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59 mlynedd yn 01 gollyngodd UDA 
fomiau niwclear ar ddinasoedd 
Hiroshima a Nagasaki yn Japan. 
Cafodd mwy na 200,000 o bobl 
eu lladd yn syth. 
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Mae'n rhaid-i ni eu hatal! 
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 
erthyglau 

Golygydd: 
Jill Stallard 
(01550) 750 260 
jill@cndcymru.org 

Cyfiethydd: 
Sian Edwards 
sian@rjerwe).derrm.m.uk 
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dosbarthwyd gan: 
Redkite Print 
(01591) 610 844 
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Peiriannau lladd - gwnaed a phrofwyd yng Nghymru? 
Mae Llywodraeth y Cynulliad, drwy gyfrwng Awdurdod Datblygu Cymru (WDA) yn ceislo 
denu gwneuthurwyr arfau l'n gwlad. Mae Cymru eisoes yn frlth o gwmnfau gwneud arfau 
a nwyddau cysylltledlg. Mae gan y cwmni trawswladol o'r UD, General Dynamics, ffatrl 
newydd sbon yn y Coed Duon, Gwent. 

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn (WA) yn gwahodd 
cynigion ar gyfer ei rhaglen Cerbyd Awyr Di-griw 
(CAD), y 'Watch keeper'. Mae hon yn rhaglen gwerth 
£800 miliwn i dda tblygu CA Dau. Mae Aberporth, ar 
lannau Bae Ceredigion, wedi cael ei enwi fel maes 
profi posibl o dan y rhaglen hon gan ddau gwmni 
sy' n cystadlu am y cytundeb- Thales a Northrop 
Grunman, sydd ill dau yn gobeithio adeiladu' r 
Cerbyd Awyr Di-griw yng Ngwent. 

rheng flaen yr ymgyrch i adeiladu diwylliant o 
heddwch. Sut aUwn ni ganiatau cyswllt 
uniongyrchol rhwng rhywbeth a wnaed yng 
Nghymru a thrais a gynllunir yn erbyn cymuned 
araU? 
Ni wnawn werthu ein heneidiau am swyddi beth 
bynnag fo' r gost. 

Beth yw CAD? 
Awyrennau bychain a weithredir o hirbell yw 
Cerbydau Awyr Di-griw. Maent yn ysgafnach 

Mae Aberporth wedi cael eiddefnyddio fel maes nag awyrennau cyffredin a gallant deithio 
profi taflegrau ers 50 mlynedd,ac mae bellach yn pellter maith. Maent yn cael eu datblygu fel 
cael ei redeg gan Qinetiq (cwmni y mae'r WA yn cyfrwng "rhagchwilio arfog yn erbyn 
berchen ar 50% oho no) fel maes profi taflegrau. Y targedau pwysig, trancedig". Maent yn 
parc technolegsy'ncaeleiddatblyguyn Aberporth gyfrwng lladd o hirbell, fel arfau niwclear. 
yw'r unig broject Amcan Un gwledigsy'n Mae rhai cwmnTau yn yr UD yn gweithio ar 
flaenoriaeth gan Lywodraeth y Cynulliad. Y mis ddefnyddio puer niwclear fel tanwydd 
diwethaf,gwahoddwyd cy:nhyrchwyrCADau i 'barti' CADau er mwyn iddynt allu hedfan am 
yn Aberporth i hyrwyddo posibiliadau'rsafle. Y gyfnodau hwy.Canmolwyd CADau yn 
diwmod canlynol, rhoddwyd 'cyflwyniad' i geisio ddiweddar fel un o 'ser mawr' yr arfogaeth a 
gwerthu'rsyniado brofion CA Dau i' r gymuned leol ddefnyddiwyd i gyflawni'r anfadwaith 
bryderus. diweddar yn erbyn pobl lrac. 

Mae Llywodraeth y Cynulliad a'r WDA, ynghyd §'r · · .. · · · .. · · .. · · · · .. · · · · .. · · · · · · · · · · · · · .. .... 
AsiantaethAmrywiadAmddiffynaChyngorSir heddweithredu 
Ceredigion yn gobeithio y byddwn yn credu fod Mae angen mwy o wybodaeth ynglwn a'r 
CA Dau yn cael eu datblygu ar gyfer 'chwistrellu cynlluniau ar gyfer adeiladu a phrofi CADau. 
cnydau' neu 'reoli traffig',acy gellirdef:nyddio Da chi, cysylltwch a'ch AS (Tw'r Cyffredin, 
swyddi i'n Uwgrwobrwyo, galon, meddwl a Llundain SW1 A 1 AA) ac AC (Cynulliad 
chydwybod. Gan fynegi'n £am gyhoeddus yn glirac Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, 
yn onest, dywedai baneranfertha wnaed gan bobl Caerdydd CF99 1 NA) ynglwn a hyn, 
leolar gyfer y cyflwyniad cyhoeddus yn Aberporth mynegwch eich gwrthwynebiad i'r cynlluniau 
ym mis Gorffennaf "MAE'R RHYFEL AR BEN - a danfonwch gop'iau o unrhyw atebion a 
RHOWCH EINTIR YN OLI NI". Efallai fod y dderbyniwch at CND Cymru (gweler 
Cynulliad yn gobeithio y byddwn yn anghofio neu'n : Cysylltiadau). Cysylltwch ag CND Cymru os 
newid ein dehongliad o'regwyddor'gynaliadwy' yn ; hoffech helpu i adeiladu'r ymgyrch yn erbyn 
eiddogfensefydlu. Nid ydym yn mynd rwanghofio . CADau yng Nghymru. 
nac ychwaith y rheidrwydd moesol i osod Cymru yn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Sylw: Lie na cheir gweledigaeth, bydd y bobl ar chwal 
Wrth i 'gyfaddefiadau' llywodraethau'r UD a Phrydain 
a'r pwyntio bysedd ynglwn a'r camhysbysrwydd 
ynglwn ag arfau dinistr torfol yn lrac a'r cyrch at ryfel 
ddiferu'n araf allan o adroddladau newyddion, does 
dim cysur mewn clywed mal ni yn y mudiad heddwch 
oedd yn iawn ar hyd yr amser. 

Sut yn y byd oedden ni'n gweld mor glir yr hyn mae'r 
awdurdodau'n honni na allent ei weld? 

Tra bod ymchwiliadau a gwleidyddion (a'u hwynebau 
fymryn yn binc hwyrach) yn cyfaddef yn hunangyfiawn 
(gan geisio bwrw'r bai ar eraill), ni chlywn yr un llais 
swyddogol yn cyfaddef i lofruddiaeth mewn gwaed
oer neu ddienyddiad bwriadol o leiaf 40,000 o bobl 
lrac ers mis Mawrth 2003, ac am yr hanner miliwn o 
blant lrac a tu farw o ganlyniad i sancsiynau'r CU yn y 
1 O mlynedd blaenorol. NI chlywn ddim am y dinistr 
amgylcheddol a achoswyd gan y rhyfel chwaith. 

Mae ofn, trachwant. eh want pwer a cholli cysylltiad 
a'r ddaearyn arwain at ddaliineb i bwysigrwydd 
materion amgylcheddol, gwahardd artau niwclear, 
a'r angen am welthio'n egnTol i hyrwyddo diwylliant 
di-drais a heddwch a chyfiawnder gwirioneddol. 

Mae celwydd a thwyll yn amlwg yn rhan o fywyd bob 
dydd i lywodraethau. Maen nhw hyd yn oed yn eu 
twyllo'u hunain. Ein gwaith ni fel unigolion yn ogystal 
a grwpiau pwyso yw datgelu gwacter 'democratiaeth 
etholedig', i ddweud y gwir am yr hyn y gallwn ei 
ddarganfod, ac i fynnu bod ein cynrychiolwyr 
etholedig yn atebol. 

Telmlwch yn nerthol. Cofiwch y gallwch chi a ff, 
gyda'n dychymyg a'n hegnl, newld pethau er gwell yn 
y tymor hlr. Drwy wneud hynny, a dim ond bryd hynny, 
gallwn edrych I fyw llygald eln plant a'n hwyrlon. 

JIii Stallard 
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Gwarchae Castell Biwmares! 
Adeilad:uyd Ca~tell Biwmares rhwng 1295 a 1298 ar ben dwp1 einiol y Fenai. Roedd yn rm o 
dd¥lu111a_dau mtlwrol mwyaf marwol ei ddydd, taflegn;n star wars o gastell, os mynnwch 
clu. Cost10dd £6,000 yn ystod chwe mis 
cyntafy gwaithadeiladu, swm anferth 
g-e,Uerth llawero filiyna11 o bunnau heddiw. 
Yn wir, bu bran i gtp-ch gorffwyll Edward [ 
i godi cesty/1 f,;nd ageconomi L/oegr i'r 
wal. 

Gorfodwyd y Cymry lleol i symud i fyw yn 
nhreflan newydd Niwbwrch a daeth 
Saeson a gwwr Gwasgwyn i fyw ym 
Miwmares. Mae' r castell wedi sefyll yno 
byth er hynny, yn symbol o filitariaeth, 
goruchafiaeth ac imperialaeth. Y tro diwethaf y cawsai' r cast ell ei gipio oedd gan fyddin y 
Senedd ym 1646- hynny yw, tan oriau many bore ar y 27ain o Fehefin pan gipiwyd y 
castelleto, gan grup o brotestwyr heddwch, a feddiannodd y castella'u cloi eu hunain 
ynddo. Ar fore Sul braf, chwifiai baner enfys y mudiad heddwch rhyngwladol o dur ucha'r 
castelJ, gyda cholomen heddwch fa wr a r draws y porth, a baneri ma wr yn crogi o' r muria u 
yn dweud fod hwn yn barth dadfilwreiddiedig ac yn galw am heddwch a therfyn ar 
gelwydd y llywodraeth, a baner Balestinaidd anferth. 

Cyn hi, amgykhynodd yr heddlu' r caste LI gyda hofrennydd yr heddlu yn hedfan uwch 
ben. Roedd maint a chost y presenoldeb heddlu yn destun beirniadaeth gan drigolion 
lleol. Ymgasglodd aelodau Grup Heddwch a Chyfiawnder Bangor ac Ynys Mon y tu allan i 
gefnogi'r protestwyr yn ystod y dydd. Arhosodd y protestwyr yno a meddiannu'r castell 
drosnos. 
Drannoeth, yr 28ain o Pehefin, dysgodd y protestwyr fod y ffug-sofraniaeth oedd yn cael 
eichynnig gan y meddianwyr yn Irac yn mynd igaelei datganydiwrnod hwnnw,ddau 

ddiwrnod yn gynharach na'r bwriad, er mwyn 
~... osgoimwyodrais. Daeth ~wyo'rwas~i 

· L?i Fiwmares,acroeddennhw nanfod loniawn 
pan wrthododd yr heddlu ganiatad iddyn nhw 
gyfweld a' r gwrthdystwyr. O' r diwedd, 
cytunwyd y cai un o' r rhai oedd i mewn yn y 
castell, Gwilym Morus, siarad a 
newyddiadurwyr teledu. 

Tua 4.30pm, tynnodd y gwrthdystwyr eu 
baneri i la wr a clod allan. Ca wsant eu cyfarch a 
bonllefau, eu dwyn i orsafheddlu Caernarfon 
a'u cyhuddo o 'niwsans cyfraith gyffredin' gan 
nad oedd ynt wedi cyflawni unrhyw niwed 
troseddol. Trefnwyd a gweithredwyd y 
gwrthdystiad yn wych gan Gwilym Morus, 
Steven Collings, Philip Jones,Jonathan Baines, 
Paddy, Thomas Pearson, Liz, Alice Grey, ac 
Alan Cowli-Shaw. 
Phil Steele 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bangor 

Cyhoeddodd y protestwyr heddwch, 
sef ae lodau o Goleg Prlfysgol 
Cymru, Bangor ac aelodau o'r 
gymuned leol, y datganlad canlynol: 

"Yr ydym wetf i meddiannu'r castell hwn yn 
enw Gwt'rionedd, Heddwch a Chyfiawnder. 
Protest lteddychlon yw hon yn erbyn 
ymddygiad y Llywodraeth Brydeinig yn y 
dwyrain ctlnol - ymddygiad sydd yn dilyn yr. 
wasaidd bolisfau tramor imperialaidd yr 
U.D.; ymddygiad sydd wedi ansefydlogi'r 
rhanbarth, yn achosi poen a dioddefaint 
dianghenraid i filiynau o bob/. 
Mae ein /lywodraetlt wedi dweud celwydd 
wrtltym yn gyson ynglwn li'r goresgyniad a'r 
meddiant anghyfreithlon o Irlllf, ynglwn a'r 
addewidion i ailadeiladu Afghanistan, ac 
ynglwn a maint cefnogaeth ein Llywodraeth 
i Wladwriaeth Israel er gwaethaf y niwed 
ofnadwy a wnaed i bob[ Palestina. 
Mae ein llywodraeth yn honni ei bod yn 
gweitltredu yn enw democratiaeth, ond mae 
ei gweithredoedd yn gwasanaetltu anghenion 
economaidd yn u11ig. R11oddwyd elw 
arian110I cyn diogelwch pobl. Mae ei 
pholisiau trychinebus yn y dwyrain canal 
wedi'11 gwneud yn llai diogel yn y wlad hon 
ac wedi aclrosi difrod enfawr i bobloedd 
Arabaidd dramor. 
Fel aeloda11 o'r gymuned leol a myfyrwyr 
Prifysgol Cymru, yn symbolaidd o garfan 
arwyddocaol o'r cyhoedd Prydeinig, yr ydym 
yn haern fod y llywodrtUth hon Wedi 
gweithredu'tl annemocrataidd, yn 
anwybydd11 ein barn. Mae hi wedi torri 
cyfraith rhyngwladol ac wedi ymladd rhyfel c 
gelwyddau y11 erbyn pobl y wlad hon. 
Gofynnwn i bawb sydd Ii chyilwybod i 
ymuno fl ni yn y brotest Jum. Mew_n parch i'r 
nif er o fywydau a gollwyd yn barod yn 
ddia11gen1 ac er mwyn y nifer o fywydau tto 
i'w haberthu'n ddiangen mae'n rhaid gwneud 
ein lleisiau'n glywadwy. 
Yr ydym yn ymgymryd i wneud dim niwed i 
ffabrig nac adeiladwaith y safle hwn. 
Byddwn yn gadael y safle'n wirfoddol am 5 
o'r gloch, brynhawn Llun yr 28ain o Fehefin. 
Galwn ar y lluoedd sydd wedi meddiannu 
Palestina, Afghanistan ac Iraq i wneud yn 
debyg.11 

Lleisiau o'r stryd: colomen gan Eisteddfod yr Urdd .. 
awnder Bangor gotomen gardbord anferth i'r AS lleol Albert Owen yn ddrweddar. Roedd neges wed1 e1 

C~wynodd Grwp Heddwch a Chyfi d lai'r tyddin Brydeinig adael lrac, gyda llu o lofnodion a gasglwyd yn y babell heddwch ac ary Maes 
sgrifennu ary golomen yn mynnu Y . Y C d tod Eisteddfod yr Urdd 2004 ar Ynys Mon. 
gan aelodau CND Cymru a Chymdeithas Y ymo • yn ys 

d · rthwynebu cefnogaeth y llywodraeth i Ariel Sharon yn eu ymosodiadau gwarthus ar fywydau 
Mae'r grwp yn galw ar Albert Owe~ AS hefyrth

1 
w bu'r driniaeth anghyfreithlon a roddir i sifiliaid a charcharorion yn lrac, carchar Belmarsh, 

Palestiniaid, a'rffaith nad yw Prydam yn gw wyne 
Diego Garcia a Bae Guantanamo. (

01248
) 490 715 

Cysylltwch a Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bangor 
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Arfau arswyd Prydain 

D a II i n e b Of n lio'r holocOsl niwclearsy'n dod • :rbyd iben. M .. ·, 
Yn ffilm 1980 ''The Martian Chronicles", mae'r trefedigaethwyr ar Y blaned goch yn gwyh rs Cwtogwyd ar arfogaeth nrwclear yr UD a 
disg yn llosgi:n wynias am rai eiliadau ac yna'n tywyllu. Mae pethau'n wahanol nawr'.,wrt ~:i ciodwiwyma'n rhoi persbectif gwahanol o'r 
Rmia, a 'dim ond' 200 o ergydion Trident sydd ar ol gan Brydaln erbyn hyn. Byd~aiJ:a~i'w gweld yn y lie cyntaf, yna sawl gwawr berto 
blaned Mawrth ar ein diweddglo tebygol -y tro yma, dim ond rhyw wawr gochly 
borffor cyn y tywyllwch eithaf. 
Mae'r ffaith fod swyddogion yn gallu 
cyhoeddi'r newydd da ynglwna thoriadau 
niwdear gan gadw wynebsyth,a'rffaith 
gythryblus ei.n bod ni, y bobl gyffredin, yn 
gyffredinol yn derbyn hyn heb ffrwydriad o 
wfftio a pocalyptg, yn golygu fod y sbin 
wedi bod yn Uwyddiannus dros ben. Ary 
Liaw arall, mae'n ffailh hysbys i' rcyhoedd 
fod y wladwriaeth Brydeinig yn bygwth 
era ill gydag arfau dinistr torfol (ADT)
meddylier am ysawl rhybudda roddwyd 
gan Geoff Hoon y Uynedd y gallem ddewis 
defnyddio arfau niwclear yn lrac. Does dim 
ymgais i guddio beth yw diben 
Aldermaston, Faslane a Coulport a 
Devon port. Aceto, mae rh}"V dabu 
cyhoeddus yn erbyn cyfeirio at hynny 
mewn cyd-destunau fie gellid disgwyli'r 
mater gael ei god i. Er enghraifft, Tony Blair 
yn prysur ganmol Libya am rofr gorau i 
ADT- heb i neb yn y cyfryngau wneud y 
cysylltiad hanfodol rhwng hyn ag arfau 
braw Prydain. 

