal gwerzhañ bennak, e 2007. 
Sabatuet-naet an den pa 'n doa 
sellet douzh ar fotoioù a oa kuzhet 
aze, e gwenn-ha-du ar pep brasañ 
anezhe. Gant ar bamet ma oa 
zoken en doa skignet un nebeud 
anezhe war ar rouedad, ha sot-
mik an dud gant ar portredoù-
se. Neuze, setu hon den é klask 
gouiet hiroc'h. Kentañ sin a Vivian 
Maier e oa bet he lizher-kañv en 
ur gazetenn bennak : marvet eo 
Vivian Maier e 2009, tremenet 
he 80 vloaz ganti. Goude klask 
c'hoazh e oa daet John Maloof 
da benn a zonet da serrañ an holl 
fotoioù he doa graet ar vaouez 
dianav-se e-korf he buhez : 150 
000 anezhe, hep kontiñ filmoù 
bihan ouzhpenn.

Setu neuze ur vaouez he doa 
savet un oberenn ramzel, mes 
chomet en he c'hognell : biskoazh 
n'he doa komzet ag ar pezh 
a rae, daoust d'an dud gwelet 
he Rolleiflex ganti atav pa yae 
er-maez. Tristik e oa bet fin he 
buhez : lod ag ar familhoù he 
doa rentet servij dezhe pa oa 
yaouankoc'h, a baee he feurmaj 
dezhi en he c'hozh-bloazioù. Un 
dra sekret e oa he labour enta, 
un dra a oa dezhi he-hunan, a oa 
tonket da chomel en he c'hambr, 
betek he marv d'an nebeutañ. 
Gelliñ a raomp en em c'houlenn 
perak he deus dalc'het kement-se 
war he sekred. Gouied a rae sur 
a-walc'h ne oa ket null he labour. 
Ar pezh a zo kurius, daet e oa an 
tennañ-portredoù da vout ur seurt 
kleñved eviti : ne selle ket douzh 
ar fotoioù graet ganti zoken, 
peogwir e oa bet kavet kantadoù a 
voestoù hag enne filmoù na oant 
ket bet diskuliet. Marse e kouste 
re ger o diskuliañ. Marse n'he 
doa ket dober ag o gwelet, ken 
sur ma oa ag he lagad pa dape 
ur sujed bennak. Neuze : uvelded, 
ambazhted pe orgouilh divuzul ? 
Kalz ne vern. Ema hec'h oberenn 
ganimp bremañ, hag an oberenn-
se a chomo testeni he buhez, 
ur vuhez nad eo ket bet kollet, 
daoust ma n'he doa ket anavet he 
c'hlod.

À la recherche de 
Vivian Maier

Sevenet gant John Maloof 
ha Charlie Siskel (2014)

Gant : Vivian Maier, John 
Maloof...

Dudi

SKINWEL

Frañs 3

An holl abadennoù a c’hellit gwelet pe adwelet war www.France3breizh.Fr 

Mouchig dall d'ar sadorn 20 a viz gwengolo da 10e50
Abadennoù da vezañ kavet, sellet hag adsellet outo war ar rouedad : www.France3breizh.Fr

Kavout a ra Tudu medalenn ur sherif. Fiskal ! Laouen e vo-eñ o reiñ urzhioù d'an holl, o tennañ gant e 
bistolenn...

Gwir pe gaou : ar sizhun-mañ : Jules Verne

Daouarn ampart : ar sizhun-mañ : listri houarn ha plastik

Ma vijen : bugale skol publik Douarnenez o deus respontet da c'houlennoù dic'hortoz Aziliz Bourges.
Ar sizhun-mañ : ma vijen... Ur vicher

Ekstra terra : Dindan ur volz leun a stered e tizoloer bedoù liesseurt, lod gwirheñvel ha lod all n'int ket. 
Ar sizhun-mañ : enez ekstra

Ma flanedenn gaezh : ar sizhun-mañ :  argarzhet. Aon en deus Gwendal rak ar bleizi. Zina a lak 
anezhañ, gant e c’hoar Katig, da gejañ gant unan anezho, evit ma anavezfent gwelloc’h al loened 
argarzhet gant an dud.

Lodenn ar vugale : ar sizhun-mañ klasad skol-vamm skol Diwan Dinan a gano “O tont en-dro”.

Bali breizh d'ar sul 21 a viz Gwengolo da 11e
Abadennoù da vezañ kavet, sellet hag adsellet outo war ar rouedad : www.France3breizh.Fr

Heuliadoù : “a-viskoazh” hunvreoù ha c’hoantoù kuzh a zo sanket don e spered pep hini ac’hanomp. 
Ha ma teufe an hunvre kaer-se da wir ? Hiziv : “Keridwenn” he hunvre ? Bleniañ ur c’harr nerzhus.

“Henri Rannou, martolod e boutailh” abaoe 40 vloaz emañ Henri Rannou o sevel bagoù da lakaat en 
boutailh. Reiñ a ra korf da istorioù a vor o deus bet skoet e spered : Moby Dick, Titanic, Pourquoi Pas... 
Istorioù ha darvoudoù bet bevet gant ar voraerien. Hiziv : “an Titanic”.
Pedet : Ronan Hirrien.

Sonerezh : gant Pipe-Band Brieg eo aet ar maout er rummad 2 ar “World pipe band championships” e 
Glasgow aozet d’ar 15 ha 16 a viz Eost 2014. Un trec’h kaer e bro ar pipe bands ! Thelo en deus pedet 
unan eus Bagad Brieg : Erwan ar Gars.

Etre daou : Lela, Lucille, Soaig ha Brieg a zo e pevare klas e skolaj Diwan Gwened. Kas a reont o 
amzer asambles, lodenniñ hag eskemm a-hed an deiz diwar benn munudoù ha darvoudoù pemdeziek o 
buhez. En oad krenn emaint, etre daou. Pedet : Lucille Hayere, unan eus ar skolajidi.

Breizh kiss d'ar sul 21 a viz Gwengolo da 11eur50 

N°25 /36 : “O-unan-penn” prest eo Loig da vageal e-unan-penn gant ma vo Mathilde o heuliañ pep tra 
eus ar gêr evel-just.

ARZ               gant Jil Daniel

Selaouit ar pennad-mañ war Radio Bro-Gwened. Bep gwener da 7e45 hag 
adskignet da 6e15 da noz

www.radiobreizh.net, radio bro gwened, sinema
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An Tonkinoa 
Pa oan paotr bihan e ti ma zad-
kozh, e Lechiagad, e vezen 
souezet bewech ma veze anv 
gant tud ar familh eus ma zad-
kozh kuñv, Laorañs v/Bargen. Tad 
Mamm-gozh e oa hennezh ha 
peizant e oa bet e Pendreff-Laez, 
war domani parrez Triagad. Eya, 
ne veze ket lâret dezhañ e anv 
gwir met e lesanv: an Tonkinoa. 
Ha biskoazh kemend-all c’hoazh ! 
a soñjen-me. 
Ganet e oa an Tokinoa e 1861. 
Mervel a reas goude fin ar brezel 
diwezhañ ha tost d’e zek vloaz ha 
pevar-ugent e oa. Goulennet em 
boa evel-just digant Mamm:
 - B'lamour da betra e veze graet 
“an Tonkinoa” deus Tad-kozh 
Pendreff?
- Hennezh, te ‘oar ma faotr, a 
lâras din Mamm, a oa bet soudard 
e-barzh ar c’holonioù. Aet e oa 
d’ober brezel da bellvro, gant an 
Amiral Courbet. D’an Tonkin e oa, 
war a zo bet lâret din. Setu pa oa 
deuet d’ar gêr da vat en-dro e oa 
bet graet deus outañ an Tonkinoa. 
Met ma c’henderv, Marsel 
Bargen, hag a zo bet mevel gant 
an Tonkinoa a ouio kontañ dit 
gwelloc’h na c’hellfen ober-me.
Setu e oan aet, met 30 vloaz 
diwezhatoc’h, da welout ar 
c’henderv Marsel hag e kontas-eñ 
din doare an Tonkinoa.

