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OL-ETHOLIAD 

BethNawr? 
Yn y dyddiau ers yr etholiad, 
bu ymchwydd o brotestio a 
gweithgareddau ar strydoedd 
Cymru. 

Mae'r syniad o bum 
mlynedd arall o lymder yn 
ysgogi pobl i weithredu. 

Bydd cost Trident yn dal 
i fod yn ffactor bwysig wrth 
i ni nesau at benderfyniad 
llywodraeth San Steffan yn 2016 
p'run ai i adnewyddu Trident 
ai peidio. Wrth i doriadau 
newydd dorri i'r byw, a llais yr 
Alban yn gryfach nag erioed, 
bydd cost Trident yn fwy byth 
o destun dadl. Cafwyd hefyd 
ymrwymiad rhyngwladol o'r 
newydd i ddiarfogi niwclear gan 
y llywodraeth (gweler t. 6). 

Mae ymgyrchwyr dros 
heddwch a chyfiawnder 
cymdeithasol yn gweithio mewn 
cyd-destun amgen i'r hyn a 
ddisgwyliem, ond mae llawer o 
gyfleoedd, o fewn a thu allan i'r 
Senedd, i ddwysau'n hymgyrchu 
gwrth-niwclear. Mae gennym 
amser i newid pethau o hyd, a 
phopeth i'w ennill. Sgrifennwch 
at eich AS, hyd yn oed os yw' n 
annhebyg o gytuno a chi; ni 
ddylent byth allu meddwl nad 

yw'r mater hwn yn bwysig i'w 
hetholwyr. Da chi, defnyddiwch 
y wybodaeth yn y rhifyn 6I
etholiadol hwn o 'heddwch' i 
ledaenu'r ffeithiau. 

Rhaid deffro barn y cyhoedd 
a siarad a llais clir. Rhaid 
gwahardd meddu, adeiladu 
a bygwth defnyddio arfau 
niwclear. Mae system arfau 
niwclear anfad a dinistriol 
Trident yn costio mwy na 
£2 biliwn y flwyddyn i ni, a 
byddai olynydd iddo a fydd, yn 
anorfod, yn fwy manwl-gywir 
a marwol yn costio mwy na 
£100 biliwn i ni. Nici yw Trident 
yn ateb i'r un o'r bygythiadau 
go iawn sy'n wynebu'r DU, fel 
terfysgaeth, diogelwch seibr, 
neu newid hinsawdd. 

Yn y cyfamser, rydym yn 
byw mewn gwlad lle mae 
pobl ddigartref yn cysgu ar y 

strydoedd ac yn gorfod cael 
ymborth sylfaenol gan fanciau 
bwyd elusennol. Mae rhywbeth 
mawr iawn o'i le, a'n cyfrifoldeb 
ni yw seinio rhybudd ac atal 
pawb rhag rhuthro'n gibddall i 
ebargofiant. 

Jill Gough 

aweithredwch! 
:I-. ~ 

Gofvnnwch 1 eh AS 
i arwyJd~Cynigion EDM: 
EDM 73: Galw am gynnwys 
Trident yn yr Arolwg Amddiffyn 
a Diogelwch Strategol cyf redol 
EDM 3: Diarfogi Amlochrog 
Gweler testun !lawn y cynigion 
hyn yn: http:/ /tinyurl.com/ 
q8m3jjt 
Gallwch sgrifennu llythyr neu 
gael manylion cyswllt yma: 
www.writetothem.com 

Trident yw Arf Dinisitr Torfol Prydain: ff eithiau allweddol 
Wedi eu cludo ar bedair Uong danfor 
pwer-niwclear 
Vanguard, Victorious, Vigilant, Vengeance 

Mae pob llong danfor yn cario hyd at 8 taflegryn 

a 40 ergyd (5 ar bob taflegryn) 

Pa mor Nerthol? 
Bom Hiroshima = 12 kiloton 'th) 
(mwy na 150,000 wedi eu lladd ar unwai 

Un ergyd niwclear Trident = 100 kiloton 

(8 gwaith mar nerthol) 
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OL-ETHOLIAD 

a weithredwch! 2.. 
Sgrifennwch Lythyr 
Annwyl Eich AS, yn cario hyd at wyth taflegryn 
Llongyfarchiadau ar gael eich niwclear, a phob un o'r rheini 
ailethol ... yn dwyn hyd at bump ergyd 

'Bydd Trident yn parhau niwclear. Mae 
yn ffactor bwysig i'r etholwyr pob ergyd, 
wrth i'r Senedd newydd hon ar ei phen 
nesau at benderfyniad 2016 ei hun, wyth 
p'run ai i gael olynydd iddo ai gwaith yn 
peidio. Bydd cost Trident yn fwy dinistriol 
fwy byth o destun dadl wrth i na'r born a 
ragor o doriadau llymder gnoi'n ddifododd 
ddyfnach. Hiroshima. 

Saif arfau niwclear ar eu Am y 
pen eu hunain fel arfau gwbl rhesymau hyn, byddai eu 
anwahaniaethol - o ran gofod defnyddio - neu hyd yn 
ac amser. Mae eu pwer dinistriol oed fygwth eu defnyddio 
wrth ffrwydro, ....,...cnc1cv111,.,,_ - o reidrwydd 
a'r llygredd ~::-- yn tramgwyddo 
ymbelydrol TORRW cyfraith ryngwladol 
wedyn, yn TRIDENT ddyngarol a hawliau 
effeithio ar f NI D ! dynol. 
sifiliaid a :1 J Gyda hynny 

~ ~ 

milwyr fel ei \ AD DYSG l mewn golwg, 
gilydd, ac ar yr .f>"~. ~~ gobeithio y byddwch 
amgylchedd ac '4. ~ 6>o· cystal ag ateb y 3 
iechyd dynol chwestiwn canlynol 
am ddegawdau ar 61 eu defnydd ynglyn ag unrhyw gynlluniau 
gwreiddiol. Pan ollyngwyd i gael 'olynydd' i system arfau 
arfau niwclear ar Hiroshima a niwclear Trident: 
Nagasaki 70 mlynedd yn 61, I. A ydych yn cefnogi olynu 
lladdasant ddegau o filoedd o Trident? 
sifiliaid. Mae pob un o'r pedair a. a system gyffelyb? 
llong danfor Trident gyfredol b. a system 'lai' (o ran nifer 

neu bwer ffrwydrol)? 
c. a system lansio taflegrau 

gwbl wahanol, e.e. o'r awyr? 
eh. na, ddim o 

gwbl. 
II. Pe bai'r Alban 

yn gwrthod cartrefu 
system newydd yn lle 
Trident, a fyddech chi'n 
cefnogi cynlluniau i'w 
lleoli yng Nghymru? 

