
Walisisch 

Mae ARCHE yn galw ar y Cynghreiriaid a'r Cenhedloedd Unedig i ailadeiladu
Amnewid llywodraeth Dr. Angela Merkel
Sicrhau gweithrediad y Gyfraith Sylfaenol yn yr Almaen
2020/04/24

ARCHE: "Rydyn ni'n ymddiried yn Nuw!" Llun: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Am yr 20 mlynedd diwethaf, mae ARCHE¹ wedi adrodd ar adroddiadau di-ri 
ffederal, Ewropeaidd a ledled y byd ar ddioddefwyr, ffatiau sengl a marwolaethau o'r Almaen a 
llawer o wledydd eraill mewn cysylltiad â'r tramgwydd hawliau dynol "Kinderraub [nid yn unig] yn
yr Almaen - Rhiant-plentyn-rhiant" Syndrom Dieithrio ", yn fyr - heb ei alw, wedi'i gyhoeddi, mae 
ARCHE wedi sefydlu rhwydwaith byd-eang o ddioddefwyr, dioddefwyr, cymdeithasau lles (cyrff 
anllywodraethol), gwyddonwyr ac arbenigwyr, ychydig cyn adroddiad deiseb Senedd Ewrop, a 
gynhaliwyd gan yr ARCH trwy'r IAoHRD a'r Cenhedloedd Unedig dros sawl mis, lluniodd a 
chyhoeddodd yr araith wreiddiol gan ARCHE a Phwyllgor Ffederal yr Almaen ar y Gyfraith a 
Diogelu Defnyddwyr, gorffennodd sawl cofrestriad a bu Canghellor yr Almaen, Dr. Angela Merkel, 
a mynnu eu bod yn masnachu, lluniodd ARCHE, anfon a chyhoeddi’r Alwad am Gymorth i 
Arlywydd Unol Daleithiau America, Donald J. Trump, ac at Arlywydd Ffederasiwn Rwsia, 
Vladimir W. Putin, anfonon nhw gyda yn eu gwariant SOS-Hilferufe ym mhob gwlad, ar ôl China a
Japan a rhoi cyhoeddusrwydd llawn i'r dystiolaeth nid yn unig yn yr Almaen yn herwgipio 
troseddau hawliau dynol - hyd yn oed - yn unig.
 

Ar hyn o bryd, mae ARCHE yn cyfarwyddo'ch datganiad
a chyhoeddusrwydd y byd.

.
Yn y swydd hon, ARCHE yw'r unig herbeizur perthynol sy'n galw o hyd,
maent yn rhannu hyn â gwybodaeth y Cenhedloedd Unedig a'r dystiolaeth gefndir
y llywodraeth yn yr Almaen.
 

Tystiolaeth y cam-drin hawliau dynol a gyflawnwyd
"Kinderraub [nid yn unig] yn yr Almaen - Dieithrio Rhieni - Syndrom Dieithrio Rhieni", plentyn - 
eke - newydd ei enwi,
gorwedd gyda'r CYFRIFIAD 2C 209/15 a estynnwyd ddwywaith
a chydag adrodd yr ARCHE a'r IAoHRD a Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Artaith a
Thriniaeth neu Gosb Greulon, Annynol neu Ddifrifol Eraill (CIDTP), Sefydliad y Cenhedloedd 
Unedig.

Rhaid bod llywodraeth fregus Merkel wedi gosod y grefft i lawr.

Bu'n rhaid i'r Cynghreiriaid ymyrryd yn yr Almaen
am gyfraith a threfn,
am warantu cynnwys yr hawl sylfaenol,
er rhyddid a diogelwch y dinesydd yn yr Almaen
gofalu am y pryder.
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Roedd llywodraeth Merkel yn esgeulus
ychwanegu difrod dirifedi i'r bobl am flynyddoedd
- er gwaethaf gwybod!

Mae hon yn drosedd rhyfel yng ngolwg yr ARCHE
cyfrannau mawr yn erbyn eu poblogaeth eu hunain
a rhaid amddifadu'r llywodraeth hon o rym.
.
Rhaid i'r Canghellor Merkel fynd i gael ei gyfrif am eich troseddau!
.
Rhagwelir y bydd gan Merkel Kinderraub [nid yn unig] yn yr Almaen - Cipio Rhiant-Plentyn - 
Syndrom Dieithrio Rhieni, gan gynnwys Datblygiad, Dieithrio a Niwed, i ddatgelu plant i swyddi 
diymadferth - felly, heb rieni, heb deulu.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Bydd pwy bynnag sy'n ceisio person arall trwy rym, trwy fygwth â nonsens tueddol neu drwy 
restr, i'w gynorthwyo mewn lleoliad diymadferth neu i ddarparu gwasanaeth mewn cyfleuster 
milwrol neu filwrol dramor, yn destun rhyddid i gael ei garcharu ganddynt. Cosbwch y 
blynyddoedd.
(2) Mewn achosion llai difrifol, y gosb o garchar yw chwe mis i bum mlynedd. "

.
BYD-EANG AR Y WEITHDREFN
.
Mae'r darnau hyn o ARCHE a'r Cynghreiriaid a'r Cenhedloedd Unedig wedi'u trosglwyddo i 
gyfieithwyr Google yn y 108 iaith ganlynol i ddangos galwad fyd-eang y cyhoeddiad hwn 
ymhellach:

*
Gyda'r alwad hon, mae ARCHE wedi ehangu ei bosibiliadau o adrodd i'r Kinderraub yn erbyn 
hawliau dynol [nid yn unig] yn yr Almaen - Rhyddhau Rhiant-Plentyn - Syndrom Dieithrio Rhieni 
ar y lefelau ffederal, Ewropeaidd a ledled y byd. Mae'r dystiolaeth o'r troseddau hawliau dynol a 
ddarganfuwyd wedi cael ei dileu ac mae'r Cynghreiriaid a llywodraethau eraill yn mynd ar drywydd
y brathiadau i ymyrryd.
.
Os gwelwch yn dda crio!
 
.
.
.

Os chwiliwyd am eich oedran 8 ac 11 oed, a hyd heddiw fe sefydlodd meibion sydd wedi 
ymddieithrio'n aruthrol Heiderose Manthey yr ARCHE. 

Seite 2 von 2


