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YMLEDIAD NIWCLEAR 

heddwch 
yw cylchgrawn yr 

~ Dyfodol Arfau Niwclear Prydain 
Cyd-destun, polisi, costau a'r dyfodol Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear 

yng Nghymru (CND Cymru) 

golygydd: 
Jill Gough 

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

cynhyrchu a phostio: 
Redkite Print 
07810 566 919 
redkiteprint@thefreeflyer.com 

Nid yw cynnwys heddwch o 
anghenroid yn adlewyrchu born 
neu bolisi'au CND Cymru. Rydym 
yn croesawu dad/ a thrafodoeth. 
Anfonwch unrhyw sylwadau neu 
gyfraniadou at y golygydd. 

end 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 arngylchedd. 

cysyl ltiadau 
is-gaderyddion: 
Brian Jones 
01792830330 
swanseacnd@btinternet.com 

Duncan Rees 
07774 268 371 
duncan.rees@co-operative.coop 

George Crabb 
01446 774 452 
Ray Davies 
02920889514 
John Cox 
01495 773 495 
drjohncox@aol.com 

trysorydd, aelodaeth ac 
aelodau: 
CNDCymru 
9 Primrose Hill, 
Uanbadam Fawr, 
Aberystwyth SY23 3SE 
njchaelfreo, a i9@to .ta, et.oom 
masnachu: 
Kate and Del Rhys 
coney@gn.apc.uk 
ysgrifenydd cenedlaethol: 
Jill Gough, 
CNDCymru, 
Llys Gwyn, Glynarthen, 
Llandysul, SA44 6PS 
01239 851 188 
heddwch@cndcymru.org 
www.cndcymru.org 

TUDALEN 2 

Sefydlodd BASIC, y Cyngor Diogelwch Prydeinig Americanaidd, gomisiwn annibynnol 
traws-bleidiol i archwilio polisi arfau niwclear y Deyrnas Unedig a mater adnewyddu 
Trident.• Mae Bruce Kent wedi rhoi'r ymateb clir ei ymresymiad a 1anlyn ger bron. 

A ddylai'r DU barhau I foci yn 
wladwriaeth arfau niwclear? 
Mae'r DU yn ddibynnol dros 
ben ar yr Unol Daleithau am 
dechnoleg arfau niwclear ac am y 
taflegrau Trident eu hunain. A 
derbyn, i ddibenion y Comisiwn 
hwn, bod y DU yn wladwriaeth 
arfau niwciear, yr ateb i 'r 
cwestiwn yw NA - am ddau brif 
reswm, o leiaf: 

Diogelwch 
Nid yw arfau niwclear yn 
gwarantu diogelwch yn y pen 
draw; i'r gwrthwyneb, maent yn 
gwneud yr holl gymuned fyd
eang yn gynyddol anniogel. Mae 
llu o ddamweiniau a saw) 
camddealltwriaeth dros yr 50 
mlynedd diwethafwedi dod a ni 
at ymyl y dibyn. 

Mae rheswm da dros ofni y gall 
arfau niwclear syrthio yn y man 
i ddwylo grwpiau 
anwladwriaethol na all braw
ataliaeth effeithio amynt. Mae 
braw-ataliaeth yn dibynnu ar ein 
cred yn rhesymoldeb y gelyn a'i 
awydd i fyw. Ym 1978, 
dywedodd adroddiad Sesiwn 
Arbennig Gyntaf y Cenhedloedd 
Unedig ar Ddiarfogi (para. 13) 
na 'all heddwch adiogelwch 
rhyngwladol parhaus gael eu 
hadeiladu ar sail cydbwysedd 
simsan braw-ataliaeth.' Ym 
1981, dywedodd Lawrence 
Freedman parthed heddwch yn 
seiliedig ar arfogaeth niwclear: 
' Mae credu y gall hyn fynd yn 
ei flaen yn ddiderfyn heb 
drychineb sylweddol yn galw 
am optimistiaeth na ellir ei 
gyfiawnhau o unrhyw bersbectif 
hanesyddol neu wleidyddol.' 

Dywed cefnogwyr arfau 
niwclear newydd wrthym na 
ellir darogan beth fydd y 
bygythiadau yn y dyfodol i'r 
DU ac mai gwell felly fyddai 
bod a ' pholisi yswiriant 
niwciear', faint bynnag y bo'r 
gost. 

Mae rhan gyntaf y gosodiad yn 
gwbl wir. Mae tonnau llanw, 
corwyntoedd a heintiau oil yn 
bosibl. Felly hefyd 

chwyldroadau a miliynau yn 
mudo, efallai at ein ffiniau, wrth 
i ffoaduriaid ddianc rhag tlodi a 
rhyfel. Mae rhai o'r rhain yn 
ddigon posibl os parheir i redeg 
y byd fel y mae'n cael ei redeg 
heddiw. Mae'n rhaid cynllunio'n 
gall ar gyfer trychinebau, 
argyfyngau a therfysgoedd. 

Dydy parhau i fod ag arfau 
niwciear ddim yn ymateb call i 'r 
perygl bach iawn yn y tymor hir 
y gailai rhyw wlad ein bygwth 
ni ag arfau niwclear. 

Mae bygythiadau niwclear yn 
fwy tebygol o ddod o du 
grwpiau anwladwriaethol na 
wnai 'cin' harfau niwciear' ddim 
i'w hatal. Wrth gwrs, fydd 
meddu ar arfau niwclear yn 
gwneud dim i leihau'r 
tebygrwydd o ddamwain neu 
gamgymeriad, ond gallai annog 
eraiil i gredu fod arfau niwclear 
yn gallu cynnig diogelwch. 
Byddai 'n llawer gwell i ni 
ganolbwyntio ein hegni a'n 
hadnoddau ar ddileu'r fath arfau 
yn fyd-eang, a chreu 
goruchwyliaeth arolygu a 
gorfodi gref. 

Diffuantrwydd 
Ym 1996, dyfamodd y Llys 
Cyfiawnder Rhyngwladol: 'Mae 
dyletswydd yn bodoli i fynd ati 
i negydu yn ddiffuant a dod i 
gytundeb a fydd yn arwain at 
ddiarfogi niwciear ym mhob 
agwedd o dan reolaeth 
ryngwladol gadam ac effeithiol.' 
Mae' r DU yn dal heb gychwyn 
ar y fath negydu. Nid yw'r 
'diffuantrwydd' a fynnir gan y 
LICRh yn golygu y dylai'r DU, 
hyd yn oed wedi i oes y Trident 
cyfredol ddod i ben tua 2028, 
ddal i fod ag arfau niwclear tan 
tua 2060 efallai. 

0s bydd y DU yn parhau i foci yn 
wlaclwriaeth arfau niwdear, ai 
adnewyddu Trident yw'r unig 
ddewis, neu'r dewis gorau y gellir 
ac y dylid ei geisio? 
Mae' r gwrthwynebiadau uchod 
yn llawn cymaint o her i 
unrhyw ddewis amgen. Matero 
arbed wyneb gwleidyddol, ac 

economaidd efallai, yw chwilio 
am arf arall yn lie Trident. Hyd 
yn ocd a llai o daflegrau, 
byddem yn dweud wrth y byd, 
tra bod amom ni angen arfau 
niwciear i'n cadw'n ddiogel, na 
all gwledydd eraill eu meddu. 

Beth arall all, ac y dylai, Prydain ei 
wneud i hyrwyddo diarfogi 
niwclear byd-eang, atal ymlediad, 
a sicrhau diogelwch niwclear yn 
fwy effeithlol? 

I. Mynd ati'n bositif i negydu 
ynglwn a dileu arfau niwclear, a 
darbwyllo ' r gwledydd eraill 
sydd ag arfau niwclear i wneud 
hynny hefyd. 

2. Pendcrfynu na ddylid cael 
olynydd i Trident. 

3. Cymryd camau magu-hyder 
fel tynnu ergydion oddi ar 
daflegrau, a gwahodd arolygwyr 
rhyngwladol i wirio hyn. 

4. Ufuddhau i'r dyletswyddau 
sy'n deillio o Adroddiad 1978 y 
CU ar ddiarfogi, lie cytunwyd i 
hyrwyddo addysg gyhoeddus 
ynglwn a diarfogi, gan addo ' . . . 
rhaglcnni o addysg o blaid 
diarfogi ac astudiaethau 
heddwch ar bob lefel.' Ni 
ddigwyddodd hynny erioed. 
Mae'r rhan fwyaf o'r cyhoedd 
yn credu ar gam fod arfau 
niwclear yn gwarantu diogelwch 
yn y pen draw ac mai gollwng y 
bomiau ym 1945 oedd yr unig 
ffordd i ddiweddu'r rhyfel yn y 
Mor Tawel: · 
Y chydig iawn ohonynt a uyr am 
effeithiau tymor-hir defnyddio 
arfau niwclear ar bob I a 'r 
amgylchedd, neu am y llu o 
ddamweiniau sydd wedi bod 
gydag arfau niwclear. Addysgu' r 
cyhoedd yw' r allwedd i 
gynnydd. 