111. A wyddoch 
chi am y cynllun 

a lansiwyd gan Weinidog 
Tramor Awstria, Sebastian 
Kurz ar y 27ain Ebrill 2015, 
ac a arwyddwyd gan 80% o'r 
gymuned ryngwladol, sy'n 
gosod effaith arfau niwclear ar 
fodau dynol wrth galon y ddadl 
am arfau niwclear, yn hytrach 
na'r buddiannau 'diogelwch' 
tybiedig a honnir gan leiafrif o 
wledydd? 
Eich AS, Ty'r Cyffredin, 
Llundain SW1 A OAA 
Gallwch hefyd sgrifennu llythyr 
neu ddod o hyd i fanylion 
cyswllt eich AS yma: 
www.writetothem.com 
Da chi, anfonwch gopi o 
unrhyw ateb at CND Cymru 
(gweler Cysylltiadau t. 16} 

◄Trident yw Arf Dinisitr Torfol Prydain:mwy off eithiau allweddol ► 
Pwy yw'r Gwneuthurwyr? Ble mae Trident? 
Adeiledir y llongau tanfor ym Mhrydain Yr Alban: Coulport - storfa ergydion niwclear 
Ergydion Prydeinig ar sail dyluniadau'r UD Faslane - canolfan llongau tanfor niwclear 
Taflegrau'n perthyn i'r UD, ar brydles i'r DU Lloegr: Aldermaston a Burghfield - Sefydliadau Arfau 
Data tywydd a GPS o'r UD Atomig sy'n adeiladu a chynnal a chadw'r ergydion 
UD sy'n cynhyrchu cyfesurynnau'r targedau. Devonport - trwsio ac ailwampio'r llongau tanfor niwclear 
Gweithredir y Sefydliad Arfau Atomig gan Ardal Patrol Mor lwerydd:1 llong danfor Trident arfog 
Lockheed Martin (UD), Jacobs Engineering ar wyliadwraeth yn yr lwerydd a mar lwerddon 24 awry 
(UD) a Serco (y DU). dydd, 365 diwrnod y flwyddyn 
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OL-ETHOLIAD 
aweithredwch! 
3. ta\ 
Torri Trident W 
nid Gwasanaethau 
Cyhoeddus! 
Ymunwch a digwyddiadau 
Gwrth-Lymder, 'Un-cut' 
neu Gynulliad y Bobl - neu 
ddigwyddiadau eraill yn erbyn 
toriadau mewn gwario ar 
wasanaethau cyhoeddus gan 
lywodraeth sy'n fodlon gwario 
fbiliynau ar beiriannau lladd. 
Gall CND Cymru ddarparu 
taflenni, sticeri a phosteri ar 
gyfer stondin neu ddigwyddiad 
stryd - gellir hyd yn oed eu 
llunio'n benodol ar gyfer 
ymgyrch neu ddigwyddiad yn 
eich ardal. 
Da chi, cysylltwch a ni mewn 
da bryd! 

-_,&,11.cndcv111,.,, 
~ - •011 

TORRW 
TRIDENT ! NID i 

\SWYDDV 
~, {I) 6>o~ 

~-cfldCYrn,,r,,011 

18lffie 
' NID i 

aweithredwch! 
~. ID\ 

Arwyddwch y ~ 
Ddeiseb 

~ n '-J..lyf rgelloedrli Os ydych chi'n credu y byddai'n ".:..~ 7 well gwario £ 100bn o arian 
~, ~ 0~ tr~thdal~r ar y GIG, addysg, 
~ ~ ta, ac ynrn gwyrdd yn hytrach 

1
_ nag ar system arfau wrthun a 

aweithredwcn! darfodedig, ychwanegwch eich 

4 
enw at yr alwad i Ddileu Trident! 

• ~ - Gweler http://tinyurl.com/ 
Ymunwch ag ,... .... b8u3vqu neu cysylltwch ag 

.. • CND Cymru am gopi papur. 
CND Cymru .-:,_ __ 
neu, os ydych eisoes yn aelod, ORR~';;· RR\\tl 
anogwch ffrind i ymuno. Mae ,n1 TRIDENf 
eisiau cefnogaeth arnom er f! TRIDOO i ! NID 1 
mwyn darparu ~dnoddau ac \ eNvs•0vy· \!SBYTAI} 
ymgyrchu, ac rn allwn wneud \.J , ~ / 
hynny heb ein haelodaeth! '- ~ • 
Ffurflen ymaelodi'n a ·t'- d I,. I 
amgaeedig neu cysyllter ag we, nre WCn. 
CND Cymru (gweler t.16}. 7 a 
aweithredwch! c; rannwch ~ S. Mae gweithredu bob amser yn 

well na phres, ond mae mwy 
Ymunwch ach grwp o adnoddau'n caniatau i CND 

CND/heddwch lleol Cymru ymgyrchu mwy! 
Gweler y rhestr, t.14. Cysyllter a' r Trysorydd, t.1 6. 

◄Trident yw Arf Dinisitr Torfol Prydain: ac yn olaf 
Triden! a Chyfreithlondeb Trident a Diogelwch Trident a'r Gost 
Does dim pwrpa~ cyfreithlon i'r Mae'r arfau hyn yn anfoesol, Mae'r llywodraeth gyf~edol 

0 

arfau hyn: btdda, eu defnyddio o bosib yn hil-laddol, ac blaid cael olynydd i Tricient am 
yn anghyfreithlo~ 0 dan bron yn strategol amherthnasol gost o ryw £100 biliwn. . n i 
unrh)'.W amg~lc~,a~au posibl, gan yn wyneb y bygythiadau Byddai'r arian hwn yn ddigo 
na elhd os~~'. ~1we1dio niferoedd a wynebwn heddiw Mae dalu'n !lawn am wasanaethaU 
anferth o s1f1ha1d Dyna · . 40 rnlynedd, 
dyfa dd LI · . pam Y Strategaeth Ddiogelwch brys ysbyta1 am f 
Rhy~~~lad~I ys ~:~~wnder . Gwladol y llywodraeth ei codi 1.5 miliwn o_ gartr;~ 000 
defnyddio ne~fygwth ~ b{dda, hun yn nodi bod terfysgaeth fforddiadwy, adeil~du wid neu 
arfau niwclear yn groes _e ny~dio ryngwladol, ymosodiadau seibr o ysgolion cynrad ~ernili~n o 
cyfraith ryngwladol. 1 reo au a pheryglon naturiol yn fwy o dalu costau addysg 

fygyth1ad na rhyfel niwclear. fyfyrwyr. 
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TRIDENT 
Trident - yr Hiroshima a'r Nagasaki nesa? 
Eleni yw 70 mlwyddiant gollwng dau fom atomig yn fwriadol gan yr UD ar boblogaethau sifil 
yn Hiroshima a Nagasaki, Japan. Mae effeithiau'r ymosodiadau niwclear hyn yn dal i gael eu 
teimlo heddiw. 

Amcangyfrif o nerth BOM 
HIROSHIMA= mwy na 12.5 
kiloton. 
Bu mwy na 150,000 o bobl 
farw ar unwaith neu'n fuan 
wedyn. 
Bu mwy na 70,000 farw yn y 5 
mlynedd canlynol. 

Amcangyfrif o nerth BOM 
NAGASAKI = 22 kiloton. 
Bu rhwng 60,000 a 70,000 
farw ar unwaith neu'n fuan 
wedyn. 
Bu mwy na 50,000 farw yn y 5 
mlynedd canlynol. 

Bu cynnydd amlwg yn 
amledd lewcemia ymhlith y 
goroeswyr yn ystod y chwe 
blynedd wedi'r bomio; rhyw 
ddegawd wedyn, dechreuodd 
goroeswyr ddioddef o ganser 
y thyroid, y fron, yr ysgyfaint 
a mathau eraill, ar gyfraddau 
uwch na'r cyffredin. Ar gyfer 
mathau o ganser solet, mae'r 
risg ychwanegol yn gysylltiedig 
ag ymbelydredd yn parhau i 
gynyddu ar hyd oes goroeswyr 
a'u disgynyddion, saith degawd 
wedi'r bomio. Dioddefodd 
menywod beichiog a fu byw 
drwy'r bomio gyfraddau uwch 
o gamesgor a marwolaethau 
ymhlith eu babanod. Ganed 
plant a ymbelydrwyd yn y 
groth a thebygrwydd uwch 
o anabledd meddyliol, twf 
diffygiol, ac o ddatblygu canser. 