En avañtur Doue
- Na pet gwech, a lâras din ar 
c’henderv Marsel, n’em boa 
ket klevet gwechall an Tad-
kozh Laorañs o kontañ doare e 
yaouankiz, pa oa bet kaset d’ober 
brezel d’an Tonkin. Klevout a ran 
c’hoazh, ‘barzh ma diskouarn, 
mouezh boud an Tonkinoa pa 
lavare e-giz-mañ: 
“D’ar mare-se e oa paour an dud 
war ar maez. Lod e oa ar vizer du 
war o choug. Sammet e oa bet ma 
zad gant an Ankoù. Matezh e oa 
ma mamm ‘barzh Kerflouz-Vihan. 
Ha me e-barzh ma yaouankiz-
flamm. Gwad a oa dindan ma 
ivinoù, setu petra e vefen deuet da 
vezañ en ur chom da ruzañ amañ e 

kêr-mañ-kêr ? D’am naontek vloaz 
e oan mevel e Kervillogan gant ar 
Rouz kozh. Un nozvezh, goude 
koan, em boa lâret da Youenn 
Rouz e faote din mont da soudard. 
"Ur wall labourer out Laorañs," a 
respontas ar Rouz din. "Keuz am 
bo war da lerc’h. Met kerzh da 
redek da reuz memestra, peogwir 
e fell dit mont."
Setu d’ar bloavezh 1880, e penn-
kentañ ar sizhun gozh, e oan aet 
da Gemper da lakaat ma anv 
war roll an arme. Sinet am boa 
evit pemp bloaz. Kaset e oan 
da Vrest da zeskiñ ma micher 
soudard. Fuzuilher-war-vor e oan, 
maget ha gwisket evit netra gant 
ar gouarnamant. Da belec’h e 
c’hellfen bezañ kaset da c’houde? 
An dra-se ne ouien ket. En avañtur 
Doue e oan.

En tu all d’ar bed
Da fin ar bloavezh 1882 e voe kaset 
ar vatailhon da Doulon. Du-hont e 
voe lâret deomp e oamp da vont, 
dre vor, betek an tu all d’ar bed, 
d’an Tonkin, mar plij ! Da zigentañ, 
ne ouien tra ebet diwar-benn an 
Tonkin, nag e-barzh pe korn deus 

ar bed e c’hellfe bezañ. Met Yann 
Soudard a rank mont da lec’h ma 
vez kemennet dezhañ mont, te 
‘oar. Ambarket e oamp e bourzh 
ar vatimant a vrezel Atalante. 
Neuze e oamp deuet da c’houzout 
e oa an Atalante o vont d’ober 
rout betek mor Bro-Chin, e lec’h 
ma oa erru dija an eskadr gant an 
Amiral Courbet. Desket hor boa 
ivez e faote da Jules Ferry, hag 
a oa e penn gouarnamant ar vro 
d’ar mare-se, e teufe ar Frañsizien 
mistri war div vro vihan, ha n’em 
boa ket bet klevet o anvioù 
biskoazh c’hoazh: an Annam hag 
an Tonkin. Sañset, war hon oa 
klevet ivez, e oa bet lazhet tadoù-
misioner hag ofiserien a-vor gant 
tud eus ar broioù-se. An dud-se e 
oa sur a-walc’h un doare relijion 
bennak ganto ivez, setu ne oa ket 
brav mont d’o lakaat da cheñch o 
mod da bediñ Doue pe da enoriñ o 
re varv. N’eus forzh penaos, kaset 
e oamp da lakaat urzh e-barzh ar 
c’holonioù ha da gas d’an dud-
se sklêrijenn ar broioù sivilizet, 
war en doa lâret Jules Ferry 
c’hoazh. Ur veaj hir e oa. Greiet 
e oa an Atalante gant liañchoù. 

Met dre vapeur e c’helle mont 
ivez peogwir e oa ganti, e strad 
he bourzh, un doare mekanik 
dre vapeur hervez ar mod nevez 
da gas ar batimañchoù war-raok. 
Hag ur siminal uhel hag a zislonke 
moged du. Ur vapeur-lien a oa eus 
an Atalante. Degouezhet e oamp 
war aodoù ar broioù pell-se e miz 
Gouere 1883. Batimañchoù all a 
oa asambles ganeomp. E penn 
an eskadr e oa an Amiral Courbet 
gant e vatimant amiral, ar Bayard.

Seziz war kêr Huê
 Debarket e oamp bet, ha kemennet 
e oa bet deomp mont da lakaat 
seziz war kêr Huê, kêr-gabital ar 
c’horn-bro ma oamp ennañ. Evit 
lârout ar wirionez, ne ouien-me, 
tamm ebet, ‘barzh pelec’h e oamp 
erru. An ofiserien-int a ouie, dre 
voneur c’hoazh. Hag ur vro ouez 
e oa honnezh, me ‘lâr deoc’h! 
Ne oa hent ebet da vont gantañ, 
nemet koajoù tout. Tomm-gor an 
amzer. Piladoù glav e-kreiz an 
hañv, dour beuz da c’houde, dour 
lovr da evañ. Setu ma kouezhe 
kleñvejoù war ar soudarded: an 
derzhienn ruz, droug-bouzelloù 

araj, ar red-kof, ha n’ouzon dare 
pet seurt c’hwiled a ouie dont da 
blantañ o binim deoc’h ‘barzh hor 
c'hroc’hen.
Pezhioù-kanol a oa ganeomp, 
ha pennoù-kezeg bet debarket 
deus ar batimañchoù ivez. Met 
ret e oa diskar gwez evit ma teufe 
ar c’hezeg da benn a stlejañ 
ar pezhioù-kanol. Dre forzh 
dic’hastañ anezhi, e oamp erruet 
‘benn ar fin war-wel deus kêr Huê. 
Ha tennadeg gant ar pezhioù-
kanol ! Trouz spontus ganto, ken e 
lamme ar pezh-kanol diwar e rojoù 
gant nerzh an tenn, hag e veze 
badaouet ar re n’o doa ket furnez 
a-walc’h da stankañ o divskouarn.
Bec’h hon oa bet da vont betek 
kêr Huê, a-dreuz ar c’hoajoù, met 
ne oa ket bet padet pell an arsailh 
da c’houde. Spontet e oa bet ar re 
all gant trouz hor pezhioù-kanol. 
Un doare kastell, gant mogerioù 
uhel ha pezhioù-kanol, a oa ivez 
du-hont. Met soudarded roue 
kêr Huê ne ouient ket ar mod da 
dennañ ganto. Setu ma oant en 
em rentet buan a-walc’h ha graet 
o roue prizoniad ganeomp. Mar 
befe bet deus ar re-se soudarded 
a-feson, hag armet mat, n’ouzon 
ket hag eñ e vefemp deuet a-benn 
deus outo. Arabat disoñjal e oa ar 
re-se en o bro, hañ !
 Goude bezañ kemeret kêr Huê, e 
oamp bet kaset etrezek an Norzh 
e pleg-mor an Tonkin. Goût a ran 
e oa aet eskadr an Amiral Courbet 
pelloc’h c’hoazh, da gas brezel 
war aodoù Bro-Chin. Met me, e 
oa echu gant ma c’houmanant. 
Setu d’ar bloavezh 1885 e oan bet 
disoudardet. Deus Toulon e oamp 
aet kuit ha da borzh-mor Marseilh 
e oamp distroet. Hag un degemer 
deus ar gwellañ tout war ar c’hae, 
gant muzik ar flot, peogwir e oa 
bet gounezet brezel an Tonkin 
ganeomp. Ha medalennoù war 
bruched ar fuzuilherien-vor, 
ha moneiz bras da douch ! Ur 
yalc’had a bevar c’hant skoed am 
boa touchet. Setu, pa oan distroet 
d’ar vro, em boa prenet ur marc’h 
hag ur c’harr hag e oan aet da 
charretour. Hag aze e oa mouni 
da c’hounez, me ‘lâr dit Poa !

Etre an 12 hag ar 14 a viz 
Eost eo bet c'hoariet 5vet 
devezh al lig 1 ha 6vet hini al 
lig 2. Disoc'hoù skipailhoù 
Breizh :

•  Da  geñver  an  dibenn-sizhun 
paseet e oa enebet Naoned ouzh 
Lille. Aet eo ar maout gant paotred 
an Norzh 2 - 0. Koulskoude o doa 
c'hwitet ar re-mañ an hanterenn 
gentañ penn-da-benn, kement ma 
oa an arsellerien oc'h en c'houlenn 
pelec'h oa chomet paotred Lille, 
rak anat d'an holl ne oa ket o 
spered war an dachenn. Daoust 
d'an dra-se n'o deus ket kemeret 
ar re velen ha gwer tro da blantañ 
palioù. Diefedus eo chomet an 
argaderien, ha dichañs zoken pa 
lakae Jordan Veretout ar volotenn 
war peul paotred Lille. Goude an 
troc'h e tistroe Lilles gant muioc'h 
a startijenn, ha ganto an efedusted 
ivez. Touellet eo bet difennerien 

Naoned buan – re vuan – e penn-
kentañ an eil hanterenn (Origi 
46mn ; Lopes 49mn).

