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ANNIBYNIAETH l'R ALBAN a DIARF0GI NIWCLEAR 

Posibilrwydd o bleidlais le yn rhoi 
siaced Trident ar f achyn shigledig 
Meddai David Mackenzie o Trident Plougshares: 
Gyda phleidlais le yn 
refferendwm mis Medi yn 
edrych yn fwyfwy posibl, 
mae siaced Trident ar fachyn 
simsan. 

Bu diarfogi niwclear yn uchel 
ar agenda annibyniaeth fel 
un o'r elfennau allweddol sy'n 
gwthio'n gweledigaeth ar gyfer 
yr Albany tu hwn i ddiwygio 
cymdeithasol Llychlynaidd 
ei naws, clodwiw, at rywbeth 
mwy radicalaidd. Mae cred 
gynyddol hefyd nad mater o 
fod yn NIMBY yw gwrthwynebu 
Trident. Os lluchiwn ni Trident 
allan o'r Alban, does unlle arall 
iddo fynd. 

Llywodraeth yr Alban yn gryf, 
gan ddweud nad yw cael 
gwared o Trident yn destun 
trafod. 

Mae safle'r SNP ar NATO yn 
ddryswch ac yn destun pryder, 
and calondid oedd clywed 
Nicola Sturgeon, fel dirprwy 
arweinydd ein llywodraeth, yn 
ymlynu mar gryf wrth achos 
diarfogi. 

Does dim o hyn yn 
ddamweiniol. Wnaeth Trident 
ddim digwydd ymddangos <:1r 
yr agenda, ond o ganlyniad i 
waith caled a dygn gan lawer 
o bobl. Rhaid atgoffa darpar-
gynrychiolwyr etholedig mewn 

Pan wnaeth San Steffan ymgais Alban annibynnol dros ar 61 
garbwl i gyplysu Trident a tro bod ganddynt etholwyr 
chwestiwn y bunt, ymatebodd sy'n gwylio pob symudiad o'u 
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heiddo i sicrhau eu bod yn 
para i sefylf yn gadarn yn erbyn 
Trident. 
Rhaid cadw'r mater yn llygad y 
cyhoedd hefyd. Er mai dim and 
30 milltir sydd rhwng Faslane/ 
Coulport a Glasgow, maent 
o'r golwg i bob diben. Cyswllt 
pennaf y rhan fwyaf o bobl a 
Trident yw'r confois arfau. Mae'r 
rhwydwaith monitro, Nukewatch 
UK, wedi dyblu eu hymdrechion 
i olrhain symudiadau'r confois a 
rhybuddio'r cyhoedd. 

0 ganlyniad, mynegir pryderon 
cynyddol gan gymunedau 
ar hyd eu llwybr. Mae'n hen 
bryd gwrthod gadael i'r traffig 
dychrynllyd yma sleifio ar hyd 
ein ffyrdd; dylem, yn hytrach, 
ganu cyrn arnynt a'u herlid. 

N0 
SCQTLAND·-~ 

Mae angen mynd 
i'r afael ag un 
mater pwysig 
arall. Dylai'r 
diddordeb byd
eang sylweddol 
yn effaith bosibl 
diarfogi'r DU 
trwy gyfrwng 
annibyniaeth 
i'r Alban fad yn 
fwy llafar. Rhaid 

YE·S . 
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i ni ddarbwyllo'r 
buddsoddwyr 
rhyngwladol hyn 
bod eu cyfraniad 
a'u cefnogaeth 
yn hanfodol, yn ► 
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◄ddelfrydol trwy ddirprwyaethau 
i senedd Holyrood a 
datganiadau o gefnogaeth 
a chyhoeddusrwydd eang. 
oeuai hynny hefyd a'r budd 
o'n cysylltu ni a'r byd ehangach 
hwnnw y tu hwnt i blwyyfoldeb 
cosa nostra'r Gorllewin. Mae 
ystryw cadw'r-bunt-am-gadw
Trident yn codi'r cwestiwn o 
ba mor bell yr aiff llywodraeth 
Llundain i gadw'r status quo 
niwclear. 

Mae rhai'n tybio y bydd crombil 
tywyll y wladwriaeth yn troi at 
ei harfogaeth o driciau budr a 
bygythiadau brawychus. Mae 
eraill yn credu bod y dasg yn 
rhy fawr, yn rhy chwyldroadol 
- calliwch nawr, bois! Ond mae 
'na hefyd elfen sylweddol o'r 
sefydliad, yn cynnwys aelodau 
cyfredol o'r sefydliad milwrol 
a rhai sydd wedi ymddeol, a 
fyddai'n ddigon hapus i weld 
y DU yn cael gwared o symbol 
hynafol, diddefnydd a drud, heb 
iddyn nhw ddioddef cael eu 
beio gan y Daily Mail. 

Dim ond dyfalu allwn ni. Os 
na wyddom, beth ddylem ei 
wneud? Dewis peidio a gwthio'r 
drws am ein bod yn credu 
ei fod ar gau am byth, neu'n 
poeni bod rhywbeth erchyll y 
tu 61 iddo? I fi, gwthiad yw'r 
unig ddewis. Rydyn ni'n ennill 
bob ffordd. Mae senario o 
erchyllbeth y tu 61 i'r drws 
yn golygu'r cam hollbwysig 
0 ddatgelu realiti creulon a 
didrugaredd gwladwriaeth sy'n 
barod i fygwth llofruddiaeth 
dorfol er ei budd ei hunan. 

Mae gwthiad effeithiol yn 
~oi'n dymuniad i ni. 
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ARFAU NIWCLEAR PRYDAIN 

Pohl nid Bomiau 
Ma~'r llywodraeth yn hawlio nad oes ganddi arian, ond mae 
ar fm ymrwymo i wario £100 biliwn ar system arfau niwclear 
n~~dd tra:n dal i fwrw ymlaen a'i thoriadau. Gwerir £6.6 
m1hwn ~ arian cyhoeddus ar arfau niwclear bob dydd ym 
~hrydam. Dylid b~ddsoddi:r arian yma mewn pobl - ar ofal 
1echyd, addysg, ta, neu ynm, er enghraifft. Mewn geiriau eraill, 
ar bethau mae arnom eu hangen. 

Cynhyrchwyd adroddiad wleidyddion tan 2016, pan 
newydd, People not Trident: benderfynir i fwrw ymlaen ai 
the economic case against peidio, i egluro'u barn. 
Trident Replacement, ar y cyd 
a mudiadau yn cynnwys yr 
NUT, Greenpeace a Cadwch 

Mae dadl refferendwm yr Alban 
yn dal i gadw Trident dan sylw. 
Gallai Medi'r 18fed gynnig y 
cyfle cyntaf erioed i'r bobl eu 
hunain bleidleisio i gael gwared 
o arfau niwclear, gosod esiampl, 
a rhoi'r ddynolryw ar y ffordd 
tuag at fyd di-niwclear. 

Ein GIG yn Gyhoeddus. Mae'n 
dangos sut y gellid gwario £ 100 
biliwn i newid bywydau pobl. 
Mae'r rhagarweiniad gan yr 
economegydd Michael Burke 
yn pwysleisio buddiannau 
uniongyrchol y buddsoddiadau 
amgen hyn, a'u effaith positif, hedd>we1 thredu: 
tymor-hir ar yr economi. 

Gell id cyflogi 150,000 o nyrsys 
newydd, adeiladu 1.5 miliwn 
o dai fforddiadwy, neu dalu 
taliadau hyfforddi 4 miliwn o 
fyfyrwyr. Gellid creu 2 filiwn o 
swyddi, yn hytrach na'r 7,000 
sy'n cael eu cynnal ar hyn o 
bryd gan wariant o £100 biliwn 

Lawrlwythwch yr adroddiad 
(http://tinyurl.com/oj4gwel) neu 
e: enquiries@cnduk.org 
t: 020 7700 2393 am gopi. 

Dilynwch CND Cymru ar 
Facebook a Twitter am fwy o 
ffyrdd y gellwch chwarae rhan 
yn yr ymgyrch i gael gwared 
o Trident! 

ar arfau niwclear. 
Mae 193 o wledydd 

Mae arolwg barn 
a wnaed gan y 
Guardian eleni 
yn dangos pa 
mor ddigyswllt 
a'r etholwyr yw'r 
llywodraeth (a'r 
wrthblaid) ar y 
mater yma. Doedd 
79% o'r ymatebwyr 
ddim yn credu bod 
angen olynydd i 
Trident. Mae gan 

yn y byd. 

a 

Dimond 
naw wedi 
cael arfau 
niwclear. 
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TRIDENT 

Sgrif ennwch ar Sgarff binc wyth milltir o hyd? 
unwaith i Atal Mae pobl ledled Ynysoedd arfau niwclear er na fu pleidlais 

Prydain wrthi'n gweu sgarff ar hyn eto. Bydd y Senedd yn 

Trident! heddwch 8 milltir o hyd i penderfynu'n swyddogol a 
ymestyn rhwng y Sefydliadau ddylid olynu Trident ai peidio 

hedd>we1thredu: Arfau Atomig (SAAau) yn yn 2016. 
Aldermaston and Burghfield ar Ymunwch a Gwau yn erbyn 

1. Sgrifennwch at eich AS i Ddydd Nagasaki, y 9tec1 o Awst. Arfau, a gwau neu grosio'ch 
ofyn am sicrwydd ysgrifenedig 

Y ddau SAA hyn sy'n dylunio, darn pine 60x100cm dros 
y bydd yn gwrthwynebu 

heddwch. 
olynydd i Trident ac yn galw cynhyrchu a chydosod 

I am ddadgomisiynu'r taflegrau ergydion taflegrau niwclear Mwy o wybodaeth: 
a'r llongau tanfor Trident Prydain. Mae llywodraeth San www.woolagainstweapons.co.uk 

\ 
presennol. Defnyddiwch y Steffan wedi bod yn gwario ar Cysyllter a: e campaigns@ 
wybodaeth yn y rhifyn hwn o adeiladu cyfleusterau newydd cnduk.org neu t 020 7700 2393 

I heddwch neu gweler ar y safleoedd ers 2002, gan Cyfarwyddyd ar Gwau yn erbyn 
www.cnduk.org recriwtio staff i brofi, dylunio ac Arfau: http://tinyurl.com/lufuhc5 

adeiladu'r genhedlaeth nesaf o ActionAWE: www.actionawe.org 
2. Gofynwch i'r AS gefnogi ac 

Mae arfau niwclear yn droseddol: arwyddo'r Cynnig Dyddiad Buan 
EDM 150 ar Olynu Trident 
(http://www.parliament.uk/ Ffoniwch yr heddlu! 
edm/2013-14/150) sy'n galw ar Wythnos o Welthredu gan hall arfau niwclear Prydain, a 
y llywodraeth i ddileu cynlluniau Action AWE 1 - 7 Gorff 2014 chychwyn ar y broses hir-
i gomisiynu llongau tanfor 

Rhwng Gorffennaf 1 af a'r 7fed, 
addawedig o ddiarfogi niwclear 

niwclear newydd yn lie Trident, go iawn. Byddai hyn yn cyflawni 
gan ddadlau'r achos ar sail bydd dinasyddion cydwybodol 

dyletswyddau rhyngwladol 
diogelwch a gwariant. ledled gwledydd Prydain 

Prydain o dan Erthygl VI o'r 
Cyfeiriad post eich AS: Ty'r yn mynnu fod swyddogion 

Cytundeb Ata l Ymlediad (CAY). 
Cyffredin, Llundain SW1A 0AA y gyfraith yn sicrhau bod 

Ni allwn ni, y cyhoedd, ganiatau 
Cysylltwch yn rhad ac am ddim ymchwiliad heddlu i'r gwahanol 

i'n llywodraeth a'r lluoedd 
ar: www.writetothem.com droseddau (yn erbyn y 

arfog, o dan rhyw 'Hawl y 
Da chi, rhowch wybod i CND ddynoliaeth a throseddau 

Garon' hynafol, ddal i baratoi 
Cymru os cewch ateb, boed yn rhyfel) mae pobl yn cynllunio 

ar gyfer llofruddiaeth dorfol. 
bositif neu fel arall! ac yn paratoi ar eu cyfer yn SAA 

