
heddwch 
end cymru y r ymgyrch ddiarfogi niwclear 

I RAC: DROS 30,000 
WEDI MARW 
Yn gynharach elenl fe ofynnals I Swyddfa 
Dramor y DU am gyngor a chymorth yn teltlho I 
lrac, fel y gwnes cyn yr ymosodlad gan y DU a 
UDA er mwyn tystlo l'r sefyllfa dyngarol a 
sefyllfa'r wlad yn gyffredlnnol. 

eu camdrin a'u lladd yn anghyfreithJon yn Jrac bron i 
flwyddyn yn ol. Mae'r ffotograffau a thystiolaeth o'r 
Croes Coch sydd yn ymdangos nawr yn cadarnhau yr 
hyn roedd llygaid dystion a theuluoedd !raciaid a 
laddwyd yn Basra yn dweud wrlhym bryd hynny. 

Roeddwn hefyd yn awyddus i gwrdd a teuluoedd yr Cyfri 'r meirw 
lraciaid a Jaddwyd yn Basra a oedd yn honni fod y llad 
yn anghyfreithJon. y tro yma fodd bynnag ni roddwyd Mae rhyfel yn anochel yn dreisgar ac am bob achos o 
unrhyw gefnogaeth i ni a dywedwyd wrthym i beidio gamdriniaeth rydym ni'n ei glywed mae cannoedd o 
mynd am resymau diogelwch, er bod llywodraeth farwolaethau milwrol a phobl cyffredin sy'ncael fawr 
Prydain yn fodlon helpu gwleidyddion oedd O blaid y dim sylw. Mae 10,000 o bob! gyffredin ac o leiaf 
rhyfel a newyddiadurwyr. 20,000 o filwyr wedi eu lladd, a dim ond 

. . . . amcangyfrifoedd yw'r rhain gan nad oes ffigurau 
GofynnalS, yn ogystal ac Adam Pnre AS, am ymchwtliad swyddogol-fel dywedodd Cadfridog Tommy Franks 0 

cyhoeddus i'r honiadau fod carcl\arorion lracaidd yn cael Reolaeth Canolog yr UDA •we don't do body counts•. 

PAM DYDY GORESGYNIAD 
IRAC DDIM YN DOD I BEN 
Celwydd 'trosglwyddo sofraniaeth' 
yn lrac ar Fehefin 30ain 
Ary 30ain o fehefo1, bydd yr UD yn trosglwyddo 
'sofraniaeth' i Lywodraeth Interim lrac (Lill) 
bondigrybwyll. Mae'n siur y bydd llywodraethau'r UD a 
Ph,ydain yn gwn~ud mor a mynydd o hyn, yn dweud 
mai dyma 'derfyn' y goresgyniad. Yn ymarferol, dydy 
hynny ddim yn wir: 
• Bydd yr UO/l'rydain yn dal i feddiannu lrac a bydd 
yr UD yn parhau i reoLi byddfo lrac. 
• Bydd Lill wedi ei dethol - nid ei hethol - a bydd yn 
gorff heb ddim mandad democra taidd. Nid yw'r 
dyddiad olaf ar gyfer cynnal yr etholiadau cyntal (ar 
gyfer Llywodraeth Drawsnewidiol Irac) tan y 31ain o 
lonawr 2005 - os digwydd hynny byth. 
• Gwaherddir Lill rhag dileu unrhyw un o'r deddfau 
mae'r UD wedi eu gwneud ers iddi oresgyn lrac. 
• Bydd yr UD yn 'dal i reoli trwch cyllideb gyfalaf Irac, sef 
arian gan dreU1dalwyr America yn bennaf' (Eamo.,,i,1, 24.0WI). 

• Mae'r UD yn creu heddlu cudd newydd ar gyfer lrac, 
a fydd, 'dywedodd y Pentagon a'r CIA wrlh y l\v Gwyn . 
yn galluogi America i gadw rheolaelh dros gyfeiriad y 
wlad' 1s,11wy r,,.1,.1 ... 4.01.04 ) 
• y cwbl fydd yn digwydd lydd fod yr UD yn symud i 
'lysgenhadadh gyda rhyw 1,000 o staff Americanaidd -
a ?00 o staff tramor' (N,w York Tim,s, 28.04.04) a 'dyna lle 
bydd y rhan fwyaf o' r puer yn aros' (A.P,.,., 21.03.0!). 

heddweithredu. 

Protestwr o Wrecsam yn Aberystwyth Mis Mawrth 20fed 

26AIN MEHERN - 4YDD GORFFENNAF DVDY'R GORESGVNIAD DDIM VN DOD I BEN 
Wythnoa o broteatladau, gwelthredu unlongyrchol dl-drals a meddlannu, wedl el gyd-drefnu 
gan UelslauDU, I ddatgelu celwydd y 'trosglwyddo grym' yn l rac ar Fehefln 30aln. 
Ar y 30aln o Fehefin, mae'r UO I lod I drosglwyddo 'solraniaeth lawn' I Lywodraeth Interim lrac (LIii) honedlg. Yn 61 y 
propaganda mae'r goresgyniad yn 'dod I ben'. Y gwir amdanl yw y bydd yn parhau, ynghyd a goresgyniad lrac gan 
gorfforaethau mawr, a'r lladd a'r troseddu yn erbyn hawliau dynol gan luoedd y 'gynghrair'. 

Maa Ualalau yn yr Anlalwch yn annog grwplau ac unlgollon I welthredu yn ystod wythnos estynedlg Mehefln 26aln • 
Gorffennaf 4ydd I ddatgelu'r celwydd yma • mynnu tarfyn ar oresgynlad yr UD/Prydaln. Ewch all, yn enwedlg, I 
feddlannu Ila perthnasol yn ddl-drala (a.a. swyddfa AS aydd o blald y rhyfal, swyddfa corffor11&th sy'n alwa ar ryfel). 
Mae pecyn gwelthradu - yn cynnwya gwybodaath bellach am drosglwyddlad y 30aln Moholln , a chyngor ar walth 
gyda'r waag, llafydd l'w maddlannu, a gwellhtedu unlongfytchol dl-drala a'r gyfraith - ar goal gan Uelalau DU. 
Cyayllter i: Voices In the Wlldemess, 5 Caladonlan Road, Uundaln N1 9DX (0845) 458 2564 volces@volcosuk.org 
www.volceauk.org 

Fe fydd lladdfa Falluja a Najaf yn ychwanegu tua mil at 
y ffigurau yna. 