•  Skipailh Roazhon a oa enebet 
ouzh pezh mell skipailh Pariz. N'eo 
ket deuet a-benn steredennoù 
Pariz da blantañ muioc'h eget ur 
pal d'ar Roazhoniz. Gwashoc'h zo, 
aet eo ar baotred ruz-ha-du rampo 
ganto. A-drugarez da bPaul-
Georges Ntep e plante Roazhon ur 
pal d'ar 55mn. Evel m'eo bet lâret 
dija eo solut-tre difenn Roazhon, 
ha kadarnaet eo bet ganto ur wech 
c'hoazh. Met anat eo n'o deus ket 
paotred ar gêrbenn graet o seizh 
gwellañ e-kerzh ar c'hrogad... Re 
a loc'h enno sur-a-walc'h !

•  Aet  e  oa An Oriant da 
vMontpellier a-benn kadarnaat 
ar c'hrogad brav bet diskouezet 
ganto a-enep Gwengamp. Siwazh 
n'int ket bet ken barrek ha se ar 

wech-mañ, chomet eo mut argad 
ar Verluzed, ha gouzañvet o 
deus ar c'hoari lakaet e pleustr 
gant paotred Rolland Courbis, 
gourdoner Montpellier. Re nebeut 
a zigarezioù da verkañ 'zo bet 
e-kerzh ar c'hogad, pe e vefe 
evit An Oriant pe e vefe evit 
Montpellier... Daoust d'an dra-
se o deus ar re ziwezhañ-mañ 
diskouezet un tammig muioc'h 
a youl. Ha trugarekaet int bet, 
rak d'ar 44mn e plantent ur pal. 
Chañs o deus bet an Okitaniz 
rak e gwirionez eo bet plantet pal 
nemetañ ar c'hrogad gant Lamine 
Kone – difenner An Oriant – en e 
bal dezhañ.

• Gwelloc'h e ya an traoù e Aodoù-
an-Arvor. Enebet e oa Gwengamp, 
war e dachenn, ouzh skipailh 
Bourdel, e plas kentañ ar renkadur 
a-raok ar c'hrogad. Goude an 
dornad tapet gant Gwengamp en 

Oriant e oa dav dezho diskouez 
muioc'h a draoù war an dachenn. 
Ha cheñchet o deus penn d'ar 
vazh. Morse abaoe penn-kentañ 
ar c'houlzad n'hon doa gwelet ar 
Wengampiz o c'hoari en un doare 
ken plijus. 2-0 e fin an hanterenn 
gentañ. 
Gwashoc'h e vije bet an disoc'h ma 
n'en dije ket disoñjet an tredeog 
c'hwitellat un tenn-kastiz evit 
paotred EAG. Dont a reas a-benn 
paotred Bourdel da blantañ ur pal 
e fin ar c'hrogad. 2 - 1 e fin tout.

• El  lig 2 en deus c'hoariet Brest 
war tachenn an Nîmes Olympique. 
Morse n'eo bet trubuliet paotred 
Penn-ar-Bed gant argad Nîmes. 
Koulskoude ne zegasent ket 
gwelloc'h eget ur poent e fin ar 
c'hrogad. 0 - 0 'zo bet er fin. Chom 
a reont gant kerse, rak n'eo ket 
deuet a-benn paotred Alex Dupont 
da lakaat ur pal dre m'eo bet 
diefedus an argaderien.

GP

Istor

Memor ar vro (7)  gant Yann Bijer

Mell-droad

Un dibenn sizhun “etre daou”
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V'étes paraille come mai, seben, 
a sieudr les campaignes pour les 
referendoms ecossaes e catalans. 
Je sië mai les campaignes-la aossi 
ben su les medias ecossaes e 
catalans come su les gazettes ou 
les chaenes de tele françaezes. 
Qheuqes faïs, je lis etout de qai 
q'ét ecrit su les medias d'aotrs 
peyis : Les medias baqses, 
irlandaes, italiens, parème. E, ma 
fai, je së ebobë1 châqe faï a leire 
de qai q'ét dit par les ghimentous2 
françaes. Aloure, j'ë point 
devoçion3 a déler su les françaes, 
nena, ou ben core a déler su les 
ghimentous françaes. En France, 
ét parail come anlhou, i n-n'a des 
siens capabls e onetes e i n-n'a 
d'aotrs qi n'enterluzent4 pâs ren 
a ren e q'ont la dézonettetée 
dens le ventr. Meins dame, de 
qai qi me fute, mai, ét q'i sembele 
qé les medias françaes n'ont 
pâs l'éché5 pour enterluzer qé 
gn'ara ventié un coupl de peyis 
de pu en Urope evant la noua. 

“L'Indépendant” (01/09/14) : 
“le perzident de la menance 
espagnole s'a enfachë, meins 
les AOTONOMISSES catalans 
sieudent lou idée : a lou mode, 
le peupl a de chouézi”. La 
Croix (09/09/14) : “En Ecosse 
le monde sont portës pour les 
tarvaillisses, meins mézë ét le 
parti REJIONALISSE SNP qi 
mene.” L'Express (08/09/14) : 
“Ecosse, Catalogne, Fllandres : 
la meute ét a v'ni ao moulin des 
REJIONALISSES6 en Urope” E 
comben d'aotrs de méme ? Aloure 
don, le SNP ét un parti rejionalisse 
qi vourae l'independance ? 
Paraille pour les “aotonomisses 
catalans ou ben fllamands”. Lou 

peyis a yeûs-aotrs ét ventié les 
deuz pus aotonomes en Urope (o 
les baqses, ét duçe d'aler pu lin 
sans passer independant de ché-
en-ché) meins i vouraen yetr ren 
q'aotonome... ????

Tout le qai-la ét l'aparaessance 
qé les medias françaes ont la 
compernouére crouillée7 cant q'il 
ét contance d'independance. Ah 
sia, l'independance d'un peyi du 
lin, en Azie ou je ne së eyou. E 
core ! Faot point qé ça n'ét point 
a-r'vaïr o la France. Le Soudan-
du-bas, parème8, qi passe 
independant, ça joue, meins la 
Nouvielle-Caledonie ou la Corse, 
c'ét “gandillouz”9, c'ét, a tous 

cous, “des sonjées de nazis ou de 
bondjis de communaotarisses”. 
A la parfin, ét tenant la méme 
drene10, qai.

Vous creyéz-ti qé des trompes, 
des bedènes de méme s'raen 
possubls en France si q'i s'rae 
contance de dreite ou de gaoche ? 
“Socia-libera”, “republliqhaen-
democrate”, “communist 
orthodoxe”, les etiqhettes sont 
rectales ben rectales en France, 
faot point çércher a fere passer des 
si pour des sé11 dame, aoterment 
d'erla tu te fet derçer le paï par 
d'ssus l's zieus deruti. Meins 
pour tout le qai q'a a-r'vaïr o les 
nouvielles independances, b'ame 

tous les mots s'entr-valent parail. 
Rejionalisses, aotonomisses, 
independantisses, naçionalisses, 
tout ela ét de domé. “Et come la 
Gherche e Ranné” qé le monde 
dizent ao soulaïre de l'Ille-e-
Vilaene. Gn'a-ti du par la dessous 
? De la complloterie ? Nena dame. 
Et ren q'un p'tit de bobiasserie12 e 
de dézonetteté entr-meleyë.

Parail come eune meniere de 
mantra...E l'ène13 qé de ne 
point caozer d'eune choze, d'un 
debrouilla14, nan crae q'an le 
cartaye, q'an l'enveye ao lin....e 
q'i ne s'erivera point diq'a céz 
nous....ét de méme qé sonjent les 
bobias yeûs, pa...

