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" PEIDIWCH A BOMIO IRAC! 
LLONGAU ARFOG YN CLUDO DEUNYDD NIWCLEAR GER GLANNAU CYMRU 

TRAWSFYNYDD*TRECWN*GREENHAM ... A MWY 
Mae CND Cymru yn gweithio dros heddwch a diarfogi myngwladol a byd He mae'r adnoddau anferth 
a ddefnyddir ar hyn o bryd i ddibenion milwrol wedi eu hailgyfeirio i ateb gwir anghenion y ddynolryw. 



Swyddogaeth lrac mewn 
Materion Rhyngwladol 
gan Milan Ray 
Polisi 
Y gred gyffredinol yw mai amcanion uchelfrydig sydd i bolisi 
tra~or Prydain. _Yn yr un modd, mae pobl yn credu mai 
ch~o_twyr anrubynnol yw'r cyfryngau torfol sy'n ceisio darganfod 
Y gwmonedd am faterion cyfoes. Mewn gwirionedd, fel y dengys y 
sefyllfa ofnadwy yn Irac heddiw, mae polisi tramor Prydeinig 
ym~ell o fod yn uchelfrydig ei fwriad, ac mae'r cyfryngau'n 
gwe1thred~'n fwy f~l peiriant propaganda o blaid y rheini sydd a'r 
grym yn em cymde1thas na thribiwniaid y bob!. 

Pryder! 
Mae'r llywodraeth yn hawlio ei bod 
yn pryderu'n fawr iawn am bob! 
gyffredin Irac, ac mae'n rhoi'r bai am y 
dioddefaint yn Irac yn gyfangwbl ar 
ysgwyddau llywodraeth Irac. Ym 
1991, barnai arbenigwyr dyngarol y 
CU bod angen $22 biliwn y flwyddyn 
ar Irac. Am resymau cyflenwi 
strwythurol ac allanol, rhyw $8 biliwn 
o olew a werthodd Irac yn y chwe mis 
diwethaf, a chymerir rhyw $1 biliwn o 
hwnnw ar gyfer cronfa iawndal y CU 
a chostau gweithredu' r CU yn Irac. 

Cyfreithlondeb 
Mae'r polisi bomio yn droseddol. 
Dywedodd Dennis Healey, gweinidog 
amddiffyn Llafur yn y 1960au, yn syml 
iawn am y bomio ym mis Rhagfyr: 
'Mae'n anghyfreithlon ymosod a 
bomiau ar dargedau mewn gwlad 
sofran heb awdurdod uniongyrchol 
gan y Cyngor Diogelwch.' Mae Noam 
Chomsky' n galw sylw at y £faith i'r 
bomio gychwyn ar yr union bryd 
roedd y Cyngor Diogelwch yn agor 
sesiwn frys i ymdrin a'r argyfwng 
oedd yn datblygu yn Irac. 'Does bosib 
na fwriedid hynny fel sarhad ar y Cyngor Diogelwch a dyna fel 
y deallwyd y peth. Mae'r weithred hon yn gri am fyd digyfraith 
lle bydd grym yn rheoli. Fe! mae'n digwydd, y grym yw Uno! 
Daleithau America, a Phrydain sydd wedi rhoi'r gorau i unrhyw 
ymhoniad o fod yn wladwriaeth annibynnol.' 

Dioddefaint 
Mae'r sancsiynau economaidd yn erbyn Irac yn achosi marwolaeth 
mwy na 4,000 o blant y mis, yn ol Denis Halliday, cyn
Gydgysylltydd Dyngarol y CU ar gyfer Irac. Dywedodd Halliday, a 
ymddiswyddodd fel protest yn erbyn effaith y sancsiynau ar bob! 
gyffredin yn Irac, y llynedd: 'Rydym yn y broses o ddinistrio 
cymdeithas gyfan. Mae mor syml a mor arswydus a hynny. Mae'n 
anghyfreithlon ac yn anfoesol.' 
Mae bomio'r Gorllewin wedi costio'n ddrud i bob! gyffredin Irac. 
Roedd y bomio ym 1991 wedi ei anelu'n fwriadol at sailstrwythur 
dinesig lrac. Mae toriadau yn y cyflenwad ynni a diffyg gallu 
cynhyrchu wedi cyfrarmu at y diffyg dwr yfed glan, un o brif 
achosion diffyg maeth mewn plant (sy'n effeithio ar ryw 30% o 
blant dan bump erbyn hyn). 
Mae'r sancsiynau a'r bomio gyda'i gilydd wedi lladd cannoedd 0 

filoedd o bob! Irac. Mae'r ifanc iawn, yr henoed, tlodion a chleifion 
wedi dioddef oherwydd prinder bwyd a dinistr y gyfundrefn 
iechyd ardderchog a arferai fod yno. Cafodd y dioddefaint hwn, 
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am bron y cwbl o'r wyth mlynedd diwethaf, ei gelu gan 
cyfryngau torfol. Yn y flwyddyn ddiwethaf, er i' r cyhoedct 
ddechrau mynd yn ymwybodol o effaith wirionedddoi 
sancsiynau ar bob!, gwelwyd ton nerthol o bropaganda a'r 
bwriad o feio holl ddioddefaint pobl Irac ar lywodraeth Ira c. 

Celwydd 
Mae Robin Cook wedi hawlio y gall Baghdad werthu gwerth 
mwy na $10 biliwn o olew i dalu am fwyd a moddion. Ond ga 
fod mwy na 30 y cant o'r arian olew hyn yn cael ei gyfeirio i n 
gronfa iawndal y CU a chostau'r CU yn Irac, mae ei ddatganiad 
yn anwiredd llwyr. 

Nid lrac yw'r unig un 
Mae'r rhan a chwaraewyd gan y llywodraeth Brydeinig yn: 

y defnydd a wnaed o arfau cemegol yn erbyn Cwrdiaid 
Irac yn y 1920au 

goresgyniad creulon Groeg Rydd 
wedi i'r Natsi"aid ffoi yn niwedd y 
1940au 

yr ymgyrch fileinig yn erbyn 
Tsineaid cefn gwlad Malaya o 1948 i 1960 

dymchweliad Mussadiq yn Iran ym 
1953 

yr ymosodiad ar yr Aifft ym 1956 
cefnogi brawychiaeth yr UD yn 

erbyn Libya ym 1986 
'Rhyfel' y Gwlff ym 1991 
gwerthu arfau i Indonesia yn ystod 

goresgyniad gwaedlyd Dwyrain Timar a 
wedyn 
oil yn rhan o'r traddodiad hirfaith o 
geisio diogelu buddiannau Prydeinig 
drwy unrhyw fodd sydd raid. 

Yr Arolwg Amddiffyn 
Strategol 
Diffinir y buddiannau hynny, wrth 
gwrs, gan y rheini sy'n rhedeg y 
wladwriaeth. Gwnaed hynny'n glir 
iawn gan yr Arolwg Amddiffyn 
Strategol (AAS) fis Gorffennaf diwethaf, 
a ddwedodd 'nad yw ein buddiannau 
hanfodol yn gyfyngedig i Ewrop'. 
Roddwyd pwyslaid ar 'fasnach 

ryngwladol', 'defnyddiau crai hanfodol', a 'buddsoddi' mewn 
gwledydd tramor. 
D~edodd yr MS hefyd nad yw 'ein gofynion braw-ataliol 
[ruwcle~r]' ~ dibynn~ ar 'faint arfogaethau gwledydd eraill' _ 
~nd ar ~ lle1afswm sy n angenrheidiol er atal unrhyw fygythiad 
1 n ?~ddiannau hanfodol.' Mae arfau niwclear yno i gefnogi 
po~1s1_tra_mor Prydeinig i amddiffyn breintiau rhai rhannau gor· 
fremtied1g o gymdeithas Prydain. 

Cyfrifoldeb 
Mae'r ffaith fod y sancsiynau yn erbyn Irac wedi lladd 
cannoedd o filoedd o ddinasyddion cyffredin yn lrac yn un ° th 
~oseddau mawr y ganrif. Rhaid i ni sicrhau fod ein 11ywo~ae 
ru ~ c_ef~ogi dileu'r sancsiynau economaidd ac atal y bon110· 

Rh~1? 1 m ddarbwyllo' r cyfryngau torfol i adrodd ar Y 
gwmonedd yn gyson. 

Milan Rai, ymgyrchydd dros heddwch, oedd sylfaen~~f 
golygydd a chyhoeddwr 'Gulf War Weekly' ym 1990-91. Llyndiad 
ymwelodd ag lrac gyda Lleisiau y11 yr A11ia/wclt, rnu ddO 
rhyn~wla_dol sy'n torri sancsiynau'r CU drwy _drosgiw\,c. 
mod~on a llaw: heh drwyddedau allforio, i ys?ytai_ planet WiJdet; 
Gelhr cysylltu a Lleisiau yn yr Anialwch (Voices in th 

44160' 
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Protestio yng Nghymru yn erbyn bomio lrac 
Roeddem yn paratoi ar gyfer y Nadolig, tymor tangnefedd pan Nos Sadwrn, ataliwyd y bomio - a beth a gyflawnwyd? 
oedd hyd yn oed milwyr a fu'n ymladd yn erbyn ei gilydd yn y Ymddangosodd Saddam Hussein ar deledu Irac, mar gryf ag 
Rhyfel Byd Cyntaf w~.di .gollwng eu harfau, chwarae pel-droed, erioed, tra' r oedd dioddefaint y bob! yn dwysau. 
a eh.an~ carolau gyda 1 gily.d~. Roedd Cor Cochion newydd Ddydd Sul, fe gwrddon ni ii'r gymuned Iraci yng Nghaerdydd. 
godi ~na~ ar gyfer ffoaduna1d Gorllewin y Sahara ac roeddem Eu perthnasau a'u ffrindiau nhw oedd wedi dioddef oherwydd 
yn tef1mlo ~ dda. R?dedddRy gymuned Fwslemaidd wrthi'n paratoi gweithred ein llywodraeth ni. Dyma gynllunio yr hyn oedd yn 
ar gy er m1s sancta1 amadam. orymdaith drawiadol iawn drwy ganol 
Chwalwyd yr heddwch pan fomiodd Caerdydd. 
Jlywodraethau'r UD a Phrydain Irac. Cofio Cyflwynwyd deisebau a llythyron oddi 
bomio ofer 1990 a 1991, pan Jaddwyd wrth CND a'r gymuned Iraci i un o 
miloed~ o ddinasyddion diniwed Irac _ sy'n weinidogion y Swyddfa Gymreig. 
parhau 1 farw oherwydd sancsiynau _ Rhoddodd un Iraci, a gollodd ei fam yn 
gweithredu' r goeden deleffon. Cynulliwyd y bomio yn '92, ei freichiau amdanaf a 
ein gwylnos gyntaf o flaen Castell Caerdydd dweud 'Diolch i Dduw am CND a'r 
nos Fercher. Canodd llawer o siopwyr mudiad heddwch'. 
Nadolig eu cyrn i'n cefnogi wrth yrru heibio. Roedd barn pobl Daeth y cyfryngau i bob digwyddiad a drefnwyd gennym ac 
yng Nghaerdydd yn adlewyrchu'r gwrthwynebiad ledled adrodd yr hanes yn onest. Rhoesom ein cefnogaeth i gymuned 
Cymru i'r ymgyrch fomio yn erbyn Irac. Iraci fawr Caerdydd, gan adleisio barn heddgarwyr ym mhob 
Nos Iau, roedd hi'n pi~~llu bwrw - doedd dim ots, daeth y criw man. Gobeithio y clywyd ein lleisiau. 
heddwch all~n yn llu a u baneri. Roedd barn ryngwladol yn Lwyddon ni ddim i atal y rhyfel and gallasom leisio ein teirnladau 
erbyn y bom10 a doedd y cyrch ar Irac ddim wedi ei awdurdodi yn erbyn y trais yn g1ir ac yn groch. Yn y cyfamser, dywedir, heb 
g~n ~ ~U. Doedd dim. un aelod o'r Cyngor Diogelwch, ac law am effeithiau'r bomio, bod 4,000 - 5,000 o blant yn marw'r 
e1thno r UD a Phrydam, yn cefnogi' r ymosodiad. Galwodd y ddianghenraid bob mis o ganlyniad i'r sancsiynau ar Irac. 
Rwsiaid eu llysgennad adre o' r UD. Roedd mwyafrif clir O bob! Ray Davies 
Prydain yn erbyn y bomio. 
Erbyn hanner dydd ddydd Sadwrn, roeddem ar strydoedd 
Caerdydd gyda Chadeirydd CND Cyrnru, David Morris ASE. 
Casglwyd miloe~d o ~~wau ar lythyr at y Prif Weinidog Tony Blair, 
a chodwyd £145 1 Lle1s1au yn yr Anialwch. mudiad rhyngwladol 
sy'n torri sancsiynau'r CU drwy drosglwyddo moddion ii llaw, heb 
drwyddedau allforio, i ysbytai plant yn Irac. 

Trident ac lrac 
Yn ystod yr argyfwng cynharach yn y Gwlff ym mis Tachwedd, 
danfonwyd Uong danfor Trident i For y Canoldir. Ymwelodd 
HMS Vanguard ii Gibraltar ym mis Rhagfyr, y tro cyntaf erioed i 
long danfor niwclear ar ddyletswydd ymweld ii phorthladd 
tramor, ag eithrio'r UD. 

