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TUDALEN 2 

TRIDENT 

I Diarfogi Niwclear 
- y foment berffaith 

-
Os wnaeth yr holl sylw a gafodd Trident yn ystod yr etholiad 
cyffredinol godi ein calonnau, byr odd ei hoedl. Mae pob 
cly_mblaid yn cyfaddawdu ar bolis'iau. Golyga'r fargen rhwng y 
Ce1dwadwyr a'r Democratiaid Rhyddfrydol nad yw Trident yn un 
o'r 'cwestiynau mawrion' mwyach i Nick Clegg. 

Mae clymblaid y Con-Dem wedi cyhoeddi ei ei fod yn dod ar adeg pan fod yr Unol 
gyllideb gyntaf o'r senedd newydd. Fe Daleithiau a Rwsia wedi cytuno ar doriadau 
addawon nhw doriadau, ac fe wnaethon nhw dwyochrog ar bennau ffrwydrol niwclear 
hynny. Yr eithriad amlwg ymhlith hyn oedd chafwyd cefnogaeth gan gynhadledd arolygu 
Trident: heb ei sgrapio, heb ei gyffwrdd gan Cytundeb AtaJ-Lledaenu Niwclear y 
doriadau. Cenhedloedd Unedig dros fyd heb arfau 

Cyflwynodd Aelodau Seneddol Plaid Cymru, 
SNP a'r Blaid Werdd welliant i Araith y 
Frenhines er mwyn iddo gynnwys sustem 
daflegrau 'Iriden t yn yr arolwg amddiffyn sydd 
i ddod. A rhoi' r dadleuon moesol i' r naill ochr, 
dyw e' dclim yn synhwyrol bod unrhyw arolwg 
amddiffyn yn anwybyddu project mor anferthol 
o ddrud a diangen. Mae hyn yn arbennig o wir 
pan fyddwch yn ystyried maint toriadau'r 
Uywodraeth Con-Dem. Torrwyd£11 biliwn o 
gyllidebau Iles cymdeithasol a bydd TAW yn 
codii20%. 

~i--a 'ni' y trethdalwyr -sydd yn gwario £2 
biliwn y flwyddyn ar 'Irident. Cymharwch 
hynny gyda llai nac un biliwn y flwyddyn ar 
add ysg gynradd. Bydd hyd yn oed y dreth 
newy~d ar ~ ban~wyr yn dod i £2 biliwn yn 
urug · Jyst d1gon 1 dalu am 'Irident. Mae chwe 
gwaith hynny yn cael ei dorri o' r 
gyllideb arnddiffyn cyrndeithasol. 
Ond methodd y gwelliant yn y 
senedd oherwydd diffyg 
cefnogaeth gan y pleidiau eraill 
Bydd rhaid i ni aros a gweld beth 
fydd yn digwydd ynglwn a'r 
cynllun preifateiddio anferth yn 
Sain Ta than a p' un a fydd h yn n y 
hefyd yn cael ei ddiogelu ar draul 
ein gwasanaethau cyhoeddus. 

Y gost a amcangyfrifwyd ar gyfer 
y sustem bresennol a' run fydd 
yn cymryd ei le yw £115 biliwn. 
Mae'n warth pan ystyriwchford y 
llywodraeth yn gorfodi toriadau 
anferth ar bob! Cymru pan allent 
arbed biliynau ar unwaith drwy 
ddileu 'Irident. Buom yn dadlau 
hyn ers blyny_gqoedd ond mae' n 
parhau i fod yn wir! 
Yr hyn sy'n gwneud y 
penderfyniad i gynnal a 
diweddaru arfau niwclear y DU 
hyd yn oed yn waeth yw'r ffaith 

niwclear. Rwy'n gwybod byddniferohonoch 
yn ochneidio gan dd weud, 'Ryd ym wedi 
clywed hyn oil o' r blaen'. Wei, yd yn. Ond 0 

leiaf mae'n parhau i gael ei lefaru; sydd yn 
golygu mewn tro, y gallwn gadw arweinwyr y 
byd yn atebol. 

Yng Nghymru rydym yn parhau i weithio 
dros ein Sefydliad Heddwch ein hunain a 
allai wneud cyfraniad real ac unigryw i 
hedwch a diarfogi. Rhaid i ni barhau i son 
wrth BAWB am wir gostau polisi 'amddiffyn' 
ymosodol y DU, a'r ffaith nad oes gyda ni 
unrhyw lais, a dylem ddangos sut y gallem 
ddilyn trywydd gwahanol yng Nghymru. Ni 
fu amser gwell erioed. 

Jill Evans ASE 
cadeirydd CND Cymru 
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Anfforddiadwy, Di-ddefnydd, 
Di-sOn-amdano 
Gweithiodd CND Cymru yn galed i wneud Trident yn destun dad I yn ystod ymgyrch etholiadol y 
gwanwyn yma. I lawer ohonom, hwn oedd yr etholiad cyntaf i'r pwnc gael tipyn o sylw. Yn awr, 
mae'r llywodraeth Brydeinig newydd o dan arweiniad y Tor'iaid mor benderfynol a'i rhaflaenydd 
Llafur i fwrw ymlaen a chenhedlaeth newydd o arfau niwclear Prydeinig. Ar yr un pryd, mae'n 
cynyddu trethi annheg ac yn cwtogi ar wariant ar wasanaethau cyhoeddus o £6 biliwn eleni. 

Bydd llawer o bobl yng ghymru a 
bleidleisiodd dros y Democratiaid 
Rhyddfrydol, gan gredu fod y blaid yn erbyn 
Trident a phwer niwclear, acer mwyn 
cadw'r Toda id allan, yn teimlo'n ddig iawn 
yn awr a heb neb i'w cynrychioli. 

Mewn datganiad gan y llywodraeth 
glymblaid, dywedwyd wrthym fod y cynnig 
y dylid adnewyddu Trident 'yn cael ei 
archwilio er mwyn sicrhau gwerth am arian'. 
Beth yn y byd maen nhw'n ei ddeall wrth 
'werth am arian' yng nghyd-destun arf sy'n 
llofruddio miloedd yn ddiwahan? Bydd yr 
archwiliad yn ystyried 'materion technegol' 
yn unig ac yn anwybyddu'r cwestiwn a oes 
angen arfau niwclear. 

yn lie Trident yn cydymffurfio ag 
ymrwymiadau Prydain fel un a arwyddodd 
y Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear (CAY). 
Mae'n anodd credu fod Prydain wedi 
arwyddo cytundeb i brysuro camau pendant 
tuag at ddiarfogi niwclear pan fyddai prynu 
arfau niwdear newydd yn ein rhwymo i 50 
rnlynedd arall o fod yn wladwriaeth arfau
niwdear. 

Mae' n bwysig fod ymgyrchwyr yn herio 
ymdrechion i' n galw' n ddiarfogwyr 
'unochrog nai:f ' yn wahanol i rai amlochrog 
'synhwyrol'. Does dim trafodaeth amlochrog 
yn digwydd ar hyn o bryd, a dydy'r 
llywodraeth ddirn yn gwneud unrhyw 
yrndrch i alw am hynny. Mae'r CAY yn galw 

arwledyddi 

Mae'rYsgrifennydd [ru\[\M ~I le~aunifer 
Amddiffyn Liam Fox wedi a dileu pob 
dweud wrthyrn hefyd ei . math o 
bod yn bryd syrnud \°V arfau 

yrnlaen o'r Rhyfel Oer, ==---- -------=4=.::':.:; niwdear 
ondganeithrio Trident -~J parodac 
un o symbolau'r Rhyfel . wrth gefn, 
Oer- o'r Arolwg 'yncynnwys 
Amddiffyn Strategol. A · mesurau 
bwrw mai ein gelyn _ J unochrog, 

h di dwyochrog, 
cyfredol one gyw · rhanbarthol 
'brawychiaeth', tybed at 
bwy neu beth y byddai arf 
niwclear yn cael ei anelu 
ynawr. 

Er gwaethaf yr awydd a fynegwyd gan _Y 

Democratiaid Rhyddfrydol cyn yr etholiad 
am i' r cyhoedd gael archwilio 
penderfyniadau, does dim o 'newid' 
Cameron na Clegg i'w weld yn y fan yma. 
Yn draddodiadol, penderfynwyd ynglwn ag 
arfau niwclear Prydain heb broses 
ddemocrataidd. Ni chaiff ASau wybod ar ba 
raddfa y bydd y gwariant arfaethedig am 
fisoedd, ac ni fu cyfle i drafod y 
penderfyniad. Tra bod agweddau era ill ar 
amddiffyn yn debyg o gael eu torri yn yr 
Arolwg Amddiffyn a Diogelwch Strategol, 
ffolineb o' r mwyaf yw peidio ag archwilio' r 
un eitem fwyaf o wariant. 

ac 
amlochrog'. 

Mae'rddadl 
economaidd yn erbyn arfau niwclear yn un 
gref a gall arwain pobl i sylweddoli yn union 
faint o arian a werir ar y peiriannau 
marwolaeth erchyll hyn. Mae'r ddadl 
gyfreithiol yn bwysig ac yn ddefnyddiol, ac 
mae'r achos iechyd ac amgylcheddol yn 
erbyn arfau niwclear o bwys hanfodol. 

Yn bennaf oil, fel y bu erioed, y ddadl foesol 
sydd wrth graidd y mater. Drigain a _phump 
o flynyddoedd ar 61 gollwng ~rfau.mwc!ear 
ar bob! Hiroshima a Nagasaki, rhaid cofio 
fod yna fodau dynol sydd yn barod i 
gyflawni' r fath lofruddiaeth dorfol erchyll. 
Rhaid i ni wneud yn siwr nad yw'r arfau ar 
gael ar eu cyfer. 

heddweithredu 

Sgrifennwch at y Gweinidog 
Amddiffyn Liam Fox (copi at eich 
AS) yn gofyn iddo: 

* ailystyried y penderfyniad i gadw Trident 
allan o'r Arolwg Amddiffyn a Diogelwch 
Strategol. 

* weithredu I wireddu el elriau 'rhaid symud 
ymlaen o'r Rhyfel Oer' - does dim byd sy'n 
fwy symbolaidd o'r Rhyfel Oer nag arfau 
niwclear. 

* rol gwybod i chi pa ral o brosesau'r 
Demoaatiald Rhyddfrydol i sicrhau 
'dewlsiadau amgen', a nodwyd yng 
nghytulideb y glymblaid, mae'r llywodraeth 
yn eu hystyried. 

* pam, osydy'rtlywodraeth hon mewn 
gwlrtonedd yn cefnogi'r'wleldyddlaeth 
newydd' fel yr honna, y mae hl'n mygu 
trafodaeth a dadl gyhoeddus ynglwn ag 
arfau niwdear a llident? 