1 souezhet
2 kazetennourion
3 N'eo ket ma fal
4 kompren

5 N'int ket gouest
6 Ober berzh a ra  ar rannvroelourion 
7 Berr eo o spered
8 Da skouer

9 arvarus
10 Atav ar memes koñchennoù
11 Arabat klask kontañ bidennoù 
d'an dud

12 sotoniaj
13 Dre forzh
14 Ur gudenn

E brezhoneg : 

Daoust hag 
emaomp o vont 
war-zu Europa 
ar rannvroioù ? 
D’an 18 a viz 
G w e n g o l o 
emañ ar Skosiz 
o vont da votiñ 
da c’houzout 
pe e tistagint 

da vat diouzh ar «Rouantelezh 
Unanet» pe get. Un tamm poan-

spered a ro kement-se da zDavid 
Cameron, hag ivez da Vro-
Spagn. Daoust hag emañ lod eus 
rannvroioù Europa o klask dont 
da vezañ emren pe dizalc’h zoken 
er bloavezhioù da zont ? Bro-
Skos a zo emren dija war meur 
a dachenn, ur parlamant he deus 
hag e klask sevel he fenn abaoe 
ma ’z eus bet kavet eoul-douar en 
donvor. Unanet eo gant Bro-Saoz 
abaoe 1707, met dija e 1296 e 

oa bet laeret gant Edouard, roue 
Bro-Saoz, al «Lia Fail» anvet 
c’hoazh «Mên Scone», ar maen a 
servije evit kurunidigezh roue Bro-
Skos. Rentet eo bet d’ar Skosiz e 
1996 e Edinbourg gant ma teufe 
en-dro da Westminster evit ar 
gurunidigezh da zont !
Ar pezh ne vez ket lavaret alies 
eo kement-mañ : e 574 e teuas 
Aedan Mac Gabrain betek sant 
Koulm (Kolumkille) war enez 

Iona da vezañ sakret roue an 
Dalriada. Hag e voe ar wech 
kentañ e istor Europa da implij 
lod eus lidoù ar velegiaj da 
sakriñ ur roue, ha kement-se 
moarvat da enebiñ ouzh al lidoù 
pagan a veze en Iwerzhon da 
sakriñ ar roue-meur e Tara. An 
darempredoù etre sant Koulm ha 
rouaned an Dalriada a gendalc’ho 
da vezañ kreñv : ar re-mañ a welo 
manati sant Koulm e Iona ’vel 

kreizenn speredel o rouantelezh, 
eno e vezint sakret, eno ivez e 
vezint beziet er Reilig Odrain. 
Kalz rouaned a Vro-Skos a vezo 
beziet eno, betek Donald Ban e 
fin an11vet kantved. Kement-se 
a zispleg ivez perak eo ken sakr 
enezenn Iona evit ar Skosiz, a 
zeu eno da birc’hirinañ a viliadoù 
bep bloaz. D’hon tro e raimp ar 
pirc’hirinaj-se er bloaz a zeu, met 
evit sant Koulm !

D'an ampoent-
mañ ma klask 
pep hini ar mod 
gwellañ d'en 
em dennañ 
kuit diouzh an 
enkadenn, ez 
eus koulskoude 
d i s k o u l m o ù 
pe prederioù 

na vezont ket klevet e metou ar 
mikroskosm parizian. Taolomp ur 
sell eta war ar broioù o terc'hel 
an taol dirak ar barradoù kriz, 
e-keñver dilabour, pe e-keñver 
krouiñ pinvidigezh pe e-keñver 
aesamant-bevañ an holl (idh/
mdm). Bez' e kaver broioù tuet 
war al liberalouriezh rik koulz ha 
broioù kentoc'h  demokrat-kristen 

pe sokial-demokrat evel Sveden 
(gant ur feur tailhoù kreñvoc'h 
eget e Frañs)  pe R.F.A.. 
An dra boutin dezho ha na vez 
ket lakaet a-wel eo ez int holl 
stadoù kevredadel, federal ma 
fell deoc'h, pe digreizennet-tre o 
melestradurezh. Ha ma vefe aze 
unan eus abegoù berzh ar broioù-
se ? Ha ma vefe aze an alc'hwez 
evit kavout un diskoulm d'hor 
c'hudennoù ? Ken evit adlañsañ 
ar produerezh lec'hel ken evit 
azasaat hon sistem kenwerzhel 
ouzh milendall ar bedeladur.  
Kinnigoù ar gouarnamantoù gall 
n'int nemet touelloù er c'heñver-
se. An dra gentañ kinniget eo ar 
“réforme territoriale”, un adstumm 
prim eus ar puzzle tiriadel divizet 

e korn taol ur minister,  evit espern 
dispignoù sañset (ar strollegezhioù 
lec'hel n'int kiriek nemet eus 10% 
eus an dle publik, pa savont 70% 
eus ar postadurioù). Kement-se 
en ur ober fae war ali an dud  e 
lec'h ma vevont : un nac'hadenn 
eus ar riegezh poblel eo. An eil 
eo ar metropolizadur : lakaat 
pouez war ar c'hêrioù bras gant 
ar riskl da zigempouezañ muioc'h 
c'hoazh an darempred etre kêrioù  
ha maezeier. 
Ar galloud divizout tost eus buhez 
an dud hag an embregrezhioù, 
hag ar fed da anavezout dre 
ar munudoù mont-en-dro 
ekonomikel ar c'hornad, a ro tu 
da respont prim d'an diaesterioù 
pe da sevel emglevioù etre ar 

bedoù politikel hag ekonomikel 
evit produiñ gwelloc'h . Perak 'ta 
e vez  nac'het dalc'hmat degas ar 
preder-se en tabutoù politikel ? 
Diouzh ar mod ma vez tuet a-holl-
viskoazh ar sevenadur politikel 
eo, sur mat. Nemet ur sin anat 
a vank a sevenadur politikel e 
vefe ?  
Evit skeudennaouiñ ha diverrañ 
va soñj ec'h implijan alies 
skouer al lañs teknologel bet 
er Stadoù-Unanet etre an 
daou vrezel a-drugarez d'ar 
c'hefluskerioù-tredan, estreget 
ar standardizadur. Adal ma voe 
bet tu da stagañ ur c'heflusker 
bihan ouzh pep mekanik ne 
voe ket ken an embregerezh e 
dalc'h ur pezh mell keflusker-

kreiz, e nerzh treuzkaset dre 
poleoù ha lêrennoù eus ur penn 
d'un all d'an uzin. Diwar nerzh 
ar c'hefluskerioù bihan o klotañ 
resis gant ezhomm pep ardivink 
e reas ar broduktivelezh ul lamm 
burzhudus. Diazezet e chom 
ar sevenadur politikel gall war 
nerzh mojennel ar “c'heflusker-
kreiz” dibaoe Robespierre ha 
Napoleon, ha Colbert ivez ma 
fell deoc'h. Pep meno o vont 
hebiou d'ar c'hredo republikan 
unanour a zo argaset kuit evel 
un diskianterezh. Frankaat an 
nerzhioù lec'hel ? Un distro d'ar 
feodalc'hiezh emezont-i. Evel ma 
lavar ken mat an aotrou Glon : “ar 
Frañs eo kudenn Breizh”. Ha ket 
Breizh hepken. !

Soñjoù

Les bobiâts  gant Fabien Lécuyer

Bro-Skos  Job an Irien

Frankaat  an  nerzhiou  lec'hel  Paol Mingant

E gallaoueg

KOUMANANTIT DRE 
DREUZVANKAÑ / ABONNEZ-
VOUS PAR PRÉLÈVEMENT

5,5 € ar miz pe 2,5 €* / 5,5€ par mois ou 
2,5 €* 

Me hag a sin amañ dindan a ro 
an aotre da gKeit Vimp Bev da 
sevel bep miz diwar ma c’hont, 
evit ma c’houmanant da Ya ! / Je 
soussigné, autorise Keit Vimp 
Bev à prélever mensuellement 
sur mon compte au t i t re 

de mon abonnement à Ya ! 
Ar sammad a / la somme de
       5,5 €/miz
       pe / ou  2,5 €/miz*

Piaouer ar gont / Titulaire du 
compte
Anv / Nom ................................. 
Anv bihan / Prénom ..................
.................................................... 
Chomlec’h / Adresse .................

....................................................

....................................................  
Kod-post / Code postal ............
....................................................
Kêr / Ville ...................................

Lamet e vo paeamant ar c’hou-
manant diwar ar gont-mañ / 
Compte à débiter
Dorikell / Guichet ; Niv. kont / 
No du compte : 

.................................................... 

....................................................

.................................................... 
Alc’hwez / Clé :...........................
Anv an ti-bank / Nom de la 
banque : 
....................................................
Chomlec’h / Adresse :................
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....................................................
....................................................