Gallai taflegrau niwclear a daniwyd o Faslane ei hun gyrraedd 
Irac. Fodd bynnag, mae' n bosib for y Weinyddiaeth Amddiffyn 
yn ofni, pe tanid taflegrau o'r Alban, y gellid camgymryd hynny 
am ymosodiad ar Rwsia. Mae lle cryf i amau fad y Llynges wedi 
danfon Vanguard i For y Canoldir i brofi y gellid ei defnyddio 
mewn swyddogaeth ' is-straetegol'. Ym mis Chwefror 1998, 
rhybuddiodd Robin Cook pe bai Irac yn defnyddio arfau 

heddweithredu: Os ydych am gael gwybod am weithredoedd yng 
Nghaerdydd a bod ar y 'goeden deleffon', cysylltwch ii Ray Davies, 
Is-gadeirydd CND Cymru (gweler 'Cysylltiadau'). Am newyddion 
am weithredeodd eraill posibl yng Nghymru, cysylltwch ii' r 
Ysgrifennydd Cenedlaethol neu' eh Is-gadeirydd Jleol. Gellir 
cysylltu ii Lleisiau yn yr Anialwch (Voices in the Wilderness) yn 1 
Hertford Rd., Llundain N2 9BX (0181) 4441605 

cemegol, y ceid ymateb 'cymesur'. 
Mae'r llywodraeth wedi'n sicrhau na ddefnyddid arfau niwclear 
yn erbyn gwlad heb arfau niwclear oedd wedi arwyddo'r 
Cytundeb Atal Lledaenu (CAL), onid oedd wedi cynghreirio ii 
gwlad ag arfau niwclear. Fodd bynnag, pan holwyd ef gan 
Bwyllgor Amddiffyn Ty' r Cyffredin, dwedodd y Gweinidog 
Tramor Tony Lloyd nad oedd y sicrwydd hwn yn cynnwys Irac -
am fad Irac wedi torri amodau'r CAL. 
Yn y cyfamser, mae son y caiff HMS Splendid, Uong danfor a 
gwblhaodd brawf tanio taflegryn cruise cyntaf Prydain llynedd, 
ei. danfon i'r Gwlff. ~ae'r !long. danfor hon yn rhedeg ar ynni 
mwclear and does dim arfau ruwclear ganddi. 
Ffynhonne/1: CND Yr Alban 

Penblwydd Hapus 17eg, Gymru Ddi-niwclear! 
Ary 23ain Chwefror 1982, Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i 
ddatgan ei bod yn ardal ddi-niwclear. Mae'r datganiad hwnnw 
o fwriad wedi mynd yn fwyfwy perthnasol dros y 17 flynedd 
ddiwethaf wrth i longau tanfor yn cario arfau niwclear barhau i 
hwylio'n glannau, ac wrth i Jygredd yn y mor barhau i effeithio 
ar Gymru, wrth i orsafoedd niwclear gael eu dadgomisiynu tra 
b?d gwastraff niwclear yn mynd yn broblem fwyfwy amhosibl 
ei datr~s, ac wrth i'r rheini sydd mewn grym fethu rhoi' r 
flaenonaeth uchaf i heddwch, cyfiawnder, yr amgylchedd a · 
chyflwr iechyd y boblogaeth. Tystir i'r ffaith fad awdurdodau 
lleol ~n dal i weld bod egwyddor bod yn ddi-niwclear yn 
bwys1g gan y ffaith mai dim and Conwy, Penybont a Wrecsam 
sydd heb ymuno a Fforwm yn Ardaloedd Di-niwclear eleni. 
Bydd grwpiau gwrth-niwclear yng Nghymru yn dadlau'r achos 
wrth .gynghorwyr yn yr awdurdodau hyn i ddangos y , 
buddiannau iddynt o safbwynt y wybodaeth, y gefnogaeth a r 
cymorth cyfreithiol sydd ar gael drwy fad yn aelod o'r Fforwm. 

heddweithredu: Danfonwch 
gerdyn at eich cynghorydd yn 
llongyfarch y Cyngor ar 17 flynedd 
Cymru o ddi-niwcleardod! Os 
ydych yn byw ym Mhenybont, 
Conwy neu Wrecsam, gofynnwch 
i' eh cynghorydd bwyso ar eich 
awdurdod i ymaelodi ii'r 
Fforwm. Mwy o wybodaeth gan 
CND Cymru (gweler 
Cysylltiadau) neu 
Awdurdodau Lleol Di
niwclear, d/o Uned 
Wybodaeth a Pholisi 
Niwclear, Neuadd y Dref, 
Manceinion M60 2LA (0161) 
234 3244 
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Ymgyrchu 
Camau eofn dros heddwch: dawnsio 
tarantela o ddrysau Cynhadledd 
Heddwch yr Hag 
Mae CND Cymru yn aelod o'r Cyngor Heddwch Cenedla~t~ol, 
cymdeithas o fudiadau yng ngwledydd Prydain sy'n gwe1thio 
dros heddwch a chyfiawnder. Mae'r Cyngor Heddwch 
Cenedlaethol yn dathlu dyfodiad y milflwydqiant 
newydd gydag ymgyrch 
"Camau Eofn dros Heddwch". 
Mae dyfodiad milflwyddiant 
newydd yn adeg amlwg i fod yn 
meddwl am ein gweledigaeth o 
fyd mwy heddychlon a'r camau y 
gallem eu cymryd tuag at greu 
byd felly. Cymerwyd camau bras 
eisoes: dilewyd apartheid yn Ne 
Affrica, gwnaed arfau cemegol a 
biolegol yn anghyfreithlon, daeth y 
rhyfel oer i hen, a sefydlwyd llys ~ 
troseddol rhyngwladol. Fodd bynnag, er 
mwyn creu heddwch parhaol ar gyfer yr 21ain • 
ganrif, mae gennym ffordd bell i fynd. Ym mis ,!., 

1 

·, 

Mai flwyddyn nesaf bydd 10,000 o bob! yn 
cymryd rhan mewn cynhadledd heddwch 
ryngwladol yn yr Hag, gyda'r nod o osod dileu 
rhyfel ei hun ar agenda'r byd. Gobeithio y bydd Camau Eofn 
dros Heddwch yn ffordd o alluogi mwy o bob! i osod agenda yr 
Hag a'i hyrwyddo wedyn. 
Bydd yr ymgyrch Camau Eofn yn ceisio creu hinsawdd lie gellir 
cymryd camau concrid, y gellir eu gwireddu ar unwaith i'n 
symud ymlaen yn y cyfeiriad iawn, lle gellir trafod syniadau 
eofn a llawn dychymyg ar heddwch a rhoi gwleidyddion o dan 
fwyfwy o bwysau i ddechrau gweithredu o leiaf rai ohonynt. 
heddweithredu: Ein nod rhwng nawr a'r gynhadledd 
Heddwch (Mai 11-16) yw tynnu cymaint o bob! ag sy'n bosibl i 
mewn i broses yr Hag drwy gael pobl i gyfrannu eu 
gweledigaeth nhw o fyd heh ryfel a rhai o'r camau concrid, 
penodol a allai symud pethau i'r cyfeiriad hwnnw. Byddwn yn 
casglu' r negeseuon hyn - falle ar ffurf 61 traed darluniedig, 
ysgrifau, posteri, caneuon neu fideo - ac yn mynd a hwy i 
Gynhadledd Heddwch yr Hag fel rhan o gyfraniad Cymru, gan 
gynrychioli rhai o'r rheini na fyddant yn gallu bod yno eu 
hunain. 
Am fwy o wybodaeth am y gynhadledd neu'r ymgyrch, 
cysylltwch ag CND Cymru (gweler 'Cysylltiadau'). Danfonwch 
gyfraniadau i Camau Eofn dros Heddwch, d/o CND Cyrnru cyn 
y laf o Fai. 

Pen y daith i THORP? 
Mae llywodraeth newydd yr Almaen wedi cyhoeddi y bydd yn 
rhoi'r gorau i ddanfon tanwydd niwclear i Cumbria i'w 
ailbrosesu yn y Gwaith Ailbrosesu Ocsid Thermo! (THORP) 
erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'r llywodraeth Brydeinig a'r 
diwydiant niwclear yn pwyso'r drwm ar lywodraeth yr Almaen 
i newid eu penderfyniad. Os eir a'r maen i'r wal, dylai 
penderfyniad yr Almaen effeithio'n uniongyrchol ar gynlluniau 
BNFL i gynnwys plwtoniwm o THORP mewn ocsid cymysg 
(MOX) a'i ddychwelyd i gwsmeriaid tramor fel tanwydd i 
adweithyddion. Rhoddodd Asiantaeth yr Amgylchedd gais 
BNFL i ddechrau gweithredu'r gwaith MOX yn Sellafield i'r 
Gweinidog Gwladol dros yr Amgylchedd a MAFF fis Hydref 
diwethaf ac maent yn dal i ddisgwyl penderfyniad. Mae CND, 
Greenpeace, Cyfeillion y Ddaear, Cumbrians Opposed to a 
Radioactive Environment a'r awdurdodau lleol di-niwclear 
wedi gofyn i'r gweinidog gynnal ymchwiliad cyhoeddus i'r holl 
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ti nau ynglyn a MOX. Mae hwn yn fater O bwy . 
gwes y allai caniatau'r gwaith MOX olygu mwy o Iy! t GYlnru 
gan Y g • dd o•edd ' 

be! drol ym Mor Iwer on, ac ~n Y1: a':"'f!, a chiudo 
ymdd ydd ymbeiydrol o gwmpas em ffiruau a'n harf ~Wy 0 euny h . 0rd1t 1, 
ciudo, dosbarthu, ailddosbart u ~ stono cyflenwadau o . "lile 
blwtoniwm yn rhoi gwed~ ~fre1thlon ar y busnes brwnt 

f I O gynhyrchu ynru mwclear a chynhyrchu a ac 
an oeso tneddiann 
arfau niwclear. . . u 
heddweithredu: Drwy gynrug dil~u cytun~ebau gyda BNFL . 
ailbrosesu tanwydd hesb yn Sellafiel~, mae r A:Imaen Wedi I 

rhoi'r cyfle perffaith i ni gau TH!s OR~ 1 lawr.dPe,1diwch a 
gwastraffu'r cyfle h~; fe we om e1soes gy a r ~edi ar y 

enderfyniad ym mis Ionawr nad yw BNFL, y d1wydiant 
~iwclear a'r llywodraeth Brydeinig yn mynd i ildio'n rhwydd ar 

y mater hwn. . . 
S ·tennwch at John Buttle, Y Gwe1rudog Gwiadol dros 
J;ddoniaeth, Egni a Diwydiant, Ad~an_ Fasnach a Diwydiant, 1 
Victoria Street, Llundain SWlA OET I ro1 gwybod iddo gymaint 
yr ydych am weld terfyn ar ailbrosesu yn Sellafield. Dylai 
dyfodol BNFL fod mewn dadgomisiynu, glanhau, rheoli 
gwastraff, ac adeiladu storfeydd sych. . 
Cefnogwch Jywodraeth yr_ Almaen drwy dd1olch _iddynt am 
weithredu i roi terfyn ar ailbrosesu a gofynnwch 1ddynt i dda! 
ati. Sgrifennwch at: Gweinidog Ffederal yr Amgylchedd, 
Gweinyddiaeth yr Amgylchedd, Adran CC, Postfach 12 06 29, 
59048 Bonn, Yr Almaen, a/neu Gerhardt Schroeder, Bundesta~ 
Bonn 53113, Yr Almaen. Mae help ar gael gyda llythyron: 
cysylltwch a Jill Stallard (gweler 'Cysylltiadau') 

Hwyl a sbri ar Lyn Traws - dim diolch! 
Mae Pare Cenedlaethol Eryri wedi rhoi caniatad i adeiladu 
glanfa gychod ar Lyn Trawsfynydd. Bydd teithiau cwch pleser 
yn mynd oddi yno ar draws y llyn ymbelydrol fel rhan o 
gynllun i ddatblygu Trawsfynydd yn atyniad twristaidd. Mae 
arolwg gan y Bwrdd Amddiffyn Radiolegol Cenedlaethol wedi 
asesu nad oes perygl i'r cyhoedd oddi wrth yr ymbelydredd.Ac 
eto, wrth i'r gwaith dadgomisiynu fynd yn ei flaen ar y gyn
orsaf ynni niwclear, mae deunydd wedi ei lygru ag 
ymbelydredd yn dal i fynd i mewn i'r llyn. Daeth adroddiad a 
gynhyrchwyd ar gyfer y CEGB yn y 1980au diweddar i'r 
casgliad bod radio-niwclidau pelydrau-alpha a hanner oes o 
filoedd o flynyddoedd yng ngwaddodion y llyn, a phe bai i'r 
gwaddodion hynny sychu a chwythu o gwmpas (ar Iannau'r 
llyn, er enghraifft) y byddai'n berygl difrifol i fodau dynol, a 
phethau byw eraill. Yn yr haf y ceir y lefelau isaf o ddwr yn Y 
llyn a'r mwyaf o lygredd ar y glannau, a dyna'n union pryd 
mae'r cwmni datblygu, Traws-Newid, yn bwriadu dod ag . 
ym~el~ yno. Mae Magnox, cwmni sy'n eiddo i bob! Prydaill, 
w~di rh01 £200,000 i'r cwmni datblygu, a derbyniwyd cyrnorth 
anann~l gan Awdurdod Datblygu Cyrnru a Chyngor Gwyn~d 
;vte~da~ Hug

1

h Richards, o Gynghrair Gwrth-Niwclear C~· 
Na~ll ai mae n lagwn o ddwr llygredig, neu llyn pleser, Y naill 
neu r llall - all e ddim bod yn ddau beth yr un pryd'. 

