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· .-.. - y tu fewn: 
hadau heddwch yng ghymru 

rhyfel a heddwch yn y cynulliad cenedlaethol 
busnes budr yn aberystwyth 

newyddion trident ploughshares 

Mae CND Cymru yn gweithio dros heddwch a diarfogi rhyngwladol a byd lle mae'r adnoddau anferth 
a ddefnyddir ar hyn o bryd i ddibenion milwrol wedi eu hailgyfeirio i ateb gwir anghenion y ddynolryw 



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

Mae CND 
Cymru' n 
ymgyrchu ochr 
yn ochr a llu 
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 a 
e rthygla u 

Golygydd: 
Jill Stallard 

(01550) 750 260 

Cyfiethydd: 
Sian Edwards 
sian@derwen.demon.co.uk 

Cysodi: 
Red kite Print 
(01591) 610 844 
redkite@onyxnet.co.uk 

Pacio gan 
wirfoddolwyr yng 
Ngaerdydd - i 
ymuno a'r hapus 
dyrfa hon, un 
prynhawn bob 
rhyw 2-3 mis, 
cysyllter a 
Brian Jones 
(01792) 830 330. 
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Dim ond Heddwch Cyfiawn 
all Atal Brawychaeth 
Mae'r Arlywydd Bush a Tony Blair wedi llongyfarch ei ~ilydd yn hunan-fodlon fod y 
cyrch ar Irac wedi Uwyddo. Ond dydy diwedd rhyfel dd~m yn golygu heddwch, Yn 
sicr ddim yn yr achos hwn, ac mae'r oblygiadau tymor-hir yn deStun pry~er. 
Cofiwn eiriau enwog Tolstoy "Yn ein holl hanes, does dim rhyfel nas ctJnllwyntWJJd gan y 
Li · · l . b bi ...,,,,, rhy•1el bob amser yn beth atcras ywodraethau eu hunmn, yn anntbynno ar y o , Y ,,,_, 1' 6 

iddynt, hyd yn oed pa Jo'n llwJtddiannus." 

Tactegau'r bwli 
Gwrthdystiodd miliynau o bob! gyffredin, y nifer 
mwyaf sydd wcdi ymgyunull yn erbyn unrhyw ryfel 
erioed. Cawsom ein llusgo, yn erbyn ei hewyllys, i 
mewn i ryfel heb roi ein cydsyniad. Gwrthododd y 
rhyfel-garwyr wrando ar y bobl. Pam oedd pobl ym 
rnhedwar ban y byd wedi ymuno i lefaru a llais mor 
unedig yn ei erbyn? Mae JJeithiau sy'n destun pryder 
mawr y dylai pobl wybod amdanynt. Gwyddai UDA 
y gallai ' ennill' y rhyfcl. Y rhesymeg dros hyn oedd 
tactegau' r bwli. Wrth ddysgu gwers i Irac, roedd yr 
UD am ddysgu gwers i'r byd - ' siarad ii' r post i'r 
drns gael clywed'. Meddai Esgob Caerlwr.- "Y 
neges yw 'Syria - ydych chi'n gwrando?' ' Iran 
ydych chi'n gwrando?' 'Gogledd Korea ydych chi'n 
gwrando?'." 
Dyma athrawiaeth filwrol yr UD ar waith, 
athrawiaeth Powell: "Peidiwch ag ymosod onid oes 
gennych orucbafiaeth ysgubol yn yr awyr ac ar faes y 
gad, a phan wyddoch na fydd nemor ddim anafiadau 
i 'ch milwyr c/1i." Roedd Irac yn bodloni amodau'r 
athrawiaeth. Allai Irac ddim ymladd yn 61. Ar 
derfyn dydd, bydd y dacteg hon yn cynyddu 
brawychiaeth. 

Dim lle i ragfarn 
Gwelwyd y rhwyg canfyddedig rhwng byd Islam a' r 
byd Cristnogol yn cynyddu, gyda Christnogaeth 
wedi ei huniaethu fwyfwy ag UDA a Phrydain. Mae 
llawer o dyndra lie dylem fod yn adeiladu perthynas 
well rhwng y ddwy grefydd. Y rheswm y bu 
Clymblaid Atal y Rhyfel rnor llwyddiannus ym 
Mhrydain oedd oherwydd iddo ganolbwyntio ar yr 
hyn sy'n uno pobl o wahanol gefndiroedd. 
Tra' n dal i ymfalchi:o yn ein gwreiddiau gwleidyddol 
ac ideolegol ein hunan a 'n hargyhoeddiad crefyddol, 
rhaid i ni agor ein calonnau i bob! o wahanol 
gefndiroedd a gwrthod lie i ragfarn. 

Safonau deublyg gwrthun 
Waeth mor soffistigedig a chlyfar oedd 'ein' harfau 
newydd, dioddefodd llawer yn y rhyfel yma -
miloedd o blant, menywod a dynion Iraci. Chwedl 
Michael Moore: "Doedd e 'm gwerth bywyd un 
hogyn Americanaidd mewn iwnifform, heb son am 
y mi/oedd o Jraciaid afufarw". Defnyddiodd 
lluoedd 'Clymblaid' America a Phrydain ffrwydron 
Wraniwm Hesb, gan dorri yn fwriadol Benderfyniad 
CU sy' n dweud fod y ITrwydron hyn yn 

anghyfreithlon. Mae Wraniwm Hesb yn llygru tir 
ac yn achosi caner, anffurfiadau geni ac 
afiechydon eraill ymhlith sifiliaid yn ogystal a'r 
milwyr sy'n defnyddio'r arfau hyn. Yn 61 yr 
Athro Doug Rokke, cyn-Gyfarwyddwr rhaglen 
Wraniwm Hesby Pentagon: "Y rheswm am y 
rhyfel hwn oedd fod gan Irac arfau dinistr 
torfol anghyfreithlon, ac eto, rydym ninnau 'n 
defnyddio 'r fath arfau. Mae 'r Jath safonau 
deublyg yn wrthun." 

Camresymeg ragataliol 
Felly lle mae 'r boll arfau dinistr torfol, y ffug
esgus ar gyfer y rhyfel yma? Dadleuwyd fod y 
ffaith fod lrac yu meddu ar arfau dinistr torfol yn 
rheswm dros ryfel rhagataliol. Os felly, gallai'r 
rhesy.meg honno gyfiawnl1au ymosodiadau 
rhagataliol ar Israel, Pakistan, India, Gogledd 
Korea, Rwsia, Ffrainc a China. A chyfiawnhau 
ymosodiadau gan wledydd era ill ar Brydain ac 
UDA. Bydd rhyfel rhagataliol yn gosod safon 
ryngwladol newydd beryglus. Mae' n amlwg 
erbyn hyn nad oedd yr un cysylltiad mewn 
gwirionedd rhwng rhaglen axfau Irac a'r 
ymosodiad ar Efrog Newydd ar Fedi' r U<s200I. 
Ond does dim dwywaith na fydd y rhyfel hwn yn 
porthi ymosodjadau pellach gan frawychwyr fell' 
rhai a welwyd yn ddiweddar. 

Heb wir gyfiawnder ni tydd gwir heddwch 
Pwy fydd yn gwrando ar Bush a Blair yn 
pregethu heddwch yn ffug-dduwiol ar y naill law 
tra 'n gwerthu arfau ar y Hall? Mae 'polisi tramor 
moesol ' y blaid Lafur wedi diflannu fel gwlith Y 
bore yng ngwres y 'sbin ' bondigrybwyll. Pam 
rhoi matsys i blant ac yna eu cosbi am gynnau 
tan? Dylem ni yn y 
mudiad heddwch ddeall 
fod rhywbeth wedi newid 
yn sylfaenol mewn 
materion dynol. 

Emlyn Richards 

BaeCemaes 
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Hadau Heddwch 
Mae grwpiau Hed_dwch, Cyfiawnder a Cwrthwynebu'r Rhyfel wedi egino fel hadau gobaith_Iedled C~u. Mae ffurf 
cyfarfod ydd, gwe1thredoedd di-drais a chynlluniau yn amrywio O grwp i grwp ond mae rha1 egwy~donon sylfaenol fel pe 
baent yn cael eu derbyn-gweithio yn y tymor hir i newid agweddau tuag at wrthdaro arfog a thra1s, hyrwyddo 
dealltwriaeth rhyngwladol a chyfeillgarwch, a gwrthod y fasnach arfau a diwydiannau cysylltiedig ag arfau. . , 
Diwylliant o ryfel sy'n caniatau i wleidyddion hyd yn oed ddychmygu defnyddio arfau dinistr torfol ac s(n camata_u 
datblygu a lleoli arfau niwclear ym Mhrydain. Fel ydwedodd Bertrand Russell: "Dydy gwahardd arfau mwdear dd1m yn 
ddigon, oherwydd gellir adeiladu ar fau niwclear eto. Beth sydd rhaid ei wneud yw gwahardd rhyfel." 
Dyma adroddiadau o ddim ond tri o'r llu o grwpiau gweithgar yng Nghymru. 

Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bangor ac Ynys Mon 

8yd Newydd Dewr 
Wei, bobol bach, am flwyddyn! ... a dim ond chwe mis ohoni 
sydd wedi bod. Bu'r gwrthwynebiad i'n hymgyrch, a 
chwipiwyd ymlaen gan y cyfryngau, yn ddigon cas ar 
adegau yn ystod wythnosau rhyfel lrac. Fodd bynnag, y 
ffaith ryfeddol amdani, yw bod ein grwp, yn sgtl y rhyfel, yn 
dal i fod mor gryf, ymroddedig a dig ag ydoedd cyn y rhyfel. 
Mae cymaint o bobl ag erioed yn dod i'n cyfarfodydd 
wythnosol ym Mangor. Cododd gig Sul y Pasg yn Hendre, 
Talybont, fwy na £1500 ar gyfer Cymorth Meddygol i 
Balesteina ac ape! lrac y Croes Goch/y Cilgant Coch 
Rhyngwladol. Ar Galan Mai, roedd Pont Menai yn faneri i 
gyd unwaith eto - ar gyfer etholiadau'r Cynulliad: 
PLEIDLEISIWCH OROS HEDDWCH. Felly, rwn ni yma o 
hyd. 

Gwnewch nhw'n atebol! 
Ac maent hwythau'n dal yno, bleiddiaid y rhyfel. Yn 
ddiamau, ein gorchwyl cyntaf yw eu gwneud nhw'n atebol. 
Torri ar draws doethinebu hunan-gyfiawn, ffug-dduwiol 
Tony Blair. Herio cyfreithlondeb rhyfel lrac a'.r goresgyniad 
wedi hynny. Herio'r gair swyddogol ~m fom1a~ d~stwr ac 
wraniwm hesb. Herio methiant byddin yr UD 1 dd1ogelu 
trysorau amhrisiadwy'r amgueddfeydd. Herio'r fersi~ 
swyddogol O ddigwyddiadau wrth I wrthdystwyr Irac1 
heddychlon gael eu saethu'n farw. Herio cymwystei:3u 

· 11 d th 'r 'Glymblaid' yn e1 chreu democrata1dd y ywo rae mae 
ar ei delw ei hun. Herio corfforaethau barus yr UD s~dd 
wrthi'n bachu rheolaeth dros bob agwedd a_r wladwnae~h 
Irac (Halliburton, Bechtel, Cargill, yr holl ra_1 '.'°ddodd anan 
i'r Blaid Weriniaethol sydd yn awr yn hawho u gwo~r 

rth bT ddoleri). Cael y milwyr allan. Heno 
g"".e. t I iynau oda'r llywodraeth wrth iddo ail-sgrifennu pe111an propagan 
hanes. Ble'r oedd yr arfau yna, Mr Blair? 

Goresgyniad, Goresgyniad, Goresgy~iad . 
F ll , .11 yniad i'r Ball oherwydd d1oddefamt Y e y, o r na1 oresg ' dd · 
Palestiniaid sydd wrth wraidd yr holl tater. Parato e~. 
grup ar gyfer ymgyrch ddi-drais newydd yn_ er~yn polis1 
llywodraeth Israel, boicot ar nwyddau ~raeli, picedu 
archfarchnadoedd, pwyso ar wleidydd1on, hysbysu pobl 
am y cefndir hanesyddol, sut beth yw bywydt O 

~: , 

oresgyniad Israel, cadw llygad barcud ar hyn Y p. 
Heddwch, cefnogi rhai yn Israel sy'n gwrthod cefnog1 

polisi'r llywodraeth. . . dd 
Maen nhw'n dweud fod ymdeimlad o reahh n~"".Y rn 
y fan a'r lie. Dwedwch hyynny wrth yr Afgharuatd, sy n 

darganfod mai'r un hen realiti sydd yma: tlodi, rhyfel, a'r_ . 
sieciau sy byth yn cyrraedd. Dwedwch hynny wrth Y Syr1a1d 
a'r lraniaid, sydd wedi cael eu cyfran o imperialaeth dros Y 
blynyddoed. Yr un hen ragrith yw'r realiti newydd .. 
Mae holl brojectau grym imperialaidd yr UD yn tanlinellu'r 
angen brys am weithredu'r gyfraith ryngwladol,_ am 
Genhedloedd Unedig cryfach a mwy democrataidd, am 
ddiarfogi byd-eang. 