Yn Hiroshima a Nagasaki, 
bu farw mwy nag 80% o'r rhai 
a oedd yn byw o fewn 1 km i 
safle'r ffrwydrad a mwy na 50% 

o'r rhai o fewn 
1.5 km. Gwelir 
amrywiaeth 
eang o 
broblemau 
iechyd o hyd, 
wedi eu hachosi 
gan y radio
niwclidau a 
ddarganfuwyd 
yn y goroeswyr. 

Nerth 
un ergyd 
niwclear Trident 
Prydeinig = 100 kiloton. (8 
gwaith nerth born Hiroshima a 
4.5 gwaith nerth born Nagasaki). 
Gall pob taflegryn Trident gario 
hyd at 48 o ergydion. 

Byddai ffrwydo un ergyd 
Trident mewn ardal drefol neu 
ddinesig yn arwain at nifer sawl 
gwaith yn fwy o farwolaethau 
na'r cyfanswm a laddwyd yn 
Hiroshima a Nagasaki. Gallai fod 
yn filiwn o leiaf. 

Gan y gellir anelu pob ergyd 
yn annibynnol a'u defnyddio 
yn erbyn gwahanol dargedau, 
gallai ardal y dinistr fod yn 
rhyw 150km wrth 500 km. Pe 
defnyddid 96 o ergydion Trident 
yn erbyn amryw o dargedau 
milwrol, mae'n debyg y cai 
cannoedd ar filoedd o sifiliaid 
o bob oed eu lladd. Gallai 
eu defnyddio'n fwriadol yn 
erbyn targedau sifil arwain at 
ddinistrio 96 o drefi mawr a 
dinasoedd. 

Mae patrwm gweithredu 
llongau tanfor Trident yn 
debyg o olygu yn byddai ail 
long danfor wrth gefn, yn 
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ychwanegol at yr un weithredol. 
Pe defnyddid pob taflegryn ar 
y ddwy long, byddai hynny'n 
gyfanswm o 192 o ergydion 
niwclear. 

Mae effeithiau ffrwydrad 
niwclear yn eu crynswth yn 
llawer iawn mwy na'r niwed 
a'r marwolaethau dechreuol. 
Byddai yna beryglon ymbelydrol 
tymor-hir, chwalfa gymdeithasol 
a niwed ecolegol helaeth. 
Byddai isadeiledd a'r bywyd 
rydym ni a phobl eraill ym 
mhedwar ban yn ei adnabod 
heddiw ar ben. 

heddwe1thredu: 
Dydy hi ddim yn rhy hwyr! 
Cysylltwch a'ch maer neu 
arweinydd y cyngor a gofyn 
iddynt drefnu digwyddiad ar y 
cyd i goffau bomio Hiroshima 
a Nagasaki. Mae'r lleoliadau 
digwyddiadau coffa yn 
cynnwys Caerdydd, y Steddfod 
Genedlaethol, Aberystwyth, 
Casnewydd a Hwlffordd. 
Cysylltwch ag CN D Cymru neu 
gwyliwch ein dalen facebook 
am fwy o fanylion. 



NEWYDDION 

Ymprydio dros ddiarfogi 
niwclear 
Bydd grwpiau o bobl ym mhedwar ban y byd yn . 
ymprydio rhwng y 6ed a'r 9~ed o Awst ar 70 mlwydd1ant 
bomio Hiroshima a Nagasaki. . . 

Yn Lloegr, cynhelir yr ympryd, a gefnogir gan Trident 
Ploughshares, CND Cristnogol, Menywod m~wn Du , 
Llundain, Action AWE a'r Crynwyr, y tu allan I r Sen~dd a ,r 
Weinyddiaeth Amddiffyn. Yng Nghymru, mae. trefn1a?au n 
dal ar y gweill - fe'ch gwahoddir i drefnu'ch d1~wydd1ad 
eich hun, a mynnu na ddylai dim gymryd lle Tri?ent, er 
mwyn rhybuddio'r cyhoedd o beryglon arfau niwclear ym 
mhobman. 

Gallai ymosodiadau niwclear, boed trwy ffolineb neu 
gamgymeriad dynol, neu ar ddamwain, gychwy~ rhyfel. 
niwclear ac arwain at ddinistr y ddynolryw. Mae r casgliad 
byd-eang o 16,000 o fomiau niwclear, yn bygwth yr holl 
ddynolryw. Cred y naw gwladwriaeth niwcl~ar bod ganddynt 
yr hawl i feddu ar arfau niwclear, tra bod tri-chwarter 
gwledydd y byd yn credu y dylent eu dileu ar unwaith. 

Mae gwariant ar arfau niwclear newydd yn debyg 
o gyrraedd dros 1,000 biliwn ewro dros y 1? mlyned.d 
nesaf, ffigwr cwbl annerbyniol yng ngoleuni anghenion y 
ddynolryw, a'r gweithredu positif sydd ei angen ar frys ar yr 
amgylchedd. 

GRWPIAU O YMPRYDWYR 
Ffrainc: 
Paris; Dijon-Valduc (canolfan ar gyfer moderneiddio arfau 
niwclear Ffrainc); 
Bordeaux-Megajoule (canolfan ymchwil laser er perffeithio 
arfau niwclear newydd) 
YrAlmaen: 
Bi.ichel, canolfan Nato lle mae 20 o arfau niwclear wedi eu 
lleoli 
Lloegr: Whitehall, Llundain 
UDA: Livermore Lab, California (laser NIF er perffeithio 
arfau niw.cle~r newyd~); Los Alamos, New Mexico (labordy 
moderne1dd10 arfau niwclear yr UD); Kansas City, Missouri 

Am fwy? fanylion am hyn ac am weithredoedd yn erbyn 
olynu Trident, cysyllter ag Angie Zelter 
reforest@gn.apc.org 074 565 88943. 

~a fchi, rhowch wybod i CND Cymru os ydych yn bwriadu 
re nu ympryd yng Nghymru. 
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Diarfogi 
Amlochrog 
Cafodd Ardystiad Dyngarol, a 
lansiwyd gan Weinidog Tramor 
Awstria, ei arwyddo gan fwy na 
100 o wledydd erbyn hyn. 

Mae'n galw ar i wledydd 'nodi 
a gweithredu mesurau effeithiol 
i lenwi'r bwlch cyfreithiol tuag at 
wahardd a dileu arfau niwclear', ac 
mae'n gam sylfaenol wahanol yn y 
d!sgwrs rhyngwlad.ol ar fater diarfogi 
niwclear sydd wed1 bod yn digwydd 
dros y pum mlynedd diwethaf. 