Dim cerdded i ffwrdd 
Mae hyn yn cadarnhau ofnau'r rhai ohonom ar draws 
Cymru oedd yn goryrndeith10 yn erbyn y rhyfel 
blwyddyn a fwy yn ol. Yr unig ffordd ymlaen i 
ailadeiladu hyder a hyg.rededd y gymuned rhyngwladol 
yng ngolwg lrac yw trosglwyddo pwter ar unwaith I 
luoedd cadw'r heddwch y Cenhedleodd Unedig gyda rol 
sylweddol yn cael ei chwarae gan wledydd 
Mwslemaidd. Corau po gyntaf y gelllr dychwelyd h:ac i 
reo)aeth gan yr lraciaid ond gallwn ni ddim dinistrio 
gwlad yna cerdded i ffwrdd. 

Jill Evans A SE Cadeirydd CND Cymru 

Arfau Dinistr Torfol 
y Placardiau 

Mae'r placard syml ond effeithiol hwn 
(isod), ynghyd a chymar iddo sy'n 
ychwanegu at y manylion hyn, ar 
gael yn gymraeg neu saesneg, maint 
A 1, A3, neu A4, i'w defnyddio ar 
stondinau stryd, arddangosfeydd 
neu ddigwyddiadau eraill. Maent wedi 
eu lamineiddio. Mae'r testun/gwaith 
celf dlgidol ar gael hefyd ar ddisg 
neu mewn ebost. Cysylltwch ag CND 
Cymru (Cysylltiadau, tud.3) am 
fanylion. 

CAFWYD! 
arfau dinistr torfol* 

UDA: 10, 640 
Rwsia: 8,600 

China: 400 
Ffrainc : 350 
Prydain : 200 

Israel: 100-200 
I ndia: 30 - 35 

Pakistan: 24 - 48 
* a dim ond arf-au nlwc/ear yw'r rheini 

end cymr_u _ _ , -- - 
vr y1n9yrch dros ddl•rlogl nlwelur 
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Cenhedlaeth newydd yn gwneud safiad 
yn erbyn cenhedlaeth newydd o arfau niwclear Prydeinig 
Roedd cynrychiolaeth dda o Gymru yn y 
digwyddiadau 'Aldermaston 2004' a 
gynhaliwyd dros bedwar diwrnod 
penwythnos y Pasg ym mis Ebrill. Anerchodd 
Cadeirydd CND Cymru, Jill Evans ASE y 'rali hebnvng' 
yn Sgwar Trafalgar, Llundai11 ar ddydd Gwener y 
Groglith, gan gondemnio cynlluniau'r llywodrneth 
Brydeinig i ddatblygu arfau niwclear newydd. Meddai: 
"Dyd11 arfn11 o'r fat/, y11 ddim amdiliffyniad yn erby11 
brawychiaet/,, 011d 111aent y11 arfn11 brawydms ,u /11111ai11. 
Rydym 11i y11g Ngl,ymni Wtdi gwn,11d tin gwrthwymbiad 
i'r rhyftl y11 lrac y11 gwbl glir, ac yn mur, dyma 11i'n 
parl,au n'n gwrthwyntbind mail/, i ddatblygiad a lltoliad 
1111rl,yw nrfa11 nituclear." 

heddweithredu: . 
Ymgyrch y Genhedlaeth Nesaf ~ . 
Rhold I nl gynnal y gwrthwynablad l'r iilfJf, _.--• 
datblyglad newydd f · •• _, :,; · 
■ Golynnwch l'ch teulu a 'ch ffrlndlau I · c1 '"" 

arwyddo' r ddelseb amgaeedlg a ' I 1 ~ 
dychwelyd, os gwelwch yn dda: Na I - Al' 
arfau nlwclearl Os gallwch ddefnyddlo 
mwy o ddelsebau, cysylltwch ag CND 
Cymru (gweler Cysylllladau lud. 3). 

■ Cadwch mawn Cysylltlad: os ydych 
yn dafnyddlo'r rhyngrwyd ac am 
ddarbyn rhybudd o bethau y gellwch 
eu gwneud, tanysgrlflwch I 'tng_alerls 
e .llst' (rhaslr hysbysu yw hon nld 
rhestr drafod). I donysgrlflo, 
danfonwch 
ebosl gyda'r lllnell bwnc 'tng_subscrlbe ' at lnlo@aldarmaston.net 

Roedd y tua 500 o bobl a gerddodd i'r Sefydliad Arfau 
Atomig (SM) yn Aldermaston yn Berkshire dros y 
pedwar diwmod, gan ddilyn llwybr yr orymdaith gyntaf 
o Lundai11 i Aldennaston ym 1958, yn cynnwys 
gweithredwyr dros heddwch a chyfiawnder o 
Bo11tardawe, Aberystwyth a Wrecsam. Aeth y daith 
gerdded a'r enfys symudol o broteshvyr o bob oed a 
chefndir 50 milltir ar draws de-ddwyrain Lloegr. Roedd 
rhai wedi bod ar y Daith Aldemiaston gyntaf erioed ym 
1958, roedd eraill yn ymgyrchwyr a oedd yn gwneud y 
cysylltiadau rhwng anghyfiawnder rhyngwladol, 
bydehangu, y fasnach arfau ac arfau niwdear. Roedd 
llond bws o aelodau Rhwydwaith Heddwch a 
Chyfiawnder Bro Emlyn ymhlith y rhan a gynulliodd o 

■ Mae papur cefndlr ar ymgyrchu 'No new nukes' ar gael (saesneg yn unlg) gan CND Pryde lnl 
(020) 7700 2393 , neu o: http://www.cnduk.org/ p11ges/camp11lgn/nonukeaupda1e1.pdf 
■ D1ullenwch y dlweddaraf ar SAA Aldermaston bob mls gan y Gwasanaeth Gwybodaelh 
Nlwclear http://www.nukelnfo.org.uk/updates/lndex.htm 
■ Gelllr cysylltu ag Ymgyrch Menywod Aldermaston ar y tfon: 07969 739 812 neu ebosl: 
lnfo@aldermaslon.net 

--.._ bob rhan o Brydain i gwrdd .a'r cerddwyr wrth iddynt 
gyrraedd Aldermaston ddydd Llun y Pasg. 
Meddai Ce1iny Bove o Wrecsarn: "Diui'11 falch mod i 
wtai ~ mryd rl1a11 1111rum gorymdaith gyda'r fath-gw11111i 
d11, ar h!fd y / 11111 IW!fbr hRntsyd@I, ond y,, drist ac yn 
ddig ti bod yn aal yn angenrhe/diol i ni brottstio 
gy111a111t o a,11:;er w,di i Bryd11in dorri d htmu ar 
gytimdtb i w a/,ardd arf a11 niwcltar. Rhagrith llwyr yw 
disgwyl i wledydd t rail/ ddadgomisiynu tu h11rfogatll1au 
11iwclear pan 11ad ydym 11inr1au'n fodlon gwntud. Byddaf 
y11 par/11111 i gymryd rhan mewn prottstiadau ft/ /1y11 hyd 
11ts i Brydflin gyflawni el dyletswyddau o dan y 
Cytundtb a byddw11 y11 gwbl fod/011 etrdded 50 milltir tto 
- dnuy rytu wyrth, ches i mo'r u11 swigtn!" 

