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Doktor Jekyll ha Mister Hyde Doktor Jekyll ha Mister Hyde Doktor Jekyll ha Mister Hyde Doktor Jekyll ha Mister Hyde  

War he blog : aline.dedieguez.pagesperso-
orange.fr/mariali/sommaire_textes.html, e 
tispleg dimp ar brederourez Aline de Diéguez, 
penaos ha dreist-holl perak un enez vihan eus 
Stad Georgia (USA), anvet betek-henn “Île de la 
Somme”, ha bet dizoloet e 1562, gant ur gall 
moarvat, a voe advadezet “Jekyll” e 1886, gant 
he ferc’henned nevez, bankerion binvidik eus 
New York, en em dolpe evel-se en un doare 
ghetto, a-ziwar gwel an dud ranell, evit seveniñ 
o mestaolioù. An anv-se, 
“Jekyll”, a rae dave da romant 
Robert Lewis Stevenson : 
“Degouezh iskis an Doktor 
Jekyll ha Mister Hyde”, bet 
embannet bloaz a-raok, ha ma 
voe korvoet fonnus an dodenn 
anezhañ gant ar fiñv-
skeudennerezh. Ur pemzek 
film 1 bennak a oa bet 
kenderc’het endeo, lod gant 
merk an drevezañ warno, a-
raok ma voe sevenet film dre 
gomz Rouben Mamoulian e 
1931. An hini diwezhañ, mar ne fazian ket, a zo 
bet sevenet gant Victor Fleming e 1941, gant 
Spencer Tracy, o tremmañ an Dr Jekyll.   

Diouzh dodenn an oberenn - stourm ar Mad hag 
an Droug en askre pep den -, e teue dreist-holl 
brud ar romant er broioù angl-ha-saoz ha 
protestant. Kemmadenn anv an enezenn, ha 
dreist-holl dibab an anv-se, ne c’hellont ket 

                                                 
1 An hini heverkañ a zo bet hini John Stuart Robertson, sevenet e 
1920, gant John Barrymore a dremme an Dr Jekyll. 

bezañ kantverzhet2 evel greadoù diantek ha 
dizrouk. Daoust hag un doare kuzh e oa da 
gemenn o mennadoù ? Ur gemennadenn 
diemouez ? Ur c’houzavadenn nodeget3 evit an 
deskonidi4 ? Da bep hini e wirionez, a lavar ar 
brederourez, hogen red an darvoudoù, a denn o 
orin en disentezioù kemeret war an enezenn-se e 
1910, a ro dimp ur banne sklerijenn bennak. A-
dreñv dremm mat an Doktor Jekyll, en em guzhe 
dremm drouk ar Mister Hyde (Hyde evit “hide”, 
e saozneg = “kuzh”)    

Bro ar c’hevredigezhioù kuzhBro ar c’hevredigezhioù kuzhBro ar c’hevredigezhioù kuzhBro ar c’hevredigezhioù kuzh 

Bro ar c’hevredigezhioù kuzh 
ez eo Stadoù Unanet Amerika, 
gant o zemploù masonek hogos 
e pep kêr vras, evel re vras 
Indianapolis pe Philidelphia, 
neuz ilizoù-meur warno, pe re 
Spokane (Washington), pe 
Guthrie (Oklahoma), un tres 
gresian warno. Anat eo an dra-
se gant ar skolioù-meur 
arwarzhek5, Yale, Princeton, 
Harvard, Georgetown... e-lec’h 
ma vez kevredigezhioù 

studierion abaoe an 18vet pe an 19vet kantved, 
deuet da vezañ kevredigezhioù kuzh evit darn 
anezho, liammet gant ar frankvasonerezh. An 
hini vrudetañ : Skull and Bones6 (Klopenn hag 
Eskern), e skol-veur Yale, bet ezel anezhi tad-

                                                 
2 Kantverzhet : considéré. 
3 Gouzavadenn nodeget : avertissement codé. 
4 Deskonidi : les initiés. 
5 Arwarzhek : prestigieux. 
6 War he divoud gwelout levr Antony Sutton America's Secret 
Establishment : An Introduction to the Order of Skull & Bones 
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kozh, tad ha mab an tiegezh Bush, John Kerry 
ivez, kenstriver demokrat evit dilennidigezh ar 
Prezidant e 2004, bet gounezet gant G.W. Bush. 
Ne c’heller ket lavarout ez int a-gleiz pe a-
zehoù, begenn ar vro ez int da gentañ-penn. 
Harrimaned pe Rockefellered, bankerion da 
zont, a vez kavet ivez e touez an izili gozh, a-
gevret gant senedourion, kannadourion, 
mavdierned, barnerion da zont... War-lerc’h ar 
Skol-veur e vezont adkavet e kevredigezhioù 
tebet siriusoc’h hogen ken kuzh evel ar 
Bohemian Club, douget da gilgelouriezh7 hen 
relijionoù Egipt pe Babilon. Da c’houde e vez 
adkavet an hevelep izili-se en aozadurioù evel : 
Council on Foreign Relations (CFR), Bilderberg 
Group, the Trilaterale Commission... a striv, 
holl anezho, evit donedigezh ur gouarnamant-
bed. Hogen evit tizhout ar pal-se, trec’hiñ war an 
holl nerzhioù a-enep : re ar pobloù, re ar 
broadoù, re ar rouantelezhioù, re an Iliz, ez eus 
ezhomm arc’hant, kalz a arc’hant. Aze eo e 
komprener penaos ez eo bet krouidigezh a FED 
e 19138 un darvoud a-bouez evit sevenidigezh ar 
raktres bedelour : diogeliñ a rae barrregezhioù 
ha galloudoù divent d’ar vankerion etrevroadel a 
gellide raktres ar gouarnamant-bed hag e lakae 
evel-se, ar gouarnamantoù amerikat, an eil war-
lerc’h egile, dindan gazel-gae9. 

Ar filmaozour Aaron Russo10, bet kedellet11 gant 
Nick Rockefeller evit bezañ ezel eus ar CFR 
(Council on Foreign Relations), pezh a voe 
nac’het gantañ, a c’houlennas ouzh Nick 
Rockefeller : “Pinvidik-mor ez oc'h, perak ne 
zispignit ket hoc'h arc'hant evit ho plijadur 
hepken ?” Respontet e voe dezhañ : “An 
arc’hant evitañ e-unan n’eo netra, pezh a zo 
                                                 
7 Kilgelouriezh : occultisme. 
8 Gwelout Galloud an Arc’hant 1/3, Kannadig Imbourc’h 74. 
9 Daoust hag-eñv ez eus da gavout un arouez eus se war ar 
bilhed 1 dollar amerikan, moulet gant ar Fed evel-just. War tu 
kleiz ar bilhed (verso) ez eus ur biramidenn dibennet hag a-us 
dezhi lagad Horus, doue relijion gozh Egipt (gwelout ar 
skeudenn pajenn. 1). E traoñ ar biramidenn ez eo skrivet e sifroù 
roman 1776, a vefe, ent-kefridiel, bloaziad dizalc’hiezh USA, 
pezh a zo gwir, hogen evit tud all ez eo bloaziad krouidigezh ar 
skarenn guzh Illuminati Bavaria, seul vui maz eo skrivet e latin 
dindan ar biramidenn Novus Ordo Seclorum (Urzh nevez ar 
c’hantvedoù) hag a-us da lagad Horus Annuit Coeptis (skoazellet 
en deus hon embregadenn) ha kement-mañ en ur c’helc’h a vefe 
siell damkefridiel ar gevredigezh kuzh. Er recto, war siell an 
teñzor amerikat ez eus ar bloaziad 1789, bloaziad an dispac’h 
gall, ma oa skarenn an Illuminati a-dreñv dezhañ war a lavarer. 
Iskis memestra. Bez’ ez eus zoken ur gaouenn vihan, neizhet a-
zehou en nec’h, o tegounañ arouez ar Bohemian Club. 
10 Bez’ e kaver ur video eus an emwel-se war ar genroued. 
11 Kedellañ : contacter. 

pouezus ez eo ar galloud a ro deoc’h an 
arc’hant”.     

Ur skUr skUr skUr skouer a dunembregadennouer a dunembregadennouer a dunembregadennouer a dunembregadenn12121212 

Un anzav konek13 maz eus unan hon eus gant 
respont N. Rockefeller, hag ur brouenn anezhañ 
hon eus gant ar brezel etre Rusia ha Japan14 
(1904-1905). Tarzhet en deus war wall ar 
Vankerion Etrevroadel, war pezh a greder, evit 
krouiñ an amplegadoù hetet evit diogeliñ berzh 
an taol-reveulzi dispac’hel a-benn diskar galloud 
Tsar Rusia. Rothschilded Europa a gellidas 
Rusia, e-pad ma voe kellidet, e kuzh, ar 
gouarnamant japanat gant kevelerion ar 
Rothschilded e New York : ar banker yuzev 
Jacob Schiff, keveler pennañ ar bank Kuhn-
Loeb & Co. Da boent krennus ar brezel e 
paouezas Rothschilded Europa da gellidañ Rusia 
e-keit ha ma veze tarvet al linennoù-houarn gant 
ar sponterion bolchevik paeet gant J. Schiff, ar 
pezh a vire evel-se ouzh ar verdeadurezh-brezel 
rusian da zegemer he fourvezadurioù. Trec’het e 
voe Rusia ha dinerzhet renad an Tsar, met ne 
viras ket outañ memestra, da zont a-benn ouzh 
dispac’h 1905, renet gant an dispac’herion 
menchevik chomet o-unan-penn. Se a oa da 
c’hortoz gwir zispac’h 1917 gant ar 
Volcheviked, pa vije dinerzhetoc’h c’hoazh 
galloud an Impalaer gant ar brezel-bed kentañ.    