Mae Paul Flynn AS (Gorllewin 
Casnewydd) wedi cyflwyno Cynnig 
EDM 3: Diarfogi Amlochrog: 

'Body Ty hwn yn cefnogi'r 
Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn, 
y gwir anrh. Aelod dros Sevenoaks, 
pan ddywedodd mewn dad[ 
seneddol ym mis lonawr 2015 body 
Llywodraeth yn rhannu'r weledigaeth 
o fyd heb arfau niwclear, wedi ei 
sicrhau trwy ddiar{ogi amlochrog; yn 
croesawu sicrhad yr /s-ysgrifennydd 
Seneddol dros Faterion Tramor a'r 
Gymanwlad, yr Aelod arh. dros 
Bournemouth East, mewn datganiad 
i'r wasg gan yr adran ar y 23 Mai 
2015, body Llywodraeth yn dal i 
fod ag ymrwymiad i fyd heb arfau 
niwclear; ac yn galw ar y Llyw~draeth 

i roi'r system arfau niwclear ~nden~ 
i mewn i drafodaethau ar ddwrfo~t 
niwclear amlochrog yn ddiymdrot e~ 
mwyn cyflawni'r ymrwymiadau hyn. 

heddwe1 thredu: . 
Holwch a yw eich AS eisoes wedi 

arwyddo EDM 3: 
15

_ 16/3, 
www.parliament.uk/edm/ZO wedi 
a'i longyfarch/llongyfarch ~s ~ddo. 
gwneud neu ofyn iddo/iddi ar 
Gellwch sgrifennu eich llyt:~1n 
y fan yma, neu ddod O hy 1 

manylion cyswllt: 
www.writetothem.com 



NEWYDDION 
Datgeliadau am Longan Tanfor Niwclear 
Cafodd y Llongwr Abl William McNeilly ei ryddhau heb anrhydedd o'r Llynges Frenhinol am 
ddatgelu'r difaterwch dideimlad sy'n bodoli tuag at ddiogelwch ar fwrdd llongau tanfor 
Trident. Pan gafodd ei ryddhau, gwrthododd arwyddo dogfen a oedd yn bwrw amheuaeth ar ei 
honiadau. 

Mewn dau adroddiad, 
sgrifennod bod 'y rhaglen 
Trident yn drychineb sy'n aros 
i ddigwydd' a bod pobl yn 
distewi larymau rhybuddio, 
anwybyddu rheolau diogelwch, 
torri corneli, gwyrdroi 
canlyniadau arholiadau, ac 
anwybyddu namau difrifol. 
Buasai McNeilly yn dechnegydd 
taflegrau dan hyfforddiant ar 
y fwrdd y llong danfor HMS 
Victorious am y pedwar mis 
blaenorol. Meddai. 'Dim ond 
mater o amser yw hi cyn y daw 
gwybodaeth waeth i'r amlwg, ac 
y profir popeth yn wir. Mae hyd 
yn oed uwch-swyddogion wedi 
mynegi eu pryderon.' 

Sgrifennodd McNeilly: 
'dywedwyd celwydd wrth bobl 
am arfau dinistr torfol yn y 
cyfnod cyn rhyfel lrac ... Yn awr, 
dywedir celwydd wrthoch am 
ddiogelwch yr arfau niwclear ar 
dir eich mamwlad.' Diystyrodd 
y Gweinidog Amddiffyn 
Michael Fallon yr honiadau 
difrifol yn gwbl ddifater, heb 
wneud unrhyw ymdrech i ateb 
pryderon ynghylch tan yn Adran 
Daflegrau llong danfor Trident. 
Anwybyddodd y ffaith bod yna 
ddiffyg pobl addas i weithio ar 
daflegrau Trident. 

Er cael ei gynghori'n gryf 
i dewi a byw bywyd preifat, 
ymateb McNeilly oedd, 'Dwi'n 
sifiliad bellach, ac mae gennyf 
hawl i ryddid barn. Dwi ddim 
yn mynd i wastraffu'r rhyddid 
hwnnw trwy eistedd o gwmpas 
ar fy nhin tra bod y DU mewn 
perygl.' 

Yn y diweddaraf mewn 
rhestr faith o 'ddigwyddiadau' 
yn safle'r llynges yn Devonport 
(Plymouth) lle caiff llongau 
tanfor niwclear Prydain eu 
hailwampio, cafodd yr orsaf 
ei bygwth ag achos llys 
wedi i weithiwr gael dos o 
ymbelydredd. Costiodd yr 
19 llong danfor niwclear 
ddi-ddefnydd, pob un a'i 
hadweithydd niwclear (ac 8 
a rhodenni tanwydd niwclear 
ynddynt o hyd}, a gedwir yn 
Rosyth (Fife) a Devonport, fwy 
nag £16m i drethdalwyr yn y 
pum mlynedd diwethaf. 

Yn ddiweddar, croesawodd 
y Gweinidog Edwina Hart 
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ddatblygiad Main Port 
Engineering, sy'n 'gobeithio 
ehangu i mewn i'r sectorau 
niwclear ac ynni moral' yng 
Nghylchfa Fenter Dyfrffordd 
y Daugleddau. Ni chytunwyd 
hyd yma ar safle derbyn hen 
adweithyddion llongau tanfor 
niwclear. Bydd CND Cymru yn 
cadw llygad barcud ar unrhyw 
gynnig o blaid defnyddio 
Aberdaugleddau fel safle 
dadgomisiynu. 

Roedd gweithredwyr gwrth
niwclear allan ar strydoedd 
Leeds, Wrecsam a Chaer i 
gefnogi McNeilly. 

heddwe1thredu: 
* Gwyliwch ddalen facebook 
CND Cymru a gwefan WISE 
(isod) am y diweddaraf 
* gwefan (gweler isod) am 
ddiweddariadau. 
Dyn a wyr beth fydd diwedd 
y stori hon, ond mae ar 
chwythwyr chwiban milwrol 
fel McNeilly (ac fel Chelsea 
Manning) angen gwybod fod 
ganddynt ein cefnogaeth. Rhaid 
i'r gefnogaeth honno fod yn 
gryf ac yn barhaus i wrthbwyso 
holl ymdrechion y wladwriaeth 
i dorri ysbryd rhai a allai fod 
yn chwythwyr chwiban yn y 
dyfodol. 
* Adroddiad llawn WISE a 
chyfeiriadau: 
http://tinyurl.com/nlgsgvn 
* Adroddiad CND yr Alban: 
Substandard - The Trident 
Whistleblower and the safety 
of British submarines http:// 
tinyurl.com/oo6gldm 



PWER NIWCLEAR 
Niwclear = Annemocrataidd 
Cedwir 4.Sm metr ciwbig o wastraff 
ymbelydrol ar hyn o bryd mewn cynwysyddion 
diogel ar wahanol safleoedd dros-dro ledled 
Prydain am gost o £3bn y flwyddyn. 

O dan ddeddf newydd a ruthrwyd drwod_d 
yn oriau terfynol y llywodraeth flaen?rol, gelhr 
gorfodi safleoedd storio gwastraff niwclear ar 
gymunedau lleol bellach. ~ellir _rhoi terfyn ar 
y chwilio maith a fu am le I stono gwerth 50 
mlynedd o wastraff mwyaf ymbelydrol Prydain, 
o orsafoedd ac arfau niwclear, drwy ochrgamu 
rheolau cynllunio lleol. Ni fydd cynghorau neu 
gymunedau lleol yn gallu atal hynny. 

Pa safle bynnag a ddewisir, disgwylir i'r 
project gymryd 27 mlynedd i'w adeiladu, am 
£5.6bn y flwyddyn, ynghyd a chostau rhedeg am 
40 mlynedd. Bydd yn rhaid ynysu peth gwastraff 
ymbelydrol oddi wrth yr amgylchedd am 240,000 
o flynyddoedd. Mae'r unig storfa wastraff 
ymbelydrol lefel-uchel danddearol sy'n bod ar 
hyn o bryd, yn New Mexico, UDA, wedi bod ar 
gau ers y llynedd yn sgil dwy ddamwain. Mae'r 
Almaen wedi gohirio cynlluniau tebyg ar gyfer 
claddu gwastraff lefel-uchel. Bydd safleoedd yng 
Nghymru yn sicr o gael eu hystyried. 