Mae bygwth defnyddio arfau Aldermaston a SAA Burghfield 
niwclear yn drosedd ryfel, yn 

3. Lawrlwythwch yr adroddiad, yn Berkshire. 
erbyn y ddynolryw a heddwch. 

People not Trident, o http:// 
Byddant yn mynnu y dylai'r 

Ymunwch, da chi! Gall hyn fod 
tinyurl.com/oj4gwel neu gyda grwp o ffrindiau a chyd-
e: enquiries@cnduk.org heddlu gyflawni eu dyletswydd 

ymgyrchwyr neu ar eich pen 
t: 020 7700 2393 yn ddiduedd, er lies y cyhoedd, 

eich hun. 
am gopi trwy'r post. trwy ymchwilio i'r troseddau 

hyn. Mewn cyfundrefn gyfiawn Mae papurau cefndir, mwy o 
Dilynwch CND Cymru ar a democrataidd, byddai wybodaeth, a phatrymluniau 
Facebook a Twitter am fwy o hyn yn arwain at orchymyn oil ar gael ar-lein: 
ffyrdd y gellwch chwarae rhan gan y llysoedd yn gorfodi'r e: info@actionawe.org neu 
yn yr ymgyrch i gael gwared llywodraeth a'r lluoedd arfog admin@actionawe.org 
o Trident! i ostwng statws parodrwydd t: Angie: 01547 520 929 -TUDALEN 4 HEDDWCH0 61 HAf 2014 
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CRYNODEB NEWYDDION CYMRU 

Dweud Na wrth NATO 
Mae NATO yn rhwystr 
cynyddol i heddwch a 
diarfogi byd-eang. Ers 
diwedd y Rhyfel Oer, mae 
NATO wedi ailddyf eisio'i 
hun fel arf a ddefnyddir gan 
rai o aelodau'r 'gymuned 
ryngwladol' i amddiffyn 
'rhyddid a diogelwch'. 

Mewn gwirionedd, cyfrwng yw 
NATO sy'n hwyluso defnyddio 
trais, o dan arweiniad yr UD, er 
budd i'r cyfoethog a'r pwerus. 
Mae'n ochrgamu'r Cenhedloedd 
Unedig a chyfraith ryngwladol, 
yn sbarduno a hyrwyddo 
militareiddio, ac yn cynyddu 
gwariant ar arfau. Gwledydd 
NATO sy'n gyfrifol am 75% o 
wariant milwrol y byd. 

Mae paratoadau ar y gweill 
ar gyfer amrywiaeth o 
weithgareddau gwrth
NATO ddiwedd mis Awst a 

mis Medi pan fydd NATO'n 
cynnal ei uwch-gynhadledd 
nesaf (Gwesty'r Celtic Manor, 
Casnewydd, 4 - 5 o Fedi). 
Mae cynghrair ad hoe o 
weithredwyr heddwch wedi 
bod yn cwrdd yn gyson i 
gynllunio gwrthdystiadau. 
Mae cynghrair o ymgyrchoedd 
Ewropeaidd gwrth-NATO yn 
cynllunio 'Uwchgynhadledd 
Amgen' y penwythnos blaenorol 
(fel a ddigwyddodd mewn 
tair uwchgynhadledd NATO 
flaenorol). 

hedd>we1thredu: 
Da chi, arwyddwch ddatganiad 
Protest Uwchgynhadledd 
NATO yn www.nonatonewport. 
org neu ebostiwch 
nonatonewport@gmail.com 
Mae digwyddiadau codi-arian 
yn parhau yng Nghasnewydd a 
threfnir mwy (gweler Dyddiadau 
Dyddiadur, tud. 23). 

______________ ,.._r-w.....,. ------......-...,., 

Bruce yn Lledaenu'r Ne2es 
Ar 61 cyfarfodydd cyhoeddus Bruce Kent yn Liandudno a 
Chaerdydd, bu'n ysbrydoli cyfarfodydd gorlawn eto yn Y gwanwyn, 
~ Wrecsarn, Hwlffordd ac Abertawe. 
HEDDWCH0 61 HAF 2014 

Y Daith Faith 
i Gasnewydd 
Bydd gwrthwynebiad lliwgar 
a byrlymus i gynghrair 
arfau-niwclear NATO yn 
ymdroelli'n bwrpasol 
trwy Gymru yn ystod mis 
Awst, gan ymlwybro'r 
ffordd i lawr i Gasnewydd 
i gyhoeddi'r neges 'Cymru: 
NA i NATO - Na i Ryfel' wrth 
i Uwchgynhadledd NATO 
gyrraedd. 

Bydd cerddwyr a beicwyr dros 
heddwch yn cerdded neu'n 
beicio cyrnaint neu cyn lleied 
o'r ffordd ag y dymunant, am 
gyfnodau neu'r holl ffordd 
trwy Gymru. Os ydych am i'ch 
ardal chi fod ar fap y daith 
heddwch, hysbyswch Marie 
Walsh ar fyrder o sut y gallwch 
helpu. Mae galw hefyd am bobl 
i drefnu, codi arian, sgrifennu, 
lletya, canu, gwneud baneri, 
rhwydweithio a mwy. 
Byddwn yn mynd a'r neges i 
bob pentref a thref ar y ffordd. 
Efallai eich bod yn aelod o grwp 
cymuned, undeb llafur, cape! 
neu eglwys, plaid wleidyddol, 
grwp ymgyrchu neu grwp 
heddwch a chyfiawnder a 
allai groesawu'r cerddwyr a 
chyfarfodydd stryd, rariau, 
cerddoriaeth ac areithiau. 

hedd>we1thredu: 
Diddordeb? Cysylltwch a Marie 
Walsh Na i NATO Cymru: 
t: 01495 220 400 
e: marie@riseup.net 
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CRYN0DEB NEWYDDI0N CYMRU 

Gwylio Chi'n Gwylio Fi 
Mae awyrennau di-beilot c~nyddol ynglyn a'r hyn sy'n yn 2002, ni ddatblygwyd yr un 
sb'io a thargedu Wat~h~eeper digwydd Y~ Mharc Aberporth defnydd an-filwrol i ddronau ym 
yn dal i gael eu 'prof1 a u ac y bydda1 n well gan lawer o Mharc Aberporth. 
gwerthuso' gan gwmni bobl weld Llywodraeth Cymru'n 
QinetiQ, Pare Aberporth, ar buddsoddi arian cyhoeddus 
draws ffurfafen Cymru. mewn busnesau lleol. Byddai 

. . hynny'n debycach o sicrhau 
Ym m1s Ebnll: _cyhoeddwyd Y dyfodol pobl gyffredin - nid 
bydd ~2.5 millwn pellach yn cael cwmn'iau trawswladol sy'n 
e1 wano gan Y WA ym Mh~r~ dibynnu ar ansefydlogrwydd 
Aberporth, ar ben y £21 m11iwn cynyddol y byd am eu helw. 
o arian Llywodraeth Cymru a 
wariwyd eisoes. Tra bod pobl Roedd y digwyddiad yn 
leol yn cyfrif mai 30 o swyddi tanlinellu anwybodaeth y 
(rhan- a llawn-amser) a 'grewyd' cyhoedd am y dadleuon 
gyda'r arian hwnnw, dywed a'r gyfrinachedd ynghylch 
papurau newydd '50-100' gweithgareddau ym Mharc 
(addawyd '1000 o swyddi' yn Aberporth. Mae aelod o fwrdd 
wreiddiol). Mae llawer yn cytuno Theatr 8yd Bychan wrthi'n ceisio 
fod y £2.5 miliwn yn rhodd arall cael QinetiQ i gynnal diwrnod 
eto i gwmn'iau preifat tra bod agored. 
Ceredigion yn dal i ddisgwyl 
am swyddi gwirioneddol 
gynaliadwy. 

Mewn digwyddiad gorlawn, 
a lifwyd yn fyw, o'r enw 'Who 
Controls the Drones in my Sky?' 
gan National Theatre Wales a 
Theatr 8yd Bychan yn Aberteifi, 
roedd yn amlwg bod pryder 

Pe bai'n digwydd, byddai 
Rhwydwaith Ymgyrch Dronau 
Cymru yn pwyso am gyfle i 
arddangos effeithiau rhyfela a 
dronau, nid dim ond y dronau 
arfog eu hunain, ond effaith 
ysbfo ar gymunedau, eu 
targedu, eu rheoli a'u brawychu. 
Syniad arall a ddeilliodd o'r 

~~ _) 
r--~\ j w l ~1 

noson oedd cael 
gafael ar 'ddr6n 
cymunedol' i'w 
ddefnyddio gan 
bobl leol. 
Mae'r Aelodau 
Cynulliad lleol 
a'r AS dros 
Geredigion fel 
pe baent yn 
dal i gredu mai 
amcan project 
Aberporth ~ I 

- yw datblygu 

\ 
dibenion 'sifil' 

\ ,. -
·o. a rllo/'r haw/ I law farwol 1h I dronau. Er 

ae law, o ·, nefoedd /' ""' 
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Mae ymgyrchwyr yng ngogledd 
Cymru yn cynllunio cyfres 
o weithredoedd i hysbysu'r 
cyhoedd ar 61 clywed bod 
Watchkeeper (sy'n cael ei brofi 
yn Aberporth) a Global Hawk -
dr6n mawr milwrol a weithredir 
gan Awyrlu a Llynges yr UD 
- yn mynd i lanio yn Llanbedr. 
Mae adenydd Global Hawk 
yn 40m o led a gall ysbfo ar 
arwynebedd pum gwaith maint 
Cymru ar yr un pryd. Mae son 
bod Prifysgolion Aberystwyth 
a Bangor, yn ogystal a Chyngor 
Gwynedd, yn cyfranogi ym 
mhroject Llanbedr. 

hedd>we1thredu: 
Mae llawer o bobl yng Nghymru 
ac ym mhedwar ban yn 
gwaredu at y defnydd hwn o 
arian cyhoeddus a'n hawyrofod. 
Cafwyd llythyron yn y papurau 
lleol eisoes - telly gwyliwch y 
gofod hwn! 
Mae'r ymgyrch yn parhau -
daliwch i'w chefnogi. 
Cysyllter a: 
e: drones.cymru@gmail.com 
Ymunwch a'r dudalen 
facebook: www.facebook.com/ 
dronecampaignnetworkcymru 

Mae Paul Mobbs, a siaradodd 
yn ddiweddar yn Llandeilo . 
a Tyhrefyclo ar y pwnc, wedi 
cyhoeddi erthygl ardderchog, 
'The Quiet Militarisation of 
West Wales' Skies' yn The 
Ecologist (25 March 201 4), ar 
gael yn: http://tinyurl.com/ 
p8ufbr8 ___-. 
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Preifat Manning - y diweddaraf 
cyfarfu modryb ac ewyrth 
Chelsea Manning o Gymru a 
chefnogwyr a Julian Assange 
yn Llundain cyn ymweliad 
deuddydd a Fort Leavenworth 
ym mis Chwefror. 

Talwyd costau'r daith i'r UD 
gan gyfraniadau i gronfa'r 
teulu a byddwn yn parhau i 
gasglu arian ar eu cyfer. Fe'u 
gwelsom yn ddiweddarach nol 
yn sir Benfro a chael gwybod 
bod Chelsea mewn hwyliau da, 
yn cadw'n brysur gyda gwaith 
ac astudio. Dyfarnwyd Gwobr 
Sam Adams am Onestrwydd 
mewn Cuddwybodaeth iddi 
yn ddiweddar, ac mae drama 
newydd amdani ar daith ym 
Mhrydain. Mae gan WISE Up 
(wiseupaction.info) a Chronfa'r 
Teulu stondinau yn Rhydychen 
a Chaer ac mae'n bresennol ym 
mhob perfformiad o 'Desert'. 

Mae'r achos yn mynd ymlaen i'r 
llysoedd ape! (mae disgrifiad byr 
o'r broses ar frig y dudalen TAKE 
ACTION www.wiseupaction. 
info) lie bydd y tim cyfreithiol 
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newydd yn cynrychioli Chelsea. 
Os methir, a'r apel gyfreithiol 
rhagddi yn 2015 gyda'r 
twrneiod newydd, Nancy 
Hollander a Vincent Ward. Mae'r 
pwyntiau apelio yn cynnwys 
cosbi cyn achos, arafwch dod ag 
achos, methiant y llywodraeth i 
ddatgelu tystiolaeth berthnasol, 
a gwrthod achos cyhoeddus. 