• Bydd comisiwn annibynnol 
traws-bleidiol BASIC yn 
archwilio polisi arfau niwclear y 
Deymas Unedig a mater 
adnewyddu Trident, ac yn 
adrodd ar y dystioiaeth a 
dderbyniwyd yn gynnar yn 
2012. www.basicint.org/ 
tridentcommission/background 
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Chwarae a Niferoedd 
Wrth gyhoeddi'r ffigyrau blynyddol hyn, nododd Sefydliad Ymchwil Heddwch Rhyngwladol 
Stockholm (SIPRI), un o'r cyrff mwyaf awdurdodol yn y byd ar faterion rhyfel a heddwch, 
fod yr UD a Rwsia wrthi'n lleoli systemau saethu arfau niwclear newydd neu wedi 
cyhoeddi cynlluniau ar gyfer hynny, gan 'ymddangos yn benderfynol o ddal gafael ar eu 
harfogaethau niwclear am y dyfodol amhenodol'. 

Mae India a Pakistan yn ei bod hi'n bryd anadlu 
parhau i ddatblygu systernau ochenaid o ryddhad am yr 
taflegrau niwclear balistig a hyn a gyflawnwyd. Tra bod 
chyfeiriedig newydd, ac rnae' r tuedd gyffredinol tuag at Jai o 
ddwy wlad, yn 61 SIPRI, 'yn arfau niwclear, rnae arfau a 
ehangu eu gallu i gynhyrchu systernau tanio eisoes yn fwy 
deunydd yrnholltol i cywir a deifiol (neu 'wedi eu 
ddibenion 
milwrol'. Mae 
yrnarferion yn 
dynwared 
gwrthdaro 
niwclear rhwng 
India a Pakistan 
gydagarfau 
niwclear 50 i 100 
gwaith rnaint 
borniau Hiroshima 
wedi dangos y 
byddai hynny'n 
arwain at atal 
pelydrau'r haul a 
gostwng 
tyrnheredd y 
ddaear,gan 
arwain at sychdwr 
eang ac achosi i 

fel datblygu 'stor arfau 
ddiogel, sicr ac effeithiol'. 
Mewn gwirionedd, yr unig 
fath o stor arfau a fydd yn 
bodloni' r rneini prawf 'diogel, 
sicr ac effeithiol' fydd stor 
arfau fyd-eang o ddirn arfau 

niwclearo 
gwbl.Mae 
unrhyw nifer 
uwchlawsero 
yn dal yn risg 
annerbyniol i 
fywydary 
ddaear. 

Bethsydd 
arnorn ei angen 
nawryw 
Cytundeb 
Arfau Niwclear 
iddileu'n 
ddiogel, yn sicr 
ac yn effeithiol 
bobarf 
niwclear. Dileu 
Tridentyw'r 

gnydau fethu, gyda tua biliwn moderneiddio'n helaeth'). unig doriad 'brys' mewn 
o bobl yn rnarw yn y rhanbarth 
o ganlyniad. 

Mae mwy o foderneiddio ar y gwariant cyhoeddus y dylem 
gweill, y tu allan i oblygiadau'r fod yn ei gefnogi. Byddai 
Cytundeb AtaI Ymlediad pleidleisio i beidio adnewyddu 

Mae 10% yn llai o arfau Niwclear (AYN) ac ysbryd y arfogaeth niwclear Prydain yn 
niwclear yn y byd ers 2010, Cytundeb Gwahardd Profion. gam cyntaf gwych, ac yn 
ond prin bod hynny'n golygu Mae'r UD yn cyfeirio at hyn rhywbeth y gallai'r 
~-----------------------, llywodraeth Brydeiniga 

h e d d w e i t h r e d u phleidleiswyr fod yn falch 

• Dysgwch fwy am yr Ymgyrch dros Gytundeb Arfau 
Niwclear gan ICAN (yr Ymgyrch Ryngwladol i Ddileu Arfau 
Niwclear): www.icanw.oq~.uk t: 020 7324 4739 

e: tim street@icanW.Ofi 
• Sgrifennwch at eich AS i ofyn iddo/iddi os yw'n cefnogi 
negydu cytundeb byd-eang i wahardd arfau niwclear. 
Awgrymwch mai'r toriad gorau y gellid ei wneud fyddai cael 
gwared o Trident ac atal unrhyw gynlluniau a chamau i 
ddatblygu arf niwclear Prydeinig newydd (yr amcangyfrifir y 
byddai'n costio £ I 00 biliwn - ffynhonnell: y Democratiaid 

ohono. 
Jill Gough 

SIPRI: Sefydliad rhyngwladol 
annibynnol yw Sefydliad 
Ymchwil Heddwch 
Rhyngwladol Stockholm, sy' n 
ymroddedig i yrnchwilio i 
wrthdaro, arfau, rheolaeth 
arfau a diarfogi. 

Rhyddfrydol) START: Cytundeb ar Leihau a 
• Trefnwch gyfarfod neu codwch y mater yn eich undeb Chyfyngu ar Arfau Ymosodol 
llafur, eglwys, cymdeithas neu grwp myfyrwyr. Cysyllter ag Strategol rhwng Rwsia ac 
CND Cymru neu ICAN am siaradwr UDA. Rhaid i'r ddwy wlad 
• Sgrifennwch at eich papur newydd lleol neu genedlaethol. ostwng niferoedd eu 

L.:G:.wybod:.:!.'.~::a::et:::h'...:d::d:=e.:.:.fn'!..y.:.dd::i.:.o~I y~n:.::www==·c=n=du=k=.o=r~g:___ ___ __J hergydion i 1,550 erbyn 2017. 
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Chwarae ,... 
a 
Niferoedd 
Arfau 
N iwclear yn y 
Byd2011 
Ergydion niwclear wedi 
eu lleoli ac yn barod i'w 
tanio: 
UDA2,150 
Rwsia 2,427 
Prydain 160 
Ffrainc 290 
Mae SIPRI• yn amcangyfrif fod 
rhyw 2,000 o'r 5,027 o 
ergydion sydd wedi eu lleoli ac 
yn barod i'w tanio yn cael eu 
cadw ar wyliadwraeth 
weithredol uwch (yn barod i'w 
tanio o fewn eiliadau). 

Ergydion heb eu lleoli: 
UDA6,350 
Rwsia 8,570 
Prydain 65 
Ffrainc 10 
China 240 
India 80-100 
Pakistan 90-1 I 0 
Israel 80 

Mae llvwodraeth 
v DU vn 
gwastraffu 
biliynau ar: 
•Gadw arfau niwclear 

Trident .... .. £ I 00 biliwn 
•Adeiladu dau gludydd 

awyrennau ..... . £5 biliwn 
.Cymhorthdal blynyddol i 

allforwyr arfau .. £900 miliwn 
•Y rhyfel yn Afghanistan 

(hyd yn hyn) ... £ 11 biliwn 

Gwastraffwyd biliynau ar 
ryfeloedd nad oes amom 
eu heisiau ac arfau nad oes 
amom eu hangen. 
Mae cyllideb filwrol anferth 
Prydain yn dwyn adnoddau 
oddi wrth wasanaethau 
cyhoeddus hanfodol ac yn 
gwneud y byd yn lle mwy 
peryglus. 
Mae'n bryd cwtogi ar wariant 
milwrol a buddsoddi yn 
anghenion gwir ioneddol pobl. 

TUDALEN 3 



CRYNODEB O'R NEWYDDION 

Cymru - Palesteina 

Cafodd Joyce Giblin a Pippa Bartolotti o 
Gasnewydd (llun uchod) ynghyd a Dee Murphy 
a Fiona Williams (Cyswllt Cymuned Palesteina 
Abertawe) eu carcharu am saith diwrnod gan 
yr awdurdodau yn Israel ym mis Gorffennaf. 
Roeddent yn rhan o '(lytilla' - lle'r oedd 
protestwyr ar ymweliad agored a heddychlon a 
theuluoedd ar y Lan Orllewinol. 
Cawsant eu carcharu union flwyddyn wedi 
pleidlais gan Gyngor Dinas Abertawe i 
gydnabod apel y CU, gan fod setliadau'r 
lsraelaidd yn Nwyrain jerwsalem a'r Lan 
Orllewinol yn anghyfreithlon, i beidio a'u 
cefnogi. Ni fydd y Cyngor yn comisiynu 
unrhyw wasanaethau cyhoeddus gan y cwmni 
masnachu rhyngwladol Veolia, gan fod yn 
cwmni'n rhan o'r gwaith o adeiladu rheilffordd 
rhwng Israel a setliadau anghyfreithlon 
Dwyrain jerwsalem sydd 'nid yn unig yn groes 
i alwadau'r CU ond sydd hefyd yn torri'r 
gyfraith ryngwladol'. 