Mae' n des tun rhyfeddod hefyd fod y 
bygythiad o ddefnyddio arfa u niwdear yn 
gallu cyd-fodolio fewn yr un ffrilm 
gyfeiriadol ii' r oslef foesol aruchel y bydd 
gwleidyddion yn ei defnyddio wrth son am 
y perygl o ymlediad arfau niwdear. Mae'r 
twyll yn dibynnu ar lywodraeth haerlluga 
chyfryngau llywaeth a di-asgwrn-cefn. 
Mae hefyd yn dibynnu ar ein llesgedd 
ninnau. Rydym wedi canfod y twyll,ond 
rydym yn aml wedi ein parlysu, yn 
a11alluog i weithred u. Mae lrident hefyd . 
yn seicolegol gudd, yn rhannol oherwydd, 1 
lawer o bobl, mae'n beth rhy fawr i'w 
amgyffred ac yn rhywbeth na chredant y 
gallant wneud dim byd .'f1 e_i gylch. ~fallai 
mai dyna pam mae rha1 n e1 chael h1 ~
haws canolbwyntio, yn hytrach, ar ge1S10 
atal datblygiadau newydd hyll. Wrth gwrs, 
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dylem fod yn gwneud y ddau beth, ?nd 
peidied neb byth ag anghofio _fod 1~:den 1 

yn rhygnu yn ei flaen, yn dal 1 fod a r gallu 
am 20 mlynedd a rail a m wy i fra ~~hu ac 
arswydo, yn fygythiad beunydd1ol 1 r holl 
blaned. 

Un ffordd effeithiolodorriardraws Y 
parlys (ernad yr unig un) yw ymweld ag 
un o safleoedd y system. Edrychwch a~ Y 
milltiroedd o weiren rasel yn Faslane a r 
llongau tanfor yn mynd a dod. Cerddwch o 
gwmpas y gwaith anferth yn Aldermaston 
gan eich atgoffa'ch hun o'iddiben. 
Edrychwch ar ddoc Trident yn De~onport a 
phenderfyniad y llywodraeth hon 1 fwrw 
ymlaen a' r project atgas hwn am gyfnod 
amhenodol. 

Mae llygedyn o obaith. Yn rhyfedd ddigon, 
gall yr Alban fechan ddylanwadu er gwell 
ar y sefyWa arswydus yma mewn modd 
cwbl anghymesur a'i maint a'i 
phwysigrwydd ym marn San Steffan. 
Mae' r gwrthwynebiad yma i Trident 
(ymhlith yrhai sy'n gwybodamdano) yn 
gryf. Pe bai'r Alban yn benderfynolo gael 
gwared o Trident, gallaiddechrau troi' r 
drol.Rydym nisy'n byw yma yncael 
cefnogaeth wych gan bobl o' r tu allan i' r 
Alban (yn cynnwys Gwledydd Llychlyn) 
sy'n ymgyrchu'n eg:n"iol yn erbyn 
canolfannau Trident yr Alban. 

Rhaid i'r pwysau i gael gwared o uident 
ddod mewn Jlawer ffordd ac o Lawer 
cyfeiriad. Yn Trident Ploughshares rydym 
yn argyhoeddedigy gall gweithredu 
uniongyrchol heddychlon a di-drais 
chwarae rhan bwysig. Mae sa wl gwarchae 
ar Faslane wedi ymyrryd yn llwyddiannus 
iawn a gwaith y ganolfan ADThonno, 
helpu i roi Trident ar yr agenda ac arwain at 
gryn bwysauarsystem llysoedd yr Alban. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'n siur 
eich bod wedi clywed pobl yn cwestiynu 
gwerth protestio torfol wedi i'r miliynauar 
y strydoedd fis Chwefror y llynedd fethu 
atal y rhyfel yn erbyn ~ac. ~ewn 
gwirionedd, wyddon m ddun beth oedd 
effaith y lSfed o Chwefror 2003. Fel aelod 
cymharol newydd o'r mudiad hed~wch, 
mae cwrdd a phobl hwn sydd wed, bod 
wrthi'n herioanghyfiawnder ar hyd eu 
hoes yn gwneud i m_ideiml?'n wyla_idd: 
does gan y rhain ddun bwnad treulioeu 
hamser yn garddio, er cael ~u ~rt hod a'u 
dilorni nifer anhygoel o we1th1au dros y 
blynyddoedd. Byddwch yn dal i'wcwrdd 
yn y gwrthd ystiada u, mewn gwylnosau 
Uysoedd, yn eistedd ar y ffordd, y tu fewn i 
orsafoedd heddlu. 

Ymunwch a ni ar y 23ain o Awst yng 
nghanolfan y Uynges yn Faslane, ger 
Glasgow, yn y Gwarchae Mawr. P'runai 
eich bod yn eistedd ar y ffordd, yn 
sylwedydd cyfreithiol, yn tynnu Uuniau, 
canu, siantio, chwifio baneri, dawnsio, 
gwneud te i bob!, neu beth bynnag, bydd 
croeso mawr i chi yno. Mae Trident 
Ploughshares yn cynnal gwersyll diarfogi 
dwy-wythnos yn Coulport o'r 18fed o ~~I 
tan y lafo Fedi hefyd. Croeso cynnes 1ch1 
iddod atom am y pythefnoscyfan neuran 
o'ramser. 

David Mackenzie 
Trident Ploughshares 

: heddweithredu 
: Gwybodaeth gefndir ar gyfer Y . 
: Gwersyll (0845) 458 8366 neu 
: davidmc@enterprlse.net 
: Cefndir ar gyfer y gwarchae o 
· (0845) 458 8361 neu 
: big_blockade@hotmail.com 

mailto:big_blockade@hotmail.com
mailto:davidmc@enterprise.net


Ar strydoedd Croesoswallt 
Mae Clymblaid Croesoswa!lt dros Heddwch, gyda chraidd gweithgar o ryw naw o 
aelodau a rhestr bost o hyd at 100 o gehlogwyr, yn denu aelodau o'r ddwy ochr i 
Gia wdd O~fa. Daeth ymgyrchwyr o Lango lien a Wrecsam i ym uno a' r grup mewn 
gwr~hdystiad yn g~lw am heddwch a chyfiawnder yn Ira c. Gwahoddwyd pobl oedd 
yn s1opa yn Y dr~f t arwyddo damp o lythyr at y PrifWeinidog. Roedd y llythyr yn 
galw am dynnu r lluoedd allan o lrac,a danfon llu rhyngwladola fyddai'n dderbyniol 
i bob! Trac yn_ e~ lle'. ac am drosglwyddo sofraniaeth lawn, yn cynnwys rheolaeth dros 
eu heconom1 au dtogelwch eu hunain, yn 61 i bob! Jrac. 

Mae Clymblaid C~oesoswallt dros Heddwch wedicynrtal gwrthdystiadau, 
gwylnosau, proteshadau _baneri ar bontydd, ffair wybodaeth, cyfarfodydd cyhoeddus 
a dad! gyhoedd~s ~yda s1aradwyr gwadd. Maen nhwhefyd wedi sgrifennu a 
chynhyrchu a ffilm10 drama (rhaicopfau ar gael o hyd ar fideo). Meddai George 
Miller, llefaryd~ Y grup: "Fe! pob grup, mae gennym ybtoblem o ymateb isdyllfa fyd-
eangsy'n new1d beunydd, ac mae angen i ni feddwlam's:yniadau newydd ac · · 
ailfywiogi ein hynni." · 
hectd.-we'frlii-ec1u · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-·: · · · · · · · · · ·, ·· · ·· · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fysylltwch a: Clymblaid Croesoswallt dros Heddwch1 (01691) 658 330 ebost george.miller@virgin.net 
···· · ··-·· ···· ·~··· ~·· ·· ·••1• · ······ ····· · ··· · ... ..., .... .. .. ~ ... .... . .. . ... .. . . . .. ..... - ... ..... . .......... . ...... . 

Gweithredwraig heddwch yn lrac 
Mae Helen Williams o Gasnewydd wedi bod yn lrac ers mis Thchwedd 2003. Mae' n gweithi<( n 
bennaf i helpu'r nifer gynyddol o blant sy'n byw ar y stryd,a phobl ifancddigartref eraill--yn 
bennaf oherwydd y rhyfel, y dirywiad economaidd o ganlyniad i hynny, a diweithdra o 75%. Mae 
Helen hefyd yn rhoi sylw id rasied'iau era ill, llai hysbys y goresgyniad. Mae'n byw mewn £flat 
fechan yn Kerrada, Baghdad. Gan ei bod hi'n byw ymhlith Iraciaid, mae'n clywed barn onestac 
ofnau pobl Irac, ac mae'n cynnyws y rhain yn eu hadroddiadau rheolaidd. 
Pan oedd Fallujah dan warchae, aeth Helen ac erailla chymorth meddygol i mewn i' r ddinas i 
helpu'r ysbytai. Mae hefyd wedidatgelu amodau gwarthus y ffactri fries lie mae plant cyn lleied 
a 5 neu 6-blwydd oed yn gweithio am hyd at 72awr yr wythnos, mewn gwres llethol-am gyflog 
wythnosol caethwasaidd o 80c • £2! Ar raddfa lai, ond llawn mor drasig, mae hefyd wedi rhoi 
sylw i drasiedi un teulu pan gafodd tad diniwed ei lofruddio, ar ei ffordd i'r ysbyty, gan filwyr 
Americanaidd. Mae Helen yn danfon adroddiadau cyson yn 61 i Gymru. Os hoffech chi dderbyn 
ei hadroddiadau, danfonwch ebost at Welshhumanshields@hotmail.com 
Kevin Williams 
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heddweithredu . 
Bydd Kevin sydd hefyd o Gasnewydd, yn dychwelyd i lrac ym mis Medi am 4 wythnos. Pan ddawyn 61, bydd yn gwneud taith siarad, gyda . 
9hymorth fideo ac arddangosfa o ffotograffau. 0s hoffech chi wahodd Kevin i annerch eich grwp, da chi, cysyllwch age. : 

...... . ... . .... - . . ... - . - . .,. ... .. ..... . . . ..... .... . .. . .......... ' .... . .. . .. ...... . - . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Bod yn Atebol! . 
Y mis diwethaf, mynychodd dau 
gynrychiolydd o Gymru Ddialog Ieuenctid 
ar Ddatblygu Cynaliadwy y 4ydd Cyfarfo? 
Asiaidd-Ewropeaidd (ASEM) yn Hanoi, 
Fietnam. Crewyd ASEM ym 1996 i hyrwyddo 
mwy o gydweithrediad rhwng y ddau 
gyfandir. Mae'r Dialogau Jeuenctid yn gyfle 
gwych i bob! iau allu cyfrannuat y broses hon. 

Ymunodd David McKnight o Wrecsam a 
Clare Sain-ley-Berry o Gaerdydd a rhyw 60 o 
gynrychiolwyro'r UEa gwledydd ASEAN i 
drafod materiona oedd yncynnwys Y 
newid hinsawdd. bio-amrywiaeth, addysgu 
argyferbywcynaliadwy,acatebolrwydd 
corfforaethoJ. Er bod peth gwahaniaeth 
barn, yn naturio1, cytunai pawb bron ar 

faterati'bolrwydd corfforaethol 
Mewn datganiad a gyflwynir i 
arweinwyryrUEacASEAN,mae'r 
Ddialog leuenctid yn gal w am 
newid y gyfraith fel bod 
Cyfarwyd4.wyr~orfforaethau'n cae.l 
eu dal yn gyfrifol am sicrhau nad 
yw eu cwmni'n~eisio elw ardraul 
hawliau dynol, cymunedau lleol, 
yr amgykhedd, neu urddas eu 
gweithwyr. 
Clare sain ley Berry 

: hectaw·eHhreciu· .... 
: Mwy o fanylion o 
. cslbjoburg@hotmail.com 

Clare·a David gyda chynrychiolwyrThai a 
Philippino, Dialog leuenctid ASEM 2004 
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Ymbelydredd lefel-isel 

Ymladd yr ymbelydredd -gwae gwyddonwyr gwael 
· 1 lw at wir beryglon llygredd 

Sefydlwyd yr Ymgyrch Ymbelydredd Lefel-isel (LLRC) ym 1993 1 a w sy I h 
ymbelydrol drwy ddod a phraffter gwyddonol i faes lle' r oedd gwyddoniaeth wae yn r emp. 