E / à ...........................................
d’an / le ....................................
Sinadur / Signature :

Da gas GANT UR RIB da / À expédier 
AVEC UN RIB à : KEIT VIMP BEV 29520 
LAZ (* gant ur skrid-testeni / justificatif 
à fournir)
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Amzer ar marc'hadoù gounid-
gounid pe amzer ar c'hastizoù : 
Oc'hpenn ur wezh e c'heller lenn 
pe glevet tud é kennig ur marc'had 
gounid-gounid : daw eo lâret e ta 
d' ar liesañ a-berzh politikerion pe 
beajourion-koñvers a-nevez zo 
daet er-maez ag ur staj 'nerzh-
gwerzhiñ'. Pa lâran 'politikerion' 
e rekan resisaat : lod ag ar re a 
gennig modoù nevez da welet 
an traoù hag o deus poan da 
zesachiñ evezh an « aotrou pep-
unan », rak ar bolitikourion (pe 
«politikajerion »?) staliet mat 
a-c'houde pell er metoù-se ema 
kaer dezhe lâret deomp, àr un ton 
serius hag abil, e vo ret deomp 
bihaniñ hon keusteurenn c'hoazh 
peogwir ne vevomp ket en ur bed 
« bizou-nours », pezh zo gwir betak 
ur poent zo. Ar re-mañ divezhañ 
o deus tizhet ar pal a oa hon 
kablusaat ha lakaat àr hon chouk 
pouez holl pec'hedoù ar bed, ni 
ar re en deus bevet a-dreist hon 
peadra, en deus profitet betak re 
diàr goust ar Stad-Voumounerez* 
daet dre-se da vout dleek betak 
re, ni hag hor bo da baeiñ an dle 
bremañ. Gwir eo hor beus bevet 
un tammig a-dreist ar pezh a oa 
dleet deomp, met pas àr goust 
hon Stadoù, àr goust broioù an 
Trede Bed ne lâran ket, kement-
mañ lâret hep re a gablusted 
memes-tra rak evit kemer perzh 
er seurt c'hoarioù ema ret boud 
daou c'hoarier… Kalz ne vern, ret 

eo deomp paeiñ evit nepas bout 
degaset kreskañs armerzhel, dre 
leziregezh sur-awalc'h.

Ar marc'hadoù gounid-gounid 
pe « karrezadur ar c'helc'h »
Mes deomp en-dro d' hon 
hunvreoù kaer. Kennigoù zo a 
hañval siriusoc'h, plijusoc'h a-wael, 
leun a furnez ha darevet a-feson, 
d'ar c'hentañ sell atav. Met aze e 
welomp abred-awalc'h ec'h eus 
daou du d' ur bod, rak pep heni 
n' en deus ket ampertiz ar C'hrist 
(Mab hon Aotrou bet) da liesaat an 
torzhoù bara ! Gwall lies er vuhez e 
ta ur c'holl a-gevret get ur gounid, 
ur seurt lezenn naturel eo, a laka 
diaes tapout gwelladennoù padus, 
àr dachad an ekonomiezh evel 
àr dachadoù arall. Istor an TGV 
zo unan ag ar skwerioù e c'heller 
kemer; tu-gounid : buanoc'h e 
c'heller monet d'ur mem lec'h, pe 
pelloc'h er mem amzer, splann an 
traoù ha minc'hoarzhoù e-leizh; tu-
koll : nebeutoc'h a veajourion evit 
ar c'hompagnunezhioù beaj-dre-
aer, kehentadur ha darempredoù 
aesaet etre metropoloù armerzhel 
kreñv a za da vout kreñvoc'h 
c'hoazh àr goust an tachadoù en 
em gav etreze ha nend int ket 
mui tizhet ken aes. Gortozit nend 
eo ket achu : e lec'hioù zo lec'h 
ma'nd eus bet tu da gaout un ti-
gar ispisialaet zoken, evel Aix-en-
Provence, e ta àr-wel diasterioù 
kaset get an niver bras-oc'h-bras a 

girri-tan da duiñ en ur lec'h ec'hon 
neoazh, dre ma ta mui-oc'h-mui a 
veajourion ag ar c'hornadoù tro-
dro da denniñ o mad ag un tren 
ken buan hag a lez o otoioù eno 
(a-benn ar fin e tegouezh aze 
ar pezh a zo degouezet get an 
treuzdougadurioù dre-aer). Hep 
komz ag ar linennoù TER lezet da 
louediñ un disterañ get an SNCF. 
Ne gomzan ket amañ a prizioù 
ar marc'had douar-ha-tier* en 
tachadoù priziet «laket tostoc'h » 
a-drugarez d'an TGV ...
Ur skwer arall : an otoioù dre-
dredan, hag a zo sañset digreskiñ 
saotradur an aer hag evel-se bout 
un harp d' an ekologiezh, a zegas 
ur gudenn arall : e-men e vo kavet 
an tredan rekis ? Respont : beta 
gou't ag ar c'hreizennoù nukleel, 
a zo anezhe un dañjer d' an 
ekologiezh. Evel ma vehe hon 
problemoù hag an diskoulmoù 
dezhe en ur riboulennad podoù 
treugiet* kenetreze...

Nend eo ket ar vuhez ur 
c'hoarigan
Ne faot ket din lâret amañ ema 
didalvoud pep striv a raer hag e 
vo berped rampo reizhad kozh ha 
reizhad nevez, nann. Met ret eo 
prederiiñ mat kent embann e vo ar 
gounid (evit an holl, a faot din lâret 
amañ!) get ur sistem bennag, kaset 
getoñ gwelladennoù hepken. Da 
skeudenniñ ma frepoz e lârin ema 
liezik-awalc'h falloc'h ar sistemoù 

a gennig espernoù strivoù hag 
espernoù preder , ar muiañ anezhe 
diazezet àr ur sistem tu-pe-du, 
un diskoulm nend eus nemetañ 
; evel-just e vezont kenniget 
rak ma hañvalont plaenaat an 
diaesterioù : hon urzhiadur 
en deus kreizelaet hep dihan, 
a-ratozh-kaer aliezik hag en despet 
dezhañ a-wezhioù : kreizennoù 
melestradurel destrollet* ha 
neuze pellaet a-zoc'h an dud, 
ac'helioù-hent bras daet da voud 
diakomot evit lod ag ar veajourion, 
rannvroioù soulboblet tra ma ta re 
arall da vout didud (pezh a c'hell 
gober lec'h evit pinvidion zo e 
kornadoù plijus an endro enne...). 
A-wezhoù ivez e weler ur sistem 
dilezet hogozik a-drumm da vout 
erlec'hiet get unan all a-enep-
groñs dezhañ : batimantoù HLM 
uhel-sot ar bloazioù 1960 daet 
diamzeriet ha kemeret o lec'h 
get lotisamantoù (« kêrigoù-
kousket ») savet a-blat ha lonket 
gete malezadoù douar-gounid ha 
koadegi, hep kontiñ kudennoù glav 
ha disac'hadur douar degaset get 
ar seurt kêraoziñ-se . Pep chañj-
tu d'ar stur a zegas diaezamantoù 
nevez ingal ! Met gwashoc'h zo. 
Pa vez anv a greizelaat e vez ar 
re c'halloudek dreist-holl a denn 
o mad ag an afer : da gentañ 
e c'heller empentiñ ema an 
embregerezhioù brasañ e-mesk ar 
re 'anlaezet'* ha lakaet er c'hentañ 
renk da gas ar labourioù divizet da 

benn vat mes ivez da brofitiñ ag 
ar frammoù bras nevez. Seul taol 
e koll an embregerezhioù lec'hiel 
bihanoc'h un tamm ag o lodenn en 
ekonomiezh. 

Diskoulm : ar c'hreskadurezh 
dalc'hus ?
Ar greskañs diharz a vez lakaet 
da warant e vo un tamm gounid 
evit pep heni (mui-pe-vui) petra 
bennak e vo ar c'hemm kenniget ; 
ar c'hreskiñ diarsav-se hag a zo 
ur seurt tec'herezh àr-raok. Pezh 
zo, bevennet a-grenn eo hon bed-
ni hag ar greskañs ken meulet, 
ha ken hir c'hortozet e broioù zo 
abaoe nebeud, e vo un termen 
dezhi bremaik. Neuze e chomo 
deomp d' ober ar gwellañ choazoù, 
liez-awalc'h diàr nebeud a ziforc'h, 
etre diskoulmoù « keverer » diaes 
da empentiñ razh o efedoù en 
dazont...

Dominique Allain

* Stad voumounerez : Stad-sikourerez, 
Stad-warediat
* marc'had douar-ha-tier : nevid ar 
madoù diloc'hel
* anlaezet : kemennet da gentañ, roet 
ar lañs dezhañ (a-enep reolennoù ar 
c'hevezerezh)
* treugiet : a c'heller tremen ag unan 
d' an arall
* destrollet : lakaet a-gevred, 
kreizennet (ha kreizelaet dre-se !)