0 goed i beirianwaith 
angau yn y Coed Duon 

Arordengmlyneddo - - hurnry gweill, rnae mater 
ymgyrchu a phroleslo, roedd dwy ffordd o.sgoi a fydd yn 
coed hynaf Coedwlg Dewl cysylltu a'r ffordd, o hyd. 
Sant, Y Coed 0uon gyda'r Eln harlan nl 
olaf I syrthlo. Wrth i' r 
beitiaid ddod i symud y 
pymtheg olaf oedd yn 
ceisio achub y coed, roedd 
proteshvyr a chefnogwyr 
lleol yn eu dagrau. Yr hen 
dderwen arian yn y 
gwersyll protest olaf - wedi 

Beth sy'n digwydd yn Aldermaston? :nfjth: i!:rfii~hd:~afai ar 
■Ym mis Rhaglyr 2003, dywedodd Papur Gwyn ar ei phen ei hun yng 
Amddiffyn y ceid pender(yniad ar beth fyddai'n cymryd nghanol cae - wedi mynd. 
lie Trident yn y senedd nesaf. 'Bydd honna' n bendant yn 

cael aros' oedd addewid 
■Ym mis Ebrill 2004, ailgyflwynodd y Weinyddiaeth cynrychiolydd Cyngor 
Amddiffyn ei Kysbysiad o Ddatblygiad Arfaethedig i Caerffili, ychydig 
Gyngor West Berkshire ar gyfer gosod laser tra_ phwerus wylhnosau cyn hynny. 
(cyfleuster laser Orion) i mewn i' r SM . Bydda( r laser Trechaf trelsled 
hwn yn galluogi' r SM i ailgreu amodau ffrwydrad Cannoedd O goed eraill, 
niwclear, a hwyluso adeiladu modelau daroganol ar cartrefi ysllumod, cynefin y 
gyfer ffrwydradau niwclear. pathew, lie bu'r boncalh yn 
■Y laser newydd yw cam cynlal cynllun datblygu clwydo - y cwbl wedi 
anlerth a fyddai'n paratoi SM Aldermaston ar gyfer mynd. Ac wfft i 
cynhyrchu cenhedlaeth newydd o afau mwcleor a gylrelthlondeb. Roedd 
fyddai - pe caent eu datblygu - yn tramgwyddo'r ceisiadau ger bron i atal 
Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear rhyngwladoL troi' r proteshvyr aUan ac i 
■Mae'r SM yn honni fod y datblygiad newydd yma'n ddiogelu cynefin y pathew 
angenrhe1d1ol ar gyfer y rhaglen Trident (arfau niw~lear \mae'r pathew, yn wahanol 
Prydemig) gyfredol. Fodd bynnag, ynghyd § chyn1gion ar I broteswyr'. yn rhywogaeth 
gyfer cy{leuster hydrodinameg newydd, uwch· warch~ed1g ym . 
gyfrifiadur a chyfleusterau profi eraill, a' r.ffaith eu bod Mhry~am): Aeth Cos'.am, Y 
yn hyi;by,ebu 80 o swyddi gwyddonol newydd, cred cwmnl ade1ladu, yn et 
sylwedyddion fod y SM yn ymbaratoi ar gyrer flaen p'run bynnag, gan 
cynhyrchu cenhedlaeth newydd o arfau niwclear. bwyso a mesur cost din"y 
■ · · /fi · d , · (rhai miloedd) gellid tybio, Caiff yr hoU gynllun. 1au 1i11dd eu gwneu yn em b 

1
' II . I . I yn ert yn cos au awer 

henw ni' a gyda'n hanan ni, gan em cynryc llO wyr uwch m, thu cwblhau'r 
dholedig a gyflogir gennym. gwaith O ll!wn y terfyn 

Mae gan UDA ganolfannau mllwrol 
yn 70% o wledydd (h.y. 135 o 192) 

y byd. 

newvddion heddwch 2 

ams~r. Ond mae pobl leol a 
chefnogwyr yn mynnu nad 
yw'r frwydr ar ben. Er bod 
y coed yn fmv, a'r ffordd ei 

Bwriedir eu hadeiladu ar 
draws y dyffryn bychan, 
heddychlon gynt, gan ei 
droi ar amrantiad yn 
fersiwn fechan o Spaghetli 
Junction. Dieisinu, 
dianghenraid, dinistriol i 
fasnach leol, yn llygru, yn 
peryglu ac yn ddolur i'r 
llygad - dyna sut y gwel y 
rhan fwyaf o bobl y Coed 
Duon y ffyrdd osgoi. Ond 
dydy hynny ddim wedi 
aral eu cyngor lleol rhag 
bwrw ymlaen. 'Pam ydyn 
ni'n trafferthu pleidleisior 
meddai mam leol, yn ddig. 
Mae cwestiynau lu ynglwn 
a'r £54 miliwn mewn arian 
'adfywio' y bydd hyn oil yn 
ei gostio, a pham na ellid 
fod ci wario ar brojectau 
erai)I, mwy ffrwythlon. 
Mae_ sibtydion lu ynglwn a 
llygredd lleol. 

Rhyfe l - gwnaed yng 
Nghymru 
Ychwanegu at hyn y ffaith 
annifyr mai bwriad yr holl 
waith yma yw 
gwnsanaelhu dau gwmni 
Americanaidd sy°n 
cynhyrchu arfau - ac mae 
pobl yn ffyddiog na ddaw' r 
prolestio i ben. Efollai y 
carodd y bobl oedd yn 
glynu 1vrth y coed eu 
tynnu i' r ddaear, yn 
gleisiau drostynt ac wed! 
ym!add Ond nid dyna 

ddiwedd y 
stori, ym marn 
llawer. Yn y 
cyfamser, 
mae·r gwaith o 
anrheithio'n 
mynd yn ei flaen. 