Rhyfel a Gofid: 
gwnaed yn y fan yma 
Pryd bynnag able bynnag y ceir paratoadau a 
hyfforddiant ar gyfer rhyfel, rhaid i ni eu hatal. 
Mae rhyfeloedd yn cychwyn yma, ac mae'n dilyn 
mai yma y gallwn eu hatal. 
Mae hyn yn golygu Cymru. Mae'n gwlad yn 
parhau i fod yn lle chwarae milwrol i hyfforddi ar 
gyfer rhyfel. Cyhoeddodd y cwmni profi offer 
rhyfel Qinetiq fod dronau milwrol 'Watchkeeper' 
wedi hedfan am 2,500 o oriau ar draws 1,295 
cilomedr sgwar o Gymru yr haf yma. Cynhaliwyd 
ymarferon NATO, yn cynnwys hedfan isel 
brawychus dros Fynyddoedd Cambria, 
ymarferion y llynges ger yr arfordir ac 
ymarferion a phrofion taflegrau uwchlaw Bae 
Ceredigion a Mor lwerydd. Cynhaliwyd profion 
taflegrau awyrennau rhyfel Eurofighter ger Y 
glannau a bu awyrennau milwrol hedfan-1sel yr 
UD o ~kenheath yn llosgi eu ffordd drwy'r 
ffurfafen uwchlaw Cymru. 

~ ~~ .. c 

/ 

TUDALEN 4 

Nid Cymru yw'r unig wlad hardd sy 'n dioddef 
hyn . Ceir gofod profion awyr milwrol mwyaf 
Ewrop yng ngogledd Sweden, sef maes 
Profion Awyrofod Gogledd Ewrop (NEAT). 
Defnyddir arwynebedd o 24,000 cilometr 
sgwar i brofi taflegrau, awyrennau ymladd ac 
awyrennau di-beilot, ac fe'i defnyddiwyd yr haf 
yma gan Awyrlu'r UD yn Ewrop i ymarfer 
gollwng bomiau. 
Mae dweud fod rhyfel yn anochel neu'n 
angenrheidiol yn gelwydd pur; mae dweud ei 
fod yn rhywbeth sydd yn digwydd ymhell bell i 
ffwrdd yn gelwydd hefyd. Mae'r hyfforddiant 
a'r paratoi ar gyfer rhyfeloedd sy'n cael eu 
hymladd yn Afghanistan ac Iraq yn digwydd 
yma. Defnyddir technoleg uwch heddiw i greu 
cymaint o niwed ag sy'n bosibl ar y ddaear 
gyda chyn lleied o berygl ag sy'n bosibl i'r 
ymosodwr. 

heddweithredu 
Cwynwch! 
·Sgrifennwch at eich ASau - peidiwch 
a gadael iddyn nhw feddwl fod hyn yn 
dderbyniol: 
·Hedfan Milwrol Lefel-isel, Uned 
Gwynion ac Ymholiadau'r 
Weinyddiaeth Amddiffyn, Level 5, 
Zone H, Main Building, Whitehall, 
Llundain SWIA 2HB 
t : 0207 218 6020 
·Qinetiq, Maes Tanio Aberporth, 
Parcllyn, Aberteifi, Ceredigion SA43 
2BU t : 08700 I 00 942 

Afreal ar Ynys 
Mon 
Fel rhan o fuddsoddiad PFI gwerth £80 miliwn 
yn Y Fall, Ynys Mon, mae awyren ymladd 
£ 17m newydd 'ychydig yn fwy swnllyd' (yr 
Hawk T Mk 2), yr honnir y bydd yn creu 'rhith 
faes cad' yn yr awyr, yn mynd i 'chwyldroi'r' 
ffordd y caiff peilotiaid eu hyfforddi yno. 
Dywedir wrthym y bydd y 'dechnoleg efelychu 
ddiweddaraf' yn dod a rhyfel i mewn i gaban y 
peilot. Bydd peilotiaid yn gallu profi rhith 
ymosodiad gan gyd-fyfyrwyr a fydd yn chwarae 
rhan awyrennau'r gelyn. 
Mae'n fargen hefyd. Dimond £5,000 yr awr 
yw cost hedfan yr awyrennau hyn, o'i gymharu 
a'r Typhoon (y bydd myfyrwyr yn symud 
ymlaen iddo} sy'n costio £70,000 yr awr. Bydd 
ugain peilot ar y tro yn dysgu sut i hedfan yr 
awyren a 'pherffeithio' (sic) eu sgiliau ymladd 
a saethu ar gyrchoedd yn y ffurfafen uwchlaw 
gogledd Cymru. 

Trawsfynydd 
Cawsom ein sicrhau, er gwaethaf trafodaethau 
ynglwn a phosibiliadau datblygu yn 
Nhrawsfynydd rhwng yr Arglwydd Elis Thomas 
ac arweinydd y Cyngor, Dyfed Edwards, na 
fwriedir codi gorsaf bwer niwclear newydd ar 
y safle. Fodd bynnag, barnwyd ei fod yn safle 
addas ar gyfer tyrbeiniau gwynt. 

Y gobaith yw 'cynnal cyfleoedd am swyddi o 
safon' yn yr ardal wrth i gyf nod cyntaf y 
dadgomisiynu ddod i ben. Mae trafodaethau'n 
parhau ynglwn a chyfleoedd a allai godi pe bai 
gorsaf niwclear newydd, Wylfa B, yn cael ei 
hadeiladu ar Ynys Mon. 
Ond byddwch yn wyliadwrus. Mae Gweinidog 
Busnes Llywodraeth Cymru, Edwina Hart, yn 
credu y gallai'r safle fod yn un addas ar gyfer 
'swyddi arbenigol'. Dywed mai'r rheswm am 
hynny yw fod gan y safle 'drwydded niwclear' 
o hyd a'i fod mewn 'lleoliad pellennig', gan 
ychwanegu fod yna 'gwmnfau byd-eang sy'n 
hoffi bod ar safleoedd tawel, cyfrinachol iawn 
ar gyfer y gwaith y maent yn ei wneud; a 
ddylem fod yn eu marchnata ar y sail honno1' 

Daeth cynhyrchu trydan i ben yng ngorsaf 
bwer niwclear Trawsfynydd ym 1993. Bydd 
cytundeb newydd gwerth £67 miliwn yn 
prysuro'r gwaith dadgomisynu, y dylid ei 
gwblhau erbyn 2016. 

Gerddi Heddwch 
Gyda lansio Gardd Goffa newydd yn yr 
'Ganolfan Ragoriaeth UAV' (sic) yn Aberporth 
ym mis Medi, dyma ni'r dechrau meddwl am 
erddi heddwch yng Nghymru. Gwyddom am 
rai - Aberhonddu, Caerdydd, Abertawe a 
Llandrindod ... ond mae yna rai eraill. Beth 
am i ni wneud map ohonyn nhw? Anfonwch 
fanylion am unrhyw rai sy'n hysbys i chi -
cyfeirnod grid, disgrifiad byr, dyddiad sefydlu 
neu unrhyw wybodaeth arall at CND Cymru 
(gweler tudalen 2). 

Angorfeydd Z 
Diolch byth nad oes gennym Angorfeydd Z yn 
Abertawe a Chaerdydd bellach - sef 
angorfeydd y bernir eu bod yn addas ar gyfer 
ymweliadau gwaith neu arosiadau gan longau 
rhyf el pwer-niwclear. 
Fel pe bai bai saethu swyddog ar fwrdd llong 
danfor niwclear HMS Astute yn Southampton, 
lle dechreuodd aelod o'r criw saethu gwn 
otomatig yn y stafell reoli, heb fod yn ddigon, 
dydy trigolion Southampton ddim yn dawel eu 
meddwl ynglwn a'u diogelwch nhw a'u 
teuluoedd pe bai damwain yn digwydd ar 
fwrdd llong danfor niwclear yn ymweld a'r 
porthladd. Cynllun Cyngor Dinas Southampton 
pe codai argyfwng gydag adweithydd ar long 
danfor niwclear yw dweud wrth drigolion am 
'aros yn eu tai a'u ffenestri a'u drysau ar gau' 
a chymryd tabledi potasiwn 'iodad. Mae 
Swyddog Cynllunio Argyfwng y Cyngor hefyd 
yn awgrymu, pe bai'n rhaid i weithwyr ffoi o'r 
Dociau mewn argyfwng, y dylent 'aros am un 
o'r gwasanaethau bws rheolaidd sy'n mynd 
heibio i glwyd y dociau.' Popeth yn iawn, felly. 
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99% 

Meddiannwn 011 yn Lion ! 
Does neb yn disgwyl i bethau newid dros nos - ond mae 'Gwanwyn yr Arabiaid ' wedi esgor o'r diwedd ar drafodaeth 
hir-ddisgwyliedig, gan bobl o bob cefndir, ynglwn a newid y byd. Yn raddol, mae'r mudiad 'Meddiannu' yn gosod ei 
babell ar ran y 99% yng Nghymru (ym Mangor, Abertawe, Caerdydd ac Aberystwyth hyd yn hyn). 