Y ffordd ymlaen 
Mae'r rhwydwaith bythol-gynyddol o gefnogwyr heddwch 
ledled Cymru wedi bod yn ysbrydoliaeth yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf. Rydym wedi magu profiad mewn pob 
math o ymgyrchu, lobio a gwrthdystio, mewn ymchwil, 
mewn gweithredu uniongyrchol di-drais. mewn 
cydweithrediad rhwng pobl o lawer cred wleidyddol, 
crefyddol neu anghrefyddol. Gobeithiwn barhau i adeiladu 
grup Bangor ac Ynys Mon, ac ymgyrchu am fwy o sylw gan 
y cyfryngau. Gobeithiwn gyflwyno rhaglen ddiwylliannol 
yn ddiweddarach yn y flwyddyn - cerddoriaeth, drama, 
ffilmiau a darlithiau i gynyddu dealltwriaeth o bobloedd a 
diwylliannau eraill sy' n cael eu pardduo ar hyn o bryd fel 
rhan o 'echel o ddrygioni'. 
Un o nodweddion diflas yr oes rydym yn byw ynddi yw 
gwybod y gallwn gynllunio ymgyrchoedd mor bell o flaen 
llaw. Gwyddom y bydd y bleiddiaid yn dal i udo. 

Philip Steele 

Grwp Heddwch a Chyflawnder Bangor ac Ynys Mor: 
Cysyllter a: Linda Rogers 01245 490 715 neu 
phil@tycerrig1.freeserve.co.uk 
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Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bro Emlyn 
Cwrdd a phobol lrac cwrdd a Mytyrwyr 

•1 ymosodiad ar Irac gan luoedd milwrol lJDA , Yn sg1 yr . 'f h a Dechreuodd Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bro Emlyn fel rhan ° r Phrydam, aeth m er _o onom o Ddyffryn Teifi, 
glymblaid yn erbyn y rhyfel, ond mae wedi ei \ \ \ I I I ymweld ag ysgohon uwchradd. Y bwriad 1 

ailddiffinio ei hun yn ddiweddar gydag enw ~ ;,--------I / oedd trafod Y dadleuom yn erbyn y 
newydd. Arweiniodd trafodaeth sy'n dal i fynd ~K'I 1 ~ rhyfel gyda myfyr~yr. 
yn ei blaen ynglyn a phosibilrwydd gefeillio, af · # ~ Trefnwyd y panel_1 y~weld ag 
ymweliadau cyfnewid rhwng Irac a Chymru, ar ,...-:;:;- -, ~ ' ysgolion gan Louis Friedman ac 
ymweliad gan grup o ddynion a menywod o ~ ~ ~ roedd yn cynnwys Paddy Murphy, 
lrac. Roedd yr ymwelwyr yn cynnwys Mrs. _::j, r un o Fenywod Greenham yn y 
Nawal Chafaf o Gynghrair Menywod lrac, C.: ,_..-/ ~ · ' ~ 1980au, Simon Thomas AS 
Mr. Qassim Chafaf, darli~hydd wedi . ~ ~ ~ (cymerwyd ei le pan n~d oedd ar 
ymddeol mewn pensaenaeth a chynllunio --~ ~ gael ar gyfer un ymwehad gan Cynog 
trefol, Mr. Calvin Tucker, newyddiadurwr /4aj \l Dafis), Mike Godsell, aelod wedi 

Rhyngwladol, a Mr. Yun Cohen, democrat o ~,../ hedfan mewn awyrennau bomio, a 
gwleidyddol ar gyfer m~terion Prydeinig a '~ ~' c::;- -S- ymddeol o'r Awyrlu Brenhinol a fu'n 

lraci. . . - ~ Guto Prys ap Gwynfor, Gweinidog 
Roedd yr ymweliad ~ gyfle '. rot wyneb dyno_l ar U l /j,w.~-.,. gyda'r Annibynwyr yn Nyffryn Teifi. 
broblemau lrac. Er mai alltud1on o lrac oedd em Trefnwyd i yrnweld ag 
hym I bob un G fu 
oh 

we wyr, mae gan 
Ysgolion y n ynCastell onynt deulu yn Irac. Dwedsom 

w 

ro 
m 
on 
er 
is 
rh 
cy 
re 
m 
C 

rthym mai'r unig ffordd 
edden nhw wedi gallu cadw 
ewn cysylltiad oedd dros y ffon, 
d fod hynny bron yn amhosibl 
byn hyn oher wydd fod y difrod 
ystemau cyfathrebu gan y 
yfel. Mae'r gwasanaeth 
fyngedig sy'n bod o dan 
olaeth yr Americaniaid, ac mae 
unud neu ddwy ar y ffon yn 

ostio mwy nag y gall y rhan 
fwy 
Dw 
w 

af o Iraciaid ei fforddio. 
edodd Mr. Chafaf fod born 

edi ffrwydro' n agos iawn at 
g 
a 

artref ei deulu yn ystod y rhyfel, 
c nad oedd yn siur hyd yn oed 

yn 
p 
Dar 

awr pa niwed a wnaed, a 
hwy a achubwyd. 

Uenodd Mrs. Chafaf lythyr 
0 ddi wrth Gynghrair Menywod 
I 
Dd 
s 
g 
g 
s 

m 
yn 

rac at y Gweinidog dros 
atblygiad Rhyngwladol, Clare 

hort ar y pryd, yn gofyn am 
yfarfod i drafod y ffordcl ymlaen 
ydag aiiadeiladu lrac, ~an dalu 
ylw arbennig i anghemon 
enywod a phlant. Mae'r llythyr 
ymarferol ac yn syml, ac nid 

yw' r problemau a godir ganddo 
yn gymhleth neu'n anodd eu 
deall. Aceto, er gwaethaf gofyn a 
gofyn i'r Adran dros Ddatblygiad 
Rhyngwladol, ni chah-vyd 
cymaint a chydnabydd1aeth, heb 
son am ateb yn cynnig trafod y 
pwyntiau a godir. 

Cyfeiriad ebost Cynghrair 
Menywod lrac: 
lppc@ukonline.co.uk 
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Cyn-fomiwr gyda'r Awyrl~ Newydd Ernlyn, 
Llandysul, Aberaeron, Brenhinol yn myfyrio ar e1 Aberteifi a Preseli, 

ymweliadau ag ysgolion Crymych. Cyflwynodd y 
siarad wyr eu barn, ac yna 

Buan y troes fy ofnau dechreuol am siarad a "chriw o derbyn ymateb y 
arddegols annlben" yn emygedd tuag at y genhedlaeth 

myfyrwyr. Roedd y newydd hon o bobl ifanc sy'n gwir boeni am gyflwr Y byd. 
trafodaethau a ddilynodd Roedd o bwys aruthrol i mi iddynt gael gwybod beth yw 
yn sgt! hynny yn gwir natur rhyfel. Nad ydy e byth yn beth arwrol, dim ond 

pobl yn lladd pobl - ymladdwyr, pobl gyffredin, menywod, ffrwythlon dros ben yn y 
plant - yn ddiwahan. Mae gwleidyddion yn dweud celwydd pum lleoliad, a gofynodd 
am y rhesymau dros ryfel, mae'r cadfridogion yn dweud llawer o fyfyrwyr 
celwydd am y ffordd mae'r rhyfel yn cael el ymladd. Mae'r gwestiynau anodd. 
buddugwyr yn trol dweud celwydd yn ffurf ar gelfyddyd Ca wsom yr argraff mai 
drwy ailsgrifennu holl hanes y rhyfel a dienyddio neu prif gymheUiad y 
garcharu'r rhai a drechwyd, fel bod gwlrionedd ei hun yn 

myfyrwyr dros ofyn dioddef. 
cwestiynau oedd ceisio Adegau emosiynol a gofiaf ... ar ol i mi ddangos model o 
gwybodaeth a cheisio ., ffrwydryn tir o ryfel Ynysoedd Falkland, a bomled o fom 
deall y dadleuon. Carain clwstwr I ddosbarth yng Nghastell Newydd Emlyn, 

gofynnodd un o'r athrawon sut all bod dynol normal fynd i'r grwp argyrnell 
gwaith mewn ffatri neu swyddfa I ddylunio a chynhyrchu' r gweithredu fel hyn ym . 
fath bethau anllad. Atebais na wyddwn i, ond efallai y mhob ardal. Wnaethon ni 
dylem edrych y tu fewn I ni'n hunaln am yr ateb. ddim disgwyl am . 
Roedd un aelod o'r chweched dosbarth yn ddig ac yn ofidus wahoddiad, dim ond ein 
yn ystod ein sgwrs, yn dweud fod arno gywllydd o'i wlad. 

cynnig ein hunain, ac Gofynnodd i fi "Beth alla'i wneud i wneud pethau'n well?" 
ymatebodd bron pob Atebais, braidd yn gloff, fod rhaid i nl "ddal atl, a gyda'n 
ysgol yn frwd. Er rnwyn gilydd gallwn greu byd gwell". Rhethreg, a dweud y gwi~ 
cael gwybod mwy, . ond cafodd fy awgrym Y dylai rhai ohonynt geisio ymweld 

h , · da chi, ag Irac a gwneud ~rindiau a phobl ifanc yno ei groesawu. cysylltwc a m, __.-
Pan ofynnodd un o u hathrawon iddyn nhw ynglwn a 

Grwp Heddwch a democratiaeth, dwedodd_ llai_ n~ hanner y myfyrwyr y 
Chyfiawnder Bro byddent yn trafferthu ple1dle1s10. Nid difaterwch oedd hyn 

ond ~iflastod ynglwn ,a holl_brose~ wleidyddol ein gwlad. ' Emlyn: Louis 
Mae r bobl 1fanc yma n rho1 goba1th i fl. Fegan nhw wneud Friedman neu 
gymaint o gerddorlaeth swnllyd ag y mynnan nhw gadael Paddy MurphY 
cwt eu crysau mas, bod yn ddigywilydd ar y stryd' ac ati ac (01559) 370 211 

111 ati! Dwi'n gwenu arnyn nhw nawr, maen nhw'n 9V:1r boe~I LouisFried@a~l.cO 
am bethau, a rhyw ddydd, efallai y llwyddan nhw i wneud t e· www.newcas byd yn lle gwell. Y 

emlyn.com/ 
Mike Godsell stopwar/ 

mailto:lppc@ukonline.co.uk
https://emlyn.com
www.newcastle
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Menter Heddwch Penfro 
Gwraidd o ryfel 
Cynhaliodd Menter Hedd wch Pen fro (MHP) ei 
chyfarfod agoriadol ym mis Chwefror 2003. Er 
gwaethafymddangosiad anhygoel miliynau 0 

wrthdys~wyr a m wyafrif dir yn y DU yn erbyn 
rhyfel, tem~le_m fod y penderfyniad i fynd i ryfel 
eisoes wed1e1 wneud. Ymrwymwyd i.ymgyrchu'n 
Ueol yn erbyn y rhyfel ar lrac. Sylweddolwyd yn 
glir hefyd fod an gen datblygu nifer o fentrau 
tymor-hir sydd yn her uniongyrchol i' r syniad y 
gellir gwneud hedd wch d rwy ymosod ar bob!, a 
phenderfynwyd ar raglen o hyrwyddo duUiau 
ymarferol, hedd ychlon a phwrpasol o ddatrys 
gwrthdaro. 

Gynnau Plastig a Ffilmiau 
Mae MHP yn deal! fod ynni athuthrol wedi ei 
fuddsoddi yn lluoedd arfog Prydain-UD. Mae'n 
ddigon tebyg fod UDA am ennill rheolaeth ar olew 
lrac. Yr hyn sy'n gwbl sic.r yw fod ary lluoedd 
arfog a'r holl ddiwydiannau sy'n gysylltiediga 
nhw an gen ryfel er mwyn parhau i fod. Yn hytrach 
na ffieiddio rhyfel, mae'n diwylliant yn ei gofleidio 
a'ifawrygu: o'r gwn plastigcyntafa ddefnyddir 
gan y plentyn teirblwydd i 'ladd' brawd neu 
chwaer, i'r ffilmiau drudfawr lle mae'r'bois da', 
waeth pa mor dreisgar neu anfoesol eu 
hymddygiad, bob amser yn ennillJ 
Yr her sy'n ein hwynebu ni yw nid dim ond sefyll 
yn erbyn y gwleidyddion sy'n hyrwyddo rhyfel, y 
Uuoedd arfogsy'n ei ymladd, neu'r diwydiannwyr 
sy'n darparu' r arfau, ond yn erbyn yr union 
ddiwylliant mae'n ffynnu ynddo. 

Teganau rhyfel 
Rhaid c.ydnabod a gwerthfawrogi'rcynnydd hynod 
mewn ymwybyddiaeth, adeiladu arsail hynny a 
dodo hyd i ffordd o wneud hwn yn fudiad sy'n 
gweithredu areisyniadau ei hun yn hytrach nag 
adweithio i ddigwyddiadau. 
Rydym wrthl'n trafod sut y gallai poblifanc. 
fabwysiadu heddychaeth ymarferolf~I ~eth . 
ffasiynol. Mae cynllun peilot ar y gweill I her10 
gwerthu gynnau tegan yn Ueol, gyda bin ~mnest 
arbrofola chynllun c.yfenwid teganau adeiladol. 

