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Ma 'z int klañv-bras eo abalamour na vezont ket louzaouet evel ma rankfe bezañ graet. 

Gérard Bernard zo o paouez gouzout e vo ret oberata e wagrenn skoed (tiroid). Kazi sur eo tapet gant 
ur c'hrign-bev. D'ar 7/12/99 e oa bet ankenius-bras ar rentañ-kont graet gant mezeg an toull-bac'h. 
Daoust da se en deus ranket gortoz 11 miz a-raok ober an arnodoù ret ha kaout an disoc'hoù. Paskal 
Laizé, eñ, kazi sur n'hello ket kerzhout evel a-raok ken, rak goude bezañ bet ur gwall-zarvoud gant e 
wetur, n'en deus ket gellet derc'hel da welout e leuñvour, pe e ginesiterapeut, na heuilh e gentelioù 
evit addeskiñ da vale kennebeut all evel ma c'houlenne e vezeg. Alan Sole zo diabetek. Abaoe 
m'emañ en toull eo dalc'het gant an insulin hag ur c'housk-don (koma) en deus graet abalamour na 
vez ket roet insulin dezhañ hervez e ezhommoù. Mont a ra ar fedoù-mañ a-enep da Emglev Europa 
Gwirioù Mab-Den. Ha dres, emañ Komite Europa a-enep d'ar Jahinerezh o labourat war stad Alan.

Ma 'z int bac'het abaoe ouzhpenn daou vloaz hep bezañ bet barnet, ez eo peogwir eo gwall 

c'horrek enklask ar varnerien. Darn eus ar brizonidi n'int ket bet gwelet gant ar barner abaoe 
ouzhpenn nav miz. Ret eo dieubiñ anezhe neuze !! Daou vloaz eo an hirañ ma c'heller toullbac'hañ un 
den a-raok e brosez eme Emglev Europa Gwirioù Mab-Den. Ur wech ouzhpenn emañ Bro-C'hall war 
var da vezañ kondaonet.

Ma vezont e Pariz eo abalamour n'eo ket ar memes lezennoù eo evite. Rak hervez ar gwir 

gall e vez bac'het ur prizoniad en toull tostañ eus al lec'h m'eo bet graet ar pezh a rebecher dezhañ, 
da lâret eo Breizh evit hon frizonidi. Bezañ bac'het e Pariz a goust ker ruz d'o familh koulz ha d'o 
alvokad. Met estreget se a zo : silet e vez al lizhiri, dalc'het e vez an dud betek 96 eurvezh da heul 
gant ar polis, hep gellet gwelet un alvokad a-raok 72 eurvezh, barnerien arbennik a zo, hag ul lez-varn 
ispisial ivez hep strollad touidi voutin pa vez barnet gant lez-varn ar breujoù.

Nac'h a ra Bro-C'hall anzav ez eus eus prizonidi bolitikel. Ha koulskoude e krou lezennoù 

ispisial evite, pa ne reer gant al lezennoù-se nemet evit an dud a damaller dezhe "noazout ouzh 
surentez ar Stad". Ha kement-mañ a dalv e gwirionez bezañ dindan ensell ar justis evit abegoù 
politikel. Goulenn a reomp e vefe roet ur statud a brizoniad politikel dezhe, o talvezout : e vefent kaset 
da Vreizh ha bodet er memes savadur, e vefe dieubet ar re glañv-bras, ar gwir d'ober gant ar 
brezhoneg pe ar gallaoueg el lez-varn ha dirak ar varnerien. Hag en tu-hont da se un nebeud gwirioù 
evit an holl brizonidi, politikel pe get : ne vefe ket miret al lizhiri, ar gwir da resev kelaouennoù, e vefe 
serret kornadoù dizarempred an toulloù-bac'h hag ar mitar, ur boued dereat, ha komzvaoù o padout 
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