Yn mis Ebrill, clywodd 
cyfreithwyr Chelsea fod yr apel 
at awdurdod cynnull y llys 
milwrol i newid y ddedfryd wedi 
methu. Nid fydd Obama yn 
ystyried pardwn arlywyddol hyd 
oni fydd yr holl broses apelio 
wedi ei chwblhau. Trefnir protest 
ffonio i mewn fel ymateb. 

Yn y cyfamser bydd y twrnai 
David Coombs yn helpu gyda 
chais Manning am newid ei 
henw'n ffurfiol a chael therapi 
hormonau. Mae Rhwydwaith 
Cefnogi Preifat Manning yn codi 
arian i dalu costau cyfreithiol; ei 
enw bellach fydd Rhwydwaith 
Cefnogi Chelsea Manning 
(chelseamanning.org). 

lhl@@J@J~®1 tlhlr@@JM: 
Dilynwch y newyddion diweddaraf: 
www.wiseupaction.info 
Dychmygwch pe bai eich 
mab neu'ch merch, brawd 
neu chwaer mewn carchar 
filoedd o filltiroedd i ffwrdd 
am 35 mlynedd am ddilyn eu 
cydwybod a datgelu troseddau 
rhyfel. Da chi, cyfrannwch i 
helpu'r teulu o sir Benfro i 
ymweld. 
Gweler: 
www.manningfamilyfund.org 
neu Genny Bove vg@genny. 
force9.co.uk neu 01978 757 489. 
Sgrifennwch at Preifat Manning 
Mae llythyron a chardiau'n 
bwysig, er mwyn i garcharorion 
wybod nad ydynt yn anghof. 
RHAID i chi gyfeirio'r amlen at 
Pvt. Bradley E. Manning ond 
gallwch sgrifennu 'Chelsea' y tu 
fewn: Pvt. Bradley E. Manning, 
89289, 1300 N Warehouse Road, 
Ft.Leavenworth KS 66027-2304, UDA. 

Isod: 
0 Jwerddon i Gymru - teulu Chelsea 
a chyfeillion yn Abergwaun 
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Teithiau Cofiwch Fukushima-
Heddwch(i) 
Wyddech chi i Henry Richard 
(Apostol Heddwch) fod 
yn brentis mewn siop yng 
Nghaerfyrddin, cartref y 
byncer niwclear anfad - neu 
ba adeilad yn y dref sy'n 
gysylltiedig a Voltaire a 
Rousseau? 

Na? Wei, dyma'ch cyfle mawr 
i ddysgu mwy. Mae cronfa 
'Dathlu Diwylliant' Menter 
Gorllewin Sir Gara Chymdeithas 
y Cymod wedi helpu Cell 
Cymdeithas 

Bu ymgyrchwyr yn coffau 
Fukushima ar Bont Menai 
ac yng Nghaerdydd ym mis 
Mawrth, gan nodi 3 blynedd 
ers dechrau'r drychineb 
niwclear sy'n parhau. 

Dim ond nawr y daeth hi'n glir 
na chaiff y 160,000 o bob! a 
ddadleolwyd yn sgil y drychineb 
byth ddychwelyd i'w cartrefi o 
bosib. Mae'r ardal o gwmpas 
yr orsaf yn dal yn ddiffeithwch, 
gyda llygredd ymbelydrol yn 
gollwng yn gyflymach nag y gall 
TEPCO ei reoli. 

y Cymod 
Caerfyrddin 
acwww. 
moilin.cyf i 
gynhyrchu 
'Ap 
Heddwch' 
cyntaf 
Cymru, y 
gellir ei 
lawrlwytho 

Dywedir wrthym beunydd bod 
ynni niwclear yn dechnoleg 
gwbl ddiogel, ond mae pwer 
niwclear wedi dangos ei fod yn 
ffordd fudr, beryglus a drud o 
gynhyrchu ynni. Yn hytrach na 

:: , ~ noddi pwer niwclear a chodi 
" ~ adweithyddion newydd, dylai 
j ~ :i~ ~ llywodraethau San Steffan a 
~ ~~l Chymru ganolbwyntio ar ynni 

i ffon symudol neu dabled. 

Mae'n darparu llwybr o gwmpas 
Caerfyrddin sy'n nodi mannau 
pwysig yn hanes heddychiaeth 
a heddwch (mae cop·iau ar gael 
ar ffurf llyfryn poced hwylus 
hefyd). 

YMGYRCH 
CYMRU 
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adnewyddadwy ac arbed ynni. 

Dyw'r Cymry ddim am noddi 
pwer niwclear ac adweithyddion 
newydd yn Wylfa neu unrhyw 
le arall ym Mhrydain. Rydym 
am i'n cynrychiolwyr etholedig 
arddangos ymrwymiad tymor
hir i'r dyfodol a chymryd 
cynhyrchu ynni gwyrdd, di
niwclear o ddifri. 

-., 
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Lies nid Lladd -
Wrecsam 

◄reithiau 

Heddwch(ii) 
Caerdydd hefyd i ddathlu 
75mlwyddiant sefydlu'r Demi 
Heddwch. 

Ary 1 af o Ebrill, trefnodd 
Genny Bove ei phrotest ei hun 
ar gyfer y Dydd Gweithredu 
yn erbyn ATOS a'r Adran 
Gwaith a Phensiynau, yn galw 
am ddiweddu'r asesiadau 
anfad sy'n gorfodi pobl anabl 
i chwilio am swyddi nad ydynt 
yn bodoli, yn atal budd
daliadau, a gadael hawlwyr 
heb fodd i fyw. 

Safodd Genny wrth groesfan 
y tu allan i Ganolfan Waith 
Wrecsam, gan ddefnyddio'r 
goleuadau croesi i gerdded yn 
araf ar draws y ffordd a dod a'i 
neges i sylw gyrwyr. 

'Mae'r llywodraeth bob amser 
yn dod o hyd i ddigon o arian 
i'w wario ar ladd pobl mewn 
gwledydd eraill neu ar yr arfau 
niwclear sy'n bygwth holl fywyd 
y blaned', meddai. Gan nodi 
mai dim ond un neu ddau o 
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yrwyr a gythruddwyd gan y man 
anghyfleustra hwn, dywedodd, 
'Mae hynny'n beth da, 
oherwydd mae pobl yn marw. 

Dylid creu anghyfleustra mawr 
nes gwarantu i bawb o leiaf y 
modd i fyw a chadw to dros eu 
pennau.' Cysegrodd ei phrotest 
un-fenyw i goffadwriaeth Mark 
Wood a'r holl bobl hynny 
sydd wedi marw oherwydd i'r 
llywodraeth fethu eu diogelu. 

Fel y dywedodd Genny wrth 
y Daily Post, dylai lloches ac 
ymborth fod yn hawliau dynol 
sylfaenol. Mae'r ffaith nad ydynt 
yn dynodi pa mor anwaraidd yr 
ydym. 

hedd>we1thredu: 
Cysylltwch a Genny - ac ymuno 
a hi y tro nesa: 
vg@genny.force9.co.uk 
http://tinyu rl .corn/ owvl pad 

Mae'r daflen ddiddorol hon 
yn llawn gwybodaeth am rai 
cofebau a mannau o bwys yng 
nghanol y ddinas, ond braidd 
yn siomedig yw'r ffaith nad 
yw'n nodi mai Caerdydd oedd 
man cychwyn y Daith Gerdded 
wreiddiol i Gomin Greenham 
nac yn son am y cannoedd o 
wrthdystiadau a gweithredoedd 
uniongyrchol a gafodd eu 
cynnal gan bobl _gyffredin yn 
ymgyrchu dros Heddwch a 
Chyfiawnder yng nghanol y 
ddinas, yn sicr ers y 1950au; 
y Siop Heddwch; 30 mlynedd 
C6r Cochion Caerdydd o ganu 
yng nghanol y ddinas dros 
heddwch, na phwysigrwydd Ty 
Cwrdd y Cyfeillion fel lleoliad 
grwp gweithredu uniongyrchol 
diarfogi niwclear Bertrand 
Russell, Pwyllgor 100 Cymru, yn 
y 1960au. Serch hynny, mae'n 
ddechrau da ac yn werth cael 
golwg arni. 

hedd>we1thredu: 
I ddysgu mwy, lawrlwythwch ap 
Caerfyrddin am ddim o: 
http://moil.in/heddwchdroid 
http://moil.in/heddwchios . 

Am daflen Caerdydd, gweler: 
http://tinyurl.com/ndz3hms 

Ydych chi am greu ap neu 
daflen am hanes heddwch 
yn eich ardal chi? Cysyllter a 
Mererid Hopwood: 
m.hopwood336@btinternet.com 
am ysbrydoliaeth! 
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Ceirw 
Sellafield 
Mae tri o'r iyrchod gwyllt a 
gaethiwyd yn fwriadol neu 
ar hap rhwng dwy ffens 
ddiogelwch newydd yng 
ngwaith ailbrosesu niwclear 
Sellafield yn Cumbria wedi 
cael eu lladd, 'er mwyn eu 
diogelwch eu hunain'. 

Ar 61 sawl protest a deisebu, 
mae'r grwp ymgyrchu Radiation 
Free Lakeland wedi dysgu 
mai un o'r opsiynau ar gyfer 
ceirw Sellafield sy'n dal yn 
gaeth rhwng y ddwy ffens 
newydd yw cadw'r ceirw ar 
y safle fel 'bio-fesuryddion 
ardderchog i warchod rhag 
llygredd amgylcheddol'. 
Ymddengys y byddai'r ffaith 
bod mwynau'n crynhoi'n gyflym 
ac yn effeithlon yn eu hesgyrn 
yn gwneud y creaduriaid yn 
'ffynonellau data pwysig ar 
gynnydd mewn metelau trwm 
ac isotopau ymbelydrol'. Mae'r 
awdurdodau bellach yn credu, 
'yn wyneb natur y gwaith 
diwydiannol yn Sellafield, 

Dounreay 

y gallai cymryd samplau 
rheolaidd o esgyrn a meinwe 
afu'r ceirw fod yn ddewis 
atyniadol i'r rhai sy'n gyfrifol am 
fonitro'r amgylchedd ar y safle.' 
Mae Marianne Birkby, o 
Radiation Free Lakeland, yn 
un o filoedd a leisiodd eu 
hatgasedd at brofion fel hyn ar 
anifeiliaid byw. Gofynnodd: 'Pa 

angen ceirw fel "gwarchodwyr" 
tu fewn i'r ffensys pan anogir 
plant i chwarae ar draethau 
yr ochr draw iddynt, lle mae 
nifer gynyddol o ronynnau 
ymbelydrol yn cael eu 
darganfod?' 
Mae'r brotest yn parhau. 
Mwy yn: www.mariannewildart. 
word press.corn 

Dangoswyd i'r Gweinidog Amddiffyn, Philip Hammond, gamarwain Ty'r Cyffredin yn ei 
ddatganiad ym mis Mawrth ynglyn a damwain gydag adweithydd arbrofol ar gyfer llongau 
tanfor Trident yn Dounreay in 2012. 
Dywedodd wrth y Senedd 'na fu newid mesuradwy yn yr ymbelydredd' ond mae ffigyrau cyhoeddedig 
a ddatge_lwyd gan y gohebydd Rob Edwards yn dangos bod lefelau'r ymbelydredd a ollyngwyd adeg Y 
?damwam _11 g~a1th yn uw~h na'r ~yfart~ledd_ers 2000. Meddai John Ainslie, Trefnydd CND yr ~lban, 
Aeth y We1nydd1aeth Amdd1ffyn at1 r fwnadol I gelu'r digwyddiad oddi wrth gyhoedd yr Alban a r 
llywodraeth. 
Mae hyn yn dangos na ellir credu unrhyw sicrwydd ganddynt ynglyn a diogelwch niwclear. Yr unig 
ffordd dd1ogel ymlaen yw symud pob llong danfor ac arf niwclear o'r Alban.' 
http://ti nyu rl .corn/ owyc2yk 
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Camau dros Heddwch 
vmadawodd y Daith Wanwyn dros Heddwch o Senedd yr Alban 
yng Nghaeredin ac wythnos yn ddiweddarach, cyrhaeddodd y 
cerddwyr ben y daith 85 milltir i ffwrdd yn Faslane. 