Wrth longyfarch y Meddianwyr •a.i!l■.!I .. ■ amgen a rhaid i ni wneud hynny fel pobl, 
ger Eglwys Gadeiriol Sant Paul ac nid dan orfodaeth. Byddem hefyd yn 
yn Llundain, dywedodd Bruce disgwyl, yn enwedig mewn gwledydd 
Kent wrthynt 'Gwnaethoch fwy -"'"• bach fel Cymru, y byddai'r drafodaeth yn 
mewn dwy wythnos i hoelio cynnwys hawliau cenhedloedd bychain, 
sylw ar lygredd ariannol iaith a hunaniaeth mewn byd heb 
cenedlaethol a byd-eang nag y gorfforaethau mawr rhyngwladol. 
llwyddodd neb arall i' w wneud 
yn y 30 mlynedd diwethaf.' 

Dydy 'meddianwyr' ddim yn 
bresenoldeb gelyniaethus fel y 
ceisia'r awdurdodau a'r 
cyfryngau eu darlunio, er eu 
bod yn amlwg yn elynion 
anghyfiawnder. Nid dim ond 
mater o wersylla ar safleoedd 
protest mo hyn, ond cyfle i 
ddeffro ymwybyddiaeth 
feirniadol; cynnig gofod lie gall 
pobl drafod a dysgu gan ei 
gilydd ar raddfa fawr, ac y tu 
allan i'r strwythurau sy'n rhoi 
ffurf i'n bywydau bob-dydd. Nid dim ond 
yn y gwersylloedd y ceir y cyfle yma i 
'feddwl yn wahanol'. Mae bodolaeth y 
mudiad wedi 'caniatau' i' r fath drafod 
ddigwydd ar aelwydydd ac mewn 
mannau gwaith ym mhedwar ban y byd. 

Mae AS Plaid Werdd Lloegr, Caroline 
Lucas, yn gweld y mudiad fel 
gwleidyddiaeth go iawn ar waith, gan 
fynnu 'fod yn rhaid i leisiau'r bobl 

gyffredin ac anghyffredin hynny sydd 
am gyfundrefn decach, wyrddach yn lie' r 
tw ar dywod stociau-a-chyfranddaliadau 
sy' n cynnal cyf alafiaeth gorfforaethol, 
gael gwrandawiad yn awr.' 

Mae pawb yn y mudiad yn cytuno ar un 
peth, o leiaf - na all y gyfundrefn fel y 
mae, a'r gwerthoedd materyddol mae ein 
cymdeithas yn eu derbyn yn ddifeddwl, 
barhau. Rhaid chwilio am ddewisiadau 

Dydd Rhyngwladol H eddwch, N euadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrdd in. 

Mae militariaeth yn un o arfau' r 
gyfundrefn sy'n cael ei chwestiynu. 
Rhaid herio braint a bwlio -
cymdeithasol, seicolegol, economaidd a 
milwrol-ac un rhan o hynny fydd atal y 
symiau anferthol o arian a wneir gan 
gwrnruau arfau a'u buddsoddwyr. 

Jill Gough 

Meddiannwch! 
www.occupywales.org 
meddianwnbangor@hotrnail.co.uk 
www.occupynorthwales.tk 

Face book: 
www. facebook.corn/occupycardiff 
aberradicalforum@groups.facebook.com 

www. facebook. corn/pages/Occupy
Swansea/2244270376I9659 

www. face book.corn/ 
OccupyBangor?sk=wall 

Mererid Hopwood, Dave Petersen, Maer Caerfyrddin a myfyriwyr ysgol lleo l, a Llyfr Gwyn Heddwch. 
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GORSAFOEDD NIWCLEAR NEWYDD 

Peryg ar Garreg y Drws 
Lansiodd gorymdaith trwy Bridgwater i brotestio yn erbyn 
cynllun EDF Energy ar gyfer dau adweithydd anferth ar 
safle gorsaf bwer niwclear Hinkley Point, Gwlad yr Haf, 
benwythnos maith o wrthdystio ddechrau mis Hydref. 
Ymunodd protestwyr o bob rhan o Gymru a Chor Cochion 1 

Caerdydd ar strydoedd Bridgwater ac mewn gwarchae ar 
orsaf bwer niwclear bresennol Hinkley. 

Dimond ychydig filltiroedd o 
F6rHafrensyddrhwng 
Hinkley Point a Chymru, ac 
mae' r orsaf arfaethedig, y 
gyntaf a' r fwyaf o wyth gorsaf 
niwdear newydd y bwriedir 
eu hadeiladu ym Mhrydain, o 
bwys neilltuol i rai sy'n 
gwrthwynebu pwer niwdear. 
Diben y gwrthdystiad a' r 
gwarchae oedd rhybuddio' r 
llywodraeth ac EDF nad yw'r 
rheini sy' n deal! peryglon 
gwirioneddol pwer niwdear 
yn fodlon sefyll o'r neilltu a 
chaniatau adeiladu'r 
adweithyddion di-brawf yma. 
Byddai gollwng ymbelydredd 
neu ddamwain yn Hinkley 
Point yn effeithio ar Gymru 
lawn cymaint a Gwlad yr Haf. 
Dydy effeithiau marwol radio
niwclidau ddim yn cydnabod 
ffiniau cenedlaethol. 

Ddim yn ddiogel, ddim yn ateb 
Bydd y gwastraff o'r 
adweithyddion newydd a 
fwriedir ar gyfer Hinkley mor 
ymbelydrol nes y bydd yn 
rhaid ei storio ar y safle am 
fwy na 160 o flynyddoedd. 
'Mae'r rhanbarth yn haeddu 
swyddi da sy' n ddiogel ac yn 
gynaliadwy" meddai Crispin 
Aubrey o grwp ymgyrch Atal 
Hinkley.~ pwer niwclear 
ddim ateb yr angen hwnnw. 
Mae EDF Energy yn cynnig 
swyddi sy' n dodo waelod y 
gasgen. Bydd y rhan fwyaf o' r 
swyddi tymor-hwy yn yr 
adweithydd yn rhai arbenigol, 
ac o reidrwydd yn mynd i bob! 
o' r tu allan. Felly mae' n fargen 
wael i Wlad yr Haf a Bryste.' 
Condemniodd Yannick 
Rousselet o Greenpeace 
Ffrainc y cwmni ynni anferth 
EDF am ei record wael o ran 
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cyflogaeth a diogelwch. 'Mae 
EDF yn honni fod gorsafoedd 
niwclear newydd yn lanach ac 
yn fwy diogel, ond y gwir 
amdani yw bod gormod o 
bwyslais ar elw a dim digon ar 
ddiogelwch.' A nododd 'faint 
bynnag o fecanweithiau 
diogelwch a osodir i mewn, 
fedrwch chi fyth ddileu 
camgymeriadau dynol.' 

Bloced 
Roedd presenoldeb cryf o 
Gyrnru yn y gweithredu 
uniongyrchol yn Hinkley ym 
mis H yd ref wrth i floced wyr 
o bob rhan o Gymru ymuno a 
Chor Cochion Caerdydd wrth 
glwydi'r orsafbwer. 
Cychwynnodd y bloced am 
7am gyda grwp theatr yn 
actio hanes trychineb 
niwclear debyg i' r argyfwng 
yng ngorsaf Fukushima Dai
ichi yn Japan. Lansiwyd 206 
o falwnau heliwm o Hinkley 
yn cynrychioli' r nifer o 
ddiwrnodau ers i ddamwain 
Fukushima gychwyn. 
Dywedodd y trefnwyr y 
byddai llwybr taith y 
balwnau yn cael ei olrhain 'i 
ddangos lie yng ngorllewin 
Lloegr y byddai'r effeithiau 
waethaf pe ceid trychineb yn 
Hinkley Point'. 

Yn 61 y Gweinidog Ynni, 
Charles Hendry, a oedd yn 
siarad ym Manceinion yr un 
diwrnod a' r gwarchae, 
'Prydain yw lie mwyaf 
cyffrous y byd ar gyfer 
adeiladu gorsafoedd pwer 
niwclear newydd.' Yng 
nghynhadledd y Blaid 
Geidwadol, dywedodd Mr 
Hendry fod y llywodraeth yn 
ymroddedig i wneud Prydain 

'yn wladwriaeth niwclear go 
iawn'. 