Emell ar vankerion en emled ar Emell ar vankerion en emled ar Emell ar vankerion en emled ar Emell ar vankerion en emled ar 
gomunouriezh er Brezelgomunouriezh er Brezelgomunouriezh er Brezelgomunouriezh er Brezel----Bed kentañBed kentañBed kentañBed kentañ 

E derou ar bloaz 1917, e hañvale ar brezel-bed 
kentañ bezañ war-nes gourfenniñ15 (hep trec’her 
na trec’had), hag ur peoc’h kevraouet a oa o 
vont da vezañ sinet, e-lec’h hini ebet eus ar 
vellerion ne vije bet diskleriet trec’h. Hogen an 
dra-se ne rae ket afer ar Vankerion Etrevroadel a 
felle dezho plantañ ar gomunouriezh en 
Impalaeriezh Rusia, riez nemeti en abeg d’hec’h 
ec’honder, da vezañ gouest da geveziñ Stadoù 
Unanet Amerika evit kas da benn o raktres 
bedelour. Ne oa nemet un diskoulm : rediañ ar 
Stadoù-Unanet da vont er Brezel. Un 
embregadenn diaes da gas da benn e oa : 99 % 
eus an Amerikaned a oa enebet ouzh ar 
mennozh-se, da emellout en ur brezel etre 
Europiz. Hogen etre daouarn ar vankerion e oa 
an holl gelaouennoù bras hag an arc’hant ne 
                                                 
12 Tunembregadenn : une manipulation. 
13 Konek : cynique. 
14 Lenn Des Pions sur l’Echiquier, William Guy Carr, Google 
Livres, p. 201-203.  
15 Gourfenniñ : echuiñ ; e kembraeg : gorffen 
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vanke ket dezho. Ar gorvigell arveret evit lakaat 
an Amerikaned da gemm mennozh a voe 
korvoiñ splujtarzhidigezh16 ar mordreizer 
Lusitania, bet c’hoarvezet daou vloaz a-raok e 
miz Mae 1915, ma voe lazhet enni Amerikaned, 
ha bet rebechet d’an Alamaned17. Hogen an 
atizerion wirion a oa ar Prezidant Wilson ha 
Winston Churchill, prouet eo bet an dra-se 
abaoe. Arc’hwelañ a reas an tunaj peogwir e 
perzhias an Amerikaned er brezel europat e 
1917. Kantadoù a viliadoù a dud yaouank adarre 
kaset d’ar marv evit difenn, sañset, o bro ! 

E derou 1917 edo Trotsky e New York18. Un 
tebet kelaouenner e oa, gwenneg toull ebet 
dezhañ war e anv, a skrive a vare da vare ur 
pennad evit ur gazetenn gomunour, pezh ne vire 
ket outañ da vevañ en ur ranndi a lorc’h gant ur 
mevel hag ur blenier. Piv a baee ? Jacob Schiff 
ar banker ? Pa loc’has Trotsky etrezek Rusia e 
kasas gantañ ur sammad bras a armoù hag e oa 
ambrouget gant 277 sponter dispac’hel 
gourdonet mat. O gourdonadur en devoa bet e 
perc’hentiezh Standard Oil Company 
Rockefeller, en New Jersey. Kement-mañ a oa 
bet profet gradus dezhañ ha kellidet gant ar 
Bank Kuhn-Loeb & Co, ma oa kevelet ennañ ar 
vreudeur Warburg ha Jacob Schiff. John Schiff, 
mab-bihan Jacob, en deus diskleriet d’ar 
gelaouenn America eus New York d’an 23 
C’hwevrer 1949 : “Hiziv e jeder en deus va zad-
kozh islonket ugent milion dollar evit diogeliñ 
trec’h diwezhel ar volchevikouriezh e Rusia19”.  
Un dra all a-bouez da notañ : pa oa savet 
Trotsky war al lestr SS Kristianafjord gant e 
sammad armoù, e zrouklazherion c’hopret, hag e 
ugent milion a zollaroù, e reas un ehan e Nova 
Scottia (Kanada). Harzet e voe gant ar warded-
aodoù hag ar re-se a soñjas, gant gwir abeg, e oa 
o prientiñ ur gwall-daol. Soudarded kanadian en 
em ganne en Europa a-gevret gant ar Saozon, ar 
C’hallaoued hag ar Rusianed. N’en devoe ket da 
c’houzañv pell strizhder ar prizon kanadian, un 
nebeut devezhioù hepken. Kavout a reas an tu da 
bellgomz hir-mat, gant Wall-Street da gentañ 
evel-just, hag, henn kredit pe get, gant 
                                                 
16 Splujtarzhidigezh : torpillage. 
17 A-raok d’ar mordreizer mont er c’heinvor e oa bet embannet 
pajennadoù leun gant an Alamaned e kelaouennoù New York, a 
lakae an dud war ziwall : chom hep enlestrañ war al Lusitania, 
rak armoù a veze treuzdouget ennañ, ha sur-mat e vije bet 
splujtarzhet.  
18 Lenn levr an Iwerzhonadez Deirdre Manifold La Paix de 
Fatima contre l’enfer de Lucifer, Téqui Editeur, 1973, pp 83-84.   
19 Meneget gant Gary Allen en e levr None dare call it 
conspiracy. 

Washington, ha divac’het e voe tizhmat war 
urzhioù personel ar Prezidant Wilson. Biskoazh 
kemend-all !    

Ar vankerion o kellidañ nazioAr vankerion o kellidañ nazioAr vankerion o kellidañ nazioAr vankerion o kellidañ naziouriezh ha uriezh ha uriezh ha uriezh ha 
komunouriezh da brientiñ ar c’henstokkomunouriezh da brientiñ ar c’henstokkomunouriezh da brientiñ ar c’henstokkomunouriezh da brientiñ ar c’henstok 

Pep hini a oar pezh a c’hoarvezas goude ar 
brezel-bed kentañ : ar gomunouriezh a lakaas he 
c’hrabanoù torfedourez ha gwadek war an 
Impalaeriezh Rusia, hag Alamagn hag Aostria 
bet lakaet kiriek d’ar brezel hag int nemeto gant 
feur-emglev Versailles e 1919, a voe dibourc’het 
eus un darn vat eus o ziriadoù, ha rediet da dalañ 
d’ar re drec’h digolloù spontus. Alamagn a voe 
rivinet-mik ha didammet ouzhpenn gant banell 
Dantzig, kement-se-holl a oa gouest da atizañ 
c’hwervoni an Alamaned ha da harpañ difluk ar 
stolladoù ezhavelour20 : NSDAP Adolf Hitler 
hag ar Strollad Komunour. E dibenn 1932, da 
heul ur stourmad koustus evit an dilennadegoù e 
oa goullo kefioù strollad Hitler, hogen bankerion 
Wall Street a oa aze evit leuniañ ar c’hef diouzh 
an ezhommoù.  

Deirdre Manifold a verk en e levr, p. 88-89. 
“Levr ar c’helenner Antony Sutton : Wall Street 
and the rise of Hitler (Wall Street ha savidigezh 
Hitler) a ziskouez diarvar ez eo bet an hevelep 
viliarderion a baeronias Hitler, a-benn bezañ 
diogel e vije bet diskleriet ar brezel d’an eur dik. 
Ar mennad kuzh, a-dreñv distignidigezh ar 
brezel 39-45, a oa astenn ar gomunouriezh da 
Greiz-Europa, pezh a voe graet gant ar berzh a 
anavezer, hag ouzhpenn-se da Sina”. N’eo ket 
evit-se e vije bet dilezet ar gomunourion e 
Rusia. Deirdre Manifold a skriv p. 86 : “Gouest 
e oa ar vilionerion-se da bourchas an arc’hant 
hag al lec’haveerezh21 ne c’hellfe dispac’h ebet 
dont a-benn hepto. Pelec’h e c’hellfe ar pobloù, 
a lavarer mac’homet, kavout ar milionoù a 
zollaroù hag an aozadurioù riñviet mat, mar ned 
eo ket gant ar re binvidik-dreist ? Ar gwir en 
deus al lenner d’en em c’houlenn : Hogen perak 
? Perak ar binvidion-dreist a bourchasfe armoù 
d’ar re o deus touet d’o lazhañ en o gwele ? 
Mouget e vije bet an dispac’h rusian en un 
nebeut mizioù, mar ne vije ket bet astennet 
diziwezh gant ur skoazell kellidel a-yoc’h, o tont 
bepred eus an hevelep kavailhad meneget a-us. 
Er bloavezhioù 1920, e voe beuzet Rusia 
soviedel gant lurioù Sterling ha dollaroù o tont 
eus an hevelep torfedourion (ar vankerion 
                                                 
20 Ezhavelour : extrémiste. 
21 Lec’haveerezh : la logistique. 



 4 

etrevroadel), evit harpañ pezh a oa anvet gant 
Lenin ar Politikerezh Armerzhel Nevez (NEP e 
rusianeg), o saveteiñ evel-se ar Soviedoù diouzh 
ur freuzadur klok. Perak miliarderion evel ar re 
Rothschild, Rochefeller, Schiff, Warburg, 
Milner, Harriman... a zalc’he kement da 
saveteiñ ar Soviedoù, ma oa koulskoude o fal, 
(henn youc’hal a raent d’ar seizh avel), da 
zibourc’hañ an dud pinvidik-dreist d’o holl 
beadra a-benn hen dasparzhañ da bep hini 
hervez e ezhommoù ? Anat eo, mard eo bet 
plantet ar gomunouriezh ha roet dezhi he 
c’hentañ poent-harp douaroniel e Rusia ez eo 
dre ma n’o doa ket aon anezhi evito ; hag evit 
gwir ez eo int a reole he holl fiñvoù”.     