Cyflwynodd Bill Kidd, ASA 
Glasgow yr SNP a chyd
drefnydd Y grwp traws-bleidiol , . 

\tn-"..A ar ddiarfogi niwclear 

Faslane 
Mae'r Weinyddiaeth 
Amddiffyn yn bwriadu 
cynyddu faint o wastraff 
Ymbelydrol y ceir ei ollwng 
° Faslane a Coulport yn yr 
Alban oherwydd cynnydd 
arfaethedig yn nifer y llongau 
tanf · I or niwc ear a gedwir yno. 

Ar hyn ° bryd, Faslane yw 
c~rtref holl longau tanfor Trident 
~arfau niwclear Mae'n 
HEDDWCH◊61 .HAF 2014 

gartref hefyd i nifer cynyddol o 
longau tanfor dosbarth Astute. 
Bwriedir symud tair !long danfor 
dosbarth Trafalgar i afon Clud 
erbyn 2017. Gyrrir badau Astute 
a Trafalgar gan bwer niwclear 
ond maent yn cario arfau 
confensiynol. 

Os ceir pleidlais NA i 
annibyniaeth yr Alban ym 
mis Medi, bydd y WA yn 

gerdyn post anferth wedi 
ei arwyddo gan ASAau. 
Neges y cerdyn post 
oedd 'Ewch a'ch bomiau 
niwclear o 'ma a'n gadael 
ni mewn heddwch'. 

Pwrpas Taith Wanwyn 
CND yr Alban oedd 
cynyddu ymwybyddiaeth 
o ddiarfogi niwclear 

- ymhlith Albanwyr, a 
sicrhau fad Trident 
mewn lle amlwg ar yr 
agenda wleidyddol ar 
gyfer y refferendwm 
annibyniaeth ar Fedi'r 
18fed. 
Arhosodd y cerddwyr 
mewn trefi ar y ffordd 
gan gynnal cyfarfodydd 
bob nos i gwrdd a phobl 
leol. Cynhaliwyd rali 
yng nghanol Glasgow a 
fynychwyd gan y Dirprwy 
Brif Weinidog Nicola 
Sturgeon, ymhlith eraill. 

bwrw ymlaen a'i chylluniau 
i gynyddu'r allyriadau 
ymbelydrol. 
Ond os pleidleisia'r Alban IE i 
annibyniaeth, yna bydd Trident 
wedi mynd erbyn 2020 a bydd 
pob !long danfor niwclear wedi 
gadael erbyn 2026, a gellir 
gostwng y terfynau ar ollwng 
gwastraff niwclear i sero bryd 
hynny. 
http://tinyurl.com/nqoseva 
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Gwahardd yr Ymchwilwyr Bomiau 
Derbyniodd mwy na 50 
o brifysgolion gwledydd 
Prydain gyllid gan y Sefydliad 
Arfau Atomig (SAA), y cwmni 
sy'n gyfrifol am ddylunio 
arfau niwclear Prydain. 
Yng Nghymru, dim ond 
Caerdydd ac Abertawe sy' n 
cymryd arian gan y SAA, a 
dim ond cymharol ychydig o 
arian. Dywedodd Peter Burt, 
o'r Gwasanaeth Gwybodaeth 
Niwclear (NIS}, wrth Heddwch: 
'Cawsom ymateb neilltuol 
o bositif gan Brifysgol 
Aberystwyth, nad yw'n cymryd 
cyllid gan y SAA; yn hytrach, 
aeth i gryn drafferth i wneud 

Carcharu'r Tad 
Martin 
Cafodd y Tad Martin Newell, o 
Catholic Worker, ei ddedfrydu 
i 28 diwrnod o garchar ym mis 
Mawrth am wrthod talu dirwyon 
am brotesiadau heddwch, yn 
cynnwys sgrifennu '"Dewiswch 
Fywyd, Dim Trident" meddai 
Duw' ar wal y Weinyddiaeth 
Amddiffyn. 

Dywedodd ei fod yn gwedd'io 
y byddent yn dyfnhau eu 
hymrwymiad i weithio dros 
heddwch a chyfiawnder ym myd 
Duw. 

Embaras i'r 
Helwyr-Leiddiaid 
Ar y 19eg o Fawrth, torrodd 
Heather Stewart a Jamie Watson 
o Wersyll Heddwch Faslane 
TUDALEN 12 

ymchwiliad a chefnogi sgrinio 
moesol wrth ymdrin a'r fath 
faterion.' 

Pan na fydd y SAA yn delio a 

i mewn i ganolfan y llongau 
tanfor niwclear a byrddio HMS 
Ambush, llong danfor heliwr
leiddiad dosbarth Astute. 

Fe'u cyhuddwyd o ddrygioni 
maleisus, torri is-ddeddfau a 
throseddau o dan y Ddeddf 
Troseddu Cyfundrefnol Difrifol 
a'r Heddlu, gan dreulio bron 
33 o oriau dan glo. Dywedodd 
Heather, 'Rydym bron a bod 
yn gobeithio cael ein herlyn er 
mwyn achosi cymaint o embaras 
ag sy'n bosibl i'r WA.' 

Arfau niwclear 
yn amherthnasol 
Mae adroddiad newydd gan 
ddetholiad eang o gyfranwyr 
o blith cyn-weinidogion 
ac aelodau cyfredol o'r 
Pwyllgor Dethol Amddiffyn, 
Undebau Llafur a mudiadau 
NGO, a gyhoeddwyd gan 

dim ond y gwastraff a adawyd 
ar 61 y diwydiant, yna efallai 
y gellir cyfiawnhau'r fath 
fuddsoddi. 
NIS: http://tinyurl.com/nh7dx8k 

yr Ymddiriedolaeth Addysg 
Niwclear, yn dod i'r casgliad 
bod arfau niwclear Prydain yn 
'amherthnasol'. 

Mae UK Defence Needs 
and International Nuclear 
Disarmament Responsibilities: 
An Inquiry, yn galw am 
drafodaeth fwy manwl a 
mwy deallus ynglyn a'r 
cyfiawnhad dros gadw a 
moderneiddio arfau niwclear 
cyn y penderfyniad terfynol ar 
dynged Trident yn 2016. 
www.nucleareducationtrust.org 

j 
'-ltiij 0 
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Gwastraff Niwclear ac Ymchwydd y Moroedd 
Mewn dogfen fewnol, mae ei gladdu yno. Nid yw'r fuoch chi t b d I d 

h A I h dd f dd f. d • , Y e , yn cae gware 
Asiantaet yr mgy c e yn cy a e Ia d1weddar fod O ddeunydd ymb I d 17 0 
cyfaddef fod tomen wastraff cofnodion am wastraff do hoffai perch e y _ro ·t 

5 

· 'b · , b 
1 

, enogIon omen 
niwclea~ Drigg_ ro~ yn sicr . ym _e ydrol yn deillio o Sellafield sbwriel niwclear Prydain glywed 
0 gael ~• g~lch1 y~a1th wrth I wed1 cael eu taflu neu eu colli gennych, i ddweud wrthynt beth 
lefelau r mor god,. yn ennyn llawer o hyder. gawsoch chi wared ohono able 

Dywed y ddogfen y bydd miliwn 
metr cwibig o wastraff niwclear 
yn dechrau gollwng i'r mor 
'ymhen ychydig gannoedd i 
ychydig filoedd o flynyddoedd'. 

Mae cynlluniau cyfredol i 
gynyddu maint y safle i ddal 
800,000 metr ciwbig arall o 
sbwriel ymbelydrol o orsafoedd 
niwclear, llongau tanfor 
niwclear, arfau niwclear, ysbytai 
a phrifysgolion Prydain dros y 
ganrif nesaf yn dal i fodoli. 

Yn swyddogol, dim and 
gwastraff lefel-isel sydd yn 
Drigg, ond mae amheuon y 
gallai gwastraff ymbelydrol 
lefel-uwch fod wedi cael 

Holai ffug hysbyseb mewn 
papur-newydd lleol, 'Fuoch 
chi'n gweithio yn Sellafield yn y 
1960au, 1970au neu'r 1980au? A 

roesoch chi e.' 

Mae Drigg ryw 60 milltir ar 
draws Mor lwerddon o Ynys 
Mon. 

'Rydw i wedi dod am y plant' 

Atebolrwydd Niwclear 
Mynnodd y Gweinidog 
Amddiffyn Andrew Murrison 
bod yn rhaid i'r Trysorlys 
ryddhau contractwyr 
o'u hatebolrwydd am 
ddamweiniau; fel arall, 
byddai contractiau niwclear y 
~einyddiaeth Amddiffyn yn 
anghynaladwy'. 

Yn achos damweiniau niwclear, 
mae'r atebolrwydd ariannol yn 
gallu bod yn aruthrol. 

:~ Fukushima roedd cost delio 
ab_r

1
_argyfwng yn ddegau o 

11ynau. 
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Mae'r Weinyddiaeth 
Amddiffyn, telly, yn bwriadu 
rhoi indemniad di-derfyn i'r 
contracwyr perianegol Babcock 
(sy'n rhedeg canolfannau 
niwclear Trident ar afon Clud) 
rhag unrhyw atebolrwydd pe 
digwyddai damwain y gellir ei 
phriodoli i gyfrifoldeb y cwmni 
preifat. 

Lleolir llongau tanfor Trident 
Prydain a'u harfau niwclear yn 
Faslane a gellir storio hyd at 200 
o arfau niwclear yn Coulport; 
mae record ddiogelwch y ddau 
safle yn ddigon brith. 

Nododd AS Llafur Casnewydd 
Paul Flynn, sydd wedi rhoi 
Cynnig Dyddiad Buan (EDM) 
gerbron Ty'r Cyffredin yn 
gwrthwynebu'r fath gam, bod 
'masnach yn elwa tra caiff y 
coffrau cyhoeddus eu hysbeilio i 
dalu costau anfesuradwy'. 

Da chi, gofynnwch i'r AS 
arwyddo EDM 1079: www. 
parliament.uk/edm/2013-
14/1079 

Mae www.writetothem.com yn 
ei gwneud hi'n hawdd cysylltu 
ar-lein. 
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Wcraen 
Tanlinellir rhagrith y 
Gorllewin, a gondemniodd 
Rwsia am dorri'r gyfraith 
ryngwladol, gan argyfwng 
Wcraen. 

Meddai Ysgrifennydd CND 
Prydain: 'does dim rhaid edrych 
y tu hwnt i lrac i weld ein 
troseddau ninnau yn y cyswllt 
hwn: ond nid milwyr Rwsiaidd 
yw'r ateb.' Rhaid gwrthwynebu 
ymyriad gwleidyddol, 
economaidd neu filwrol. 

Mae CND Cymru'n galw 
am atebion gwleidyddol 
a diplomataidd y bydd yn 
rhaid iddynt warantu hawliau 
dynol llawn i holl bobloedd 
Wcraen. Rhaid i hyn gynnwys 
rhyddid mynegiant a'r 
hawl i wrthdystio, ynghyd 
a dinasyddiaeth gydradd a 

Gwell rhwystro'r 
clwy na'i wella 
Mae Project Llys y Byd 
(WCP) yn gweithio i ddileu 
arfau niwclear trwy gyfraith 
ryngwladol. Ym mis Mai 2015, 
bydd cynrychiolwyr y mwyafrif 
o wledydd yn cwrdd i drafod 
diarfogi niwclear. Mae WCP yn 
rhoi cyfle i ni i gyd i fod yn rhan 
o'r drafodaeth honno. 