Alies, betek re, e veze rebechet 
da dud Landivizio hag ar 
c’humunioù tro-dro sevel a-enep 
da bep tra, evel d’ar c’hreizenn 
c’haz. Setu perak o deus aozet 
tud “Kommanna a lâr Nann d’ar 
greizenn” ur gouel evit kinnig 
traoù yael.

“Ne vo ket gwerzhet traoù 
e-kerzh an devezh.” a embann 
sklaer Fulup Plouzane, mouezh 
aotreet ar strollad. Standoù a vo, 
foromoù evit eskemm, e-kreiz ar 
bourk, e Kommanna. Degemeret 
e vo an holl, bugale, krennarded, 
familhoù. Lakaet e vo an holl 

da brederiañ war an doare da 
grouiñ energiezh, war ar mod 
da implij nebeutoc’h outi, dre 
reiñ skouerioù pleustrek, traoù 
a c’hell an holl ober goude war 
ar pemdez. “Diskouezet e vo ar 
pep gwellañ eus an ijinadennoù 
a vez graet gant an dud, gant 
Breizhiz dreist-holl.” emezañ 
c’hoazh a-raok menegiñ tud evel 
Jean-Claude Pierre hag e veaj 
war-zu an dazont, Marc Thery 
ha skouer kumuniezh kumunioù 
ar Mene hag a fell dezho bezañ 
emren a-fet energiezh, ar familh 
Lucas o fardañ energiezh gant 
restachoù al labour-douar.

Plabenneg d'ar Sadorn 27 a 
viz Gwengolo. 9eur noz. Priz : 
12 € / 8 € evit ar studierien hag 
an dud dilabour

Kinnig a ra an aozadur Kerfolk, 
evit an trede gwech, ur sonadeg 
dibar ha pinvidik. Da gentañ penn 
e kano Angie Palmer gant he gitar, 
tonioù o tennañ da zoareoù Bob 
Dylan, Joni Mitchell pe c'hoazh 
Janis Joplin. Skrivañ ar sonerezh 
hag ar c'hanaouennoù a ra Angie 
Palmer, ar pezh a ro tro da glevet 
un oberenn binvidik a-fet kanañ ha 

soniñ, ur meskaj etre folk a-feson 
hag un doare blues personel-tre.
Evit eil lodenn ar sonadeg e vo 
graet anaoudegezh gant Outside 
Duo, hag a zegas ganto un doare 
son pop folk keltiek nerzhus, da 
darzhañ.
Gant ar gitar e vez roet harp d'ur 
violoñs karget a zoareoù-sonerezh 
gwriziennet e Bro-Iwerzhon hag e 
broioù ar Balkan. Plijout a ra d'an 
daou gomper reiñ da welet d'ar 
selaouerien ur gwir arvest, un 
“Two-Man Show” deus ar c'hentañ, 
krouet gant an Outside Duo !
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MONTROULEZ/MORLAIX Cedex
Ar pennadoù sinet ne engouestlont 
nemet kiriegezh ar re o deus o 
skrivet.

Labourat e brezhoneg, digor d'ar bed a-bezh !

BTU KEHENTIÑ TEIRYEZHEK E GWENED 
Brezhoneg - saozneg - galleg

Muioc'h-muiañ a embregerezhioù ha kevredigezhioù a fell dezho 
kemenn en un doare teiryezhek. Stummadur a bep eil e-pad 24 
miz, digor d'ar re yaouank ha d'an dud deuet.

Darempred : btsvannes.rondeaux@free.fr
pgz 06 32 61 10 57    -    www.idpces.fr

Liesadur ar baraennoù ha liesadur ar c'hastizoù

An ISFEC BREST, 
Ensavadur uhel stummañ ar gelennerezh katolik Brest, a zo laouen 
da ginnig strollad nevez studierien ar bloavezh kentañ Master 
MEEF, micherioù ar c’helenn hag ar stummadur war ar c’helenn.

36 studier a zo oc’h ober ar strollad-se, 15 divyezhek hag 21 
unyezhek. Kroget o deus ar bloavezh d’an 3 a viz Gwengolo 2014. 
A-raok ur prantad debriñ war an aod e-kichen chapel Sant Gwenole 
e Plougastel-Daoulas o deus gellet ar studierien nevez kaozeal 
evit ober anaoudegezh en un doare degemerus.
 
Gant sikour skol-veur katolik ar c’hornôg e Angers e kinnig an 
ISFEC ur stummadur master MEEF unyezhek ha divyezhek 
(galleg/ brezhoneg) hag un aozadur da brientiñ ar genstrivadeg  
kelenner ar skolioù. Ar stummadur micherel-se a ginnig kentelioù, 
stajoù, un enklask ha prantadoù labour hiniennel.

Kommanna : ur gouel evit lâret Ya !

Plabenneg : Kerfolk

Ai'ta ! Kreiz-Breizh
Emvod d’ar Gwener 19 a viz Gwengolo da 7e30 noz e tavarn-levraoueg “l’Autre Rive” (Restidiou 
Vraz, Berrien). Deuit d' ober gwelloc’h anaoudegezh gant strollad Ai’ta !, e vont-en-dro, e balioù, ec’h 
obererezhioù… Digor eo an emvod d’an holl, brezhonegerien pe get ! Da heul ar gaozeadenn e vo mat 
termeniñ an dachenn-stourm, ar palioù kentañ e Kreiz-Breizh, ha prientiñ ar c’hentañ oberenn.
Dazont hor yezh a zo AFER PEP-HINI AC’HANOMP, pezh a lak Ai’ta ! war-wel en un doare pleustrek 
dibaoe e zeroù. Kiriegezh hon dilennidi ha renerien a zo eus ar brasañ war an danvez-mañ.

ai.ta.kreiz.breizh@gmail.com
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E 1999 eo deuet Hadiza 
Dedessus-Le Moustier da chom 
e Bro-C’hall met n’he deus 
ket disoñjet he c’hêriadenn 
orin, Goure, ha sikour a ra ar 
merc’hed chomet eno.

Eus Aodoù an Hanternoz e oa aet 
Ivan Le Moustier da labourat war 
dachenn an dour e Bro-Niger, ha 
graet en doa anaoudegezh gant 
Hadiza hag a zeuio da vezañ 
e wreg. Nepell goude e oant e 
Sant-Brieg, ar gwaz o labourat e 
kuzul-meur an departamant. Hag 
Hadiza da grouiñ ar gevredigezh 
Fandiyema e 2006. Kavout a 
raio skoazell tud eus ar vro, he 
zud-kaer, eus Kermaria an Izkuit, 
e-kichen Plouha, tud mennet 
evel Catherine Desbruyères... 
Asambles e tastumjont arc’hant da 
gas betek Goure, e reter an Niger, 
ur gêriadenn a 15 000 den en un 
takad a gonter 60 000 den ennañ. 
Arc’hant a vo roet dezho gant 
an departamant hag ar rannvro 
ha kêr Sant-Brieg. Arc’hant a 
c’hounezont ivez gant gwerzhañ 
kartennoù, tammoù artizanelezh 
o tont eus eno war marc’hadoù 
Nedeleg, aozañ gwerzhadegoù 
skarzh-grignol. Gant an amzer 
en deus kavet ar c’houblad 
dilojañ war-zu Lyon gant ar soñj 
e vefe aesoc’h da Hadiza kavout 
labour pa labour Ivan e servijoù 
rannvro Rhône-Alpes. Estreget 
ober war-dro o bugale Malik ha 
Nael he deus lakaet en he fenn 
krouiñ un astenn da Fandiyema 
Breizh. N’eus ket pell zo he deus 
laosket ar post prezidantez gant 
ur geneilez, Maradi, o tont eus an 
Nijer, hi ivez. “Met kalz muioc’h 
a vaouezed eus Bro-C’hall a 

zo e Fandiyema, memestra.” a 
zispleg-hi. Bremañ e konter div 
greizenn Fandiyema. Skipailh 
Lyon a raio war-dro ar mikro-
kredit. Skipailh Breizh war-dro ar 
skol-gwriat hag ar skol-deskiñ.