A siarad yn fras, mae'r naill lywodraeth ar 61 y llall wedi arddel oherwydd ei bod yn bwrw glaw Y11 fwy ~a; maeamr~iadau 
safbwyn~ swyddogol o wadu bodolaeth 'clystyrau' 0 bob! yn mewn cyfraddau canser y fron yn cyfateb 1 ymbelydr~a S_trontiu111• 

ngh_yffimau go~afoedd niwclearsydd a lefelau uwch na' rcyffredin 90, ycwmpodd llawer m"':'yohono_arGymru O ganlyniad1brofion 
oafiechyd. Mae r safbwyntswyddogol hwn wedi cael-ac mae'n bom1au atom1g yn Y 1950aua 1960au,aco 
dal i gael -ei gefnogi gan gym ysgedd O drychineb Chernobyl. Mae clystyrau 
gamddehongli ystadega u, glynu wrth ganlyniadau demograffig yn bod led led _Y byd hefyd o 
astudiaethau amherthnasol, a gwrthod cydJlabod ganlyniad i weithgaredd n1wclear ei sail, fel 
ffe_it~iau amlw?. Yn 2000, o ganlyniad i ymgyrchu di- arferoherwydd defny~d arfa~

1
wraniwm hesb 

ba1d I ddatgelu r gwirionedd ynglwn ag effeithiau sy'n poeri gronynnau I mewn I r atmosffer: 
llygredd ymbelydrol mewnol, llwyddodd yr LLRC j mae milwyr sy' n cad w' r hed.dwch yn Kosovo, 
ddarb':"yllo Michael Meach.er AS i sefydlu Pwyllgor yn enwedig milwyr yr Eidal, yn arddangos lefel 
Archwilio Perygl Ymbelydredd o Ollyngwyr Mewnol seithgwaith yn fwy o lyrnffoma; mae namau 
(CERRIE}. Bydd CERRJE yn cyflwyno'iadroddiad geni ymhlith plant Irac yn llawer uwch na'r 
terfynol i'r llwyodraelh yn yr hydref. Mae Richard cyfartaledd cyffredinol, a gwelwyd cynnydd].O 
Bramhall o'r LLRC yn nodimai dyma'r tro cyntaf gwaith mewn canser y fron yn sgil rhyfel y 
erioed i un o gyrff cynghorol gwyddonol y Balcanau. 
llywodraeth gael ei sefydlu gydag aelodau gwrthwynebus, sy'n 
cynrychioli dau safbwynt gwahanol. Mae CERRIE'n cynnwys dau Canolfannau Ailgylchu Canser 
gynrychiolydd o'r LLRCac un yr un O Greenpeace a Chyfeillion y Mae'r LLRC yn ystyried ysbytai fel 'canolfannau ailgylchu canser'. 
Dela ear ar y naill ochr i'r ddadl, ac uwch-swyddogion o'r Bwrdd Mae paratoi radio-isotopau ar gyfer trin canser, llosgi gwastraff 
Amddiffyn Ymbelydrol Cenedlaethol (NRPB) a British Nuclear clinigol, ei daflu i mewn i garthffosydd, a Uosgi slwtsh 
Fuels Ltd (BNFL) ar y llall. Mae pedwaraelod araU y Pwyllgor yn carthffosiaeth ollyn chwydu gronynnau imewn i'ratmosffersy'n 
academyddion o wahahanolddisgyblaethau gwyddonol. cael eu hanadlu a'u llyncu gan bawb. 

Y Golchdy Niwclear - Windscale a Wedyn Pryderon 
Daeth y cyhoedd yn ym wybodol o fodolaeth dystyrau o Mae' r LLRC wed i crynhoi cronfa dda ta anferth- sy' n dal i dyfu-o 
ddioddefwyr yn agos at weithfeydd niwclear am y tro cyntaf 20 ystadegau a fydd, gobeithio yn cael eu cynrychioli'n deg pan 
mlynedd yn 61 pan ddarganfu rhaglen deledu Yorkshire rv, gyhoeddir adroddiad CERRlE, ac y gweithredir ar eu sail. 
'Windscale-The Nuclear Laundry' foci lewcemia plentyndod yn Mae' n rhaid i LLRC oresgyn y farn a' r fethodoleg wyddonol 
Seascale, ger Sellafield-y gwaith ailbrosesu niwclear Prydeinig. uniongred sydd wedi cael ei derbyn ers cyhyd a'i chefnogi gan lobi 
10-12 gwaith yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol. Yn gynharach anhygoel o bwerus a dylanwadol-yr echel filwroVddiwydiannol 
eleni, gwnaeth HfV yr un peth o gwmpas glannau'r Penai, rhwng sydd wedicydweithio'n glos gyda'r nailllywodraeth,acasiantaeth 
Y11ys M6n a Gwynedd. Mae ponciau llaid yn y cylch wedi eu llygru lywodraeth, ar 61 y llall,a bwydo syniadau yn syth i mewn ibolisiau 
gan wastraff o Sellafield, ac mae'r clwstwr yn fwy difrifol nag in gwladol. Mae'n galonogol fod yr LLRC wedi profi, drwy 
Seascale, ac yn Ila wer cry fa eh yn ystadegol. Mae' r data a dd yfalbarha u a'i ymdrechion i ddod a' r wybodaeth ddiweddaraf i 
ddatgelwyd yn dangos fod lewcemia plentyndod (mewn plant0-4 sylw'r cyhoedd, ei bod yn bosibl newid barn pobl mewn swyddi 
oed) yng Nghaernarfon fwy nagugain gwaith yn uwch na'r dyl?nwadol. Mae Marion Hill, gynt o'r NRPB, yn dweud ynawrnad 
cyfartaledd Pryd einig, ac mewn 34 ward yng nghyffiniau' r Penai, yw r llywo~raeth yn derbyn yd ystiolaeth wyddonol orau, ac mewn 
mae lewcemia plant (dan 4oed) wyth gwaith yn uwch, mae canser llythyr at et AS lleol-a ddangosir ar wefan yr LLRC-dywed fod y 
yr ymennydd a' r asgwm cefn (dan 15 oed) bum gwaith yn uwch; a cyrff gwarchod swyddogol wedi methu, ac y dylid cael rhywbeth 
cheir lefel ddengwaith yn uwch o retinoblastoma,canser llygad a rail yn eu lie. 
prin (mewn rhai clan 14 oed). Yngngeiriau Richard Bramhall, "rhaid i ni roi'rgorau iosgoi'rpwncneu 
Does dim dad! ynglwn a'r ffigurau hyn, gellid meddwl. Ond ers edryc~arnoci',n llygaid ar?au.~ydy'rrheithgoryndod iddedfrydoblaidneuyn 
ugain mlynedd bellach, mae' r dda u gorff gwarchod a sefydlwyd yn ~ 0s yw nddedfryd o blaid: yna mae' n rhaid datgymalr/rdiwydianl ynri, 
w1ion ar 61 darlledu Windscale-y PwyUgor ar Agweddau Meddygol yn1vc;,vlacosafbwynt iechyd". 
Ymbelydredd yn yr Amgylchedd (CO MARE) a'r Uned Ystadegau Er m~1 yr Hibakusha, plant glamlau Menai, pobl yn lrac ac yn 
Jech yd ArdalFach (SAHSU)-wedi gwrthod cydnabod bodolaeth ~chel~troedd Cymru, a phawb yn mhedwar ban y byd sy'n fyw 
'clystyra u' yn gyson. Mae' r LLRC yn ymgyrchu dros gau COMARE edd1w ac yn dioddef nam ar eu hiechyd oherwydd llygredd 
a SAHSU gan fod y ddau gorff, ers dau ddegawd bellach, yn ymbelydro_l m_ewnol, a chenedlaethau i ddod, rhaid i ni barhau i 
fethiant amlwgo ran diogelu iechyd ycyhoedd; mae'n glir nad ymgyrchu 1 ro1 terfyn ar y diwydiant niwclear. 
ydynt yn cyflawi eu swyddogaeth fel cyrffgwarchod. 

Ymddangosodd fersiwn wreiddio! yr erthyg/ hon yn rhityn 
Llygredd - N id Problem y Glannau yn Unig zortt

11 
enne.f 2004 o'r 'Free Flyer'. Diolch i'r awdur. Joe£. 

Mae llygredd ymbelydrol mewn cymunedau Cymreigar hyd e or am ganiatad 1· gyhoedd. 1 • • •
1 

ohoni 
• • • • . . • • • • • • . . . . • . • 1 ,ers,wn wedi e, o ygu . : 

glannau Mor Iwerddon, felly, yn ffaith. Ond mae ymbelydredd o . heddweithredu· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ". 
waith llawdy11 ym mhob man yn yr amgylchedd,ar lefelau is,a 
gellircanfodamesureieffeithiauledledCymru.Ymddengysfod ~r mwyn dysgu mwy am walth yr Ymgyrch 
cysylltiad dos rhwng hinsa wdd a'r ystadegau. Er enghraifft, mae 

77
m
1
belydred~ Lefel-isel, cysyllter a: (01 S97) 824 

cyfraddau canser led led Cymru yn uwch na rhai Lloegr, yn bennaf : ebost: info@llrc.org. gwefan: www.Urc,ot9• 
.. . ........ ' .. . . . . . ..... 
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''Caneuon i Mahmud'' 
Yr albwm newydd gan David Rovics wedi ei hadolygu gan Lotte Reimer 

Apel 
Hawliau Dynol 
Guantanamo 

Canolfannau milwrol ac ysb·io'r UD ym Mhrydain 
Papur cefndir newydd gan Grwp Ymgyrchu dros Heddwch a Rhwydweithio Heddwch a Thystio/aethu 
Cymdeithasol y Crynwyr, Mehefin 2004 - ~ynnwcll gopi yn rhad ac am ddim nawr 

Mae rhwydwaith o ganolfannau milwrol ym mhedwar ban y byd yn rhoi llwyfan byd-eangi'r Unol Daleithau ar gyferrhyfela ac 
ysb'io. Mae rhyw 16,500 o staff yr UDwedi eu lleoliar 35 ~afle ym Mhrydai.n acar ddwydiriogaeth ynysigyn Ne Mor Jwerydd a 
Chefnfor India. 

Mae'r papur cefndir hwn yn trafod hanes a statws canolfannau'r UD ar diriogaeth Prydain ac yn archwilio eu diben o fewn agenda 
strategol yr UD. Mae'r papur yn archwilio'r modd mae statws a'r safleoedd eu hunain yn osgoi archwiliad cyhoeddus. Tra'n ategu'r 
gyfeillgarwch ddiwylliannol rhwng Prydain a' r UD, mae' r pa pur yn dadlau fad y gynghrair stra tegol gyda' r UD yn cysylltu Prydain ag 
agenda droseddol a fydd yn costio'n ddrud i' r byd. 

Disgri.fir prif wersylloedd yr UD ar diriogaeth Prydain mewn atodiad gan ganolbwyntio'n enwedig ar y rhai yn Lakenheath a 
Men with Hilla chyd-ganolfan Prydain a'r UD yn Fylingdales. Mae'r papur hefyd yn cynnig awgrymiadau ar gyfer gweithredu. 

Lawrlwythwch gopi mewn fformat PDF ... 
... gyda lluniau, 865 KB o <http://www.quaker.org.uk/peace/qpsdocs/usintelp.pdf> 
... t1eu heb luniau, 243 KB o <http://www.quaker.org.uk/peace/qpsdocs/usintel.pdf> 

Neu, i gael copi caled (24 tudalen), sgrifennwch at David Gee, Quaker Peace & Social Witness, Friends House, Eust.on Road, Llzmdain 
NW1 2B] !fem: (020) 7663 1067 ebost: davidg@quaker.org.uk 
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Pam ddylech chi fod yn poeni 
Ym mis Ionawr 2004 cyhoeddodd George W 
Bush ei weledigaeth ar gyfer Chwilio'r 
Gofod. Y pwyntiau allweddol oedd: 

Cwblha u' r Orsaf Ofod Ryngwladol 
erbyn 2010 (pan fydd yr UD yn 
tynnu allan o' r project). 
Datblygu cerbyd archwilio a fydd 
yn gallu cario pobl i deithio y tu 
hwnt i'r Ddaear. 
Ailgychwyn archwilio' r Ueuad 
ddi.m hwyrach na 2020 er mwyn 
defnyddio' r lleuad fel cam cyntaf 
teithia u pellach i' r gofod, gan 
ddechrau gyda'r blaned Mawrth. 

Ym mis Chwefror 2004, cyhoeddodd yr 
Arlywydd Bushy byddaicyllideb NASAar 
gyfer 2005 y11 cynyddu o 5.6%, i $16.2 
biliwn. Mae' n debyg fod a wnelo amseru' r 
cyhoeddiadau hyn ag etholiadau mis 
Tachwedd yn yr UD. Mae' r siwr y bydd 
Bush ynchwilioam 'themau mawr' i 
arwain ei ymdrech i gael ei ailethol. Y 
taleithiau sydd yn debyg o elwa fwyaf ar 
deithiau i'r gofod yw Florida a California. 
Gallai' r ddwy dalaith fod yn allweddol o 
safbwynt ei ailethol. 

Felly - pam ddy/wn i boeni? 

Pwer Niwclear yn y Gofod 
Mae NASA'.n hawlio, am fod pellter mor 
anferth rhwng y Ddaear, Mawrth a mannau 
pellach, mai'r unig ffynhonnell bwer y gellir 
ei defnyddio yw Pwer Niwclear. 
Maemynd agadweithydd niwclearo _ 
unrhyw fath i'r gofod yn gofyn~mdaru. 
Mae damweiniau'n digwydd. D1gwyddodd 
deuddegdamwain y gwyddom ni 
amdanynt rhwng 1964 a 1996. Mae'r 
digwyddiadau hyn yn bendant wediachosi 
lefel uwch o ganser mewn bodau dynol 
sydd wedi anadlu neu lyncu gronynnau o 
blwtoniwm neu wraniwm. 
AI 61 llygru' r ddaear gyda radio-niwclida u 
sy'n achosi niwed parhaol, mae'r 
ddynoliaeth fel pe bai'n benderfynolo 
ledaenu eu Uygredd ymbelydrol ffiaidd ar 
draws y bydysa wd. 

Archwilio'r Gofod fel Ceffyl Caerdroia 
I gynnal mantais filwrol yr UD . 
Byddai troedle ar y Ueuad yn ddefnydd1ol 
iawn iawdurdodau milwrol yr UD. Heb 
dechnoleg wedi ei lleoli yn y gofod, byddai 
gallu'r UD i 'ymateb' yn gyflym i 
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sefyllfaoedd byd-eang yn 
llawer llai. Wrth i nifer 
gynyddolo wledydd 
ddatblygu eu technoleg 
ofod eu hunain, mae'r UD 
yn poeni fwyfwy fod eu 
manta is dechnolegol yn y 
gofod yn Ueiha u, a bod eu 
harfau gofod yn fwy 
a gored i ymyrraeth 
gwledydd sy'n bygwth ei 
thra-arglwyddiaeth 
economaidd a milwrol. 
Cred yr UD y gallai China 
fod yn gobeithio 
defnyddio'r gofod i 
ddibenion milwrol. Efallai 
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mai ymateb i hyn yw diddordeb Bush yn Y 
gofod, yn enwedig gan fod tra
arglwyddiaeth filwrolar y gofod ynrhan 
allweddol o gynlluniau AmddiffygThflegrau 
yrUD. 

Mae'r Unol Daleithiau'n bwriadu rhoi 
synwyryddion, radar a systemau taflegrau 
yn y gofod, i ganfod taflegrau ymosodol, 
dilyneu trywydd a'udi.nistrio. Ym mis 
Chwefror 2004, dangosai papurau cyllideb a 
ddanfonwyd at gyngres yr UD swm 
amhenodolar gyfer "cydrannau rhyng-gipio 
(taflegrau) technoleg-uwch, ysgafn, i'w 
lleoli yn y gofod" a $47 miliwn i gychwyn 
"da tblygiad technolegol arfa u o' r fath ac 
era illy gellid eu ffurfio'n raddol yn darian 
taflegrauaml-haenog, gan gychwyn ym mis 
lonawr2012". 

Gallai hyn fod yn fancychwyn rasofod 
newydd rhwng yr UD a China. Ysgogiad 
gwreiddiol y ras ofod rhwng yr UD a' r 
Undeb Sofietaidd oedd awydd i fod ag 
arfa u yn y gofod yn anelu at ddinasoedd ei 
gilydd. Mewn gwirionedd, aeth y ddwy 
wlad (ynghyd a rhyw 90 o wledydd era ill) 
ymlaen i arwyddo 'Cytundeb y Gofod' ym 
1968 sy' n gwahardd lleoli arfau niwdear yn 
y gofod. Mae UDAyn awr fel pe bai'n 
benderfynol o gefnu ar y cytundeb hwn. 
Maecynlluniauamddiffyn taflegrau'r VD 
yn anogaeth i China i ddatblygu eu 
harfogaeth niwclear er mwyn gallu 
gor~sgyn tarian taflegrau' r UD. Mae hynny, 
yn e1 dro, yn gwthio cymdogion China, 
India a Pakistan, i gynyddu eu harfogaeth 
niwdear hwythau. 