* Ar-teln: www.writetothem.mm 

* Uam Fox, Ysgrifennydd Gwlaclol dros 
Amddlffyn, Old War Office, Whitehall, 
Uuhdain SW1A2EU 

*Eich~. Twoo'r Cyffredln, Westminster, 
Uundaln SWl 2AA. Da chi, anfonwch gopiau 
Q unrhyw atebion at CND Cymru (gweler 
Cysylltiadau tud.2). 

Gwefannau a all foci o gymorth 
www,c;nduk,ona 
www,auak@r,grg.uk 
www.gJQbalzerp.pr:g 
--11Q'PD¥m.grg,uk 
www.,tridf:otdPvab1b1fflL9r:t 
W!ll'rP!'Ml'Pll~grg,uk 

Nid yw ceisio arfau newydd (mwy manwl
gywir a mwy'defnyddiadwy', mae'n siwr) Jill Gough 
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Twyll a Ffigyrau Ffals 
Rhoddwyd ffigyrau is - ond gor-optimistaidd o hyd - ar gyfer Y ~i!er pos_ibl O swyddi yn yr 
Ymchwiliad Cyhoeddus i Goleg Hyfforddi Amddiffyn (CHA! £13 bihwn Sam Ta_than ym mis Ionawr, 
Er gwaethaf hynny, mae'r cyfryngau Cymreig yn ogystal a chefnogwyr gwle1~yddol a busnes y 
project yn dal i ailadrodd y ffigyrau chwyddedig gwreiddiol a chelwyddau era1II: 
'3000-5000' o swyddi yn Sain Ta than. Gellid arbed y rhan fwyaf 6000 o bobl. Dywedwyd wrth Ymchwiliad 
DY':"edwyd wrth yrYmchwiliad ybyddai'r o'r arianhwn trwy wella cyfleusterau mis_Ionawr ~010 mai lie i 27~0 fyddaiyno(a 
proiect Y cyflogi uchafswm o 3,000 o bob!, canolfannau presennol. allai o~twng 1200~ gyda th0nadau 
yn cynnwys 700 o staff milwrol presennol a amdd1f~ n). G~la1 Cosford ddarparu ar 
drosglwyddid i'r project am dair blynedd ar 'Swyddi a r gyfer pei ranwyr gyfer y n~er lla1 yma gydag ychydigo 
Y mwyaf, a 300 o staff eraill ar gyfer ochr awyrenegol a sgiliau' fuddsodd1. 
'feddal' Y project milwrol, fel seindorfac Bydd gweithwyr Sain Ta than sy' n 
amgueddfa filwrol. Bydd 1000 arall yn gwasanaethu awyrennau VCl0 i' r 
sifiliaid o hyfforddwyr a rheolwyr uwch Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau 
- disgwylir i'r rhain hefyd gael eu Amddiffyn (DARA) yn colli eu swyddi 
trosglwyddo o safleoedd eraill. Felly, llai ac yn gorfod trosglwyddo i fannau 
na 1000 o swyddi glanhau, arlwyo a eraill er mwyn gallu defnyddio'u 
diogelwch fydd yn cael eu 'creu' ar gyfer sgiliau. 
poblleol, a'rrhanfwyafo'r rheini'nrhai rhan
arnser aryrisafswm cyflog. 

'Integreiddio'n arbed arian' 
Rhybuddiodd y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol fod diffyg data mewn 
cymariaethau a'r sector cyhoeddus a 
bod 'rhagfarn optimistiaeth' yn eu 
herbyn (adroddiad Tw'r Arglwyddi HL 
63 II, Mawrth 2010) tra bod y wasgfa 
gredyd wedi cynyddu costau cyllid 
preifat (PFI). Cynyddodd hwn o £1.Sbn 
mewn 12 mis (i £13.Sbn ym mis Mai). 
Mae £830 miliwn o'r £13 biliwn o 
wariant cyfalaf ar y CHA yn cynnwys 
£370m ar Jety newydd a rhagor ar 
swyddfeydd, stafelloedd dosbarth, 
eglwys, a chyfleusterau bwyta a chwaraeon 

DI N LL ED 

'Synergiaeth gyda datblygu 
awyrofodol' 
Mae'r gwirionedd i'r gwrthwyneb, gan 
y byddai'r Coleg yn gorfodi atal y 
profion swnllyd ar injans awyrennau a 
meddiannu'r 'superhangar ' lie gwneir 
y gwaith o atgyweirio/cynnal a chadw 
awyrennau rnawr. 

'Cosford neu Sain Tathan' 
Bwriedir symud DCAE (Coleg Peirienneg 
Awyrenegol Amddiffyn) Cosford o Cosford 
(Swydd Amwythig) os aiff CHA Sain Ta than 
yn ei flaen. Yn wreiddiol, <lewis rhwng 
Cosford a Sain Ta than oedd lleoliad y CHA. 
Bryd hynny (2007), gwnaed y <lewis ar sail y 
rhagdybiaeth y byddai'r Co leg yn hyfforddi 

Oedi cyn cyhoeddi canlyniad 
yr Ymchwiliad Cyhoeddus i 
bwrcasu gorfodol 
Mae gweisio sifil Cymreig yn esbonio 
mai aros am y Weinyddiaeth Amddiffyn 
yw achos yr oedi. Rydyn ninnau'n 
amau nad oedd adroddiad yr 
Arolygydd yn cefnogi'r is-bwrcas o dir 
ar gyfer ffyrdd newydd (cyffordd 
anferth yn Weycock Cross) ac na wyr 
swyddogion sut i ymdrin a hyn heb 
wynebu perygl her farnwrol. 

MaxWallis 

heddweithredu 
Pwyswch ar wleidyddion, da chi, I 
gefnogi'r ymgyrch 
www.antj-metrjx.org 
cefnogwch ni yn y Babell Heddwch 
yn y Steddfod, a helpwch i wrthbrofi 
propaganda'r sefydliad wrth 
ffrindiau ac mewn llythyron yn y 
cyfryngau. Mae'r misoedd hyn yn 
hollbwyslg o safbwynt toriadau 
amddiffyn! 

Ddim yng Nghymru - Ddim yn Unlle 
Aeth Cymdeithas y Cymod ar 
bererindod i Aberporth, Ceredigion 
ym mis Gorffennaf. Adeiladwyd Pare 
Aberporth a mwy na £13 miliwn o 
arian trethdalwyr a dyna lle mae 
cerbydau awyrol di-beilot (UAVs neu 
'drons') a 'u hoffer ysb"io a dilyn 
trywydd yn cael eu perffeithio at 
ddefnydd gan gwmn"iau arfau, ar 

ran y fydd in Brydeinig. Ymunwyd a'r 
grwp gan CND Cymru, Grwp 
Heddwch a Chyfiawnder Bro Emlyn 
a Grwp Amnest Rhyngwladol 
Ceredigion a Gogledd Penfro. 
Arweiniwyd y gwasanaeth a'r 
wylnos gan Lywydd Cymdeithas y 
Cy~od, Guto Prys ap Gwynfor, 
Robin Gwyndaf ac Eirian James. 

SPYING 
CONTROLLING 
KILLING 

Beirniadwyd defnydd io' r 
awyrennau di-beilot hyn fe l arfau 
rhyfel mewn gwrthdaro ledled Y_ 

byd gan un o brif farnwyr Prydain. 
Dywedodd yr Arglwydd Bingham, 
a oedd gynt yn un o uwch
Arglwyddi 'r Gyfra ith, eu bod rnor 
'greulon nes bod y tu hwnt i 
oddefgarwch dynol'. 

vsa·io 
RREOU 
YN LI.ADD 

J 

I 



DIWRNOD LLUOEDD ANARFOG - 2 

Militariaeth - arf imperialaeth 
Bellach mae'r wladw riaeth Brydeinig yn mynnu ein bod yn dathlu Mehefin 26ain (eleni) a'r 
Sadwrn cyfate bol bob blwyddyn fel Dydd y Lluoedd Arfog . Beth yw pwrpas hynny? 
Dechreuodd y dathlu y llynedd; y prif 
ysgogydd oedd Cordon Brown. Roedd 
ganddo broblemau fel rhyfel amhoblogaidd 
yn Afghanistan; ei awydd, fel Albanwr, i 
hybu Prydeindod; a hybu recriwtio i'r 
lluoedd arfog. Er mwyn gwneud hynny, 
rhaid poblogeiddio'r lluoedd drwy eu 
mawrygu a'u rhamanteiddio, a chynnal 
parti a dathliad. (Mae Sul y 
Cofio ym mis Tachwedd yn 
canolbwyntio gormod ar 
farwolaeth a dioddefaint.) 

Yn fwy cyffredinol, mae'n rhan 
o'r mawrygu imperialaeth sy'n 
digwydd, yn arbennig felly yn 
Lloegr. Offeryn pennaf 
imperialaeth yw militariaeth. 
Imperialaeth y Gorllewin, yn y 
gorffennol a'r presennol, sy'n 
achosi'r problemau yn y 
Dwyrain Cano I (fel yn Affrica a 
mannau eraill). Creadigaeth 
Prydain yw Afghanistan, 
Pacistan ac Irac, unedau 
artiffisial a'i ffiniau'n rhannu 
rhai cenhedloedd ac yn gorfodi 
eraill i rannu' run wlad wriaeth. 
Un enghraifft yw cenedl y 
Pashtun sy'n croesi'r ffin 
rhwng Afghanistan a Pacistan. 
Dymuniad llawer o'r Taliban 
yw cael gwladwriaeth 
Pashtunistan. 

Pam yma yn 
Aberporth? 
Buom fel Cymdeithas y Cymod 
ar Fynydd Epynt ar yr adeg 
yma o'r flwyddyn mewn 
ymdrech i dynnu sylw at y modd y mae 
Cyrnru' n cael ei difa gan filitareiddio. Mae 
yna bellach, yn anffodus, gyswllt rhwng y 
ddau le. Y datblygiad sydd ar waith yw'r 
'dr6ns' bondigrybwyll, awyrennau di-beilot 
sy'n cael eu defnyddio iladd pobl yn 
Afghanistan a Pacistan - ac mae'r arfau hyn 
yn cael eu datblygu yma yn Aberporth, a'u 
hedfan yn arbrofol rhwng y lie hwn a 
Mynydd Epynt. 