Ymgyrchu o fewn y Blaid Lafur od 
Bu CND Cymru yn lob'io pobl fu'n cymryd rhan yng ngh~ 
cyntaf proses greu polisi'r Blaid Lafur yn Abertawe ym mis 
Ionawr. Lawsiodd ~ ~forwm Polisi'r blaid ddrafft o ~dogfenil'Y5 
ymgynghorol Com1s1wn Palisi Prydain yn y Byd, sy n c~ Ii ' ' 111'11, 
P~ 51 amddiffyn. Dosbarthwyd taflenni i aelodau'r CoJl\15

_ 

sy n cy~wys aelodau o'r llywodraeth, wrth iddynt tynd 1 Yn 
mewn 1 Gano~a~ Dylan Thomas lie cynha!iwyd y cyfarfod
Yst0d yr awr giruo, cadeiriodd Veronica Woods, un ° u ac 
gynghorwyr Llafur Abertawe gyfarfod ymylon CND Cymtdd y 
~ND Llafur gorlawn yng Nghanolfan yr Amgylchedd- R~D 
siaradwyr yn cynnwys David Morris, ASE a Chadeiryd~d 1,afu!· 
Cymru, a Pete Willsman, aelod o Bwyllgor Gwaith Y Blai r ac f' 
Mae cefnogaeth eang i ddileu Trident o fewn y B!aid 1,afu 



y blynyddoedd diwethaf mae cynnig o blaid hynny wedi 
derbyn cefnogaeth helaeth neu wedi prin fethu llwyddo yn y 
naill gynhadledd ar 61 y llall. Dileu Trident yw polisi undebau 
llafur fel UNISON a'r TGWU, yn ogystal a'r Blaid Lafur yn yr 
Alban a TUC yr Alban. Bydd drafft ddogfen y Fforwm Bolisi yn 
awr yn mynd ger bran canghennau lleol ac aelodau cysylltiol 
iddynt hwy gael ymgynghori yn ei chylch, ac yna ymlaen i 
Gynhadledd y Blaid Lafur. 

heddwelthredu: Gall aelodau'r Blaid Lafur sydd am gael 
gwybod beth yw'r ffor_dd o~au o ddylanwadu ar eu plaid yn y 
ddadl ynghylch matenon mwclear ac amddiffyn gysylltu ag 
cND Llafur, Carol Turner, Ysgrifennydd, 29 Stodmarsh House, 
Cowley Estate, Llundain SW9 6HH. Tel (0171) 820 9709. 

Protestiadau Ysgol yr Americas 
Ary 23ain Tachwedd cyflawnodd dim llai na 2,319 o bob! 
weithred o anufudd-dod dinesig pan aethant i mewn i wersyll 
byddin yr UD yn Fort Benning, Georgia, UDA i brotestio yn 
erbyn Ysgol yr Americas (SOA). Roeddynt yn cario croesau 
gwynion ac elorau duon yn dwyn enwau're miloedd sydd wedi 

Prison drawing by Kathleen Rumpf 

d.ioddef, d.iflannu a chael eu lladd gan raddedigion yr Ysgol. Ni 
restiwyd neb, mae'n amlwg fod gormod o brotestwyr yno. Yn 
lle hynny, rhoddodd y fyddin lythyron 'gwahardd' i bawb, heb 
ofyn eu henwau hyd yn oed. 
Mae'r SOA yn parhau a'i rhyfel hanner canrif o hrd, rhyfel . 
dwysedd isel yn erbyn 21 o wledydd y mae wrth1 n ~yffordd1 
eu milwyr er sicrhau fod y gwledydd hynny'n para 1 fod dan 
ddylanwad yr UD. Meddai Pat Litekey a garcharwyd am ddwy 
flynedd am arllwys paent coch ar y Pentagon ac ar yr SOA: 
"~ae'n haberth ni yn real, ond ni all ddechrau cymharu a 
s1ambrau artaith a meysydd lladd y 21 o wledydd yn ne 
America a wasanethir gan brif academi cipio grym a 
chreulondeb - Ysgol yr Americas." 
Ffynhonnel/: Grandmothers for Peace International Newsletter a The 
Nuclear Resister - dio/ch! 

heddwelthredu: Mae saith o brotestwyr yn dal i fod yn Y 
carchar am weithredu yn erbyn yr SOA. Am fwy o wybodaeth, 
cysyllter a: SOA Watch, POB 4566, Washington DC 20017, UDA. 
http://www.soaw.org 

Mae pob llythyr yn rhoi gobaith i Mordechai 
Ychydig o ffeithiau am Mord~ch_ai Vanu~u: 
1. Ym 1987, ar 61 gweithio yng ngwaith ruwclear cyfrinach_ol 
Israel yn Dimona, a oedd yn gweithredu tan g~chl bod yn _ffatn 
tecstilau, dywedodd Mordechai wrth Sunday Times Llundain fod 
arfau niwclear yn cael eu cynhyrchu yno, a chyhoed_dwyd Y 
wybodaeth honno. Mae'n bosib fod gan Israel gymaint a 200 o 
arfau niwclear. . 
2. Fe'i denwyd gan ysbi'wraig o Moss~d: Gwasan~eth CF1' 
Israel, i fynd ar wyliau i'r Eidal. Fe'i herwgip1wyd oddi yno a 1 
ddwyn i Israel lie cafodd ei garcharu am 18 mlynedd. . 
3. Ar 61 bran unarddeg mlynedd a hanner ~ewn_cell ar e1 ben 
ei hun, fe'i rhyddhawyd o garchariad ar wahan ym mis Mawrth 
llynedd. . 
4. Er mis Mawrth, cafwyd adroddiadau nad oes ffenestr yn e1 
gell o hyd, ac mae goleuadau'n disgleirio arno ddydd a nos. Bob 
nos, bydd y gwarchodwyr yn ei ddeffro. . . . 
5. Nid yw ei brofiad ofnadwy wedi tanseilio e1 gred yn achos 
heddwch a chyfiawnder. . . . 
6. Mae ei lythyron yn dal i gael eu sensro, n:~ yw w~~ e1 ,. 
ryddhau am gyfnod o wyliau gartref a dim and a 1 gyfre1thiwr a 1 
deulu agos y caiff siarad ar y ff6n. • . . 
7. Mae wedi cael ei fabwysiadu gan bar Amencanaidd, Mary a 
Nicholas Eoloff. At ymweliad diweddar a oedd ! fod i ba~ _dwyawr, 
dim and am hanner awry cawsant ei weld am 1ddo gyfemo at yr 
herwgipio. 
8. Ym mis Hydref 1997, dyfamodd llys yn Israel iawndal o 
$985,000 i deulu Haim Itach, a oedd wedi wedi gweithio gydag 
ymbelydredd lefel-isel am flynyddoedd yn Dimona ac wedi m~ 
o fath o lewcemia. Mae'n debyg fod y dyfarniad hwn o ganlyruad 
uniongyrchol i'r ffaith i Mordechai ddatgelu gwir natur Dimona. 
9. Mae Eglwys Esgobol America wedi creu gwobr ryngwladol 
newydd er anrhydedd i Mordechai Vanunu. 
Rhaid condemnio'r ffaith fod Irac wedi adeiladu arfau dinistr torfol, 
and yn sicr ysgogwyd hynny gan fodolaeth gwaith niwclear 
Dimona. 
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heddweithredu: Cefnogwch Mordechai Vanunu 
Da chi, anfonwch gerdyn neu lythyr at Mordechai Vanunu yn 
ystod 1999. Gallai fod yn y carchar am saith mlynedd arall os metha 
ei ape! ym mis Ebrill. Mae'n derbyn pob llythyr, er ei bod yn bosib y 
caiff eich llythyr ei sensro os soniwch am arfau niwclear neu'r ffaith 
iddo gael ei gipio. Mae'n bosib na fydd yn gallu ateb pob llythyr a 
dderbynia, and mae pob llythyr yn rhoi gobaith iddo. 
Cyfeiriad: Mordechai Vanunu, Carchar Ashkelon, Ashkelon, Israel. 
Gellwch hefyd ddanfon llythyr neu ffacs yn gofyn am ei ryddhau'n 
fuan, cyn ei ape! ym mis Ebrill at y canlynol: 
Ezer Weizman, Arlywydd Israel, 3 Hanassi Street, Jerusalem, Israel 
Ffacs: 0092 2 566 0445 
Dror Zeigerman. Llysgennad Israel, Llysgenhadaeth Israel, 2 Palace 
Green, Llundain W8 4QB 
Cysylltwch a'r Ymgyrch i Ryddhau Vananunu a dros Ddwyrain 
Cano! Di-niwclear, 185 New Kent Road, Llundain SEl 4AC. 
Tel. (0171) 378 9324; e-bost: vanunu@innocent.com 
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Trident Ploughshares (TP) 2000 

Mae CND Cymru yn parhau i gefnogi gweithredoedd eofn a 
mentrus TP 2000. Gan na allwn gynnwys mwy na chrynodeb 
byr o'r ymgyrch yma, danfonwch at swyddfa llident Plough
shares i danysgrifio i'w llythyr newyddion achlysurol 
ysbrydoledig, 'Speed the Plough'. 

Gweithredoedd 
Parhaodd gweithredu uniongyrchol llawn dychymyg 
gwersylloedd llident Ploughshares ym mis Tachwedd a mis 
Chwefror yn Faslane, cartre'r llongau tanfor niwclear llident 
anfo~sol ac anghyfreithlon. Wrth i ni fynd i'r wasg, mae 15 o bob! 
yn digwyl cael eu dwyn ger bron llys am weithredoedd llident 
Plou~hshares. Ym mis Tachwedd hefyd bu'r ymgyrchydd TP2000 
Pol D Huyvetter yn ymprydio am 14 diwrnod ar risiau 
G_weinyddiaeth Dramor Gwlad Belg i gefnogi cynigion ar ddiarfogi 
ruwclear yn y CU. Ymatebodd Gweinidog Tramor Gwlad Belg 
~ ddweud ei fod yn parchu safiad Pol a byddai'n trafod mater 
dim gwneud defnydd cyntaf o arfau niwclear' gyda'i gymheiriad 

.. . . 

yn yr Almaen a Chanada. Dyma'r tro cyntaf i Weinidog Belgaidd 
gefnogi egwyddor dim defnydd cyntaf yn gyhoeddus. Roedd 
hynny'n ddigon o galondid i Pol roi'r gorau i'w ympryd, ac mae 
mewn iechyd da. 

Dialog 
Er gwaethaf chwe llythyr i weinidogion yn y llywodraeth 
Brydeinig, yn dechrau gyda llythyr at Tony Blair ym mis Mawrth, 
ni fu'r un cyfarfod _rhwng gweini_dogion a gweithredwyr. Cred y 
llywodraeth fod llident yn gyfre1thlon, nad oes diben pennu 
unrhyw ddyddiad ar gyfer cyflawni ei hymrwymiad i gael gwared 
o arfau niwclear, ac na all siarad ii mudiad sy'n cyflawni 
gweithredoedd anghyfreithlon (gan gynnwys annog 'pobl yn y 
lluoedd i beidio ii chyflawni eu dyletswyddau cyfreithlon [sic]'). 
Gofynnir i weithredwyr a chefnogwyr i gysylltu ii'u ASau eu 
hunain a'u hannog i bwyso am gyfarfod rhwng grwpiau negydu 
llident Ploughshares a'r llywodraeth. 

Ymgyrch yw llident Ploughshares 2000 i ddiarfogi system arfau 
niwclear llident Prydain erbyn y flwyddyn 2000 mewn modd di
drais, agored, heddychlon a chwbl atebol. Mae mwy na 100 o bob! 0 
12 gwlad wedi ymrwymo i ddiarfogi llident yn y modd hwn ac 
mae mwy na 900 o gefnogwyr - yn cynnwys llawer o bob! enwog 
ac Aelodau Seneddol. Mae llident Ploughshares yn gweithredu i 
gefnogi'r gyfraith ddyngarol ryngwladol a datgelu 
anghyfreithlondeb llident. Gyda phwysau'n cynyddu ym 
mhedwar ban y byd, a'r gwladwriaethau niwclear dan fwy 0 

feirniadaeth ac wedi eu hynysu fwyfwy, bydd 1999 yn flwyddyn 
arbennig iawn o ran diarfogi niwclear. Mae llident Ploughshares 
2000 yn barod i chwarae rhan bwysig yn hynny. 
Os carech fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau'r dyfodol, neu os 
hoffech gyrnryd rhan neu gefnogi'r achos, cysylltwch ii Trident 
Ploughshares 2000 yn 4246 Bethel Street, Norwich, Norfolk NR2 
lNR. Tel (01603) 611953; 
e-bost: tp2000@gn.apc.org; http://www.gn.apc.org'tp2000/ 
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Diogelu ein ha~I i fywyd a heddwch _ a 
pheri embaras I r awdurdodau yn Barr 
Yn oriau cynar Chwefror laf, restiwyd Rosie James a Ra~W 
Wenham O Wersyll Heddwch Menywod Aldermaston el 
o'u grwp cefnogi ar 61 iddynt ~ofio 300 meter heb i nere~a t~ 
drwy ddyfroedd seimllyd Doc1au Barrow tuag at Veng heno 

b 
dwaredd Jong danfor Trident. Aethant ar fwrdd y II eance, y 

e . . I ,. ong heb . 
neb eu herio a phemtio s og~na~ ~n cynnwys 1llegat death 1 

machine' ar ochr y llong, a mwe1dio offer ar y twr 11=,; , 
b •w '"~a 

morthwylion. Taen~dfy adn~;' omen ~ant Peace" ar draws y 
Uong danfor. Wrth 1 m n 1 r wasg, mae r pump wedi 
ymddangos ger bron Llys ~nadon Barro:w, wedi eu cyhudcto 

0 
achosi gwerth £25,000 o dd1frod. Medda1 Rachel Wenham "F 
un O ddinasyddion y_byd, rwyf wedidufuddhau i egwyctd~rioe~ 
Nuremberg drwy we1thredu 1 atal y rosedd o lofruddiaeth 
dorfol rhag cael ei bygwth neu ei chyflawni'. Roedd Vengea 
yn Barrow yn disgwyl cael ei danfon i afon Clud yn gynnar nee 
mis Mawrth. Mae'r tair llong danfor sydd eisoes mewn ym 
gwasanaeth yn cario rhwn~ 12 ac 16 o ?aflegra~ yr un, bob un 
ohonynt a'r gallu i gludo mfer o ergyd1on 100 kiloton i 
dargedau gannoedd o filltiroedd i ffwrdd . 