Hawlio perchenogaeth ar 
adnoddau'r Lleuad 
Rheswm arall dros ddiddordeb llywodraeth 
Bush yn y gofod yw y byddai bod a 
phresenoldeb dynol ar y lleuad yn galluogi'r 
Unol Daleithau i elwa ar adnoddau 
toreithiog y tu hwnt i'r ddaear. Mae 
gwyddonwyr wedi darganfod Heliwm-3,un 
o isotopau prin Heliwm cyffredin, ar y 
Ueuad. Mae Heliwm-3 yn danwydd 
ymasiad niwclear a ystyrir yn danwydda 
allai gymryd lle cyflenwad tanwydd ffosil y 
ddaear wrth i hwnnw ddarfod. 
Amcangyfrifir fod y Lleuad yn cynnwys 
digon o Heliwm-3 i bweru' r Ddaear am 
filoedd o flynyddoedd. 
Meddai Lawrence Joseph, mewn erthygl yn 
y New York Tunes ym 1995," Os 
anwybyddwn bosibiliadau'r tanwydd 
hynod hwn, gallai' r genedl Uthro yn 61 yn }' 
ras i reoli' r economi fyd-eang." Mae' n 
awgrymu, os gall yr UD e1mill monopoliar 
Heliwm-3, na fyddai rhaid iddi boeni 
wed yn ynglwn a Gwladwriaethau'r Gwlff 
a'uholew. 
Felty, mae 'na ddigon i boeni yngtwn age. 
Golygwyd o bapur cefnd ir gan Sliahid f(},atr 
mewn cydweitJirediad agCND Swydd £frog-

: heddweithredu 
: Am fwy o wybodaath, gweler: ar 
i Gwefan Ymgyrch Odlarfogl Ntwcle 
: Swydd Efrog ar y Gofod set. 
: www.yorkshlrecnd.org.uk/space 

neu cysylltwch a nhw: Yorkshire 
. CND, 22 Edmund Street, Bradford' 
. West Yorkshire, B05 OBH 
: (01274) 730 795 ebost 
: _l!1fo@yorkshlrecnd.org.~k-_ 

www.yorkshlrecnd.org.uk/space


Menwith Hill 

Gwersyll Heddwch 
Menywod 2004 
Creodd prot~t Com in Greenham yn y 1980au yn erbyn lleoli 
Toflegaru Cruise yr UD ym Mhrydai.n broblem aruthrol i'w 
awdurdodau yn yDU acUDA,a chyfeiriratiyn am! ar 
lwyfannau cyh~eddus mudiadau protest a gwrth-ryfel. Ugain 
mlynedd yn dd1weddarach, mae arfau niwclear o'r UD d I 
ifod wedi eu ll~oliardir Prydain, ond yn awr, mae pery~~y a 
bydd taflegra u n cael eu lleoli yma eto fel rhan O raglen 'Star 
Wars'yrUD. 
Yng Nghomin Greenham, wynebodd menywod y 'rhyfelwy ' 
syllu i'w llygaid a heri? eu G~ALLGOFRwYDD. Mae ange~ ' 
menywod yma un.w

1
a1th eto 1 ddefnyddio'u doniau arbennig i 

wrthwynebu a heno. r gw~llgofrwydd milwrol yma sy'n 
parhau. Mae Menw1th Hill a Fylingdales fel dau wersyll 
carcha~ marwolaeth yma yng nghalon swydd Efrog, a' r unig 
wahamaeth yw bod yr hoU bobl ddiniwed maen nhw'n 
cynllunio i'w lladd y tu allan i' r ffensys amgylchynol; maent 
ym mhedwar ban y byd, ac yn gwbl ddiamddiffyn yn erbyn 
arfauo'r gofod. 
Gwarchael Gwarchael Gwarchae! 
Mae angen i ni arddangos gwrthwynebiad parhaus i 
baratoadau at ryfel wrth glwydi pob gwersyll milwrol ym 
Mhrydain. Mae cyfle di-ben-draw i bawb i brotestio. 
Gofynnwn am un brotest menywod-yn-unig i gadw Ysbryd 
Greenham yn fyw. Mae Penderfyniad 132.5 y CU, a basiwyd 
ym mis Hydref 2000 yn galw ar fenywod i chwarae rhan 
mewn gwaith cadw'r heddwch mewnsefyllfaoedd 61-
wrthdaro. 

Ymgyrchwyr o Gymru'n Galw am 
Annibyniaeth oddi wrth America 
AI y 4ydd o Orffennaf, Dydd Annibyniaeth America, cymerodd 
gweilhredwyr heddwch o Wrecsam a'r Canolbarth ran mewn 
gwrthdystiad ger Gorsaf Awyrlu' r UD yn Men with Hill, Swydd Efrog a 
drefnwyd gan CAAB (Yr Ymgyrch dros Atebolrwydd Gwersylloedd 
Americanaidd). Trosglwyddwyd y darn hyfryd hwn o Ogledd Swydd 
Efrog i'r Americaniaid wedi 1945 a nawr, hon yw'rorsaf fonitro 
electronig fwyaf yn y byd. Cyflogir sifiliaid ac aelodau o luoedd arfog yr 
UD i ryng-gipio a dadansoddi deunydd telegyfathrebu rhwng Ewrop a 
Phrydain. Mae hyn yn cynnwys galwadau ffon preifat, ffacsys, ebyst (ie, 
eich rhai chi, efallai) a dulliau era ill o gyfathrebu. Mae Ua wer ia wn o' r 
wybodaeth hon yn cael ei holrhain gan loerennau ysb10 sy' n ei 
throsglwyddo i ddysgla u derbyn lioeren yn yr orsaf. Mae' r datblygiadau 
newydd yn Men with Hill yn gysylltiedig a rhag)en "Star Wars" America. 

Bydd yr ehangu sy'n mynd rhagddo yn Men with yn helpuRheolaeth 
Gofod yr UDyn ei genhadaeth i 'weld a chlywed' popeth ar wyneb y 
ddaear a galluogi arfau laser i gyrraedd unrhyw le ar yddaear, o fewn 
rhyw chwe troedfedd i darged. Bydd yr orsaf yn chwarae rhan 
hollbwysig mewn unrhyw wrthdaro byd-eang, ac oherwydd hynny, 
byddai'n brifdarged ar gyfer ymosodiad. 
Mae ASEau wedi mynegi pryder fod Menwith Hill yn tanseilio swyddi a 
busnesau Ewropeaidd drwy werthu cyfrinachau masnach Ewropeaidd i 
gwmn"iau yn yr UD. Mae'rawdurdodau Americanaidd yn tueddu i 
wrthod atebcwestiynau, rhoi w1rhyw wybodaeth neu adael 
newyddiadurwyr, ASau neu ASE.au i mewn i' r safle. Gwrthodir rhoi ateb 
i lawer o' r cwestiynau a ofynnir yn Nhw'rCyffredin ynglwn a Men with. 

Meddai Genny Bove, o Fforwm Heddwch a Chyfiawrider Wrecsam: 
"Cymerais ran yn y gwrthd ystiad heddyclilon hwn i wneud pobl yn 
ymwybodol o'r !faith fod Menwith Hill yn ddarn ha.eh o A merica ar 

Yn Chwaerol, Helen John dir Prydain, ac i ltawlio y dylaiPn;dain fynnu bod yn annibynnol 
Canolfan ysb10 Men with Hill ger Harrogate yng Ngogledd ar America, a chau'r Ganolfan Ysbio yma a dychwelyd y tir i bob[ 
Swydd Efrog, Lloegr yw' r orsaf forutro electronig fwyaf yn Y Prydain. Ni ddylem fod yn cefnogi ehangu milwrol yr UD, ond yn 
byd. Fe'i rhedir gan Asiantaeth Ddioge!wch Genedlaethol gwneud y cwbl a fedrwn i atal y broses hon gan ei bod yn fwt;fwy 
(NSA) yr Uno! Daleitha u, ac mae' nun o rwydwaith byd-eang amlwg fad yr UD yn wladwriaeth beryglus, sy'n amlwg yn euogo'r 
o ganolfannau Gwybodaeth Negeseuon (SIGINT) sy'n holl droseddau mae hi ei hun yn eu defnydd-io fel esgusodion i oresgyn 
monitro systemau cyfathrebu' r byd ac yn danfon gwybodaeth gwledydd eraill neu danseilio ,m llywodraethatt. 
at bencadlys NSA yn Fort Meade yn Maryland, UDA. : · ·- · .. · · · · · : · · · · · · · .. · · · ...... - .. · .. · · .. · · · · · · · · · · .. · · • ·; 
Sefydlwyd NSAdrwyorchymynAilywyddolym 1952heb i heddwe1th redu . : 
unrhyw drafodaeth yng Nghyngres yr UD. Tan yc.hydig , Am twy o wybodaeth ynglwn ~ CAAB,. gw~ler ~.caab .org .uk : 
flynyddoedd yn ol, roedd bodolaeth NSA yn gyfnnach, ac mae ; Am fwy o wybodaeth yngl~n a Menw1th Hill http.// ~ 
· • h • · weithgareddau yn wybodaeth . cndyorks .gn.apc.org/mhs/mdex.htm Am twy o wybodaeth 

ei s:t~~~~n~ r ;~1
~ am ei pobl America amdano-ac : ynglwn a Fforwm Heddwch a Chyfiawnder Wrecsam, cysyllter a·: 

wa ar ig. c J dt1
~;

1;; uyrMenwith Hill ; wrexhamsaw@yahoo.com neu ffoniwch (0845) 330 4505. : 
maennhw'n gwy o a1 y am · ··· ··•····················· ·· ······ · ·········-·-·•···••· · ·H 
.......... .. ' ....... ... . ... ' ... . ' ... . 
: heddweithredu 
: Rydym yn galw nawr am i lawe r mwy O fenywod . 
; chwa rae rhan mewn ata l y lladd ac a.tal Y cynlluniau 

1 : i ladd. Rydym am i bob cytundeb n:11twrol presenno 
; gydag UDA i gael ei ddileu, ac .am 1 .bob gw~rstl 

milwrol UD gael eu symud odd1 ar dir Prydain. 
Gymru y tarddodd protest Comin Greenham: 

1 Fenywod dewc h i a iladrodd hanes yn Menw1th' d 
? Mae tair ~ fane ri mawr Gwersyll Heddwc~ Menywo 

Menwith Hill wedi mynd a r goll, a byddai 

I cyfraniadau i he lpu gyda chost rhai newydd Y.~h HIii· 
wych. Gwersyll Heddwch Menywod yn Menwi · 
j trydydd penwythnos pob mis a'r 11-13 Rhagfyr 

2004. Edrychwn ymlae n at eich cefnogaeth · 
Cysyllter a He le n John: (01 943) 468 593 
~ele.n.~ e.n.~ h~Y~.h.~~·~~·u~. . . . .. • • • · · · · · · 

" Ond gy~111//, dOlls 'ns n«, y n mynd i 'fad y n 
ddigon gwirlo n I gychwyn rhyfsl bom-H . . . " 

heddwch9 

mailto:wrexha~~aw@yahoo.com
https://cndyorks.gn.apc.org/mhs/mdex.htm
mailto:helenmenwith@yahoo.co.uk


Dangos parch ym 
Manger (UDA) 
Cafodd ~ed war ar ddeg eu restio yng nganolfan llongau 
ta1~for Trident yr UD, Bangor yn ystod gweithred 
umongyrchol ddi-drais i dda thlu Sul y Mam au. Caeodd 
gwrthdystwyr y fynedfa o'r ffordd fawr gyda baner a 
oedd yndweud "yddaearywein mam-parchwch hi". 

Rhyofalus o blantgwlad arall 
Darllenodd ~rthdystwyr Broclamasiwn Sul y Mamau o 
1870 gan Julia Ward Howe sy'n galwar fenywod ym 
mhedwar ban y byd i roi terfyn ar ryfel. Mae'r 
Proclamasiwn yn dweud, "Ni chaiff eitt meibion e11 
cymriJd ~ddi wrthym i ddad-ddysgu'r cwbl y gallasom ei 
ddysgu 1d~ynt am gariad, trugaredd ac amynedd . .. 
bydd~11111~ w~a~~dd im wlad, yn rhy ofalus o rai gwlad 
a~all , gamatau , n meibion ni gael e11 hyfforddi i 
mweid io eu meibion hwy." 

Gweithredu di-drais yn gweithio 
0s dygir cyhuddiadau ffurfiol yn erbyn y rhai a 
restiwyd, hon fyddai' r ymgais gyntaf i erlyn 
gwrthdystwyr di-drais ers mis Chwefror 2000. Mae 
erlynwyr Kitsap County wedi methu sicrhau dedfryd 
euog yn erbyn gweithredwyr di-drais a restiwyd ym 
Mangor y tair gwaith diwethaf y ceiswyd gwneud 
hynny. Mae rheithgorau a barnwyr wedi barnu fod gan 
y bob! a restiwyd ym mhrotestiadau Bangor yr hawl 
gyfreithiol i unioni cam, o dan y gyfraith ryngwladol a 
chyfraith yr UD, drwy weithred u uniongyrchol di-drais. 

Tystysgrifau gwerthfawrogiad 
Eleni, ar gyfer Sul y Mama u, gwaeth Canolfan Ground 
Zero dros Weithredu Di-drais ycysylltiad amlwgrhwng 
ra!Iau heddwch a gwrth-ryfela'r ymchwydd o 
wrthwynebwyr cydwybodol ac ymgyrchoedd yn erbyn 
recriwtio i'r lluoedd arfog. Cyhoeddodd Ground Zero lu 
o dystysgrifau gwerthfawrogiad i fenywod a dynion o 
oed cael eu galw i'r fyddi.n a fynychodd y digwyddiad. 
Diben y rhain yw helpu pobl ifanc i ddogfennu eu 
gwrthwynebiad cydwybodol i ryfel. 
Cynhelir y weithred uniongyrchol nesaf ym Mangor ar 
59-mlwyddiant bomio Nagasak.i, Japan, ar Awst9fed. 
Ca nolfan llonga u tanfor Trident Bangor yw' r storfa 
arfau niwclear weithredol olaf ar Arfordir Gorllewinol 
UDA, a chedwir rhyw 1,760 o ergydion niwclear yno. 
Mae' r ganolfan wedi cael ei hailadeilad u' n ddiweddar 
er m wyn gallu cartrefu system daflegra u fwy o faint a 
m wy effeithiol Trident D-5. Gall pob un o' r 24 o 
daflegrau D-Sar longdanfor lrident gario wyth o'r 
ergydion W-88 475 kiloton m wy o faint. Mae pedair o 
longau tanfor hwn ym Mangor yn cael eu hailffitio i 
gario taflegrau cruise Tomahawk. Bydd pob un o'r 
llongau tanfor hwn yn gallu lansio 154 o'r taflegrau hyno 
fewn cymod chwe-mwmd o hyd. 