Mae technoleg rhyfel yn newid yn glou 
d ychrynllyd, gyda' r cwmn'ioedd mawrion yn 
gwneud eu ffortiwn, a hynny mewn adeg o 
doriadau ariannol. Mae' r UDA defnyddio 
mwyfwy o'r dr6ns (o un yn 2004 i 36 yn 
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2010) ac mae cyfanswm y rhai a laddwyd 
h yd yma yn 1,366, y m wyafrif yn 
Waziristan. Y ffaith drist amdani yw mai 
Oba ma fu'n gyfrifol am y cynnydd hwn.Hyd 
yn hyn mae Prydain yn defnyddio'r 
'Reaper ' a brynwyd oddi wrth yr UDA i 
gyflawni ei rhan hi yn y lladd. Yn 61 
ffigurau'r Weinyddiaeth Amddiffyn, erbyn 

mis Chwefror eleni roedd yr Awyrlu wedi 
tanio 84 taflegryn o dr6ns Reaper ers eu 
defnyddio am y tro cyntaf ym mis Mehefin 

NEWYDD! 
Cardiau Post 

lluniau gwahanol 
£ 3.50 pac o 10 

2008. Dywedodd Chris Cole o Gymdeithas y 
Cymod, a ddefnyddiodd y ddeddfwriaeth 
rhyddid gwybodaeth i ddod o hyd i'r 
wybodaeth ynglwn a'r Reaper, mai'r dr6ns 
yw'r diweddaraf mewn cyfres faith o arfau 
newydd y credir y byddant yn cynnig ateb 
glan a thaclus i wrthdaro - dro ar 61 tro, 
profodd hynny'n gelwydd. Ychwanegodd 
fod eu defnydd yn codi nifer o bryderon, yn 
enwedig y nifer uchel o sifiliaid a oedd yn 
cael eu hanafu a'u lladd, a'r ffai th fod 
defnyddio dr6ns arfog i dargedu unigolion 
yn gyfystyr a dienyddio heb ddwyn ger bron 
llys. 

Nawr mae Prydain wrthi' n datblygu 'dr6ns' 
ei hunan, ac mae ganddi raglen gwerth 
£899 miliwn. Cwmni Thales UK sydd a'r brif 
ran yn y gwaith hwn ac yma yn Aberporth y 
mae'r arbrofi'n digwydd. Cwmni arall sy'n 
cydweithio a Thales yw QinetiQ, cwmni 
arfau rhyfel sy'n nodedig am ei gysylltiad a 
borniau clwstwr. Ar ei wefan, mae'r cwmni'n 
disgrifio Canolfan Cerbydau Awyrol Di
beilot Aberporth fel 'a dedicated UK facility which 
is the only airspace in Europe where a variety of 
unmanned aerial vehicles (UAV)am be tested and 
flown'.Sylwer, yr unig le yn Ewrop lle 
caniateir i hyn ddigwydd. 

Er mwyn gallu gweithredu'r Cymod y mae 
Iesu' n ei gyflawni, sef y cymod rhyngom ni 
a Duw a rhyngom a'n gilydd, mae'n rhaid 
gwrthwynebu pob peth sy'n rhannu a difa, 
pob peth sy'n creu casineb, gelyniaeth a 
dialedd. Yng nghyswllt Aberporth a Dydd y 
Lluoedd Ar fog, rhaid gwrth wynebu pob 
ymdrech i wneud rhyfel a gormes yn fwy 
effeithiol, a gwrthwynebu pob ymdrech i 
barchuso a rhamanteiddio hynny. 

Rhan o anerchiad 
Guto Prys ap Gwynfor 

26.06.10 Aberporth 

(i cynnwys p&p) 
Masnachu CN D Cymru 

(cysylltu tud. 2) 
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CRVNODEB NEWYDDION 

Ffyrdd Gwyrdd tuag at Heddwch -------

Yn Y digwydd1ad hwn ym mis Mehefin yn Oriel Little Wedlock ger Dm~ych-y-pysgod, gwahoddodd 
pum_ ar!unydd a ddygwyd ynghyd gan y mudiad heddwch ymwelwyr I ran nu llawenydd rhai o'r 
gwe1th1au a grewyd ganddynt ar hyd eu bywydau. 

Bydd llawer o ddarllenwyr 'heddwch' wedi portreadau Ann Gregson o'i theulu a'i 
dad i adnabod rhai o'r menywod hyn dros y ffrindiau yn eithriadol ac yn pefrio a'r lliw, Y 
blynyddoedd - perchennog yr oriel, Anne cariad a' r parch mae' n amlwg yn eu teimlo 
Gregson, gyda Christine Barnes, Fran at ei thestunau. Mae myfyrdodau difrifol 
Rawlings, Annie Taber ac Anna Cheetham. and hyfryd o chwareus Anna Cheetham ar 
Arddangoswyd baneri heddwch Caerdydd ei gwaith parhaus dros heddwch yn 
~an ~n _Lukes o' r 1980a u hefyd, yn ogystal adlewyrchu ei hangerdd amlwg dros yr 
a gwe1th1au eraill gan Amy Scott ac aelodau achos. 
Gild Nyddwyr, Gwehyddion a Lliwyddion 
SirBenfro. 
Roedd yr hall waith a arddangoswyd yn 
gyfoethog ac yn ddiddorol- and mae 

Efallai fad yr arddangosfa wedi dad i ben, 
and mae' r Ffyrdd Gwyrdd at Heddwch, 
teithiau'r menywod diwyd hyn natl aeth 

Niwed i Iechyd yn Fallujah 
yn waeth na Hiroshima 
Mae canlyniadau astudiaeth epidemiolegol o'r boblogaeth yn 
Fallujah yn dangos cynnydd mewn canser, lewcemia a 
cyfraddau marwolaeth babanod sylweddol uwch na'r hyn a 
nodwyd ymhlith goroeswyr bomiau atomig yr UD a 
ollyngwyd ar Hiroshima and Nagasaki ym 1945. 

Dengys canlyniadau arolwg o 711 o 
aelwydydd a mwy na 4000 o unigolion 
yn Fallujah bedair gwaith yn fwy o bob 
math o ganser bum mlynedd wedi'r 
ymosodiadau gan luoedd dan 
arweiniad yr UD yn 2004. Mae'r 
sbectrwm yn debyg i'r hyn a geid yng 
ngoroeswyr Hiroshima wedi 
ymbelydredd i"oneiddio'r born niwclear 
a' r wraniwm yn y llwch. 

Drwy gymharu' r cyfraddau yn y ~ampl o' r 
boblogaeth a chyfraddau ~ yr Aifft ac . 
Iorddonen, canfu' r ymchwilwyr 38-gwai.th 
yn fwy o achosion o lewcemia, bran 
ddengwaith cymaint o ganser y fron, a 
chynnydd sylweddol mewn achosion o 
lymffoma a thyfiannau ar yr ymennydd 
mewn oedolion. 

Roedd y cynnydd mewn canser plant mewn 
rhai o dan 14 yn arbennig o nodedig. Mae 
cyfradd farwolaeth ba~anod yn s9 o bo~ 
1000 o enedigaethau o 1 gymharu a 19 Y fil yn 
yr Aifft, 17 yn Iorddonen a 9.7 yn Kuwait. 
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Roedd gostyngiad difrifol yng nghyrnhareb y 
rhywiau (mewn poblogaethau 'normal' caiff 
1050 o fechgyn eu geni am bob 1000 o 
ferched), i 860 yn y grwp a aned yn union 
wedi 2005. Mae'r gymhareb hon yn arwydd 
pwysig o niwed genetig, a gwelwyd 
gostyngiad cyffelyb ym mhlant 
goroeswyr Hiroshima. 

Mae Dr Chris Busby, un o drefnwyr yr 
astudiaeth ac Athro Gwadd ym 
Mhrifysgol Ulster a Chyfarwyddwr 
Gwyddonol Green Audit, wedi galw am 
ymchwiliad brys i ganfod achos y 
canlyniadau hyn ar fyrder. 

'Er bod llawer yn amau mai wraniwm sydd 
ar fai, ni allwn fod yn sicr heb ymchwil 
bellach a dadansoddiad annibynnol o 
samplau o'r ardal' meddai. Dywedodd 
Malak Hamdan, y trefnydd arall, o Bwyllgor 
Cynghorol llibiwnlys Brwsel, 'efallai y bydd 
y gymuned ryngwladol yn deffro nawr'. 

trtti>; t /tinyud,com {3ag,ypte 

rhai ohonynt yn artistiaid tan yn 
ddiweddarach mewn bywyd, yn parhau. 
Mae bod yn greadigol yn ddathliad ac yn 
fynegiant o'n teimladau ynglyn a'r byd 
rydym yn ei garu a'r rhwymau a ffurfir 
gennym igadw'r hynsy'n werthfawr iniyn 
agosatom. 

Rhaid ei bod hi hefyd yn ddaionus ac yn 
iachusol i fedru rhannu ein teimladau mewn 
byd sydd, yn am!, yn ymddangos fel pe bai 
wedi mynd ar gyfeiliom. 

Ydy, mae'n Bosibl 
Mae adroddiad newydd gan yr 
Ymgyrch Ryngwladol i Ddileu Ariau 
Niwclear (ICAN) yn darparu 
dadansoddiad fesul diwmod o 
Gynhadledd Adolygu'r Cytundeb Atal 
Ymlediad Niwclear (CAY) a 
gynhaliwyd ym mis Mai, gyda ffocws 
ar y gefnogaeth gynyddol i Gytundeb 
Arfau Niwclear ac ymdrechion 
cyfredol i wneud arfau niwclearyn 
anghyfreithlon. 

Ira body gwledydd sydd ag arfau niwclear 
yn hawlio eu bod yn cyflawni eu 
hoblygiadau cyfreithiol i ddiarfogi, does fawr 
o sylwedd i'r fath honiadau i bob golwgyn 
wyneb y ffaith fad 23,000 o arfau niwclear 
yn y byd ddeugain mlynedd wedi sefydlu'r 
CAY. 

Mae ICAN yn gwneud y sylw pellach nad 
yw'r dull fesul-cam a fabwysiadwyd hyd yn 
oed wedi atal ymlediad niwclear yn 
foddhaol. 

Mae'r adroddiad yn disgrifio'r arfero 
weithredu gwahanol safonau niwcl~ar gyd~ 
gwahanol wledydd fel 'Apartheid N1wclear' 
ac mae'n annog gweithredu yn ddiymdr01

• 

·dy 
Meddai, 'Byddai ceisio cytundeb yn n~w1

, 

status qua annheg rhwng y 'cyfoethogion 
a'r 'tlodion' niwdearyn sylfaenol ~ leaf 
waharddiad hollgyffredinol ar arfau ruwc 
ibawb'. 
www.ic,anw.org 
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CRYNODEB NEWYDDION 
Ffyrdd hawdd o 
arbed ££££oedd 

SAA Aldermaston 

A ddylai'r llywodraeth gynyddu 
cymorth i'r fasnach arfau pan fo 
gwasanaethau cyhoeddus yn 
wynebu toriadau? 