Mae CND Cymru wedi ymateb i 
ymgynghoriadau Llywodraeth Cymru ynglyn a 
storio gwastraff ymbelydrol. Eu safbwynt nhw, fel 
y rhan fwyaf o fudiadau gwrth-niwclear, yw mai'r 
ffordd gallaf o leihau'r baich ar y genhedlaeth 
hon a rhai'r dyfodol, yw atal cynhyrchu gwastraff 
niwclear yn ddiymdroi trwy gau cyfleusterau 
niwclear presennol - rhai sifil a milwrol. Yn 
Nghymru, mae hynny'n golygu cau gorsaf bwer 
niwclear yr Wylfa a dileu unrhyw gynlluniau i 
adeiladu adweithyddion newydd. 

Dylid atal symud deunyddiau niwclear, 
ac eithrio lle bo angen eu symud er mwyn eu 
gwneud yn gymharol ddiogel, a dylai defnyddiau 
ymbelydrol aros ar y safle lle'i cynhyrchwyd, 
wedi eu hynysu oddi wrth y bfosffer, eu storio ar 
wyneb y ddaear mewn cynwysyddion wedi eu 
gwarchod yn dda, wedi eu labelu'n glir mewn 
modd dealladwy i genedlaethau'r dyfadol filoedd 
o !lynydd~edd o nawr. Dylai cyllid ac adnoddau 
anannol d1gonol fad ar gael i dalu am ddelio a'r 
gwastra~ yn Y dyfadol am gyfnod maith iawn. 

Ga_lla1 Cymru arwain y ffordd trwy lynu 
wrth e1 hegwyddorion craidd a datblygu 

polisi gwirioneddol gynaliadwy O hyrwydd 
a buddsoddi mewn dulliau adnewyddad~ 
gynhyrchu ac arbed ynni. Does a wnelo h 0d . 
a swyddi. Bydd angen arbenigedd yn y di~/11n 
niwclear am byth er mwyn ymdrin yn ddio ei'~nt 
gwastraff ymbelydrol. 9 a 

heddwe1thredu: 
Ymgyrch wych yn Cumbria: 
www.mariannewildart.wordpress.com 

Gobeithion ar gyf er Hinkley 
Mae mwy na 400 o weithwyr ar safle gorsaf 
bwer niwclear Hinkley Point, Gwlad yr Haf, yn 
wynebu bod heb waith dros-dro. 

Mae EDF, perchenogion Ffrengig y project 
sy'n llai na 15 milltir o lannau de Cymru, yn 
dweud bod arnynt angen amser i benderfynu 
p'run ai i fwrw ymlaen i fuddsoddi yn y project 
gwerth £ 16bn. 

Mae Electricite de France (EDF) bron 
a chwblhau'r gwaith paratoadol ar y tir, y 
garthffosiaeth, cyfleusterau lies, a ffyrdd, ond 
mae'n dal heb benderfynu ar y buddsoddiad a 
fydd yn nodi cychwyn ar y gwaith adeiladu. 

Ar yr un pryd, mae llywodraeth Awstria wedi 
cyhoeddi ei bod yn barod i fynd a'r Comisiwn 
Ewropeaidd ger bron llys am gymeradwyo 
cynlluniau Prydain ar gyfer gorsaf niwclea~ 
Hinkley Point. Bydd hefyd yn dwyn achos 1 
atal adeiladu unrhyw orsafoedd niwclear a 
chymhorthdal mewn ymgais i annoQ peidio a 
defnyddio'r dechnoleg yn Ewrop ac I ddychryn 
buddsoddwyr ymaith. 

Awstria, Andra Rupprechter: 
'Mae rhoi blaenoriaeth i bwer niwclear Y~ 

annerbyniol. Dydy ynni niwclear ddim yn ddiogel 
b · · ddarpar· nac yn ddarbodus. Gall achos llys en 1 

fuddsoddwyr betruso hefyd: . d wedi 
Darganfuwyd camgymeriad a allai fo f 

bod yn drychinebus yn adeila~waith 1~;s~inkley, 
bwer gyffel1b i'r rh~i a gynll~nir a~ g~ae EDF, 
yn Flamanv1lle, Ffra1nc ym m1s Ebnll. r y gwaith 
perchen y ddau safle, i fad Y gych1~~gion 
adeiladu ym mis Ebrill 2017. Gallau ~ 1 

ydd i fod 
ddychryn buddsoddwyr gw~adol China 

5 

i dalu rhan o gost project Hinkley. 

heddwe1thredu: 
www.stophinkley.org 
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PWER NIWCLEAR 
Niwcs 'Hardd'? 
Mae PAWB wedi ymateb i alwad gorffwyll 
Ysgrifennydd Ynni Llywodraeth Llundain 
Amber Rudd am adeiladu 'Gorsafoedd Pwer 
Niwclear Hardd'! 

Wrth fynd i'r wasg, rydym yn dal i ddisgwyl 
yn eiddgar am ei hateb: 

Annwyl Amber Rudd, 
'Gwyn y gwel y fran ei chyw' meddai'r hen 

ddihareb. 
Mae unrhyw orsaf bwer niwclear, waeth pa 

~~r 'h~rdd' ei dyluniad, yn cynnwys peryglon 
d1nfed1 ar gyfer cenedlaethau i ddod: 

- gwaddol o wastraff ymbelydrol gwenwynig 
am ddegau o filoedd o flynyddoedd 

- peryglon cyfredol ymosodiadau seibr 
. - peryglon cynyddol dronau, a welwyd yn 

dd1weddar yng Ngwlad Belg a Ffrainc 
- camgymeriadau mecanyddol a dynol 
Mae'r m6r, a'i bosibiliadau anferthol, yn 

amgylchynu'r lle dwi'n byw; mae cwmni o Sweden 
ar fin buddsoddi mewn tyrbinau tanfor yng 
Nghaergybi. Gwnewch hyn ar raddfa fwy ar hyd 
holl arfordir y DU. Mae lagwn Bae Abertawe yn 
enghraifft arall o'r ffordd ymlaen. 

PV /Solar - 'gorfodwch' bob awdurdod lleol 
i ddefnyddio'u hadeiladau i'r eithaf ar gyfer PV a 
solar; anogwch bob un ohonom i ddilyn llwybr 
cyffelyb, fel sy'n normal mewn gwledydd fel 
Denmarc a'r Almaen 

Buddsoddwch mewn ymchwil a datblygu ynni 
adnewyddadwy a dal a storio carbon. 

Dylid annog a chefnogi projectau ynni 
cymuned, boed yn wynt, solar, hydro neu, wrth 
gwrs, cadwraeth. Mae arnom angen cynllun 
cadwraeth ynni uchelgeisiol - gellir arbed rhyw 
15% o'r trydan a ddefnyddir yn gyfredol [cymaint 
a'r cyfr~niad niwclear]. Mae arnom angen 
9':'eled,~aet~ yn seiliedig ar ddyfodol cynaliadwy. 
N1 all pwer niwclear, oherwydd ei ddibyniaeth ar 
gyflenwad cyfyngedig o wraniwm, gyflawni'r fath 
ddyhead. 