Dywed gweinidogaeth yr 
amgylchedd yn Japan ei bod 
yn wynebu'r gwaith o symud 
a chael gwared o 29 rniliwn 
metr giwbig o bridd sy' n 
gorchuddio Fukushima a 
phedair cymuned gyfagos, ac 
sydd wedi ei lygru gan 
drychineb niwclear 
Fukushima. Prin y 
dechreuwyd mynd i' r afael a 
llygredd ymbelydrol 
ymhellach i ffwrdd, ac yn y 

m6r. Ym mis Medi, dysgasom 
fod olion plwtoniwm 239 a 240 
(hanner oes o 24,000 o 
flynyddoedd) wedi cael eu 
darganfod am y tro cyntaf y tu 
allan i gyffiniau agos yr orsaf-
28 o filltiroedd i ffwrdd. 
Cafodd strontiwm ymbelydrol, 
elfen arall hynod beryglus, ei 
ddarganfod 50 milltir o'r 
adweithydd. Cesiwm neu 
iodin ymbelydrol yw' r rhan 
fwyaf o' r deunydd ymbelydrol 
sydd wedi cael ei ddarganfod 
hyd yma yn y cymunedau o 
amgylch Fukushima. 

heddweithredu: 
•Darllenwch fwr, Atal Wytfa: www.stop-wytfa.o[i Atal Hinkley: 
www.stophinkley.Q1i Y Gynghrair Atal Niwdear Newydd: 
www.stoonewnuclear.ofi.uk agwelerytudalennau Facebookpriodol. 
•Lobiwch eich ASau a'r ACau i roi gwybod iddynt sut rydych chi'n teimlo 
yngtwn achynhyrchu pwer niwclear. Mae'r rhain ac arweinwyr eu pleidiau yn 
cael eu lob'io i raddau eithriadol gan gwmnfau proffesiynol a digonedd o arian. 
Er mwyn iddynt allu gwneud safiad a siarad yn erbyn eu harweinwyr yn San 
Steffan (a Chaerdydd), rhaid eu harfogi a rhesymau, dewisiadau amgen call a 
realistig, gwybodaeth achefnogaeth. 

Eich AS, Tw'rCyffredin, Uundain s-NIAOAA 
I anfon ebost, gweler: www.parliament.uk neu www.Write lo Them.corn 
Eich ACau, Y Cynulliad Cenedlaethol, Bae Caerdydd CF99 I NA neu 
defnyddiwch: www.Write To Them.corn www.assemblywales.ofi/memhomeJ 
member-search.htm 

•Mae grwp ymgyrch ,\tal Hinkley' yn herio cynlluniau niwclear EDF mewn llys 
barn. Mae ~an yn cael ei godi i helpu i dalu am yr achos hwn, y disgwylir y 
bydd yn costJo rhyw £15,000. Da chi, helpwch os medrwch. I gyf rannu neu i 
ddysgu mwy, gwelerwww.stophinkley.org/LegChallAppeal.htm neu 
anfonwch gyfraniad, yn daladwy i 'Stop Hinkley' at: Stop Hinkley Legal 
Ch~lenge Fund, 8 The Bartons, Yeabridge, South Petherton TA 13 SLW. 
Gell!~ tros~do arian yn uniongyrchol i gyfrif bancAtal Hinkley hefyd: 
Enw r cyfnf: Stop Hinkley Rhif y cyfrif: 19041903 Cod didoli: 09-01-52 
Dyfynnwch: 'Legal Challenge'. Gallwch gyfrannu ar-lein hefyd tIW'f Paypal 
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Talu'r pris niwclear? 
Mae'r rhyfeloedd PR ynglwn ag Wylfa wedi dwysau yn y 
misoedd diwethaf, gyda llefarwyr anwybodus ac aneglur 
Horizon Nuclear yn cael eu trechu mewn nifer o gyfarfodydd 
cyhoeddus. 

Ym mis Medi, cyflwynodd 
Horizon ddrafft o ddogfen 
ymgynghori i Gyngor Ynys 
Mon, tra' n ei gwneud hi' n glir 
na fwriedir i' r 'ymgynghoriad' 
newid unrhyw beth go iawn, 
dim ond rhoi cyfle arall iddyn 
nhw egluro eu polis"iau. Yr un 
peth mae' r lobi niwclear yn ei 
wneud yn dda iawn yw siarad 
yn 'newspeak' Orwell. 

Mae PAWB* wedi bod yn 
ymgodymu a' r cyngor i geisio 
sicrhau'r hawl i annerch 
cyfarfod llawn ar yr un telerau 
a Horizon. Rydym yn dal i 
aros. Mae PAWB wedi gwneud 
cais hefyd am adroddiadau a 
dogfennau'r cyngor o dan y 
Ddeddf Rhyddid gwybodaeth. 
Daeth rhai o' r rhain i Jaw (a 
damau helaeth wedi eu cuddio) 
ac fe' u hastudir yn fanwl. 

Y n y cyfamser, aeth ymgais 
Horizon i sicrhau rhan eang o 
ogledd Ynys Mon mewn cyrch 
bachu tir newydd i' r wal pan 
wrthododd Richard Jones, 
Cadegog, ffermwr y mae ei 
deulu wedi ffermio' r tir ers 
rhyw dair canrif, werthu'r 
rhan fwyaf o'i dir i'r cwmni. 
Pan awgrymwyd mewn 
cyfweliad ar Radio Cymru 'bod 
gan bawb ei bris', cytunodd 
Mr Jones mai dvna'r broblem v 
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Y gred yw mai mis Awst fel 
arfer yw'r tymor dwl o ran 
newyddion, felly doedd neb 
yn synnu pan fynegodd 
cynghorwyr Trawsfynydd 
awydd am leoli gorsaf 
niwclear newydd ar hen safle 
Traws. Addefodd hyd yn oed 
arch-gefnogwr niwclear Plaid 
Cyrnru, yr Arglwydd Dafydd 
Elis-Thomas mai go briny 
byddai hynny'n digwydd. 0, 
acyna,dyma'rymgynghorwyr 
isadeiledd Grontmij yn 
awgrymu y byddai angen 
trydedd pont dros y Fenai er 
mwyn cludo offer a chyflenwi 
safle Wylfa B - er gwaethaf 
agweddau chwerthinllyd yr 
arnseru a'r ariannu. Roedd yr 
holl wleidyddion yn hoffi 
hynny, ond do, dywedodd 
hyd yn oed Albert Owen AS, y 
prif fficsiwr ar gyfer Wylfa B, y 
gallai arian fod dipyn bach yn 
briny dyddiau yma. Efallai eu 
bod wedi bod yn gwrando 
amom ni, serch hynny, pan 
ddwedon ni nad oedd gobaith 
symud pobl o ynys a dim ond 
dwy bont pe bai sefyllfa 
Fukushimaidd yn codi. 

Phil Steele 

•PAWB: Pobl Atal Wylfa B: 
www.stop-wylfa.or2 

- ~ll)IIJJCtt A t>SRB'YN 
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Cynhadledd Cymru Werdd 
Ddi-Niwclear, Caernarfon 
Daeth wleidyddion, arbenigwyr ac aelodau'r cyhoedd sy'n 
gwrthwynebu ynni niwclear at eu gilydd mewn cynhadledd 
yng Nghaernarfon. 

Cynhaliwyd y cyfarfod 'Cymru- teulu wedi gwrthod arwyddo 
Werdd Ddi-Niwclear' gan u n rhywbeth i ganiatau y 
PAWB (Pobol Atal Wylfa-B) yn syrfewyr Fisher 
Y Galeri ar Hydref 22. Germani fesur eu tir 

Dywedodd 
Dylan 
Morganar 
ranPAWB: 
"Rydym 
newydd glywed 
amdrychant 
Horizon am ragor 
byth o dir ar gyfer 
prosiect Wylfa Ba' r 
pwysau ar deulu 
Caerdegog, Llanfeche)l i 
orfodi gwerthu rhannau 
sylweddol o'u tir iddynt". 

ddy 
. radwyryn 

nnwysJill 
Gougho 

CND 
. Cyrnru, 

I LB Jill 
~% ,..:,-:' Evans .6~W'/ aelod 

0 

senedd 
op Plaid 

, Seneddwr Mark 
Deary o Blaid Werdd 

"Mae'n dda i ddweud body Iwerddon a Dr Carl Clowes. 

Hwyl y Chwaraeon: 
trenau niwclear di-stop 
Ar ol ymgyrch ddwys gan y 
Grwp Gweithredu yn erbyn 
Trenau Niwclear, y gred yn 
wreiddiol oedd bod 
cyhoeddiad wedi cael ei 
wneud na fyddai unrhyw 
drenau yn dudo tanwydd 
niwdear hesb ymbelydrol yn 
ystod Chwaraeon Olympaidd 
2012. Mae'r trenau niwclear 
hyn yn teithio' n gyson o fewn 
llathenni i dai, ysgolion ac 
ysbytai. 