Mae gwefan newydd, 
Troseddoldeb Arfau Niwclear, 
yn eich galluogi i ddatgan eich 
cred y byddai defnyddio arfau 
niwclear yn drosedd rhyfel a 
dod yn rhan o fudiad byd-eang 
o ddinasyddion sydd am ategu 
eu gwerthoedd dyfnaf trwy'r 
gyfraith ryngwladol. Defnyddir 
y datganiadau i gefnogi'r 
TUDALEN 14 

hawliau ieithyddol, a pharch at 
annibyniaeth cymunedau o dan 
y cyfansoddiad. 

galw cynyddol am gychwyn 
trafodaethau ar gytundeb i gael 
gwared o arfau niwclear ym 
mhob man. 

hedd>we1thredu: 
Gwnewch eich ymwymiad: 
www.nuclearweapons
warcri mes.erg 
Cysyllter a George Farebrother 
e: geowcpuk@gn.apc.org 
t: 01323 844 269 

Cerdded ar ochr 
yr lawn 
Wythnos y Pasg yn Virginia, 
cerddodd 40 o bobl ran neu'r 
cwbl o 'Ffordd y Groes' 53 
milltir o hyd, gan ymweld a 
12 gwesyll milwrol, canolfan 
recriwtio i'r fyddin a chwmni 
arfau, Lockheed Martin. Ger 

Mae Rwsia ac UDA yn dal i 
gynnal arfogaeth anferth o 
arfau niwclear, sydd ond yn 
tanlinellu'r ffaith ei bod hi'n 
hanfodol gweithio tuag at 
ddiarfogi niwclear, a cheisio 
ffyrdd amgen o ddatrys 
gwrthdaro ideolegol ac 
economaidd. 

hedd>we1thredu: 
Sgrifennwch at eich AS yn 
gofyn iddo/iddi sicrhau bod 
lywodraeth Prydain yn cefnogi 
ateb gwleidyddol i'r argyfwng, 
gan bwysleisio nad yw ymyriad 
milwrol tramor nac ymyriadau 
gwleidyddol ac economaidd 
tramor yn cynnig ateb i 
broblemau cymhleth Wcraen. 

Mae www.writetothem.com yn 
ei gwneud hi'n hawdd cysylltu 
ar-lein. 

pob canolfan filwrol, cofiodd 
y cerddwyr groeshoeliad lesu, 
croeshoeliad y ddynolryw mewn 
rhyfel, a'r alwad Gristnogol am 
ddiarfogi, ymddwyn yn ddi
drais a chreu heddwch. 
Restiwyd deg am 'ymddygiad 
afreolus' yn Lockheed Martin. 
Daeth y bererindod i ben 
ddydd Gwener y Groglith yng 
Nghanolfan yr Awyrlu, Langley, 
rhan o rwydwaith rhyfel y 
dronau. Restiwyd chwech a 
geisiodd gyflwyno llythyr i 
bennaeth y ganolfan yn son 
am anghyfreithlondeb rhyfela a 
dronau. 'Drones Crucify Christ' a 
'No War, No Drones, Love One 
Another' oedd neges baneri'r 
protestwyr. 
Hyd yma, cafodd dau eu 
cyhuddo, o beidio a che~dded 
ar y chwith www.nukeres1ster.~ 
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NEWYDDION O BEDWAR BAN 

Cosb Vanunu yn parhau 
Ddeng mlynedd wedi ei 
ryddhau o'r carchar, dydy'r 
chwythwr chwiban niwclear 
0 Israel Mordechai Vanunu 
ddim yn rhydd o hyd ac mae'r 
cyfyngiadau gormesol ac 
anghyfiawn arno yn parhau. 

Rhaid iddo hysbysu'r 
awdurdodau os yw'n symud ty, 
peidio a siarad a thramorwyr, 
ac ni chaiff adael Israel. Mae'r 
heddlu'n ei erlid o hyd a 
chafodd dri mis ychwanegol 
o garchar am siarad 
a thramorwyr. Yn 61 
llywodraeth Israel, mae'n 
dal i feddu ar 'wybodaeth 
gyfrinachol'. Does gan 
Vanunu ddim mwy o 
gyfrinachau i'w datgelu 
gan iddo rannu'r cwbl 
gyda'r Sunday Times lle 
cyhoeddwyd y dystiolaeth 
ffotograffig gyntaf 
o'r ffaith fod Israel yn 
cynhyrchu arfau niwclear 
yn ddirgel yn ffatri 

ddiarffordd Dimona, ym 1986. 
Mae Vanunu'n byw yn Nwyrain 
Jerwsalem, ond mae'n 
awyddus iawn i adael Israel 
a dechrau bywyd newydd. 
Mae gweithredwyr heddwch 
a hawliau dynol yn galw ar 
Israel i godi'r gwaharddiadau ar 
Vanunu heb oedi pellach. 
Yn 2006, datgelodd y BBC fod 
y llywodraeth Brydeinig yn y 
1960au wedi anfon cannoedd 
o longau'n llawn cemegion i 
Israel, yn cynnwys plwtoniwm 

Arwyr y Sero Niwclear 
Arwyr y Sero Niwclear 
Mae Gweriniaeth Ynysoedd 
Marshall wedi cofrestru 
achosion o bwys aruthrol 
gyda'r Llys Cyfiawnder 
Rhyngwladol a Llys Ffederal 
yr UD; cenedl fechan 
yn gwneud safiad yn 
Y llysoedd yn erbyn y 
cewri niwclear. 

Maent yn galw ar y 
n~w gwlad ag arfau 
~iwclear i ufuddhau 
I w dyletswydd o dan y 
~undeb Atal Ymlediad 
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Niwclear a chyfraith ryngwladol, 
a negydu tuag at ddileu arfau 
niwclear o'r holl fyd. Maent yn 
gweithredu ar ran y 7 biliwn 
ohonom sy'n byw ar y blaned 
hon - er mwyn rhoi terfyn 

a helpodd i gyflymu datblygiad 
born atomig Israel. Y diweddar 
Tony Benn oedd y gweinidog 
technoleg ar y pryd, ac 
addefodd mewn cyfweliad yn 
2006 nad oedd ganddo'r syniad 
lleiaf bod y trosglwyddiad 
wedi digwydd, ac na chredai 
y gwyddai hyd yn oed y Prif 
Weinidog Harold Wilson ar y 
pryd. 
http://www.vanunu.org/ 
http://tinyurl.com/ma9qsy2 
(Tony Benn) 

ar y bygythiad niwclear i'r 
ddynolryw. Mae'r hyn o bwys 
hanfodol i bobl un ohonom. 
Mae angen hysbysu arweinwyr 
y byd mai ewyllys y bobl 
yw cyrraedd Sero Niwclear. 

Mae'n bryd i'r 
holl genhedloedd 
gyflawni eu 
dyletswydd i sicrhau 
byd mwy diogel. 
Da chi, cefnogwch 
Ynyswyr Marshall ac 
ychwanegwch eich 
llais chi heddiw. 

~ www.nuclearzero.org 
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NEWYDDION O BEDWAR BAN 

I 
• 

IN VOLKEL 

Diogelaf = Dim 
oGwbl 
Ym mis Mawrth, mentrodd 
pedwar gweithredydd 'Diarfogi' 
o'r lseldiroedd i mewn i 
gylchfa ddiogel Maes Awyr 
Volkel a chael eu restio. Roedd 
Obama i fod i ymweld ar gyfer 
Uwchgynhadledd ar Ddiogelwch 
Niwclear yr wythnos ganlynol a 
gobaith y gweithredwyr oedd 
cynyddu ymwybyddiaeth o 
bresenoldeb arfau niwclear yr 
UD. Mae gweithredu tebyg gan 
weithredwyr yng ngwlad Belg 
yn y blynyddoedd diwethaf 
wedi ennyn pryder ynglyn a 
diogelwch bomiau niwclear 
yr UD, sydd a grym ffrwydrol 
28 gwaith yn fwy na'r born a 
ddinistriodd Hiroshima. Mae'r 
gweithredu'n porthi dadl 
gynyddol yn yr lseldiroedd 
ynglyn a chaniatau lleoli 
arfau niwclear yn y wlad yn 
erbyn barn dymor-hir trwch y 
boblogaeth a'r Senedd. 
www.nonukes.nl 

CAY - busnes f el 
arfer 
Cynhaliwyd Pwyllgor Paratoadol 
2014 y Cytundeb Atal Ymlediad 
Niwclear (CAY) yn Efrog Newydd 
ym mis Ebrill. Adroddodd y 
gwledydd ag arfau niwclear 
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hanes eu 'hymdrechion 
diweddaraf' i symud tuag 
at ddiarfogi niwclear. Roedd 
y cyferbyniad rhwng eu 
didwylledd honedig ar y naill 
law, a'r ffaith eu bod yn parhau 
i wario ar foderneiddio'u harfau 
ar y llall, yn drawiadol. Roedd 
y materion sy'n destun pryder 
yn cynnwys y pedwerydd prawf 
niwclear disgwyliedig gan 
Ogledd Korea ac adroddiadau 
parhaus am broblemau 
diogelwch gydag arfau niwclear 
ledled y byd. 
Ymddengys o hyd mai 
gwasanaethu buddiannau 
perchenogion arfau niwclear a'u 
cynghreiriaid y mae'r CAY. Mae'r 
diffyg llwyddant ar fater diarfogi 
niwclear, ynghyd a chred rhai 
gwledydd bod y fath arfau 
erchyll yn cynnig diogelwch, yn 
llyffetheirio ymdrechion i atal 
ymlediad a sicrhau byd yn rhydd 
o arfau niwclear. 

Taith Feiciau 
Heddwch 
Mae'r tenter hon wrthi'n beicio'i 
ffordd trwy Ewrop, Asia a 
Gogledd America dan arweiniad 
y beiciwr Tore Naerland o 
Norwy. Prif nod y Daith Feiciau 
Fyd-eang dros Heddwch yw 
tanlinellu canlyniadau arfau 
niwclear i'r ddynolryw ac i'r 
amgylchedd, a'r rheidrwydd i'w 
dileu. Eleni, mae'r Daith Feiciau 
Fyd-eang dros Heddwch yn 
canolbwyntio ar y gwledydd 
sydd ag arfau niwclear a rhai 
o'u cynghreiriaid niwclear - gan 
ymweld a China, Ffrainc, Japan, 
yr Eidal, y Deyrnas Unedig a'r 
Unol Daleithau. 
Beicio dros Heddwch: 
Tore N~rland 
e: tore.naerland@jkn.no 
t: +47 51487777 /+47 93442279 

Newid pethau yn 
Shannon 
Mae Margaretta D'Arcy (79) a 
ryddhawyd o'r carchar yn Nulyn 
ar Fawrth 22ain, wedi disgrifio 
Maes Awyr Shannon fel 'lleoliad 
lladd, llofruddio a chynllwynio'. 
Fe'i carcharwyd am dri mis am 
dresmasu'n anghyfreithlon ar 
y llain glanio. Tra'r oedd yn y 
carchar, derbyniodd lythyron 
o gefnogaeth o bedwar ban. 
Meddai: 'Mae'n rhaid i ni 
ddweud y gwir. Os yw rhywbeth 
yn ddrwg, mae'n rhaid i ni 
ddweud ei fod yn ddrwg. A 
drygioni llwyr ar ran llywodraeth 
[lwerddon] yw caniatau i faes 
awyr sifil gael ei ddefnyddio fel 
maes awyr milwrol.' 
Bydd rhai 'n cofio Margaretta 
o Wersyll Heddwch Comin 
Greenham yn y 1980au. 

Bomiau'n tician 
ynEwrop 
Mae 44% o adweithyddion 
Ewrop yn rhy hen. Mae hen 
adweithyddion bregus yn dal 
i weithredu yng ngwlad Belg, 
y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, 
Hwngari, yr lseldiroedd, Slofacia, 
Slofenia, Sbaen, Sweden, y 
Swisdir, Wcraen a Phrydain. 
O' r 151 adweithydd gweithredol 
yn yr UE, mae 66 dros 30 oed, 
25 yn hyn na 35 oed, a 7 dros 
40 oed. 
Gwaethygu wnaiff cyflwr 
cyffredinol yr adweithyddion 
yn y tymor hir, waeth f~i_nt o 
uwchraddio ac atgyweino a 
wneir. 
All Ewrop ddim dibynnu ar h~n 
adweithyddion am Y gostyng!ad 
mewn carbon sydd ei angen 1 

achub yr hinsawdd. _ 
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pWER NIWCLEAR WYLFA 

PenyBont 
Cyfnod prysur i ymgyrchoedd Hinkley ac Wylfa 
Un o'r ychydig lefydd lie 
gellwch weld trigolion Ynys 
Mon yn llu yw yn ystod y 
rhuthr waith foreol dros Bont 
Menai (a fyddai, mae'n siwr, 
yn olygfa ganmil gwaeth pe 
bai'n rhaid gwagio'r ynys 
oherwydd damwain niwclear , 
duw a'n gwaredo!) 