Sv.,yddi, costied a gostio 
Dydy gorfodi pobl mewn 
ardaloedd heb waith i 
mewn i gynhyrchu arfau 
dinistriol yn ddim byd 
newydd wrth gwrs, ond 
tybed sut fydd y swyddi 
lleol a addawyd (cannoedd 
neu filoedd, yn dibynnu ar 
y lefel o orddweud) yn 
effeithio ar y rhai yn eu 
harddegau heb sgiliau a' r 
glowyr diwaith sydd ag 
angen gwaith? 

noder: Achos y ffordd yw 
dwy gorforaeth sy'n 
adnabyddu,; eisoes fel rhai 
o'r rhai mwyaf dinistriol ar 
wyneb y ddaear. Ar y naill 
ochr i'r ffordd, mae 

General Electric - budr• 
elwyr ar ryfel a 
chynhyrchwyr injans 
a.wyrennau jet. Ar yr ochr 
draw, ar y stad yn Oakdale 
• mae General Dynamics 
sy'n cynhyrchu, ymhlith 
pethau eraill, 'Sysremau 
Arfau Lladd Manwl Safon 
Uwch • yn ogystal a 
thanciau brwydr, cerbydau 
ymosod, llongau tanfor 
niwclear a llongau rhyf el. 
Mae gwefan General 
Dynamic:. UK yn 
ymffrostio ei fod yn 
darparu 'cyfarpar C4!STAR 

o safon fyd-eang sy'n 
hanfodol i anghenion 
cwsmeriaid'. Yn 
swyddogol. ystyr C4STAR 
yw Gorchymyn, Rheoli, 
Cyfathrebu, Cyfrifiaduron, 
Cudd•wybodaeth, 
Gwyliadwriaeth, 
Rhagchwilio a Chaffael 
Targedau. Pan ofynnwyd 
beth, yn union, y byddai' r 
gangen yng Nghyrnru yn ei 
gynhyrchu, ateb gweithiwr 
oedd 'nad oedd yn cad 
dweud' .Meddai Grare, 
brotestwraig Coed Duon: 
"DooldyCoa/D11a1ddin1yn 
lu1wddm1droofdy,, rl1yftddcl,f, 
ysbrydo1odd lmuero bob/, • t/1111i 
pobl Ito/ Y" tueilltmlwyr. Ff,1/lni 
nnlwyddns,,,nindmby~cnd 
ftgostioddolLilrf f.4000ydyddi 
Castnin (arydirwrdd). 
Datblygoddcyfelllgarwd11nnwr11 
byddimyna,fw'r~ thambyth. 
Rotttdgan bobl y,1oy 
blamaia,IJ,au i,n,.~ f,gymaon 
ni dipyr1 bad,o'rbyd yn olarrin 
cyf n-11i'n IIWWi,~ aurtJJ bad 
bdladi wrdi ti nuygo i /ir.1,~ /1 
MMIJ11i pl,obl atti gilydd «mM 

Ufflf 11n,id pell- r 
Dad1i~\Va'.a1htq,1,' 
www.rorpar.,lt'l,'iliCh.orf1rde<hlml 

heddweithredu: cysyUle.r 
i Gr•~ (On 19 726 861) -~neu Bob: on45681373 

mailto:lnfo@aldermaston.net
http://www.nukelnfo.org.uk/updates/lndex.hlm
http://www.cnduk.org/pages/campalgn/nonukesupdate1
mailto:lnfo@aldermaston.net
mailto:graceflOmnewport@yahoo.com


Hwnt ac yma 
Cyfiawndar a Haddwch 
Bro Emlyn dros 
Heddwch 
Cynhaliodd y gnip o 
Gastel! N~wydd Emlyn 
gy/arfod cyhoeddus 
arbennig yn ddiweddar 
gyda'r ymgyrchydd dros 
heddwch a phleidiwr 
hawliau plant, yr Alhro 
Thomas Nagy o 
Washington DC fel 
siaradwr gwadd. Yn ystod 
y J990au, siaradodd yr 
Athro Nagy yn erbyn 
sancsiynau'r CU yn erbyn 
lrac a'u heffe1thiau ar y 
bobl gylfredin. Anerchodd 
Adam Price, AS Dwyrain 
Caerfyrddin a Dinefwr y 
cyfarfod hefyd. Mae Mr. 
Price wedi bod yn 
wrthwynebydd blaenllaw 
i'r rhyfel yn lrac acer.; mis 
Tachwedd diwethaf, mae 
wedi galw sylw'n gyson at 
y nifer aunerbyniol o 
sifiliaid a laddwyd gan 
filwyr Prydeinig 
Celr mwy o wybodaeth 
ynglwn a phapur Thomas 
Nagy ac Adam Price, "Can 
Kill Won't Count"" ar 
ww,~.bepj.org.uk 
Cysyllter a Jeremy 
Ch.Jlow· (01239) 698 488 
/eremy@betler-wules.com 

Ahwydwafth Heddwch 
a Chyffawnder 
Aberystwyth 
Ar 61 digwydd/ad gwych ar 
Fawrth 20fed, mae 
Rhwydwaith Heddwch a 
Chyfiawnder Aberystwyth 
wedi bod yn yslyried 
posibiliadau a chyfeiriadau 
ar gyfer ymgyrchu yn y 
dyfodol. 
Cysylltera·(01970) 610185 
heddwch@yahoogroups.co.uk 

Fforwm Heddwch a 
Chyfiawnder 
Wrecs am 
Mae ba,ier newydd hardd 
Fforwm Heddwch a 
Chy/iawnder Wrecsam 
(gweler ar y chwith, ar y 
dde isod), a luniwyd ac a 
gwblhawyd gan Genny 
Bove ym mis Mawrth, wedi 
bod allan hwnl ac yma yn 
ymgyrchu. Mac'r grup yn 
cynnal cyfarfodydd 
rheolaidd ac mae wedi bod 
yn ymgyrdm i alw sylw at 
yr erchyllterau sy'11 cael eu 
cyflawni yu em henw; yn 
gorymdeilhio yn erbyn 
dalblygu arfau niwcli!i!r 
Prydeinig newydd yn SAA 
Aldennaston; wedi 
hyrwyddo lansio Wrecsam 
fol trd Ma.nach-dt'g a 
sicrhau fod ban~ri anforth 
gyda sloganau perthnasol 
amy,ll yn ymddangos yn 

gyson ar fit\ ffyrdd lleol. 
Mae Fforwm Heddwch a 
Chyfiawnder Wrecsam 
(FfHCW) yn cynhyrchu 
llythyr newyddion gwych 
(am ddim neu gyfraniad) 
sy'n wirioneddol werth ei 
ddarllen, ble bynnag y boch 
yn byw. 
Cysyllte r a: Genny 
Bove: (0845) 330 4505 
wrel<ham@yahoo.com 
FfHCW, Blwch SP 661 , 
Wrecsam LL1110U. 
Gelllr cael 8I-rifynnau 
o'r Llythyr Nawyddion 
a'r wybodaeth 
ddlweddara ar 
www.wpjf.org.uk. 