Y gost wirioneddol 
Drwy heddychaeth bragmatig, rydym yn derbyn 
fod angen datblygu CU democratiga'r pwer 
angeruheidiol i weithred u, gyda heddlu 
rhyngwladol cyfatebol, a byddwn yn datblygu 
cysylltiadau a Chymdeithas y CU a phobl yr . 
effeithiwyd arnynt gan ryfel (yn cynnwys rhai ym 
Mhrydain ac UDA sy'n dibynnu ar gynhyrc.hu 
arfau neu'r Uuoedd arfog am waith). Byddwn Y11 

parhau i hysbysu' r cyhoedd yn lleol ~m :'yneb 
gwirioneddol a gwir gost rhyfel. Bwnedrr cynnal 
Guy! Heddwch Sir Benfro undydd tuag at ddiwedd 
yr haf. Frederick Luckman 

Menter Heddwch Penfro Cysyllter i: 
Frederick Luckman: (01834} 8311 21 
neu Pembspeace@aol.com 
gwefan: www.pembspeace.org.uk 
am y dlgwyddladau dlweddaraf. 

Menywod mewn Du yng Nghaerdydd 

Mae Menywod mewn Du (MmD) Caerdydd wedi cynnal gwylnos ddistaw 
yn erbyn rhyfel bob wythnos, o Fawrth 29'1" i Fai' r 24ain pan ddathlwyd 
Dydd Rhyngwladol Menywod dros Heddwch a Diarfogi. Mae'r wylnos ar 
risiau'r Amgueddfa yn edrych yn eithaf trnwiadol, ac mae wedi denu tipyn 
o sylw-cefnogoi, gan mwyaf. 
Cod odd y syniad ar ol i ni ddigwydd cwrdd a dwy MmD o Lundain pan 
oeddem yn ymweld a Cwersyll Heddwc.h USAF Fairford ym mis Mawrth. 
Penderfynwyd ffonio/ danfon ebost at fenywod yng Nghaerdydd i weld a 
oedd diddordeb mewn c.yc.hwyn grup Menywod mewn Du Jleol. 
Ac mi oedd. Doedd rhai menywod, oedd ar dan eisiau protestfo yn erbyn Y 
rhyfel yn Irac, ddim yn gwbl gysurus yn y protestiadau swnJlyd, bywiog, 
rhwystro-traffig yng nghanol y ddinas, ac am fynegi gwrthwynebiad yn 
dawel ac. yn anfygythiol. Roedd rhai eraill, tra'n ddigon bod Ion 
gweithredu'n 
uniongyrchol pan fo raid, 
yn hoffi' r syniad o ffordd 
wahanol o fynegi ein 
gwrthwynebiad. Roedd 
teimlad cryf hefyd o 
yrngysylltu ii Menywod 
eraill mewn Du ym 
mhedwarban y byd. 

Hanes 
Ym mis lonawr 1988, fis 
wedi i'r Intifada 
BaJestiniaidd gyntaf 
ddechrau,safodd grup 
bach o fenywod Israeli a 
Phalestiniaidd unwaith yr 
wythnos, yr un pryd ac yn yr un lle -sef croesffordd fawr yn Israel. 
Roedden nhw'n gwisgo du ac yn dal arwydd du ar siap llaw gyda "Dim 
mwy o Feddiannu" wedi ei sgrifennu mewn llythrennau gwyn. 
'Roedd yn ffordd syml o brotestio y gallai menywod ei wneud yn hawdd .. 
Gallem ddod a'n plant, doedd dim gweiddi na gorymdeithio, a'rc.yfrwng 
oedd yneges. 0 fewn misoedd roedd gwylnosau ym mhob rhan o Israel' 
(Bat Shalom, mudiad heddwch menywod Israel). 
Ysbrydolwyd Menywod mewn Dugan genedlaelhau cynharach o 
'fenywod yn gwisgo du' fel y Black Sash, yn Ne Affrica, a Madres de la 
Plaza de Mayo, yn ceisio gwybodaeth am y 'diOanedig' yn yr Ariannin. 
Roedd y gwylnosau yn gyson eu patrwm: yr un man, yr un pryd bob 
wythnos. Roedd y menywod yn gwisgo du ac. yn ddistaw, fel rheol. Roedd 
Ilawer yn eu gweld wrth gerdded heibio,ac. roedd rhai'n eu sarhau a'u 
galw'n 'buteiniaid' a 'bradwyr'. Eu polisi oedd peidio a gweiddi nol ond 
sefyll yn dawel ac. yn urddasol. 

Gwylnosau Caerdydd yn parhau 
Ar ddiwedd gwylnos Mai 24ain, daeth dyn ifanc atom yn cario tusw o 
diwlips melyn a mynnu c.yflwyno uni bob un o' run ar bymtheg ohonom, i 
ddweud diokh am brotestio, Palestiniad ydoedd,ac roedd wedi gweld 
poster Mary,oedd newydd ddod nol o ymweliad a Phalesteina. 
Cawsom sgwrs fer ar ol yr wylnos, a phenderfynu parhau ar sail fisol o hyn 
ymlaen (Sadwrn olaf pob mis, 12- 1, grisiau'r Amgueddfa Cened]aethol). 
Pan ofynnodd rhywun a oedd uruhyw un yn meddwl ydylem stopio, 
siaradodd Valmai drosom ni i gyd. "Stopio? Wel,dydan nhwddim yn 
stopio, ydan nhw?" 

GWEITHREDU: Am wybodaeth bellach ewch at 
www.womenlnblack.org.uk gwefan ardderchog sy'n rhol hanes y 
mudlad, cysylltladau rhyngwladol, taflennl a stlcerl y gellwch eu 
llwytho I lawr. Menywod mewn Du Caerdydd: jlllperthcelyn@aol.com 
neu slan@derwen.demon.co.uk neu 01443 473592/ 0780 882 9756. 
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G~leidyddiaeth Rhyfel a Heddwch yn y Cynulliad Cenedlaethol 
Lansiwyd Pleidleisiwch i Atal y ar Iraca ddigwyddodd ym mis gan ymgyrchwyr heddwch lleoJ i 
Rhyfel ym mis Chwefror oherwydd Mawrth. clywed ~~my dylent wneud. Dr~tel 
fod y Cynulliad Cenedlaethol wedi· atoch cht. Odd 

Ein nod oedd darbwyllo'r Cynulliad 
methu datgysylltu pobl Cymru oddi· d At I y Cenedlaethol i bleidleisio ros a 
wrth Y rhyfel, er gwaethaf Rhyfel felly, yn etholiadau' r Cynulliad 
pleidleisio (ym mis Hydref 2002) o Cenedlaethol, gofynnwyd i 
blaid y cynnig a ganlyn: ymgeisyddiona fyddent yn fodlon 
Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio o blaid drafft cyntaf 
galw ar Lywodraeth y DU: a) i barhau arfaethedig o'r cynnig hwn. Rhestrodd 
a'i gwaith gydag aelodau eraill y ein gwefan pa ymgeisyddion oedd o 
Cenhedloedd Unedigi sicrhau blaid neu yn erbyn y rhyfel (gweler 
penderfyniad ar ddanfon arolygwyr www.vote2stopthewar.org). Cytunodd 
arfau yn of i Irac a sicrhau fod 33 o'r 60 AC a etholwyd cyn yr etholiad 
unrhyw weithred filwrol yn erbyn Irac i gael eu rhestru fel 'colomennod' (yn 
wedi ei rheoli gan amodau Siarter y erbyn y rhyfel). 

DU a b) i barhau a'i hymdrechion i Wedi'r rhyfel, er mwyn cadw'r 
sicrhau datrys y gwrthdaro rhwng momentwm, gosodwyd gofynion 
Israel a phobl Palesteina. allweddol y cynnig Atal-y-Rhyfel 
Cwrthwynebodd Plaid Cymru y arfaethedig ger bron fel ''Datganiad o 
cynnig hwn-gan ddadlau y dylai'r Farn" traws-bleidiol. Mae'n gwefan yn 
Cynulliad Cenedlaethol wrthwynebu awr yn rhestru'r holl Aelodau 
gweithredu milwrol hyd yn oed pe Cynulliad etholed ig ac yn cofnodi'r 
bai'r UD a'r DU yn darbwyllo Cyngor rhaj sydd wedi arwyddo. mae'r rheini 
Diogelwch y CU i gefnogi'r rhyfel: sydd wedi gwneud yn haeddu llythyr 
pleidleisiodd y pleidiau Uafur, o gefnogaeth. Efallai fod ar y rhai sydd 
Democrataidd Rhydfryddol a heh arwyddo eto angen ymweliad bach 

Johnc 
NOD ER: Gosodwyd y datganiad ~ 
bron y Cynulliad Cenedlaetholarger 
o Fai 2003 gan John Griffiths Rh Ydl~fed 

' 0 rt 
Glyn Thomas a Mick Bates. Dyrna a 
ddY'N9d: 
Mae'r Cynulliad Cened/aetho/ ar 
pobl Cymru yn datgan: • ran 
''Nad yn ein henw ni" yr ymladd 
y rhyf el yn /rac ac y byddant yn l'lyrt 
gwrthwynebu yn yr un modd 
unrhyw weithred ara/1 y tu al/an; 
Siartr y Cenhedloedd Unedig yn 
erbyn unrhyw wlad ara/1. • 
Y dylid caniatau i arolygwy, arfau'r 
CU yn of yn awr i lrac i gwblhau'r 
gwaith a chadarnhau un ffordd 
neu'r flail a oedd lrac yn meddu ar 
arfau dinistr eang. · 
Y dylai fod gan y Cenhedloedd 
Unedig ran allweddol wrth 
ai/adeiladu lrac a darparu cymorlh 
dyngarol iddi a rhaid i unrhyw 
weinyddiaeth interim fod yn wir 
gynhwyso/ a chae/ ei ffurfio o dan 
aro/ygaeth y Cenhedloedd Unedig.' 

Cheidwadol oil o blaid "sicrhau fod 
unrhyw weithred filwrol yn erbyn Irac 
wedi ei rheoli gat1 amodau Siarter y 
DU". Yn wyneb y gwrthwynebiad 
unfrydol yma i ryfel heb fendith y CU, 
mae'n anodd egluro pan na 
wrthwynebodd y Cynulliad 
Cenedlaethol yn ffurfiol i'r ymosodiad 

GWEITHREDU: Danfonwch gopl o'r Datganiad yma at eich Aelodau 
Cynulliad a gofynnwch iddynt am gyfarfod lle gallwch eu darbwyllo i 
~rwyddo (neu gefnogi - o~ yw eu swydd fe l gweinidog yn gwahardd 
1ddynt arwyddo) y Datgamad Barn hwn. Sgrifennwch atynt i'w 
llongyfarch os ydynt eisoes wedi arwyddol 
Am fwy o wybodaeth ynglwn a barn ein Aelodau Cynulliad ar y mater 
hwn, gweler www.vote2s_topthewar.org neu cysyllter a Dr. John Cox 
(01495) 773 495 neu e-bost Vote2StopTheWar@aol.com 

Cyfarfod Blynyddol CND Cymru 
Cynhaliwyd y cyfarfod, y daeth nifer dda iddo, yn 
Aberystwyth ar Ebrill ~d. Cafwrd adroddiada u gan y 
swyddogion penoded1g: yr Ysgnfennydd Cenedlaethol, 
y Trysorydd, yr Ysgrifennydd A.elodae_th a' r Swyddog 
Masnachu. Anerchodd y Cadeirydd, Jill Evans ASE, y 
cyfarfod ynglwn a phwysigrwydd gwaith CND Cymru 
yn ystod y rhyfel, ond hefyd ynglwn a'i waith tymor-hir 
yng Nghymru o blaid heddwch a chyfiawnder yn y byd. 
Cafodd cynnig gan CND Pen-y-bont ar Ogwr: "Gan nodi 
parodrwydd tlatganedig Blair a Bush i ddefnyddio arfa11 
niwclear. mae CND Cymr11 yn cydnabod y gallai 
gwrthd:ro arfog sy'n cym1wy~ u11 o'r pwerai, 11iwclear 
waethygu a mynd yn rhyfel mwclear. 
Byddw11 gan hymiy, yn parhau i gydweithredu gyda 
Chlymbfaid Atal y RhyJel a grwpia~ heddwch eraill i atal 
y rhyfel yn erby11 Irac, neu unrhyw gene_dl arall ar restr 
Bush/Blair" ei dderbyn yn unfrydol. D10Jchodd y 
Cadeirydd i holl swyddogion ac aelodau ~ND Cymru 
sydd wedi gweithio mor galed! yn enwed1g yn ystod y 
misoedd diwethaf. Y swyddog1<?na ethol"".}'d oedd: 
Jill Evans, Cadeirydd; Ray Da".'1es Is-gadeuridd De 
Cymru· Olwen Davies Is-gade1rydd y Cano barth; 
David Bradley Is-gadeirydd Cogledd Cymru; Rod 
Stallard Is-gadeirydd a Jean BryantTrysorydd. 
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Y CU a'r UD - gwneud y cysylltiad 
Mewn 7oarfod cyhoeddus a drefnwyd i ddilyn Cyfarfod 
Bl~yd ol CND Cymru ym mis Ebrill, rhoddodd Alison 
W1ll1?ms o UNGA-Linksgwrs arddercho?a hynod ddiddorol tm e;r- perthynas ~ a'r Uno! Daleithau a r Cenhedloedd 

ne 18 (CU). Mud1ad yw UNGA-Link sy'n annog rhoi mwyo 
~di~~tolaeth i fuddiannau pobl gyffredin yn y Cenhedloedd 