Ymgyrchu yn yr Alban 
Bydd pedwaredd long danfor Trident wedi cyrraedd Faslane 
erbyn Chwefror 18ain neu'r laf o Fawrth. Bydd hyn yn gyfle i 
ymgyrchu yn erbyn Trident yn yr Alban yn y cyfnod cyn 
etholiadau Senedd yr Alban. Mae George Robertson, yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn, wedi awgrymu yn y 
Glasgow Herald pe bai Alban yn ennill ei hannibyniaeth, 'y 

11UD~NT IS TERRORISM STOP .THE WAR MACHi~E END THE THIRD WORLD·WAR • NOW 

WE4:SUPPORP$FASLA#E 

PEA•E*•A#III . --·- - -- . 
byddai Faslane yn gur pen mawr iawn. Mae'n fuddsoddaid 
m_awr o ran arfau braw-ataliol Prydain .. . byddai gweddill y DU 
[sic] yn annhebyg o ddweud beth am symud Faslane i afor Tyne, 
Wear ~eu_Fe,:si, neu rn wir, afon Tafwys, a thalu'r holl gostau'n 
gysylltied1g a hynny . Aeth ymlaen i awgrymu y getlid rhentu 
Faslane i Brydain yn yr un modd ag y mae Wcraen yn rhentu 
~evastopol i Rwsia, h.y. i lwgrwobrwyo neu orfodi pobl yr Alban 
1 dderbyn yr arfau dinistr torfol anfoesol ac anghyfreithlon hyn. 
Medda1 John Ainslie, CND yr Alban: "Roedd sylwadau 
Robertson yng ~gh~d-destun Alban annibynnol ac mae'n antli~g 
eu bod yn bwys1g or safbwynt hwnnw. Ond mae'r oblygiadaun 
mynd ymhellach na hynny. Os oes unrhyw fodd y gellir sym0d 

Trident ° Faslane, hoed drwy annibyniaeth neu unrhyw fodd 
arall, yna byddai Prydain yn rhydd o arfau niwclear.' 
Ffynhonne/1: CND Yr Alban. 

LLE CYFEILLGAR I FENVWOD 
lle i fyw ynddo 

a lle i gwrdd yn gymdeithasol 
O~s unrhyw fenywod a diddordeb yn ein 

prosiect, gydag arian/brwdfrydedd/syniadau 
am ffyrdd amgen o fyw mewn tref lan-m6r ynQ 

ngorllewin Cymru? 
Am wybodaeth bellach ffoniwch: 

Sonia (01970) 615168 
Olwen (01970) 611994 



vmgyrchu dros Ddiarfogi Niwclear 
ym 1999 
cynhadledd CND Prydeinig yn ategu ein 
hymrwymiad i ymgyrchu 
Mae'r byd wedi ~ynd }'.11 l!e mwy cymhleth er adeg sefydlu'r 
Ymgyrch dros Ddiarfogi N1wclear. Soniai'r Canon Collins un 0 
sylfaen~r yr ymgyrch ym 1958 am 'ymgyrch fer, rymu/a 
chymer~1 l_lawer o _sefydlwyr Ct-:JD hi'n ganiataol y gellid 
cyflawm e1 amcamon drwy enrull y Blaid Lafur i'r achos ac yna 
helpu'r blaid honno i ennill grym. 

Erys amcanion yr ymgyrch yr ~n fath, i bob diben, er y dyddiau 
cynnar hynny: gwaredu Prydam o bod arf dinistr torfol 
niwclear, cemegol a biolegol, gan arwain at ddileu'r fath arfau 
o'r ho~ fyd; symud gwersr~oedd milwrol yr UD o Brydain, ac i 
Brydam gefnu ar gynghremau milwrol sy'n bwriadu neu'n 
bygwth defnyddio arfau niwclear (h.y., NATO). 

Mae nodau ymgyrchu CND ar gyfer 1999, a benderfynwyd yng 
Nghynhadledd CND Prydeinig, fel a ganlyn: 

1. Dileu arfau niwclear Prydeinig, a gwahardd arfau 
niwclear Jedled y byd: 

Y llywodraeth Brydeinig i ddileu Trident. 
. ~olisi penodol y llywodraeth yw na fydd Prydain yn 

ce1s10 system arall yn lle Trident na'n gwella'r system 
bresenol, nac yn caniatau lleoli unrhyw arfau niwclear 
tramor ar dir Prydain neu mewn dyfroedd Prydeinig. 

Cytuno ar gytundeb atal cyflenwi deunydd ymholltol 
holl-gwmpasol. 

Aelodau allweddol o'r lluoedd arfog wedi eu 
hargyhoeddi gan ddadleuon gwrth-niwclear, yn cyhoeddi 
gwrthwynebiad agored i Trident, neu unrhyw system arall 
yn lie Trident. 

Negydu ar wahardd arfau niwclear yn fyd-eang. 

2. Cynyddu Diogelwch Ewrop ac Ewrop Ddi-niwclear 
Ehangu dylanwad, adnoddau a chyllid y Sefydliad 

Diogelwch a Chydweithredu ar Ewrop (PSCE). 
Peidio il. chaniatau i'r Undeb Ewropreaidd fynd yn bwer 

milwrol niwclear. 
Dim ehangu niwclear, neu unrhyw fath arall o ehangu, 

gan NATO. 
Sefydlu ardaloedd di-arfau niwclear ffurfiol yn 

Ewrop. 
Prydain i adael NATO a chau pob gwersyll 

milwrol tramor ar dir Prydain. 

3. Atal y fasnach mewn plwtoniwrn 
Sefydlu polisi rheoli gwastraff niwclear 

Prydeinig. · 
Rhoi'r gorau i ailbrosesu tanwydd 

hesb. 
Atal ailddefnyddio plwtoniwm 

neu gludo plwtoniwm. 
Cefni ar egni niwclear fel 

ffynhonnell ynni. 
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Heddweithredu: mae copi o'r ~canion Strategol' llawn ar gael 
gan CND Cymru, gweler 'Cysylltiadau' 

Her i bolisi niwclear NATO gan yr 
Almaen a Chanada 
Mae llywodraeth newydd Democratiaid Cymdeithasol a 
Gwyrddion yr Almaen yn credu ei bod hi'n hen bryd cael 
athrawiaeth niwclear newydd, ac y byddai polisi dim-defnydd-
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cyntaf yn darbwyllo gwledydd eraill rhag ymarfogi ag arfau 
niwclear. Byddai hyd yn oed yn anogaeth i wladwriaethau ar y 
trothwy niwclear i ymwrthod il.'u harfau dinistr torfoi. Mae Joshka 
Fischer, Gweinidog lramor Plaid Werdd yr Almaen, wedi bod yn 
pwyso'n galed am ddiwygio'r polisi defnydd-cyntaf, gyda 
chefnogaeth y wasg sydd o'r farn fod y polisi'n ddianghenraid ac 
yn hen-ffasiwn. 
Mae pwyllgor seneddol yng Nghanada wedi cyhoeddi adroddiad 
yn datgan nad oes pwrpas i arfau niwclear ac y dylid eu gwahardd. 
Cynhelir Uwchgynhadledd Benblwydd NATO yn Washington ym 
mis Ebrill. 

Penderfyniad 'Clymblaid yr Agenda Newydd' yng 
Nghynulliad Cyffredinol y CU, Rhagfyr 1998 
Canlyniad ardderchog i ymgyrchwyr dros heddwch, a rhag 
cywilydd i'r llywodraeth Brydeinig! Mabwysiadodd Cynulliad 
Cyffredinol y CU benderfyniad Clymblaid yr Agenda Newydd 
drwy bleidlais o 114 o blaid, 18 yn erbyn a 38 yn atal eu pleidlais. 
Gosodwyd y cynnig hwn ger bran gan Iwerddon a Sweden, yn 
galw ar y gwledydd niwclear i gwblhau 'yn ddi-oed' drafodaethau 
ar ddileu eu harfogaeth niwclear. Dyma'r cam cyntaf o bwys gan y 
CU ar arfau niwclear er diwedd y rhyfel oer. Pleidleisiodd Prydain 
yn erbyn y cynnig, yn rhannol ar sail y ffaith ei fod yn argymell 
mesurau sy'n groes i safbwynt y llywodraeth Lafur sy'n mynnu 
cadw ''braw-atalydd niwclear lleiafsymol credadwy" i Brydain, am 
nad oedd yn cyfeirio at brofion niwclear India a Phakistan, ac am 
f~d Prydain, p'run bynnag, eisoes yn ymrwymedig i ddiarfogi 
ruwclear. Dywed y llywodraeth Brydeinig hefyd ei bod yn dal i fod 
yn barod i gefnogi unrhyw fesur a fydd yn gyfraniad ymarferol i 
sicrhau diarfogi niwclear. 

heddweithredu: am gopi llawn o Gynnig Clymblaid yr Agenda 
Newydd, dadansoddiad o'r bleidlais, ac 'esboniad' llawn o'r rheswm 
pam y pleidleisiodd Prydain yn erbyn, cysylltwch il. George 
Farebrother, Prosiect Llys y Byd, 67 Summerheath Road Hailsham 
Sussex BN27 3DR (tel a ffacs: 01323 844269). ' ' 

Llais Profiad 
Dridau yn ol, darganfum fod 51 mlynedd wedi mynd heibio er i mi 
fentro ar yr_fa filwrol. ~ ddeugain mlynedd o ddechrau'r yrfa 
honn~ cefais brofiad di-dor o ddamcaniaeth ac arfer rhyfel. 
Astudio?d neb y p~c yn fwy awchus na mi, ac roeddwn mewn 
sefyllfa 1 wybod gwtr ystyr rhyfel. l<.r unig gasgliadau y ga!Iwn 
ddod idd~t yw hyn · nad yw rhyfel nemor byth, os byth O gwbl, 
yn datrys dim byd. Yn arnlach na pheidio, mae'n arwain ar 
~feloedd newydd. Nid yw paratoi ar gyfer rhyfel byth fel pe bai'n 
e1 atal, ond yn hytrach, mae'n ei ysgogi, ac yn ei ganlyniadau mae 
rhyfel bron mor drychinebus i'r trechwr ag ydyw i'r un a dr cl1ir. 
Felly, dywedaf ei bod yn ddyletswydd ar bawb heddiw i e . 
ganolb~~o ar y ffo~dd orau o gadw'r heddwch. Yr hyn sydd 
arnom e1 e1s1au yw llat o ddrwgdybiaeth, llai o amheuaeth llai 0 
ofn yn ein diplomyddiaeth ryngwladol. Mae arnom ange~ ysbryd 
mwy hael ac un Cristnogol 

Y Cadlywydd Syr William Robertson yn siarad ym Mae Colwyn, 
lOfed Tachwedd 1929 diolch i Lib Raw/and Hughes, Llangollen 
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Wraniwm hesb marwol - yn lrac, Llanisien a Kirkcudbrightshire 
D ndrennan Eskmeals a West Freugh yn ne-orllewin 

Fel yr adroddwyd rnewn rhifynnau blaenorol o Heddwch, 
llygrwyd rhannau helaeth o Irac gan wraniwrn hesb (WH) a 
ddefnyddiwyd yng nghasys bwledi a borniau tanciau Prydain 
a' r UD yng ngwrthdaro 1990-91. Taniwyd 1,200,000 o fwledi WH 
yn Irac. 

Trallod i filwyr, plant a'u teuluoedd 
Mae'r waddol, o ran iechyd pobl a niwed i'r amgylchedd, yn 
arswydus. Mae gan wraniwrn hesb hanner oes o 4,500,000,000 o 
flynyddoedd, sydd yn hwy na bywyd y ddaear. Dim ond llynedd 
dynodwyd arfau sy'n cynnwys WH yn swyddogol yn arfau dinistr 
torfol neu anwahaniaethol gan Gomisiwn Hawliau Dynol y CU. 
Cred llawer o'r rnilwyr a gymerodd ran yn Rhyfel y Gwlff ym 1990-
91 fod eu hafiechydon wedi eu hachosi, yn rhannol o leiaf, gan 
lyn~ neu anadlu llwch wraniwrn hesb yn ystod yr yrnladd. Mae 
rhai n:ieddygon yn credu rnai llwch o'r un ffynhonnell sy wedi 
achos1 cynnydd dramatig rnewn achosion o lewcemia a chanser 
~th pl~nt a babanod yn Irac. Mewn dilyniant rhyfedd o 
ddigwyddiadau yn gysylltiedig ag astudiaethau yn yr UD ar filwyr 
Y ~d fod WH yn eu cyrff, collwyd sarnplau labordy a 
nodiadau'r holl gleifion, a diswyddwyd y ddau feddyg oedd wedi 
gwneud y profion. 
Gallai cydnabod gwaddol WH gostio biliynau o ddoleri i 
lywodraeth yr UD rnewn iawndal a glanhau llygredd. Gwerthwyd 
arfau o' r fath i o leiaf 11 o wledydd. 