Mae llywodraeth glymblaid San Steffan 
yn gofyn am farn pobl am y toriadau. 
Yn ein barn ni, yn ogystal a dileu 
Trident a pheidio a chael dim byd yn ei 
le, mae un arbediad amlwg arall: rhoi'r 
gorau i wario arian trethdalwyr ar 
gynorthwyo cwmn'iau arfau i 
farchnata'u harfau. 
Ond ar y dydd y cyhoeddodd y 
gyllideb doriadau mawr mewn 
gwasanaethau cyhoeddus ym mis 
Mehefin, dywedodd y Gweinidog 
Tor'iaidd Peter Luff nad oedd 'dim 
cywilydd ar y llywodreth hon' ynglwn a 
gwerthu arfau, ac addo 'ymrwymiad 
gweinidogol trwm iawn, iawn, iawn i'r 
broses'. Mae'r diwydiant arfau eisoes yn 
derbyn cymorthdaliadau mawr gan y 
trethdalwr, ac mae ganddo adran gyfan 
o weision sifil sy'n ymroddedig i 
farchnata'u cynnyrch marwol i rai sy'n 
gwadu hawliau dynol ac i ranbarthau 
lie mae gwrthdaro. 

£5 miliwn o arian trethdalwyr yn 
mynd i bocedi preifat. 

Trethdalwyr sy'n gorfod talu bi! o £5 miliwn 
am gostau llifogydd difrifol yn ffatri 
taflegrau niwclear Prydain a redir gan 
gwmni preifat. 

Bu'r llifogydd difrifol yn y Sefydliad Arfau 
Atomig (SM) yn Burghfield, ger Reading, ar 
yr 20fed o Orffennaf 2007 bron a boddi'r 
safle. Cael a chael oedd hi na fu 
'digwyddiad' difrifol, a tharfwyd ar 
gynhyrchu arfau niwclear am gyfnod maith. 
Dangosodd dogfennau heb eu cyhoeddi a 
sicrhawyd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth 
Niwclear o dan y Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth fod swyddogion gweithredol y 
SM wedi celu gwir raddfa'r llifogydd. Mae'r 
negydu rhwngy SM, y Weinyddiaeth 
Amddiffyn a chwmruau yswiriant ynglwn ag 
atebolrwydd am gostau atgyweirio'r difrod 
helaeth yn Burghfield wedi cymryd dwy 
flynedd. 

Mewn ateb i Gwestiwn Seneddol a 
ofynnwyd gan AS y Blaid Werdd ac Is
gadeirydd CND, Caroline Lucas, atebodd yr 
Is-ysgrifennydd Seneddol dros Amddiffyn, 
Peter LuH: 'Roedd y gost i' r Weinyddiaeth 
Amddiffyn o ganlyniad i'r llifogydd yn y 
Sefydliad Arfau Atomig (SM) yn 2007 yn 
rhyw £5 miliwn. Roedd y costau cysylltiedig 
a'r llifogydd i Heddlu'r Weinyddiaeth 
Amddiffyn a leolir yn Burghfield yn 
gyfanswm o £110,000 nad oedd yn ffurfio 
rhan o hawliad AWE Management Ltd. Mae 
hawliad bach gan is-gontractwr i AWE yn dal 
heb ei setlo.' 
'Costau AWE Management Ltd a'i gwmni 
gweithredu, AWE pie oedd y £5 miliwn o 
gostau cysylltiedig a'r llifogydd a ddisgrifir 
uchod ... 

Nid yw Dinasoedd yn Dargedau 

' id aeth yr un yswirwr masnachol i unrhyw 
gost o ganlyniad i'r llifogydd, gan fod yr 
indemniad di-niwclear yn bodoli i dalu am y 
fath ddigwyddiadau.' 

Meddai Peter Burt, Cyfarwyddwr y 
Cwasanaeth Gwybodaeth Niwclear: 
'Mae'r Arlywydd Obama wedi gorfodi'r 
cwmni olew rhyngwladol BP i dalu am 
ei gamgymeriadau yng Ngwlff Mecsico 
ond yma ym Mhrydain, mae' r 
Weinyddiaeth Amddiffyn yn ddigon 
hapus i drosglwyddo trethi a dalwyd 
gan deuluoedd sy'n gweithio'n galed i 
ddwyloAWE-consortiwmoraiogontractwyr 
rnilwrol cyfoethoca'r byd- er mwyn i'rcwmni 
beidio a cholli dimai goch oherwydd y niwed a 
achoswyd gan lifogydd. 
'Dylai fod cywilydd ar AWE am y ffordd mae 
wedi ymddwyn yn y mater gwarthus yma, a 
dylai ad-dalu'r arian i'r Trysorlys ar 
unwaith.' 

Cyfosodir ergydion niwclear Todent 
Prydeinig ar safle Burghfield gan 
ddefnyddio cydrannau niwclear a 
gynhyrchir yn SM Aldermaston 
gerllaw. Er gwaethaf hanes y llifogydd 
yn Burghfield, mae AWE yn bwrw 
ymlaen a rhaglen anferth o waith 
adeiladu ar y safle, gan ddatblygu 
cyfleusterau newydd i gynhyrchu 
cenhedlaeth newydd o ergydion 
niwclear i Trident yn lle'r rhai 
presennol. 
AWE pie yw'r cwmni rheoli sector
preifat sy' n rhedeg y Sefydliad Arfau 
Atomig ar ran y Weinyddiaeth 
Amddiffyn. Consortiwm ydyw o'r 
cwmn'iau Americanaidd Jacobs 
Engineering a Lockheed Martin, a'r 
cwmni Prydeinig Serco. 

Mae 4,037 o ddinasoedd mewn 144 o wledydd wedi ymuno a'r ymgyrch i ddileu arfau 
niwclear erbyn 2020. 
Sefydlwyd y fenter, Meiri dros Heddwch, yn 
Sesiwn Arbennig y CU ar Ddiarfogi ym 1982. 
Mae pencadlys yrhwydwaith yn ninas 
Hiroshima lie mae'r Maer, y Dr. Tadatoshi 
Akiba, yn arwain ymgyrch ryngwladol i gael 
gwledydd sydd ag arfau niwclear i beidio ag 
ystyried dinasoedd fel targedau ar gyfer 
arfau dinistr torfol. 

Wrth gwrs, byddai unrhyw arf niwclear a 
laniai ar unryw darged yn y byd yn effeithio 
ar ystod anferth o bobl a chreaduriaid byw 
eraill ar dir a mor, hyd yn oed pe na bai wedi 
ei anelu'n uniongyrchol at ddinas. 
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Yn 2003, lansiwyd Gweledigaeth 2020, 
ymgyrch i ddileu arfau niwclear erbyn y 
flwyddyn 2020. 

Yn 2008 cyhoeddodd Meiri dros Heddwch 
gynllun clir i ddangos y ffordd tuag at ddileu 
arfau niwclear yn llwyr erbyn 2020. 
Ymgyrch i gael dinasyddion i arwyddo 
deiseb yn cefnogi dileu arfau niwclear 
yw project Nid yw Dinasoedd yn Dargedau. 

Cyflwynwyd mwy na miliwn o lofnodion i 
lywydd Cynhadledd Adolygu'r CAY yn y CU 
yn Efrog Newydd ym mis Mai. 

Er mwyn sicrhau na chaiff creulondeb y 
bomiau niwclear ar Hiroshima a Nagasaki yn 
1945 byth ddigwydd eto, mae pobl 
Hiroshima a agasaki wedi ymdrechu'n 
gyson i ddarbwyllo'r byd fod arfau niwclear 
yn annynol ac wedi galw' n bar ha us am eu 
dileu yn llwyr. 
0 blith y 61 cyngor lleol ym Mhrydain y mae 
eu meirVcadeiryddion wedi ymuno a Meiri 
dros Heddwch, mae saith yng ghymru: 
Aberystwyth, Y Bala, Caerffili, Cas-gwent, 
Gwynedd, Casnewydd a'r Wyddgrug. 
Dysgwch fwy yn: 
www,202oyjsjoncampaigo,org 
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L I yt h yr o America 
Rwyf newydd ddychwelyd o dreulio wythnos yn Ne Korea, yn ymwel_d a nifer O gymunedau sy'r, 
dioddef oherwydd ehangu gwersylloedd milwrol yr UD. Ma~ ~entrefi a_'?"ae.thYddol a physgota 
naill ai'n cael eu dinistrio'n llwyr neu'n dioddef effeithiau d1frifol wrth I w tiroedd gael eu 
cymryd ar gyfer yr ehangu. 

Adroddodd y Washington Post saw! blwyddyn 
yn 61 y byddai'r UD yn dyblu ei 
phresenoldeb milwrol yn rhanbarth Asia
Mor Tawel er mwyn 'ymdopi a' China. 0 
ganlyniad, dyma ni'n gweld yr UD yn 
ehangu yn Guam, Okinawa, a De Korea. 
Un achos o'r fath yw pentref pysgota 
bychan Gangjeong ar Ynys Jeju yn Ne 
Korea. Dywedir mai llynges De Korea 
sy'n adeiladu'r ganolfan filwrol 
yma, ond pan ffoniodd aelodau 
o'n mudiad (Y Rhwydwaith Byd-
eangyn erbtJ11Arfau a Phwer 
Niwclear yn y Gofod) 
Lysgenhadaeth De Korea 
yn Washington DC i 
gefnogi gwrthwynebiad y 
bob! Leo!, dywedwyd 
wrthynt, 'Peidiwch a'n 
ffonio ni, ffoniwch eich 
llywodraeth [UD] eich hun. Nhw sy'n 
pwyso amom i adeiladu'r ganolfan yma.' 

Mae'r UD am leoli llongau distryw Aegis, a 
adeiledir yng Ngwaith Haeam Bath, Maine, 
ar Ynys Jeju, yn bennaf oherwydd ei 
hagosrwydd strategol at China. Mae 
China' n mewnforio 80% o' i holew ar for; 
byddai canolfan y llynges ar Jeju yn helpu 
gallu'r UD i 'reoli' y llwybr llongau 
hollbwysig hwn trwy'r Mor Melyn. Er bod 
economi'r UD yn dirywio ac yn methu 
cystadlu a China bellach, mae'r Pentagon yn 
mentro ar strategaeth a'r bwriad o reoli 
mynediad i gyflenwad olew sy'n lleihau 
beunydd, a thrwy hynny barhau i ddal 

gafael ar allweddi'r injan economaidd fyd· 
eang, strategaeth bryfoclyd iawn, wir. 

