
Hor youl :
Bevañ, divizout ha labourat e Breizh

Hor palioù

Hon arc’hadurioù

Hon talvoudoù

Ar Bonedoù Ruz a soñj start ganto ez eus un dazont e Breizh. Fellout a ra dezho prientiñ an dazont-se 
evit mad ar rummadoù da zont.

 Derc’hel ar postoù-labour hag al labour kenderc’hiñ e Breizh.
 Plediñ gant terkadur ha kempouez Breizh, o terc’hel kont eus c’hoantoù hag alioù tud ar vro.

 Ma vo gallet kenderc’hel da vont digoust gant hentoù-bras ar vro ha ma vo lammet kuit an ekotaos. 
Gant an taos milliget-se e vez distrujet al labour, digempouezet tiriadoù Breizh ha torgammet ar 
c’hevezerezh diwar-goust Breizh.
 Ma vo echu gant an torgamman kevezerezh hag an tumperezh sokial. An digevatalderioù-se a zistruj 
ar postoù-labour ha fallaat a reont hon darempred gant ar pobloù all.
 Dishualañ ar startijenn : ar reoladoù hag an destrizhoù amaezhel dreistniver a ro lamm d’ar c’hentodiñ, 
a ro lec’h d’an diatebegezh hag a ro lañs d’an drucherien.
 Adkemer er vro an divizoù a sell ouzhimp. Kemeret e vezont gant ur seurt ardivink burevveliek ha na 
dro nemet evit e vad e-unan.

 En hor Bro Vreizh emañ buhez pep hini ac’hanomp e dalc’h buhez ar re all. Breizh da zont a vo frouezh 
kenskoazell an holl, en tu-hont d’an disrannoù etre ar micherioù hag en tu-hont da vennozhioù politikel an 
den-mañ-den.
 Hon talvoudoù-ni zo anvet araokaat, kenskoazell, ken�ziañs ha denelouriezh. Ne zinac’homp den ebet 
ha n’eus tamm plas en hon touez evit ar gasoni.
 Ar re a soñj eveldomp, ar re zo a-du gant ar palioù hag an arc’hadurioù-se, ar re-se holl a c’hall gwiskañ 
ganimp ar boned ruz. An eil gant egile, bras ha bihan, e roimp lañs da vennozhioù nevez evit lakaat al labour 
da zistreiñ er vro ha kemer an divizoù a vo mat evidomp.
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