Wraniwm hesb - yn yr awyr ac ar y fwydlen 
Yn y cyfamser, cynhelir profion ar arfau WH ym rneysydd tanio 

y u stod y 12 rniynedd diwethaf, taniwyd 6,253 0 fornf Alban_ 
n bundrennan, a glaniodd y rhan fwyaf o'r rheini 'ynau ~Ii 
~ Solway Firth. Mae'r dyfroedd hynny wedi eu llygru dd1oget 

h
y fyd. Mae ymgyrchu digymrodedd gan unigolion yn naivr 

e di d d ., t · I ' yr Alb , Galloway Gazette we o a r ma er J sy w r cyhoedct an 
~;au Cymreig Liew Smit~, Paul Flynn, a Da!Jdd Wigle · ~ae:r 
ymuno a'r rheini fu'n holi yn Nhy r Cyffredin am WHY edi 
Alasdair Morgan, AS yr ard_al, Alex ? mith A~E a chyngh~c tnae 
lleol wedi uno i alw am we1thredu 1 lanhau r llygredd. rwyr 

WH yn mynd i bob twll ~ ch?rnel 
Defnyddir WH i wneud casys ergyd10n Trident hefyd ac Ill 
pryder mawr fod naddion WH wedi llygru safle cyn-ffatri ae 
ergydion Trident SM Llanisien, Caerdydd a SAA Alderrna~asys 

, Ers degawd mae mudiad~u ac unigolion. o bed war ban y by~n 
wedi bod yn gofyn cwestiynau am wraru~rn hesb. Wrth 
amlinellu cynllun dadlygru ar gyfer Kuw_a1t ym 1991, dwedodd 
Awdurdod Egni Atornig y Deyrnas Unedig y dylid gweithredu 
cynllun o'r fath 'yn gwbl gyfrinachol'_ cyn 'iddo (a~fogaeth 
wraniwm hesb) fynd yn broblem wle1dyddol wedi ei chreu gan 
lobi'r amgykhedd'. 

heddweithredu: Mae CND Manceinion a'r Cylch wedi cychwi1 
ymgyrch yn erbyn arfau WH. Am fwy o wybodaeth cysylltwchae 
CND GM&D, One World Centre, 6 Mount Street, ManceinionM2 
SNS (0161) 834 8301 (e-bost:gmdcnd@gn.apc.org) neu cysylhwch 
ag CND Cymru. 

"Mae'n ddiwedd byd yma ... Mynydd Epynt a'r troad allan yn 194011 

gan Herbert Hughes, (Gwasg Gomer) 

Hollo! addas oedd i Herbert Hughes ddewis fel teitl i'w gyfrol y 
geiriau dirdynnol a lefarwyd gan un a wragedd oedrannus 
cymuned glos yr Epynt wrth Dr lorwerth C. Peate pan fu yno ar 
ran yr Arngueddfa Genedlaethol yn cofnodi mewn llun a gair, 
hanes y troad allan ym 1940. "Fy rnachgen bach i" meddai 
wrtho, "ewch yn 61 (i Gaerdydd) gynted ag y medrwch, mae' n 
ddiwedd byd yma". Cafodd y geiriau effaith ddofn ar Dr Peate 
fel y gwyr pawb a ddarllenodd ei ysgrif deimladwy ar Fynydd 
Epynt yn ei gyfrol 'Ym Mhob Pen' wrth iddo olrhain yr hanes a 
galaru bod Cymru ar fin colli cymuned cwbl Gymraeg ei hiaith 
a' i diwylliant am byth. 

Y mae cyfrol Herbert Hughes y~ dod a holl hanes trist y cyfnod 
enbydus hwn at ei gilydd yn gryno, ac mae ein dyled fel cenedl 
yn fawr iddo. Ceir 61 ymchwil manwl a gofalus trwy'r gyfrol, 
sy' n lanwaith hefyd ar ran y cyhoeddwyr, gyda darluniau clir a 
phwrpasol. Yr unig wall a sylwais i arni oedd cam-enwi awdur 
'Cwm Eithin' (Hugh Evans, nid Owen). 

Gresyn iddo orfod hepgor yn agos i hanner ei lawysgrif 
wreiddiol. Buasai cael mwy o hanes ymdrechion Cymdeithas y 
Cymod, gyda lluniau, dros y blynyddoedd, wrth iddi gynnal 
oedfaon coffa ac edifeirwch ar safle Capel y Babell, a phrotestio 
dros yr erchylltra hwnnw sydd nepell o'r fan heddiw - y pentref 
ffug yn cynnwys eglwys 'estron' a godwyd gan y fyddin at 
ddibenion ymarferion milwrol, - yn fodd i godi yrnwybyddiaeth 
cenhedlaeth newydd o Gymry , nid yn unig ynglyn ag oferedd 
rhyfel yn gyffredinol, ond hefyd ansensitifrwydd yr 
awdurdodau milwrol o hyd tuag at bob! a thir ac enaid Cymru. 
Wrth gydyrndeimlo a chyn-drigolion Cwm Cilieni o golli eu 
cartrefi, ac wrth ddarllen yr hanesion difyr yn y llyfr am 
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ysgolion yr ardal, gwelir agwedd sarhaus yr awdurdodau 
~ddysg, hwythau, wrth iddynt geisio creu Saeson bach rhu~ a 
d{rchafu_ I;ydeindod. Tasg digon anodd fu hynny mae'n s1;1, 

Y tyStla r adroddiad hwn gan un o arolygwyr ei MawrhY J,-1 
:: blynyddoedd a fu: June 26 1917: "the scholars all obviously'' 

eat home when spoken to in Welsh ".Y mae cofio'r ffordd Y 
gorfodwyd y l t , . d · . \Ill 

h 
. P an a u rhieni i blygu i'r drefn Bry einig r 11en 

ac os tristw h 11 th 'ddaf 
orfodol' i b c b e ?I, ac rnae llyfr Herbert Hughe; ~d y 
Cenhedloed~w a g~r Gymru a'i phobl. Llynedd, roe 
Dat an• d l!nedig yn dathlu hanner can mlynedd Y 0 
gofi~ t Hawlzau Dynol, ac yn holi a oes achos i ddath~\ell 
• . pynt, ddoe a heddiw fe ddywedwn i bod fford 
iawn I fynd o hyd. , 

NIA RHOSIER 



Rhowch air ar bapur 
Dychmygwch pe bai gwleidyddion yn boddi dan don o lythyron yn protestio 
yn erbyn Trident. Byddai hyn yn eu hargyhoeddi y byddai cefnogi diarfogi 
niwclear yn ennill pleidleisiau nid eu colli. Mewn ymgais i wneud y galw am 
ddiarfogi niwclear yn Nghyrnru yn fyddarol, mae CND Cyrnru'n sefydlu 
grwp pwyso newydd. 

Mae Lobi Cymru yn gofyn i aelodau CND Cymru ym mhob etholaeth 
Gymreig i sgrifennu at eu ASau bob ychydig fisoedd. Bydd modelau o 
lythyron ar gael neu gallwch sgrifennu eich fersiwn eich hun. Danfonir Lobby, 
llythyr newyddion seneddol CND Prydeinig atoch yn rhad ac am ddim. Mae 
hwn yn cynnwys nodiadau cefndir ardderchog ar yr holl ddatblygiadau 
diweddaraf. 

Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd lobi:o eich AS. Fwy nag unwaith, mae ffigurau gwleidyddol o bwys 
wedi awgrymu fod ganddynt yr ewyllys i weithredu ar ddiarfogi niwclear ac y byddent yn croesawu 
pwysau gan y cyhoedd i wneud i hynny ddigwydd. Rhaid i ninnau wneud yn siwr bod hynny'n 
digwydd. 

I ymuno a Lobi Cymru, cysylltwch a Sarah Isaacs, Bridgend Cottage, Llangamarch, Powys LD4 4ED, tel 
(01591) 620561. Anogwch ffrind i ymuno hefyd, neu gallech fynd ati i sefydlu grwp lobi:o yn eich 
etholaeth. 

Dadgomisiynu Trawsfynydd - Ymchwiliad Cyhoeddus 
Mae'r Ysgrifennydd Gwladol Alun Michael wedi cyhoeddi y 
bydd ymchwiliad cyhoeddus i gynlluniau BNFL Magnox 
Generation i oedi am 135 o flynyddoedd cyn dileu 
adweithyddion Trawsfynydd yn llwyr. Ni chyhoeddwyd ble na 
phryd y cynhelir yr ymchwiliad na beth fydd ei amodau 
gorchwyl, and gwnaed yn glir yr ystyrir bod arwyddocad 
ehangach i'r cynigion hyn nag ystyriaethau Ueol yn unig. 

Nod unrhyw ymchwiliad cyhoeddus yw sicrhau'r penderfyniad 
gorau o safbwynt buddiannau'r cyhoedd. Mae Heddwch yn 
annog pawb sy'n pryderu am y cynlluniau ar gyfer 
Trawsfynydd i fynegi eu gwrthwynebiad i'r Ysgrifennydd 
Gwladol ei hun a galw am yr 'amodau gorchwyl' ehangaf posibl 
i'r ymchwiliad. 

Hwn fydd yr ymchwiliad cyhoeddus cyntaf i 
ddadgomisiynu gorsaf niwdear Brydeinig, a dylai gan 
hynny fad yn drylwyr ac yn bell-gyrhaedd~I. 

Mae'r oedi cyn dileu terfynol a awgry~mr o bwys , . 
sylfaenol i bob! Cymru ac i genedlaethau 1 ddo~. Mae n co~1 
cwestiwch tegwch rhwng y naill genhedlaeth a r Hall, a dyltd 
ei archwilio ar sail egwyddorion 'datblygiad cyn~adwy'. 
Rhaid i asesiad o effaith amgylcheddol a chymde1thasol Y 
cynlluniau ystyried y 150 mlynedd nesaf. 

Rhaid gosod achos diogelwch Hawn ger bran y ~heolydd 
niwclear. Rhaid archwilio pob agwedd ar y cynlluruau, yn_ 
cynnwys diogelwch, yn fanwl. Dylai'r hall bapurau cefnd1r a 
ddefnyddiwyd wrth ddatblygu'r cynllun i oedi 
dadgomisiynu fad ar gael i'r cyhoedd. 

Rhaid gwneud asesiadau risg cymhariol o wahanol 
arnserlenni ar gyfer dadgomisiynu. . 

Rhaid i BNFL gynnig tystiolaeth fad y dechnoleg ar gael 1 
ddadgomisiynu adweithydd Magnox maint-Jlawn ~ _llwyr. 

Rhaid i BNFL gyflwyno tystiolaeth y bydd y rhe1rn a 
fydd yn gorfod ymdrin a dadgomisiynu Trawsfynydd yn 
llwyr yn y dyfadol a gwybodaeth waith drylwyr am . 
adweithyddion Magnox, a' u bod wedi cael eu parat01 ar 

gyfer y gwaith, gyda'r adnoddau angenrheidiol i allu 
ymgyrnryd a'r gwaith. 

Rhaid i BNFL gynnig tystiolaeth y bydd arian digonol ar 
gael i ddadgomisiynu' r safle yn llwyr, fel na all diffyg arian 
atal y gwaith o ddileu'r safle yn ddiogel. 

Ul'I OIWRNOD .: ! 
To SYOO BVl'I:-,._ . ' 
tlWN IG'(D~ . 

POB LWC ! : •:. 

~ - Q 

Heb dystiolaeth o'r fath, dylid archwilio'r cynigion fel pe 
bai adweithyddion Trawsfynydd yn mynd i gael eu 
gadael yno am byth, a bydd rhaid barnu'r "stordy 
diogel" bondigrybwyll yn 61 meini prawf Uawer llymach. 

· A yw hwn yn safle addas ar gyfer tomen wastraff 
niwclear? 
· A yw hwn yn ddyluniad addas ar gyfer tomen 
wastraff niwclear? 
· A ellir gwarantu cademid strwythurol creiddiau'r 
adweithyddion am byth? 
· A ellir gwarantu cadernid strwythurol y blociau 
adweithydd concrid (y tariannau biolegol) am byth? 

heddweithredu: Sgrifennwch at y Gwir Anrhyd. Alun Michael 
AS, Ysgrifennydd Gwladol tros Gymru, Y Swyddfa Gyrnreig, Pare 
Cathays, Caerdydd CFl 3NQ. Am fwy o fanylion am ymgyrchu, 
cysyllter a Hugh Richards ar (01982) 570362. 
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Menywod Greenham yn Y Llys 
Ymddangosodd Jean Hutchinson o Frynaman ger bron Yn_ad b 
Cyflogedig yn Newbury ar y 14eg a'r 15fed o Ionav.:r 1999 1 :~e 
cyhuddiad o niweidio eiddo'r Weinyddiaeth Amdd1ffyn, se 
panel o ffens amgylchynol y SM, Aldermaston. 
Dwedodd Jean wrth y llys ei bod wedi gweithredu yn 
Aldermaston i alw sylw at y ffaith fod arfau niwclear Y~ cael eu 
cynhyrchu yn y ffatri yn groes i ddyfarniad y Llys Cyfiawn~er 

Rhyngwladol yn yr Hag 
ym mis Gorffennaf 1996. 
Tystiodd pedwar tyst 
arbenigol bod ei hachos yn 
un cryf: Yr Athro Frank 
Barnaby, dadansoddyd~ 
amddiffyn ac awdur sy n 
sgrifennu ar dechnoleg 
filwrol; Dr Douglas 

Q ~ Holdstock, o Gweithredu 
~·~~~ Meddygol dros 

Ddiogelwch Byd-eang, Yr 
Athro Nicholas Grief, 
Athro yn y Gyfraith 

nol~ Sefydliadau Rhyngwladol 
- ym Mhrifysgol Bourne

mouth, a William Peden, Gweithiwr Seneddol CND. 
Rydym yn dal i ddisgwyl dyfarniad yr Ynad Cyflogedig wrth i 
ni fynd i'r wasg. Dwedodd y tyst Nicholas Grief, "hyd yn oed os 
danfonir Jean i'r carchar, mae'r achos hwn wedi bod yn un 
hynod a dylai dderbyn cyhoeddusrwydd eang. Gall eraill fwrw 
ymlaen a'r gwaith mewn gwledydd eraill, gan ddefnyddio' r 
corff o waith a wnaed ar yr achos hwn i ymgyrchu'n 
rhyngwladol dros ddileu arfau niwclear". Os ceir Jean yn euog, 
bydd yn apelio i Lys y Coron. 