Ar vankerion aAr vankerion aAr vankerion aAr vankerion a----dreñv Karl Marx !dreñv Karl Marx !dreñv Karl Marx !dreñv Karl Marx ! 

Displeget muioc’h eo kement-se en eil levr eus 
ar c’helenner Antony Sutton : Wall Street and 
the Bolshevik Revolution (Wall Street hag an 
Dispac’h Bolchevik). El levr-se e vez astaolet ur 
flemmskeudenn eus Robert Minor, bet embannet 
ar wech kentañ e 1911 er pemdezieg St Louis 
Post-Dispatch. Diskouez a ra Karl Marx o 
pourmen e karter Wall Street, e dezenn war ar 
Sokialouriezh (hiziv Komunouriezh) dindan e 
gazel gleiz, gronnet gant ur yoc’h a vamour, 
bankerion eus Wall Street : G. Perkins, keveler 
J.P. Morgan a stard dorn Marx gant kalon, ha 
war e lerc’h o c’hortoz ober kemend-all ar 
viliarderion J.P. Morgan, John D. Rochefeller, 
Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt... Bez’ e 
tiskouez an dresadenn-se e oa int-i - kellidourion 
Wall Street - a oa a-dreñv tezenn Karl Marx ; 
kellidet e oa bet gant ur vegenn deskonidi guzh 
anvet “Kevre an daouzeg den just” (Illuminati), 
evit skrivañ e vManifesto Komunour. Edo 
miliarderion ar C’helliderezh Uhel o paouez 

krouiñ ar Gourzhdod22 peurvat d’an Dodenn 
kornogel (ar gevalaouriezh) pezh a oa o vont da 
aotren difluk o reizhiad hiron, ar C’hevandod, 
anavezetoc’h hiziv dindan an anv “Urzh Nevez 
ar Bed23”, maz eo bet graet ar bruderezh gant 
Gorbatchev.    

Ar meziennoù minwalletAr meziennoù minwalletAr meziennoù minwalletAr meziennoù minwallet 

Diwar-benn al levrioù am eus meneget an 
talbenn anezho em fennad ne vez ket komzet 
kalz er meziennoù bras, dre m’emañ ar 
meziennoù-se etre daouarn an hevelep vankerion 
etrevroadel, ha tud pinvidik-dreist, ma vez 
tamallet o mestaolioù el levrioù-se. Mar bije bet 
anavezet an holl wirionezioù-se gant ar re a 
emezel da skouer er strolladoù komunour, e 
vijent bet nebeutoc’h da emezelañ enno, rak 
komprenet o dije e oant o vont da labourat evit o 
gwashañ enebourion. Heñvel evit ar re marvet 
en daou vrezel-bed, ma vez o anvioù skrivet war 
mein-eñvor ar re varv “Evit ar Vro”. N’int ket 
marv evit difenn o bro evel maz eo merket, marv 
ez int evit kas war-raok raklunioù diaoulek tud 
pinvidik-dreist trejeboulet gant o arc’hant. M’o 
devije gouezet kement-se, ha m’o devije gellet 
henn ober, e vijent chomet er gêr, e-kichen o 
gwragez, o bugale, o muiañ-karet... e-lec’h 
gwiskañ al lifre-soudard ha mont da lazhañ 
paourkaezh tud evelto, ma oant bet kendrec’het 
gant politikerion dall pe kenwaller e oant o 
enebourion. Miret e vije bet ivez ouzh ar 
vankerion vras da c’houleviañ an Istor diwar o 
c’hoant diaoulek a c’halloud.    

Donwal GwenvenezDonwal GwenvenezDonwal GwenvenezDonwal Gwenvenez
                                                 
22 Gourzhdod : antithèse ; dodenn : thèse ; kevandod : synthèse. 
23 Lenn Une main cachée tue pour le Nouvel Ordre Mondial, 
Jacques Delacroix, Editions LIESI, pp. 75-76. 

11.000 a dud e Landevenneg d’ar Pantekost11.000 a dud e Landevenneg d’ar Pantekost11.000 a dud e Landevenneg d’ar Pantekost11.000 a dud e Landevenneg d’ar Pantekost

Un emgav a-bouez-tre evit eskopti Kemper ha 
Leon eo bet ar Pantekost e Landevenneg. Deuet 
e oa an dud da glozañ an daou vloaz a oa bet 
kinniget gant an eskob, an Aotrou Le Vert : 
“Mision 2012”, ha da gemer lañs en-dro evit ar 
bloavezhioù da zont. Nebeut-nebeut a drouz a zo 
bet en-dro d’an darvoud-se daoust maz eo un 
taol kaer bezañ bet deuet a-benn da vodañ 
kement a dud. N’eus bet tra ebet zoken e-barzh 
“Le Télégramme”. Tra ebet daoust ma ne oa ket 
bet bodet kement a-dud gant eskopti Kemper 
abaoe ouzhpenn 10 vloaz ! ! ! 

E « Mision 2012 » an eskopti o doa kemeret 
perzh un tamm lod eus izili EAT a zo en em 
gavet evit studiañ Aviel sant Yann e brezhoneg. 
En deiz-se, devezh klozadur “Mision 2012” an 
eskopti enta, e oa deuet niverus an dud betek ar 
c’hornad distro-se, Landevenneg, a zo un uhel-
lec’h evit istor Breizh, a zo kristen abaoe he 
deroù.  Deuet e oant da selaou an eskob en doa 
pedet fideled an eskopti da zont d’e selaou da 
verkañ dezho ur raklun evit ar bloavezhioù da 
zont. Adalek ar sadorn e oa bet abadennoù evit 
ar grennarded hag ar yaouankizoù, ur miliad pe 
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ur miliad hanter bennak, a gampas e traoñ liorzh 
an abati. E brezhoneg avat n'eus bet tra ebet 
evito, daoust maz eo ar Pantekost, an deiz m'eo 
bet roet donezon ar Spered Santel d'an Ebestel, 
ha pergen donezon ar yezhoù. N’eo ket ne oa 
den ebet e-touez ar re yaouank-se o c’houzout ar 
yezh, met ar yezh n’eo ket hini spered tost hini 
ebet eus an niver bihan anezho bet skoliataet e 
klasoù divyezhek Deskadurezh Katolik an 
eskopti pe en div rouedad all. 
Aes eo pismigañ hogen mat eo ivez klask 
kompren ar pezh a c’hoarvez. En em c’houlenn 
a c'heller da skouer daoust hag eñ e oa fur ar 
sonerezh a zo bet skignet e-pad an dibenn-
sizhun-se e Landevenneg. Gouzout a reomp 
pegen a-bouez ez eo ar sonerezh evit ar 
grennarded ha nevez-kemmet eo an tonioù a vez 
kinniget dezho. Betek-vremañ e oa al lañs gant 
kanoù ar c’humuniezhioù nevez, kalz anezho 
anvet « karismatek », hag embannet hor boa e 
200924 ur guchennad eus ar c’hantikoù bet aozet 
war an tonioù-se en hor yezh abaoe 25 bloaz. 
Bremañ avat war a seblant, da vihanañ en 
eskopti Kemper hag e strollad ar Frañsezidi 
misionerien eus kêr Cholet en Anjev, hag er JMJ 
war am eus klevet, e vez implijet muioc’h an 
toumperezh herrek izel, a laka, pa vez o talmañ, 
ar yaouankizoù da virviñ gant ar c’hoant hejañ o 
c’horf hag o izili. Sonerezh boum-boum ‘keta. 
N’eo ket hepken sevel an daouarn d’an nec’h eo 
a reer gant ar sonioù-se met hejañ e gorf penn-
da-benn, a-unan gant ar re all : fiñvoù leurennet, 
a vez graet hag adc’hraet meur a dro, hervez 
luskoù ar pennad sonerezh, a-wechoù herrek, a-
wechoù sioul a grenn, hag a-nevez 
herrek.”Flash-mob” a vez graet eus se. Al 
leurennerezh-se a arouez un dra bennak 
emichañs, hogen hep kompren re vat ez a ar 
vugale a-unan gant ar stroll, ur stroll ouzhpenn 
ur miliad a dud yaouank e Landevenneg. Un afer 
a feiz eo krediñ e pep degouezh e teu a-benn ar 
Spered Santel da skuilhañ gras Doue daoust ma 
c’hell unan soñjal e c’hell bezañ “pec’hidik” 
doareoù ‘zo da embann an Aviel, evel seurt 
tonioù sonerezh “boum-boum”. Seurt doareoù 
da avielañ ar yaouankizoù - hag ar re goshoc’h - 
a laka a gostez ar sioulder, ar bedenn bersonel ha 
kofezadur ar pec’hedoù pergen, hogen moarvat e 
oa ezhomm ivez, evit ur wech, diskouez d’ar 
yaouankizoù dremm un Iliz hoalus, pell diouzh 
                                                 
24 E dibenn levrig “Stumm dreist-ordinal an Oferenn, ha 
pedennoù”. 

ar blev louet a welont en o ilizoù-parrez damm-
c'houllo a-hend-all... 