Mikro-kredit
Sikouret o deus tud Fandiyema 
da grouiñ un aozadur a vez renet 
gant tud Goure, e gwirionez. Ar 

merc’hed o chom eno a zibabo piv 
a vo sikouret, da biv e vo prestet 
arc’hant. 56 den a zo bet sikouret 
betek-henn. “A-wechoù int deuet 
evit un amprest bihan. Ha dont 
a reont en-dro goude.” eme 
Hadiza Dedessus-Le Moustier. 
Bez’ e c’hell bezañ sammadoù 
bihan 10-20 € evit gwellaat o stal, 
gwerzhañ bignez pe traoù all. 6 
miz o deus evit kas an arc’hant 

d’ar gêr, gant ur c’hampi a 3 %. 
“Met aet eo ar merc’hed-se 
pelloc’h.” emezi. Aozañ a reont 
un doare lotiri evit sikour maouez 
pe vaouez da gaout arc’hant da 
seveniñ o c’hoant.

Sikour Breizh
E Goure n’eo ket gwallbinvidik an 
dud. Ne c’helle ket ar prefeti sikour 
anezho nemet o reiñ bod dezho 

evit ma c’hellfent sevel ur greizenn 
stummañ. Abaoe daou vloaz e 
vez an itron Fossam, bet lakaet 
dilabour goude ma vefe echu gant 
ur programm kaset da benn gant 
ar bank bedel, o kelenn ar yezh 
kamori d’un 20 maouez bennak, 
tud na ouzont ket lenn, na skrivañ, 
na kontañ. En ur vro e-lec’h ma 
vez ar galleg ar yezh ofisiel e vez 
implijet kalz an haouissa hag ar 
c’hamori, ur yezh a vez komzet 
kalz e reter ar vro. 2 eurvezh 
bemdez, etre 2eur ha 4eur, e pad 
ar c’hentelioù, rak aozet e vez ar 
c’hentelioù – e karter Sabon Fari 
warlene, e Moustaphari ar bloaz-
mañ – evit ar mammoù o deus 
bugale e karg.
E-kichen an dra-se o deus digoret 
ur stal gwriat. Aet int betek Zinder, 
kêr vras ar vro, da brenañ un dek 
mekanik Singer bennak, lod o vont 
en-dro gant tredan, lod all gant 
nerzh an troadikallat, a-drugarez 
da sikour rannvro Breizh. Ha 
bremañ zo un tregont maouez 
bennak o tont da heuliañ kentelioù 
ar gwiader Idrissa Maloum Abdou, 
eus 9 eur vintin da 4 eur abardaez. 
Ouzhpenn fardañ dilhad evito 
e fardont ivez dilhad da vezañ 
gwerzhet evit degas un tamm 
arc’hant d’ar greizenn.
Kenderc’hel a ra Hadiza 
Dedessus-Le Moustier gant he 
c’hefridi, daoust m’eo diaesoc’h-
diaesañ derc’hel d’al liammoù 
gant ar broioù-se abalamour d’ar 
brezel. Ur wech an amzer e vez 
un ezel o vont di, daoust ma vez 
dialiet gant ar gouarnamant. “Met, 
eus ur mod all, eo mat deomp. 
Evel-se e wel tud, merc’hed ar 
vro, du-se, n’emaon ket ma-
unan o soursial eno.” emezi

Ar skav a veze implijet kalz gant 
an apotikerien, gwechall ; evit 
gwir, ar skav zo e-touesk ar 
spesadoù gwez implijet ar muiañ 
er fitotérapiezh, er broioù-mañ. 
Ar c’hroc’hen glas, dindan ar 
rusk tev, eo pezh talvoudusañ ar 
wezenn. Dastumet e vez anezhi, o 
tibluskañ ar skourroù hag o raklañ 
anezho gant ur gontell lemmet fall 
(evit chom hep kaout koad gant ar 
rusk). 
Troazhus eo ar rusk-ze, dreist-
holl. Laoskus eo ivez. Ouzhpenn-
se, ne ro ket poan gof ! Ganti e 
veze pareet meur a gleñved : pa 
ne 'z a ket mat al lounezh, dreist 
holl, (droug al lounezh, da skouer) 
met ivez, ar remm, an droug-dent, 
an arouez, arouez an tri-gevell, 
pergen, hag an droug-kroc’hen ! 
Fardet e vez ganti ur seurt 
bervadur : 20 pe 30 gramm deus 
ar rusk-se, gant un hanter litrad 
dour pe laezh, hag a vez evet e 3 
pe 4 gwech a-raok debriñ. Kavet 
e vez ivez gwinardant skav en 
apotikerezh. Hennezh zo aesoc’h  
evit ar re n’o devez ket ar plant 
fresk en o liorzh, pe n’o defe ket 
bet an amzer d’ober o-unan o 
louzoù (10 takenn en ur werennad 
dour 5 pe 6 gwech bemdez evit 
an dud deuet, hag an hanter evit 
ar vugale). Hogen, arabat tremen 
ar muzulioù-se, rak dañjerus e 
c’hellfe bezañ !
Tammoù all deus ar wezenn a 
zegas ar memes gounid, met pas 

ken kreñv. Ar bleunioù, memestra, 
a c’hell bezañ sec’het ha miret pell 
a-walc’h.
Kalz aesoc’h da implij eo ar frouezh, 
ha mat da zebriñ int  ouzhpenn-
se. Fardet e vez ganto ur seurt 
kaotigell a vez graet “rob” diouti : 
ul lodenn a frouezh darev ha div 
lodenn a vel, ha poazet ar meskaj 
betek kaout un dalc’hañs sirop. 
Debret vez etre 10 ha 60 g anezhi 
bemdez. Allas, an efedusted az a 
da get gant an amzer o tremen : ar 
freskañ ar gwellañ (diwallit diouzh 
ar frouezh kriz, memestra, a c’hell 
reiñ poan benn).

Evit diskouez pegen talvoudus eo 
ar skav, e vez komzet deus un den 
a zo aet d’an anaon d’an oad a 120 
bloaz ! Lârout a rae an den-mañ 
en doa bevet ken pell a-drugarez 
d'ar rob a zebre bemdez ! Hag 
ar rob-se, zo kaeroc’h, a wareze 
anezhañ, hervezañ, ouzh ar  
vosenn !
Gwareziñ, magañ, ha pareañ an 
dud, al loened, hag ar plant, reiñ 
danvez evit fardañ traoù talvoudus, 
kinklañ an endro : perzhioù dibar a 
ra anezhañ gwir ael mat al liorzh !

Jean Herrou

BUHEZ
KEVREDIGEZHEL

Tennañ gounid eus an 
amzer vrav, aveliñ e benn 
ha reiñ un tamm skoazell 
d’ur gevredigezh a gustum 
skoazellañ e nesañ, setu 
ar pezh a vez pedet an dud 
d’ober, ar re a zo o chom 
e kostez Bro-Leon, d’an 
nebeutañ.

Setu amañ un doare da 
adlañsañ ur mennozh a oa 
bet boulc’het un tamm amzer 
zo dija, reiñ da c’houzout 
ar pezh a vez aozet er vro 
gant ar c’hevredigezhioù a 
zo bet komzet diwar o fenn 
e Ya ! e-kerzh ar mizioù 
diwezhañ. Un doare da 
ziskouez e ra an dud-se 
war-dro an ekologiezh pe ar 
c’henskoazell a-hed ar bloaz 
ha n’eo ket nemet ur wech, 
amzer ur pennad.

Ekologiezh ha Kenskoazell

Ar skav, louzoù an apotikerien

Evit sikour tud Goure

Prezidantez Fandiyema Goure, Catherine Desbruyères prezidantez Fandiyema Breizh,
bezprezidantez Fandiyema Goure hag Hadiza Dedessus-Le Moustier



Un emgav gant…12

E evel Enklask : Furchal en istor 
a blij din, lakaat ma fri en dielloù, 
er c’helaouennoù kozh, mont 
da gaozeal gant an dud, klask 
kompren peseurt mod eo tremenet 
an traoù ha perak. Emaon o sevel 
ul labour skol-veur diwar-benn 
istor Stourm ar Brezhoneg (SAB), 
ur strollad a zo bet oberiant-kenañ 
e-pad eil lodenn ar bloavezhioù 
80 met ivez er bloavezhioù 90. 
Stourmet o deus tud SAB evit 
kaout panelloù brezhonek, evit 
ar C’HAPES hag an DEUG 
brezhoneg, evit plantañ brezhoneg 
en tele hag all. Gounezet zo bet 
stourmoù, kollet reoù all. Kalz a 
dud eus SAB zo bet barnet ha 
kondaonet. Un istor interesant 
a-walc’h e meur a geñver eo hini 
SAB a-benn ar fin hag erru poent 
kontañ anezhi, me gav din.
Mont a ran da welet tud a zo bet 
e-barzh SAB evit kaozeal eus ar 
pezh o deus bet graet. Pinvidik e 
vez ar c’haozeadennoù dalc’hmat. 
Pep hini en devez un dra a-bouez 
da gontañ, forzh penaos. Me 
'gav din e ranker anavezout ha 
dielfennañ 'pezh a zo bet a-raok 
evit bezañ gouest da gas ur 
stourm speredek hag evit gounit 
traoù. Emichañs e talvezo ma 
labour d’an dud a stourm evit 
ar brezhoneg hirie-an-deiz ha 
d’an dud dedennet gant istor ar 
brezhoneg dre vras. Met n’eo ket 
peurskrivet ma c’hounskrid, labour 
zo c’hoazh... Just a-walc’h, m’ho 
peus dielloù er gêr, m’oc’h bet 
e-barzh SAB hag ho peus traoù 
da gontañ, na chomit ket war var, 
skrivit din !