Fodd bynnag, mae llythyr a 
anfonwyd gan yr Adran 
Drafnidiaeth yn awgrymu i' r 
gwrthwyneb. Y cwbl mae 

cwmni Direct Rail Services yn 
ei ddweud yw eu bod am 
ryddhau mwy o' r lein ar gyfer 
gwasanaethau teithwyr yn 
ystod y Chwaraeon, ac y gall 
cludiant niwclear barhau 
hefyd. 
Ers mwy na 30 mlynedd mae 
protestwyr gwrth-niwclear 
wedi ymgyrchu i atal cludo 
rhodenni tanwydd niwdear 
hesb mewn fflasgiau dur a 
leinin plwm o adweithydd 
niwclear Sizewell i gael eu 
halbrosesu yn Sellafield, 
Cumbria. 
Mae' r ymgyrch yn parhau. 
www.nonudeartrains.org.uk 

Niwciau Mawr, Arian Anferth 
0 dan oruchwyfiaeth enillydd Gwobr Heddwch Nobel, Barack Obama, mae'r 
Unol Daleithau yn symud i mewn i gyfnod o fodemeiddio niwdear a fydd yn 
golygu gwario mwy ar arfau niwdear nag ar unryw adeg ers blynyddoedd 
Rhyfel-Oer Reagan. Mae llawer o'r gwledydd eraill sydd ag arfau niwdearyn 
'diweddaru' eu harfogaethau hwythau, am gost gynyddol. Y n ol amcangyfrif 
ceidwadol gan y mudiad ymgyrchu Americanaidd www.globalzero.org, disgwytir i 
wariant ar arfau niwdear gan y naw gwlad sy'n i'r arfau hyn yn y degawd nesaf 
fod yn fwy na $ I thriliwn. 
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Bawd i fyny i'r Zero bawd i lawr i'r Countdown 
gynhyrchiad Astroturf. Y neges gan 
UDA i weddill y byd oedd: 'ond i chi 
gael gwared o' eh holl niwciau, fe 
ostyngwn ni nifer ein rhai ni i 4,000'. 
Mae'n gwadu cysylltiad a'r diwydiant 
cynhyrchu niwclear hefyd. A beth am y 
panel? Pob un wedi ei sodro wrth y 
status quo. At ei gilydd, ffilm gachu.' 

Er i'r ffilm Americanaidd fawr ei bri, 
Countdown to Zero, dderbyn 
adolygiadau 5-seren gan rai sylwebwyr, 
roedd llawer o'r gynulleidfa a fu'n 
sgwrsio o gwmpas stondin CND Cymru 
yng Nghanolfan Gelfyddydau 
Aberystwyth Arts Centre yn llawer llai 
cymeradwyol. 

Gan ddefnyddio tri achos posibl 
trychineb Kennedy (damwain, 
camgymeriad neu wallgofrwydd), 
dangosai' r ffilm yn fanwl sut y gallai' r 
fath drychinebau ddigwydd. Cafodd 
Jimmy Carter a Mikhail Gorbachev 
ddadlau eu hachos mewn cyfweliadau. 
Dadl y ffilm oedd y dylai gweddill y byd 
ddiarfogi gan ein bod, wrth gwrs, yn llai 
cyfrifol a mwy tebygol o ymateb i 
ysgogiad o'r fath ('tramorwyr' ydyn ni, 
wedi'r cwbl). Doedd dim son am y ffaith 
fod arfau niwclear yn eu hanfod yn arfau 
braw, a body rheini sy' n mynnu paratoi i 
ddefnyddio - a diweddaru -y fath arfau, 
felly, yn 'frawychwyr'. 

A bod yn deg, o leiaf cawsom wybod 
gan y ffilm nad dim ond 'brawychwyr' 
neu 'wladwriaethau aflywodraethus' 
sy' n fygythiad. Daeth y Rwsiaid felltith 
yna yn agos at gychwyn rhyfel niwclear 
ym 1995 trwy gamgymryd roced 
dywydd o Norwy am ymosodiad 
niwclear gan yr UD. Yn ffodus, gyda 
dim ond munudau i fynd, torrodd 
arlywydd yr Undeb Sofietaidd, Boris 
Yeltsin, bob rheol a gwrthod galwadau 
ei gadfridogion am ymateb graddfa
lawn. Y tro nesaf, efallai na fyddwn 
morffodus. 

Daeth y ffilm i ben a phanel trafod yn 
cynnwys y Frenhines Noor, Margaret 
Beckett, cyn-asiant y CIA Valerie Plame 
Wilson, a'r cynhyrchydd ac enillydd 
Oscar, Lawrence Bender. 

Sgrifennodd un a welodd y ffilm yn 
Aberystwyth, Alan Turner, at CND 
Cymru: 
'I mi, roedd y ffilm yn fath o 

Efallai mai' r dyfyniad mwaf diddorol yn 
y ffilm oedd eiddo' r Arlywydd 
Ahmadinejad o Iran sy' n gofyn: 'Os yw 
arfau niwclear yn beth da, yna rydyn ni, 
fel pawb arall, yn haeddu eu cael. Ond 
os ydyn nhw' n beth drwg, pam mae 
unrhyw un yn eu meddu?' 

Roedd rhai'n siomedig fod CND wedi 
hyrwyddo'r ffilm. Tra bod angen 
cynnal dad! ynglwn ag arfau 
niwclear, mae' r fath ffilmiau nid yn 
unig yn methu hyrwyddo achos 
diarfogi niwclear, gallant hefyd ei 
niweidio trwy gynnig y fath safbwynt 
ffals. Elenydd 

Canolfan Trident yn Aberdaugleddau? Dyddiadur 
Housmans 

Heddwch 
2012 Mae adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi 

gan Sefydliad Brenhinol y Lluoedd 
Unedig, The Security Implications of 
Scottish lndependence'1 yn trafod 
arfogaeth niwclear Prydain - sydd wedi 
ei lleoli ar hyn o bryd yn Faslane a 
Coulport yng ngorllewin yr Alban. 

Mae'n cydnabod y bydd penderfyniadau 
llywodraeth yr Alban yn chwarae rhan 
anferth ym mholisi niwclear Prydain yn y 
dyfodol. Mae Plaid Genedlaethol yr 
Alban yn bendant ei gwrthwynebiad i 
fod ag arfau niwclear wedi eu lleoli yn yr 
Alban a byddent yn ceisio cael gwared 
ohonynt yn sgil annibyniaeth. Meddai 
maniffesto' r SNP: 'Mae' n gwrthwynebiad 
i'r system arfau niwclear llident a'r 
olynydd a gynllunir iddo yn dal yn 
gadarn - does dim lle i'r arfau hyn yn yr 
Alban.'2 

Bydd hyn ynddo'i hun yn her i lywodraeth 
San Steffan. Gallai diarfogi' r Alban fod yn 
gyfystyr a Phrydain yn diarfogi oni ellid ail
leoli llident. Mae Canolfan Niwclear 
Faslane yn aber dwfn sy' n rhoi mynediad 
buan i For lwerydd, sy' n ei wneud o bwys 
strategol allweddol. Does dim canolfan 
arall ar gael gan y llynges lle gellid lleoli 
llident neu olynydd iddo. 

Mae' r adroddiad yn mynd yn ei flaen i 
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enwi Devonport ac, yn bwysicach i ni yma 
yngNghymru,Aberdaugleddau, fel yrunig 
safleoedd posibl ar gyfer safle niwclear 
newydd. Ymddengys fod y lle sydd ar gael 
ar gyfer y llongau tanfor a' u rhwydwaith 
gefnogol yn gyfyngedigyn Devon port 
Bernir y byddai symud y safle niwclear i 
Aberdaugleddau yn fater gwleidyddol 
sensitif a byddai ei symud i Gymru yn ei 
gwneud hi' n anodd cynnal cefnogaeth y 
cyhoedd yn sgil annibyniaeth yr Alban. 

Un ateb a awgrymir yw ailddylunio 
ergydion niwclear Prydain i gael eu saethu 
o'r awyr yn hytrach nag o longau tanfor. 
Byddai hynny nid yn unig yn ddrud ond 
'gallai achosi nifero anawsterau i' r DU o 
ran ei hoblygiadau i' r Cytundeb Ata1 
Ymlediad gan y byddai hyn, yn ei hanfod, 
yn creu arfogaeth niwclear newydd yn 
hytrach nag adnewyddu cyflenwad a oedd 
yn bod eisoes.' 

1 Mark Lynch, The Security Implications of 
Scottish Independence www.rusi.org/analysis/ 
cxmnentyy/refC 4DFOA2F39DM2/'Melncrafod 
amib),molywSef)'tlliadBreminolyGwasanaetfw 
Unedig(RUS~ sy'n)'Tl"©'ITY)'d ar)Tl°'dlw11 amdcfrffyn 
aaogelv.tlldciwedd.raf.' 