. . ... . ' ...... •. ~ ~ ... ' ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

: heddwei thredu 
: Danfonwch negeseuon cefnogl at: Ground 
: Zero Center for Nonvlolent Action, 16159, 
: Clear Creek Road, NW Poulsbo, WA 98370 
: UDA Tel: +1-360-779-4672 e-bost: 
: lnfo@gzcenter.org Gwefan: www.gzcenter.org 

• ◄ •• • • •••••• •• • • ••• 
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Cloriannu Trychineb 
oamweiniau Trident yr UD 
Does dim system arfau yn arfogaeth yr UD sydd mor beryglus i'w gweithretj 

II d f -r. ·d nt submarine Does gan yrun arf arall gymainto u a ong an or in e · 1 , if 
ddew

1
ydd ffrwydrol, ar ffurf ta~wydd ~oced so et, a r n ero ergydion 

niwclear wedi eu pacio'n dynn 1 mew~ i le_cyfyng. 
Ym mis Tachwedd llynedd, cod odd criw t~m tafle~au yn Bangor, Thlaith 
Washington, UDAdaflegryn Trident C-4 1 mewn 1 ysgola oedd wedicaelei 
gadael yn y tiwb saethu. Gwnaed tw~ naw-m~dfedd yn nhr~ y taflegryn 
wrlh i'r ysgol ddod O fewn modfeddi 1 ergyd 111wclear byw. Atal1wyd pob 
gwaith trin taflegrau yn y Cyfleuste~ Arfau Strate go I am na"'. wythnos nesi 
ganolfan Bangor allu cael ei hard ystto ar gyfer trafod arfau rnwclear eto. 
Cafodd tri phennaeth eu diswyddo. 
Pan ddaeth y cyhoedd i wybod am y ddamwain ym mis Mawrth eleni, roedd 
lla wer yn cydnabod fod y Llyges yn pryderu am ddiogelwch'. ond methwyd 
sylweddoli un ffaith o bwys hanfodol- sef bod nam cynhen1d yn nyluniad y 
taflegryn. Mae Lockheed Martin a'r Llynges o'r farn fod tanwydd Trident 
1.25 y cant yn fwy ffrwydrol na TNT confensiynol, Mae rhai profion yn 
dangos ei fod ddwywaith mor anwadala TNt Mae'n bosib i'r tanwyddhwn 
ffrwydro os caiff ei daro gan rywbeth. Pe bai' r ysgol wedi taro' r modur roced 
trydydd-cam yn ddigon ea led, byddai' r ffrwydrad a fyddai wedi dilyn hynny 
wedi tanio' r mod uron roced cam cyntafac ail gam Ila wer mwy o faint, a 
gwasgaru plwtoniwm ar hyd a lied Puget Sound. 

Ym mis Gorffennaf 2003, llwyddodd achos llys ffederal, Milner v. US 
Department of the Navy [a ddygwyd gan yr awdur),iorfodi'r Llyngesi 
ddatgelu ei harolwg o ddamweiniau taflegrau Trident a'i dadansoddiad o 
berygl y tanwydd. Er bod yr arolygon diogelwch yn ystyried effaith corwynta 
chraen yn torri, doedd dim son am dechnegwyr taflegrau'n mynd am goffiac 
anghofio'u hysgol yn y tiwb tanio. Ni chafodd nifer o ddigwyddiadau achosol 
eraill, fel pethau'n cwympo a thanau trydanol, eu hystyried oherwydd roedd 
yr arolwg o' r farn fod y fath ddigwyddiad ar Lanfa Trin Ffrwydron Bangor yn 
rhy annhebygol i' w ystyried. 

Maegan un llongdanfor Trident, wedi ei llwytho a'r taflegrau D-5 newydd, 
danwydd roced so let cyfwerth a 3.7 miliwn pwys o TNT ynddi, a fyddai a 
grym _ffrwydr~l born niwclear 1.8 kiloton. Ychwaneger at hynny yr 
adwe1thydd mwclear a hyd at 1920 ergydion niwclear ar un Uong danfor 
Trident. 

Ym ~is M~hefin June 2001, daeth clymblaid o ddau sefydliad amgylcheddol 
a thn mudiad heddwch ag achos £federal yn erbyn y gwaith uwchraddio D-5 
yn Bangor. Mae' r achos, a oedd yn canolbwyn tio ar beryglon trin taflegrau, 
bellach yn Llys Apel y 9fed G I hd · h , . . Y c a1t . Mae r perygl o ddamwam 
drychmebus yn Bangor yn anlerth. Gallai' r Llynges golli canolfan weithredU 
~~ gyfe~~hyw 25 Y canto daflegrau'r genedlsy'n barod i'w defnyddio. Gallai 
masy ~on Puget Sound golli eu cartrefi a' u bywydau a gallai niferoedd 

mawr o bl ddioddef afiechydon erchyll a chael niwed geny1U1ol. 

:t~t~7Z!!~;,w;~ilnersy:nbi;zuynSenttle~sy'naelodo'rGnmnd?.e,uCP,Jir 
Y , W~ungton. Gwelerwww.guenter.org. 

Wn I . .. beth am rannu'n hunaln )1'1 ddosbar1hlodaU. ~ 
~, a chystadu dn gJJydd am adnodt:falir o,,.,,. 
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egluro un o ddirgelion san steffan 

Beth yw Cynnig Boreol? 
Oatganiad ysgritenedig byr o ffeithiau, cred neu tarn yw Cynnig Boreol (Early Day Motion neu EDM) a gyhoeddir 

AS· mae'n gofyn i'r llyw d th · ' gan , 0 rae ddatgan e, tarn ar fater o bolisi, arter neu drefniadaeth. 
Mae'r EDM yn bodoli fel ffordd o ganiatau i 
Aelodau gofnodi eu barn ar bwnc neilltuol, a 
cheisio cefnogaeth iddo gan eu cyd
Aelodau. Dyfais yw gosod EDM ger bron i 
dynnu sylw at fater neilltuol, ac i geisio 
cefnogaeth drwy wahodd ASau era ill i 
ychwanegu eu llofnod, h.y., mae'n fath o 
ddeiseb y gall ASau eu harwyddo. Po fwyaf 
oASausy'narwyddo EDM, y mwyaf 
Uwyddiannus y bydd o ran denu sylw' r 
wasg a chyffroi barn gyhoeddus ac, yn y 
pen draw, efallai y bydd yn gorfodi'r 
Uywodraeth i weithredu. 

Ni fyddai AS yn disgwyl i EDM gael ei 
drafod yn ffurfiol. GallASau gynnig 
gwelliannau i EDM hefyd. Fodd bynnag, 
gall y grup o EDMs y cyfeirir atynt fel 
'prayers' gael eu trafod. Cynigion i 
ddiddymu neu ddadwneud Offerynnau 
Statudol yw'prayers', ac maent yn cynnwys 
y geiriad 'yd ylid cyflwyno Anerchiad 
Gostyngedig i'w Ma wrhydi, yn gweddio am 
i [teitl y ddeddfwriaeth], y gosodwyd copi 
ohoni ger bron y 1w hwn ar l dyddiad ], gael 
eididdymu.' Mae llawero ASau yn 
croesawrr ffaith fod eu hetholwyr yn galw 
eu sylw at EDMs sydd wedi cael eu rhoi ger 
bron. 

SamAkaki 
Swyddog Seneddol CND Prydelnig ~-.. ' .......... .. .... ... ..... .... . .. . 

: heddweithredu 
: Mae tri Chynnig Boreol neilltuol o 
'. berthnasol l'n hymgyrchoedd y 
; galwn arnoch I annog elch AS l'w 
: harwyddo. Cop'iwch yr EDM, 
: danfonwch y copl at elch AS, Tw'r 
: Cyffredln Llundaln SW1 A OAA 
\ ' : gyda llythyr byr o eglurhad. 
: Gallwch hefyd ffacslo'ch AS: 
: www.faxyourmp.co.uk; el ffonlo 
: drwy gyfrwng Tw'r Cyffredln (tel 
· 020 7219 3000); neu ebostio drwy 
: http://www.parliament.uk/ 
: directorles/hclolists/alms.cfm. . .... 
' .. ' ...... .. ............ ' .. ' ' . . . 

EDM1407 
Adnewyddu Cytundeb Cyd
Amddlffyn yr UD-DU a'r CAY 
24.06.04 Liew Smith (Blaenau Gwent) 

Fody'Iwhwnynnodi'restyniad 10· 
mlynedd arfaethedig i Gytundeb 1958 . 
rhwng y Deyrnas Unedig a' r Unol Dalet~hau 
arCydweithrediad ar ddefnyddiau Ynm ,. 
Atomigiddibenion Cyd-Amddiffyn,fel Y 1 

gwellwyd,awgrymwyd yn Cm 6261 fel y'i 

rhoddwyd ger bron y Senedd ar yr 21ain o 
Fehefin; yn credu fod estyn y cytundeb 
dwyochrog hwn yn tanseilio 
ymrwymiadau'r Deyrnas Unediga'r Unol 
Daleithau o dan Erthygl lo Gytundeb Atal 
Ymlediad Niwclear (CAY) 1%8, y maent yn f 
ymddiriedolwyr ar ei gyfer, sydd yn datgan ('tf 
fod pob gwladwriaeth arfau-niwclear sydd 
wedi arwyddo' r Cytundeb yn addo peidio a 
throsglwyddo i unrhyw dderbynydd o gwbl 
unrhyw arfau niwclear neu ddyfeisiau 
niwclear ffrwydrol arall, neu reolaeth dros y 
fath arfau neu ddyfeisiau ffrwydrol, yn 
uniongyrchol neu'nanuniongyrchot yn 
pryderu nad yw'r Llywodraeth yn gweld 
gwrthdaro buddiannau posibl rhwng y CCA 
ac ymrwymiad y Deyrnas Unedig i'r CAY fel 
y cafodd ei ddatgan gan yr Arglwydd Bach 
yn Nh w' r Arglwyddi ar yr 22ain o Fehefin, 
yng ngholofn 1119; yn cofio sylw 
cynhadledd adolygu'r CAY, Prif Bwyllgor ar 
yr 8fed o Fai 1995 fod amrywiaeth 
dehongliad ymhlith parti-wladwriaethau 
o rai agweddau ar Erthyglau I a II y mae 
an gen eu gwneud yn glir, yn enwedig 
parthed dyletswyddau parti
wladwriaethau arfau niwclearymhlith 
ei gilydd ... a allai fod wedi arwain at 
drosglwyddo arfau niwclear sy'n 
tramgwyddo ysbryd ac a mean Erthygl 
I [o'rCAYJ;agan hynny'ngalwam 
ddadl yn ystod amser y Llywodraeth 
cyn rhoi cymerad wyaeth bosibl i' r 
cytundeb hwn, fel y'i gwellwyd. 

EDM1023 
VANUNU A DIARFOGI NIWCLEAR 
21 .04.04 Liew Smith (Blaenau Gwent) 

Fod y Tw hwn yn croesa wu rhyddhad, ar 61 
18 mlynedd o garchar, Mordechai Vanunu, 
yr arolygydd arfau dinistr torf?I niwcl~r 
gwreiddiol yn Israel, ar yr 21am o ~rill; ~n. 
gresynu' r cyfyngiadau pellach ar e1 rydd1d 1 
lefaru a symud sy'n cael eu gweithredu gan 
Lywodraeth Israet yn ce~\ogi' n llwyr, ei 
ddatganiad pan gafodd e1 rydd~au o r 
carchar: 'Nid oes angen arfau mwclear ar 
Israel. Fy neges i' r byd heddiw yw: agorwch 
dweithydd Dimona i gael ei arolygu'; yn 

:eh1ogi ei ape! bellach am i holl arfau 
·wciear y byd gael eu datgymalu; ac yn 

Ill u d' . 
I , ar Lywodraeth y Deymas ne 1g 1 ga w d . . 

gymryd y cam cyntafdrwy dda gonus1ynu 

Trident. 

EDM1355 
YNYSWYR CHAGOS 
15.06.04 Jeremy Corbyn 
Fod yTw hwn yn cydnabod anghyfiawnder 
hanesyddolsymud holl drigolion Diego 
GarciaacYnysoedd Chagosermwyn 
gwneud lle i ganolfan yr UDar Diego 
Garcia; yn nodi, o dan amodau Deddf 
Tuiogaethau Tramor Prydain 2002, y 
rhoddwyd dinasyddiaeth Brydeinigi'r 
trigolion, ac y corfforwyd eu haw I i 
ddychwelyd yngNgorchymyn Llys 2000; a'i 
fod felly'n syfrdanu at gyhoeddi 
Gorchymyn Tuiogaethau Tramor Prydain 
(Deddfwriaeth) 2004a Gorchymyn 
Tuiogaethau Tramor Prydain 
(Cyfansoddiad) 2004; ac yn galw ar y 
Uywodraeth i'wdiddymuilldau. 
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Ni all holl beraroglau Arabia 
bereiddio llaw front Bush 
Ar y 26ai_n o Fehefin, gorymdeithiodd cannoedd O brotestwyr heddwch at Gaste_ll Dromola,nd yng 
ngorllewm lwerddon lle'r oedd Bush yn cwrdd ag arweinwyr yr Undeb Ewropea1dd mewn uwch
gyn~adledd' UE-UD. Pan gawsant eu hatal ar y ffordd gan yr heddlu, llwyfannodd Y protestwyr eu 
fers1wn eu hunain o drasiedi waedlyd Albanaidd Shakespeare. 

Y ddrama Wyddelig 
DarUenodd ysbryd enwau 
milwyr o' r UD a laddwyd yn 
Irac a darUenodd yr 
Arglwyddes Macbeth restr o 
Iraciaid a laddwyd. I gloi, 
rhoddodd gwrach a het dal 
ddu a manteU laes swyn ar 
ddyn yn gwisgo masg o 
wyneb Bush. Disgynodd y 
dyn i'r llawr wrth i'r wrach 
orchymyn iddoadael 
lwerddon a dod a 
goresgyniad lrac i ben. 

Roedd llwyfannu "MacBush" 
yn un o sa wl digwyddiad a 
drefnwyd gan wrthdystwyr i 
ddangos eu dieter ynglwn ag 
ymweliad yr arlywydd. Roedd 
rhyw 10,000 o bobl wedi 
gorymdeithio drwy Ddulyn y 
noson cynl i wrthwynebu 
polisi' r VD yn Jrac a 
phenderfyniad Jwerddon i 
groesawu Bush. Roedden 
nhw hefyd yn protestio yn 
erbyn y penderfyniad i roi 
caniatad i awyrennau milwrol yr UD i godi 
tanwydd ym maes awyr (sifil) Shannon ar 
eu ffordd i'r Gwlff. Mae llywodraeth 
Iwerddon wedi troi'r maesawyrsifil hwn 
yn brif orsaf Jenwi ar gyfer peiriant rhyfel 
yr VD wrth iddo oresgyn, meddiannu ac 
ysbeilio Jrac. Yn 61 ffigura u swyddogol, 
teithiodd 12.5,855 o filwyr yr UD drwy 
Shannon i'r Dwyrain Cano! y Uynedd. 
Ers 18 mis bellach, mae 10,000 o filwyr y 
mis wedi defnyddio Shannon fel 
canolfanar ydaith i'r Dwyrain Canol. 