H evel Harmonika : Abaoe un 
toullad bloavezhioù bremañ e 
sonan eus ar benvegig burzhudus-
se, marc’had-mat hag aezet da 
goachañ e foñs e chakod. Sot 
on gant ar muzik blues ha gant 
sonerien harmonika evel Sonny 
Terry da skouer, ur bluesman 
dall a gustume seniñ asambles 
gant e gomper Brownie McGhee. 
Kalz a sonerien harmonika 
nevez a blij d’am skouarn ivez : 
Brendan Power, Jacob Venndt, 
Annie Raines ha... Jean Sabot, 
ur breizhad a oar ar stek da 
seniñ sonerezh Iwerzhon gant un 
harmonika, me lâr deoc’h ! Met 
Rory Mcleod eo an hini a blij din 
ar muiañ tout. Skodeget e oan bet 
p’em boa klevet anezhañ evit ar 
wezh kentañ e Roazhon da goulz 
Le Grand Soufflet e 2011. Un 
soner hag ur c’haner folk barrek 
ken eo barrek ! 
Pa fell din ober un troc’h em labour 
peotramant p’am bez hirnez e 
sonan un tammig. N’eus tra par 
da huanadenn un harmonika 
evit luskellat ar velkoni, me lâr 
deoc’h !

K evel Kembre : Etre miz 
Gwengolo 2012 ha miz Even 2013 
e oan o studiañ e kêr Aberystwyth, 
e kornôg Kembre. Div gañfardez 
eus ar c’hentañ troc’h a oa deuet 
eus Breizh ganin ivez. Plijadur 
e-leizh hon eus bet ! Beajiñ, 
kaozeal tro-ha-tro brezhoneg, 
kembraeg pe saozneg, lipat 
bannac’hoù cwrw en ostalirioù, 
kejañ ouzh brezhonegerien ar 
vro zoken ! Abaoe e tistroan da 
Gembre gwezh-ha-gwezh evit 
pleustriñ war ma c’hembraeg ha 
mont da welet ar vignoned ! Traoù 
kaer zo da welet du-hont, ha tud 
a-feson ivez !
Me soñj din n’eo ket didalvez 
teurel ur sell war istor ar 
c’hembraeg evit boueta ar preder 
war istor hor yezh-ni. Souezhus 
eo bolontez ar gembraegerien 
hag ar c’hembraegerezed da 
adsevel o yezh er bloavezhioù 
70-80. Kalz a voued am eus kavet 
e-barzh ul levr bet skrivet gant 

Ned Thomas e 1972, The Welsh 
Extremist. Al levr-se oa bet skrivet 
evit ar saoznegerien da gentañ, 
dezho da gompren ar stourm evit 
ar c’hembraeg. Met ur bern traoù 
embannet el levr-se diwar-benn an 
darempredoù etre kembraegerien 
ha saoznegerien a c’hellfe bezañ 
lavaret war an darempredoù etre 
ar vrezhonegerien hag ar re all 
hirie-an-deiz. A-hend-all, dav eo 
lavaret memestra n’em eus ket 
bet tro da vezañ awenet dreist 
gant ar stourmerien gembraek 
yaouank am eus kejet outo e 

Kembre (met moarvat n’em eus 
ket gwelet a-walc’h !). Me gav din 
eo kentoc’h Euskadi ha Katalonia 
a zle levezoniñ ar stourmerien 
yaouank bremañ. Erfin, setu ma 
soñj bepred !

Y evel Yod-Kerc’h : Un deiz ma 
oan e ti ma eontr em boa diskoachet 
eus e zielloù un niverenn eus 
Yod-Kerc’h a gonte avañturioù 
Kargedoull, ar Ribouler masklet ! 
Ur c’hofad c’hoarzhin hon oa 
graet, me gant ma c’henitervez, 
o lenn anezhi ha kerkent hon oa 
degaset ar skouerenn d’al lise 
evit diskouez ar burzhud-se d’hor 
c’hamaraded. Goude-se em boa 
kavet skouerennoù all e-barzh 
levraoueg skol-veur Roazhon 2. 
Traoù meurdezus a gaver e-barzh 
an niverenn gentañ, embannet e 
miz Even 1972, evel Manifesto al 
Lonkerien Chouchenn (istorel !), 
pe c’hoazh barzhonegoù 
psikedelik evel Klemmgan Bara 
Dous. Bet on o kontañ kaoz un 
tamm gant un darn eus an dud o 
deus bet ur perzh e-barzh troioù 
Yod-Kerc’h, daou ugent vloaz zo 
bremañ, plijadur zo bet !
Souezhusat tra, kavet em boa 
niverennoù eus Yod-Kerc’h pa 
oan e Kembre. Goude-se em 
boa kavet reoù all er stal-levrioù 
Gwrizienn, e Bécherel e-kichen 
Roazhon. Evit ur gwenneg 
bennaket e oant aet ganin ! 
Marteze e vo embannet un deiz 
bennaket ul levr diwar skridoù 
ha tresadennoù Yod-Kerc’h, piv 
oar ? Brav vefe !

Z evel Zinn : Ar bloaz paseet em 
boa lennet ul levr dispar diwar 
bluenn an istorour amerikan 
Howard Zinn, Un Istor Bobl eus 
ar Stadoù-Unanet (A People’s 
History of the United States 

e saozneg). Kontañ a ra istor 
ar Stadoù-Unanet diouzh sell 
an dud na vez ket klevet o 
mouezh en istor ofisiel gwech 
ebet. Kaozeal a ra kalz eus 
stourmoù ar vicherourien hag 
ar micherourezed, eus stourm 
ar pobloù “indian” hag eus ar re 
zu, eus stourmoù ar merc’hed, 
eus emsavioù ar brizonidi, hag 
all. Un istor a aloubadegoù hag 
a lazhadegoù eo istor ar Stadoù-
Unanet, un istor a ouennelouriezh 
hag a impalaerouriezh. Ha tost 
a-walc’h eus istor ar Stadoù-
Unanet eo hini ar Frañs, hep mar 
na marteze. 
Howard Zinn a zo dioutañ un 
istorour met ivez ur stourmer 
n’en deus ket paouezet da 
gemer perzh er stourmoù a zo 
bet evel mein-bonn e-barzh e 
vuhez : stourm ar studierien 
zu e Atlanta (Georgia) pa oa 
kelenner yaouank, ar stourm 
enep ar brezel er Vietnam. Ma 
fell deoc’h gouzout piv oa an 
I.W.W (Industrial Workers of the 
World), piv oa Emma Goldman 
hag Alexander Berkman, piv 
oa Georges Jackson (soñj ho 
peus eus kanaouenn Storlok 
emichañs !)…lennit levr Howard 
Zinn ! 
Goût a ran emañ ar gevelouri 
gleweled Les Mutins de Pangée 
o sevel ur pezh film hir diwar 
al levr-se. Rakprenañ ar film a 
c’heller ober. A-drugarez d’ar 
rakprenadennoù dreist-holl e 
c’hell ar sevenerien sevel ar 
film ! Un dra bennaket da dennañ 
eus buhez Howard Zinn ? N’eus 
ket ac’hanomp “paour-kaezh 
bougreed gwall zister e-skoaz ar 
blanedenn donket” evel a lavare 
Youenn Drezen e-barzh Itron 
Varia Garmez, stourm a c’hellomp 
ha cheñch an traoù !

Tomaz Laquaine :
“An istor da ziazez ar stourm”

Tennañ gounid eus ar pezh a zo bet kaset da benn gant ar re all, er broioù all, pe e 
Breizh en e raog, e fell d'ar studier yaouank ober. Evit bezañ efedusoc'h er stourmoù 
da gas da benn en amzer da zont.