Mehdi o Fachynlleth 
Cafwyd Mehdi El-radhi, 
lraci Prydeinig sy'n byw 
ym Machynlleth, yn 
euog yn Llys y Coron y,1 
Lloegr ym mis Chwefror 
am ,veit.hredu' n 
unioniol\gyrchol yn 
ddi-drais yn Ffair Arfau 
DSEi yn Ltundain ym 
mis Medi llynedd. 
Roedd Mehdi wedi ei 
gadwyno ei hunan wrth 
y tren oedd yn c-ario 
cynrychiolwyr i'r Ffair 
Arfau, digwyddiad a 
gefoogir gan y 
Llywodrae tl1 Brydeinig 
sy' n marchnala 
peiria,mau Uadd. 
Gwahoddwyd 
cynrychiolwyr traean o 
lywodraethau'r byd, yn 
cynnwys rhai gyda 
hanes a ddogfennwyd o 
droseddau yn erbyn 
hawliau d ynol, fel Israel, 
Syria, Twrd, lndonesia, 
India a Pakistan i'r ffair 
fasnach. Mae gan Mehdi 
dylwyth yn byw yn 
Baghdad a dywedodd y 
peryglwyd eu bywydau 
gan ymlediad arfau a'r 
prynu a gwerthu 
marwolsy'n digwydd 
gyda gwledydd a'r fath 
record ofnadwy ar 
hawliau dynol. Mae 
wedi bod yn 
ynmgyrchu, ac yn 
parhau i ymgyrchu yng 
Nghymru a thu hwnt i 
atal y rh yfel parhaus yn 
lrac. 

Grwp Heddwch a 
Chyflawnder 
Bangor ac Vnys Mon 
Mat<'r grwp hwn yn 
parhau i gwrdd yn 
wythosol gan gynnal 
stondin reolaidd is law Cloe 
y Ore ym Mangor. Mae 
digwyddiadau 
cymdeithasoVcodi arian 
diweddar wedi cynnwys 
•oawns dros Heddwch -

Cydnabod yr hawl i wrthod lladd 
;l' 'l,. Ar y 15fed o 
i ,i Pai, 

Cymru yn erbyn y Wal". , ~ t.~ ;;, cynhaliwyd 
Nid yw'r AS lleol Albert 'C:.,,' "'•o, 11•~ ~~ dau 

~"<tro,w~«,#' o,~,m wedi ymateb hyd yn ddigwyddiad 
hyn i wahoddiad i gwrdd Menywod i yngNghymru 
o'r grup i dralod ei Fenywod i anrhydeddu 
gefnogaeth i dros Heddwch gwrthwynebwyr --
gymeradwyaeth B.lair i Mae Menywod i Fenywod Cydwybodol 
weithredu unochrog Ariel dros Heddwch yn (GQ Y11 Y 
Sharon ym M11alesteina. gwahodd grwp O wyth O gorffennol a'r 
Gwahoddwyd Mordechai fenywod, pedair O presennol. 
Vanunu i siarad ym Balesleina a phedair O Dathlwyd Dydd 

Caerdydd Mal 1 Sled 
flolo; Clo,e Sein Ley Be,,y 

Mangor, a danlonwyd copi lsra~I, fe1 gwesteion ym Rhyngwladol 
o'r gwahoddiad at yr mis Hydrel eleni. Bydd yr Gwrthwynebwyr alw i'r fydd111. Galtasa1 fod 
awdurdodau yn Israel. ymwelfod yn digwydd yng Cydwybodol am Y tro cyntaf wedi golyn am gael ei 
Mae Cyfarlod Cyhoeddus nghylchoedd Bryste a yn 1982 ac mae' n parhau i eithrio am rtsymau iechyd, 
wedi cael ei drefnu ynglwn Chae.rdydd, a hefyd yn fod yn ffocws i ymdrechion ond nid oedd yn fodlon 
a'r sefyllfa gyftedol yn lrac, Brighton a llundain. i sefydlu'r haw Ii osgo1'r mater o gydwybod. 
gyda Kevin Williams Prif amcanion yr ymweliad \vrthwynebu i gymryd rhan Manylodd yr Esgob wedyn 
(farian Ddynol o Gymru, a yw: mewn rhyfel lie nad yw' r ar yr holi chwerthinllyd a 
gweilhiwr cymotlh yn lrac • cefnogi menywod yn hawl honno'n bod, ac fel gwarthus a ddioddefodd 
yn fwy diweddar) ac Ewa Israel a Phalesleina sy'n ceh1ogaeth i wrthwynebwyr ger bron y Tribiwnlys. Prin 
Jasiewicz (Voices UK a gweithio dros heddwch; ym mhob man. lod rhaid dweud y 
Chanolfan Occupation • rhoi cyfle iddyn nhw Mewn cynulliad anffurliol gwrthodwyd ei gais, a bu'n 
Watch) fel siaradwyr ddod i adnabod ei gilydd a drefnwyd gan Gynefill y rhaid iddo ddioddel y 
(gweler Dyddiadau mewn man diogel; Werin, yn y Demi canlynladau. Roedd hyd yn 
Dyddiadur tud. 4). • galluogi iddyn nhw gael H dd h Pa C tl oed ei evlwys yn gwrthod 

eu dywed gan gyhoedd e we ' re a ,ays, d I "dd dd II 
Cysylller a: Linda ehangach ym Mhrydain; Caerdydd, darllenwyd ga ae I o ar en y 
Rogers: (01248) 490 715 • cysylltu ii'r rhai sy'n datganiadau ynglwn a GC wers yn Y gwasanaethau. 
~1.6-.co.~ gyfrifol am y Dwyrain o Gymru yn yr Ail Ryfel Yn Nhregaron, cynhaliodd 

Rhwydwalth Heddwch 
a Chyffawndar y Flin 
Rhwydwaith newydd (sy'n 
avesi Clawdd Offa) yw 
hwn,sy'n cynn.wys ardat i' r 
de o Wre~m, Uan(ylli:n, 
Bishop's Castle, 
CroesoswalJt a'r 
Drenewydd. Bydd yn cael 
ei lansio ar Orffennal 14" 
pan fydd Kevin Williams o 
C.isnwydd yn siarad 
ynglwn Ii gweithio gyda 
pluant )' strydoedd )'II lrac. 
Cysyllterli: Marnie 
Sweet: (01691) 780 593 
am fwy o wybodaeth 

Canol yn y Swyddfa 8yd, y bu farw rhai Cymdeithas y Cymod 
Dmmor a gydag eraill sy'n ohonynt o ganlyniad i gyfarfod cyhoeddus i 
gweithio dros heddwch yn gamdriniaeth, a hefyd un goffau gwrthwynebwyr 
y rhanbarth er mwyn rhoi gan fudiad Refusenik cydwybodol. Dilynwyd 
amlygnvydd i wailh y Israel. Dywedodd GC o hynny gan gyflwyniad, 
menywod dros heddwch a Gymro, yr Esgob Mears, "Ct:f'n Coed* a sgriftrrWJI-. 
gwrando o ddifri ar eu wrth y g111p ei fod newydd gan Wilbur Lloyd Roberts, 
dymuniadau a'u gofynion. gael ei dderbyn \ hyfforddi yn coho am Ki1chener 
Yn ystod eu harhosiad, fel offeiriad pan Davies, \'\laldo Williams ac 
bydd Menywod i Fenywod dderbyniodd bapurau' n ei lslwy,1 Flowe Ellis. 
dros Heddwch yn trefni ,.....-------------------, 
cyfres o gyfarfodydd ac heddweithredu : mae Cynefln y Werln yn 
ymweliadau ffurfiol ac cod I arlan ar gyfer creu cofeb barhaol 1 
anffurfiol a Wrthwynabwyr Cydwybodol yn yr Ardd 
'digwyddiadau'r cyfryngau; Heddwch (gwelery blwch !sod). 
ar gyfer y menywod. 
Gowithir y bydd y rhaglen Cyayllter i 029 2082 1055 neu 

yn adlewyrchu .... ::cla::'e:@::wc::ia:.o::rg:.:uk:::::::: : :::::::::::::=: 
diddordebau a phryderon y 

menywod, a'r nod fydd cysylltiada u 
Anrhydeddu'r canolbwyntio sylw ar eu 
Apostol Heddwch, gwaith dros heddwch yn y d ~ 