Roedd '.llD' teitl y sgwrs yn ymdrin a'r 'UD' fel ae!odau 0 

gymd~ithas sifil a'n perthynas da'r CU, a hefyd yr 'UD' Y 
RaedeJ llywodraeth bresennol f~pebai am ddinistrio'rCU. 
b ~f b Y ~h~fe1 yn lrac a'i statws cyfreithiol amheus yn uno 

rid r,ciau r cvfnod trafod. Pan ddewisodd y siaradwarig, 
gy a iar_tery CU wrth law,ddisgrifio'r gwrthdarofel un 
rutghyfre1thlon, cadarnhaodd Ken Booth Athro Materion 

rgwlado) hm Mhrifysgol Cymru Ab~rystwyth,eifodyll 
~~tfJ1' ai~f yfreithlon, ac yd ylia'ei herio ar y sail M:0

• 
e1 iwn rafod rhai o'r pwyntiau a godwyd ymn.ella 

me~n hsgol undyd~ ar Ddiwygio'r CU sy'n cael ei threfnuar 
h;areI wng C ynefm y Werin, ccu Cymru ac era ill yn yr 

~anylion cyswllt UNGA-Link : Secretary, 11 Wilberforce a:ts~s~! 9 Wor~le Road, llundain SW20 SET (020) 
gwet . neu ahso.n.williams8@btopenworld.com 

an. www.ungahnk.org.uk 

www.ung1:1link.org.uk
mailto:ahson.williamsB@btopenworfd.corn
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Cyflwr lraciaid wedi eu Dadleoli 
"Roedd lrac yn lle arswydus i f yw 
ynddo, Roedd ar bob! o£n drwy'r amser y 
byddent yn cael eu cyhuddo o fod yn 
elynion i'r llywodraeth. Roedd anogaeth 
gyson i ddweud wrth yr awdurdodau am 
weithgareddau' eh teul u a' eh cymdogion. 
Wyddech chi byth pryd {yddai'r heddlu 
cudd yn ymweld. Ai drws ein tw ni 

, fyddai'n cael ei fwrw i lawr y noswaith 
/ nM....--wim honno 7 Ai £i neu aelod o 'nheulu 

fyddai'n cael ein dwyn ymaith yng 
nghanol y nos, a byth yn cael ein gweld 
eto 7" Roedd dagrau'n llifo ar hyd 

·---- - gruddiau fy nghleient wrth i ni eistedd yn 
fyswyddfa yn trafod ei ddyfodol. 
Odim mor syml a chlir 

Bore Llun oedd hi, yr w_rthnos wedi i'r lluniau symbolaidd iawn hynnyo 
gerflun Saddam Hussein yn cael ei rwygo i Jawr gan y bobl yr arferai eu 
go~mesu gae~, eu _cyhoeddi. Ro~dd yn foment wirioneddol gofiadwy i'm 
cle1ent, a dw1 n siur fod hynny n wir am y rhan fwyaf o ffoaduriaid a 
cheiswyr noddfa o Irac, a oedd wedi gorfod ffoi o'u gwlad oherwydd 
Saddam a'i drefn filain. 
Mae'n siur eich bod yn gofyn 'Pam y dagrau?' Onid oedd yn hapus iawn 
nawr fod ei wlad wedi cael ei rhyddhau gan y gorllewin? Ond dydy 
rhyddhau lrac ddim yn fater mor syrnl a chlir ag y byddai rhai am i ni 
gredu. 
Rwyf wedi siarad a Jlawer o Iraciaid o bob maes mewn bywyd, nid dim 
ond ceiswyr noddfa a ffoaduriaid, ond pobl sydd wedi bod yn byw yma 
ers blynyddoedd, ac mae pawb yn cytuno am un peth, sef bod byd heb 
Saddam Hussein yn sicr yn fyd gwell. Ond i lawer o ddaeth o Irac i 
geisio noddfa, mae'r dathlu dan gysgod hyd yn oed mwy o ansicrwydd 
ynglwn a' u dyf odol yrn Mhrydain. Fel y gwelsom cyn hyn, mae'r 
llywodraeth yn danfon ceiswyr noddfa o wledydd a chwalwyd gan ryfel 
yn ol yno cyn gynted ag y daw'r ymladd i ben, fel y gwnaethant yn y 
Balcanau, ac fel y maent wrthi'n gwneud nawr gyda cheiswyr noddfa o 
Afghanistan. 
Hawliau menywod 
Wrth gwrs, byddai llawer o ffoad uriaid wrth eu bodd i all_u mynd ad~~f, a 
chwilio am eu teuluoedd a' u perthnasau coll. Ond mae d1ffyg trefn sifil 
yn y wlad. Mae annhrefn ac ysbeilio yn d~ yn gyffredin yn Ba_ghd~d a 
rhannau era ill O Irac, er gwaethaf ymdrechion y goresgynwyr 1 restio 
troseddwyr. Mae adroddiadau sy'n ~es~n pry~er hefyd fod r~ai 
menywod O Irac yn ofni fod y rhydd1d a r hawhau a oedd wedt eu 
gwarantu gan y Jlywodraeth flaenorol dan !Ygythiad. . 
Oherwydd yr ansicrwydd parhaus a' r tens1ynau cre_fyddo1 ac ethmg 
bregus, mae Uchel Gom.isiwn y Cenhedloedd Unedt? ar_ gr:r . 
Ffoaduriaid (UNHCR) wedi apelio ar lywo_draethau ! be1dio a gorfodt 
lraciaid y gwrthodwyd eu cais am noddfa 1 fynd yn ol yno am y tro. 
Gobeithio y gwnaiff ein llywodraeth wrando ar r1° ape! yma a ch~iata.u 
digon O amser i Jywodraeth newydd Jrac fedru s1crhau f~d ~andd1 r gallu 
i ddarparu ar gyfer diogelwch corfforol, materol a chyfretthiol yri ogystal 
a lies pawb sy'n dychwelyd yno. Caron Jennings 

GWEITHREDU: Oa chi, sgrifennwch at eich cynrychiolydd . 
etholedlg yn gofyn lddo/lddl bwyso ar y llywodraeth I ymateb t 
apel UNHCR a pheidlo a gorfodl celswyr noddfa I ddychwelyd 
Iles bod llywodraeth etholedlg sefydlog yn lrac. Mwy o . 
wybodaeth: Displaced People In Action, 1w CSV, Ffordd WIiiiams, 
Caerdydd CF10 SOY (02920) 415 743 neu 
carondpla_uk@yahoo.co.uk 

: 

Oferedd Rhyfel 
"Mae sefydllad y byd wedl el wrelddlo'n 
gadarn ym musnes rhyfel: Roedd Aelodau 
Parhaol Cyngor Dlogelwch y CU 
rhyngddynt yn gyfrifol am 81 % o allforion 
arfau'r byd o 1996 - 2000. Yn wir, y byd· 
welnwyr hynny sydd wedl mynegl 
rhwystredigaeth ynglwn ag ymddygiad 
"anghyfrifol" protestwyr yn erbyn 
bydeangiaeth sy'n arwain y gwledydd sy'n 
elwa fwyaf ar y fasnach ofnadwy hon. 
Gwerthodd y gwledydd GS 87% o'r holl 
arfau a allforlwyd l'r holl fyd, ac mae 
cyfran yr UD wedi cyrraedd bron 50% o'r 
ffigur hwn. Mae cymalnt a 68% o 
gynnyrch arfau America yn mynd I 
wledydd sy'n datblygu." 

Amartya Sen 

"Siaradaf fel un o blant Duw a brawd i'r 
tlodion sy'n dioddefyn Fletnam, siaradaf 
ar ran y rhai y mae eu gwledydd yn cael 
eu dlnlstrlo, eu cartrefi'n cael eu chwalu, 
eu diwylliant yn cael ei danseilio. Rhyw 
ffordd, rhaid l'r gwallgofrwydd yma ddod i 
ben." 

Martin Luther King - yn siarad am 
Ryfel Fietnam ym 1968 

"Drwy gyllido llithriad Israel l'r dde, mae 
llywodraethau'r UD wedi tanlo coelcerth o 
Ffwndamentaliaeth Islamaidd led led y 
Dwyrain Canol, Canolbarth Asia a thu 
hwnt." 

Alan Simpson AS 

"Mae'r 'gyfundrefn' yn chwilio am elynion 
newydd, pobl newydd i'w ofni, pobl 
newydd i ymgorffori drygloni. Does dim 
pwynt bod a gynnau neu fomlau os nad 
oes gennych neb i'w bygwth - neu eu 
bomio." 
Andrew Linzey - Offeiriad Anglicanaidd 

"Does bosib nad yw'r ffaith fod 
llywodraethau wedi parhau i ddatblygu 
ac arbrofi a bomlau niwclear yn drosedd 
yn erbyn y ddynolryw na ellir byth mo'I 
chyflawnhau." 
Jane Goodall - sylfaenydd y rhaglen 
amgylcheddol a dyngarol ar gyfer 
ieuenctid, 'Roots and Shoots' 
.---._ __ ......., ___ Ceir yr holl 

ddyfyniadau 
hyn yng 
nghylchgrawn 
'Resurgence', 
rhifyn Mai/ 
Mehefin 20031 

'The Futility of 
War'. Am fwy o 
wybodaeth 
ynglwn a 
thanysgrifio i 
'Resurgence', 
cysyllter a 
Jeanette Gill, 

Rocksea Farmhouse, St. Mabyn, 
Bodmin, Cernyw PL30 3BR (01208} 
841 824 neu subs.resurge@virgin.net 
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Gwrthwynebwyr Cydwybodol 

Cefnogaeth i Bobl Drafferthus 
"Wedi'r cwbJ rh ·d . . . ' a, cytaddef mai'r bob/ drafferthus sy'n e;n gorlodl bob tro 
1 umom'r camweddau d · d " Berna d s 'Y ym nt, yn ein diogl, wedi eu hanwybyd u 

r haw (ar wrthwynebwyr cydwybodol, yn What/ Really Wrote about the War) 

Hedfan lsel 

AS o Gymru yn si 
Mae Adam Price AS . arad 

S efy d lwyd Dydd Rhyngwladol y yn yr UD wedi gwneud cais am sta tws 
G wrtbwyneb~ Cyd.wybodol (GCwyr) gwrthwynebydd cyd wybodol ers mis 
~ 19821 gefnog, r rhemi, yn y gorffennol Ionawr 2003, er mai dim ond llond d wrn 
a rpresennol, sydd wedi gwrthod cymryd ohonynt sydd wedi siarad y n 
rhan ym mheirianwaith rh yfel, e r gyhoeddus. Un o'r rhain yw'r mor-filwr 
gwa~lhaf carcha.r, cosb n eu fa.rwolaeth. wrth gefn 20 oed, Stephen Eagle Funk, 
E~eru roedd ffocws a.rbennig ar y GCwyr sy'n wynebu llys milwrol a charchariad 
diweddar O oresgyniad lrac, y 'refuseniks' o bosib am ei weithred. Dwedodd: "Mae'r 
a G~wyr yn Israel a gwrthwynebwyr di- rhyfel yma'n anfoesol iawn oherwydd twyll 
drais 1 ymgais llywodraeth Israel ein harweinwyr. Mae'n rhagrithiol dros hen. 