Mae pentref Gangjeong yn enwog am dyfu 
orennau, pysgota ac am ei chreigresi cwrel 
meddal. Mae UNESCO yn rhestru'r glannau 
hyn fel un o emau amgylcheddol y byd. 
Byddai adeiladu canolfan i'r llynges yn 

Gangjeongyn 
golygu 

carthu 
gwely'r 
m6ra 
dinistrio'r 
cwrel. 
Mae 
glannau 

creigiog 
~ Gangjeong yn 

._-.-~ fy atgoffa o'r 
arfordir yma ym Maine. Mae'r llynges yn 
bwriadu llwyr orchuddio creigiau 
Gangjeong, sy'n Hawn bywyd m6r ar hyn o 
bryd, a sment er mwyn adeiladu dociau ar 
gyfer y llongau. 
Cynhaliodd y pentref o 2,000 o bobl 
refferendwm lie pleidleisiodd 94% o'r 
trigiolion yn erbyn y datblygiad. Yn 
anffodus, mae llywodraeth asgell-dde 
De Korea yn eiddgar i ryngu bodd 
llywodraeth yr UD, ac mae'r cynlluniau 
ar gyfer canolfan y llynges yn mynd 
rhagddynt. Eisoes, cafodd mwy na 50 o'r 
trigolion eu restio am eu protestiadau di
drais wrth iddyn nhw geisio atal offer 
adeiladu rhag cychwyn ar y gwaith. 

Boncathod Braw 
Stori am deithio ac anturio, a 
threialon a dioddefaint wedi ei 
lleoli mewn dystopia dychmygol 
yw The Buzzards of Zinn. Mae'r 
awdur, George Miller, wedi 
cefnogi CND ers amser maith ac, 
ers 9/11, bu'n ymgyrchydd 
gweithgar yn erbyn rhyfel gyda 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder 
Croesoswallt. 

Fe'i disgrifir ar y siaced lwch fel 'bardd a 
heddychwr', ac mae'r ddwy elfen yn dod 
ynghyd mewn nofel sydd, o ran ei gallu 
disgrifiadol a'i phosibiliadau ffilmig, yn cael 
ei chymharu a gwaith Tolkien a J.K. Rowling. 

Mae Miller yn ei weld ei hun yn hytrach yn 
nhraddodiad Swift and Orwell, yn 
defnyddio ffantasi i danseilio rhagrith a 
datgelu erchyllterau realiti cyfoes. 

Mae pob ~ath o ry!el a dulliau rhyfela yn 
datblygu e1 lenydd1aeth ei hun sydd, 

tgh~d ~ !furf!au celfyddydol eraill, yn dod 
J w ddiffinio. Dichon mai The Buu.ardsofZinn 
yw'r portread dychymygol cyntaf 0 
ffenomenau cyfoes fel 'y rhyfel ar fraw' 
'r~yfela anghymesur' a 'niwed ystlysol'; lie 
ceu gwledydd pwerus yn ymosod ar 
gymdeithasau toredig, tlawd, gan ddinistri 
nifer dirifedi o fywydau yn y broses. Mae 

0 

y mis yma, bydd trigolion Gangjeong yn 
mynd ar drydedd pererindod o gwmpas holl 
ynys Jeju i erfyn ar eu llywodraeth i ddileu'r 
cynlluniau. Maent yn gwneud y cwbl a 
fedrant i amddiffyn ei diwylliant pysgota a 
ffermio. Maent yn son am yr angen i rywun 
frwydro dros y dwr, y cwrel, y pysgod, a'u 
tiroedd. 
Yma yn yr UD, cynhaliodd y Maine 
Veterans for Peace brotest arall yn 
ddiweddar yn erbyn 'bedydd' y Uong 
ddistryw Aegis ddiweddaraf yng 
Ngwaith Haearn Bath. Ychydig yn ein 
talaith sy'n ystyried i ble yr a'r llongau 
hyn wedi iddynt ymadael a dyfroedd 
Maine. 

Ond rwyf bellach wedi gweld un gymuned 
yn Ne Korea nad yw am weld y llongau'n 
mynd yno. Dywedodd maer Gangjeong 
wrth ein dirprwyaeth ryngwladol yn ystod 
ei hymweliad fod 'Ynys Jeju Island ar 
groesffordd - prun i fod yn eco-gyfeillgar 
neu wedi ei miltareiddio'. Pam ddywedodd 
hynny, dyma ddyfalu sut fyddai pobl Maine 
yn teimlo pe bai'r Llynges am arllwys 
concrid dros greigiau ein harfordir? Mi 
fentra'i y byddai pobl Maine yn ymladd hyd 
eithaf eu gallu. Dyna mae pentrefwyr 
Gangjeong yn bwriadu ei wneud. 

'!>ruce 
Bruce K. Gagnon 

Cyd-drefnydd, Y Rhwydwaith Byd· 
eang yn erbyn Arfau a Phwer 

Niwclear yn y Gofod 
Bath, Maine 

uchafbwynt apocalyptaidd y llyfr a'i 
ddiweddglo digymrodedd yn gosod safon ~ 
gyfer ffuglen rhyfel yr unfed ganrif ar hugau1· 

The Buzzards of Zinn: a Story of war 
and Peace (Medlar Press) £J5,00, 
Archebwch ar-lein: 
www,medlacpress,com 
t: 01691 623 225 neu o siopau 
llyfrau da. 
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Academi Heddwch Cymru - y diweddaraf 
Aeth blwyddyn heibio er i ni lawnsio ein deiseb yn gofyn am 
Academi Heddwch i Gymru, a chwarae teg i Bwyllgor 
Deisebau'r Cynulliad Cenedlaethol, maen nhw wedi mynd ati'n 
drylwyr iawn i geisio deall natur yr hyn mae sefydliadau 
heddwch eraill yn ei wneud. 

Hyd yn hyn, cafwyd gair personal gan 
Sefydliad Heddwch Fflandrys, siaradwyd 
trwy gyswllt fideo a Sefydliad Heddwch 
Catalunya ac maen nhw wrthi ar hyn o bryd 
yn holi Sefydliad Heddwch Frankfurt 
ynglwn a'i weithgareddau. Yn an.ffodus, 
mae'r holl gasglu tystiolaeth wedi bod ar 
draul pwrpas gwirioneddol ein deiseb- a 
ofynnai am ymchwilio 'i' r posibilrwydd ac i 
edrych pa mor ymarferol fyddai i Gymru 
gael Sefydliad Heddwch i edrych ar 
heddwch a hawliau dynol, tebyg i'r 
sefydliadau a gefnogir gan lywodraethau 
gwladwriaethau yn Fflandrys, Catalonia a 
mannau eraill ... '. 

I bob diben, mae' r ymchwiliad yn dal heb 
drafod posibilrwydd, heb son am 
ymarferoldeb, sefydlu Academi Heddwch i 
Gymru. Er ei bod hi, wrth gwrs, o fudd cael 

gwybod beth sy' n cael ei wneud gan era.ill, 
yr hyn y gobeithiem ei wneud trwy osod ein 
deiseb ger bron, oedd ehangu'r drafodaeth 
ac annog archwiliad manwl o'r agweddau 
penodol ar fywyd Cymru a fyddai' n elwa a: 
greu Academi Heddwch. 

Gan nad yw hi'n debyg bellach y 
penderfynir ar un.rhyw beth cyn gwyliau'r 
haf, ryd ym am gyflwyno' r llofnodion 
ychwanegol a gasglwyd ar y ddeiseb yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf erbyn mis 
Medi, blwyddyn union ers cyflwyno'r 
ddeiseb wreiddiol. 

Dylai grwpiau cefnogi drosglwyddo un.rhyw 
ffurflermi deiseb wedi eu cwblhau i un o'r 
stondinau heddwch yn yr Eisteddfod neu 
eu hanfon at CND Cymru (gweler 
Cysylltiada tud. 2) 

Yng Nghalon Copenhagen 

BAE:Rheithgor y Bohl 
Y dyddiad oedd Mai y Sed - Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol cwmni arfau 
mwya'r byd, British Aerospace (BAE), yn 
Llundain. Y cawr o byped oedd Cadeirydd 
BAE Dick Olver, a'r barnwr/rheithgor oedd 
30 o weithredwyr yrYmgyrch i Ddileu'r 
Fasnach Arfau. Gan lafarganu 'BAE can't you 
see: corruption is your legacy', dyma Reithgory 
Bobl yn erlid y Dick Olver cawraidd o 66 
Victoria Street ( cartref adran gwerthiant 
arfau'r llywodraeth sy'n rhoi cymaint o 
gefnogaeth iddo) a'iddwyn ger bron ei 
well y tu allan i' r CCB. 

Peidiwch byth a meddwl eich bod ar eich pen eich hunan o ran poeni am heddwch a chyfiawnder. 
Mae'n brodyr a'n chwiorydd ym mhob man. Un o'r miloedd o grwpiau gweithgar ym mhedwar ban 
yw Fredsvagten ved Christiansborg (Gwyliadwraeth Heddwch Christiansborg). Daethom ar eu 
traws y tu allan i Christiansborg, adeilad Senedd Den mare yn Copenhagen. Mae'r grwp hwn o 
weithredwyr heddwch wedi cynnal gwylnos saith diwrnod yr wythnos ers goresgyniad 
Afghanistan gan luoedd NATO ym mis Hydref 2001. 

Mae Fredsvagten ved Christiansborg yn 
gweithio ar draws rhaniadau gwleidyddol, 
crefyddol a chefndir ethnig, gan gadw Fflam 
Obaith symbolaidd ynghynn o blaid 
heddwch a thros dlodion y Ddaear. Yn 61 eu 
taflen, maen nhw'n 'gobeithio bod yn 
wyfyn sy'n cnoi wrth galon a chydwybod 
cymdeithas', 'cwlwm yn lloriau sgleiniog 
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coridorau grym a fflewyn yn nelwedd 
unllygeidiog y cyfryngau o' r byd'. 

Mae eu posteri a' u baneri yn torri ar draws 
cefnlen imperialaidd chwyrn pensaerniaeth 
y llywodraeth, a bydd aelodau angerddol, 
mwyn Fredsvagten yn dosbarthu taflenni a 
sgwrsio a phobl sy' n mynd heibio. Maen 

nhw'n gofyn 'i'r holl bob! dda weithio'n 
egni:ol i hyrwyddo heddwch, gan fod 
difaterwch a goddefolrwydd yn cynrychioli 
cefnogaeth i gyfranogiad Denmarc mewn 
gweithredoedd ymosodol'. 

Mae taflen yn datgan yn glir 'Brawychiaeth 
yw rhyfel' - 'Mae casineb yn esgor ar 
gasineb, ac mae casineb yn esgor ar drais. 
Ni ellir dileu brawychiaeth trwy ddefnyddio 
mwy byth o fraw: bomiau yn erbyn 
gwledydd a phobl dlawd. I'r gwrthwyneb
mae trais yn porthi brawychiaeth.' 