Labourvaoù e-leizh a oa kinniget a-raok lidoù 
bras an abardaez, Liturgia (Lidañ), Diaconia 
(Servij), Marturgia (Avielañ). Gerioù iskis ha 
brezhoneg ebet kennebeut. Lod eus an dud a rae 
war-dro a anavez madik ar yezh, div vaouez da 
skouer am eus gwelet o doa desket ar yezh er 
c’hentelioù noz, met pep tra er parrezioù a zo e 
galleg hag evel-se ez eus ur seurt disparti iskis 
en o spered etre ar garantez o deus evit ar yezh 
hag o oberiantiz en Iliz. 

Gant an Oferenn ne oan ket henn gortoz netra 
ebet eta war boent ar brezhoneg. Abaoe dek-
vloavezhioù ez eus bet gwelet strivoù a-bep 
seurt, ijinet kantikoù nevez zoken, hag alies e 
vez klevet c’hoazh er parrezioù na pa ve ken ar 
“Santel” e brezhoneg. Atav war an hevelep ton 
avat, kement ha ken bihan maz eo doñjeret tud 
‘zo gant ar “Santel” ordinal-se na glot ket gant 
buhez gwirion ar gevredigezh e-lec’h emañ an 
Iliz, a zo divrezhonek.     

Ar meltingAr meltingAr meltingAr melting----pot a ya en e roudpot a ya en e roudpot a ya en e roudpot a ya en e roud 

Koazhañ a ra pivelezh vrezhon an eskopti. N’eo 
ket Breizhad kement-se an eskob, daoust d’ul 
liamm bennak a familh en deus e traoñ 
Kernev rak e Tahiti en deus bevet, hag e Frañs. 
Anna Vreizh, gant gwir abeg, he doa goulennet 
groñs e vefe eskibion vrezhon evit eskobiezhoù 
Breizh. Diwar selaou ken nebeut a anvioù-
familh brezhonek p’eo bet dibunet roll an 300 
den a zo bet kouzoumennet hor boa ur skeudenn 
bennak eus orin ar gristenion a vremañ en 
eskopti. Ar melting-pot a ya en e roud, hag a 
zistruj pezh a chom eus Breizh. Rak meur a 
renkad tud e Landevenneg a oa en deiz-se : tud 
eus ar vro, a ziwar ar maez pe kerioù bihan, 
kentoc’h kozh, brezhonegerion mui pe vui, ha 
tud eus ar metou bourc’hiz-kristen gall o chom e 
Brest pe Gemper, tud a ziavaez Breizh alies-mat, 
deuet da chom da vat er vro pe o vont da zilojañ, 
pe c’hoazh tud eus al lu gall eus Brest, Kraozon, 
Kastellin. Dilojañ a ra aliesoc’h c’hoazh ar 
soudarded, ha dre-se peurvuiañ, n’int ket 
Bretoned hag o vezañ dindan ar Stad C’hall 
karget d’he difenn, eo diaes dezho degemer ar 
yezh evit gwir : enket ez eo ar brezhoneg e rez 
ar folkloraj, traken, seul-vui ma ranker anzav 
n’eus ken a engroez vrezhoneger, hag ouzhpenn-
se : emañ o koazhañ buan-tre.     

Lodenn ar bLodenn ar bLodenn ar bLodenn ar brezhoneg erezhoneg erezhoneg erezhoneg e----pad an pad an pad an pad an 
OferennOferennOferennOferenn 
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Ur ger degemer e brezhoneg en deus distaget an 
eskob, hir mat, ha goude se e galleg. Ur striv 
bras eo bet eus e berzh, ur sin a youl vat anat. Al 
lennadenn gentañ a zo bet lennet e brezhoneg 
hag e brezhoneg hepken, evel maz eur boas 
d’ober aliesik en eskopti d’ar pardonioù bras. 
War ar c’harned eus an devezh e oa tu da lenn e 
galleg an destenn a-bouez-se war ar Pantekost a 
zo danevellet e Oberoù an Ebestel, resizañ a ran 
kement-mañ evit ar re a druez, gant gwir abeg, 
na petra 'ta, ouzh an nann-vrezhonegerien. 
Lennet eo bet al lennadenn gant ur plac'h 15 
vloaz na oa ket boas, ha padal e oa eno leun a 
veleion gouest da lenn mat-tre e brezhoneg, en o 
zouez tri den brezhonegerion vat nevez 
diagonet. A-hent all ez eus bet ur c'hantik nevez 
war donezonoù ar Spered Santel, kanet brav gant 
ar solistez hag al laz kanañ, met hep pobl ar 
fideled. Ur ton all, nevez savet diwar ar sonerezh 
breizhek, a voe kanet mat gant ar bobl, met gant 
komzoù gallek. Erfin, Anjeluz Fask goude 
Bennozh an Eskob ne voe ket kanet mat gant an 
dud. Anat eo ne oar ket mui an dud ar c'hantik-
se ken. Krennet e voe neuze ha roet lañs d’ar 
Flash-Mob bet prientet gant ar yaouankizoù, evit 
brasañ plijadur ar grennarded. 

Ret-mat eo enta en em c'houlenn pegeit amzer 
c'hoazh e vo moaien fourrañ brezhoneg evel-se 
en ul liderezh e galleg pa n'eus ket mui a bobl 
vrezhoneger kristen, nebeutoc’h eget biskoazh. 
Ha, diouzh un tu all ez eus bet urzhiet ar bloaz-
mañ ur beleg yaouank en eskopti bet desket ar 
yezh gantañ : diwar an nebeut-nebeut-tre a 
veleion nevez hag a ziagoned a vez urzhiet ez 
eus lod a zo brezhonegerien : Bennozh da Zoue !    

Amkanioù evit an tri bloaz da zont en Amkanioù evit an tri bloaz da zont en Amkanioù evit an tri bloaz da zont en Amkanioù evit an tri bloaz da zont en 
eskopti Kemper eskopti Kemper eskopti Kemper eskopti Kemper  

An Aotrou ‘n eskob Le Vert en deus merket 
pemp amkan evit an tri bloaz da zont en e 
eskopti : 

1. Sevel breuriezhoù bihan da studiañ an Aviel 
ha da vevaat an Iliz : “E-lec’h ez eus daou pe 
dri bodet em anv emaon eno en o zouez” 
Mazhev 18,20. Kement-se a zo bet kroget un 
tamm gant “Mision 2012” ha studi Aviel 

Sant Yann. Kement-se a c’hell kenderc’hel 
izili EAT e brezhoneg e kement tolead 
m’emaint o vevañ. 

2. Servijañ er Garitez : “Diaconia 2013”. 
Goulenn a ra m’en em lakfe muioc’h ar 
gristenion e servij ar re o deus ezhomm. 
N’eus tamm obererezh ebet e brezhoneg war 
an dachenn-se, nemet an implij eus ar yezh a 
reer evit ar blijadur pa’z aer da weladenniñ 
klañvourion gozh da skouer. Tu a vefe da 
EAT studiañ an dra da vont pelloc’h ganti. 

3. Resev Sened Vatikan II. Goulenn a ra ma 
vefe studiet an testennoù, dreist-holl an dud 
yaouank, hag ivez ar feiz dre vras. D’ar 
sadorn 23 a viz Mezheven ez aoze Breuriezh 
sant Erwan ha Beleien Breizh un emgav da 
studiañ pennadoù Lumen Gentium II ha 
IV 25. 

4. Bevañ e rez an deaniezhoù (ar strolloù-
parrez) : oferennoù e lec’hioù hag eurioù 
difiñv bep Sul, kuit da ziblasañ. Ret e vefe 
ivez soñjal e pastorelezh an oferennoù 
brezhonek, met evit-se an dra gentañ a vefe 
kaout familhoù niverus a-walc’h o c’houlenn 
ur bastorelezh e brezhoneg… EAT a vrud an 
oferennoù a vez aozet, met n’eus ket goulenn 
a-walc’h e gwirionez. 

5. Avielañ en-dro dimp. Pep brezhoneger a oar 
pegen diaes ez eo abaoe pell derc’hel da ober 
gant ar yezh e mor ar galleg. E-kreiz ar mor-se e 
klaskomp el lec’hioù m’emaomp o vevañ pe o 
labourat ledanaat he flas d’ar yezh, netra nemet 
o komz anezhi. Evit ar feiz ez eo ar memestra : 
hor c’harg eo embann an Aviel e pep degouezh, 
dizaon. Reiñ testeni eus ar C’hrist en Emsav eo 
hon dever ivez. 