Felly dyna'r lle gorau i 
brotestwyr PAWB (Pobl Atal 
Wylfa-B), yn cynnwys ein 
cefnogwr 
ieuengaf, 
chwe-mis oed, 
gael eu gweld 
ar achlysur 
tair-mlwyddiant 
trychineb 
barhaus 
Fukushima. 
Roedd ymateb 
pobl a ai heibio 
yn fwy positif 
nag erioed, 
ac hyd yn 
oed haul yn 
tywynnu ar ein 
hymdrechion, 
am y tro cyntaf erioed. 

Ar yr 22 o Fawrth, cynhaliwyd 
cyfarfod cyhoeddus yng 
Nghaernarfon gan Gymdeithas 
yr Awdurdodau Lleol Di-niwclear 
(AUD), ar Y cyd ag CND Cymru, 
PAWB a Chyfeillion y Ddaear 
Cymru. Roedd llawer o bobl 
:e~dd yno, yn cynnwys rhai 

grwp Ynni Adnewyddadwy 
newydd Gogledd Cymru a 
~eilliodd o Gynulliad y 

1

Bobl, 

HEDDWCH O 61 HAF 2014 

Bangor. Diolch o galon i Ray 
Davies a John Cox o CND Cymru 
am ymgymryd a'r Daith Hir i'r 
gogledd - a chafwyd pedwar 
cyflwyniad i ysgogi'r meddwl. 

Disgrifiodd Dr Carl Clowes ei 
ymweliad diweddar a Fukushima 
ar ran PAWB, yng nghwmi ei 
tab Cian Ciaran, o'r Super Furry 
Animals, lle cyfarfu'r ddau a 
gweithwyr iechyd, gwleidyddion 
ac ymgyrchwyr gwrth-niwclear a 

adroddai stori ddreng. Y neges 
gan Katsunobu Sakurai, Maer 
Minamisoma yn Fukushima 
oedd, "Wylfa-B? Peidiwch, 
Peidiwch, Peidiwch!" . 

Rhoddodd Sean Morris o'r 
AUD orolwg clir a chyfamserol 
ar bolisi niwclear ac adeiladu 
niwclear newydd ym Mhrydain. 
Nododd nad oedd DIM wedi 
ei gytuno eto, a rhyw ddiffyg 
ymrwymiad rhyfeddol ar ran y 

'bwystfilod mawr'. Fel ly, daliwch 
i bwyso, ddarllenwyr Heddwch! 

Rhoddodd ymgynghorydd 
annibynnol, Neil Crumpton, 
sy'n cynrychioli PAWB yn 
ymgynghoriadau'r AYNH, yr 
arolwg diweddaraf o opsiynau 
ynni adnewyddadwy ar gyfer 
Cymru. Trafododd Tim Deere 
Jones, ymgynghorydd ar 
lygredd morol, effeithiau 
allyriadau ymbelydrol mor-i-dir 

oherwydd y tywydd 
eithafol diweddar ar 
gymunedau arfordirol. 

Yn olaf, mae dryswch 
o ymgynghoriadau a 
ffug -ymgynghoriadau, 
o Gyngor Sir 
Ynys Mon hyd at 
Gomisiynydd yr UE 
ar nawdd gwladol a 
chytundeb Hinkley 
wedi bod yn ein 
cadw'n brysur dros 
ben. 

0, a gyda llaw, 
welsoch fod cost adeiladu 
Olkiluoto 3 yn y Ffindir wedi 
cynyddu o'r 3 biliwn Ewro 
gwreiddiol i 11 biliwn Ewro 
erbyn hyn? Bargen o ddel, neu 
be? 

Phil Steele, PAWB 

hedd>we1thredu: 
I gysylltu a PAWB (Pobl Atal 
Wylfa-B) 
e: phil_steele@btinternet.com 
t: 01248 490 715 
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PWER NIWCLEAR HINKLEY 

Cymhorthdal i Niwclear ... dim i ynni adnewyddadwy 
Yn 2010 dywedodd Cytundeb fawr o wledydd eraill yr UE. 
y Glymblaid yn glir mai dim Mae'r llywodraeth wedi 
ond 'ar yr amod na roddir gwarantu lleiafswm o 
cymhorthdal cyhoeddus ddwywaith pris presennol 

thaliadau iawndal ar gyfer pob 
gorsaf niwclear newydd. 
Mae datblygu ffynonellau 
ynni carbon-isel cynaliadwy a 

?\AK fforddiadwy yn dal yn 
sector economaidd 

iddynt' y ~~ NUa~ ~EN~ ~RA 
caniateid f 
gorsafoedd pwer - ~ '" •.J sy'n tyfu ac a allai greu 

niwclear newydd. 

Ac eto, mae'r ~ ~ N ~ 
llywodraeth wedi 

nifer fawr o swyddi. 
Mae ceisio cyfyngu ar 
amrywiaeth drwy roi 

. R ~ cymhorthdal gwladol 

penderfynu noddi ,' l . 
ynni niwclear t 

~ i ynni niwclear ar 
draul technolegau 
eraill mwy hyblyg, 

...___...., diogel, cynhyrchiol, 
ar draul pobl O 
gyffredin - gan ~~ 

warantu crocbris 
i'r cwmn'iau 

~ cost-effeithiol a 
. ,J fforddiadwy yn 

ymddangos yn ynni, a godir ar 
ddefnyddwyr. 
Gosododd CND 

· · ·· ._,,_~ --~ ,._.,__. annoeth, a dweud y 
lleiaf. 

Cymru, ynghyd a'r Awdurdodau 
Lleol Di-niwclear a Stop Hinkley, 
dystiolaeth ger bron ymchwiliad 
y Comisiwn Ewropeaidd i 
gymhorthdal gwladol gan y 
llywodraeth Brydeinig i adeiladu 
a gweithredu dwy orsaf bwer 
niwclear newydd yn Hinkley 
Point, Gwlad yr Haf. Bydd y 
canlyniad yn gosod cynsail 
bwysig, a allai effeithio ar nifer 

trydan ym Mhrydain fel pris 
cynnyrch unrhyw orsaf bwer 
niwclear newydd yn Hinkley 
Point. 
Bydd y pris gwarantedig 
35-mlynedd yn cynyddu gyda 
chwyddiant, del ddigymar yn 
y sector ynni, ac un na fydd 
ar gael i ynni adnewyddadwy. 
Mae'r warant yn cwmpasu 
benthyciadau, yswiriant a 

Ymbelydredd heh ffinau 
Rhoddwyd caniatad i An 
Taisce, Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol lwerddon, i 
ddwyn achos yn ymwneud a 
Hinkley Point yn y Llys Apel. 

Mae cyfarwyddebau'r UE 
yn cytuno y dydid fad 
wedi ymgynghori a phobl 
lwerddon ynglyn a pheryglon 
amgylcheddol y fath 
ddatblygiad. Cynhelir yr arolwg 
barnwrol ym mis Gorffennaf. 
TUDALEN 18 

Roedd llywodraeth San Steffan 
eisoes wedi rhoi caniatad 
cynllunio i EDF Energy i adeiladu 
gorsaf Hinkley C heb drafferthu 
i wneud 'ymgynghoriad 
trawsffiniol'. 

Mae hyn yn wir am bob gwlad 
gyffiniol a Hinkley Point. Mae 
lwerddon rhyw 150 o filltiroedd 
i ffwrdd. 
D~edodd llefarydd Stop 
Hinkley, Nikki Clark: 'Byddwn 

hedd>we1thredu: 
Sgrifennwch at eich AS (Ty'r 
Cyffredin, Llundain SW1 OAA) a 
gofyn iddo/iddi wrthwynebu'r 
cymhorthdal hwn ar gyfer ynni 
niwclear budr, peryglus a drud. 
Cysylltwch am ddim trwy: www. 
writetothem.com 
Y dystiolaeth a gyflwynwyd: 
http://tinyurl.com/pnfajv7 

yn dilyn yn achos yn fanwl, 
ac edrychwn ymlaen at y 
gwrandawiad yn y Llys Apel 
a'r broses gyfreithiol barhaus 
yn y frwydr yn erbyn pwer 
niwclear budr, peryglus ac 
annemocrataidd.' 

Tybed a ymgynghorwyd a 
chymdogion Cymreig Hi~kl.ey 
- 15 milltir yr ochr draw I For 
Hafren o'r gorsafoedd pwer 
niwclear - yn yr un modd? _ 
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CANMLWYDDIANT Y RHYFEL BYD CYNTAF - BARN BERSONOL 

Y Rhyfel Mawr a'r Stryd yng Nghymru fu (hron a) Marw 
War broke; and now the winter of the world 

With perishing great darkness closes in... Wilfred Owen (1914) 

Pwy sydd am 'ddathlu' 
canmlwyddiant y Rhyfel Byd 
Cyntaf? 
Dyma'r ryfel cyntaf ag 
arfau dinistr torfol - nwy 
gwenwynig, gynnau a 
magnelau anferth, a bomio 
sifiliaid o'r awyr. 

Roedd yn rhyfel y gallai tri dyn 
fod wedi ei osgoi - y Kaiser, y 
Brenin a'r Tsar. Roedd yn rhyfel 
a gostiodd 17 miliwn o fywydau 
i'r byd am fod y pwerau'n 
gwrthod negydu. A fyddai pobl 
wedi mynd i ryfel pe gwyddent 
y gost - mwy na 780,000 o 
fywydau Prydeinig a dwywaith 
hynny wedi eu clwyfo? 

·-
HEDDWCH061 HAF 2014 

Roedd un o'r 450 o delegramau 
a anfonwyd allan bob dydd am 
bedair blynedd a chwarter am 
fy nhad-cu, James Morris, at fy 
mam-gu, Florence, yn y Struet, 
Aberhonddu. Yn y stryd hir, 
droellog, ddosbarth-gweithiol 
yma y cefais i fy magu. Dyma lle 
teimlwyd effaith y recriwtwyr a 
cholledion y Rhyfel Mawr fwyaf 
- yn y gwaith, ar aelwydydd 
ac yn y ddwy dafarn leol. Ers 
oes y Rhufeiniaid bu garsiynau 
milwrol yn Aberhonddu. Dyma 
lle byddai 'pals battalions' y 
catrodau Cymreig yn listio 
cymdogaethau cyfain o wyr. 
Dywedir fod saethyddion bwau 
hirion o blwyf Sant loan ymhlith 

byddin y Saeson 
yn Agincourt. 
Ymladdodd fy hen 
dad-cu, Preifat 
Walter Clarke, 
ochr yn ochr ag 
aelodau eraill 
y 24th Foot yn 
Rhyfel y Zwlw. 
Hyd heddiw, mae 
hanner y stryd 
yn gartrefi i wyr 
Brigad y Ghurkas 
a'u teuluoedd, 
lluoedd blaen
cad neo
drefedigaethol 
Prydain. 

Mae A Roll of 
Honour gan y 
cyn-filwr Colin 
James Butsher 
yn datgelu i 

recriwtwyr y Rhyf el Mawr, yn y 
stryd ddosbarth-gweithiol hon 
o 102 o dai, lle gwnaed dim ond 
dau ddyn yn swyddogion, listio 
cyfanswm syfrdanol o 90 o wyr. 
Bu farw 12, chwalwyd teuluoedd 
cyfain, byddai dwsinau o'r 
dynion a ddychwelodd wedi 
eu clwyfo'n feddyliol neu'n 
gorfforol. Cofio'n iawn y 
ffotograffau sepia trist o wyr 
mewn lifrai a grogai mewn 
llawer cartref, er nad oedd neb 
byth yn dweud dim. 