Y brotest Gymreig 
Yr un pryd, cynhaliwyd gwrthd ystiadau 
mewn Llysgenadaethau ac Is
genadaethau yrn tnhedwar ban. 
Cynhaliodd CND Cymru, Cor Coch ion a 
gweilhredwyr heddwch eraill wylnos 
heddwch y tu aUan i' r ls-genhadaelh 
Wyddelig yn Nhw Brunel, Caerdydd gan 
alw sylw at y ffordd roedd llywodraeth 
Jwerddon wedi trarngwyddo 
niwtraliaeth Wyddelig. 
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Cynhaljwyd gwylnos Ca~rdydd ar gais CND I werddon a 'Pit Stop Ploughshares'. 
Cyflwynwyd llythyr o~d1 wrth CND Cymru i'r is-genhadaeth ar gyfer yTaoiseach Bertie 
Aherne, yn galw arno I barchu niwtraliaeth faith ac anrhydeddus lwerddon ac igau maes 
a wyr Sha1111on i ddefnydd rnilwrol. Dywedodd Ray Davies, Is-gadeirydd CND Cymru, 

wrth gyflwyno'r llythyr, "Mae'rgor/lewi11 
wedi peri tlodi a dinistr yn Iracers12 
mlynedd dnU1J sancsiynau, ac mae be/lach yn 
ei d ifrodi ymhellaclt drwy oresgy11 a 
medd ia11nu 'r wlad. Pwy sy'n tafo'r pris? . 
Iraciaid diniwed, milwyr ifanc a orfodwyd 1 

mewn i'r fyddi11 drwy hysbyseb11 l/itliiol a'r 
addewid o swydd, a'r trethdalwr Prydei11ig.' 
Wrth alw am ddadfilwreiddio Maes Awyr 
Shannon rydym hefyd yn galw an, ddod 3 

goresgyniad anghy&eithlon Irac i ben,acani 
ddod a milwyr Prydain adref. 
....... .. ...................... 
: heddweithredu 
: M_wy o wybodaeth: . O 
: P1tstop Ploughshares C1aron 
: Reilly : +353 1 492 6100 
: (www.freewebs.com/ 
: mary _kelly/ f ) 
: (WWW.ploughsharesireland.O g 

WWW.ploughsharesireland,o~g
www.freewebs.com


Diego Garcia 
Rhoddwyd hawl i 'r UD ym 1966 i dd . . 
India fel lleoliad cyf leuster cyfath :fnyddio Diego Garcia, ynys fwyaf Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor 
oedd

1 

yn galluogi Prydain i bryn , re u a chefnog~eth i'r llynges a maes awyr. Fel rhan o drefniant 

3 ooo O Ynyswyr Chagos eu uf rd~~stem arfau niwclear Polaris gan yr UD am bris llai, cafodd o leiaf 
' gor O 1 • adael yr ynys. 

Cafodd yr ynyswyr,a gafodd eu hwfftio 
gan swyddog Prydeinig ar y pryd fel ' ... 
nifer fach o Darzaniaid a Men Fridays 0 

b ' . ' dras anhys ys... eu gollwng yn Uythrennol 
ar Ian dociau Mauritius, a'u gadael i 
wynebu bywyd o dlodi a rhagfarn yn eu 
herbyn. Er i' r Uchel Lys Prydeinig ddyfarnu 
fwy na 30 mlynedd yn ddiweddarach, yn 
2000, fad sym ud yr holl ynyswyr wedi bod 
yn 'fethiant cyfreithiol gwarad wyddus', ni 
chafodd yr ynyswyr ddychwelyd. Mae'r 
llywodraeth wedi mynnu erioed na 
fyddai'n ymarferol i'r ynyswyr 
ddychwelyd, gan egluro gyda gonestrwydd 
wynebga led fod ei safbwyn t ynglwn a 
dyfodol yr ynys wedi ei bennu gan 'ein 
buddiannau strategol ac ati, a'n 
hymrwymiadau cytundebol i UDX. 

Heddiw, mae Diego Garcia yn wersyll 
milwro!Americanaidd sydd wedi chwarae 
rhan bwysig mewn ymosodiadau ar 
Afghanistan ac Ira c. Mae hefyd yn orsaf 
sy' n dilyn trywydd lloerennau yn y gofod. 
Yn strategol, mae'r ynys yn bwysig iawn i'r 
Uno! Daleithau. Fel gwersyll yr UD yn 'RAF 
Fairford' ym Mhrydain, mae' n un o dri 
maes awyr y tu allan i'r UDa luniwyd ar 
gyfer yr awyrennau bomio hedfan-pell 
llechwraidd (' stealth') 82sy' n gallu cario 
bomiau niwdaer. 

Ergyd newydd y llywodraeth i 
ynyswyr Chagos 
Aro! i' r ynyswyr ennill d yfamiad 
hanesyddol yn yr Uchel Lys a olygai' r ha wl 
iddychwelyd i'wmamwlad wedi30 
mlynedd mewn alltudiaeth, pasiwyd 
cyfraith fewnfudo newydd a oedd yn 
caniatau i'r rheinia aned ar yr ynysoedd 
a'u plant iddychwelyd iholl ynysoedd yr 
ynysfor heb law am Diego Garcia. Ac eithrio 
ychydig o ymchwil dechreuol ar 
'ymarferoldeb' dychwelyd, does dim byd 
Wedicaelei wneud iadfer y Chagosiaid i'w 
mamwlad. 

Ym mis Mehefin eleni, dywedwyd wrth 
dwrnai'r ynyswyr, Richard Gifford, fod Y 
llywodraeth Brydeinig bellach wedi pasio 
deddf newydd sy' 11 gwa hard d y 
Chagosiaid rhagdychwelyd i'w mamwlad 
byth eto. Yn waeth byth, roedd y 

g~aharddiad mewn grym yn achos pob w1 

o r 65 ynys, er mai dim ond un ohonynt 
sydd ~edi cael ei meddiannu erioed gan 
Brydam neu' r UD. Mae' r datblygiad 
newydd hwn yn dileu'r fantais a enillwyd 
yn 2000 pan brofwyd fod eu sym ud 30 
mlynedd yn flaenorol yn anghyfreithlon. Y 
rhesyrnau a roddwyd dros y penderfyniad 
hwn oedd cost ( oherwydd y cynhesu byd
eang disgwyliedig!) a "buddiannau 
amddiffyn". 

Does dim tystiolaeth o gwbl fod canolfan 
a wyrlu' r UD, sydd a phoblogaeth o ryw 
4,000 ar y tro, yn bwriadu cefnu ar yr ynys. 
I'w gwrthwyneb mae' r Americaniaid wedi 
gwario miloedd o ddoleri yn ddiweddar ar 
adeiladu llochesau arbennig ar gyfer eu 
ha wyrennau bomio llechwraidd. 

Dywedodd twmai'rynyswyr: 
'Prin fod yna hanes mwy cywilyddus o 
gamdrin poblogaeth yn ystod yr oes 
fodem. Mae' n amhosib cysoni brwdrydedd 
y Llywodraeth dros weithredu Hawliau 
Dynol yn yTiriogaethau Tramora'r 
difrawder diofal yma tuag at werthoedd 
dynol sylfaenol.' 

Sgandal Arteithio 
Da tgelwyd fod y llywodraeth Brydeinig 
wedicaniatau i'r CIA acAdra11 Amddiffyn 
yr UD i redeg canolfan holi gwrth
fra wych wyr gwbl gyfrinachol ar Diego 
Garcia. Does dim o' rcarcharorion wedieu 
diogelu gan Gonfensiwn Genefa, ac mae 
Cyfarwyddydd yr FBI, Robert Mueller wedi 
dweud fod y technegau holi a 
ddefnyddywr gan holwyr y 0A "yn 
tramgwyddo holl ddeddfau gwrth-arteithio 

"Narcosis", "Cynyddu Hygoeledd a 
Hypnosis". 

Gwyddys fod aelodau o M16 a Mossad 
wedi ymweld a Diego Garcia i holi 
brawychwyrdrwygdybiedig"gwerth 
uchel". Gwrthodwyd caniatad iAmnesty 
a' r Groes Goch Ryngwladol i ymweld a'r 
ynys o dan gytundeb cyfrinachol rhwng 
Llundain a Washington. 
Maedyfarniad allweddolo'r UDyn datgan 
na fydd fydd gwaharddiadau ar dorri 
deddfau Americanaidd sy' n gwahardd 
arteithio, triniaeth ddiraddiol na 
Chonfensiwn Genefa mewn grym os "gellir 
dadlau fod y carcharorion yng ngofal 
ffurfiolgwlad arall". Gan fod Diego Garcia 
yn drefedigaeth Brydeinig, gallai hynny 
olygu y dylai' r carcharorion yno gael eu 
hamddiffyn gan Brydain. 

Mae'rcarcharorion ar Diego Garcia yn rhan 
o fwy na 9,000 o bob! sydd wedi eu 
carcharu mewn carchardai dan reolaeth 
Eilwrol yr UD, a sefydlwyd i' r diben. Dim 
ond y rhai y mae Ila wlyfr y CIA yn eu 
dynodi'n "rhai mwyafanodd" sy'n caeleu 
danfon i Diego Garcia. 

•• ~ ... ... . .. ........ . .. ... .... . .... _.. • r 

~ h eddweithredu · 
Mwy o wybodaeth gan: 
Global Network Against 
Weapons & Nuclear Power in 
Space, 
PO Box 652, Brunswick, ME 
04011, + (2 07) 729-0517 
http://www.space4peace.org 
globalnet@mindspring.com 

••• ~ •• '1 • . • • .• •..•.• ' .. .. ........... \. 

America, a byddent yn cael 
eu gwahardd mewn 
achosion troseddol o' r 
math mwyaf difrifol ". 
Mae'r technegau a 
ddefnyddir wedi eu /'{'. 
cynnwys mewn llawly_fr 
CIA cyfrinachol ar holi 
cymhellol. Mae'n , 
cynnwysadrannauo r 

enw "Bygythiadau ac '--PRY DAIN ~ 9 
Ofn", ''Poen", L~ .r ~I 
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SAA Aldermaston yn cael caniatad i 
ddatblygu laser newydd 
Mae cyngho~au Y~ Y Rhwydwaith Di-niwclear wedi galw am ymchwiliad cyhoeddus i gynllunlau'r 
llywodraeth I ade1ladu cyfleuster laser anferth yng ngwalth arfau niwclear Aldermaston, Berkshire. 

Dywed y llywodraeth Brydeinig fod angen 
y laser i: 
"sicrhnufod arf niwclearstrategol presennol y DU, 
'Trident", yn ddibynadwy heh i ni orfod gwneud 
profom maes,acermwyn (gallu)adeilnduergyd 
niwclearnEtuydd igymryd lie Trident." 
Gallai' r cyfleuster laser gael ei ddefnyddio 
hefyd i ddylunio ac arbrofia chenhedlaeth 
newydd o arfau niwclear yn dwyn ergydion 
llai, sy'n fwy tebygol o gael eu defnyddio. 
Mae datblygiadau o'r fathar y gweillyn 
UDA. Mae llawer o ddadansoddwyr yn ofni 
fod datblygu a lleoli arfau niwclear llai yn 
dod a ni' n agosach at y dydd pan gfot eu 
defnyddio eto. Byddai hyd yn oed arf 
niwclear bychan yn achosi difrod heb ei 
fathers y bomiau atomigaddi.nistriodd 
ddi.nasoedd Hiroshima a Nagasaki ym 1945 
gan ladd m wy na 200,000 o bobl. 

Hysbysodd y Wei.nyddiaeth Arnddiffyn 
Gyngor West Berkshire o' r cynnig, ond 
oherwydd nad yw' n dod o da n y 
cyfreithiau cynllw1io hyd yn hyn, 
cynghorodd swyddogion y cyngor nad oedd 
ganddo unrhyw allu i wrthod caniatad 
cynllunio ar gyfer y laser. 0 ganlyniad, ar y 
23ai.n o Fehefin, penderfynodd y Cyngor na 
fyddai'n gwrthwynebu'n ffurfiol,a 
gwrthododd argymell y dylai' r datblygi.ad 
newydd yn y SM fod yn des tun 
ymchwiliad cyhoeddus anstatudol - a 
hynnyer gwaethafderbynmwy na 3000 
ddeisebau a gwrthwynebiadau 
ysgrifenedig, a'r £faith fod y grup sy'n 
rheoli'r Cyngor yn gwrthwynt>bu arfau 
niwclear. 

Buddsoddiad amgen 
Dywedodd ateb gan Gadeirydd Cyngor 
West Berkshire, Y Cynghorydd Keith Lock, i 
wrthwynebiad gan Faer Hiroshima, Dr 
Thdatoshi Akiba: 
"Ein barn ni ywna ddylai'r Llywodraeth 
gynnal llu o longau-tanfor 'Irident, ac y 
byddafo well gwario' r arian ar arfau 
confensiynol neu ar bethau era ill." 

Ar ran yr Awdurdodau Niwclear Di
niwclear. dywedodd eu Cadeirydd 
Gweithredol, y cynghorydd o Bury, Alan 
Matthews: 
''Mae amrywiaeth barn yn y DU ynglwn a'r 
angenam i ni barhau ifod yn buer niwclear. 
Mae' n bryd ystyried yn a gored gostau a 
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buddiannau gwario gymaint ar raglen arfau 
pan fo angen cymaint mwy o gefnogaeth ar 
ein gwasanaethau cyhoeddus." 
Yn ycyfamser, mae' r SMyn parhau i 
wasanaethu'r system arfau niwclear Trident 
bresennol. 

1996, gan y Llys Cyfiawnder Rhyngwladol, 
fel dyletswydd i sicrhau diarfogi niwdear. 
yn fuan. Mae unrhyw waith paratoi ar gyfer 
olynydd i Trident neu i hwyluso cynhyrchu 
arfau niwclear newydd o ganlyniad yn 
amlwg yn tramgwyddo ymrwymiadau'r DU 

Sarnu'r cytundebau o dan y CAY (cadarnhawyd yn 2000 yng 
Mae' r rheini sy' n gwrthwynebu' r Nghynhadledd Adolygu' r CAY). 
datblygiad arfaethedig yn ystyried y http/ /www.nuclearpolicy.info 
byddai' n tramgwyddo oblygiadau Prydain o ............... . ... . ............... . 
dan ~tundebau rhyngwladol. 

1
Mae Prydain : hed d we i t hred U: 

wed1arwyddoachymeradwyo rCytundeb : 
Gwahardd Profion Cynhwysfawr,sy'n : Mae Gwersyll Heddwch Menywod 
gwahardd profion niwdear a thrwy : Aldermaston (GHMA), gyda 
hynny'n llei.hau'r tebygrwydd o ymlediad : chefno~a-~th grwpl~u era_m, yn la~slo 
niwclear. Nid yw'r Cytundeb mewn grym : addewid ~ Rwystro r Adetladwyr. ac 
eto, gan fod rhai gwledydd yn dal heb ei : yn gofyn t b?bl ~rwyddo ar gyfer 
gymeradwyo, ond mae Prydain, yn gwbl : gwarchae d1-dra1s anterth ar 
gywi.r, yn ymatal rhag gwneud profion yn y : Alde_r~asto~ a r y dydd Llun cyntaf 
cyfamser. Fodd bynnag, byddai efelychu : wedt t r gwaith gy~hwyn a_r y safle. 
profiondrwy gyfrwngcyfrifiaduron mewn : Mae angen pobl I gefnog1 hefyd. 
labordy fel yr arfaethir gwneud yn : Gwersylloedd y dyfodol yn 
Aldermaston-ernad yw'n torriamodau'r : Ald~rmast?n: 
Cytundeb yn ffurfiol- yn sicr yn ffordd o : 27am-30~1n_ o Awst: Gwersyll haf . 
ochrgamu dibenion y Cytundebac, yn : Cysyllter a: tnfo@thed1Ogroup.org.uk : 
hynny o beth, yn tramgwyddo ysbryd y : neu 07887_ 585721 http:// 
Cytw1deb os nad ei lythyren. . www.recla1mthebases.org.uk 

MaePrydain hefyd wediarwyddo' r 
Cytundeb Alai Ymlediad Niwclear (CAY). 0 
dan Erthygl vr o'r Cytundeb hwn, mae 
gwledydd sydd agarfau niwclear yn 
ymrwymo i weithio o blaid diarfogi niwclear 
drwy negydu -dehonglwyd hynny ym 

: Gwersylloedd misol rheolaidd GHMA 
: 6ed-9fed Awst - Cofio Hiroshima a 
: Nagasaki Aldermaston Women's 
: Peace Camp(aign) 57 Lyndhurst 
: Road, Worthing, W Sussex BN11 . 
: 07969 739 812 info@aldermaston.net: 
: http://www.aldennaston.nel · 
' ......... . ........ .... ... .. . .. . .. . ... 

http://www.aldermaston.net
mailto:info@aldermaston.net
www.recla1mthebases.org
http://www.nuclearpolicy.info


peryglon y dyfroedd dwfn 

Newidiadau i 
Lyn 
Trawsfynydd 
Adeiladwyd yr Atomfa ar Jannau Llyn 
Trawsfynydd y1~ Y 1?,60au a defnyddiwyd 
dyfroedd y llyn 1 oen r adweithyddion. 
Llygrwyd y dur a radio-niwdidau a 
suddodd i mewn i'r gwaddod ar waelod y 
llyn, a' r tir o gwmpas. 