Dwyrain Canol, a dod ag el en cym ru .. 
Henry Richard i syiw'r rheini sy'n 
Talwyd teyrnged i'r dyranwadu ar bolisi a cadelrydd: ~ ~ 
heddgarwra'r phend~rfyniadau. JIii Evans MEP 
rhyngwladwro Gymro,AS .-'-----------, 
Merthyr Tydfil, Henry heddweithredu: 
Richard (1812 • 1888) ar y Mae Menywod I 
laf o Ebrill ar Ian ei fedd Fanywod dros 
ym Mynwent Abney Park, Heddwch yn trefnu 
Stoke Newington, lloegr. gwelthgaraddau codl 
Roedd Cadeirydd CND arlan a hefyd yn 
.Kate Hudson ymhlith y edrych am fenywod I 
rhai a ymunodd a Simon helpu gyda 
Thomas AS a Richard chroesawu a threfnu'r 
Livsey, Rhian Medi Roberts rhaglan. Oa hoffech 
o Gymdeithas Catrin wybod mwy, oa 
Glyndwr, a phlant o Ysgol gallwch gynnfg help 
Uwchradd Tregaron a neu os hoffech 
dalodd deyrnged i Richard glywed y menywod 
wrth y mawsolewm a yn aiarad, da chi, 
godwyd iddodrwy cysylllwch i chyd• 
danysgrifiad cyhoeddus. drefnydd y proJect, 

Am wybodaeth am 
ddlgwyddladou erafli , 
cyaytlter ii: (020) 7219 
5021 nau (020) 8347 
6162 

Jana Harrlaa, 42, St. 
Patrick's Drive, Pan•y• 
bont ar Ogwr CF31 
lRP (01656) 654 462 
neu 07779 010206 
eJharrfea@hotmall.com 

(01824)709 700 
ls-gaderyddion 
Rod Stal lard 
(01550) 750 260 
David Bradley(gogtedd cymru) 
(01824)709 700 
Olwen Davies (y canolbarth) 
(01970) 611 994 
Ray Davies (de cymru} 
(029 20) 889 514 
masnachu 
Jan Henderson 
(01792)830 330 
trysorydd: 
Jean Bryant, 
16,Ctos 
Ty'n y cymer, 
Porth, Y Rhondda CF39 9DE 

Mwy o 
wybodaeth, 
synladau 
neu 
gymorth l' w 
gynnig? 
Cysytltwch 
a'ch Is· 
gadeirydd 
CND Cymru 
agosaf da 
chi, neu' r 
ysgrifennydd 
cyff redinol. 

aelodaeth &aelodau cysylltiol: 
Brian Jones, 
(01792) 830 330 

golygydd heddwch oc ysgrlfcnydd cyffredinol: 
JIii Stallard, Nantgaredig,Cynghordy, 
Llanymddyfri SA20 OLR (01550) 750 260 
heddwcn@cndcym ru. org 
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dyddiadau dyddiadur Traed moch ar ddiwedd Cyfarfod y 
Me hefin 11eg Porth aeth wy. Gigcodi arian Grwp Heddwcha Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear 
Chyfiawnder Bangor, Anglesey Arms, Portl\aethwy, 8.00pm cane Toads a Noise Mae cynhadledd ryngwladol ddwy-wythnos y 189 o wledydd sydd wed I 
at Work. Mynedlad £5 (conseslynau) byddwch yno. Cysyllter a: BPJG, (01248) arwyddo'r Cytundeb Atal Ymledlad Nlwclear (CAY), a gynhallwyd I baratol ar 
490 715 phil@tycerrigl.freeserve.co.uk gy1er prlf gynhadledd y CAY yn 2005, wedl dod I ben mewn annhrefn ar ol lddl 

felhu cytuno ar benderfynladau pwyslg, ral ohonynt mor sylfaenol a chytuno ar 
Me h e fin 1 4eg W recsam. ' Ha neslon Llyga d -dyst o'r amserlen ar gy1er cynhadledd 2005. Dlsgrlflodd un a gymerodd ran yn y cy1arfod 
Go resgynia d yn Irac' gyda Kevin Williams. Eglwys y Drindod yr holl belh fel 'llanasl dlllas'. 
7.30pm.Cysyllter a WPJF 0845 330 4505 neu wrexhamsaw@yahoo.com Parthau 01-arlau Nlwclear 

Dywedodd Carol Naughton o CND Gorllewin Canolbarth Lloegr, a fynychodd y Gynhadledd 
Mehefin l6eg Bangor. 'Hanesion Llygad-dyst o'r yn Efrog Newydd, fod galw wedi bod i ddod ag India, Pakistan ac Israel o dan reolaeth 
Goresgyniad yn Irac' Bydd Ewa Jasiewici (newydd ddychwelyd o Irac effeithiol y CAY a'r Awdurdod Ynni Atomig Rhyngwladol (AYAR). Canmolwyd y parthau di-
gyda chanolfan Occupation Watch) a Kevin Williams (gweithiwrgyda phlant y arfa u niwclear (PDAN) presennol, a galwodd llawer o wledydd am weithredu Penderfyniad 
strydoedd yn Irac) yn siarad am eu profiadau. Amser a lie i'w cadarnhau. 1995 CAY ar sefydlu PDAN yn y Dwyrain Cano! (a gynigiwyd yn wreiddiol gan I.ran). 
Cysyllter a BPJG fel argyfer Mehefin lleg. Llongyfarchwyd Iran hefyd ar arwyddo protocolau ar lesurau diogelwch niwclear. Cyhuddodd 
Mehefin 18fed Aberystwyth. David Rovics ac Atilla The yr UD Iran o ddweud celwydd. 
Stockbroker Gwesty'r Bae, Rhodfa' r Mor, 8:30pm i 12:00pm. Yr UD yn breuddwydlo am arlau nlwclear newydd 
Gig codi arian ar gyfer Comisiwn Hawllau Dynol Guantanamo, sy'n celslo Trafodwyd ffyrdd o atgyfnerthu gwyliadwriaeth a rheolaeth mewn perthynas ii bygythiadau o 
cyfiawnder ar gyfery rhal sydd yn y ddalfa'n anghyfrelthlon yn Guantanamo a frawychiaeth, a my11egwyd pryder 11eilltuol y11glwn ii'r !faith fod yr UD yn datblygu arfau 
charcharBelmars~. TrefnwydganRwydwaithHeddwchaChyfiawnderAberystwyth. niwclear newydd. Dywedodd yr UD fod eu hymchwil i arfau niwclear newydd yn 'gwbl 
Cysyllter a: Kelvin Mason (01970) 610 185 kelvln.mason@tlscali.co.uk gysyniadol', tra'n gwadu ar yr un pryd fod unrhyw beth yn y CAY a fyddafo gwaha.rdd 
,-------------- --- -----~ gwneud y fath waith ymchwil neu ddatblygu ergydion niwclear newydd neu ddiwygiedig. 