2 Maniffesto Plaid yr SNP, A Scottish G<wemment 
WakingforScot/ond(Caeredin,2011) 
www.rrmifesto.'!SJ!E5ll).c:cm 

gyda ChyfeiriadurHeddwch Byd~ng 

Mae'r 59fed rhifyn hwn yn cynnWfS 
Cyfeiriadur Heddwch Byd-eang sy'n 
rhestru mwy na 1,500 o fudiadau heddwch, 
amgylchedd a hawliau dynol cenedlaethol 
a rhyngwladol o bedwar ban. 
Nodweddion arbennig hefyd yn edrych ar 
reolaeth 
gymdeithasol a 
gwleidyddol ar 
ddefny9d 
technoleg, yn sgU 
200 mlwyddiant y 
1..J.Jdiaid. 
Maintpoced, yn ~ 
dangos wythnos 
ar y tro, gyda 
dyddiadau 
nodediga 
dyfyniad 
wythnosol. Mae'n cynnWfS calendrau, 
cynllunydd ar gyfer 2013 a gofod 
nodiadau. 

Pris: £8.95 a £1 y Dyddiadur o gludiant am 1-4 
Dyddiadur (dudiantam ddim am 5-9 Dyddiadur). 
Ar gael ar-lein gan ddefnyddio Paypal 
{~.housmans.corn/diary.phpneu anfonwch sieC 
(anan Y DU yn unig) yn daladwy i 'Housmans' gyda 
manylion eich archeb enw a chyleiriad at 
Housmans ' , Peace House, 5 Caledonian Road, KingS 
Cross, Uundain N1 9DX, UK t CY20 7837 4473 
e: shoo@housmaru;.oom 
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0 GYM RU I GREENHAM-' 1981 - 2011 

Cario Greenham Adre 
Dyna falch oeddwn i ymuno a d h , . 
30 mlynedd yn ol A dweud y e_c drau r daith O Gaerdydd i Gomin Greenham, 

. · gwir, oedd gen i ddim dd . 
y 'nghlust1au yn y streic ddur ond cefais fy . awy mynd- roeddwn I at 
gwych o Gaerdydd a Chasne dd S ngorfodi gan Y menywod heddwch 

wwy , ue Lent a Mary Crofton. 

Cerddodd Sue gyda'i mab 
b!wydd oed, Christopher, yr 
holl ffordd i Newbury. Yno, 
mynnodd y menywod eu bod 
am siarad a phennaeth y 
gwersyll a chadwyno'u 
hunain wrth y brif glwyd, ac 
felly y ganed y gwersyll 
heddwch. Yno y buont, yn 
bresenoldeb gerllaw canolfan 
dafl~grau Cruise niwclear yr 
UD, 1 gadw llygad ar ei 
harfau marwol a dweud wrth 
Y byd am y peryglon a oedd 
yn llechu y tu 61 i' r ffens 
wifrau. 

Fe gerddon nhw i brotestio 
yn erbyn bygythiad arfau 
niwclear i'n planed, ac yn 

Ymunwch a'r 
Ymgyrch 
dros 
Ddiarfogi 

, N iwclear! 
Ymunwch ag CND Cymru a 
chefnogwch y mudiad 
ymgyrchu di-blaid wleidyddol 

, ~~1\ , mwyaf ar gyfer pobl gyffredin ~, 
erbyn y llywodraeth Donaidd /x"'~~~/{ 
a'rYsgrifennyddAmddiffyn, AJ/!J'- .7)<!_..r i

, I\\\ yn ywlad. 

~ ~ ~ -\~ ., Mae ~ND Cy~r~ yn cwmpasu 
_ ~~ J grwp1au ac unigohon a all gyfrangi 

e,. 1 "" 1i ar ba lefel a fynnant - o ddarllen 
Michael Heseltine, a 
ddygodd y tir comin hardd 
oddi wrth y bob!. 

Cofio, dawnsio a chanu 
Daeth y dathliad 30 mlwyddiant ar y 
3ydd o Fedi a phennod yn yr hanes 
dramatig hwn i ben. Amlin ell odd Jean 
Hutchinson y brwydrau cyfreithiol a 
yrnladdwyd yn y llysoedd. Dangoswyd 
I Carry Greenham Home I a ffilmiwyd dros 
gyfnod o rai wythnosau ym 1982, a 
ddangosai sut y gweddnewidiodd y 
gwersyll fywydau'r menywod a oedd yn 
byw yno. Buom yn dawnsio o gwmpas yr 
ardd heddwch sy'n gysegredig i Helen 
Thomas, y fenyw ifanc o Castell Newydd 
Emlyn a Jaddwyd mewn damwain ffordd 
yn Greenham, a gwrando ar ganeuon 
heddwch gan C6r Cochion. 

Cofleidio llwyddiant 
Roedd bod wedi cynnal presenoldeb di
dor yn y gwersyll am 19 blynedd yn 
orchest ryfeddol. Dioddefodd miloedd o 
fenywod galedi, carchar, tywydd garw, 
troi allan, a ymateb treisgar gan yr 
heddlu, y Weinyddiaeth Amddiffyn a'r 
wasg. Roedd y diwrnod y gadawodd y 
taflegryn Cruise olaf yn cyfiawnhau eu 
holl aberth. Brwydrodd y menywod 
wedyn i adhawlio'r tir comin, ac ennill 

:Y,~...J, :i 'heddwch' a thrafod materion 
~ V;(~ I ~ gyda ffrindiau a chydweithwyr, 

-
1 
i ~ - sgrifennu llythyron, mynd ar 

buddugoliaeth ysgubol pan wylnosau tawel a phrotestiadau, 
orchmynnoddybarnwri'rWeinyddiaeth hyd at fynd ati i ddiarfogi taflegryn 
Amddiffyn symud y ffens ac adfer y tir i'r yn ddi-drais! 
bob!. 

Gadewch i ni weithio gyda'n 
Fedrwch chi ddim lladd yr ysbryd 
Roedd Comin Greenham yn tywynnu fel gilydd i adeiladu byd cynaliadwy 
coelcerth i weddill y byd, a daeth wedi ei reoli gan heddwch a 
menywod o bed war ban i ymuno a'r chyfiawnder gwirioneddol. 
gwersylla'rym~chigreubydgwelli'w Gadewch i ni wneud arfau dinistr 
plant. Roedd miloedd o fenywod eraill yn torf ol , d' d 
falchigefnogi'rgwersyllheddwchacyn - a r esguso ion am anynt 
aml, daethant yn fwy gwleidyddol trwy - yn rhywbeth o' r gorffennol. 
ddysgu am y gweithredu a'r achosion llys Pobl gyffredin yw'r arch-bwer - y 
yngysylltiediga'rgwersyllmilwrol.O 99%- sy'n cael ei anwybyddu a'i 
ganlyniad i'w hymdrechion, mae Comin ddiystyru yn y byd! 
Greenham heddiw yn werddon, gyda 
merlod gwyllt, blodau gwyllt prin, ac ieir 
bachyrhaf. 

Menywod o Gaerdydd a Chymru a 
Jansiodd yr ymgyrch hanesyddol hon, a 
dyma nhw n61 yn Greenham yn arwain y 
dawnsio a'r canu, yn ymfalchlo yn eu 
cyfraniad at heddwch byd-eang. 

Cyfraddau Aelodau: 
£30 par cyflogedig; £20 oedolyn; £ 15 
digyflog;£ I 0 digyflog, pensiynwyr, ieuenctid a 
myfyrwyr. 
Sieciau'n daladwy i 'CND Cymru' . 

danfonwch i: Aelodaeth ac Aelodau CND 
Cymru 9,Rhiw Briallu, Llanbadarn Fawr, 
Aberystwyth SY23 3SE 
01970 626 740 

Ray Davies e: : michael.freeman9@btinternet.com 

HEDDWCH SS ♦ GAEAF 2011-12 
TUDALEN 9 



---DYD D IADAU DYDDIADUR 
Nos Fercher 23 Tachwedd, 18:30 • 21 :30 
CAERDYDD, DartithfaJulian Hodge, Prifysgol 
Caerdydd,CFI03EU 
Cyfarfod Cyhoeddus, 'Do we really want to 
succeed In Afghanistan?' 
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru sy'n 
cyflwyno'r ddarlith hon gan y Barwn 
Robertson o Port Ellen . Bydd y rhai hynaf yn 
eich plith yn ei adnabod yn well fel George 
Robertson, AS Llafur gynt a chyn 
Ysgrifennydd Amddiffyn, a wedyn fel 
Ysgrifennydd Cyffredinol NATO. Er mwyn 
darllen am ei hynt ers y dyddiau hynny, ewch i 
Wikipedia • www.en.wikipedia.org/wiki/ 
George Robertson. Baron Robertson of Pon Ellen 
Am fanylion y digwyddiad 
t: 029 2022 8549 
e: naomiblight@wcia.org.uk 
w:www.wcia.or::i:.uk 
f: www.facebook.com/ 
event.php?eid= 141146702652126 

Dydd Gwener 251achwe dd 7yh 
BIWMARIS Canolfan lorwerth Rowlands, Egfwys 
y Santes Fair a Sant Nicholas : Sgwrs gan y 
Parch. John Butler ar ei ymweliad diweddar a 
Phalestina. 
w: www.bangorpeace.eo.uk/ 
f: www.facebook.com/groups/306 I 8466713/ 