Salv ma ouezo eta ar vrezhonegerien kemer 
perzh an avieladur nevez ez eus ezhomm e 
eskopti Kemper ha Leon hag e lec’h all : petra a 
c'hellez ober, lenner ker, el lec’h m’emaout, gant 
sikour Doue... hag EAT ?    

T. GwilhmodT. GwilhmodT. GwilhmodT. Gwilhmod

                                                 
25 E miz Here, d'ar Sadorn kentañ e vo un emgav all. 

Enepfaskouriezh evit sikour gant HitlerEnepfaskouriezh evit sikour gant HitlerEnepfaskouriezh evit sikour gant HitlerEnepfaskouriezh evit sikour gant Hitler

Perak 'ta e vez ar gomunourion oc'h ober 
“faskourion” eus an holl dud all, noz-deiz hag o 
buhez-pad ? Gwelet em eus bet ar gunujenn-se 

taolet ganto war renkadoù disheñvel-kenañ : 
kristenion, frankizourion, mirelourion, frank-
vasoned, tud a arme su-amerikan, anarkourion, 
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sokial-demokratourion, muslimiz - rac'h an dud 
koulz lavaret. Yuzevion ivez, zoken : Menachem 
Begin hag Arthur Koestler o deus bet tañvaet al 
lesanv flour-se un dousennad a wechoù. 

Eus pelec'h e teu ar sorc'henn-se, ar seurt 
bondoug-se, lakaat liv ur stourm-meur 
enepfaskour war forzh pe dizemglev a netra, 
forzh pegen dister ha sot e vefe ? 

Ne vourran ket tamm ebet gant ar 
martezeadennoù bredoniezhel. Kalz gwelloc'h 
ganin hentenn an Aristoteles kozh : dezrevell 
penaos eo c'hoarvezet derou un afer a zo a-
walc'h hogos bewech evit peurziluziañ an 
abegoù hag ar mennadoù. 

Betek penn-kentañ ar bloavezhioù 30, ar 
gomunourion ne daolent ket kalz a evezh ouzh 
an naziouriezh pe ar faskouriezh. Tonton Stalin 
a gelenne abaoe 1924 penaos ar stourmoù-se ne 
oant nemet ur stumm kreñvoc'h hag emlazhus 
d'an ideologiezh kevalaour, diskouez a raent 
talaroù an impalaeriezh vourc'hiz ha trec'h 
diwezhel ar sokialouriezh. "Lestr-torr-skorn an 
dispac'h eo an naziouriezh", a lavared neuze. E 
1933 avat e voe beuzet Europa a-greiz-holl 
dindan ul lanv levrioù, restadennoù, 
prezegennoù, emvodoù, filmoù, manifestadegoù, 
pezhioù-c'hoari enepfaskour, ul lanv o tont 
diwar intrudu Karl Radek e Moskov. 
Kefredourion dieub a weled e-kichen barzhed 
ofisiel ar Framm. Sinadurioù an aktourion 
vrudet a oa war ar goulennadegoù enep-nazi. 

Un dra bennak a oa c'hoarvezet etre an daou 
varevezh-se neuze. Adolf Hitler, bet anvet da 
gañseller, a oa o prientiñ e hent davet palioù 
meur, en o zouez ar galloud diharz. Mall warnañ 
en em zizober diouzh e gevezerion, ha peogwir 
ne c'halle ket goulenn re a draoù ouzh al luoz 
alaman, na oa ket gwall domm outañ, ez eas 
neuze d'ar servijoù kuzh soviedel, an ensavadur 
titouret ar gwellañ war an dispac'houriezh d'an 
ampoent. Kerkent ma voe dilennet Hitler e 
krogas ar c'henlabour. En eskemm ouzh sikour 
an arme alaman (ur sikour hollbouezus evit an 
Arme Ruz), e reseve Hitler titouroù war  gement 
kammed a rae e enebourion diabarzh. Berzh 
“nozvezh ar c'hontilli hir” e 1934 a awenas 
Stalin da ober heñvel : sed aze orin purj meur 
1936, ma voe digollet ennañ ar Sovieded eus o 
sikour gant ar servijoù kuzh alaman (a oa dija 
Hitler mestr warno), a save prouennoù faos a-
enep da forzh pe hini a felle da Stalin divrudañ. 
Ar feur Ribentropp-Molotov ken brudet ne voe 

nemet un ofisieladenn d'ur c'henlabour a oa 
anezhañ dija abaoe c'hwec'h vloaz d'an 
nebeutañ. 

Evel touellerezh-meur e voe empennet ar c'hiz 
etrevroadel enepfaskour gant Karl Radek, da 
gentañ-holl. Pa oa ar stourm-se en e barr e skrive 
d'ur mignon : “Arabat kemer ar pezh a lavaromp 
a-enep d'ar faskouriezh evit ar wirionez. Bro all 
ebet ne c'hallfe reiñ dimp ar pezh a zegas dimp 
Alamagn. Genaoueion nemetken a c'hallfe 
krediñ emaomp o vont da derriñ hon 
darempredoù ganti.” 

Stank e oa ar c'henaoueion d'an ampoent e-touez 
an arzourion hag ar skrivagnerion, a Bariz da 
Hollywood. Eilvet pal an obererezh-se a oa eren 
ar re-se ouzh ar gomunouriezh evel “kamaladed-
beaj”, ha krouiñ sevenadur ar gomunour-
garouriezh cheuc'h a zo kreñv hiziv c'hoazh he 
levezon er broioù distuz. Pouez o doa an dud 
brudet-se er vuhez foran, dieub e seblantent 
chom en diavaez, e devoud avat e oant hesent-
tre ouzh ar gomunouriezh, a zalc'he anezho dre 
darwazerezh26, dre heskinerezh pe drouk-
tunerezh27. Ur skouerenn a-douez kant a re all : 
André Gide, un heñvelrevad anezhañ, n'en 
devoe nemet kamaladed-gwele silet eno gant ar 
spierezh soviedel e-pad bloavezhioù. Pa nac'has 
kenlabourat, e voe goulloet a-us d'e benn an holl 
lousteri bet dastumet er mirvodoù soviedel. Gant 
doareoù damheñvel e voe gounezet sikour André 
Malraux, Ernest Hemingway, Sinclair Lewis, 
John dos Passos ha kalz re all, hag ivez 
aktourion hag aktourezed eus Hollywood a 
zegase, ouzhpenn ar glamour, ul lanv ingal a 
zollaroù, moneiz dizioueradus en aferioù 
etrevroadel. An evezh war an dud-se a veze 
graet gant Sovieded tost da greiz ar galloud, 
estren peurliesañ ouzh strolladoù komunour an 
tachad, a c'helle neuze bezañ souezhet gant feur 
1939. 

Trede pal an enepfaskouriezh a voe kavout 
spierion e renkadoù uhelañ ar gefredourion. 
Kuzhobererion soviedel brudet evel Kim Philby, 
Guy Burgess, Alger Hiss ha Sir Anthony Blunt a 
zeuas d'ar gomunouriezh e-giz-se. Evel ma oa 
bet kenemglevet gant Hitler, hini eus ar 
c'hopridi-se ne labouras a-enep d'an naziouriezh 
alaman ; an holl anezho a labouras a-enep da 
c'houarnamant enepnazi o bro. 

                                                 
26 Tarwazerezh : corruption, prévarication. 
27 Drouktunerezh : chantage. 
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Komunourion, spierion ha “kamaladed-beaj” a 
zo warno kablusted pounner evit bezañ bet 
kemeret perzh en touell vilañ ha luañ bet ijinet 
biskoazh gant ur strolladig groñsrenerion. 
Stummoù anavezetañ ar stourm-se, ar Front 
Populaire, tad speredel d'an enepfaskouriezh 
beg-bras a zo c'hoazh anezhañ hiziv e Brazil, a 
voe kenlabour emskiantek gant ur pezh farsite, 
keneve hi n'en defe ket gallet groñsveli Hitler pe 
Stalin derc'hel dirak an enebiezh diabarzh, 
keneve hi ne vefe bet na Kontilli Hir, na Purj 
Meur, na gouennlazh ar Yuzevion. 

Ur gaou ankounac'haet a gredit c'hoazh ennañ, 
setu petra eo un neuroz, a lavare din ur mignon 
desket. Ar sorc'henn gomunour da ziskouez 
enepfaskouriezh diehan dre damall ar re all a zo 
ur skouerenn sklaer eus lid unan klañv e spered 

a glask en em zispartiañ diouzh e gablusted dre 
deurel anezhi war ur bouc'h-ar-pec'hedoù 
bennak. Ar gomunourion gozh a zo pilpous er 
par-se hag a oar ez int. Ar re yaouank, a drevez 
ar re gozh hep kompren, a dro e giz-se da 
ziwallerion-hep-gouzout-dezho d'ur sekred vil. 