Mehefin 19eg Rhaeadr. Cyfarfod Cyffredinol 
CND Cymru gyda chyfarfod Cyngor i ddilyn. 
Gwesty Brynafon 11.00am - 4pm. Croeso I holl 
aelodau CND Cymru a chynrychiolwyr grwplau 
cysyllt iedig sydd wedl t alu eu tanysgrlfiad. Ceir 
clywed adroddladau blynyddol a thrafodir cynlluniau 
ymgyrchu. Derbynir enwebiadau ar gyfer cadelrydd a 
4 is-gadeirydd tan Fehefin 11eg, Cysyllter ag 
Ysgrifennydd Cenedlaethol CND Cymru am 
wybodaeth bellach (gweler tud. 3 ). 

Olm lle I arlau nlwclear yn unrhyw le 
Cynigiodd Tariq Raul o'r AYAR sailh mesur i atgyfnerthu'r CAY, gan ddweud: * M,u'r gymuntd /yd. 
tang wedi 111y11d y11 gyd-ddiby,1110/ m,um modd di-droi'11 61, gyda sym11diad cyson pobl, sy11iadau, 
mvydda11 ac ad11odda11. Mwn byd o'r fatlr, rlwid i ni frtvydro brawycl1i1Uth gyda diwyllinnt 
diogelwc/1 sy'11 croesi ffinia11 cmtdltUthol a gwltidyddo/ - agivtdd gy11htuysol luag at ddiogelwch y11 
sei/iedig ar gydgadtmid a gwml, bJIUIYd dynol M t:11111 byd o'r fath, ni /yddai lie i aifau niwclear ac 
arfau dinistr toifol eraill." Cynhelir Cynhadledd Adolygu'r CAY 2005 o Fai'r 2iJ fr 28ain. 

Cyfansoddiad yr UE 
Reffe r e ndwm To ny - D a ri/en peth o 'r print m a n 

_ ___ _ ____ _____ ______ _ __ __J Mae l'rdrafft cyfredol o GyfansoddiadyrUndeb Pwer Niwclea r 

..........._ Mehefin 19eg Dinbych. Sierra Maestra - Band salsa naw
---offeryn byd-enwog o Cwba. Neuadd y Ore 8pm Tocynnau £10 (f7 digyflog). 
Digwyddlad Cwba-Cymru. Cysyllter a: David Jones (01745) 813402. 

Mehefin 30ain - Gorffennaf 4ydd Wythnos oWeithreau 
Dydy'r Goresgynlad Ddim yn Dod i Ben gweler tud. 3 . 

Gorffennaf 4ydd Menwith.Annlbyniaeth oddi wrth 
America - Gwrthdystaid Blynyddol Y Brif Glwyd, Gwersyll 
Milwrol yr UD Menwith Hill, ger Harrogate, Swydd Efrog, Uoegr. 12:00pm 
ymlaen. Dewch yn eich gwisg/ffrog orau i'r 'Ugly Bug Ball' (i fynegl dlolch I 
Katharine Gun am ollwng y gath o'r cwd yn GCHQ) Trefnwyd gan Ymgyrch 
Atebolrwydd Gwersylloedd Americanaidd (CMS), 8 Park Row, Otley, Gorllewin 
Swydd Efrog L5211HQ, Uoegr (01943) 466 405 OR (01482) 702 033 ebost: 
anniandlindis@caab.org.uk or caab@btcllck.com http://www.caab.org.uk 

Gorffennaf 31ain - Awst 7fed Casnewydd. Eisteddfod 
Genedlaethol, angen cymorth gan siaradwyr Cymraeg a/neu ddysgwyr 
ar stondln CND Cymru yn y Babel! Heddwch a Chyfiawnder. Cysyllter a 
Masnachu CND Cymru (gweler cysylltiadau tud. 3). 

Ewropealdd, testun cryn sylwdiweddaryn y Mae'r drafft o'r Cyfansoddiad hefyd yn 
cyfryngau, oblygladau pwyslg l'r rhal ohonom darparu ar gyfer hyrwyddo puer niwclear sifil, 
sy'n poenl am wtr heddwch a chyfiawnder. Tra Dyma gawl ymbelydrol ara.11 nad ydym am 
bodysynladorefferendwmarGyfansoddlad weld yn cael e i aildwymo ac, ar ben hynny, 
posl61 yn llwgrymu atebolrwydd l'ri:yhoeddac: byddai'n agor y drws ar gyfer ymlediad-arlau 
egwyddoriondemocratalddcadarn,mae'rffalth niwdear . 
fodyfath ddogfen mor gymhlelh yn golygu Y Atebofrwydd? 
byddal'nanodd,osnadynamhoslblei Mae drafft y Cyfansoddiad yn cynnig 
chymeradwy nau al gwrlhod yn al chrynswth. cynyddu pwerau' r Com isiwn Ewropeaidd 
Gan hynny, gallai'r refferendwm droi'n faes y anetholedjg ym maes polisi masnach yr UE. 
gad ar gyfer brwydr rhwng y rhai sydd o blaid Mae dylanwad cynyddol y corfforaethau 
neu yn erbyn yr Undeb Ewropeaidd am 
unrhyw reswm ideolegol, gwleidyddol, mawr eisoes yn amlwg yng ngwladwriaethau 

newydd Ewrop a bydd y cwmn'iau mawr dan 
hunanol neu chwiw ffasiynol. Y gwir amdani 
yw, ni waeth beth fo'r drefn wleidyddol, ein sylw yn pwyso ar Y llywodraelhau hynny, 
bo N gyda'u geiriau celwyddog a'u gorfodaeth. Mae 

d ni yng ghymru yn ~anesyddol ac yn drafft C fansoddiad n II 'h all ' 
ddaearyddol yn Ewropea1d - rydym oll yn Y Y Y et au g U r 