Mae Fredsvagten ved Christiansborg yn rhan 
o'r corwynt sy'n gobeithio troi'n storm a 
fydd y:n rhwygo dillad newydd yr ymeradwr 
oddi amdano. 

Dysgwch fwy - anfonwch 
negeseuon cefnogol neu 
ymunwch a'r grwp cefnogi 
FredsVagtens Venner 
(Ffrindiau'r Wyliadwraeth 
Heddwch): 
www,fredsvagt,dk 

TUDALEN 9 



DEVON PORT .-.... ................ .1..1.JL....lllf...l.lo...J...... ______________________________ ___ 

Dyfnaint Odidog? 
Rhow ch nodyn yn eich dyddiadur nawr! Fe'ch gwahoddir i ymuno a charfan Cymru yn Y Gwarchae 
Mawr di-drais ar bob un o 6 chlwyd Dociau'r Llynges yn Devonport, o 6am fore Llun, Tachwedd laf. 
Mae degawd o flocedio a gweithredoedd nhw- nawr, beth am Loegr? darfodedig. Gwobr Plymouth am ei rhan yn 
diarfogi gan rrident Ploughshares wedi Mae Dociau Oevonport yn Plymouth nid yn y gwaith o wasanaethu arfau dinistr torfol 
helpu i adeiladu mudiad eang a chryf yn unig yn trwsio, cynnal a chadw a gwella'r Prydain yw cael ei throi'n 'Sellafield De-
erbyn arfau niwclear yn yr Alban. llongau tanfor sy'n cludo system arfau orllewin Lloegr' · 

Etholwyd llywodraeth yr Alban a pholisi o 
ddiarfogi niwclear. Doedd dim ofn arnyn 

niwclear anfoesol ac anghyfreithlon Trident 
Prydain, ond hefyd yn mynd yn domen Gwelwch 
sbwriel ar gyfer hen longau tanfor niwclear www.trjdentploughshares.org 

Dwylo, Calonnau, Helmedau a Sgidie Pel-droed 
Caf_odd grwpiau ac unigolion ledled Cymru eu hysgogi i 
we1thredu, gan leisio eu pryder ynglwn a'r gwarchae a r 
Gaza a'r sefyllfa ar y Lan Orllewinol. 

Cynhaliwyd 
digwyddiadau ledled y 
wlad. Cymerodd Grwp 
Heddwch Bangor ac Ynys 
Mon ran mewn Dydd 
Boicotio wyddau 
'Israel'; cynhaliwyd 
gwylnosau stryd yn 
Aberystwyth gan 
Menywod mewn Du, Cor 
Gobaith ac Ymgyrch 
Cefnogi Palesteina 
Aberystwyth, a oedd 
wedi trefnu arddangosfa 
a sgwrs am beintiadau 
plant o Gaza. 

Mae Cor Cochion 
Caerdydd yn canu bob 
wythnos ar strydoedd y 
brifddinas i gefnogi pobl 
Palesteina. Bu grwp 
Ymgyrch Cefnogi 
Palesteina newydd yn y 
Fenni yn dosbarthu 
taflenni i siopwyr y tu 
a1Jan i Tesco. 

Chwarae oddi 
cartref 
Ym rnis Gorffennaf, 
trefnwyd gem bel-droed 
gyfeillgar rhwng tim 
Cymreiga thtmo 
Balestiniaid sy'n byw yn 
Abertawe gan Odolen 
Gymunedol Palesteina 
Abertawe. 

dir eu gwlad. Cyn hynny, 
roedd gemau 'Cartref' 
swyddogol oil yn cael eu 
chwarae mewn gwledydd 
cyfagos fel Iorddonen a 
Qatat 

Cyflwynwyd Gwobr 
Ddatblygu FIFA yn 2008 i 
BaJesteina, 'i gydnabod y 
dasganodda 
gyflawnwyd ganddi o ran 
cad w pel-droed yn fyw'. 

Mae pel-droed yn Gaza 
yn wynebu ei 
phroblemau arbennig ei 
hunan. Dydy capten y 
tim cenedlaethol, sydd o 
Gaza, ddim yn cael 
mynediad i'r Lan 
Orllewinol ac mae' n 
chwarae yn Iorddonen. 

Yn ystod cyrch ffyrnig 
Israel ar Lain Gaza ym 
rnis Rhagfyr 2008 a rnis 
Ionawr 2009, cafodd y 
pel-droedwyr Ayman 
Alkurd a Wajeh Moshate 
eu lladd, a chafodd y 
stadiwm genedlaethol a 
phencadlys Cymdeithas 
Bel-droed Palesteina eu 
dinistrio. 

Taith ar feic 
modur 
Yn y Senedd yn1 Mae 
Caerdydd, cynhaliwyd 
gwylnos a sgwrs i gefnogi 
taith gocli-arian ar feic 
modur o Dubai i London. 
Mae' r daith hon, a 
gefnogir gan 
ymrwyrniadau, er budd i 
blant ag anghenion 
arberuug. Mae Wissam Al
Jayyoussi yn teithio mwy 
na 40,000 km ar draws y 
Dwyrain Canolac Ewrop 
gan alw heibio i 36 o 
brifdclinasoedd mewn 
cyfnod o 59 cliwrnod ar ei 
ffordd i Brydain. Ei nod yn 
y pen draw yw hysbysu 
pobl a chodi arian er 
mwyn adeiladu ysgol 
arbennig a' r holl gyfarpar 
a.ngenrheidiol yn Gaza ar 
gyfer plantag anghenion 
arbennig. 

heddweithredu 
Does yr un o'r grwpiau ymgyrchu uchod yn 
wrth-Iddewig neu 'yn erbyn' I srael fel 
gwladwriaeth, ond maent yn poeni am 
hawliau dynol pawb yn y Dwyrain Canol, lle 
mae llywodraeth niwclear a gefnogir gan yr 
UD yn gonnesu pobl sydd, gyda'i cefnogwyr 
ar draws y rhanbarth, yn teimlo eu bod yn 
gynyddol yn cael ei gorfodi i weithredu 
mewn modd eithafol a threisgar. Mae angen 
heddwch a chyfiawnder ar bawb yn y 
Dwyrain canol. 

Cysylltiadau: 
Y Fenni: Ruth Iles 
e: nrtbabany®btintemet,com 
Aberystwyth: Elizabeth Mortey 
e: ejmortey@rodcetmaH,com 
Grwp Heddwch Bangor acYnys Mon: 
roail@barJQOrllfflce.co,uk 
caerdydd: Ray Davies 
t: 02920 889 514 
e: weadw,lewis@sky.com 
Abertawe: 
e: suoiogrid&@hotmaU,com 
Taith ar ran Palesteina: 
www.goodwHUoumey.net a 
www.ridefoma1estioe,ipart.com/petition/ 

Y m mis H ydref 2008, 
chwaraeodd tim pel
droed dynion Palesteina 
eu gem gartref gyntaf ar 

Roedd Dolen Palesteina 
Abertawe wecli cocli £500 i 
brynu deunydd adeiladu a 
oedd ar y confoi a ataliwyd 
yn dreisgar gan Lu 
Amdcliffyn Israel yrn rnis 
Mai. 

Tim Pel-droed o Balestiniaid sy'n byw yn Abertawe :;:;-;~~;;i-:in'- --------------- --------=-====:...:.~:.:...~-:-:-:--;:---0 
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Diolchiadau i Stephen 
Diolch o galon, ar ran CND Cymru, i Stephen Thomas a 
ymddeolodd o swydd Cyfarwyddwr Canolfan Materion 
Rhyngwladol Cymru yn y Demi Heddwch ym Mharc Cathays 
Caerdydd ym mis Mehefin. ' 

Bu Stephen yn Ysg:rifennydd Cymdeithas Nghaerdydd ym 1998, helpodd Stephen y 
Cyrnru'r Cenhedloedd Unedig hefyd a grwpiau hynny i barhau i rwydweithio a 
Chyngor Addysgu mewn Byd- chyfarfod. At hynny, mae wedi helpu i 
Ddinasyddiaeth Cy1mu. Ers 1996, bu' r Deml hyrwyddo' r gwaith sydd ar y gweill ar gyfer 
Heddwch yng Nghaerdydd ar gael i sefydlu Acaderni Heddwch i Gymru. 
weithredwyr dros heddwch a chyfiawnder i 
gynnal cyfarfodydd a digwyddiadau. 
Gwnaeth hynawsedd tawel y croeso a 
estynwyd i ni ganddo ef a'i gyd-weithwyr i 
ni deirnlo ein bod yn cael ein cynnwys a'n 
derbyn, ac fe'n helpodd i ddenu cylch 
ehangach o gefnogwyr. 

Yn sgil sefydlu Cynefin y Werin, a ddaeth 
ag ugain o fudiadau hawliau dynol, 
arngylcheddol, 
a heddwch a 
chyfiawnder 
yngNghymru 
ynghyd,yny 
lie cyntaf er 
mwyn mynegi 
' llaiso'r 
strydoedd' yn 
ystod yr Uwch
gynhadledd 
Ewropeaidd a 
gynaliwyd yng 

Dimond y rhan o'rstori y gwyddom amdani 
yw hon. Mae Stephen yn wylaidd, ac fe ai o 
gwmpas ei waith yn dawel, a dwi'n amau 
na wyddom mo'i banner hi. Bydd gan eraill 
eu gwerthfawrogiad eu hunain o gyfraniad 
Stephen i waith hawliau dynol, heddwch a 
chyfiawnder yng Nghyrnru a thu hwnt i'w 
ffiniau. Bu'r Cyfarwyddwr hefyd yn Brif 
Weithredydd y rhan fwyaf o'r sefydliadau 
sy'n cartrefu yn y Ganolfan. 

. Diolch yn fawr 
iawn Stephen; 
pob !we a phob 

... hwyl gyda'rcarn 
nesaf ar dy daith! 

CND Cymru a Cor Cochion Caerdydd 
010 Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent Aw5t 2 
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GREENHAM 

Cofio 
Helen 
Un flynedd ar hugain yn ol, ar 
y Sed o Awst 1989, cafodd 
Helen Thomas, 22 oed, o 
Gastel! Newydd Emlyn, ei lladd 
tra'n aros gydag ymgyrchwyr 
heddwch eraill oedd yn byw 
yng ngwersyll heddwch y 
menywod y tu allan i gyn
ganolfan taflegrau'r UD yng 
Nghomin Greenham. 