(Dwyrain Caerfyrddin a 
Dinefwr) wedi sgrifennu 
ar yr Ysgrifennydd 
Gwladol 
dros 
Amddiffyn 
ynsgil 
llwyddiant 
dau ~ 
breswylydd a 
enillodd £1 · 
miliwno 
iawndalyn 

feddiannu tiriogaeth Y Palestiniaid. Mae rhyfel ynglwn a dinislr, trais a 
Tanseillo'r status quo marwolaet/1. Dynion ifanc yn ymladd 
Mae ~"."eithredoedd unigolion o'r fath yn rhyfeloedd hen ddynion. Nid yw'n ateb, ycwbl 
ta~se1ho'r s_ystem sy'n hyrwyddo myth a wna ~ dinistrio'r wlad lie_ mae'r brwydro. 
tra1s derbymol. Wrth geisio 'amddiffyn' eu Fe wn I fod hyn yn anghyw,r, ond mae pobl 
s ys tern, mae llywod raethau ac era ii/ yn y lluoedd aifof wedi cael eu cyflyru i 
awd urdod au milw ro l yn aml wedi trin feddwl fod hynny'n iawn." 

gwrthwynebwyr yn fileinig iawn, hyd at y 'Refuseniks' Israel 
dydd heddiw. Yn yr un modd, mae milwyr o Israelia id 
Ym 1916, cyhoeddodd David Lloyd sy'n gwr thod gwasanaeth u y n 
George, a oed~, fel llawer o, arweinwyr Nhiriogaethau Palestinaidd y 
llywod_raethau r gor ffennol a r presennol Goresgyn iad ar sail cydwybod yn 
yn cas~u ,~th_wynebwyr cydwybodol, y wynebu carchar a 'chywilydd ' . Ers 
bydda1 n ystyned y ffordd orau o wneud cychwyn yr a il In tifada mae n ife r y 
llwybr y dosbarth hwnnw (GCwyr) mor GCwyr yn Israel wedi cynydd u'n 
galed ag sy'n bosibl". _ sylweddol a hyd yn hyn, mae mwy na 
Dyd y gwyrthwyneb1ad cydwybodol i 200 wedi treulio cyfuodau yn y carchar 
o rchmy~ion sy'

1

n ymdd a~gos yn yn bennaf am wrthod cyflawni 
anghyfre1thlon neu n anfoesol enoed wedi dyletswyddau wr th gefn n 
bod y n fwy pe rthnasol. Mae'r gyfraith Nhiriogaethau'r Goresgyn iad. My 
ryngwladol ar arfau d inistr torfol yn cael Ilawer o grwpiau o fewn Israel ac /e 
e~ herio bobdydd gan weit~redwyr gwrth- mh~dwa

1

r ban, yn cynnwys w: 
Tr1de_nt yn llysoe~d Prydam, a~ mae h~n Resisters Interna tional, yn ymgyrchu 
wed 1 bod yn d1?wydd e rs I Brydam dros ryddhau'r 'refuseniks' acam sefydlu 
ddatblygu arfau mwclear am y tro cyntaf gwrthwynebiad cydwybodol fel h I 
yn y 1950au. Mae Siarter Nuremberg yn ddemocarataidd. Dydy Israel a r h aw 
pwysleisio dyletswydd pob aelod o luoedd bryd ddim yn cyd nabod yr h ~ ~ 
arfog i ufuddhau i gyfraithryngwladol hyd w rthwynebu'n gyd wybodol aw 

1 

yn oed os rhoddir gorchymyn sy'n groes i ganlyniad, mae safonau cyfre~~. ~ 
hynny iddynt gan swyddog uwch neu eu rhyngwladol yn cael eu hanwyb dd 

10 

llywodraeth. Ar Dd ydd y Gwrthwyfeb;· r 

Milwyr Prydelnig yn y ca rcha r Cyd"".Ybodol (Mai lS1•d) arddangosodd 
Cafodd dau filwr o Frigad Ymosodiadau st0ndm yn Nheml I-leddwch Caerdydd 
Awyr16eudanfon adrefo lracar ol dweud wybodaelh a deisebau a rhoi cyfle i 
wrth swyddogion na allent gymryd rhan ymwelwyr adael negeseuon yn cefnogi'r 
mewn rhyfel Jle'r oedd sifiliaid d iniwed yn ~Cwyrl . a v.;rthododd wasanaethu yn Irac 
cael eu lladd. Ar ol iddynt gael eu cadw yn a r ~ ~a, sy n gwrthod gwasanaethu 
y d dalfa, wynebu cael eu d iarddel o'r Nhm ogaethau Pales tinaidd yn 
fyddin a'u carcharu am hyd a t ddwy Goresgyniad. Jill Stallard 

flynedd, mae WA yn awr wedi penderfynu GWEITHREDU: Am wybodaeth am 
peid io a bwrw ymlaen ii'r achos yn eu refuseniks Israel cysyllter a: War 
herbyn. Resisters Internati onal 

5 Gwrthwynebwyr cydwybodol yr UD Caledonian Road, Llundaln N'
1 90

)( 
Mae'r Ganolfan Cydwybod a Rhyfel yn (020) 72784040neu info@wrl-lr 
adrodd hefyd fod rhai cannoedd o filwyr gwefan htt ://wrl-lr .or g.org 
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yr Uchel Lys yn erbyn y WA. Roedd 
iawndal o ganlyniad i "falltod" yr 
"annioddefol" a achoswyd i'w 
bywydau oherwydd llygredd sun 0 
achos awyrennau milwrol o RAF 
Wittering yn Lloegr yn hedfan yn isel 
dros eu heiddo. Dwedodd Mr.Price,er 
bod y WA yn d weud nad yw dyfarniad 
yr Uchel Lys yn gosod cynsail, ei bod 
hi'n bur debyg nad oedd pobl yng 
Nghymru sy'n dioddef yn yrun modd 
o felltith hedfan isel yn cytuno. Mae 
sun awyrennau yn awr wedi ei 
gynnwys yn y Deddfau Sun Prydeinig. 
Dylai' r rheini ohonom yn Nghymrusyn 
d ioddef oherwydd yr arfer milwrol 
gwrthun yma nodi hefyd fod y ban1111 
yn yr achos wedi dweud, oherwydd y 
bydd y lefelau sun Awyren ar Gludydd 
y Dyfodol (FCBA - disgwylir yn 201~ 
hyd yn oed yn fwy na sun yr awyrennau 
a ddefuyddir ar hyn o bryd, "efallai y 
bydd preswylwyr eraill yn gallu d11~11 
achos". 
Mae a rswyd a pherygl awyrennau 
milwrol sy'n hedfan yn isel dros ei~ 
cartrefi, ein tir a'n cymunedau wedi 
gwaethygu dros y deuddeg mis diwe~ 
wrth i' r awdurdodau milwrol ddal 1 

ddefnydd io Cymru fel lie chwardt 
hunllefus. Efallai os bydd y WA)'" 
meddwl y bydd rhaid iddynt dalu 
symiau anferth mewn iawndal am 
dd ifetha ein bywydau, y dechr_e~; 
feddwl mwy am warth hyfforddia 
milwrol lefel-isel. 

GWEITHREDU: Peidiwch a: 
anghoflo - cwynwch wrth Y w, 
am bob enghraifft o hedfan lse · 
Gallwch ei ffonio ar ~ 
(020) 7218 6 020. Sgrifenn: ~r 
at eich AS ac adran iechY 1 
amgylchedd eich cyngor 1~~ 
am yr a rfe r, a pheidiW~, fel 
derbyn 'Mae'n ddrwg gen 1 

ateb. 

https://wr1-1rg.org
http://wri-irg.org


Neges Heddwch ac 
Ewyllys Da 2003 

"Apeliwn ni, blont o phob/ 1fanc Cymru, or 
ran plant o phobl ifonc y byd, or i 
orweinyddion y cenhedloedd wrondo or ein 
neges. 
Yn ein hoes fodem heddiw, gwelwn {od trois 
a rhyfe/, rhogfarn a hiliaeth yn cynyddu o 
ddydd i ddydd Teimlwn mai diffyg cyd-fyw 
yw gwraidd !lower o'r problemau hyn.Sail 
cyd-fyw 1/wyddionnus yw cyfathrebu o 
siorod felly ymbiliwn or arweinyddion y byd 
i wrando a throfod cyn gweithredu. 
Godewch inni gofio a dysgu am ein 
cymuned leol a chymuned y byd drwy 
borchu pobl erai/1, eu troddodiodou o'u 
diwyllian( o cheisio dileu agweddau 
negyddol. 
Godewch inni ddechrou wrth ddysgu byw 
ochr yn ochr o'n gi/ydd 
Mae pob person yn wohonol, ond mae !le i 
bawb yn y byd. Credwn fod gan bob un 
ohonom ran i'w chwarae er mwyn sicrhou 
heddwch. 
Gwrandewch, a gweithredwch. 
Gorou byw, cyd-fyw. ,, 

Mae Urdd Gobaith Cymru, mudiad 
ieuenctid Cymru, yn danfon Neges 
Heddwch mewn llawer iaith oddi 
wrth Ieuenctid Cymru at Ieuenctid 
y Byd bob blwyddyn ar Fai'r 18fed 
( Dydd Ewyllys Da). 
Danfonwyd y neges gyntaf ym 
1922 gan y Parch Gwilym Davies, 
ac roedd yn galw am derfyn ar 
ryfel ac ymladd. Hedd~chwr o . 
Gwm Rhymni oedd Gw1lym ~avIes 
a oedd yn un o'r rhai cyntaf I alw 
am sefydlu Undeb Cym ru Y 
Cenhedloedd Unedig ac UNESCO 
wedi hynny. 

Mabwysiadodd yr 
Urdd y neges 
flynyddol ym 
1925, ac mae 
bellach yn 
ymddangos 
mewn 12 iaith 
ar y We Fyd
eang. Derbynnir 
llu o ymatebion o 
bedwar ban y 
byd. 

Busnes budr iawn ar y gweill 
yn Aberystwyth 
"Rhaid i ni atal y cwmni'au a'r unigolion hynny sy'n masnachu mewn 
arfau dinistr torfol." 
Tony Blair Y Senedd 29aln lonawr 2003 

Ymwelodd 
cynrychiolwyr cwmni 
Boeing ii Phrifysgol 
Cymru, Aberystwyth 
ym mis Mai fel rhan o'u 
'Rhaglen 
Ddiwydiannu'. Maent 
am ddatblygu 
cyweithiau ymchwil 
masnachol yn y 
Brifysgol, yn y 
Ganolfan Feddalwedd a 
Systemau Gwybodaeth 
Uwch, yr Adran Ffiseg, 
a'r 'Grup Ffiseg Sioc a 
Thanio' . Dwedodd y 
Brifysgol ei bod yn 
'eiddgar' i gael ei 
hystyried ar gyfer 
cydweithio a datblygu, 
a bod Aberystwyth 
wedi creu argraff dda ar 
Boeing, a oedd a 
diddordeb neilltuol 
mewn meysydd fel roboteg a galluoedd sioc a thanio. 
Mae Boeing yn un o'r prif gontractwyr sydd wrthi'n datblygu 
'½mddiffyn Taflegrau Cenedlaethol yr UD' ac mae'r cwmni' n 
cynhyrchu mwy o awyrennau milwrol na neb a rail. Mae hefyd yn 
cynhyrchu systemau 'amddiffyn' , taflegrau, injans rocedi, cerbydau 
lansio a systemau gwybodaeth a chyfathrebu. 
Mewn Cymru gynaliadwy, dylai prifysgolion Cymru fabwysiadu 
polis'iau moesol a sicrhau, waeth pa mor brin yw'r arian, na fyddant 
yn puteinio eu gwybodaeth arbenigol. Dylid defnyddio 
gwyddoniaeth er Iles bodau dynol a'r amgylchedd, ac i ddatblygu 
systemau ynni adnewyddadwy nad ydynt yn llygru. Ni ddylid 
defnyddio gwyddoniaeth i ddatblygu ffyrdd mwyfwy soffistigedig o 
!add a brawychu pobl. Rhag eich cywilydd, Brifysgol Cymru -
byddem wedi disgwyl gwell! 

GWEITHREDU: Mae Rhwydwaith Heddwch Aberystwyth ac 
Undeb y Myfyrwyr yn ymgyrchu i atal Boeing. Cysyllter a 
Matthew Hale, Yr Undeb, Penglais, Ceredigion, SY23 3DX 
(01970) 621700 neu 07764 260674 neu 
union.campaigns@aber.ac.uk . Swyddogion y Brifysgol sy'n 
delio a Boeing yw: David Craddock a Dr. Julie Finch, 
Gwasanaethau Masnachu ac Ymgynghori, Prifysgol Cymru, 
Aberystwyth. ccservlces@aber.ac.uk neu (01970) 622 385 

Nid yw hwn yn achos unigryw - yn ddi-os, mae llawer 
enghraifft o gwmn,au arfau a rhai cysylltiedig yn buddsoddi 
mewn prifysgolion yng Nghymru. Da chi, rhowch wybod i 
CND Cymru (gweler Cysylltiadau) os gwyddoch am 
enghreifftiau yn eich Prifysgol neu'ch ardal. 
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Detholiad bach o 
weithredoedd 
uniongyrchol 
Yn yr UD yn unig, cafodd mwy na 
7,500 eu restio am anufudd-dod sifil 
yn ystod protestiadau diweddar yn 
erbyn y rhyfel. Does dim cofnod o 
faint o bobl a restiwyd ledled y byd 
neu ym Mhrydain ar gael. Mae'r 
protestiadau' n mynd yn eu blaen Ac 
mae cymrodyr newydd wedi ymuno a 
rhai sydd wedi bod yn ymgyrchu ers 
degawdau yn erbyn cynhyrchu, profi 
a gwerthu arfau, militariaeth ac 
anghyfiawnder. Gan fod gofod 
' heddwch' yn brin, dim ond bias bach 
yw hwn o' r wledd o wei thredoedd di
drais diweddar. 