Carwn apelio arnoch i ailfeddwl eich 
strategaeth a'ch dibyniaeth ar niwclear newydd. 
Bum yn Fukushima cyn ddiweddared a mis 
Tachwedd diwethaf, a chwrdd a llawer o'r 150,000 
o ffoaduriaid y gorfodwyd iddynt adael eu cartrefi 
wedi ffrwydrad adweithydd Dai-chi. Mae eu 
trawma, a anwybyddir i raddau helaeth gan y byd 
allanol, yn rhy fawr i'w amgyffred. 

Damweiniau, yn 61 eu diffiniad, yw 
digwyddiadau nad oeddech yn eu disgwyl, ac 
ni allwn fforddio mentro fel hyn, o safbwynt y 
blaned na dyfodol ein plant. 

Yn gywir, 
Dr Carl /wan Clowes FFPH OBE 

Ar stondin ddeiseb PAWB yng Nghonwy, 
meddai Elfed Jones: 'Yn wahanol i'r hyn y carai'r 
wasg i chi gredu, roedd y mwyafrif llethol a 
holwyd yn erbyn Wylfa B. Roedden nhw'n poeni 
am alldafliad wedi damwain a allai effeithio 
ar iechyd, a hefyd ei effaith ar y diwydiant 
twristiaeth. Pa reswm all fod gan y cyfryngau 
dros beidio a bod yn onest gyda'r cyhoedd trwy 
ddweud y gwir?' 

~ REMfMBtK heddwe1thredu: 
- Cadwch mewn cysylltiad a'r 

ymgyrch, da chi. Mynegwch 
farn wrth eich AC, AS a'ch 
cynghorwyr - peidiwch a gadael 

I ST W - iddyn nhw feddwl na oes digon 
o ots gan neb i gysylltu a nhw ar 
y pwnc yma! 

~ Y L FA 
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www.stop-wylfa.org 
facebook: Stop Wylfa - No 
Nuclear in Wales. 
PAWB Cysyllter a: Dylan Morgan 
01248 750 218 (dydd) 
01248 722 184 (gartref) 
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Ray Davies 1930 - 2015 
Bu farw Ray Davies, Is-gadeirydd CND Cymru, ymgyrchwr mawr dros heddwch a chyfiawnder 
cymdeithasol a Chynghorydd Sir dros Gaerffili, ar Fai 7. Er gwaetha'i waeledd olaf, buasai 
Ray'~ ~ymryd rhan mewn gweithred uniongyrchol yn SAA Burghfield a digwyddiad gan 
Wenmaethwyr Cymru ym Mae Caerdydd ychydig wythnosau cyn iddo farw. 

Ganed Ray ym mhentre glofaol 
Llanbradach yn ne Cymru, yn ail o 
naw o blant. Cawsai ei dad ei wahardd 
o'i waith am ei ~eithgareddau undeb 
yn ystod y Dirwasgiad ac aeth ar Daith 
Gerdded Newyn 1932. Enynnodd 
caledi ei blentyndod frwydr oes Ray 
yn erbyn anghyfiawnder a'i wneud 
yn sosialydd, yn anghrediniwr ac yn 
ymgyrchydd diflino. 

Mah y cymoedd 
Dechreuodd weithio yng Nglofa 
Llanbradach cyn ei fod yn 14 oed, 
gan dderbyn ei addysg wleidyddol wrth 
wrando ar lowyr eraill. Amddiffynnai enillion 
buddugoliaeth Llafur yn 1945, a'u haddewidion 
am ddyfodol gwell i'r gweithwyr, diwygiadau 
addysg, Gwladwriaeth Les a GIG, yn angerddol. 
Yn aelod o'r Blaid Lafur ers 60 mlynedd, ac 
yn gynghorydd sir am 50 o'r rheini, roedd 
gan Ray ffydd ddiysgog yn egwyddorion 
sosialaidd sylfaenol y blaid, ac anghytunai'n 
aml a pholisfau'r arweinyddiaeth, ar Dreth y 
Pen, Rhyfel y Gwlff ac arfau niwclear. Ray oedd 
cadeirydd Fforwm Cymru yr Awdurdodau Lleol 
Di-niwclear. 

Maggie Mas 
Y sgogodd blynyddoedd Thatcher Ray i 
weithredu'n wleidyddol. Yn ystod Streic y Glowyr 
1984-85, helpodd Ray Grwp Cefnogi Glowyr 
Cwm Rhymni trwy gasglu arian, dosbarthu 
bwyd a mynd ar linellau piced. Gwelodd drais 
Orgreave, cafodd ei restio'n fynych yn ystod y 
streic, a theithiodd ledled Prydain i gefnogi'r 

glowyr. Roedd Ray yn un o sylfaenwyr Cor 
Cochion Caerdydd. Cafodd y cor yr anrhydedd 
o gael eu restio'n dorfol ym Merthyr Tudful am 
ganu o blaid y boicot ar nwyddau o Dde Affrica. 

Etifeddiaeth 
Fe'i carcharwyd <lair gwaith am wrthod talu 
Treth y Pen, ac ystyriai'r ymgyrch honno, ynghyd 
a diwedd Apartheid a llwyddiant y Swffragetiaid 
a'r Siartwyr, yn enghraifft o'r egwyddor a 
lywodraethai ei fywyd, sef pobl gyff redin yn 
cymryd rheolaeth dros eu bywydau. 

Palesteina 
Effeithiodd y newyddion am yr Holocost yn 
ddwys ar Ray yn fachgen. Yn ddiweddarach, 
pan ddysgodd (gan ffrindiau o Iddewon) am yr 
anghyfiawnder a wnaed a Phalesteina, cefnodd ar 
fudiad Cyfeillion Llafur Israel. Ymwelodd a Gasa, 
y Tiroedd dan Feddiant ac Israel sawl gwaith, 
gan weithio gyda grwpiau heddwch o Israel a 
Phalesteina, yn cynnwys Sabeel ac International 
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Solidarity (ISM), i hebrwng amb1wlansys, helpu 

da'r cynhaeaf olewydd ac amddiffyn ffermwyr 
!y hlant ysgol rhag trais yr ymsefydlwyr. Ar un 
;weliad, cafodd ei saethu yn ei ben, a chafodd 
ei allgludo o'r wlad dro arall. 

Jwerddon ac lrac 
Cafodd Ray ei addysg am Iwerddon gan 
gymeriad tanllyd arall, Mary Crofton. Gyda'r Cor 
Cochion yn y 1980au, ymwelodd sawl gwaith 
a'r parth rhyfel hwnnw i gefnogi'r gymuned 
Weriniaethol ac ymreolaeth Wyddelig. Roedd ar 
bwyllgor Stop the War yn erbyn y rhyfel yn Irac; 
gweithiodd gydag Apel Mariam, ac aeth gyda 
Lleisiau yn yr Anialwch i gludo offer meddygol i 
ysbytai yn Basra a Baghdad yn groes i embargo'r 
llywodraeth Brydeinig. Yn ysbytai Irac, gwelodd 
a'i lygaid ei hunan ganlyniadau'r arfau wraniwm 
hesb a ddefnyddiwyd gan y cynghreiriaid, a'i 
gwnaeth yn fwy penderfynol nag erioed i barhau 
i ymgyrchu yn erbyn arfau niwclear a phwer 
niwclear. 