Wedi i fyddin Kitchiner ddioddef 
colledion enbyd, dechreuodd 
y brwdfrydedd cynnar bylu. 
Aeth recriwtwyr yr Arglwydd 
Derby a phob dyn cymwys. 
Yn rhif 56, cafodd brodyr 
Mam-gu, William ac Edward, 
gweithwyr rheilffordd medrus 
ill dau, eu listio. Aeth ei chwaer, 
Edith, yn nyrs; roedd ei gwr 
hithau, Joseph, yn NCO yn un 
o gatrodau Swydd Amwythig. 
Listiodd y recriwtwyr filoedd o 
fechgyn ifanc hefyd, yn cynnwys 
fy hen ewythr Joe Morris. 
Pan nad oedd hyd yn oed 
gorfodaeth yn ddigon, daethant 
i n6I brawd hyn Joe, fy nhad-cu 
James Morris a oedd y 43. Ar 
ddechrau'r rhyfel ym 1914, 
cawsai ei ollwng o rengoedd 
wrth gefn y South Wales 
Borderers, fel rhywun 'unfit for 
duty'. Ond erbyn 1916, gyda 
gwraig a chwech o blant, cafodd 
ei listio yn un o gwmn·iau 
twnelu'r Royal Engineers ynghyd 
a glowyr eraill. ► 
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►'Y Rhyfel Mawr' 
Cafodd y ddau frawd eu hanfon 
at gatrodau gwahanol; welson 
nhw mo'i gilydd byth eto. Pan 
gafodd James ei saethu ar y 
8fed o Awst 1916, ei unig offer 
oedd rhaw a thorwyr-gwifrau. 

Roedd yn darged da i'r milwr 
Almaenaidd anhysbys; roedd 
datcu wedi ei amlinellu 
uwchlaw ei ffos yn nhir neb 
gan oleuni'r wawr, golygfa 
debyg i'r un a gofnodwyd gan 
yr arlunydd rhyfel Paul Nash 
yn 'The Ypres Salient'. Wedi'r 
Cadoediad, anfonwyd brawd
yng-nghyfraith mam-gu, a 
oedd wedi goroesi'r rhyfel, i 
Nigeria, rhan o ymerodraeth 
Affricanaidd Prydain, y bu farw 
35,000 o'i milwyr trefedigaethol. 
Bu Joseph farw yn Nigeria ym 
1919; yn ei galar, cododd Edith 
gofgolofn hynod er cof amdano 
ym mynwent Aberhonddu. 

Yn 2014 cofiwn unwaith eto y 
rhai na ddaeth n6I o'r Rhyfel 
Mawr. Doeddwn i ddim yn 
nabod fy nhad-cu, ond dwi'n 
dal i weld ei eisiau. Cofiwn yr 
holl wyr, gwragedd a phlant a 
aberthodd gymaint, yr hiraethir 
amdanynt o hyd. Cofiwn y 
gwrthwynebwyr cydwybodol a 
wrthsafodd y rhyfel, y dynion a 
saethwyd neu a waradwyddwyd 
oherwydd rhyfel gwaradwyddus, 
a'r bechgyn o filwyr a ddylasai 
fod wedi bod yn dysgu am 
heddwch. 

GWERTHFAWROGIAD 

Peidiwch a chyfri'r dyddiau, 
gwnewch i'r dyddiau gyfrif 
Daeth y newyddion trist am farwolaeth sawl un o ffrindiau, 
cefnogwyr, aelodau a gweithredwyr CND Cymru ers i Heddwch 
60 fynd i'r wasg. 

Mae'r rhain yn cynnwys Ann Hall ac Arfon Rhys yn ogystal a Judy 
Cox a Morgan Parry. Ni allwn gynnwys teyrnged i bob un mewn 
un rhifyn. Ceir teyrngedau pellach mewn rhifynnau i ddod. Mae 
teimlo cymaint o golled ar eu 61 yn ein hatgoffa cymaint y dylem 
werthfawrogi'r rheini sy'n dal o'n cwmpas. 

Judy Cox 
Bu farw'n hannwyl Judy yn sydyn fis Hydref diwethaf. Bu'n 
cefnogi CND Cymru ac ymgyrchoedd heddwch a chyfiawnder 
ers amser maith. 

Yn dawel ond yn gyndyn ei daliadau dros heddwch, cyfiawnder 
ac iawnderau dynol, roedd 'yn y fan a'r lie' mewn protestiadau a 
digwyddiadau ers y 1960au; credai'n angerddol yn hawl pawb i 
gyfiawnder a phoenai'n ddirfawr am 
y sefyllfa ym Mhalesteina. 

Roedd yn gas ganddi wleidyddion 
a gamddefnyddiai rym. Byddai Judy 
yn aml yn lletya siaradwyr gwadd a 
gweithredwyr. Cyn ymddeol, bu'n 
gweithio ym Mhrifysgol Llanbed, 
ac yn darlithio mewn astudiaethau 
gwybodaeth yng Ngholeg Addysg 
Uwch Gwent. Yn gerddwraig 
frwd, roedd yn weithgar gyda 
Chymdeithas P 
arc y Bannau a hefyd gyda swyddog 
mynediad Cyngor Torfaen a 
Cymdeithas y Cerddwyr dros 
hawliau cerddwyr, ac yn ymgyrchu 
yn erbyn datblygiadau glo brig yn y 
cymoedd dwyreiniol. 

Wnawn ni ddim dathlu rhyfel. 
Mor wag yw'r mynyddoedd heb 

Byddwn yn trin pob cofeb ryfel Judy'n brasgamu trostynt. 
fel cofeb heddwch. 
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GWERTHFAWROGIAD 

Morgan Parry 
Roedd gan Morgan, aelod o CND Cymru er ei sefydlu, ymrwymiad oes i heddwch a 
chyfiawnder, i'r achos gwrth-niwclear ac achosion amgylcheddol, ac i Gymru a'i diwylliant. Yn y 
1980au, chwaraeodd Morgan ran ganolog yn CND Cymru. 

Roedd y daith feicio o gwmpas Cymru a ddisgrifir yn nheyrnged ei gyfaill Martin Ashby isod, yn 
dathlu pum mlwyddiant y datganiad gan hall gynghorau sir a nifer fawr o gynghorau dosbarth a 
chymuned Cymru o blaid Cymru ddi-niwclear. 

'Ergyd aruthrol oedd clywed am farwolaeth 
Morgan Parry. Roedd yn un o gefnogwyr brwd 
CND Cymru dros flynyddoedd lawer, fel aelod o'r 
pwyllgor ac fel gweithredwr. 

Yn ddirybudd, gofynnodd os hoffwn feicio o 
gwmpas Cymru yn Chwefror 1987. Ei syniad 
gwych oedd nid yn unig codi arian ond cynnig 
ffocws hefyd i grwpiau lleol a gwaith gyda'r 
cyfryngau ar adeg dawel o'r flwyddyn. 

Rhwng llyfr cyfeiriadau Morgan a'i lwyth 
o 'gysylltiadau', aeth y daith yn gryn 
ddigwyddiad mewn rhai mannau. 

Dyma ni'n cychwyn ddydd Gwener 13eg 
Chwefror gyda charafan, wedi ei gyrru 
gan Ron Clarke o'r Mwmbwls, yn dilyn i roi 
cefogaeth dechnegol ac ysbrydol. Roedd 
hi'n amlwg bod Morgan yn fwy ffit na fi ond 
cyn hir, doedd dyddiau 50-milltir yn ddim 
problem. 

Ar ddyddiau eraill, lle'r oedd grwpiau lleol 
am i ni ymweld a nhw, byr oedd y daith -
gyda sawl tea hufen! 

Gorffen yn Nhyddewi gyda mwy o sylw yn 
Y cyfryngau ac Olwen Davies yn canu 'Fe 
orchfygwn ni'. 

Camp gorfforol arall oedd ymgais pedwar 
ohonom, yn cynnwys Bob Cole, cyn-
Ysgrifennydd CND Cymru, i gerdded pob un · 
0 fynyddoedd 3,000 tr. Cymru (15 i gyd). 

Cysg~ allan ar yr Wyddfa er mwyn cychwyn 
gyda r wawr, a thri ohonom yn esgyn o'r 
obchr ddwyreiniol tra cerddodd Morgan ar ei 

en · h _ ei un o ochr Caernarfon. 
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Diwrnod hirfaith ond hynod gyfoethog, gyda 
Morgan mor benderfynol ag erioed. 

Roedd cariad Morgan at wylltiroedd mor gryf a'i 
ddicter at y niwed a wnaed i'r fath lefydd, ac i'r 
Ddaear gyfan, gan bobl. 

Canolbwyntiodd ei fedrau i gyd ar y mudiad 
cadwraeth, boed yn ei swydd ym mharc 
Glynllifon, neu fel aelod egn'iol a dylanwadol o 
gyrff cadwraeth Cymru.' 

Morgan Parry ar y dde a Martin Ashby 1987 
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NEWYDDION CND CYMRU 

Apel CND Cymru 
DYDDIADAU DYDDIADUR 
Mehefin 11 eg 12pm - 6.00pm 
LLUNDAIN - San Steffan 

Rydym y hynod o ddiolchgar i yng Nghymru sydd wedi ymuno Dim Ffydd yn Trident - Lobi'o'r 
Senedd bob un ohonoch a ymatebodd a ni hefyd. 
Mae taith Dim Ffydd yn Trident 
Bruce Kent wedi bod yn adeiladu 
tuag at lob'io'r Senedd a ral i 

mor hael i'n hapel ddiweddar 
am fwy o arian. 

Anfonwyd rhai cyfraniadau er cof 
am Tony Benn (a oedd yn derbyn 
Heddwch yn gyson) a Bob Crow. 
Bydd y cyfanswm yn ein galluogi 
i ymgyrchu'n fwy effeithiol ar yr 
adeg dyngedfennol hon, gyda 
dyfodol Trident o dan sylw. 

Mawr yw ein dyled hefyd i'r 
rheini ohonoch a gynyddodd eich 
taliadau aelodaeth blynyddol ac 
aelodau o CND Prydain sy'n byw 

Dydy'r apel ddim wedi cau: 
byddem wrth ein bodd i dderbyn 
cyfraniadau pellach gan bwy 
bynnag sydd am gefnogi'n 
hymgyrch gyfredol a helpu i 
sicrhau dyfodol CND Cymru. 

h~dd>we1tltnredu: 
Os nad ydych wedi cyfrannu 
eto, dyw hi ddim yn rhy hwyr! 
Anfonwch sieciau (taladwy i 
CND Cymru) at y Trysorydd, os 
g. yn dda (gweler Cysylltiadau 
t. 24) 

gyda'r nos i wrthwynebu Trident. 
Cysylltwch a'ch AS a threfnu i gwrdd 
yn San Steffan ar 11 eg Mehefin. 
Amy diweddaraf, cysyllter a: 
e: campaigns@cnduk.org 
t: 020 7700 2393 

Mehefin 1 Sfed - Gorffennaf 6ed 
GUMFRESTON Oriel Little Wedlock 
ger Dinbych y Pysgod 
Dawnsio dros Heddwch 
Arddangosfa a digwyddiadau'n 
archwilio themau heddwch ynom 
ein hunain, yn ein cysylltiadau, ein 
cymunedau ac ar ein planed. 

Gwefan CND Cymru- newyddahen! Yn cynnwys dawns gylch, cerddi, 
gweu (Drapia'r Dronau) a gweithdai. 
Dewch i un digwyddiad neu'r cwbl. 
Arddangosfa gelf ar agor 11 am 

Fis Rhagfyr diwethaf, heintiwyd 
gwefan CND Cymru gan 
feirws a ddinistriodd rannau 
helaeth o'r wefan, a dileu'r holl 
newyddion a digwyddiadau a 
bostiwyd yno ers 2011. 
Heb staff cyflogedig i allu adfer y 
sefyllfa, dydy gwefan CND Cymru 
ddim wedi bod yn weithredol ers 
hynny. 

Fodd bynnag, trwy gyd
ddigwyddiad ffodus, ym mis 
Medi derbyniodd CND Cymru 
grant i ddiweddaru ac ehangu 
ein presenoldeb ar-lein a'n 
hymgyrchu. Mae llawer o wa ith 

wedi bod yn digwydd y tu 61 i'r 
llenni, ac er i hynny gymryd yn 
hwy na'r disgwyl, rydym yn mawr 
obeithio y bydd y wefan newydd 
yn weithredol cyn bo hir. 