Cartrefi nid Bomiau yng Nghanada 
Parch at fywyd 
Cafwyd tri phrotestiwr yn erbyn y 
rhyfel, Andrew Loucks, David Jefferess 
a Matthew Behrens yn ddieuog yn 
ddiweddar o gyhuddiadau o 
dresmasu, ar ol cael eu cyhuddo ar 
Ragfyr IO'•d am weithredoedd yn ffatri 
arfau Wescam. 
Uno is-gwmruau 1-3 yw Wescam, sy'n 
disgwyl gwneud biliynau o elw ar offer 
gwyliadwraeth a systemau targed u ar 
gyfer byddinoedd y byd, yn cynnwys 
yr UD, Colombia a'r Aifft. (Danfonwyd 
un o weithredwyr L-3, y CadfridogJay 
Garner, i fod yn bennaeth y drefn 
filwrol yn lrac). Mae'r cwmni'n 
gwneud offer targed u ar gyfer yr 
hofrennydd ymosod Cobra, y C-130 a'r 
Cerbyd Awyr Di-berson (CAD) 
'Predator' (a ddefnyddiwyd i 
ddienyddio chwe pherson yn 
anghyfreithlon yn Yemen yn 2002) ac 
mae 75% o'i fusnes yn ymwneud a 
thechnoleg rhyfel a gormes. 
Yn y llys, dwedodd erlynydd y Coron, 
Tom Davies, "Mae' r bobl yma [Wescam] 
yn rhedeg busnes, Wn i ddim beth ydy 
e, a does dim ots gen i beth yd ye." Pan 
atebodd un o'r diffynyddion, yn !le 
dweud "Euog" neu Ddieuog", "Dwi'n 
pledio am derfyn ar wneud elw o 
ryfel", ailadroddodd yr Ynad syfrdan y 
cwestiwn, ond derbyniodd yr un ateb 
eto. Ar ol ceisjo am drydedd waith, 
d wed odd yr ynad: "Llys barn yw hwn, 
ac mae rhaid dilyn trefn weddus a 
phriodol." 
Roedd cael y llys i dderbyn y 
dystiolaeth go iawn yn waith caled. 
Dydy pobl ddim yn troi Ian mewn man 
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neilltuol a gwrthod gadael heb reswm: 
rhaid archwilio'r cyd-destun, ond 
mynnai'r ynad a'r Coron eu bod am 
ddilyn llythyren y gyfraith. Yn y man, 
cafodd y diffynyddion gyflwyno 
ychydigo enghreifftiau o gyfraith 
achosion er mwyn tawelu'r Ynad, ac 
agorodd hynny' r drws ar gyfer mwy o 
d ystiolaeth fod Wescam wedi chwarae 
rhan mewn troseddau rhyfel. 
Ynderfynol, dyfarnodd yrYnad,a 
oedd yn amlwg yn anhapus, nad oedd 
y Coron wedi profi ffeithiau'r achos 
ond, ar yr un pryd, rhybuddiodd yn 
erbyn protestiadau era ill yn y dyfodol. 
Dwedodd fod yn rhaid parchu eiddo 
preifat, "cos tied a gosto". Gan gofio'r 
rhybudd hwnnw, mae aelodau Cartrefi 
nid Bomiau yn bwriad u ymweld a 
Wescam eto yn ydyfodolagos. 

Matthew Behrens 

GWEITHREDU: Byddal Matthew 
Behrens yn falch o glywed gan 
unryw un a gwybodaeth bellach am 
L-3, Wescam a'r CAD 'Predator' a 
charal ddod I gysylltlad ag unrhyw 
un sy'n ymgyrchu yn erbyn y 
Predator yng Nghymru, "er mwyn 
ymJlysylltu a chyd-ctrefnu 
gwelthredoedd I" 
Cysyllter a: Homes not Bombs, PO 
Box 73620, 509 St., Clair Ave. West, 
Toronto, ON M6C 1 CO, Canada 
tasc@web.ca 

UDA: Sul y Mamau ym Mangor 
Restiwyd saith person yngngwersyll 
Llongau Tanfor Trident Bangor ar Sul y 
Mamau 2003 mewn gweithred ddi
drais yn erbyn arfau niwclear a'r 
system longau tanfor Trident. Mae'r 
gwersyll 15 mjlltir i'r gorllewin o Seattle 
a hwn yw porthladd Mor Tawel 9 Uong 
danfor 'Trident a 1,760 o ergydion 
ruwclear. Ar hyn o bryd, mae'r gwersyll 
yn ailwampio llongau tanfor er mwyn 
defnyddio'r system daflegrau Trident 
D-5 arnynt, a gosod taflegrau cruise 
Tomahawk ar bedair Hong danfor 
Tridenthwn. Yllongau tanforTrident 
ym Mangor yw'r rhai tebycaf o gael eu 
defnyddio gyntaf mewn unrhyw 
ymosodiad niwclear, naill ai mewn 
ymosodiad "tactegol" unigol ar safle 
penodol, byncar neu leoliad arfau, neu 
fel rhan o ymosodiad niwdear 
"strategol" mwy. Gall llongau tanfor 
Bangor lansio'u harfau yn ydirgel, ac 
maent yn gweithred u yng nghyffiruau 
targedau yn y Dwyrain Canol ac Asia. 

0s eir ymlaen a' r achos yn erbyn y 
saith, gall fod mai hon fod yr ymgais 

gyntaf i erlyn protestwyr di-drais er 
mis Chwefror 2000. Mae erlynwyr 
Kitsap County wedi methu sicrhau 
dedfryd euog yn erbyn gweilhredwyr 
di-drais a restiwyd ym Mangor ar y tri 
achlysur diwethaf y ceisiasant wneud 
hynny, oherwydd mai gan y rhai a 
restiwyd ym mhrotestiadau Bangor 
haw) gyfreithlon i iawndal am eu 
cwynion o dan gyfraith ryngwladol a 
chyfraith yr UD. 
Mae Canolfan Ground Zero ar gyfer 
Cweithredu Di-drajs yn uno bum 
sefydliad heddwch acamgylcheddol 
sy'n dwyn achos llys £federal yn erbyn 
Llynges yr UD am droseddu yn erbyn 
y Ddeddf Rhywiogaethau mewn 
Perygl a NEPA drwy'r gwaith addasu 
ar gyfer y taflegrau D-5 ym Mangor. 
Mae' r achwynwyr yn ceisio 
gwaharddeb yn erbyn lleoli'r taflegrau 
Trident D-5 newydd. At 7fed Ionawr 
2003, cyhoeddodd y grwp wybodaeth 
oedd yn dangos fod Llynges yr UD 
wedi tanio arfau wraniwm hesb ger 
arfordir talaith Washington. Mae 
dymblaid o fudiadau heddwch ac 
amgylcheddol yn ystyried ceisio 
gwaharddeb yn y Uysoedd yn erbyn 
defnydd pellach o ffrwydron wraniwm 
hesb gan Lynges yr UD. 

Uoegr: Gobaith a Gwrthsafiad 
yn USAF Fairford 
Cafodd dau weithredwr, Phillip 
Pritchard a Toby Old itch, eu restio yn 
USAF Fairford tra' r oedden nhw ar eu 
ffordd i forthwylio ar ddrysau'r bae 
bomio ar awyren fomjo B52, i'w 
gwneud yn amhosibl eu hagor. 
Roeddynt hefyd wedi gobeithio 
morthwylio ar yr injans jet a thynnu 
nytiau a boll tau yn rhydd i atal yr 
awyren rhag gallu hedfan. Roedd y 
dynion yn cario arwyddion i'w glynu 
ar yr awyren i rybuddio'r criw na 
ddylid ei defnyddio. Roedd ganddynt 
nhw rybuddion gyda ffotograffau o 
sifiliaid lraci i'w glynu ar yr awyren 
hefyd, i ddangos i'r criw beth yw 
canlyniadau bomjo. Roedd y 
gweithred wyr yn cario hadau fel 
symbol o fywyd, paent coch a du, y 
nail! yn cynrychioli gwaed sifiliaid Jraci 
a'r Hall olew Iraci, i'w harllwys o 
gwmpas y B-52a baner yn dweud 
'Gobaith a Gwrthsafiad" i' w chrogi ar yr 
awyren fomio. Mae'r ddau wedi cael eu 
cyhuddo o gynllwyno i achosi difrod 
troseddol, cario offer er mwyn cvf)awni 
difrod troseddol, a thresbasu difufol. 
Gwrthodwyd mechni:aeth ac maent yn 
cael eu cadw yng Ngharchar Caerloyw. 
Saer a gweithiwr addysg yw Phillip ac 

r 
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mae Toby yn gweithio mewn 
marchnata. Mae Carcharor Rhyfel 
Bryste, Josh Richards (a restiwyd am 
fod a photo gnau mwnci yn ei 
feddiant, ar y sail y gellid ei 
ddefnyddio fel ffiws araf) allan ar 
fechruaeth erbyn hyn. Mae am ddweud 
d io\ch wrth bawb a sgrifennodd ato i' w 
gefnogi, a dylai fod a' i draed yn rhydd 
tan fis Medi. Cafodd USAF Fairford (yn 
Swydd Gaerloyw) ei ddefnyddio fel 
canolfan fomio flaen ar gyfer 
goresgyniad lrac gan yr UD, gan roi i 
Brydain statws Hong gario awyrennau 
ansuddadwv. 

GWEITHREDU: d1mfonwch 
negeseuon o gefnogaeth at Toby 
Oldltch-JT5132 a Philip Prilchard
JT5131 HMP Gloucester, Barrack 
Square, Caerloyw GL 1 2JN. Byddent 
yn arbennlg o ddlolchgar am lunlau 
o fannau hardd yn y byd tu allan. 
Am wybodaeth bellach am eu hynt 
a'u helynt, cysyllter a (07971) 406 
180 neu (01865) 423 200 
gwefan: http:/lwww.J-n-v.org/ 
prisoners.him . 

BRYS! ANGEN EICH FFOTOGRAFFAU 
A fyddech cystal a danfon eich ffotograffau/toriadau o'r wasg/ 
taflenni/posteri o unrhyw weithredoedd neu ddigwyddiadau yn 
ystod ymgyrchoedd y chwe mis diwethaf yn erbyn yr ymosodiad ar 
lrac. Rydym wrthi'n creu 
arddangosfa fechan o . [ . , 
ddigwyddiadau yng Nghymru 
ar gyfer yr Eisteddfod 
Genedlaethol. Caiff y cwbl eu 
cop'io a'u dychwelyd i chi. 
Labelwch a dyddiwch y 
deunydd yn glir, os gwelwch 
yn dda, a chynnwys cyfeiriad , 
onid ydych am i ni ei gadw ar 
gyfer yr archif. Gobeithio 
clywed gennych cyn hir! Jill Stallard (gweler rhestr Gysylltiadau) 

Rydym yn chwilio am Vsgrifennydd Aelodaeth! 
A oes gennych sgiliau cyfrifiadur, amser yn sbar, 
ac ymrwymiad i CND Cymru? 
Allech chi fod yn Ysgrifennydd Aelodaeth nesaf 
CNDCymru? 
Rhoddir cefnogaeth. 
Cysyllter a Brian Jones (gweler Cysylltiadau)) am 
fwy o wybodaeth. 

Gwasanaeth gwirfoddolwyr heddwch i Gymru? 
Mae mudiadau cydgadernidyn datblygu (SALlau) sy'n ymgyrchu dros heddwch, harbed rhag yr hil-laddiad oedd yn rhemp 
ledled ybyd, sy'n ymroddedigi ymyrryd ond hefyd y Swyddfa Dram or, Y yn erbyn pobl frodorol mewn gwledydd fel 
mewn modd heddychlon, di-drais mewn Weinyddiaeth Amddiffyn a' r Ad ran dros Guatemala, ac mae'r 'gwasanaeth heddwch' 
sefyllfaoedd, er bod hynny'n gallu bod Ddatblygiad Rhyngwladol. Yn wyneb hwn yn parhau yn Chaipas yn Mecsico, 
yn beryglus iawn. Eisoes eleni, gwelwyd anghyfreitholdebacanfoesoldebyrhyfelyn gyda'r Zapatislas. Mae gwirfoddolwyr o 
pobl yn gweithredu fel tariannau dynol yn erbyn Irac, mae'namheus a ddylem gefnogi Gymru wedi gweithio gyda mudiadau fel y 
lrac ac mae gweithredydd gyda'r Mudiad unrhyw gysylltiadau a' r rhai oedd yn Brigadau Heddwch Rhyngwladol, sydd a 
Cydgadernid Rhyngwladol (ISM) ym gyfrifol, ergwaethafbwriadaudaySALlau thimau heddwch yng Nghanolbarth 
Mhalesteina wedi cael ei lladd gan Fyddin sydd wrthi. Maegan Ganolfan yr Alban dros America, Colombia, Indonesia a' r Balcanau. 
Israel. Mae e ra ill, yn cynnwys Weithredu Di-drais yn Dunblane, ymhlith Uno'ugwirfoddolwyrdiweddaroeddAian 
newyddiadurwyr yn gweithio ochr yn ochr ei ha mean ion eraill, raglen wedi eu seilio ar Jones o Wynedd a fu'n gweithio yn Kosovo/ 
gyda ISM hefyd wedi cael eu Ilofruddio gan ddulliau am gen na rhai milwrol o ymateb a. 
Luoedd Amddiffyn Israel. Mae nifer o mewn sefyllfaoedd o wrthdaro Dysgu gan bobl eraill 
weithredwyr heddwch unigol, yn cynnwys rhyngwladol. Rhaid i unrhyw waith datblygu gwasanaeth 
Ray Davies a Dave Rolstone o Gymru, wedi Hebryngwyr heddwch rhyngwladol fynd law yn Haw ag 
treulio amser yn dd iweddar fel Maemodelaueraillyn bod.Maemudiadau atgyfnerthu'r mudiad heddwch sy'n tyfu 
sylwedyddion a gweithredwyr gyda'r ISM fel Cyfnewid CCU a VSO Cymru yn yng Nghymru, ein dealltwriaeth o ddatrys 
ym Mhalesteina, gan ymyrryd heb recriwtio mwy na chant o bobl ifanc bob gwrthdaro, a'n hymrwymiad i weithredu 
ddefnyddio arfau i geisio amddiffyn, pobl blwyddyn i weithio mewn gwledydd uniongyrchol di-drais. GaHwn dd ysgu 
gyffredin sydd dan fygythiad,. tramor. Mae gan fudiadau cydgadernid llawer gan wledydd ym mhedwar ban y 
Gwasanaethu gyda Palesteina ac lrac, Nicaragua a Cuba, byd, a chymdogion agosach, lie mae 
Mae trafodaethau eisoes ar y gweill ym brofiad o drefnu ymweliadau a' r gwledydd sefydliadau fel INNATE (Rhwydwaith 
Mhrydain i greu Gwasanaeth Heddwch Sifil hynny. Yn yr 80au a' r 90au, bu llawer o bob! Iwerddon ar gyfer Hyfforddi ac Addysgu 
yn sgil datblygiadau tebyg yn Ewrop. Ym yn 'hebryngwyr' yng Ngh_anolbarth mewn Gweithredu Di-drais) wedi bod yn 
Mhrydain, mae' r trafodaethau yn cynnwys A~erca, yn byw mewn pentrefi a oedd .r' datblygu ffyrdd o ddatrys gwrthdaro yng 
nifer O Sefydliadau An-Llywod raethol d1bynnu ar bresenoldeb tramorwyr 1 w Ngogledd Iwerddon. 