Fe'i lladdwyd gan ergyd gan ddrych ochr 
cerbyd hedc!Ju a yrrodd heibio. Ar 61 cwest 
i'w marwolaeth, heriodd y teulu' r dyfarniad 
trwy arolwg barnwrol yn yr Uchel Lys. 
Beirniadodd y bamwr y crwner ar ddau 
gyfrif, ond gwrthododd ganiatau cwest 
newydd. 
Ddydd Sul 1 Awst wedi nodi yr 
achlysur mewn digwyddiad yng 

gardd Goffa Comin Greenham a 
sefydlwyd yn 2002. Mae'r ardd yn rhan 
o'r safle coffa gerllaw'r cyn-wersyll. Ar y 
safle, ceir cylch o saith o gerrig o 
chwareli yng Nghymru wedi eu gosod 
o gwmpas cerflun o fflam dragwyddol. 
Ymhli th y rheini yn cymryd rhan oedd: 
Dafydd Iwan; Meg Elis, yr awdur ac 
Enillydd y Fedal Ryddiaith; Cadeirydd CND 
Cymru, Jill Evans ASE; Llinos Dafis; Dion, 
Catrin, Heledd a Gwenllian o Ysgol Dyffryn 
Teifi, Llandysul lie bu Helen yn ddisgybl, a 
Lowri Evans ac aelodau era ill o Aelwyd 
Emlyn. 

Cen Llwyd: 
t: 01545 590 295 
m: 07970 596887 
e: cen,nwvd@btjnternet,com 
Rhagor am Helen; 
www.beyondutmty,c;o.uk {beyond' 
poets{beleo{ 
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AESCHYLUS AR EYNYDD EPYNJ ..__ 

Rhyfel: trasiedi bob amser 
Mae materion dynol sy'n ymwneud a rhyfel yn mynd yn ol ymhell iawn: _gellid dweud ein bod 
yn dal heh ddysgu'r gwersi. Rydym yn ailadrodd yr un camgymeriadau, yn dioddef yr un 
trasied'iau, yn teimlo'r un arswyd, ac yn anghofio drachefn a thrachefn nad 
oes neb yn ennill mewn rhyfel. _ _,,.,,,."'" 

~IIC!i'.:iilltl 
Ym mis Awst, bydd y thema hon ddengwaith yn fwy na byddin Mae'r 
yn cael ei hamlygu unwaith eto Groeg. Mae'r ddrama wedi ei cyfarwyddwr 
-yng nghanol Ardal Hyfforddi lleoli ym Mhersia, lie mae' r Mike Pearson 
Milwrol Pontsenni ar Fynydd newyddion am galled yn addo y 
Epynt. Fe fydd llawer o'n drychinebus byddin Persia yn byddant yn dod 
darllenwyr yn cofio, yn ystod treiddio'n 61 i'r teuluoedd a'r ddrama hon 'i 
blynyddoedd cynnar y pentref gartref. Mae'r syfrdandod y fywyd newydd, 
dwyrain Ewropeaidd ei olwg, gallai'r fath fyddin bwerus gael ysgytwol'; fod y 
'Cilieni', a adeiladwyd ym 1990 ei threchu yn Uedaenu trwy'r cynhyrchiad yn 
ar gyfer hyfforddiant ymladd, y fyddin, y llywodraeth, y 'daith gwbl unigryw 
bu CND Cyrnru yn rhan o gyfres gymuned, y teulu a'r unigolyn. na chaiff byth mo'i 
o weithredoedd uniongyrchol a Gorfodir pawb i ailfeddwl pwy hailadrodd' i'r 
geisiai alw sylw at y miltareiddio yn union ydyn nhw a beth maen gynulleifa, a gaiff ei 
cynyddol ar Gyrnru. nhw' n ei deirnlo. Wrth gwrs, chludo i' r safle o 

Dyma lie bydd National Theatre 
Wales, a lansiwyd eleni, yn 
perfformio'r ddrama 
Ewropeaidd gynharaf sy' n 
hysbys i ni - Y Persiaid gan 
Aeschylus. Cafodd y ddrama, a 
addaswyd gan y dramodydd 

byddai'r ddrama wreiddiol wedi Bencadlys Maes Tania 
cael ei sgriiennu a'i pherfformio Pontsenni mewn bysys a 
gan yr Hen Roegiaid. drefnir yn arbennig. ' . :.:rr.:?·~ : :- . ·,. 

sy' n byw yng Ngheredigion, 
Kaite O'Reilly, ei pherfformio am 
y tro cyntaf yn 472 CC ac mae'n 
seiliedig ar brofiadau Aeschylus 
ei hunan ym Mrwydr Salamis. 
Mae'n anarferol ymhlith dramau 
Groeg Glasurol am ei bod yn 
ymdrin a digwyddiad 
hanesyddol yn hytrach na 
chwedl. 

Yn y burned ganrif CC, y 
Persiaid oedd 'pwer mawr' y 
rhanbarth, ac roedd eu byddin 
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Mae National Theatre Wales 
wedi dewis 12 lleoliad led led 
Cyrnru fel eu 'llwyfan 
cenedlaethol' ar gyfer gwahanol 
gynyrchiadau eleni. Lleoliad The 
Persians yw pentref Cilieni, safle 
anghysbell nesaf at faes tanio 
byw ar ucheldiroedd moel a 
hardd Mynydd Epynt. 
Defnyddir un o'r tai fel 
'cyfleuster arddangos' yn y 
pentref, a bydd yn set lwyfan 
berffaith. Cafodd wal flaen y tw 
ei thorri ymaith, a gellir gweld 
beth sy'n digwydd ar bob un o'r 
pedwar llawr. Yn iasol, mae'r 
fyddin yn ei ddefnyddio ran 
amlaf i arddangos i filwyr dan 
hyfforddiant 'sut i glirio tw'. 

,,,;_- · · · poblogaeth gyfan-,X-··· 
Wrth siarad a 'heddwch', 
roedd y Cyfarwyddwr Artistig 
John McGrath yn glir mai mater 
i'r gynulleidfa fydd penderfynu 
pa neges i'w chanfod yn y 
ddrama ac yn y cynhyrchiad 
yma. Dywedodd ei bod yn ei 
gwneud hi' n amlwg fod yna 
gylchoedd anferth, ailadroddol 
rnewn rhyfel, sut y mae rhai yn 
dyheu amdano, ond body rhan 
fwyaf yn dioddef yn y pen draw, 
drachefn a thrachefn. 

Mater i'r gwyliwr fydd nodi 
unrhyw elfennau sy'n cyd-daro 
a rnaterion cyfoes - ac a'u 
profiad personal. Dywedodd ei 

fod ynsiwry 
byddai' n brofiad 
cofiadwy a'i fod 
yn gobeithio y 
byddy 
gynulleidfa'n 
mynd a'r hanes 
a'r profiad adref 
gydanhwi'w 
hystyried . Does 
dim cyfeiriad at 
unrhyw ryfel 
cyfoes mae'r 
Fyddin 
Brydeinig yn ei 
ymladd, ac eto 
mae'r ffordd 
mae rhyfel yn 
ysgwyd 

hyd yn oed pan nad yw' n rhan 
uniongyrchol na daearyddol o'r 
ymladd - yn glir. 

Mae'n werth cadw llygad am 
National Theatre Wales a'u dull 
cyffrous o fynd i'r afael a theatr 
aca'ngwlad. 

Fel y dywedodd John McGrath, 
'Gallai Theatr Genedlaethol fod 
wedi ei lleoli mewn adeilad 
anferth a phileri, mewn 
pri.fddinas - neu gallai fod allan 
o gwmpas ein cymunedau, yn 
defnyddio'r wlad ei hunan fel 
llwyfan, ar hyd a lled yr holl le 
yma o'r enw Cymru. Rydyn am 
helpu pawb i fod yn rhan o'r 
Profiad Mawr o fyw yma.' 

Pam na ddewchchi gyda nia 
'chael eich tywys ar daith gwbl 
unigryw na chaiff byth mo'i 
hailadrodd i galon cefn gwlad 
Cyrnru lle bydd bydoedd hen a 
modem yn gwrthdaro'? 

Elenydd 

National Theatre Wales 
The Persians 
gan Aeschylus - melfll 
feslwn newydd gan 
Kalte O'Reilly 
Tocynnau £20.00, 
Rhal dan 24 £10,00 
Bwclwch docynnau ar-leiJ'I= 
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PWER NIWCLEAR 

Cymorthdaliadau ar gyfer PWer Niwclear 
Mae'n hysbys ers amser ma!t~ mai_ pwer niwclear yw un o'r ffyrdd drutaf o gynhyrchu trydan, er 
g~aethaf ffigy~au cam~rwemiol o 1sel ar gyfer cost pwer niwclear a gyhoeddwyd gan y diwydiant 
n1wclear ac a a1ladrodd1r, heb eu harchwilio'n feirniadol, gan sefydliadau era ill. 

Mae yna ~ifer o adroddi_adau o gost amddiffyn yn erbyn y fath Para docs syml 
bellach sy n ~an?os sut 1 .. , ymosodiadau, ac ni ellir byth Yn ffodus, mae'r galw am 
ddadgarbone1ddio econoffilau r amddiffyn yn llwyr yn eu doriadau mewn gwariant 
byd heb bwer niwciear (sydd herbyn. cyhoeddus wedi dechrau taflu 
ymhell o fod yn ddi-garbon). goleuni ar y cymorthdaliadau 
Mae mwy na digon o · Costau tymor-byr-i-ganolog anghyfiawn hyn ar gyfer pwer 
ddewisiadau eraill, a'r rheini'n cael gwared o wastraff niwdear: niwclear. Mae'r llywodraeth 
rhai cyflymach i'w hadeiladu mae gweithredwyr gorsafoedd wedi dweud na ddylai unrhyw 
heb ddim o broblemau pwer niwdear yn talu llawer llai na orsafoedd niwclear newydd a 
niwclear. Does dim unrhyw fath chostau Hawn cael gwared o allai gael eu hadeiladu ym 
o achos o blaid gorsafoedd pwer wastraff niwclear, a'r Mhrydain 'dderbyn unrhyw 
niwclear newydd yn unman gymhorthdalcyhoeddus' 
yn Y byd. 0 safbwynty ~---- (TheCoo/ition:ourprogrmnmefor 
frwydr yn erbyn newid \ W government, t.17). Os ydy' r 
hinsawdd, mae gwario arian ymrwymiad 'dim 
ar bwer niwclear yn cymhorthdal' yn golygu'r 
gamddefnydd difrifol ar hyn mae'n ei ddweud, yna 
adnoddau, ac mae'r ni ddylai'r un o'r 
dewisiadau arngen yn ~ • ..., cymorthdaliadau uchod fad 
gyflymach ac yn rhatach. ar gael ar gyfer unrhyw 

Y Cyhoedd sy'n Talu 
Yr unig ffordd y gellid 
credu'r haeriad ffals fod 
pwer niwclear yn rhad 
fyddai pe tynnid costau 
ymchwil a chostau cyfalaf o'r 
cyfrif, a phe bai'r nifer o 
gymorthdaliadau a dderbynir ar 
gyfer pwer niwclear yn cael eu 
hanwybyddu. 