Uti'ed' h d oed d d ffrind' seneddau gwladol drwy gael gwared o'r gysy 1g, y yn os na y ym yn rau bi 'di . 
a chydweithwyr. Mae hefyd yn wiry gall e1 ais nacaoi mewn sawl maes allweddol, 
'clybiau' economaidd dethol weithio yn erbyn Y11 cynnwys Y fasnach mewn gwasa11aethau 

Awst 6ed Dydd Hiroshima 59 mlynedd ers i'r born niwclear cyntaf hawliau economaidd amgykheddol a dynol y (GATS). Mewn amgylchedd o'r fath, mae'n 
gael ei ollwng yn fwriadol ar sifiliaid gan luoedd arfog yr UO. Ffotograffau o rhai sydd tu allan (a hyd yn oed tu fewn) i'r amlwg nad yw cyfiawnder i bawb ar £rig yr 
Hiroshima (a Nagasaki) a gwybodaeth gefndirargael gan CND Cymru. 0s foth glybiau. agenda. 
ydych yn trefnu digwyddiad, rhowch wybod i CND Cymru, da chi (tud. 3) 

Ewrop Filwroledlg Anghyfiaw~der masnach 
Awst 9fed Dydd Nagasaki Roedd yr all fom nlwclear a ollyngwyd ar Mae drafft cyfredol Cyfansoddiad yr lJE yn Mae arwydd10n y gelli~ effeithio'n ddwys ar 
Nagasaki o Fath gwahanol I fom 'Little Boy' Hiroshima; roedd gwyddonwyrac anelu ar ddatblygu cangen filwrol i'r Urideb ~-snach y gwledydd s_y n datblygu y t_u aUan_ 
awdurdodau mllwrol yr UD am brofi effeithfau'r ddau fath ar boblogaeth o UE h I th 
sifiliaid. Roedd un a oroesodd Nagasaki, Sakue Shlmohlra, yn 12 oed a Ewropeaidd. Mae gwiadwriaethau i fod "i 

I 
r _gan ym e ae tad yr Undeb. N, all anan 

chollodd ei mam, el brawd a'I chwaer a ffrindiau ysgol yn y gyfiafan niwclear. wella'n gynyddol eu galluoedd milwrol" a yn umg by!h ddatrys problemau byd ol-
Pan ymwelodd a chanolfan arfau nlwclear Prydain yn Faslane, Yr Alban, sefydlu •Asiantaeth Ymchwil i Arfau a drefed,gaelhol. Fedd bynna.g, mae rhai 
rhybuddlodd ynghylch arswyd y fath arfau. Fel y cofial - "Roedd mamau'n Galluoedd Milwrol Ewrop". Mae'n galw ar yr gwledydtl sy'n datblygu ~oes y1~ ofni Y, bydd 
llefaln am eu plant, a ph/ant am eu mamau, ond nl waeth pa mor aelod wledydd i weithredu yn erbyn Y gwledydrl Ewropeai~d newydd. gyda r holl 
uche/ y llefent neu ba mor bell yr ymestynent eu brelchlau, nl "brawychiaeth" a "bygythiad brawychiaelh" ar gymhor~hd.al a roddn 1ddynt, yn gallu 
allent gae/ eu cysuro." y cyd a'r U11deb, "ga11 alluogi'r Undeb i cystadlu n rhy ~f. _Mae amom ,u~gen _ 

Awst 18fed - 1af o Fedi Gwersyll Diarfogi Rhyngwladol 
Coulport 2004 Peaton Wood, Coulport, Yr Alban. Mae'r gwersyll ar 
lannau Loch Long, brin hanner mllltlr o storfa ergydion Trident, ac ychydlg 
fi lltiroedd o ganolfan y llynges, Faslane, cartref llongau tanfor niwclearTrident 
Prydaln. Dewch a'ch pa.bell eich hun. Bwyd flgan cymunedol yn cael ei 
ddarparu ar sail cyfraniadau. Cynhellr gweithredoedd dlarfogi yn Faslane a 
Coulport a gwelthdai ar welthredu dl-drals a materion ymgyrchu eralll. Bydd 
croeso mawr yn elch disgwyl, hyd yn oed os mal dim ond am ran o'r amser y 
gallwch fod gyda ni. Cymorth ar gael I ddod o hyd I lety I rai sy'n ei chael hl'n 
anodd gwersylla. Cysyllter a: Trident Ploughshares, 42-46 Bethel St, Norwich 
NR21NR tel: (0845) 45 88 366 lnfo@tridentploughshares.org http:// 
www.tridentploughshares.org/ coulport/lndex .php neu 
couiport@tridentploughares.org 
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ddefnyddio pob modd sydd ar gael iddo, yn cynhyrchu lleol I dd1wallu angheruon lleol, md 
cynnwys adnoddau milwrol". Byddai hyn yn bydehangu a chludo bwyd a nwyddau ar 
golygu, gellid tybio, y byddai arfau niwclear draws Y byd Y11 feunyddiol. 
Prydain a Ffrainc ar gael at ddefnydd Felly, os a phan y daw'r refferendwm ar y 
rhyfelgarwyr Ewropeaidd. Mae Erik Wesselius, Cyfansoddiad Ewropeaidd, mae digon o 
o Arsyllfu Ewrop Gorfforaethol, wedi nodi y gwestiynau y dylid eu gofyn. Cyfrifoldeb pob 
byddai'r fath bolisi milwroi yn "cynnig carte pleidleisydd yw bod yn ymwybodol o'r 
blanchear gyfer cyrchoedd milwrol yr UE ym propaganda a meddwl drosto/drosti ei hun. 
mhedwar ban y byd' a byddai wedi caniatlu i'r Dydy hi ddim yn bosib bod 'yn erbyn Ewrop' -
UE i chwarae rhan uniongyrchol yn yr rydym eisoes yu rhan o Ewrop, ond mae yna 
ymosodiadau ar lrac ac Afghanistan. A chofiwch, faterion dwys yn ymwneud a heddwch a 
bydd hwn yn UE fi Chomisiwn Ewropeaidd chyfiawnder sy'n effeithio ar boll bobloedd y 
anelholedig mwy pwerus fyth, gyda'r lobi fusnes cyfandir a phedwar ban y byd y byddai'n 
g,;,rfforaethol }'ll sibnvd yn eu clustiau. beryglus i ni eu diystyru. JIii Stallard 

mailto:coulport@tridentploughares.org
www.tridentploughshares.org/coulport/index.php
mailto:info@tridentploughshares.org
http://www.caab.org.uk
mailto:caab@btclick.com
mailto:kelvin.mason@tiscali.co.uk
mailto:wrexhamsaw@yahoo.com
mailto:phil@tycerrigl.freeserve.co.uk