Ben Gregory 

GWEITHREDU: Os hoffech fod yn rhan o Wasanaeth Gwlrfoddolwyr Heddwch Cymrelg neu os ydych yn 
cefnogl'r synlad, cysylltwch i Ben Gregory: (01286) 882 134 neu benlca@gn.apc.org INNATE: 16 
Ravensdene Park, Belfast BT6 ODA, Gogledd lwerddon (02890) 647 106 neu lnnate@ntlwortd.com gwefan: 
http://www.lnnatenonvlolence.org Scottish Centre for Nonvlolence, The Annexe, Scottish Churches House, 
Kirk Street, Dunblane FK15 0AJ (01786) 824 730 neu nonvlolence@callnetuk.com 
gwetan: www.nonvlolence-scotland.org.uk International Solidarity Movement: (020) 7817 554 814 neu 
contact@lsm-london.org.uk gwefan: www.lsm-london.org 
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Canolfan Ar1au Niwclear Trident, Faslane Cefnogwr Trident 
Ploughshares o 
Gymru ger bron Llys 

Gwarchae Mawr 
Ar Ebrill 21ain, gwibiodd Michael 
Riley, Heather Casey (o Ddulyn ill 
dau, ond yn byw yn Nhreorci) a 
minnau i fyny'r draffordd tuag at 
ganolfan Llongau Tanfor Niwclear 
Faslane yn yr Alban ar gyf er y 
Gwarchae Mawr. 

Ywarws 
Nid moethusrwydd Canolfan 
Gymuned Kinnings Park neu Dw 
Cwrdd y Cyfeillion oedd yn ein haros 
y tro yma; yn lle hynny, hen warws 
dadfeiliedig ger Charing Cross, 
Glasgow. Dyma fachu darn neu ddau 
o gardbord i'w rhoi rhyngof ag oerfel 
y llawr concrid ac yna llithro i mewn 
i'm sach gysgu. Cwsg ni ddaeth i'm 
hamrant am amser. Am 4 am, cafodd y 
goleuadau eu cynnau a dyma ni, y 
don gyntaf o brotestwyr, yn ymolchi'n 
gyflym a bwyta brecwast o uwd a 
halen. 
Fe gyrhaeddon ni'r gwersyll heddwch 
am 6:15 am ac eistedd wrth dan coed 
cynnes braf y gwersyll lle gwelsom 
Fungus, a fu'n rhannu cell gyda 
Wendy (fy ngwraig) wedi gwarchae 
blaenorol. Cerddom milltir a hanner i 
Clwyd y Gogledd i'n safleoedd wrth y 
fynedfa i'r ganolfan llongau tanfor 
niwclear, a chlymu ein hunain wrth 
ein gilydd a chadwynau o fewn 
tiwbiau plastig. 

Yr unlg le i fod 
Roeddwn yn teimlo'n gwbl gartrefol. 
Dyna lle'r oedd Bruce Kent, David 
Rolstone, Helen John, Ceri o 
Balesteina (ac Aberystwyth), a llawer 
mwy. Canodd c6r bychan o Glaswow 
'Lawr at Ian y M6r'. Roedd bandiau'n 
chwarae a channoedd o heddlu yn 
cymysgu gyda'r protestwyr, rai 
ohonyn nhw'n tynnu lluniau ac eraill 
yn ein rhybuddio. Roedd hi'n bwrw'n 
drymach o hyd- ond pa ots? Roedd y 
ddaear yn perthyn i ni, ei.n plant a'u 
dyfodol - ac roedd hi'n iawn ein bod 
ni yno. 

Teganau 
O'r diwedd, gyda'u teganau newydd, 
dechreuodd yr heddlu dorri drwy'n 
tiwbiau plastig a dur. Yna, cawsorn ein 
restio. Cefais fy nghario yrnaith gan 
bedwar plismon mawr i fonllefau 
uchel y dorf. Roedd hi'n 10:30am. 
Roedd ton newydd o brotestwyr yn 
cyrraedd ar fysus. Roeddem wedi 
llwyddo yn ein gorchwyl - sef cadw 
gwarchae ar y ganolfan tan 10:30am. 
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Roedd rhaid i' r protestwyr newydd 
gadw'r gwarchae yn ei le tan 1 pm, 
pan fyddai byseidiau o weithredwyr 
heddwch eraill yn dod o Gaeredin. 
Clywsom wedyn fod gweithredwyr 
wedi cau Clwyd y Gogledd am fwy 
nag 8 awr, a Chlwyd lai o faint y De 
am fwy na 5 awr. Roedd pob mynedfa 
arall i'r ganolfan ar gau drwy'r dydd. 
Cyfanswm y rhai a restiwyd yn ystod 
y Gwarchae Mawr oedd 171 ac roedd 
17 o'r rhai a restiwyd o Gymru. 

Rydym eisoes wedi ennill 
Ca wsom ein cipio ymailh mewn 
faniau heddlu o Faslane gan yrru 
drwy gefn gwlad hardd yr Alban ar 
hyd glannau hyfryd Loch Lomond. 
Yng ngorsaf heddlu tref Cannock 
cymerwyd olion bysedd, llenwyd 
ffurflenni a chawsom ein cloi yn y 
celloedd tan 9 pm. Daeth gweithwyr 
Trident Ploughshares i'n cyfarch pan 
gawsom ein rhyddhau. Yna, yn ell a ni 
i'r warws am bryd poeth, a ffarwel 
teimladwy a'r Daniaid, y Pfiniaid, y 
Swediaid a'r Ffrancod. Wrth i ni yrru 
ar hyd y ffordd, adleisiai cwestiwn 
plismones ifanc yn fy nghlustiau. 
"Ydych chi'n credu y gallwch chi byth 
ennill?" gofynnodd. Meddyliais am y 
Swffragetiaid, Merthyron Tolpuddle, y 
Siartwyr ac yrngyrchwyr yn erbyn 
Treth y Pen. Gwenais ac ateb: 
"Welsoch chi'r holl bob! fendigedig 
yna o bedwar ban y byd? Edrychoch 
chi i fyw eu llygaid wrth iddyn nhw 
ganu a siantio, oherwydd os do, 
byddech wedi sylweddoli ein bod ni 
eisoes wedi ennill." 

Cafodd Gillian Sloan, o Gaeredin, a 
Dave Rolstone, o Sir Benfro, eu restio 
ym mis Awst 2002 ar 61 chwistrellu'r 
gair "Vile" a symbol CND ar HMS 
Vigilant yn ei hangorfa dra-diogel yng 
nghanolfan y llynges yn Faslane. 
Cawsant eu cyhuddo o dorri'r is
gyfreithiau milwrol a drygioni 
maleisus. Mae'r achos wedi cael ei 
ohirio tan fis Mai. 

Yn ogystal h ddau gyhuddiad yn 
gysylltiedig a'r digwyddiad gyda'r 
Uong danfor, roedd cyhuddiad arall yn 
erbyn Dave o dorri'r heddwch yn 
ystod gwarchae ar glwyd ogleddol 
Faslane pan orweddodd ymgyrchwyr 
yn y fynedfa i symboleiddio 
dioddefaint parhaus pobl Irac a'r 
bygythiad newydd o ryfel. 

Wrth gyflwyno dadleuon cyfreithiol ar 
y cyhuddiadau, dadleuodd Dave fod 
cyfiawnhad dros ei weithredoedd 
oherwydd maint bygythiad go iawn 
Trident a'r £faith fod Gweinidog 
Amdctiffyn Prydain, Geoff Hoon wedi 
bygwyth ei ddefnyddio yng nghyd
destun lrac dair gwaith. Cefnogodd 
Dave ei achos drwy gyfeirio at Siarter 
y CU, Barn Gynghorol Y Llys 
Cyfiawnder Rhyngwladol ym 1996, a 
Chyfeiriad yr Arglwydd Adfocad 
(CAA) mewn perthynas a'r achos lie 
cafwyd Tri'r Trident yn ddieuog. Hyd 
yn oed pe derbynnid honiad arnheus 
y CAA nad oedd rheolau rhyngwladol 
am arfau mewn grym ond yn ystod 

Ray Davies "gwrthdaro arfog", roedd cyfiawnhad 

GWEITHREDU: I gael gwybod 
mwy am achos(lon) llys Ray, 
cysylltwch ag ef 
ar (02920) 889 514 

dros eu gweithred ddiarfogi am fod 
Prydain wedi bod yn bomio Irac yn 
drwm ers 1988. Daeth a'i achos i ben 
drwy ddweud: '?u- y mater h,wn, mae 
distawrwydd nid yn unig yn 
gydsyniad, mae'n gydgynllwynio." 
Mabwysiadodd Gillian grynodeb 

' Dave, ac ychwanegu nad oedd ganddi 
ddewis eithr ceisio cyOawni gweithred 
ddiarfogi. Dwedodd y Siryf Pettigrew 
y byddai'n astudio'r holl ddadleuon a 
dogfennau yn ofalus cyn cyhoeddi 
dedfryd. 
Dwedodd llefarydd ar ran 'Irident 
Ploughshares: "Mae'n debyg mai 
dyma'r tro cyntaf ers Cyfeiriad yr 
Arglwydd Adfocad yn 2001 y cafodd y 
cyhuddiedig mewn llys yn yr Alban 
gyfle i gyflwyno achos manwl yn 
erbyn Trident. Roedd yn wefreiddiol 
bod yno gan i Gillian a Dave 
fanteisio'n llaw11 ar y cyfle." 