Diolch yn enwedig i Myrla Eastland 
heddweithredu: am wybodaeth am y dyfarniad, cysyllter a 
Myrla Eastland ar (01222) 864793, neu i ddanfon cefnogaeth 
ariannol neu foesol: Gwersyll Menywod Greenham (01635) 
269109 Yellow Gate, Greenham Common, Berkshire RG14 7 AS. 

Gwersyll Heddwch Menywod Comin 
Greenham 1981 - 2000 
Dathlu'r Ymgyrch dros Fyd Di-niwclear 
Poster Cynllun Milflwyddiant Greenham 

Poster safonol lliw-llawn A3, yn nodi'r cerrig milltir ar hyd y 
ffordd tuag at fyd yn rhydd o'r 
bygythiad niwclear. 
Pros £5 (£2 i'r di-gyflog) a £1 

==-=-=~-----=:;:;;=;;;~==::, cludiant. 

269109 

7i~s Bydd yr elw yn mynd tuag at 
godi cerflun coffa mawr ar 
safle gwersyll taflegrau 
niwclear USAF ar Gomin 
Greenham, Berkshire. Sieciau'n 
daladwy i "Greenham Wom
en's Peace Camp", os gwelwch 
yn dda. 
Cynllun Milflwyddiant Greenham, 
Gwersyll Menywod 
Greenham, Yellow Gate, 
Greenham Common, Berk

c=Lt:ZLIL.:.:......;.:.c---.J shire, RG19 6HN. (01635) 

Safle ar y we: httpJ/www.web13.co.uk/greenham 
e-bost: greenhamwpc@hotmail.com 
neu cysyllter a Mary (01222) 495561 neu Wendy (01222) 889514 
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Cofeb Taith Comin Greenham 
caerdydd . ' 
O'r diwedd, mae'r fre~ddwyd faith o godi cofeb i go[[' , 
hir O Gaerdydd i Gomm Greenha~ yn cael ei gwireddaurdaith 
Wrth i ni fynd i'r wasg, mae trefmadau arr gweill all't U. 

d Arglwydd Faer Caerdydd, Mrs Manon Drake ygyfarfOd 
fr'es:~nol yn y cyfarfod h~nnw bydd yr Aelodau S~nen 
C mreig Ann Clwyd a J~lie Morga~, y cynghorwyr C ddo] 
C~erdydd a'r ymgeisydd10n Cynulli~dol, S~e Essex a lan&or 
a oedd ill dwy yno ar gychWJ'.n Y da1th wre1ddiol, a'r e Butt, 
cynghorydd Sue Lent, ~ithau_ n un a gwblhaodd y daith 

. ddiol O Gaerdydd 1 Gomm Greenham. 
:~i'r cyfarfod, pan fydd lleoliad i' r gofeb a chaniatad i'w c 
wedi eu sicrhau, bydd pwyllgor o fenywod yn cynllunio sut~Odi 

, I 
fynd ati. 

heddweithredu: Os carech chwarae rhan yn hyn neu gyfr tO 

mewn unrhyw ffordd, cysylltwch a'r Is-gadeirydd Ray Da:nu I 
(gweler 'Cysylltiadau') neu Ruth Osborn (Cynghrair es 
Ryngwladol y Menywod dros Heddwch a Rhyddid) (01633) 
251548. 

Twnneli Tywyll Trecwn 
Mae Cynghrair Wrth-Niwclear Penfro (CWNP) wedi parhau i 
ymgyrchu'n benderfynol i sicrhau na chaiff gwastraff niwclear 
byth mo'i storio yn Sir Benfro. Ym mis Ionawr, trefnwyd 
dirprwyaeth a phrotest i fynegi eu pryderon wrth y Swyddfa 
Gymreig. Maen nhw, a phobl ledled Cymru, wedi eu syfrdanu 
a'u gwylltio gan yr awgrym gan gwmni o'r enw Omega Pacificy 
gellid defnyddio'r 58 twnnel yng nghyn-safle'r Weinyddiaeth 
Amddiffyn yn Nhrecwn i storio gwastraff niwclear lefel-isel a 
chanolig. 
Gwrandawodd yr Ysgrifennydd Gwladol Alun Michael yn ofallli 
ar y ddirprwyaeth o CWNP, cadarhanaodd ei fod wedi nodi mor 
gryf oedd teimladau pobl leol, ond na allai gynnig unrhyw 
sylwadau oherwydd ei swyddogaeth led-farnwrol yn y broses 
benderfynu pe deuai cais o'r fath ger bron. Cadarnhaodd hefyd 
nad oedd unrhyw gorff llywodraeth wedi chwarae rhan yng 
nghynlluniau Omega Pacific ar gyfer twnneli Trecwn. 
Yn ddiweddar mae Omega Pacific wedi ymateb i ohebiaeth gan 
CWNP, ond mae wedi gwrthod gwahoddiad i gwrdd mewn 
lleoliad niwtral i drafod ei gynlluniau ar gyfer y safle. Mewn 
safiad sy' n gwneud i bobl deimlo dirmyg cynyddol tuag at Y 
cwmni a diffyg ymddiriedaeth ynddo, mae'n parhau i wrthod 
ymateb yn y wasg neu i lythyron a galwadau ffon 
gwrthwynebwyr unigol gan ddweud nad oes ganddo sylwadau 
pellach ar y mater. 

heddweithredu: i chwarae rhan ac am fanylion pellach, ffoni't 
Martin John, CWNP (01239) 820235 neu (01348) 874199 (cartre 



cymru i ehangu cysylltiadau 
gyda Gorllewin y Sahara 
Eleni bydd grwp o blant o wersylloedd ffoaduriaid Gorllewin y 

5 hara yn ymweld a Chymru fel gwesteion Gwerin y Coed a 
~SC Cymru. Mae'r p!a~t hyn wedi tre_ulio eu bywydau mewn 
gwersylloedd ffoaduna1d yn ne-orllewm Algeria a byddant yn 
elwa ar y profiad newydd. Bydd ymweld a Chymru yn gyfle i'r 
plant Saharawi ehangu eu gorwelion a gweld rhai o'r pethau 
nad ydynt ?n~ wedi darllen amd~n~nt yn eu llyfrau ysgol; 
gwneud ffrmdiau; cael hoe, er ma1 dim ond am ychydig, ar adeg 
pan all y gwres yn y gwersylloedd fod yn fwy na 50 gradd 
Celsius am wythnosau, a gwneud pobl yn fwy ymwybodol o'u 
cyflwr gyda'r teuluoedd y byddant yn ymweld a nhw, y bob! y 
byddant yn cwrdd a nhw a thrwy'r cyfryngau hefyd. 
cyn-drefedigaeth Sbaenaidd tua'r un maint a Phrydain yw 
Gorllewin y Sahara. Ym 1975, goresgynnodd Morocco Orllewin 
y Sahara gan orfodi degau o filoedd o bob! Saharawi frodorol i 
ffoi o'u gwlad. Ar hyn o bryd, mae 165,000 o ffoaduriaid yn 
rhygnu byw mewn gwersylloedd gerwin yn yr anialwch yn 
Algeria. 
Ym 1990, pasiodd y Cenhedloedd Unedig benderfyniad yn galw 
an gynnal refferendwm ar gwestiwn ymreolaeth i bob! 
Gorllewin y Sahara. Oedwyd cyn cynnal y refferendwm nes i 
Ysgrifennydd Cyffredinol newydd y CU ddod ag egni newydd i 
geisio datrys y broblem. Er mai'r bwriad yn awr yw cynnal 
refferendwm ym mis Rhagfyr 1999, mae bygythiad difrifol o 
ryfel eto os tynna'r CU yn 61 o'r broses mewn rhwystredigaeth 
oherwydd agwedd anhyblyg Morocco. John Gurr 
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heddweithredu: Sut allwch chi helpu: 

Cyfrannwch arian i gefnogi ym"'."elia~ Y plant ddo EDM 
Sgrifennwch at eich AS a gofyn 1ddo/1dd1 ar:"')' . . 

91. Mae'r cynnig hwn yn "galw ar lywodraeth e1 Mawrhydi 1 
'dd' · dd pwysau ar ddefnyddio pob dull sydd ar gael 1 1 1 wyn dd 

Morocco i gydymddwyn a'r cynigion am 'refferendwm ry 
a theg'." . . 

Peidiwch a theithio i Morocco. Mae Morocco w~di gwano 
$1 miliwn y dydd i gynnal ei byddin yng Ngorllewm Y 
Sahara. Mae'r incwm a ddaw o dwristiaeth i Morocco yn 
helpu Morocco i barhau i feddiannu'r wlad. . 

Am wybodaeth bellach am yr ymgyrch yng Nghymru ne: ! 
ddanfon cyfraniad i gefnogi ymweliad y plant, cysylltwc a 
John Gurr, Ymgyrch Gorllewin y Sahara Cymru, Manora, 
Cwmystwyth, Ceredigion SY23 4AF 

Nid dyma ddiwedd Y Siop 
Heddwch Cyf .! 
Ym 1983 roedd y rhyfel oer yn ei anterth ac ymddangosai'r 
hinsawdd gwleidyddol rhyngwladol yn fwyfwy bygythiol. B~yd 
hynny, nid oedd un pwynt canolog y gellid cydgysylltu mudiad 
heddwch Cymru drwyddo. Bu agor y Siop Heddwch Cyf. yn 56 
Lie Mackintosh, Caerdydd yn gyfrwng darparu stafell ~farfod, 
man cyswllt a chanolfan ymholiadau. Roedd hon yn we1thred o 
ffydd ar ran grwp bychan o bob! (saith cyfranddal~dd pan 
gofrestrwyd y siop yn wreiddiol fel menter gydwe1thredol 
ddim-am-elw gyda Chofrestrfa'r Cymdeithasau Cyfeillgar ym 
1983) a oedd yn fodlon rhoi'n hael o'u hamser a'u hynni dros 
achos heddwch. Erbyn 1998 roedd y nifer o gyfranddalwyr 
wedi cynyddu i 46, ond dim ond cyfran fechan yw hynny o'r llu 
o wirfoddolwyr sydd wedi gweithio yn y siop a helpu i redeg 
carafan y Siop Heddwch yn yr A.is, Caerdydd, mewn glaw a 
hindda. Talwyd am brynu'r siop gyda rhoddion personal a 
benthyciadau, archebion bane rheolaidd gan gefnogwyr, a'r elw 
o werthu nwyddau yn y siop a'r caffi. I ddechrau, roedd hyn yn 
ddigon i ad-dalu'n benthyciadau bane. Yn wir, ym 1990 bu'n 
bosibl i ni ehangu'r siop a darparu cyfleusterau caffi gwell. 
Golygodd diwedd y rhyfel oer bod llai o bob! yn ymwybodol o 
beryglon arfau dinistr torfol a golygodd hynny, ynghyd a'r llu o 
siopau elusennol sydd wedi agor yng nghylch Heol Albany, 
ostyngiad yn incwm y Siop Heddwch nes nad oedd yn bosib ei 
chynnal yn ei ffurf bresennol mwyach. Yn anfodlon, 
penderfynwyd gwerthu'r siop ac fe gaeodd ei drysau ym mis 
Medi 1998. Ond nid dyna ddiwedd y Siop Heddwch Cyf Efallai nad 
ydyw'n gwerthu nwyddau na rhedeg caffi bellach, ond erys ei 
nod gyntaf, sef "daparu gwasnaeth gwybodaeth, addysg a 
hyrwyddiadau heddwch". Rydym wedi agor swyddfa newydd 
yn y Demi Heddwch, Pare Cathays, Caerdydd, ac oddi yno 
bwriadwn, yn y man, ddefnyddio'r incwm o fuddsoddi'r swm 
oedd yn weddill ar 61 gwerthu'r siop i hyrwyddo'r amcanion 
hyn. 

Cewch ragor o wybodaeth gennym yn rhifynnau'r dyfodol o 
Heddwch. 

Jack Thomas, Ysgrifennydd, Y Siop Heddwch Cyf. 
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Newyddion Diweddara 
Bron yn drychineb niwclear dros y Calan yn 
Hunterston B 
Ddeuddydd cyn diwedd 1998, heb yn wybod i'r rhan fwyaf 
ohonon ni ym Mhrydain, rhoddwyd gorsaf ynni niwclear 
Hunterston B yn yr Alban ar rybudd graddfa-lawn. Gadawyd yr 
orsaf heb bwer i system oeri'r adweithydd niwclear am rai oriau 
pan dorrodd stormydd y pwer ddwywaith mewn deuddeg awr. 
Taniodd y toriad cyntaf y generaduron argyfwng yn iawn, ond 
oherwydd gwyliau'r Nadolig, doedd dim digon o staff ar gael i 
ailosod y system cyn i'r grid fynd i lawr eto 12 awr yn 
ddiweddarach. Galwyd staff o'u cartrefi a buont yn gweithio am 
bum awr i geisio ailosod y systemau diogelwch a llaw. 
Cyfaddefodd gweithiwr yn yr orsaf fod y staff wedi brawychu: 
"roedd y cyrn yn seinio a'r heddlu a chriwiau brigad dan ac 
ambiwlans yn cyrraedd. Wydden ni ddim beth oedd yn 
digwydd. Roedd rhaid galw enwau'r holl staff gan ddefnyddio 
clipfwrdd a darnau o bapur i wneud yn siwr fod pawb yn 
bresennol gan fod y system gardiau gyfrifiadur wedi methu 
hefyd". Oherwydd distawrwydd llethol y cyfryngau, ychydig 
iawn y tu allan i'r Alban a glywodd y newyddion mai prin y 
llwyddwyd i osgoi damwain niwclear yn yr orsaf ynni ar y Firth 
of Clyde. Cyffelybodd y Scottish Mirror y drychineb a allai fod 
wedi digwydd i'r ddamwain yn Chernobyl lie "mae'n amhosib 
gwybod faint sydd wedi marw o afiechydon genetig a chancrau 
a achoswyd gan ymbelydredd". 

