Mae criw arfog
mwyaf y byd yn dod
i Gasnewydd

Does dim rhaid i bethau bod fel hyn
Byddan nhw'n parhau i gymryd nes i ni wthio yn nôl. Os oes digon
ohonom ni yn gweithio gyda'n gilydd gallwn ennill buddugoliaethau bach
ym mhobman. Gallwn ni adeiladu ein rhwydweithiau a'n cymunedau tan
ein bod ni'n barod i ddymchwel y system bydredig yma yn gyfan gwbl.

Gadewch i ni ddangos nad
oes croeso iddynt!

Ym mis Medi fe fydd miloedd o
wleidyddion, gan gynnwys 60 "arweinwyr
y byd" a phobl hunanbwysig eraill, yn
cynnal cyfarfod NATO.

Beth ydy NATO?
Fel unrhyw fwli, mae gan lywodraeth America ei criw o ddilynwyr a
chynfonnwyr ei hun - a dyna beth ydy NATO. Maent yn sôn llawer am
"ddemocratiaeth" ond mae eu gweithredoedd yn dangos mai dominyddu'r
byd a sicrhau grym y cyfoethog ydy eu nod go iawn. Maent yn sôn am
"ddiogelwch" ac am "sefydlogrwydd" ond beth maen nhw wir yn poeni
am yw diogelwch eu helw, nid diogelwch pobl gyffredin.

Sut ydy hyn yn ymwneud a Chasnewydd?
Digon. Mae'r llysnafedd yma a fydd yn peri ar gyfer lluniau a choctels i
fyny yn y Celtic Manor yr un rhai sydd yn:
...troi teuluoedd allan o'u gartrefi tra bod eu tai enfawr hwy yn bennaf yn
wag - ac wedyn yn ddigon haerllug i sôn am "dreth ar lofftydd"
...gwario triliynau ar arfau newydd, taflegrau niwclear ac yn rhoi help llaw
i banciau ac yna'n dweud wrthym nid oes digon o arian i wario ar ysgolion
ysbytai, cludiant cyhoeddus a lles.
...gorfodi ni i weithio am bron dim os ydym yn ddi-waith neu mewn
carchar, er mwyn hybu eu helw a chadw cyflogau pawb i lawr - ac yna'n
talu eu hunain cyflogau a bonysau enfawr.
...cadw ni'n brysur yn beio ein gilydd, gan ddefnyddio pa bynnag bwch
dihangol sy'n boblogaidd ar y pryd: Mwslemiaid, pobl anabl, mewnfudwyr,
pobl ar fudd-daliadau neu'r "terfysgwyr" diweddaraf - cyn belled â'i fod yn
ein cadw rhag gweld y gelyn go iawn: y cyfoethog.

Cau lawr eu gwledd!
Gall gwrthwynebu cynhadledd NATO bod yn rhan o hyn. Os wnawn hyn
yn iawn, gall amharu ar eu cyfarfod rhoi ymdeimlad o ein cryfder gan ei
hadael nhw i ddymuno nad oeddent erioed wedi dod i Gasnewydd. Nid
yw'r ymgyrch yma'n ymwneud a chynhadledd NATO yn unig. Mae'n
ymwneud â ni'n uno gyda'n gilydd, trafod am yr hyn sydd angen ei newid a
chymryd camau i sicrhau'r newid. Mae hyn am adennill rheolaeth dros ein
cymunedau a'n bywydau ein hun. Y cychwyn yw yn yn unig.

Sut ydw i'n ymuno?
Cofiwch y dyddiau (30 Awst - 5 Medi), yn enwedig y prif ddiwrnod o
weithredu ar Ddydd Iau'r 4ydd. Dewch i weld ni ger ein stondin pob
prynhawn Sadwrn ger New Look ar Commercial St. Neu gofynnwch
am ein cyfarfodydd wythnosol (Sadwrn, 4yh) trwy ffonio 07440
192330, network23.org/stopnatocymru neu
stopnatocymru@riseup.net.