Trethdalwyr yn gwario £500,000 ar 
amddiffyn arfau niwclear Trident . 
Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyfaddef iddi gostio bron 
£500,000 iddi y llynedd i ymdrin §'r protestiadau yng nghanolfan 
arfau niwclear Faslane yn yr Alban. 
Mae'n hawlio mae'r rheswm dros y gost yma oedd cynyddu mesurau 
diogelwch yn y ganolfan, a chost trwsio difrod a achoswyd gan 
weithred wyr gwrth-T.riden t. 
Ymateb Trident Ploughshares oedd: "Yn gyntaf, rydym yn bur 
amheus ynglwn a'r ffigurau hyn o gofio cyn lleied y gellir dibynnu ar 
ddatganiadau cyhoeddus y WA. Os ydynt yn wir, carem alw sylw at y 
Haith fod £500,000 yn cynrychioli chweched rhan o wariant un 
diwmod ar y system Triden t. Mae'r Haith fod Prydain yn gwario'r 
symiau anferth hyn ar arfau dinistr torfol troseddol tra bod llawer o'i 
dinasyddion yn byw mewn tlodi yn gondemniad deifiol o'r 
llywodraeth hon. 
At hynny, os gwariwyd y symiad hyn ar gynyddu mesurau diogelwch, 
yna gwastraff Uwyr oedd hynny o gofio rnor fynych a mor hawdd y 
gallodd gweithredwyr heddychlon dorri i mewn i ardaloedd 
"diogelwch uchel" honedig yn 2002, er enghraifft, gyda digon o arnser 
i beintio nifer o sloganau heddwch ar y Uong danfor Trident Victorious 
yn Faslane fis Awst diwethaf, ac yna canu cloch y Uong. 
Tra'n pryderu'n fawr fod ein gweithredoedd yn datgelu drachefn a 
thrachefn y modd Uac a difater mae'r prif dargedau brawychiaeth 
yma'n cael eu hamddiffyn rhag ymosodiad, 'Irident ei hun, a' i 
fygythiad gweithredol a pharhaus i'r ddynolryw, sy'n achosi fwyaf o 
ofid i ni. Byddwn yn parhau i wneud hynny a allom i rwystro, tarfu a 
diarfogi. Pel dinasyddion cyfrifol nid oes gennym ddewis arall." 
Pan glywodd y newyddion, sgrifennodd protesiwraig heddwch yn 
erbyn canolfan filwrol yr UD ar ynys Vieques, Puerto Rico; 

"Saludos desde Puerto Rico, 
Un o'r rhesymau a roddwyd gan Lynges yr UD dros gefnu ar Vieques 
oedd cost uchel diogelwch a ihrwsio Jfensys oedd wedi cael eu torn gan 
ein pobl ni er mwyn cyflawni anufudd-dod sifil. Weithiau, wrth 
"gofleidio'r !fens" ln;ddem yn mynd a darnau cyfan ohono i Jfwrdd fel y 
byddai rhaid iddynt wario arian ar !fens newydd yn hytrach na gallu ei 
drwsio. Gwariwyd 1/awer o arian hefyd ar adeiladu tyrau gwylio a thai ar 
gyfer yr hall bobl Llynges y bu'n rhaid dod a nhw yma er mwyn gwarcltod 
eu Jfensys. Pan gawsom gerdded ar y tir ar Fai la£ gwelsom eu bod wedi 
tynnu'r cwbl i lawr. 
Mayagz1ezanos con Vieques, Maria" 

GWEITHREDU: Dysgwch fwy: Trident Ploughshares, 42-46 
Bethel Street, Norwich, Norfolk NR2 1 NR. 0845 458 8366 neu 
lnfo@trldentploughshares.org 
http://www.trldentploughshares.org/ 

Grwp o bobl yw Trident Ploughshares sy'n celslo cael gwared 
o daflegrau nlwclear Trident Prydaln drwy ddlarfogl dl-drals, 
agored ac atebol. Ym 1996 dwedodd y Llys Cyflawnder 
-Rhyngwladol fod arfau nlwclear yn gyffredlnol yn groes I 
gyfralth ddyngarol ryngwladol. Mae'r llywodraeth Brydelnlg 
wedl penderfynu anwybyddu hynny a dal gafael ar el 
harfogaeth anghyfrelthlon. Mae llong danfor Trident yn carlo 
48 o fomlau nlwclear, bob un 8-gwalth yn gryfach na'r arfau 
nlwclear a ollyngwyd ar Hiroshima ym 1945. Cyn dechrau 
gwelthredu, celslodd Trident Ploughshares gychwyn dlalog 
gyda'r llywodraeth Brydelnlg. Hyd yma, does yr un 
cynrychlolydd Uywodraeth wedl bod yn fodlon cyfarfod a'r 
grwp. Gan nad oes unrhyw arwydd fod y llywodraeth o ddlfrl 
ynglwn a dlatfogl nlwclear, mae gwelthredwyr Trident 
Ploughshares yn mynd atl I ddlatfogl eu hunaln, fel 
dlnasyddlon a chyfrlfoldeb I gynnal y gyfralth ryngwladol. 

Un arall o fenywod Greenham 
yng Nghaerdydd 

Trafodwyd y 
syniad o gerflun i 
goffau'r daith 
gerdded o 
Gaerdydd i Greenham 
(yn ne-ddwyrain Lloegr) am y tro cyntaf pan 
gyfarfu dau gant o fenywod o bed war ban y 
byd wrth y Clwyd Las ar Gomin Greenham 
ar ddegfed penblwydd Gwersyll Heddwch y 
Menywod. Sefydlwyd y Gwersyll Heddwch 
ar Gomin Greenham ym 1981 yn sgil y daith 
o Gaerdydd yn Awst-Medi 1981 i wrthdystio 
yn erbyn lleoli taflegrau Cruise niwclear yng 
ngwersyll yr UD. 
Penderfynwyd cyfyngu d iben y gofeb i 
ddathlu'r daith o Gaerdydd i Greenham. 
Cysylltwyd a'r cerflunydd o Malta, Anton 
Agius, ac egluro'n syniad am gerflun wrtho. 
Cadwyd mewn cysylltiad ag Anton wedi i ni 
ddychwelyd i Gymru, gan rannu tapiau 
fideo, ffotograffau ac erthyglau am 
Greenham. 
Dwedodd yr hoffai wneud cerflun, ac y 
gwrnii hynny dros achos Heddwch. 
Gwnaeth fersiwn fach mewn plastisin artist 
a phan welsom y model, roedd yn mynegi 
ein teimladau'n berffaith. 
Gwnaeth dri model bach efydd sydd wedi 
bod ar daith o gwmpas Prydain, i Rydychen 
Caeredin, Stirling, Glasgow, Abe.rystwyth, 
Casnewydd, Llundain, Y Rhondda, 
Cwmbran, ac i gynadleddau gwleidyddol, 
undebau llafur, heddwch, menywod ac 
amgylcheddol. Gwnaed cast plastr maint-
lla wn yn Malta, a daethpwyd a hwnnw i 
Arberth yn sir Benfro i fwrw'r cerflun maint
llawn mewn efydd. Mae'r cerflun yn 
gynnyrch aberth, cariad, haelioni a chymorth 
ymarferol pobl yng Nghymru a gwledydd 
eraill yn ogystal a' r cymorth ariannol a'i 
gwnaeth yn bosibl. 
Mae llawer o undebau llafur wedibod yn 
rhoi cefnogaeth sylweddol yn gyson, 
Gwnaed y gofeb heddwch mewn dwy wlad 
a ieithoedd lleiafrifol. Mae'n chwaer-gerflun 
i gofeb Heruy Richard, ':'\.postol Heddwch" 
yn Nhregaron, cofeb a godwyd drwy 
danysgrifiad cyhoeddus ym 1893. 

Thalia Campbell 

GWEITHREDU: Mae tip fldeo 30-munud 
ynglwn a gwneud y cerflun ar gael gan 
WFLOE, Thalls Campbell, Rutger, The Green, 
Heol Goldenhlll, Penfro SA71 4QE 07968 
159 684 greenhamsculpture@hotmall.com 
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ll~~~~~~~E~~~7r--------------------------. .. 
leuenct1d CND Cymru 
Mae ar y mudiad heddwch yng Nghymru angen brwdfrydedd pobl ifanc. 
Gall yr hall feddyliau ifanc, yn eplesu yn eu gwrthwynebiad tuag at ryfel, 
helpu i greu byd di-niwclear, heddychlon. Gallai creu mudiad leuenctid 
CND Cymru helpu i adfywio ymgyrchu dros heddwch. Y syniad yw y 
byddai gan fudiad leuenctid CND Cymru annibynnol, yn gweithredu dan 
faner CND Cymru, ei drefniant a'i gyllideb ei hun, ei ymgyrchoedd ei hun, 
a'i gyfraniad ei hun i Heddwch. 

cysylltiadau 
end cymru 

Os gallech chi, neu unrhyw bobl ifanc rydych mewn cysylltiad a nhw, 
helpu i sefydlu mudiad leuenctid CND Cymru, da chi, cysylltwch a Helen 
Mcfie (01443) 435 803 

~--------------------------~ 
cadeirydd: 
Jill Evans MEP 
(01978) 311 564 
vice chairsls
gaderyddion 
Rod Stalle2rd 
(01550) 750 260 
gogledd cymru 

dyddiadau dyddiadur 

David Bradley (01978} 
311 564 
y canolbarth 
Olwen Davies 
(01970) 611 994 
de cymru 
Ray Davies 
(029 20) 889 514 
aelodaeth &aelodau 
cysyllt iol: 
Brian Jones, 
72, Heol Gwyn, Yr Alltwen, 
Pontardawe SAS 3AN 
masnachu 

Mehefin 30 LLANELLI - Partl/Barbiciw 
gan grup heddwch Llanelll - cyfle i bob! 
heddwch o bob man I gwrdd, trafod 
syniadau, ymlaclo a rhwydweithio. Croeso 
cynnes i bawb. Cysyllter a Phillppa (01239) 
654 561 neu Rachael: (01554) 753 488 

Gorffennaf 4 NSA MENWI TH HILL 12-
4 pm USAF FAIRF0RD 5pm a 
Gwrthdystlad blynyddol 'Annlbynlaeth 
ODDI WRTH America' darllen Datgyniad o 
Annibynlaeth oddi wrth Filltariaeth 
Americanaidd - mynd am dro ar/o gwmpas 
y safle ... bwyd a llawer mwy. Yr Ymgyrch 
dros Atebolrwydd Gwersyiloedd 
Amerlcanaidd (CAAB) Rhif tel/ffacs: 01943 
466405 neu +44 (0) 1482 702033 ebost: 
anniandllndis@caab.org .u k neu 
caab@btclick.com Gwefan: http:// 
www.caab.org .uk am USAF Fairford: 
Cysyllter a: www.fairfordpeacewatch.com 
neu http://www.gwi.org.uk (dim rhif ffon, 
sori} 

Awst 6 YM MH0BMAN Dydd 
Hiroshima - digwyddiadau ledled 
Cymru. Cysyllter ag CND Cymru (01550) 
750 260 
Awst 9 Dydd Nagasaki fel uchod. 

Medi 9 - 12 LLUNDAIN Ffair arfau 
Ryngwladol Aslantaeth Werthiant 
'Amddiffyn' y WA gyda 664 o fasnachwyr 
arfau o fwy na 21 o wledydd. Canolfan 
Arddangos Excel, Docklands, Llundain. 
Cysyllter a: Yr Ymgyrch yn erbyn y 
Fasnach Arfau (020) 7281 0297 
www.caat.org.uk 

Medi 16 - 18 CAERDYDD Arddangosfa 
Awyrofod 'Maintenance Repair & 
Overhaul' (MR0 Ewrop). Ymhlith eraill, 
bydd arweinwyr milwrol sy'n chwilio am y 
ffynonellau diweddaraf, mwyaf 
dlbynadwy ar gyfer gwasanaethau, 
cydrannau, rhannau ac offer yn dod i 
MR0 Ewrop. Arddangoswyr yn cynnwys 

Jan Henderson 
(01792) 830 330 
trysorydd: ~--------------, Raytheon, Boeing, BAe ac atl. Cysyllter a 
Jean Bryant, Gorffennaf 12 ABERTAWE Cyngor 
16,Ty'n y Cymer Close, CND Cymru 11.am cysyllter a CND 
Porth, Y Rhondda CF39 9DE Cymru (gweler cysylltladau) .__ _____________ _, 

golygydd heddwch ac Awst 2- 9 MEIF0D (ger y Trallwng) Yr 
ysgrifenydd Eisteddfod Genedlaethol. I helpu gydag 
cyffredinol: ymgyrchu neu godi arlan yn y Babell 
Jill Stallard, Heddwch a Chyfiawnder (a chael mynediad 
Nantgaredig,Cynghordy, am ddim i'r Maes), cysyllter a Brian Jones 
Llanymddyfri SA20 OLR neu Jan Henderson: (01792) 830 330 

(01550) 750 260 A.wst 2 YR ALBAN Gwersyll Diarfogi 
heddwch@nant'9aredig.freeuk.com Rhyngwladol Coulport, Peaton Wood, 

ger Coulport, Yr Alban Cysyllter a (0845) 
Mwy O wybodaeth, 458 8366. Mae arfau dinistr torfol Prydaln, 

ergydion nuclear Trident, yn cael eu 
syniadau neu llwytho ar longau tanfor yng nghanolfan 
gymorth i'w Coulpor t, 30 milltiro Glasgow. Mae 
gynnig? Cysylltwch Gwersyll Diarfogi Rhyngwladol Coulport 
a'ch is-gadeirydd wedi ei leoli yn Peaton Wood, ar Ian Loch 

CND C f Long, ychydig filltiroedd o ganolfan y 
ym ru agosa llynges yn Fas lane, cartref llongau tanfor 

da chi, neu'r niwclear Prydain. Trefnir gwersyll Coulport 
ysgrifennydd gan Trident Ploughshares ac yn y 
cyffredinol. blynyddoedd diwethaf daeth pobl yno o 

Japan, UDA a phob rhan o Ewrop. 

heddwch14 

CNDCymru. 

Medi 27 Cyngor CND Cymru 
11am cysyllter a CND Cymru 
(gweler cysylltiadau) 

Medi 21 YM MH0B MAN Dydd 
Rhyngwladol Heddwch y CU Mae 
Dydd Rhyngwladol Heddwch y CU yn 
gyfle I unlgollon, mudiadau a gwledydd I 
greu gwelthredoedd Heddwch ymarferol 
ar yr un dydd. Defnyddiwch Dydd 
Rhyngwladol Heddwch y CU bob 
blwyddyn i danllnellu mai cefnogi 
heddwch, ar lefel ryngwladol a 
chenedlaethol, yw un o brlf ddibenion y 
Cenedloedd Unedig. 
Cysyllter a: 
CCU Cymru (02920) 228 549 neu 
edrychwch ar www.un.org/peace/. 

www.caat.org.uk
http://www.gwi.org.uk
www.caab.org.uk
mailto:caab@btclick.com
mailto:heddwd1@nantgaredig.freeuk.com