Disgrifu y prif gymorthdaliadau 
yn yr adroddiad Nuclear Subsidies 
(www.energyfair.org.uk): 
· Cyfyngiadau ar 
rwymedigaethau: dim ond 
cyfran fach o gyfanswrn cost 
yswirio yn erbyn damwain fel un 
Chernobyl, neu waeth, y 
gofynrliri weithredwyr 
gorsafoedd niwclear ei thalu. 

· Gwarantu risg masnachol: am 
resymau gwleidyddol, ni ellir 
caniatau i weithredwyr 
gorsafoedd niwclear fethu. Yn 
ymarferol, mae llywodraethau 
gwladol yn cynnig gwarant rad
ac-arn-ddim yn erbyn risg 
masnachol gweithredu 
gorsafoedd niwclear. 

· Amddiffyn yn erbyn 
ymosodiadau gan frawychwyr: y 
llywodraeth sy'n gyfrifol am ran 
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llywodraeth sy'n gyfrifol am 
unrhyw gostau dros-ben. 

· Cost tymor-hir cael gwared o 
wastraff niwclear: telir llawer o 
gost tymor-hir cael gwared o 
wastraff niwclear gan bob! sydd 
heb gael eu geni eto. 

· Gwarantu costdadgomisiynu 
gorsafoedd niwclear: y 
llywodraeth sy'n gyfrifol am 
gostau dros-ben wrth 
ddadgomisiynu gorsafoedd 
niwclear. Yn y maes hwn, mae 
cos tau dros-ben yn normal ac fel 
y gwelwn yn awr, gall y gost i' r 
trethdal wr fod yn anferthol. 

• Cefnogaeth sefydliadol i bwer 
niwclear: darperir hyn gan y 
llywodraeth mewn gwahanol 
ffurfiau, er enghraifft: y Labordy 
Niwclear Cenedlaethol, 
'academi niwclear' yng 
Ngorllewin Cumbria, Swyddfa'r 
Llywodraeth ar gyfer Datblygu 
Niwclear, y Sefydliad Niwclear 
sydd newydd gael ei sefyd.lu. 

orsafoedd niwclear newydd 
ym Mhrydain. 

Heb y cymorthdaliadau 
hyn, neu hyd yn oed gyfran 
ohonynt, mae'n annhebyg y 
ca.i unrhyw orsafoedd pwer 

niwclear newydd eu hadeiladu. 
Y n fwy cyffredinol, mae 
cymorthdaliadau ar gyfer pwer 
niwclear yn amlwg yn groes i 
egwyddor cystadleuaeth deg, a 
allai arwain at achosion 
cyfreithiol. 
Yn wahanol i dechnolegau 
gwyrdd newydd, sydd ag arnynt 
angen cefnogaeth nes iddynt 
ennill eu plwyf, mae pwer 
niwclear wedi derbyn synuau 
anferth mewn cymhorthdal dros 
nifer o flynyddoedd: mae'n 
dechnoleg aeddfed, a ddylai allu 
ffynnu'n fasnachol heb 
gymhorthdal. 

GenyWolff 

Mae Gerry Wolff yn aelod 
0 PAWi IC mae'n byw ac 
yn gweithlo yng ngogledd 
Cymru. 

Ymddangosodd yr erthygl 
uchod ar Energy Fair 
www,eoeiut,Jr,oqa,yk 
ac anfon~ copl ohonl at 
bo'M· 

Polisi 
Niwclear 
Aneglur 
Er gwaethaf sicrwydd gan 
y llywodraeth glymblaid 
newydd y bydd yn 
caniatau i orsafoedd ynni 
niwclear newydd gael eu 
hadeiladu, mae ei 
negeseuon yn yr 
wythnosau diwethaf wedi 
bod yn rhai cymysg. 

Yn gyntaf, disgrifiodd Chris 
Huhne ei hunan fel yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros 
'Dreftadaeth Niwclear ac 
am bell beth bach arall' yng 
ngoleuni'r datgeliad fod yr 
Awdurdod Dadgomisiynu 
Niwclear yn wynebu 'twll du' 
anferthol gyda diffyg o ryw £4 
biliwn. Mae ceisio glanhau 
llanast y diwydiant niwclear 
cyfredol yn torri'r bane. Byddai 
ychwanegu at y llanast yma 
trwy gynhyrchu mwy byth o 
wastraff peryglus o wraniwm 
ymfflamychiad-uchel mewn 
adweithyddion niwclear 
newydd posibl yn 
anllythrennedd economaidd ac 
yn fandaliaeth amgylcheddol. 

Yn eilbeth, mae'r penderfyniad 
i atal benthyciad gwerth £80 
miliwn a addawyd gan yr 
Arglwydd Mandelson i 
Sheffield Forgemasters er 
mwyn prynu offer cynhyrchu 
llestri pwysedd dur ar gyfer 
adweithyddion niwclear yn 
gorfodi cwmruau preifat i ddod 
o hyd i arian i gyllido'r fath 
£enter. Yn yr hinsawdd 
economaidd sydd ohoni, a oes 
yna gwmruau sy' n fodlon 
mentro ar y fath ymgymeriad? 

Dylan Morgan 
Pohl Atal Wylfa B 
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DYDDIADAU DYDDIADUR 

Medi 2 - 6 Reading, 
Berkshire Cynulliad Haf 
Trident Ploughshares 
Cyfle i weithredwyr newydd a hen 
lawiau i gwrdd i gynllwynio i roi 
terfyn ar yr hen niwcs. Dyddiau 
difyr o weithdai, trafod a 
gwibdeithiau i Sefydliad Arfau 
Atomig Aldermaston (lle mae 
datblygiadu arfau rhyfel newydd 
cas ar y gweill) Cysyllter a: 
t: 0845 45 88 361 
e: tpgathering@yahoo.com 
gweler 
www .tridentploughshares.org 

Medi 4 Llandrindod CND 
CCB ac Anerchiad gan 
Angie Zelter (Trident 
Ploughshares) Tw Cwrdd y 
Crynwyr, Temple Street, 
2.30pm. Croeso i bawb. 
Cysylltera : 
t: 01597 829 303 
e: vishenton@hotmail.co.uk 

Medi 4 Machynlleth 
Dathliad America 
Ladinaidd Y Plas - Bwyd o 
5.30pm a Cherdd o 7.30pm 
Cysyllter a: t:01654 702 166 
tonycorden@hotmai!.com 

Medi 18 Undeb Myfyrwyr 
Prifysgol Llundain, 'Drone 
Wars' Cynhadledd undydd yn 
archwilio'r defnydd cynyddol o 

drons arfog (fel y rhai yr 
arbrofir a nhw yn 
Aberporth, Ceredigion). 
Mae 'rhyfela ar y rhwyd' 
yn newid y ffordd mae 
rhyfeloedd a brwydrau 

([
. yn cael eu hymladd, lie 

l 1 /(( mae gweithredwyr yn 
•,,. difa 'targedau' trwy 

1
~ gyffwrdd a ffon lywio, y 

•• ,~ ~ tu 61 i ddiogelwch sgr1n 
gyfrifiadur. Gweithdai a 

sesiynau gwybodaeth. Pris £10/ 
consesiynau £6, yn cynnwys cinio. 
www.for.org.uk/act/campaign 
t: 01865 250 781 
e: mary@for.org.uk 
Am fwy o wybodaeth am y 
pwnc yng Nghymru, gweler 
www.bepj.org.uk 

Medi 21 Dydd Heddwch 
Rhyngwladol 
Cyfarfod ym Mangor (lleoliad 
i'w drefnu) 7 pm Grwp Heddwch a 
Chyfiawnder Bangor ac Ynys Mon 
ar y cyd a'r Soroptimyddion 
(www.soroptimist-gbi.org) 
Cysyllter a: 
e: phi! steele@btintemet.com 

Hydref 2-9 Wythnos 
Rhyngwladol o Brotest 
'Cadwch Gofod am 
Heddwch'. Gweler: 
www .space4peace. org 

Hydref 9 - 10 Cynhadledd 
CND Prydeinig gweler 
www.cnduk.org 

Hydref 19 Bangor, Ffilm a 
Sgwrs: Outside the Law: 
Stories from Guantanamo 
Gweler: 
www.andyworthington.eo.uk/ 
outside-the-law-stories-from
guantanamo/ 
e: phil steele@btintemet.com 

Grwariwch ar,an 
ar ARBf-D 
bywyd1 nid 
LLADD bJwJd, 

David a Nick -
Gwrandewch i Angharad a Hedydd! 

Yn gynnar ym mis Hydref 
(lle ac amser i'w trefnu) 
Digwyddiad Pwer Niwclear 
Aberystwyth gydag CND 
Cymru, Cynghrair Wrth-niwclear 
Cymru, Awdurdodau Lleol Di
niwclear, a PAWB. Os am fwy o 
wybodaeth am y digwyddiad, 
cysyllter ag CND Cymru a/neu 
gwelerwww.stop-wylfa.org a 
www.cndcymru.org 

Tachwedd 1 Gwarchae Mawr 
Devonport 

Tachwedd 20 Llundain 
Brotest 'Afghanistan: 
Amser i Fynd' 
www.stopwar.org 

Tachwedd 25 Aberystwyth 
Canolfan Rheidol 
(Swyddfa'r Sir) 
Dadl Pwer Niwclear 
gyda CND Cymru, Cynghrair 
Gwrth-Niwclear Cymreig, 
Awdurdodau Ueol Ddi-Niwclear, 
Pobl Atal Wylfa B. Am fwy 
Cysyllter a: CND Cymru a/neu 
gweler www.stop-wylfa.org 
www.nuclearpolicy.info & 
www .cndcymru.org £70 000 000 000 g~~~~::::~nd0 

' ' ' r----------
y cost i drethdalwyr O gtirio hen atomfeydd Rhowch wybod • • I 
Beth bydd y cost iti o niwcs newydd? I n I. 
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0s ydych yn derbyn 'heddwch' ond ddim 
am barhau i'w dderbyn, am barhau i'w 
dderbyn ond heb fod yn aelod ar hyn o 
bryd neu os hoffech fwy o gopiau i'w 

dosbarthu, da chi, c:ysylltwch a'r 
Ysg"!_fennydd Aelodaeth drwy lythyr, dros y 

ffon neu drwy ebost neu cwblhewch a 
dychwelwch y ffurften aelodaeth. 

Gweler Cysylltladau tud.2 
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