Plwtoniwm: prin 700 milltir uwch law'r 
ddaear ar gyflymdra o 42,000 mya 
Mae'r Asiantaeth Ofod Ewropeaidd (ESA) mor bryderus ynglyn 
ag ofnau y bydd Cassini, y chwiliedydd gofod £2 biliwn sy'n 
cario 33kg o blwtoniwm, yn syrthio i' r ddaear nes ei bod wedi 

cynnull cyfarfod 
~ ~~~ brys o wyddonwyr, 6_~, gweision sifil a 

1 \ IJ. .~ r~~/f,) chynrychiolwyr l £'- ~-. '17'. - ~ ~ \ llywodraethau. Bydd -eJ ~ ~ ' r; ;\\ l y cyfarfodydd ~yn 
- , ~ ':fj· 'V yn ymgynghon 

. i I · ynglyn a sut i 
~ • ~\ ./, I dd' I t 'th 10ge u a1 
Cassini a sicrhau'r cyhoedd nad yw'n berygl iddynt. 
Lawnsiwyd y chwiliedydd ym mis Hydref 1997 a rhaid iddo 
hedfan yn agos at y ddaear eto ar Awst 16eg eleni i fagu 
cyflymdra ar gyfer y daith bum-mlynedd i'r blaned Sadwrn. 
Gallai'r camgyrneriad lleiaf achosi i Cassini a'i lwyth o 
blwtoniwm ddisgyn i'r ddaear. Mae Najamedin Meshkati, Athro 
Peirianneg ym Mhrifysgol De California, yn un o lu o unigolion 
sy'n pwyso am i'r chwiliedydd gael ei ddargyfeirio oddi wrth y 
ddaear am fod y perygl y gellid gwasgaru plwtoniwm yn 
awyrgylch y ddaear yn ormod o fenter. Cyllidir prosiect Cassini 
ar y cyd gan NASA a'r ESA sy'n dweud bod siawns llai nag un 
mewn miliwn o ddamwain. Roedden nhw yr un mor hyderus 
yn achos y roced Titan a ffrwydrodd ar 61 cael ei lansio llynedd. 
Mae'n debyg nad yw'r gwyddonwyr hyn yn teimlo'r un pwl o 
gydwybod am lygru planed "ddi-niwclear" gyda chynnwys yr 
adweithydd niwclear cryfaf a osodwyd ar fwrdd chwiliedydd 
gofod erioed. Daeth protestwyr yn agos at lwyddo i atal lansio 
Cassini drwy'r llysoedd ym 1997. Wrth i'r llong ofod anelu yn 61 
am y ddaear, mae'r ymgyrch i atal Cassini yn parhau. 

heddweithredu: Cysylltwch a'r ymgyrch drwy CND Swydd 
Efrog, 22 Edmund Street, Bradford BOS 0BH (01274) 730795. 
www.gn.apc.org/cndyorks/ 
neu dudalen yr ymgyrch ryngwladol ar y we: Cassini No Fly By 
www.nonviolence.org/noflyby/ 
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Mae'n swyddogol: mae Muroroa a 
Fantagufa wedi eu llygru 
Gadawyd saw! cilogram o blwtoniwm yng ngwaddodion lagwn 
atolau Muroroa a Fantagufa yn Ne'r Mor Tawel o ganlyniad i 46 
prawf niwclear awyr a wnaed yno gan Ffrainc rhwng 1966 a 
1974. Mae'r 147 prawf tanddaearol a wnaed rhwng 1975 a 1996 
wedi achosi i elfennau ymbelydrol eraill ollwng, yn cynnwys 
americiwm, tritiwm a caesiwm 137. 
Er syndod i bob), neu, a bod yn sinigaidd, er dim syndo~ o 
gwbl, mae adroddiad a gyhoeddwyd gan yr IAEA ar dd1wedd 
1998 wedi gwadu y bydd unrhyw effeithiau ar iechy? y gellir eu 
priodoli i ymbelydredd o lygredd ymbelyd_rol y pro~on . . 
niwclear. Mae Eglwys Efengylaidd Polynesia Ffrengig wed1 nod1 
fod adroddiad yr JAEA yn croesddweud honiadau ~laenorol yr 
awdurdodau milwrol Ffrengig a fynnai nad oedd dim deunydd 
wedi gollwng o'r profion tanddaearol. 

Cymdeithas Feddygol y Byd yn condemnio 
arfau niwclear 
Mae S0fed Cynulliad Cyffredinol Cymdeithas Feddygol y Byd 
wedi pasio cynnig sy'n condemnio datblygu, profi, cynhyrchu, 
lleoli, bygwth defnyddio a defnyddio arfau niwclear. Mae'r 
penderfyniad yn gofyn i lywodraethau ymatal rhag y 
gweithredoedd hyn a gweithio tuag at ddileu arfa_u niwcl~:U' ac 
yn annog pob cymdeithas feddygol genedlaethol 1 gefnogi r 
datganiad hwn. Pasiodd y Gymdeithas Feddygol Brydeinig 
benderfyniad tebyg fis Gorffennaf diwethaf. 

Pobl Prydain yn talu £40 miliwn am rannau i 
Tridenti arbed swyddi yn yr UD 
Mae cydrannau o'r UD ar gyfer Trident Prydain, y cyhoeddodd 
yr Ysgrifennydd Amddiffyn George Robertson nad oedd mo'u 
hangen, wedi cael eu prynu p'run bynnag "i gynnal sail 
ddiwydiannhol yr UD", am gost o £40 miliwn. 
heddweithredu: mwy o wybodaeth a dogfennau gan swyddfa'r 
wasg, CND Prydeinig (0171) 700 2350. 

Chernobyl: bwciwch eich gwyliau nawr! 
Gan ddilyn esiampl Trawsfynydd a Sellafield, mae Chernobyl 
yn awr yn atyniad twristaidd. Mae cwmni gwyliau yn trefnu 
ymweliadau ar gyfer twristiaid. Pwysleisir nad yw hi'n beryglus 
mynd ar y daith(!) sy'n cynnwys ymweliad a Pripyat, y ddin_as 
anghyfannedd lle arferai gweithwyr yr orsaf fyw, ac i Slavu~ch, 
y ddinas newydd ar gyrion y Gylchfa Waharddedig. Bydd tnp 0 

gwmpas y sarcoffagws a'r ystafell reoli yn Chernobyl, gan 
gynnwys cinio yn y cantin. Mae'r ymweliad yn costio rhyw £BO 
a'r haf nesaf (yn ystod y tymor sych, llychlyd) mae'r trefn~ 
yn disgwyl y bydd y busnes yn cynyddu. (Mae gan y mudiad 
gwrth-niwclear lawer iawn o waith i'w wneud o hyd.) 
Ffynhonnell: Gwasanaeth Gwybodaeth y Byd ar Egni (WISE) 



Chernobyl newydd - dan nawdd y Banc 
ewropeaidd dros Ailadeiladu a Datblygu 
CaeW)'.d yr _adweithydd ~ei~;dol olaf yn Chernobyl (rhif 3) am 
ddau fis o fis ~achwedd 1_garuatau gwneud gwaith atgywierio i'w 
wella i fad.lorn ~fonau diogeh~ch. rhyngwladol. Caewyd 
adweithydd r~f 2 ym 1991 ar ol tan; rhoed y gorau i ddefnyddio 
adweithydd rhif 1 ym 1996; ffrwydrodd rhif 4 ym 1986 gan 
wasgaru 200 gwait1: mwy o _lygr~dd ~belydrol ar draws Ewrop 
na chynnyrch borruau atorrug Hiroshima a Nagasaki. Cyfaru 
Ariywydd Wcrean, Leonid Kuchma, a Horst Kohler, Llywydd y 
Banc Ewropeaidd dros Ailadeiladu a Datblygu (EBRD) yn 
ddiweddar a dwedodd eto ei fod am weld Chernobyl yn cau cyn 
gynted ag y_bydd modd. Byddai hyn yn dibynnu ar gyllid ar gyfer 
dwy orsaf ruwclear newydd ac, yn 61 cyfraith Wcraen, rhaid gadael 
cyfnod o bum mlynedd rhwng penderfyniad y liywodraeth i gau 
Chernobyl, a chau'r orsaf yn derfynol. Mae Kohler yn cyfaddef y 
byddai'n gwneud popeth posibl i gau Chernobyl, hyd yn oed os 
yw hynny'n golygu y bydd rhaid i'r Banc dalu am ddau 
adweithydd newydd, na wnaed unrhyw asesiad technegol ar eu 
cyfer hyd yma. Ystyrir fod yr asesiad amgylcheddol yn 
anghyfreithlon, a dywedir fod yr amodau daearegol yn beryglus 
dros ben. Mae'n debyg na thrafodwyd cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy. 
Ym mis Rhagfyr, trefnwyd Dydd o Brotest Rhyngwladol gan 
glymblaid o 60 o grwpiau gwrth-niwclear rhyngwladol mewn 34 o 
wledydd yn erbyn cynnig EBRD i fenthyca arian i dalu am 
gwblhau dwy orsaf ynni niwclear yn Khmelnitsky a Rivne yn 
Wcrean. Lleisiwyd pryderon difrifol am ddiogelwch, y gost 
economaidd, a'r rhan y caiff y cyhoedd ei chwarae yn y broses o 
asesu'r effeithiau amgylcheddol. Mae liawer o arbenigwyr wedi 
dod i'r casgliad fod y prosiect yn rhy beryglus, ac na ddylid 
cwblhau'r adweithyddion hyn. Caeodd protestwyr yn Llundain y 
ffyrdd yn arwain at adeilad yr EBRD yn y ddinas a chodi baneri, yn 
cynnwys un a ddywedai (yn y Rwsieg): "does dim atom 
heddychlon". 1ipyn o syndod i fancwyr tawel yn mynd am ginio 
oedd cwrdd a dau fwtant 'ymbelydrol' 3 meter o daldra. 
heddweithredu: Am ymuno a'r ymgyrch? Cysylltwch ag A 
SEED Europe, Blwch Post 92066, 1090 AB Amsterdam, Yr 
lseldiroedd, e-bost: aseed@antenna.nl neu ffoniwch Roger ar 
(0181) 525 5892. 

Alexander Nitkin - datgelydd cyfrinachau 
gwrth-niwclear 
Mae'r awdurdodau yn Rwsia wedi cyhuddo'r ~gyrchydd_ dros 
yr amgylchedd, Alexander Nitkin o deyrnfradwnaeth Y1:1 dilyn 
ei waith gyda'r grwp amgylcheddol Bellona yn Norwy, 1 

gynhyrchu adroddiad ar gyflwr peryglus gw~straff ~1:"'cle3:,r 
milwrol O gwmpas Murmansk (gogle_dd-orllem Rws_1a1). Ma'n 
awdurdodau'n ofni, pe ceid ef yn dd1euog, y ~yddai hynny 
Y5gogi eraill i ddatgelu anallu'r lluoedd arfog 1 ofalu am eu 
cyfleusterau niwclear, a allai olygu bod y rheini'n cael eu gosod 
o dan reolaeth dramor. • b 
Mae'r achos yn mynd yn ei flaen. Mae'r dystiolaeth yn ei er yn yn 
gyfrinachol, ond mae'n debyg y syfrdanodd Y barnwr_ gyni b d 
swyddogion y KGB drwy fynnu fod gan Nitkin haw! 1 gae gwy 0 

P fr . . . . . F ,. estiwyd yn y lle cyntaf a gy e1thiau yr honrur 1ddo eu tom. e 1 r 
ym 1996 a chaniatawyd mechruaeth iddo oherwydd p~so 
rhyngwladol. Mae teymfradwriaeth yn dwyn Y gosh eilhaf. 

Dod o hyd i ganser a etifeddir . 
Mae gwyddonwyr yng Nghanolfan Ymc~wil ~anser Sefydliad 
Paterson yn Manceinion wedi dod o hyd 1 dystiolaelh ~ gall Y 

1 ffaith fod dynion wedi dioddef ymbelydredd gynydd~ r le~ryg 
Y by~d Y genhedlaeth nesaf yn dioddef o gan~er. Mae n _ Y9n 
fod niwed a etifeddir i gelloedd "ffatri" ym mer yr es8r_n /Y 
cynhyrchu celioedd eraill - yn eu gadael yn fwy a~ore 1 ai .

1 garsinogen. Meddai Dr Brian Lord, arweinydd Y tim ymchwi ' 

"ni aliwn ddefnyddio'r ymchwil labordy hwn i esbonio'n 
bendant [o'r lie y daeth] clwstwr Seascale neu enghraifftiau 
eraill o lewcemia, ond yr hyn mae'n ei ddangos i ni am y tro 
cyntaf yw modd posibl y gallai ymbelydru tad arwain at berygl 
o lewcemia yn y genhedlaeth nesaf". 

