
Un tamm preder war keleier ar bed gant Yann-Bêr Quirion 
 

 

 7 eur beure, mat ar c’hafe. Hag ar c’heleier? Ma! Ret ober gant ar pezh a zo. Dudiusbepred, 

farsus a-wechoù. Diaes gouzout avat dre be du ez a ar bed. Setu neuze traoùigoù dastumet 

a-gleiz hag a-zehou... 

 

Klevet war France inter 

Gant un ezel eus ar strollad sokialour : il ne faut pas imposer aux gens nos décisions. 

Kenderc’hel a ra o lavarout eo ret lakaat an dud da zegemer o mennozioù (kealioù?) 

Hag e soñj an den ez eo mennozioù ar sokialourion ken mat ha ne dalvez ket ar boan d’an 

dud ober o mennoz? Hag re sot eo an dud evit prederiañ? 

Gwelloc’h, a soñjan, reiñ d’an dud binvioù d’ober o soñj ha da skaozellañ ar sokialourion a 

vezan sklaeroc’h o spered. 

 

War load Acrimed, kinniget gant ur stroll kelaouenerion. 

Ur maodiern gall a lavare d’an 23 a viz gwengolo «Nous n’avons jamais demandé une carte 

de presse pour un journaliste sur une manifestation» D’an dri a viz Here, pa oa ekologourion 

o tiskelañ e Roissy, un dek bennak a gelaouenerion zo bet paket gant an archerion. Ar re o 

doa ur gartenn zo bet lezet da vont da 1eur30, ar re n’o doa ket a gartenn zo chomet er 

bidouf betek an noz...  

Hag ar wech a zeu e vo goulennet diganto lavarout en a-raok pezh emaint e soñj skrivañ? 

 

Klevet war France Inter ur wech c’hoazh ... 

... Tuer l’identité de la France, sa liberté d’expression..; hag ar peurrest evit ur wech all. Ne 

vo ket komzet a-zivout an identité kennebeut, ger diresis mar bez. Petra a dalvez «frankiz 

ezteurel»? Emañ war dachenn ar c’heriaoueg politikel en degouezh. 

Petra a dalvez ur frankiz evit an hini n’en deus nag an arc’hant nag ar binvioù d’ober gantañ? 

Gwashoc’h ‘zo, tud e penn strolloù embregerezhioù galloudus a vir ouzh kelaouennerion da 

embregiñ o micher hag o frankiz kelaouiñ war un dro, dre ober dezho prosezioù ma kollont o 

arc’hant hag o amzer.  

A, ar prosezioù minaoued, kalz efedusoc’h a-enep frankiz ar gwask eget ar maskloù a-enep ar 

viruz. 