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi 
penderfynu comisiynu astudiaeth ieffaith 
posibl gostyngiad pellach yn lefel y dur yn 
Llyn Trawsfynydd. Mae'r astudiaeth yn 
cael ei gwneud gan 'Enviros Consulting 
Ltd.' ac mae' r astudiaeth yn gofyn 
cwestiynau 'beth os' wrth ystyried 
effeithiau gostwng lefel y dur, neu hyd yn 
oedsychu'r llyn yn llwyr. Mae'r 
defnyddiau sy'n cael eu hystyried ar gyfer 
y dyfodol yn cyim wys tir amaethyddol neu 
hyd yn oed adeiladu tai. 

Mae adroddiad cyfri.nachol a gynhyrchwyd 
ym 1988 gan y Bwrdd Cynhyrchu Trydan 
Canolog, 11 A Survey of the Distribution of 
Radioactivity in Llyn 'frawsfynydd", yn 
rhybuddio am beryglon dadorchuddio' r 
gwaddod sydd o dan dd ur a' u gollwng i' r 
awyr. Y rheswm pam mae hyn yn beryglus 
yw presenoldeb radio-nwclida u yn 300mm 
uchaf y gwaddod a hefyd y tebygrwydd y 
byddai'r rhain yn treiddio i lefelau is. 

Mae Llyn Trawsfynydd yn berygl 
ymbelydrol,a dylid atal mynediad iddo i'r 
cyhoedd. Dylid ymdrin a' r llyn fel storfa 
gwastraff niwclear. 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

: heddweithredu 
: Danfonwch elch sylwadau 
· ar y cwestlynau 'beth os' 

hynat: 
Duncan Jackson, Rheolydd 
Grup Ymgynghorl, Envlros 
Consultlng, 61 , The Shore, 
Leith, Caeredln EH6 6RA, Yr 
Alban; ebost: 
duncan.jackson@envfros.com 
ffon: (0131) 555 9536 neu 
am fanyllon pellach, 
cysynter a Rod Stallard, 
gweler Cysylltladau. 

' ' ..... . .. . . ... ..... . . . . ... . 
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Dim llongau tanfor 
niwclear newydd 
Yn 2000 comisiynodd y Weinyddiaeth Amddiffyn Britysgol Caerhirfryn I 
awgrymu dull derbyniol i 'r cyhoedd o ddadgomisynu hen longau tanfor 
nlwclear Prydain. Maegan Brydain 27 o longau tantor niwclear - cafodd 11 eu 
cymryd allan o wasanaeth a'u storio ar y dur, saith yn Rosyth yn yr Alban a 
phedair yn Devonport yn Lloegr. Archebwyd tair llong danfor niwclear newydd 
dosbarth 'Astute', sy'n cael eu hadeiladu yn Barrow, Lloegr. 

Gwastraff 
Gan fod y tanwydd wedicaeleidynnu o'r hen longau tanfor, mae'rgwastraff niwdear 
sydd ar 01 wedi ei ddosbarthu fel 'gwastraff lefel-ganolog' a 'gwaslraff lefel-isel'. Wedi'r 
astudiaeth ddechreuol gan Brifysgol Caerhirfryn, gwahoddodd y WA gontractwyr preifat i 
gynnig cynlluniau ar gyfer rheoli'r gwaslaff ymbelydroi yma. Gwrthododd y broses 
ymgynghori yr holl gynigion hyn. 

Argymhelllon 
Maegan adroddiad terfynol Prifysgol Caerhirfryn, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2004, 50 o 
argymhellion yn cynnwys: 
• Ni ddylid adeiladu unrhyw longau tanfor niwclear newydd nes bod polisi dadgomisiynu 
!lawn ar gael 
• Dylid cludo deunydd ymbelydrolcyn lleied a phosib,a rhaid cyfiawnhau hynny wrth y 
cyhoedd 
• Dylid defnyddio safloedd sydd eisoes wedieu llygru ar gyfer dadgomisiy,,u a storio 
adweithyddion y llongau tanfor 
• Dylai unrhyw gynigion i ymdrin a'r broblem fynd drwy'r drefniadaeth gynllunio sifil 
•Dylai pob saf!esy'n cael ei ystyried gael asesiad cymdeithasolac amgykheddola dylid 
datgelu' r canlyniada u i' r cyhoedd 
• Rhaid i gymunedau lleol gymryd rhan yn y trafodaethau ar y cynigion a rhaid sicrhau eu 
cytundeb. 

Cymerodd CND Cymru ran yn yr ymgynghoriad ac ymddengys fod rhai o' n 
hawgrymiadau wedicael eu cynnwys (er cael eu glastwreiddio braidd) yn yr argymhellion 
terfynol. 

Problem ddiderfyn 
Podd by1mag, mae' r adroddiad yn anwybyddu: 
• Y posibilrwydd cryf na chaiff unrhyw storfa wastraff niwclear ganolog ei hadeiladu ym 
Mhrydain oherwydd y gwrthwy11ebiad Ueol a ddisgwylid. 
• y gallai unrhyw fath o safle niwclear preseru10! fynd yn storfa gwastraff ymbelydrol 
tymor-hir. 

Dylai unrhyw safle !le caiHdeunydd ymbelydrol eislorio fod a darpariaeth ar gyfer 
storio'n ddiogelam gyfnod maith (h.y. am byth) ac ar gyfer monitro ac ailbacio'r gwastraff . 

. . . . ' ... . .. . ........... . . 

. . 

: heddweithredu : 
: Mae'r adroddiad 
: ar yr 
: ymgynghoriadau 
: unigol ar gael ar . 
: www.isolus.org.uk : 
: neu gan Dr. Jane · 
: Hunt, Prifysgol 
: Caerhirfryn 
: (01524) 592 658 
: ebost: 
: csec@lancaster.ac.uk : 
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Sellafield 

'Y deg ar hugain budr' mewn trafferth 
"Bydd gwneud bomiau yn ein dinistrio, Does dim ots p'run ai y byddwn yn eu defnyddlo ai peidio, 
byddant yn ein dinistrio y naill ffordd neu'r llall." Arundhati Roy 

Mae'n bosiblybydd yComisiwn Ewropeaidd yn mynd a'r 
Llywodraeth Brydeinig ger bron Uys am fethu rhoi cyfrif Ila wn o'i 
ddeunydd niwclear. Mae'r pyllau storio B30 44-blwydd <?ed yng 
ngwaith ailbrosesu niwclear SelJafield yn Cumbria sy' n gollwng 
beunydd ('y deg ar hugain budr', chwedl gweithwyr Sellafield) yn 
cynnwys gwastraff niwclear o orsafoedd niwclearTrawsfynydd ac 
Wylfa, ymhlith era ill. Mae'r ddaear o gwmpas y pyllau wedi ei 
lygru'n wael hefyd. 

Anwybyddu rheolaethau 
Mae' r Comisiwn Ewropeaidd (CE) wedi dweud na ally sefyllfa 
yma barhau, lle mae cyflwr y cyfleuster mor eithriadol o ymbelydrol 
nes ei gwneud yn amhosibl ei arolygu o dan fesurau diogelwch 
Eura tom. Mae' r broblem hon wedi bod yn hysbys ers amser maith, 
ac mae corff gwyliadwraeth y CE, Eura tom wedi dweud fod y 
sefyllfa'n 'anfoddhaol',ond nid yw British Nuclear Fuels wedi 
gwneud dim i'w hunioni. Mae Comisiynydd Ewrop dros Ynnia 
Chludiant, Loyola de Palacio wedi galw ar y Llywodraeth Brydeinig 
i osod cynllun gweithredu ger bron erbyn Mehefin laf i roi terfyn 
ar y sefyllfa. Os na wna hynny, gellid dwyn achos llys yn erbyn y 
Llywodraeth Brydeinig. 

CAFWYD! 
arfau dinistr torfol* 

UDA: 10,640 
Rwsia: 8,600 
China: 400 
Ffrainc: 350 
Prydain: 200 

Israel: 100-200 
India: 30-35 

Pakistan: 24-48 

Gwnewch chi fel y gwnaf innau 
Mae'r CE yn pryderu y bydd ynanodd gwneud aelodau newydd yr 
VE yn alebol am gyflwr eu safleoedd niwclear hwythau os yw 
Prydain yn cliystyru rheolaethau amgylchedd a iechyd. Mae' r 
pyllau storio yn gollwng y fath lefelau uchel o ymbelydredd fel na 
chaiffyr un gweithiwr weithio yn ycyffiniau am fwy nag awry 
dydd. 

Busnes ffiaidd 
Amcangyfrifir fod y pyllau storio'n dal 1.3 tunnelJ fetrig o 
blwtoniwm milwrol a sifil a rhwng 300 a 450 tunnell fetrig o fetel 
wraniwm. Dimond kilogram neu ddau o blwtoniwm sydd eiangen 
i wneud bom niwclear a allai ddinistrio dinas gyfan. Maegan 
Plwtoniwm 239 hanner bywyd o 24,400 o flynyddoedd ac os caiff ei 
lyncu gan anifeil.iaid, bydd yn aros yn y gwaed, yr esgyrn, yr 
ysgyfaint a'rorganau atgynhyrchu. Mae wraniwm yn wenwynigo 
safbwynt ymbelydrol a chem ego I, yn berygl i iechyd fel mete( trwm 
yn ogystal ~ radio-isotop. 

Vanunu-ddim mor rhydd .. . hyd yn hyn 
Cafodd Mordechai Vanunu, a herwgipiwyd ac a garcharwyd gan yr 
a wdurdodau yn Israel am ddatgelu' r gwir am raglen arfau niwclear 
gyfrinachol Israel, ei ryddhau o'r carchar ar yr 21ain o Ebrill. Fodd 
bynnag, mae' n dal i fod yn gaeth i nifer o amodau, ac ni chaiff 
adael Israel. 
Mae esgob Anglicanaidd wedi rhoi 'lloches' i Vanunu yn Eglwys 
Gadeiriol St. George, Jerwsalem ac mae wediannog Tony Blair i 
bwyso ar lywodraeth Ariel Sharon i adael i' r cyn-dechnegydd i 
adael y wlad. 
Ar Fai'r 9fed, sgrifennodd Mordechai: 
':4nnwyl gyfeillion, dyma fy ebost cyntaf i'm holl gyfeillion, fy 
11ghef11ogwyr, ym mhedwar ban y byd. Hoffwn ddiolch i chi i gyd am 
eicl1 cefnogaeth a'r ymgiJrchu a fu i'm rhyddhau. Diolch yn fawr 
iawn am gydgerdded gyda mi ar hyd yr holl flynyddoedd hy11. Roedd 
yn wych ac yn rhyfeddol cael cwrdd a rhai ohonoch yma, ar y 
diwrnod y cefais fy rhyddhau. Yn awr, mae'n ddechreuad newydd, a 
gobeithio, cyn hir, y caf gwrdd a phob un ohonoch. Diolch am eich 
holl weddi"au. 
Dwi'n aros yn St. Georges Cathedral Close, ac rwy'n ddiolchgar am 
gael aros yma. Croeso i chi ddanfon negeseuon ataf, fy ebost yw 
vanu11umvjc@hotmail.com 

*a dim ond arfau niwclear yw'r rheini DrosfiJdynRhyddoArfauNiwclear 
Vanunu -MVJC 

Beth am gael gwared ohonynt? ~ hectctwe1iiire"du: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ 
~ : Er bod Mordechai Vanunu wedi cwblhau ei ddedfryd faith yn y : 
! Ymunwch a'r Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear : carc~ar, ac. er nad.oes d.im cy~uddiadau pellach yn ei e~y~, ., : 

. mae n dal t gael et gosbr. Mae n hanfodol, telly, na chantate1r I r . 
Ydw, rwyf am ymuno a CND Cymru. : cyfyngi~dau pr~sennol galedu, gan greu math arall o ·· 

. garchanad marth, 
enw.:.... ........................................................................... : * Sgrifennwch at Vanunu yn St. George's Cathedral. PO Box 
cyfe1nad: ............................................ :·········· .. ······.......... : 19018, 20 Nablus Road, Jerusalem, Is rael, neu danfonwch e-
············ .................................................... codpost:....................... : bost ato yn y naill neu'r llall o'r cyfeiriadau hyn: 
teleffon: ............................... ebost .................................... : ediosces@netvision.net.il neu vanunumvjc@hotmail.com 

Amgaeaf siec/AB am £ D Yn daladawy i CND Cymru : (Mae'n eiddgar iawn i gynnal ei ohebiaeth eang, yn enwedig 
□ . D ; pan fo'r fath gytyngiadau ar ei symudiadau.) : 

par cyflogedig:£15; oedolyn: £12 : Am twy o wybodaeth ynglwn a Vanunu cysyllter a: Campaign to: 
D cyflog isel/digyflog a phensiynwyr:£4; D myfyrwyr a ieuenctid: £4; : Free Vanunu and for a Nuclear Free Middle East, 185, New 

Dychweleri: : Kent Road, Llundain SE1 4AG (020)7378 9324 ebost: 
Aelodaeth CND Cymru, 7, Brook Terrace, Mochdre, Drenewydd SY16 4JG : campaign@vanunu.freeserve.co.uk 

Gwefan: www.cndcymru.org Ffon:(01550) 750 260 ... .. . . .. .... . . . . . . . .......... . . .. ....... . . .. .. . ... . . 
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Grwp Arolwg Barnwrol 7 y Dreth Heddwch 
A ydym yn dal yn ddieuog os nad awn i ryfel ein hunain ond os talwn i eraill fynd yn ein lle? 
Mae 7-10% o'n trethi yn cael eu gwario ar gostau milwrol. Mae £31 • 
biliwn y flwyddyn yn mynd ar wariant milwrol, mwy nagwyth Sa1th Y Dreth Heddwch 
gwaith gymaint agar ddatblygiad rhyngwladol. Mewn oes o 
dechnoleg filwrol soffistigedig, mae gorfodaeth ariannol ar bobl i 
gefnogi ryfel wedi cymryd lie gorfodaeth filwrol ar bob! i ryfela. 
Mae' r hawl i wrth wynebu' n gyd wybodol wedi cael ei eh ydnabod 
ym Mhrydain er 1916 ond does dim darpariaeth ar hyn o bryd i 
alluogi gwrthwynebwyr cydwybodol i ddargyfeirio rhan filwrol eu 
trethi i ddiben heddychlon. Grwp o saith o ddinasyddion sy' n talu 
trethu yw 7 y Dreth Heddwch sy'n gwrthwynebu'r orfodaeth i 
gyfrannu arian treth unigol at wariant milwrol, Maent yn galw am 
gael yr haw! i ddargyfeirio cyfran filwrol eu trethu at weithredoedd 
heddychlon, anfilitaraidd, ac yn dwyn achos llys i geisio sicrhau 
arolwg barnwrol o gyfraith trethi Prydain er mwyn gwneud 
darpariaeth am.gen ar gyfer gwrthwynebwyr cydwybodol. 