Di-niwclear 
Fel Is-gadeirydd CND Cymru, byddai 
Ray yn chwarae rhan ganolog yn y gwaith 
ymgyrchu. Roedd bob amser ar flaen y gad 
mewn gwrthdystiadau a phob amser yno'n 
gynnar, yn torri'r ffens, 
neu'n cloi ei hun wrth 
rywun neu rywbeth er 
mwyn rhwystro'r ffordd 
at Sefydliadau Arfau 
Atomig Aldermaston a 
Burghfield neu ganolfan 
arfau niwclear Trident 
yn Faslane, neu'n 
'tresmasu' ger gorsaf bwer 
niwclear Hinkley Point. 
Fe'i harestiwyd droeon 
am ei weithgareddau, 
a byddai'n defnyddio'i 
Ymddangosiadau llys fel 
rhan o'i ymgyrchu. Roedd 

yn gefnogwr cryf i Wersyll Heddwch Menywod 
Comin Greenham, ac i greu'r Ardd Heddwch 
wrth yr hen Brif Glwyd. 

Mwyamwy 
Mewn dau achlysur coffa dan eu sang ym 
Medwas ac yn y Demi Heddwch, Caerdydd, 
ymgasglodd teulu, ffrindiau, cydweithwyr 
a chymdeithion Ray i glywed caneuon a 
theyrngedau. Clywsant bod Hawliau Hoyw hefyd 
yn achos agos at galon Ray; pan aeth ei fab, Mark, 
yn wael fis Rhagfyr y llynedd, dyma addo iddo y 
byddai'n parhau ar frwydr dros gydraddoldeb. 
Bod dynol oedd Ray - nid sant nac 'arweinydd~ 
Gweithredai ar sail yr hyn y gwyddai ef oedd yn 
iawn - a doedd arno ddim ofn syrthio ar ei fai os 
byddai'n methu weithiau. 

Meddai Jill Gough, CND Cymru: 
'Collodd y byd weithredydd rhyngwladol 
gwirioneddol; collodd Cymru geidwad ffiam 
ddisglair heddwch a sosialaeth; collais innau 
gyf aill annwyl iawn a chymrawd. Byddai Ray am 
i ni barhau ar frwydr - ac mi wnawn!' 

Bydd CND Cymru'n gweld ei golli yn arw iawn. 

Wendy Lewis a Jill Gough 
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Cruise 
Mas! 
1980:Cyhoeddodd 
Margaret Thatcher y 
byddai Trident yn cymryd 
lle arfau niwclear Polaris. 

Cafodd Arlywydd yr UD 
ganiatad i leoli taflegrau 
Cruise wedi eu lansio o'r 
ddaear yng Nghomin 
Greenham a Molesowrth 
yn Lloegr a phedwar safle 
ar dir mawr Ewrop. Yn awr, 
yn 2015, mae rhai ohonom 
yn dechrau cael yr hen 
deimlad yna o deja vu. 

Mae system arfau 
niwclear newydd i fad i 
gymryd lle Trident ac mae'r 
Gweinidog Amddiffyn, Phillip Hammond, yn 
awgrymu, y bydd Prydain unwaith eto'n croesawu 
taflegrau Cruise o'r UD. 

Honnir bod Rwsia'n datblygu rhai hefyd, yn 
groes i Gytundeb y Lluoedd Niwclear (Pellter) 
Canolradd (INF). Mae Rwsia, yr UD, Prydain, 
Ffrainc a China oll wrthi'n moderneiddio eu 
systemau arfau niwclear. 

Ym 1987, wedi i Ronald Reagan a Mikhail 
Gorbachev arwyddo Cytundeb yr INF, cafodd 
taflegrau cruise Americanaidd a Sofietaidd a 
chyrhaeddiad o 500-5,000 km eu symud o'r 
Undeb Sofietaidd, Prydain a thir mawr Ewrop 
yn y man. Hwn oedd cam cyntaf mewn newid 
sydd yn awr yn ymddangos mewn perygl o 
gael ei wyrdroi. Byddai Rhyfel Oer newydd o 
fudd i'r cwmn'i'au a'r masnachwyr arfau a rhai 
ideolegau gwleidyddol, ond byddai'n gwbl groes 
i fuddiannau mwyafrif poblogaeth y byd ac yn 

ARFAU NIWCLEAR 

ergyd ddeifiol yn seicolegol ac yn amgylcheddol. 
Ym mis Mehefin eleni glaniodd awyrennau 

bomio B-52 a B-2 yr UD yn RAF Fairford ar gyfer 
ymarferion NATO, dim ond yr ail waith yn y 
blynyddoedd diwethaf i awyrennau B-52 gymryd 
rhan yn y fath ymarferion, sy'n golygu cynnydd 
yng ngweithgareddau NATO dan arweiniad yr 
UD. Mewn tro annifyr yng nghynffon hanes, 
gosodwyd fflyd awyrennau bomio llechwraidd 
niwclear-alluog Awyrlu'r UD o dan orchymyn 
wyr y peilot a ollyngodd fom atomig cynta'r byd. 
Yn 61 Paul Tibbets IV, ni chollodd ei datcu 'yr un 
funud o gwsg' ynglyn a marwolaethau 150,000 o 
bobl yn y fan a'r lle pan fomiwyd Hiroshima. 

Magodd nifer ohonom ein plant o dan 
fygythiad difodiant niwclear - does bosib y bydd 
yn rhaid iddyn nhw wneud 'run fath a'u plant 
hwythau. Chwedl Kate Hudson, CND Prydeinig: 
'Dydyn ni ddim yn mynd i ailgynnal y Rhyfel 

• . Oer, a dydyn ni ddim yn mynd 

DDIM YNG NGHYMRU, 
DDIM YN UNMAN! 

-■■-■--·■■-ii 

i dderbyn taflegrau niwclear yr 
UD nol ym Mhrydain. Dy_dyn 
ni ddim yn mynd i fod nol ar Y 
llinell flaen mewn rhyfel niwclear. 

• Rydyn ni'n gwrthod Cruise.' 
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Byd mewn Cadwynau 
Mae'r 18 ysgrif yn World in Chains yn cwestiynu gonestrwydd cymdeithas sy'n derbyn arfau 
niwclear fel dull dilys o amddiffyn. 

Gan danlinellu'r diffyg o ddileu eu holl arfogaeth 
parch tuag at gyfraith niwclear.' 
ddyngarol ryngwladol, ac at Am y cyfraniad hwn yn unig, 
allu cymdeithas i weithredu mae World in Chains yn werth 
a thosturi er lies ehangach y pob ceiniog, ond mae hefyd yn 
cyhoedd, mae'n ceisio deffro cynnwys nifer o ddarnau eraill 
Prydain i'r angen am lywodraeth ardderchog, pryfoclyd a llawn 
a fydd yn gweithio i sicrhau ffeithiau. 
gwaharddiad byd-eang ar arfau Ceir ysgrifau ar y 
niwclear. cysylltiadau rhwng arfau 

Mae'n gweld y meddylfryd niwclear a newid hinsawdd; 
militaraidd sy'n tra- ar effeithiau amgylcheddol 
arglwyddiaethu ar lawer o a dyngarol defnyddio arfau 
gymdeithasau ar hyn o bryd niwclear; ac ar lygredd 
fel aches llawer o broblemau ymbelydrol milwrol, sydd oil yn 
trychinebus y byd. cyfuno arddull ddarllenadwy, 

Ymhlith perlau gwirioneddol dadansoddi craft, a chyfeiriadau 
y casgliad hwn, o waith llu o 
arbenigwyr o fri, saif penned 
Rebecca Johnson allan fel yr 
ysbrydoliaeth fwyaf, sy'n rhoi 
diarfogi niwclear mewn cyd
destun rhyngwladol. 