Edrychwch ar y wefan newydd 
www.cndcymru.org ac os ydych 
am ddweud beth rydych yn ei 
hoffi ynglyn a hi, beth hoffech ei 
weld arni, neu unrhyw awgrym 
arall, ebostiwch Brian Jones 
swanseacnd@phonecoop.coop 

Mae CND Cymru ar facebook 
hefyd: 
www.facebook.com/cndcymru 

- 5pm bob dydd. Croeso i bawb 
(cyfraniadau - mynediad am ddim 
i'r arddangosfa) and dylid bwcio 
gan nad oes llawer o le. 
t: 01834 845 868 
www.da nci ngforpeace2014 .word press.corn 

Mehefin 30ain 2.40pm 
LLANDRINDOD Gorsaf yr Heddlu, 
Pare y Neuadd 
Cwynwch am Drosedd Trident! 
Bydd dinasyddion cydwybodol 
led led y wlad yn mynnu bod 
y gyfraith yn sicrhau bod 
troseddau yn erbyn y ddynoliaeth 
a throseddau rhyfel sydd ar y 
gweill yn SAA Aldermaston a SAA 
Burghfield yn Berkshire, Lloegr yn 
destun ymchwiliad manwl gan yr 
heddlu. 
Mae'n drosedd bygwth llofruddio 
torfol. Mae'n drosedd paratoi ar 

..... gyfer llofruddio torfol. Trident yw'r 
drosedd. Rhaid i ni, y bobl, fynnu 
bod gwledydd yn ufuddhau i 
gytundebau rhyngwladol a mynnu 
na fydd olynydd i Trident. 
Ddinasyddion cydwybodol - dewch 
gyda ni, da chi! 
http://tinyurl.com/mza5wrw 
e: reforest@gn.apc.org 
t: 0154 7 520 929 
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DYDDIADAU DYDDIADUR 
Gorffennaf 4ydd 5pm - 9 pm 
NSA MENWITH HILL Swydd Efrog, 
Lloegr (Y brif glwyd) 
Gwrthdystiad Annibyniaeth ODDI 
WRTH America 
Thema eleni: Ailgylchu'r Safle (bydd 
ras feiciau'r Tour de France yn 
mynd heibio i NSA Menwith Hill ar 
Orffennaf Sed). Mae NSA Menwith 
Hill yn rhan hanfodol o gasglu 
gwybodaeth, cadw gwyliadwraeth 
(fel y datgelodd y chwythwr 
chwiban Edward Snowden), y rhyfel 
ysb'io, 'Amddiffyn' Taflegrau'r UD, a 
mwy. Cysyllter a: Campaign for the 
Accountability of American Bases 
(CAAB) 
www.caab.org.uk 
t: 01423 884 076 

Gorffennaf 1 af - 7fed 
Mae arfau niwclear yn drosedd: 
Cwynwych amdanynt! 
Wythnos Weithredu yn erbyn y 
SAAau 
Gweler y stori ar dud. 4 

Gorffennaf 11 eg - 13eg 
CADAIR IDRIS 
Taith Gerdded Noddedig Ymgyrch 
Cefnogi Palesteina 
C ysyllter a Steve t: 020 7700 6192 
e: psc.admin@palestinecampaign.org 
£50 am wely/bwyd yn Kings Hostel. 

Gorffennaf 26ain 
LLANDEILO 
Gwlan yn erbyn Arfau 
Sesiwn weu a gwneud baneri 
heddwch ar gyfer Awst 9fed (gweler 
isod) gydag adloniant difyr, tea 
chacennau. Da chi, dewch i weu -
neu i fwynhau! Gwerthfawrogir eich 
cymorth. 
Cysyllter a Sue Davies: 
smbdavies@btinternet.com 

Awst 6ed 
LEDLED Y BYD 
Dydd Hiroshima 

Awst 6ed _ 9fed 

PLIOBMAN - yn enwedig Burghfield, 
oegr 

~rydio a Chofio 
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Awst 30ain - Medi Sed 
CASNEWYDD a CHAERDYDD 
NA I NATO CASNEWYDD
Wythnos o Weithredu 
Na i NATO. Na i Lymder. Dim 
Rhyfeloedd Newydd! 
Yn cynnwys: 
Awst 30ain 1 pm CASNEWYDD 
Gorymdaith y noson cyn 
Uwchgynhadledd NATO 
Awst 31 ain CAERDYDD Neu add 
y Sir Gwrth-Uwchgynhaledd ar 
ddewisiadau amgen i 
NATO, Rhyfel a Llymder 
Medi 1af 
CASNEWYDD Gwrth
Uwchgynhaledd ar 
ddewisiadau amgen i 
NATO, Rhyfel a Llymder 
gyda siaradwyr 
rhyngwladol. 
Medi 4ydd 
Gorymdaith i 
Uwchgynhadledd 
NATO. 

Trefnir Gwersyll 
Heddwch trwy'r 
wythnos. 

Ympryd goffa a chefnogi Hiroshima 
a Nagasaki; gwersylla ger ffatri 
Arfau Niwclear Burghfield (Berkshire, 
Lloegr). Gwahoddir pawb i ymuno 
a'r ympryd ble bynnag y b6nt, neu 
yn Burghfield. Mwy o wybodaeth: 
www.actionawe.org 

Awst 9fed (or 10fed) tbc 
CAERDYDD Llyn Pare y Rhath 
Hiroshima a Nagasaki Byth Eto 
Digwyddiad coffa - gyda chychod, 
caneuon, a Chor Cochion Caerdydd. 
Croeso i bawb. Cysyllter a Ray 
Davies (gweler cysylltiadau tud. 24) 

Awst 2il - 9fed 
LLANELLI Eisteddfod Genedlaethol 
Cymru Sir Gar 
Maes yr Eisteddfod - Pabell 
Heddwch 
Bydd CND Cymru yno unwaith eto. 
Da chi, dewch i roi help llaw yn Y 
Babel! Heddwch! 
Cysyllter a Brian a Jan Jones: 

Cyhoeddir rhaglen lawn o holl 
ddigwyddiadau'r wythnos weithredu 
cyn bo hir. Gwybodaeth bellach 
www.NoNATOCASNEWYDD.org 
e:nonatoCASNEWYDD@gmail.com 
a www.facebook.com/ 
nonatoCASN EWYDD?fref =ts 
(Gweler tud 5 a'r daflen) 
Ychwanegwch enw eich grwp 
at y datganiad o wrthwynebiad 
nonatoCASNEWYDD@gmail.com 
www.facebook.com/ 
nonatoCASNEWYDD 

01792 830 330 
bria njones@phonecoop.coop 

Awst 9fed 
LEDLED Y BYD 
Dydd Nagasaki 

Awst 9fed 
SAA ALDERMASTON - SAA 
BURGHFIELD BERKSHIRE 
Gwlan yn erbyn Arfau 
Ymunwch ag un o'r protestiadau 
mwyaf lliwgar yn erbyn Trident 
erioed! Angen cymaint ag sy'n 
bosibl o bobl i ddal y sgarff binc 
anferthol i fyny ar hyd yr 8 milltir 
rhwng SAA Aldermaston a SAA 
Burghfield. Trefniadau terfynol 'ar y 
gweill'! Gweler tud 4 
www.woolagainstweapons.co.uk 
gweler hefyd tudalen facebook 
Wool against Weapons. 
Janie Rose 
e: jaine@woolagainstweapons.co.uk 
t: 01453 751 604 
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DYDDIADAU DYDDIADUR CYSYLL TIADAU 
Awst Sfed - 29ain/30ain heddwch CNDCYMRU 
LEDLED CVMRU 

yw cylchgrawn yr Mae CND Cymru'n ymgyrchu Y Daith Faith i Gasnewydd 
Gweler tud 5 am fanylion Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear yng ochr yn ochr a llu fudiadau 
Cychwyn o Lanelli yn ystod yr Nghymru (CND Cymru) eraill yng Nghymru a phedwar 
Eisteddfod ond gyda grwpiau'n golygydd: ban y byd i gael gwared o 
cerdded o bob rhan o Gymru ac Jill Gough arfau dinistr torfol o Brydain 
yn cyrraedd Casnewydd ddydd cyfiethydd: a'r byd, a thros heddwch 
Gwener 29ain neu ddydd Sadwrn Sian Edwards 

a chyfiawnder i bobl a'r 
30ain Awst. Manylion pellach am sian@derwen.demon.co.uk 

amgylchedd. lwybrau'r daith (ar gael cyn hir): cynhyrchu a phostio: 
www.taithgwrthnato.org.uk Redkite Print 

07810 566 91 9 CYSYLLTIADAU 
Medi 4ydd - Sed red kitep ri nt@thefreeflyer.com is-gaderyddion: 
CASNEWVDD Gwesty'r Celtic Manor 

John Cox Uwchgynhadledd NATO 0s oes gennych unrhyw 
ddyddiadau neu wybodaeth 01495 773 495 

Medi 4ydd 6.30pm - neu sylwadau - i'w cynnwys drjohncox@aol.com 
Gwastraff ymbelydrol yn y rhifyn nesaf, anfonwch Brian Jones 
LLANGEFNI Gwesty Neuadd Tre- nhw i 01792 830 330 Ysgawen LL77 7UR heddwch@cndcymru.org 

swanseacnd@btinternet.com Tomen Wastraff Ymbelydrol ar 
Ynys Mon? Cyhoeddir y rhifyn nesaf: Duncan Rees 
Cyfarfod Cyhoeddus wedi ei drefnu Hydref 2014. 07774 268 371 
gan Bwyllgor Llywodraeth San 

Duncan.rees@phonecoop.coop Steffan ar reo li Gwastraff Ymbelydrol Nid yw cynnwys heddwch o 
(CORWM). Bwciwch, os g. yn dda: anghenraid yn adlewyrchu George Crabb 
corwm@decc.gsi.gov.uk barn neu bolisi'au CND Cymru. 01446 774 452 

Rydym yn croesawu dadl a georgecrabb@phonecoop.coop 
Medi Sed 9.30am - 1.00pm thrafodaeth. 
LLANGEFNI Gwesty Neuadd Tre- Anfonwch unrhyw sylwadau Ray Davies 
Ysgawen LL77 7UR neu gyfraniadau at y golygydd. 02920 889 514 
Tomen Wastraff Ymbelydrol ar 
Ynys Mon? Amgau Adar trysorydd, aelodaeth ac · 
Cyfarfod Llawn wedi ei drefnu gan aelodau: 
CORWM (gweler uchod) Bwciwch, Angau CND Cymru 
os g. yn dda: 

9 Primrose Hill, corwm@decc.gsi.gov.uk Rhwng nawr a Medi'r 21ain, 
Llanbadarn Fawr, 

Medi 12fed - 13eg 
mae ar Drapio'r Dronau 

Aberystwyth SY23 3SE 
angen eich help i wau, crosio, 

MAES AWVR michael.freeman9@btintemet.com 
LLANBEDRPererindod i'r Safle gwehyddu neu ffeltio sgarff 

Profi Dronau Dynodedig heddwch lliwiau'r enfys i masnachu: 
Cymdeithas y Cymod. ymestyn o gylchfan yr A487 at Kate and Del Rhys 
Cysyllter a Pryderi Llwyd Jones fynedfa Pare Aberporth ac o'i coney@gn.apc.uk 
t: 01766 514 103 chwmpas. 

Medi 21ain 
Dylai rhyw 2 filltir o sgarff ysgrifenydd cenedlaethol: 

' wneud ytro! Jill Gough, 
POBMAN 

Gweler www.bepj.org.uk/drape- CND Cymru, Dydd Heddwch Rhyngwladol 
the-drones Llys Gwyn, Glynarthen, 

Medi 21ain 'hoffi ' www.facebook.com/ Llandysul, SA44 6PS 
ABERPORTH pages/Drapethedrones 01239 851 188 
Drapia'r Dronau (gweler i'r dde) Cysylltwch a Kate Sherringer: heddwch@cndcymru.org 
e: drapethedrones@outlook.com drapethedrones@outlook.com www.cndcymru.org 
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