Hanes gwrthod talu'r dreth ryfet 

Mae 7 y Dreth heddwch yn dilyn esiampl llawer o rai eraill, fel yr 
awdur Americanaidd Henry David Thoreau a garcharwyd am wrthod 
talu treth ar gyfer Rhyfel Mecsico, a'r gantoresJoan Baez,a nifer o rai 
eraill, a wrthododd gyfrannu at Ryfel Fietnam. Yma yng Nghymru, 
rydym yn dathlu canmlwyddiant geni'r bardd Waldo Williams eleni. 
Hanner canrif yn ol, safodd Waldo yn erbyn gorfodaeth filwrol ac yn 
erbyn rhyfel Corea. Fe'i cythruddwyd gan y ffordd yr oedd yr Unol 
Daleithiau wedi ystrywio esgusodion dichellgar er mwyn cyfiawnhau 
mynd i ryfel (felly does dim byd newydd dan yr haul!). Gwrthododd 
Waldo dalu'idrethincwm oddiar 1951 ymlaen ac fe'i carcharwyd o'r 
herwydd ym 1960 ac eto ym 1961.Ymunodd Waldo a'r Crynwyr ym 
1953, ac mae'r Crynwyr wedi arwain y ffordd o ran gwrthod talu treth 
ryfel yn y DU. Mae nifer o bob!, yn Grynwyr ac eraill, wedi cael eu 
herlyn yn y llysoedd oherwydd eu safiad. Dirwywyd rhai a 
chymerwyd eu heiddo, a charcharwyd ambell un. Mae taer angen 
newid y ddeddf drethi i adfer haw! ddynol gwrthwynebwyr 
cydwybodoli ryddid cydwybod. 

Yr Achos Cyfrelthlol 

Cafodd yr haw! i wrthwynebu gorfodaeth filw~ol ei chydnabod yn y 
rhan fwyaf o wledydd democrataidd, yn cynnwys y DU yn Neddf 
Gwasanaeth Milwrol 1916. Mae'r haw! i atal trethi at ddibenion 
milwrol yn estyniad rhesymegolo'r haw! i wrthod cymryd rhan 
uniongyrchol mewn gw~ilhgaredd11u milwrol. Mae Erthygl 9 o'r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (ECHR), yn cydnabod 
rhyddid meddwl, crefydd a chydwybod. Mae'r ECHR yn rhan o 
gyfraith Prydain o clan amodau Deddf Hawliau Dynol 1998, a 
ddaeth i rym ym mis Hydref 2000, Ers ydyddiad hwnnw, mae 
wedi bod yn anghyfreithlon i awdurdod cyhoeddus ~-ddwyn 
mewn modd sy' n anghydnaws a' r ECHR. Mae gorfod11 
wrthwynebwyr cydwybodol gyfrannu at wariant milwrol yn 
ymyraeth anghymesur a r hawliau dynol sylfaenol hyn ac mae 
felly' n anghyfreithlon. 

Beth fyddal'n newld pe byddent yn ennlll yr achos? 

Pe baent yn ennill, fyddai'r gyfraith ddim yn newid ar unwaith, 
ond byddai ddyletswydd ar y Llywodraeth Brydeinigi ~tyried '(" 
anghysondeb hwn rhwngcyfraith dreth y DU a'r gyfralt~ ha~h~~ 
dynol. Hyderwn mai canlyniad adolygiad o' r fath fydd~1 caniatau r 
haw! i wrthwynebwyr cydwybodol ddargyfeirio cyfr~ filw~ol eu 
trethi at bwrpas heddychlon. Cynrychiolydd cyfre1th1ol Sa1th Y 
Dreth Hedd wch yw Phil Shiner o Public .~ierest Lawyers. , 
Amcangyfrifir y gall gymryd hyd at 1~ nu~ 1 r achos fyn~ trry r 
llysoedd a gallai olygu costau o gymaml a £50,000. Mae r saith 
gwrthwynebydd treth ryfel yn bersonol gyfrifol am y cos tau hyn. 

Dr Brenda Broughton -
athrawes wedi ymddeo/ 
"Heddychwraigydw i. 'Tydw i 
ddim wedi bod o'r cychwyn, 
ond wrth ddysgu mwy am y 
byd, mae rhywun yn 
sylweddoli maidyma ydy'r 
ffordd ymlaen, mae'n rhaid inni 
ddysgu cyd-dynnu a phobl era ill. Mae'n rhaid inni 
ddysgu natl gorchest arwrol ydy rhyfel, ond gwarth ac arwydd o 
wend id a methiant." 

R~y Prockter-cyfrifydd siartredig Rwy'r credu'n gryf, fel dyn 
yn fy oed a'm hamser, fod pob rhyfel, a phob paratoad at ryfel yn 
anghyfia wn, ac yn erbyn ysbryd Duw, fel y profwyd gan lawer o bob! 
o lawer ffydd a diwylliant, ond yn fwyaf perthnasol, fel y profais 
innau'n bersonol. Ni allaf bellach dalu trethi er mwyn i eraill )add, 
neu baratoi i !add, yn fy enw i." 

Dr Birgit Vollm - selclatrydd a darllthydd prlfysgol 
"Meddyg ydw i ac fe ddewisais yr yrfa honer mwyn helpu pobl a 
lleddfu dioddefaint. Nid yw cyfrannu tuag at ryfel, yn 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, trwy roi arian ar ei gyfer, yn 
gyson a' m hegwyddorion proffesiynol fel meddyg." 

Robin Brookes - gwneuthurwr teganau traddodladol 
"Mae angen rhaglen o ddatrys gwrthdaro mewn modd di-drais ar 
fyrder. Pe bai cyfran fechan o' r arian sy' n cael eu wario ar baratoi at 
ryfel yn cael ei wario ar hyn, byddem yn bell ar y ffordd at ddileu 
rhyfelam byth." 

Sian Cwper- Bwdhydd uPwrpas fy nghrefydd Fwdhaidd ydy 
gwneud lies i bob bod byw. Mae lladd a chlwyfo pobl yn hollol 
groes i hynny,ac nid wyf am dalu amdano. Dw ieisiau i 'nhrethi 
fynd at rywbeth buddiol." 

Simon Heywood - darllthydd prifysgol "Os ceisia unrhyw 
lywodraeth y DU wario ceiniog o 'nhreth i ar danseilio'r gyfraith 
ryngwladol, yna fel dinesydd y byd, mae gen i haw! gyfreithiol i 
wahardd defnyddio fy arian fel hyn. Acos ceisia uruhyw 
lywodraeth y DU wario ceiniog o 'nhreth i ar ddinistrio bywydau 
diniwed yna, fel bod dynol, mae' n ddyletswydd moesol amaf i 
wrthod." 

Joe Jenkins - awdur/gwneuthurwr ffllmlau ''Fe! y gwyr 
y Llywodraeth yma' n iawn, hyd yn oed lie mae'r cyhoedd yn 
cydsynio'n gyffredinol i'r broses drethu, mae'n gydsyniad amodol, 
bregus, y mae'n rhaid eifethrin a'iddiogeludrwy gysylltiadau 
cyhoeddus cadamhaol. Heddiw, mae'r fath anfodlonrwydd a 
digofaint yn bod ymhlith trethdalwyr fod Llywodraeth Brydeinig 
wedi ymrwymo ein lluoedd arfog i ryfel cyfeiliornus, camreolus ac 
anghyfreith\on. Ymddengys yn bosib hefyd fod cydymdeimlad 
cynyddol yn bodoli tuag at raisy'n gwrthwynebu' r dreth ryfel." 

: 'hedd"wehhrech:i · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · -· · · · · · ·; 
: Mae angen eich cymorth ar 7 y Dreth Heddwch I godl : 
: arian ar gyfer yr achos arloesol yma! Danfonwch 
: sieciau'n daladwy i '7 y Dreth Heddwch' at: Treasurer, 
: Peace Tax 7, Woodlands,Ledge Hill, Market 
: Lavington,Wiltshire SN10 4NW. . 

: _ir:i~~~~~~?~!~~:~:~:~~-.u.~ .... ~"Y:P:~?~~~~!~~r:1·.~~·.u_~·: 
h e ddwc h 17 



Dyddiadau dyddiadur Ysgrifennydd Aelodaeth Newydd 
CND Cymru 

Awst 6•d - grod Gwersyll Heddwch Menywod Aldermaston, 
Berkshire, Lloegr. Cofio Hiroshima a Nagasaki Cysyllter a: 
AWPC, 157, Lyndhurst Road, Worthing, W. Sussex BN11 
info@aldermston.nethttp://www.aldermaston.net 

Awst 6•d - grod Gwersyll 'RAF' USAF Lakenheath Suffolk, Lloegr. 
Gwersyll Heddwch i goffau y bomio niwclear ar Hiroshima a 
Nagasaki. Cysyllter a: Lakenheath Action Group http:// 
www.motherearth.org/lakenheathaction/ebost: 
thepeaceforce@theatreofwar.org (0116) 270 6436 

Awst 71
•d 7 .30pm Caerdydd Pare y Rhath, hwylio cychod papur, 

darlleniadau a chanu. Cysyllter a: Ray Davies {02920) 889 514 

81
• d Awst 12 pm ymlaen Llanrhaeadr ym Mochnant (Tan-y-bryn, 

Waterfall Road) Picnic Heddwch i goffau Hiroshima yn y 'Wildlife 
Garden' sy'n cynnwys Llwyn Onn Cotta Hilda Murrell. Stondinau 
dod a gwerthu a cherddoriaeth fyw. Oewch a bwyd. Cysyllter a: 
Borders Peace & Justice Network, 4,Old School Cottages, 
St.Martins, SY11 3AS Ffon: Marnie (0845) 458 2981 neu Diane 
(01691) 777672 gerry_doe@hotmail.com 

Awst 23~1° Faslane Gwarchae Mawr 2004. CND Yr Alban: (0845) 
458 8361. http://www.banthebomb.org/ 

Awst 27"1
" - 30"'" Aldermaston, Berkshire, Lloegr. Gwersyll Haf 

'Reclaim the Bases' . Cysylltera: info@eded10group.org.ukff6n: 
07887 585 721 http://www.reclaimthebases.org.uk 

Awst 28- Caerdydd ar risiau'r Amgueddfa Cenedlaethol 12-1pm 
Gwylnos Menywod mewn Du Cysyllter a Fernfire@aol.com 

Medi 5°4 - 121•a Llundain 'Core Skills for Human Rights Field 
Work'. Cwrs preswyl wythnos o hyd. Cysyllter a: Mareike Junge. 
PeaceworkersUK 18, Victoria Park Square Llundain E2 9PB T: 
+44-(0)20-8981 7084 ebost: training@peaceworkers.org.uk 
gwefan: www.peaceworkers.org.uk 

Medi 11 ed - 12ed Llundaln Cynhadledd Flynyddol CND 
Prydeinig, The Queen's Walk, SE1. www.cnduk.org 020 7700 
2393. 

Medi 121•d Pobman Sul Cyfiawnder Hiliol: "Un Hil, yr Hil Ddynol". 
Pecynnau rhad ac am ddim, taflenni gweddi, posteri gan Catholic 
Association for Racial Justice, 9 Henry Road, Manor House, 
Uundain, N4 2LH (020) 8802 8080 ebost: info@carj.co.uk 

Medi 181•d - 21 •10 Gwersyll Dlarfogl Coulport, Yr Alban yn 
gyfleus ar gyfer Faslane hefyd. http:// 
www.tridentpfoughshares.org/coulport/index.php 

Yng Nghyfarfod Cyffredinol 2004 CND Cymru yn Rhaeadr, y 
swyddogion a etholwyd oedd: Cadeirydd: Jill Evans ASE,Is
Gadeiryddion: Olwen Davies, Ray Davies, David Bradley a 
Rod Stallard. Diolchwyd o galoni'r Ysgrifennydd Aelodaeth, 
Brian Jones, sy' n rhoi' r gorau iddi wedi 10 ml ynedd yn y 
swydd. Rhoddwyd croeso cynnes i'r Ysgrifennydd Aelodaeth 
newydd, Monica Bradley o' r Drenewydd, sydd eisoes yn 
adnabyddus yn y mudiad hedd wch am ei hymgyrchu egruol 
yn y Canolbarth. Mae Monica hefyd yngynrychiolydd CND 
Cymru ar Gyngor CND Prydeinig, ynghyd a John Cox a David 
Bradley. 

Diolchwyd i'r Ysgrifennydd Cenedlaethol, y1rysorydd a'r 
S wyddog Masnachu am eu gwaith caled cyson a' u 
hymrwymiad yn ystod y flwyddyn. 
Clywodd y Cyfarfod Cyffredinol adroddiadau ar gyllid, 
aelodaeth a masnacha ac arolwg cyffredinol ar fl wyddyn 
ymgyrchu CND Cymru. 
Dywedodd Jill Stallard, yr Ysgrifennydd Cenedlaethol 
"Diolchibawbsy'n parhauiddod igyfarfodydd. Dylem 
ymfalchfo yn y gwaith pwysig a wneirgennym." 
Mae cop'iau o Adroddiadau Blynyddolar gael i aelodau CND 
Cymru. Croeso i bawbsy'n cynnig ymuno yn y gwaith. 
Cysylltwch a Jill Stallard (gweler ydudalen cysylltiadau). 

cysylltiadau end cymru 
cadeirydd: 
Jil l Evans MEP 
(01824)709 700 
j ievans@europarl.eu. lnt 

is-gaderyddion 
Rod Stallard 
(01550) 750 260 

David Bradley{gogledd cyrr 
{01824)709 700 

Olwen Davies (y canolbarth) 
{01970) 611 994 

Ray Davies (de cymru) 
{029 20) 889 514 

aelodaeth &aelodau cysylltiol: 
Monica Bradley 
7, Brook Terrace, Mochdre, Drenewydd SY16 4JG 
(01686) 626 350 monicabradley@freeuk.com 

Medi 1a1•d Cyngor CND Cymru croeso i bob aelod a . 
chynrychiolydd sydd wedi talu tanysgrifiad. Dewch i chwarae rhan! : masnachu 

Jan Jones 
~01792)830 330 

Cysyllter ag Ysgrifennydd Cenedlaethof CND Cymru am · 
wybodaeth beflach (gweler Cysylltiadau) 

Medi 25°'" I Hydref 211 Cyffredinol Wythnos Cadwch y Gofod ar 
gyfer Heddwch http://cndyorks.gn.apc.org/ neu cysyllter a nhw: 
Yorkshire CND, 22 Edmund Street, Bradford, West Yorkshire, 8D5 
OBH (01274) 730 795 ebost: info@yorkshirecnd.org.uk 

Hydref- 'Rhyng-gipwyr taflegrau' daear America i fod i gael eu 
lleofi yn Alaska a California, gyda mwy i ddilyn y flwyddyn nesaf. 

Hydref 3Ydd - 4ydd Lakenheath, Suffolk, Lloegr Penwythnos 
Blynyddol Grup Gweithredu Lakenheath http:// 
www.motherearth.org/lakenheathaction/ Cysyllter a: (0116) 270 
6436 thepeaceforce@theatreofwar.org 

trysorydd 
Jean Bryant, 
16,Clos 
T'(n y Cymer, 
Porth, Y Rhondda CF39 9DE 

golygyddheddwch 
ac ysgrifenydd cyffrednol: 
Ji ll Stallard, Nantgaredlg, 
Cynghordy, Llanymddyfri 
SA20 OLR (01550) 750 260 
j lll@cndcymru.org 

Mwy o 
wybodaeth, 
syniadau neu 
gymorth i'w 
gynnig? 
Cysylltwch 3'ch 
is-gadeirydd 
CND Cymru 
agosaf da chi, 
neu'r 
ysgrifennydd 
cyffredinol. 
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