Ffynhonnell: British Journal of Cancer LXXVIII, tud. 301 

Profion niwclear is-gritigol yr UD 
Er gwaethaf gweithredu uniongyrchol cyson gan weithredwyr 
gwrth-niwclear a Chened.l y Shoshone Gorliewinol, mae rhaglen 
brofion arfau niwclear is-gritigol yr lJD yn parhau yn Anialwch 
Nevada, lie defnyddir plwtoniwm ond heb gynhyrchu ££rw:)'drad 
niwclear. Bu protestiadau egruol yn erbyn y trydydd prawf JS

gritigol yn Nevada, New Mexico, California a Siapan. Mae'r profion 
hyn yn tramgwyddo ysbryd y Gwaharddiad Profion Niwclear 
Cynhwysfawr a'r Cytundebau Atal Lledaenu Niwclear. 

Roedd Breudeth yn darged niwclear - wel, am 
syndod! 
Yn 61 papurau 'cyfrinachol' a gyhoeddwyd ar Ionawr laf, byddai 
Cyrnru wedi bod yn un o brif dargedau'r Undeb Sofietaidd. 
Ynghyd a gwersylioedd rnilwrol Prydeinig a dinasoedd a 
phorthladdoedd o bwys yng Nghyrnru oedd yn hysbys eis?es, 
roedd canolfan Llynges yr Uno! Daleithau ym Mreudeth, Srr 
Benfro, fel y dad.leusom ni erioed, wedi ei nodi hefyd fel targed . 
posibl. Am flynyddoedd, dirmygwyd ymgyrchwyr heddwch o Srr 
Benfro a gweddill Cyrnru gan yr awdurdodau am fynnu y byddai 
Breudeth, Gorsaf Olrhain Llongau Tanfor yr UD, yn brif darged 
mewn rhyfel niwclear. Nawr fod y gwirionedd yn hysbys, teimlwn 
ninnau, fel Cassandra gynt, bleser anghysurus gwybod mai ni oedd 
yn iawn (falle y credan nhw ni y tro nesaf ... ). 

Tanwydd MOX ar longau BNFL arfog ym 
Mor lwerddon 
Ym rnis Ionawr, cadarnhawyd y bydd liongau wedi eu liwytho a 
thanwydd niwclear MOX, ac yn cludo gynnau trwrn a hedd.lu 
atomig arfog a hyfforddwyd yn arbennig, yn hwylio yn 61 a blaen 
drwy For Iwerddon ar eu ffordd i Siapan. Y bwriad yw y bydd y 
liwyth cyntaf yn hwylio y gwanwyn yma. 
Er mwyn bodloni gofynion yr lJD y dylai liongau sy'n cario 
plwtoniwm gael eu hamddiffyn yn erbyn herwgipio yr arfogwyd y 
liongau masnach hyn. Mae hedd.lu'r Awdurdod Egni Atornig eisoes 
yn arfog, ond nid oeddynt wedi eu hyfforddi cyn hyn i ddefnyddio 
arfau liyngesol mawr. 
Dywed Martin Edwards, o Cumbrians Opposed to a Radioactive 
Environment, fod y cyhoeddiad hwn yn dangos ffolineb liwyr 
honiad BNFL nad yw tanwydd plwtoniwm yn cynrychioli 
unrhyw fygythiad gan frawychwyr nac yn beryglus mewn unrhyw 
£odd. Yn eironig, mae'r cyhoeddiad hwn yn cyd-daro a 
phatatoadau ar gyfer Cynhad.ledd y CU ar Ddiarfogi a fydd, y 
gwanwyn yma, yn trafod cytundeb i reoli deunydd ymholltol er 
mwyn atal liedaeniad niwclear pellach. 
Cymysgedd o ocsidau wraniwm a phlwtoniwm yw MOX y gellir ei 
ddefnyddio fel tanwydd mewn rhai adweithyddion niwclear. 

lawndal 'answyddogol' i weithwyr niwclear 
Dyfamwyd mwy na £3 miliwn o iawndal i gyfanswm o 75 o 
weithwyr niwclear Prydeinig yn y blynyddoedd diwethaf am 
afiechydon yn gysylitiedog ag ymbelydredd, Dyfarnwyd yr arian 
hwn dan gynllun 'gwirfoddol' a redir gan Awdurdod Egni Atornig 
y DU, BNFL, Nuclear Electric, y Weinyddiaeth Amddiffyn a 
dodau'r liynges yn Devonport a Rosyth. 0 dan y cynllun hwn, 
gellir talu syrniau 'gwirfoddol' ar yr amod na fydd y gweithwyr yn 
dwyn achos liys, ac y derbynir nad yw'r diwydiant yn derbyn 
cyfrifoldeb. Yn y modd hwn, nid oes raid i'r diwydiant addef fod 
cysylitiad uniongyrchol rhwng ymbelydredd ac afiechydon, sef 
canser yn bennaf. 

Ffynhonnell: WISE a N-Base Briefing 157, 22/11/98 
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DVDDIADAU 
Mawrth 1 Dydd Gwyl Dewi a Dydd Mor Tawel Di-niwclear 
Mawrth 8 Dydd Rhyngwladol y menywod 
Mawrth 13 Dodo hyd i'n Lleisiau yn y Cynulliad Cenedlaethol. 
Cynhadledd/Rali Genedlaethol, Safle'r Sioe, Llanelwedd, Powys. "Mae 
dodo hyd i'n lleisiau'n golygu darganfod sut y gellir rhannu pwer -
gwleidyddol a chymunedol - yn fwy cytbwys. Felly, dylai aelodau o 
bob grwp gwirfoddol ac eglwys, awdurdodau lleol, cynghorau iechyd, 
undebau llafur ac, yn enwedig, 'Cymru-wylwyr' o dueddfryd 
annibyimol geisio dod." Mwy o wybodaeth gan: Cymru Gynaladwy 
(01656) 771900 neu danfonwch arnlen fawr a chyfeiriad a stamp arni 
at: Dodo hyd i'r Lleisiau, 11 Park Avenue, Porthcawl CF36 3EP. 
Mawrth 20 Cyfarfod Cynghrair Wrth-niwclear Cymru 11.00am, 
Swyddfeydd Cyngor Sir Caerdydd, Glanfa Iwerydd, Caerdydd. 
Cysyllter a Hugh Richards (01982) 570362 i gadarnhau 
Ebnll 24 Cyngor CND Cymru 11.00am Ty Cwrdd y Cyfeillion, Tem
ple Street, Llandrindod, Powys. Croeso i bob aelod a chynrychiolydd. 
Cadarnhewch gyda Jill Stallard (gweler 'Cysylltiadau') 
Ebrill 26 13 mlwyddiant damwain niwclear Chernobyl 
Ebrill 28 "Dydd Democratiaeth" Ledled Cymru. Sesiynau Cwestiwn 
ac Ateb ar gyfer ymgeisyddion etholaethol y Cynulliad. Cysyllter a: 
Bwrdd Cenhadaeth yr Eglwys yng Nghymru (01222) 704007 
Mai 6 Etholiadau i'r Cynulliad Cenedlaethol 
(am gwestiynau ar gyfer eich ymgeisyddion i'r Cynulliad, gweler 
Heddwch y Gwanwyn) 
Mai 11-14 Cynhadledd Apel yr Hag dros Heddwch, Cynhadledd Heddwch 
Dinasyddion Rhyngwladol Yr Hag. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag 
Apel yr Hag dros Heddwch, 11 Venetia Road, Llundain N41EJ. 
Mai 16-26 Taith Gerdded 2000 dros Ddiarfogi Niwclear o'r Llys 
Cyfiawnder Rhyngwladol, Yr Hag i Bencadlys NATO ym Mrwsel 
(Cysyllter ag CND Cyrnru am fwy o fanylion). 
22 Mai Rali dros Ddileu Rhyfel, Westminster Central Hall, Llundain 
2.00 - 5.00pm. 
Mai 24 Gweithredwyr Bara nid Bomiau o Sweden ger bron llys am 
"Gynllwynio i Gyflawni Niwed Troseddol" (ar 61 ceisio dadarfogi'r 
llong danfor Trident Vengeance yn Barrow). Allan ar fechruaeth er 
Ionawr lleg. Am wybodaeth bellach, cysyllter a Stephen Hancock 
(01865) 770833. 
Mai 26 Y Cynulliad Cenedlaethol yn agor yng Nghaerdydd 
31 Gorff- 7 Awst Yr Eisteddfod Genedlaethol, Llangefni., Ynys Mon. 
Angen gwirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith i gydgysylltu pabell 
ymgyrch CND Cymru. Rhoddir cefnogaeth a chymorth gyda 
threfniadau rhagarweiniol, Cysyllter a Rod Stallard (gweler 
'Cysylltiadau') erbyn Mawrth laf. 

GWERSVLLOEDD HEDDWCH: 
Menwith Hill, Swydd Efrog: Gwersyll heddwch parhaus menywod 
WoMenwith, cysyllter a Helen (01943) 468593. Peace Camp, Kettlesing 
Head Lay-by, nr. Harrogate, North Yorks HG3 2RA 
Menwith Hill: Sadwrn cyntaf pob ail fis, 2pm Cwrdd addoli'r 
Crynwyr. Cysyllter ag: Anni (01943) 466405. Hefyd: 
Menwith Hill: 3ydd penwythnos o bob mis; ymgynnull am 
benwythnos (01943) 468593. 
Faslane: yno o hyd, er gwaethaf cyflwyno papurau troi allan, 
parhaus, Shandon, Helensburgh, Dunbartonshire, Yr Alban G48 8NT 
(01436) 820901. Mae'r gwersyll yn edrych am ddarn ara11 o dir ger 
l!aw'r ganolfan l!e gall barhau a'i waith gwerthfawr o fonitro'r 
ganolfan, atal confois arfau, a gwneud pobl yn fwy ymwybodol o 
beth sy'n digwydd. Mae'n gofyn am ymwelwyr, pobl i ymuno a 
rhannu sgiliau, ac arian i gadw'r gwersyll i fynd. Sefydlwyd cronfa 
ymddiriedolaeth tir (sieciau'n daladwy i Faslane Peace Camp). 
Aldennaston, Berkshire: Gwersyll menywod wrth Falcon Gate: ail 
benwythnos llawn bob mis. Cysyllter a (01943) 468593. 
Sellafield: penwythnos olaf llawn bob yn ail fis. Cysyllter a Tracy (0113) 
2621534. 
Burghfield, Berkshire: achlysurol, cysyllter a (01703) 554434. 
Greenham: parhaus. Cysyllter a (01635) 269109. Danfonwch gefnogaeth 
at Yellow Gate, Greenham Common, Berkshire, RG14 7AS. 
Cariad i Greenham o Gyrnru. 
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CYSYLLTIADAU CND CYMRU 
YSGRIFENNYOD CENEDLAETHOL 
Jill Stallard, Nantgaredig, Cynghordy, Uanymddyfri SA20 DLR 01550) 750260 

CADEIRYDD 
David Morris (01792) 643542 
IS-GADEIRYDDION 
Gogledd Cymru: 
Dave Andrews (01978) 310491 
Y Canolbarth: 
Olwen Davies (01970) 611994 
Rod Stallard (01550) 750260 
De Cymru: 
Ray Davies (01222) 889514 
GOLYGYDD HEDDWCH 
Jill Stallard (gweler uchod) 

Mwy o wybodaeth, synladau 
neu gymorth l'w gynnlg? 
Cysylltwch ii'ch ls-gadelrydd 
CND agosaf, da chi, neu'r 
Ysgrlfennydd Cenedlaethol 

AELODAETH 
Brian Jones, 72 Heol Gwyn, Alltwen, 
Pontardawe SAS SAN (01792) 830330 
AELODAU CYSYLLTIOL 
Rhoda Jones (01766) 762739 
MASNACHU 
Jan Henderson (01792) 830330 
TRYSORYDD 
Jean Bryant, 16 Ty'n y Cymer Close, Y 
Porth, Y Rhondda CF39 9DE 
GWEITHWRAIG SENEDDOL 
Sarah Isaacs, Bridgend Cottage, 
Llangamarch LD4 4ED (01591) 620561 

Am gwyno am awyrennau mllwrol yn 
hedfan yn lsel? 
Galwch y Welnyddlaeth Amddlffyn 
ar (0171) 218 6020 

Carwn ymuno ag CND Cymru 
Enw 

Cyfeiriad 

Cod post 

Teleffon 

Arngaeaf siec/archeb best am£ __ y,_n daladwy i CND Cyrnru 

Par cyflogedig £15; oedolion £10, Digyflog, pensiynwyr, ieuenctid: £3 
Dychweler at: Aelodaeth CND Cyrnru, 72 Heel Gwyn, Alltwen, 
Pontardawe SAS BAN 

heddwch ~ 
Heddwch yw cylchgrawn yr Ymgyrch 
Ddiarfogi Niwclear yng Nghymru (CND 
Cymru) . 

Mae CND Cymru'n ymgyrchu ochr yn ochr a 
llu o fudiadau eraill yng Nghymru a phedwar 
ban y byd i gael gwared o arfau dinistr torfol 
o Brydain a'r byd, a thros heddwch a 
chyfiawnder i bobl a'r amgylchedd. 

Croeso i sylwadau, llythyron ac erthyglau -
cysylltwch a'r golygydd, OS g., yn dda 

Golygydd: Jill Stallard (01550) 750260 (heddwch@fdn.co.uk) 
Cyfieithydd: Sian Edwards (sian@derwen.demon.co.uk) 
Cysodi ac Argraffu: Red kite Print (01591) 610844 (Redkite@onyxnet.co.uk) 
Pacio gan wirfoddolwyr yng Nghaerdydd . i ymuno a'r hapus dyrfa hon, un 
prynhawn bob rhyw 2-3 mis, cysyllter a Brian Jones (01792) 830330 

' J 

j 
f 