 Neuze, lenner, pa vez ur c'homunour bennak o 
lavarout ez eus ur faskour ac'hanoc'h, arabat 
deoc'h em izelaat o klask displegañ n'oc'h ket. 
Den ebet war an douar-mañ n'en deus ezhomm 
pe zever kofes d'ur c'henskoazeller da Hitler.    

Olavo de CarvalhoOlavo de CarvalhoOlavo de CarvalhoOlavo de Carvalho 

Brezhoneg gant Ewan DelanoyEwan DelanoyEwan DelanoyEwan Delanoy, embannet 
evit ar wech kentañ e O Globo, dindan an titl 
Antifascismo hitlerista, niverenn ar 2 a viz 
Gwengolo 2000.

Diktatouriezh MammonDiktatouriezh MammonDiktatouriezh MammonDiktatouriezh Mammon    ????

Dre ma ne zeu ket er-maez alies a-walc’h 
“Kannadig Imbourc’h” ez eo diaes ober 
addisplegoù war gement tra a-bouez a c’hoarvez 
er bed. Memestra e c’hellomp chom ur pennadig 
da brederiañ war ar fed maz eo bet erlec'hiet 
divezh renerien riezstadoù ‘zo gant U.E. Brussel 
e-pad ar goañv : diwar-benn Loukás Papadímos 
(Λουκάς Παπαδήµος) e bro-C’hres e oa bet anv 
ganeomp en niv. 73. Daou all, Mario Monti e 
Bro-Italia ha Mario Draghi e penn Bank-Kreiz 
Europa (B.C.E.) o deus bet ivez darempredoù 
strizh gant an ti-bank “Goldman Sachs”, a zo 
kiriek d’un darn eus an enkadenn gellidel a 
ziwask holl vroioù “Takad an Euro” a-benn 
bremañ : Portugal, Spagn ha Frañs, ha broioù all 
a zo bet diskennet o notennoù gant “ar 
Marc’hadoù”.  

Iskis eo an droienn-lavar-mañ, “ar Marc’hadoù”, 
a skeudenn un dudenn dasmantel ha liesek, 
dezhi ouzhpenn izili niverus oc’h en em astenn, 
rouestlet, luziet, ur seurt loen tev dinerzh, 
hegredik ha spontidik pa glev an disterañ 

bramm, hag a laka da zont da wir evel-se ar pezh 
a zouj en em gavfe ! Evit gwir ez eo ur skeudenn 
baper hepken, ur spontailh kartoñs, a ziskouez 
dimp an dud e karg, a sent ouzh lezennoù 
relijion an Arc’hant, ur relijion hollveliek, 
mac’homoc’h-mac’homañ a feur ma vihanañ ar 
bed diwar an araokaat kalvezel, ha pergen ar 
c’hehenterezh etre an eskemmdioù. A-benn ar 
fin ez eo deuet Mammon da ren war ar bed dre 
an urzhiataerezioù, mestr war an arc’hant 
niverek, hep na oufe mui den penaos lakaat 
kabestr warnañ. Ret mat eo notañ ivez emañ pell 
an afer-se da gaout un “happy end”. Beleg-
Meur “ar Marc’hadoù” a c’houlenn aberzhioù. 
Lakaat a ra an Denelezh dindan stad ar 
sklavelezh, gant chadennoù diwelus an dilabour, 
ar monc’hwezh ha kalz a reuzioù all ouzhpenn, 
gwashoc’h eget biskoazh dre maz eo liammet 
strishoc’h-strishañ holl armerzhioù ar 
blanedenn.     

T. GwilhmodT. GwilhmodT. GwilhmodT. Gwilhmod

Ar skritur adarreAr skritur adarreAr skritur adarreAr skritur adarre

En niv. 73 hag en niverennoù all eus ar 
C’hannadig e oa bet anv eus tezenn yezhoniezh 
ar skolaer gwenedour Klaod-Yann ar Ruyet a-
benn aozañ un tamm an doare-skrivañ.  

Dreist-holl ez eo chalus klevout pegen direizh e 
vez distaget ar yezh en abeg d’ar skritur. Ar braz 
eus ar fazioù-se a zeu, anat eo, diwar ar fed maz 
eo aet da get ar yoc’h brezhoneger diwar ar 
maez : an nevez-vrezhonegerien a vremañ ne 
glevont ket a-walc’h a vrezhoneg yac’h en-dro 
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dezho. Neuze, gant ar skritur-se, a dra-sur e vefe 
kelennet gwell hag aesoc'h ar brezhoneg : neuze 
e vefe gouezet diouzhtu da skouer ez eus un o 
hir er ger “blot” (penaos henn gwelout dindan ar 
furm blot ?). Aesoc'h e vefe ivez afer ar 
liammadurioù, peogwir ez eus ul liamm etre ar 
pezh a zo skrivet hag ar pezh a vez distaget (efed 
Buben) : “evid ar vro” a zo aesoc'h da zistagañ 
reizh "evidarvro" eget gant “evit ar vro”… 

Mall bras eo lakaat brezel an doareoù-skrivañ da 
baouez erfin : ar c'hemmoù-se a zegemer ar pep 
pennañ eus labour ar chaloni Falc'hun, afer an 
dibennoù. Kinnig ar -w dibenn a zouj muioc’h 
ouzh doareoù-distagañ liesseurt hervez mennad 
ar skritur etrerannyezhel. N’eo ket un afer ober 
plijadur da hemañ-hen hogen degas kemmoù 
bihan da lakaat un termen “yaus” a-fed 
pedagogiezh ha yezhoniezh, hag “enorus” d’an 
dizemglev ha gellout kenderc’hel disoursi da 
c’hoveliañ ur brezhoneg skrivet yac’h hag 
unvan, an hevelep hini evit an holl 
vrezhonegerien. 

E Manifestadeg Kemper e oa un trakt skrivet 
gant an divizoù a ginnig ar Ruyet. Lennit amañ 
da heul un arroud anezhañ evel m’emañ 
bizskrivet, evit ober ho soñj : 

“Sikour 8 Naonedad yaouank bet 
kondaonet stard gant Lez-Engalv Roazon 
etre 2009 ha 2011 goude meur a brosez. 
(…) Kondaonet eo bet an 6 kentañ da 
baeañ 22600 € evid rapariñ an distruj ha 
da zaou viz prizon goursezet ouzhpenn. 
Hag un dell-gastiz 500C e vo red da beb 
unan ag an daou arall paean ive. Da lâred 

eo 23600 € en oll ! Ne oa ket bet 
kondaonet ar Vretoned yaouank-se biken 
e-raog, ar wezh kentañ dezhe da voned 
dirag al lez-varn enta. Lod anezhe ne oant 
ket major c'hoazh p'o doa graet an traoù 
rebechet dezhe. E penn-kentañ ar 
vanifestadeg e vo kemennet ar gest hag en 
ur gwenn-ha-du braz e vo graet. Lakaad ar 
chekennoù dindan anw Skoazell Vreizh. Ur 
mod arall evit sikour (…)”. 

Setu aze eta ur skouer (pe : ur skwer !) eus ar 
pezh a c’hellfe bezañ skritur ar yezh a-benn ar 
fin. Diazezet eo war ar reolennoù-mañ : 

- kemer ar peurunvan evel m'emañ, ha neuze : 

- skrivañ an holl gensonennoù-dibenn hervez an 
diveradur gant ul lostger neptuek (ha gwech ebet 
gant unan kaletaus !) ; 

- skrivañ an -w e dibenn gerioù zo (glaw, piw, 
bew...) med ne vo ket en diabarzh : bevañ, 
disglavier... Ar ger « sklav » a chom evel 
m’emañ avat, evel-just ; 

- reizhañ gerioù zo, evit derc'hel kont eus ar 
studioù a-c'houde 1941 (da skouer nawazh e-
lec'h neoazh... ) ; 

 Gant an traoù-se ne vefe ket muioc'h eget 10% 
a gemmoù (e 1740 e oa bet kemmet 28% eus ar 
gerioù gallek gant Akademiezh ar galleg). 

Dizale e vo embannet ul levrig divyezhek gant 
Klaod-Yann Ar Ruyet da ziverrañ e dezenn 
hogen dija e c’hell lennerien ar C’hannadig 
diskleriañ o soñj !    