DyddSadwm26Tachwedd, 10-.30-13:30 
WRECSAM, canolydref-y brif stryd siopa 
SesJwn oddosbarthu taflenni, Gogledd Cymruyn 
erbyn Toriadau 

Yr ymdrech fawr olaf i ennill cefnogaeth cyn yr 
orymdaith a phrotest a, y 30ain o Dachwedd 
f:www.facebook.com/ 
event.php?eid-27 1079542933509 
f: www.facebook.com/groups/ I 17965788249817/ 

Dydd Uun 28 Tachwedd, 7yh 
BANGOR Ty CWrdd y Cryrrwyr, Stryd y Deon 
Sgwrs a llunlau gan Nickjewitt ar ei ymweliad 
ii Uganda a Kenya yn yr haf ac ar faterion 
mwy cyffredinol yn ymwneud ii Dwyrain 
Affrica ac ardal y Llynnoedd Mawr. 
Cyfarfod o Grwp Heddwch a Chyfiawnder 
Bangor ac Ynys Mon. 
w: www.bangorpeace.eo.uk/ 
f: www.facebook.com/groups/306 I 8466 713/ 

Dydd Mercher 30 Tachwedd 11 :30- 15:00 
WRECSAM, Sgwary Frenhines, LLI 3 
Gorymdaith a Phrotest yn erbyn y Toriadau, 
Gogledd Cymru yn erbyn Torladau 
Ymgasglu tua chanol dydd yn Sgwar y 
Frenhines cyn gorymdeithio o amgylch canol y 
dref - gan orffen wrth gerflun y glowr yn 
Stryd yr Arglwydd. Ymlaen i Theatr Bychan 
Pare y Gelli er mwyn cynnal cyfarfod gyda 
siaradwyr gwadd. Mae lle i 170 yn y theatr ac 
mae mynediad i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn 
yn rhwydd ond dim ond lle i ddwy gadair 
olwyn sydd. 
f: www.facebook.com/ 
event.php?eid = 281820201858068 
f: www.facebook.com/groups/ 
I 17965788249817/ 

Olwen Davies 
Clywsom y newyddion trist fod Olwen 
wedi marw yn dawel yn Ysbyty 
Bronglais, Aberystwyth. 

Bydd ll awer ohonoch yn gyfarwydd ag 
Olwen trwy CND Aberystwyth a 
Rhwydwaith Heddwch Aberystwyth, fe l 
un o hoelion wyth CND Cymru (yn ls
gadeirydd am 20 mlynedd) a 
chynrychiolydd Cymru ar Gyngor CND 
Prydeinig (ac ar y Grwp Cynghorol 
Rhyngwladol) yn ogys tal a' i gwaith dros 
Broj ect Plant Chernobyl. Cefais y Fraint o 
a lw Olwen yn gydymaith a 
chydymgyrchydd am flynyddoedd lawer. 

Roedd O lwen yn fenyw benderfynol a 
llawn bywyd bob amser. Roedd ei theulu' n 
hanu o Flaenpennal, Ceredigion. Er e i bod 
yn Gymraes o ran calon ac ia ith, treulioedd 
ei blynyddoedd cynnar yn yr O ld Kent 
Road, Llunda in lle ' r oedd ei theulu yn rhan 
o ddi wydiant gwerthu llaeth Cymry 
Llunda in. Dywedodd Olwen fod e i mam 
wedi dweud wrthi ei bod wed i canu erioed, 
hyd yn oed yn faban. Yn ddiweddarach. 
dychwclodd i Gymru - ym 1939, dwi ' n 
credu - a mynychu ysgol T regaron. Yn 
wraig ifanc gerddorol, cafodd ei chefnogi i 
fynd i' r coleg a dilyn gyrfa ganu. Bu·n byw 

mewn gwledydd tramor am rai 
blynyddoedd, gan weithio am gyfnod fel 
cyfieithydd (a chanu) i'r CU yn Rhufain. 

Pan aeth ei mam yn fethedig yn y I 980au, 
dychwelodd Olwen i Gymru drachefn a 
gofalu yn dyner a diflino am Mary. Bu' n 
dysgu canu ym Mhrifysgol Aberystwyth 
hefyd. Roedd yn adnabyddus yn y dre am 
ei dull unigryw o wisgo (byddai ' n gwneud 
ei dillad ei hunan) ac am ei hetiau a' i 
gemwaith CND. 

Mae calon ymgyrchol Olwen dros heddwch 
a chyfiawnder- a byd di-niwclear - yn 
adnabyddus. Cofiaf ddosbarthu taflenni yn 
y dref gyda hi ym 1986 i alw sylw at uyl 
Cymru Ddi-niwc lear yng Nghanolfan 
Gelfyddydau Aberystwyth. Roedd hi wedi 
gwisgo fel Margaret Thatcher- a finnau fel 
parot (syniad Olwen). Mynychodd rhyw 
2,000 o bobl yr uyl y flwyddyn honno -
roedd cyfraniad hefyd am · Aoteroa Ddi
niwclear ' a oedd newydd e i chyhoeddi ar y 
pryd , os cofiaf, Wrth gwrs, roedd 
cerddoriaeth yn y gynhad ledd - gwnaeth 
O lwen yn siur o hynny. 

Ymwelodd Olwen ii ' r Undeb Sofietaidd 
gyda'r ddirprwyaeth heddwch, ac fe'n 

Dydd Mercher 30Tachwedd 12.-00 
CASIDYDD 
Dciwmod chanOlyngaws 
Casgtu Neuadd y Ddinas Caerdydd Rall 13:00 
Stacfrwm SWAUC, GerddiSophia,CFI I 9XR. 
Torrwch Trident · Dim Pensiynau! 
e: cardiffagainstthecuts@groups.facebook.com 
f: http://www.facebook .com/groups/ 
cardiffagainstthecuts/ 

DyddSadwm3 Rhagfyr, 14.00 
UANDUDNO, Neuadd Eglwys Fethocfistaidd 
Sant loan, Stryd Mostyn, 
Sgrechlan Mud-Effeithlau Profi Cerbydau Awyr 
Di-griw (Dronau) yng Nghymru. 
Ffilm a sgwrs gyda Dave Webb, Cadeirydd CND 
Uoegr, a Jill Gough, CND Cymru. Mynediad am 
ddim. Trefnwyd gan Grup Heddwch Sir Conwy. 
Manylion wrth Chris Jones 
e: chris joney@hotmail.com 

Nos Fawrth 6 Rhagfyr, 19.00 
UANFOISl; Neuadd y Pentre( (mae Uanfoist 
hanner milltir o'r Fen111). 
Cyfar(od Cyhoeddus, Palest.elna a'r Cenhed/oedd 
Unedig 
Mae llys-gennad Palesteina. yr Athro Manuel 
Hassassian, ar ymweliad a Chymru, a bydd yn 
siarad am Balesteina a' r Cenhedloedd Unedig, 
yng nghyd-destun y cais diweddar am gydnabod 
cenedl Palesteina sydd ger bron y CU ar hyn o 
bryd - cais y mae Israel ac Unol Daleithiau 
America ill dau yn danbaid yn ei erbyn. Mwy o 
fanytion i ddilyn. 
e: Mike.Gatehouse@phonecoop.coop 

cynrychiolodd mewn cynadleddau Diarfogi 
Niwclear Ewropeaidd. Pryd bynnag y 
byddem ar wrthdystiad, mewn cynhadledd 
neu gyfarfod, byddai Olwen yn ei hannog i 
ganu. Byddai' n taro can brotest yn hyderus 
a ninnau, yn swil i ddechrau ond, erbyn 
diwedd y pennill, yn hyderus ac yn magu 
nerth o'r gerddoriaeth, yn ymuno ii hi. 
Rwyf wedi canu (fel protestwraig) ochr yn 
ochr ag Olwen mewn digwyddiadau yn 
Aldennaston, Molesworth a Greenham ac 
ar strydoedd Llundain, Caerfyrddin, 
Aberystwyth, Breudeth, Caerdydd ac yn 
Nhrawsfynydd. Wrth sgrifenn u am Olwen, 
rhaid hepgor mwy na ' r hyn y gellir ei 
gynnwys! 

Pan ddywedais wrth gyfaill Olwen, Bruce 
Kent, nad oedd h i gyda ni mwyach, 
ysgrifennodd yntau : ' menyw anorchfygol . 
.. bydd hi ' n dal i ganu rywle.' 

Jill Gough 

Roedd Olwen am i'w 'hangladd' fod yn 
un dawel ac, yn lle hy nny, roedd am i ni 
gynnal 'Parti Ohven' - yn Amgueddfa 
Aberystwyth (amser a dyddiad i'w 
cadarnhau). Fe fydd cerddoriaeth, wrth 
gwrs. Os hoffech wybod y manylion, da 
chi, cysylltwch a CND Cymru (tud.2) 
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