Yann ManeguenYann ManeguenYann ManeguenYann Maneguen

Gourfenniñ, diwezhiñ, dibenniñGourfenniñ, diwezhiñ, dibenniñGourfenniñ, diwezhiñ, dibenniñGourfenniñ, diwezhiñ, dibenniñ

Em fennad “Galloud an Arc’hant 3/3” em eus 
implijet ar verb “gourfenniñ”, un nevezc’her 
brezhonek evel-just, kar d’un nevezc’her all, 
“gourfennc’her” (lostger, dilostger). Tud ’zo a 
lavaro marteze : “perak krouiñ ur ger nevez 
peogwir hon eus ar ger echuiñ a zo anavezet mat 
?” Gwir eo evel-just, ar verb echuiñ hon eus, 
hogen ar ger gallek “échu”  eo (anv-gwan-verb 
ar verb gallek “échoir” ) maz eo bet atodet 
dezhañ ar gourfennc’her “-iñ”. E kembraeg, evit 
”echuiñ”  ez eus gorffen, diweddu, dibennu (e 
kembraeg, ar vogalenn “u” e vez distaget “i”  ha 
“dd” a zo evit “z” ). Er verboù kembraek-se, 
“diweddu”  ha “dibennu”, e kedanavezer ar 
gerioù brezhonek “diwezh”  ha “dibenn”,  neuze 

e vefe aes a-walc’h adimplij ar verboù 
“diwezhiñ”  ha “dibenniñ”  (diwall da virout avat 
tu-kreñv ar verb, “dibennañ”, evit “décapiter” ). 
A-zivout arver ar gourfennc’herioù “-añ” hag “-
iñ”,  a verk tu kreñv ha tu gwan ar verboù, 
gwelout § 214 YBB F. Kervella. Neuze e vefe 
“gourfenniñ” un amprest diwar ar c’hembraeg ? 
Tamm ebet ! Edo “gourfenn”  (diwezh, dibenn) 
er c’hrennvrezhoneg (1464) gant ar verb 
“gourfennaff” (echuiñ)28. Neuze e c’heller 
implij divorc’hed “gourfenniñ”  (tu gwan ar 
verb) ha “gourfennañ (tu kreñv ar verb), pe 

                                                 
28 Dictionnaire étymologique du breton, Albert Deshaies, 
Chasse-Marée 2003, p. 568.  
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c’hoazh “gourfenn”  hepken evel e kembraeg, 
hag evel un toullad verboù brezhoneg hep 
gourfennc’her, da skouer : kelenn, kempenn, 
stourm... 

En tu all d’ar fed maz eus bet atav Brezhoned a 
vourre ensilañ gerioù gallek er brezhoneg evit 
ober cheuc’h, a-hervez, evel maz eus Gallaoued 
hiziv a vourr lakaat gerioù saoznek en o galleg, 
evit an hevelep abegoù, ne c’heller ket chom hep 
stadañ ez eo ar brezhoneg re binvidik a-wechoù 
e keñver gerioù ’zo, evel amañ gant 
“gourfenniñ”, “diwezhiñ”, “dibenniñ” , re luziet 
ober ganto evit lod, neuze en ur ober an amprest 
gallek, “echuiñ”, ez eo bet eeunet an traoù. 
Skouerioù all a c’heller kavout evel gant 
biskoazh, birviken, biken, nepred, gwech ebet. 
Ne vez arveret “biskoazh” nemet en tremened, 
“nepred”  ha “gwech ebet” e pep amzer, 
“biken”  ha “birviken” en dazont. Ur 
binvidigezh eo a dra-sur evit ar yezh, hogen bet 

kavet gwall luziet gant lod brezhonegerion, 
peogwir e voe ensilet er yezh “morse”  (war-dro 
1659). Arveret e pep amzer, e teufe “morse”  
diouzh ar galleg “morceau”, met d’am soñj e 
teufe kentoc’h diouzh ar stumm gallowek a zo 
“morsê”, daoust ma ne welan ket sklaer an 
darempred a vije bet etre “morceau” ha 
biskoazh, birviken, nepred... A-benn ar fin ne oa 
ket a-walc’h c’hoazh gant “morse”, peogwir ez 
eo bet ensilet krenn-ha-krak ar ger gallek 
“jamais”  skrivet “jamez”, arveret e pep amzer 
evel-just. 

Skouerioù all a c’heller kavout c’hoazh, 
peurgetket gant ar verboù dipleget gant un 
araogenn evel kregiñ gant, stagañ gant, kejañ 
gant, en em gavout gant. Amsavet e vezont gant 
komañs, komañset, rañkoñtriñ, rañkoñtret, a 
gaver stank er c'hanaouennoù-pobl. 

Donwal Gwenvenez

An enebour neshentekAn enebour neshentekAn enebour neshentekAn enebour neshentek

“Ha me, e lavaran deoc’h : “Karit hoc’h 
enebourion !” (Mzh 5). 

An enebour-se da garout, daoust ha ne gemer ket 
a-wechoù dremm an hini a zo nes deoc’h, ur 
mignon deuet da vezañ digaradek, ar pried 
dic’houzañvadus, ur bugel disentus, ur breur pe 
ur c’hoar dismegañsus, ur vamm pe un tad 
mougus ? Bez’ e c’hell bezañ ivez an amezegez 
teodek o ravodiñ bepred an hevelep 
koñchennoù, ur c’henvreur a hegas ac’hanoc’h 
gant e albac’hennoù bihan, koantiri aloubus ur 
vignonez, gorregezh ho pugale, pa n’eo ket 
doare ho pried da c’hwezhañ e fri, pe da 
zibluskañ e frouezh, da rasklañ e gorzailhenn en 
un doare hegasus. 

Peurliesañ n’hon eus ket enebourion 
difaezhadus. Hogen enebourion vihan 
pemdeziek hon eus an holl ac’hanomp, ha 
korvigellusoc’h a-wechoù : Tud displijus, 
droukprezegerion, gant o zaolioù skilfoù, o 
godiserezh ; Tud spernek en em zislavaront atav, 
tud anoazus na brizont tamm fent ebet. Tud 
dizanaoudek a bep ment hag a bep liv. Bez’ ez 
eus ar re a bismig ac’hanon, n’int ket a-du ganin, 
a zistrell29 ac’hanon ; Bez’ ez eus ar re a hegas 
ac’hanon dre o holl zoareoù da soñjal, d’en em 
wiskañ, da bediñ, da vouezhiañ... Bez’ ez eo ar 

                                                 
29 Distrellañ : énerver, agacer, eus di + strell (nerfs) 

re broc’het dre hêrezh, dre eured, dre choaz. Ar 
beorien dre maz omp pinvidik. Ar skliparded dre 
maz omp postek. An dud diouiziek dre maz omp 
desket. Jezuz e-unan a verk an digarantez 
neshentek-se30. 

Dre voaz, an den-a-feiz n’en deus ket 
enebourion, d’an nebeutañ a-bouez. Hogen 
korvigellusoc’h enebourion-eus-ar-pemdez ez 
eus. Bez’ e c’heller gouzañv er gêr gant kerent 
digar, goapaer, a daol ouzoc’h biroù gwall 
c’hloazus. Jezuz e-unan henn merk : 
“Enebourion an den a vo tud e di” (Mzh 10/36). 
Neuze, an enebourion a-bell a vern dimp kalz 
nebeutoc’h. Hogen pell da garout hon 
enebourion, daoust ha ne c’hoarvez ket dimp 
chom hep karout ar re a zo an nesañ dimp. Rak 
an enebiezh an dic’houzañvadusañ a zo hini pep 
eurvezh. 

Gwallgaset e vez ar garantez-breudeur gant an 
disterachoù tiel-se. Rak dibab a reer e vignoned, 
hogen ket hor c’helc’hiadur, bet kenframmet 
peurliesañ gant an dargouezh31 hag araozomp. 
An enebour, ma vez keal anezhañ, n’emañ ket 
neuze e penn-pellañ ar bed, emañ e diabarzh ar 
gumuniezh, dizehan. Bez’ ez eo merzheriadenn 
sinaat : an dakenn dour a gouezh bepred en 

                                                 
30 Neshentek : intime, proche 
31 Dargouezh : hazard. 
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hevelep lec’h. Ar blouzenn a zo e lagad hon 
nesañ a zo atav gwall hegasus. An dra-se ne dalv 
ket da lavarout bezañ diseblant ouzh pezh a sko 
ac’hanon ; gwashoc’h eget ar gasoni ez eo an 
dismegañs. Kement-mañ ne dalv ket da lavarout 
en em lezel da vezañ distrujet pe dilezel an 
abegoù a ra dimp bezañ a-enep. 

Levr al Leviegezh a c’hourc’hemenn : “Ne 
gasai ket da vreur ez kalon” (Lev 19, 17). An 
darempred gant an enebour neshentek a c’hell 
bezañ kasonius en didrouz. Ac’hanta, an 
drougiezh-se a zo ur vreinadurezh a zisleber ar 

galon. Ar saviadoù a zigarantez, diavaez, 
gweladus, goloet pe kuzh ne zleont ket maenaat, 
strinkennañ. Avielekoc’h ez eo dont da vezañ 
“perenn”. Vincent Lebbe, misioner bras Sina a 
lavare : “koad perenn ez eo koad ar groaz”. Pep 
hini a venn a-walc’h lonkañ an ostiv. Hogen evit 
lonkañ e vreudeur, e chom war ar stomok. 
Hogen pa zeu Jezuz davedomp, e teu gant e gorf 
a-bezh, da lavarout eo gant an holl re all a vez 
karet gantañ. Neuze e lonker hon holl vreudeur, 
pe e nac’her ar C’hrist. 

Youenn Troal

Keleier berrKeleier berrKeleier berrKeleier berr----hahahaha----berr, bras, bihan ha disterberr, bras, bihan ha disterberr, bras, bihan ha disterberr, bras, bihan ha dister

Kañv : an Aotrou beleg Yvon Motreff a zo aet 
da anaon d’an 21 a viz C’hwevrer en Ospital ar 
re Gozh ar Gabusined e Sant-Brieg. Edo war e 
zek vloaz ha pevar ugent. Person Groñwel e oa 
bet e-pad 20 vloaz a-raok mont war e leve e 
Sant-Gelven. Stourmet en doa kement ha ma 
c’helle evit an oferennoù brezhonek ha gwelet e 
veze da Lun Fask e Koad-Kev.  

Kañv : E dibenn miz Mezheven ez eo aet da 
anaon merc'h Paol ha Marie-Thérèse Kalvez, 
Katell Herveau, d'an oad a 54 bloaz. En anv 
"Emglev An Tiegezhioù" e kasomp dezho hor 
soñjoù ha pedennoù kalonekañ. Doue da 
bardono dezhi ha da ziwallo he gwaz hag he 
daou vab. 

Ganedigezh : Hor mignon ha lenner feal 
Youenn Grall, Waukegan, Illinois, USA, a zo 
stad ennañ o kemenn dimp ganedigezh e verc’h-
vihan Riwanon, merc’h e vab Riwallon. Buz ha 
buhez da Riwanon Amerika 

Bro-Spagn : Desnaouet eo bet gant ar 
pemdezieg El Païs piv eo ar gêr sammetañ a zle 
e Bro-Spagn : PIOZ eo hec’h anv (proviñs 
Guadalajara), 60 km e gwalarn Madrid. Hervez 
ar Maer e tle 16 milion euro (4200 euro dre 
annezad) pa ne sav ket he c’hellidsteuñv-bloaz 
en tu all da 2 vilion euro. Evit dizleañ penn-da-
benn, hag hervez ar feur daskoradur hiziv, e vo 
ret d’ar c’huzul-dinazel ouzhpenn 7058 vloaz 
evit henn ober. Ur skouer hepken eo, hogen 
diskouez a ra perak ez a ken fall an traoù e Bro-
Spagn.hogen ivez pegen dall eo bet ar 
bolitikerion  

Pariz : d’an 9 a viz Mae 2011 eo bet degounet 
gant Prefedti Kerreizh Pariz degouezh un den 47 

bloaz dezhañ, en devoa kedanavezet bezañ tad 
eus 18 bugel pezh a oa faos. Etre 2002 ha 2009 
an den-se en devoa kedanavezet 18 bugel bet 
ganet e Bro-C’hall gant 15 mamm disheñvel o 
saviad direizh, kement-se oc’h aotren dezho 
kaout un aotre da chom e Bro-C’hall. En 
eskemm d’ar “foranerezh”-se en devoa dastumet 
profoù ma ne oa ket resizet an natur anezho. 
Sammad ar goproù-tiegezh enyalc’het gant ar 
mammoù e-gaou a save da 416 000€. An 
enbroerezh ur chañs evit Bro-C’hall ! Ket evit ar 
gevrozourion (contibuables). (Mammenn Le Salon 
Beige)  
Kemper : d’ar sul 3 a viz Mae en deus 
degemeret sakramant an Urzh evit bezañ diagon 
(dimezet), Philippe Guillou, skolaer divyezhek. 
D’ar sul 17 a viz Mezheven e voe diagonet (en 
sell da vezañ beleget), Corentin Samson, ha 
beleget Daniel de Kerdanet, brezhonegerion vat 
ivez o-daou. 

Breizh : setu aze doare ar gloer e Breizh e 2012. 

Eskobiezh Beleion  
dindan 75 vloaz 

Beleget ar 
bloaz-mañ 

22 104 2 

29 142 2 

35 284 0 

44 297 0 

56 207 3 

Breizh 1034 7 

 

Diwar an daolenn-mañ e c'heller stadañ un 
nebeut fedoù : 
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1. Eskoptioù Roazhon ha Naoned n'o deus 
beleg nevez ebet daoust ma oant c'hoazh 
“douaroù beleion” n'eus ket keit-se ; 

2. War ar pevar urzhiet e 22 ha 29 ez eus daou 
evit Haïti (Kevredigezh beleion Sant-Jakez 
Gwiklan); 

3. Dont a ra a-benn eskob Gwened da urzhiañ 
tri beleg, ha pevar diagon e sell da vezañ 
beleget. En o zouez ez eus kloaereged deuet 
a-ratozh-kaer eus diavaez an eskopti (e 
Toulon, e reer kement-se gant berzh – 8 
beleg nevez ar bloaz-mañ- da heul an eskob 
Madeg en doa addigoret ur c'hloerdi dezhañ 
e-unan) 

E Gwened, d’ar Pantekost, eo bet kanonizet an 
Itron Louise-Elisabeth Molé de Champ-
lâtreux (1763-1825), diazezourez “C’hoarezed 
Sant-Loeiz”, kongregasïon ar Garitez Sant-
Loeiz. Ar santez-mañ he deus heuliet strizh hent 
ar Garitez kristen pa oa dimezet koulz ha pa 
yeas da leanez. Eus an noblañs uhel – he zad a 
oa maodiern ar Justis e 1787 – e oa tregont vloaz 
pa voe dibennet he gwaz da sul Fask 1794 e-pad 
“Spont Bras” an Dispac’h Gall e Pariz. 
Glac’haret bras e savas enni ar c’hoant da vont 
en Urzhioù, met ne reas ket da sentiñ ouzh he 
c’hofesour. Hemañ he galvas pa voe anvet eskob 
e Gwened. Neuze “an Itron Molé ” a savas ur 
skol gentañ e Gwened, a reas he leoù kentañ, ha 
kalz a verc’hed a fellas dezho mont en urzh 
nevez savet ganti e 1803. Ar wech kentañ eo en 
Istor an Iliz ez eus ul lid a ganonekizadur e 
Breizh. Tri mil a dud a oa deuet evit an darvoud 
e porzh Gwened.    

Obererezhioù EATObererezhioù EATObererezhioù EATObererezhioù EAT 

Emgav an hañv : d’al Lun 23 a viz Gouhere e 
Blaen : emgav e ti Yann Mikael, 12 straed René 
Giraud, da 12 eur, pred en un ostaleri, emvod, 
banne-kafe. Kas ur postel ma c’hellit dont. 

Kannadig Imbourc’h  : na zisoñjit ket kas 
muioc’h a lizhiri dimp, posteloù, ha pennadoù a 
bep seurt. 

Kamp Katekiz 2013 : klask a reomp ur beleg da 
vezañ an aluzenner. 

Levr-Oferenn “Oferenn ar Sul”  : un emgav a 
zo bet d’ar 14 a viz Mae evit ober ar poent war 
an evezhiadennoù war-dro testennoù Ordinal 
nevez an Oferenn (hizivaet e 2003), war gudenn 
treuzskrivadur an anvioù divoutin eus ar Bibl 
evit ar brezhoneg.  

Bibl brezhonek : Klask a reomp kenlabourerion 
evit skriverezañ lod eus troidigezhioù Maodez 
Glanndour chomet dizembann hag a servijo evit 
ar raktres pouezus-mañ evit ar yezh, ha re all 
evit adlenn ar skridoù. 

Pedennig da Santez Anna 
 

Santez Anna, Mamm leun a garantez, 
A vadelezh, a zouster, a druez, 
Evidomp-ni kristenien Breizh a-bezh. 
Hon diwallit bepred ‘hed hor buhez 
Diouzh kement droug fall ha kement pec’hed. 
Grit ma vezimp bepred frealzet-naet 
Gant ho tamant, hoc’h evezh, ni ho ped, 
E kement degouezh hag e kement pred. 
Goulennit gant ho mab-bihan Jezuz 
Da reiñ dimp ur feiz divrall, nerzhus. 
R’hor c’hasot ‘fin ur vuhez frouezhus 
D’ar baradoz dudius-burzhudus. 
Amen                    
Savet gant Tieri Madeg. 
---------------------------------------------------------------------- 
Trugarez vras d’ar re o deus kaset o 
skodenn adkoumanantiñ evit 2012. D’ar re 
n’o deus ket graet c’hoazh e tegasomp d’o 
soñj ez eo 15 € hevlene (18 € er-maez ar 
C’hwec’hkogn). Kresket eo bet un tammig 
priz ar skodenn en abeg da vizoù ar Post 
dreist-holl, a gresk dizehan Trugarez deoc’h 
en a-raok ! 

Mererezh :  
15 € eo ar skodenn emezellañ da EAT a ro ar gwir da resev Kannadig Imbourc'h (18 € er-maez ar 
C’hwec’hkogn). Talet e vez e penn-kentañ ar bloaz (pemp kasadenn da vihanañ). Ar chekenn a zo da gas war 
anv EAT  pe Imbourc'h  da : E.A.T., c/o Yann MIKAEL 12 straed René Giraud 44130 BLAEN - Roll an 
niverennoù pe oberennoù n'int ket c'hoazh diviet a c'heller kaout o skrivañ pe war: http://pagesperso-
orange.fr/kannadig/ (Notit eo bet kemmet chomlec’h lec’hienn EAT-IMBOURC’H) 
Skridaozerezh : 
Ar pennadoù a zo da gas da : jean-mariemichel@neuf.fr , pe dre ar Post da rener Kannadig Imbourc’h : Yann 
MIKAEL, 12, Straed René Giraud, 44130 BLAEN.  Ar pennadoù ne engouestlont nemet ar re o deus skrivet 
anezho. Moulet ez-prevez gant an embanner : Emglev an Tiegezhioù Kergreven 29800 Trelevenez. ISSN : 
1144 357X 