Gan amlinellu proses glir 
a allai, yn ystod ein hoes ein 
hunan, arwain at wahardd 
arfau niwclear yn fyd-eang trwy 
gytundeb arfau niwclear, rhydd 
ddadleuon ac enghreifftiau 
argyhoeddiadol, gan gloi a 

cynhwysfawr. 
Fel ymgyrchydd ers tro 

byd yn erbyn arfau niwclear a 
materion cysylltiedig, dysgais 
gymaint gan y gyfrol hon, ac 
eto, roedd hi'n bositif iawn ac 
yn codi'r galen. 

Alla'i ddim canmol digon 
arni: prynwch hi, darllenwch hi, 
archebwch gopi i'ch llyfgell, a 
lledaenwch y gair! 

Brian Jones, CND Cymru Vice 
Chair 

World in Chains Angie Zelter 
(gol.) £12.99 Luath Press ISBN 
978-1-91002-03-3 

thabl sy'n rhestru'r un hen 
esgusodion a ddefnyddir gan 
lywodraethau i 'gyfiawnhau' eu 
segurdod ar ddiarfogi niwclear. 

~~ 
0\tt1'f~I ~ o~"°~ 

Mae'r rhain yn cynnwys: 
'rhaid i ni fod a llawer llai o 
arfau niwclear cyn y gellir 
rneddwl am eu gwahardd trwy 
gytundeb'; a'r ymateb dyngarol 
byd-eang i hynny: 'bydd 
cytu~deb arfau niwclear yn 
new1d y cyd-destun cyfreithiol 
a gwleidyddol, gan wthio'r 
9~1edydd sydd ag arfau 
niwclear i gyflymu'r broses 

t.11 ....... .,,, ... 

Cor Cochion Caerdydd yn picedu y tu allan i Gynhadledd y 
Diwydiant Niwclear yng Nghaerdydd, Mehefin 18fed. 

Meddai trefnydd y piced, Marie Walsh: 'Os yw'r gynhadledd 
yn trafod dadgomisiynu gorsafoedd pwer niwclear, yna rydym yn 
cefnogi i'r earn ... ond poeni rydyn ni mai'r bwriad yw adeiladu rhai 

newydd. 
Mae gormod o ddamweiniau ac mae'r peryglon yn rhy fawr -

heb son am gost cymhorthdal cyhoeddus. Byddai gorsaf niwclear 
newydd yn Hinkley Point yn peryglu pawb yn ne Cymru. 

Rydym am weld buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy ... dyna 
lie dylem fod yn rhoi arian trethdalwyr.' 
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Canolfan Weithredu dros 
Heddwch 
Rhyddid a Rhannu 
Mae Canolfan Weithredu dros Heddwch (PAC) 
yng Nghasnewydd yn ceisio gweithio ym mhob 
ffordd bosibl i hyrwyddo heddwch personol, lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol er lies pawb a'r blaned. 

Yn y gofod amgen hwn, gall pobl ymgasglu i drafod 
syniadau heb ofn cael eu gwylio, bod yn greadigol heb 
gyfyngiadau cymdeithasol, dysgu y tu allan i gyfundrefn 
addysg gystadleuol sy'n culhau, a byw heb gyfyngder 
rhwystrau a ffiniau dianghenraid. 

Rydym yn hyrwyddo heddwch personal trwy ein 
gwaith gyda rhai sy'n cysgu allan, gan rannu pryd cartref 
bedair noson yr wythnos gyda'r cyfeillion hynny. Mae 
gennym siop rad ac am ddim ar gyfer rhai mewn angen, a 
dosbarthwyd mwy na 120 o sachau cysgu, 40 o bebyll a 35 
rholyn gwely, yn ogystal a dillad a phethau ymolchi. 

Mae PAC yn gartref i dri grwp gwella o ddibyniaeth, 
a grwpiau sy'n gweithio gyda menywod yn y fasnach ryw 
a menywod diymgeledd. Mae Cyngor Ffoaduriaid Cymru 
yma hefyd. Ceir mannau cyfarfod ar gyfer mudiadau sy'n 
gweithio dros heddwch, cydraddoldeb a'r amgylchedd. 

Gofynnir i bawb barchu credoau a gwerthoedd pobl 
eraill a'u ffyrdd o fyw, a does dim hierarchaeth. Mae pawb 
sy'n cyfranogi ym mywyd y ganolfan yn rhan o broses o 
benderfu drwy gonsensws. Heb gleientiaid na staff, does 
neb yn derbyn cyflog. Mae PAC yn dibynnu ar gyfraniadau, 
rhoddion a nwyddau gan ffrindiau a chefnogwyr. Rydym yn 
gofalu ac yn rhannu trwy gynnig croeso a chyfeillgarwch, 
gan gynnal a helpu ein gilydd! 

Carol Alderton 
heddwe1thredu: 
Cefnogwch y tenter wych a phositif hon - neu bwciwch 
stafell ar gyfer cyfarfod. Cysyllter a: Peace Action Centre, 
125 Lower Dock Street, Casnewydd NP20 1 EG 

\ 
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CYSYLLTIADAU 
Grwpiau Heddwch a Chyfiawnder 
yng Nghymru 

Grwp Heddwch a Chyfiawnder 
Aberystwyth 
lotte.reimer@gmail.com 01970 610 185 (a 
facebook) 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder Arfon 
benica@gn.apc.org 01286 882134 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bangor ac 
Vnys Mon 
philsteelebt@googlemail.com 01248 490 715 
(a facebook) 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder 
Aberhonddu 
c/o: Mike.Gatehouse@phonecoop.coop 
01874 658 565 
CND Pen-y-bont 
petethommo@gn.apc.org 01656 648 817 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bro Emlyn 
jeremy@webswonder.co.uk 
Stop the War Caerdydd 
thomas_muntzer_cardiff@hotmail.co.uk (a 
facebook) 
Grwp Heddwch Conwy 
conwypeace@gmail.com 07731 678550 
Cor Cochion Caerdydd 
wendya.lewis@sky.com 02920 889 514 (a 
facebook) 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder Cwm Teifi 
harry@wildwestwales.com 01559 371 201 
Cymdeithas y Cymod 
cymdeithasycymod@btinternet.com 
Gweithredu dros Heddwch a Chyfiawnder 
Trefyclo 
amdskyborry@hotmail.com 01547 528 833 
CND Casnewydd 
johnlminnion@ntlworld.com 01633 211368 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder 
Croesoswallt 
mgt2800@hotmail.com 01691 650 527 
PAWB (Atal Wylfa) 
http://stop-wylfa.org/wp/ 
Grwp Heddwch Sir Benfro 
malcolm.gregson@littlewedlockgallery.co.uk 
01834 845868 
CND Abertawe 
swanseacnd@phonecoop.coop 
01792 830 330 
Menywod mewn Du y Fenni 
katrinagass@yahoo.co.uk 01873 855 760 
Menywod mewn Du Aberystwyth 
patriciarichards42@hotmail.com 
Fforwm Heddwch a Chyfiawnder Wrecsam 
vg@genny.force9.co.uk 0845 330 4505 



DYDDIADAU DYDDIADUR 
Gorffennaf 3ydd 
PORTHAETHWY Ysgol David Hughes 
Sepoy's Salute 
Perfformiad a gweithdy gan Gwmni 
Th MA Big Brum yn archwilio materion 
yn ymwneud a'r Rhyfel Byd Cyntaf 
a'i effaith anferth ar deuluoedd, 
cymdeithas a'r drefn, trwy lygaid milwr 
lndiaidd. 
lindaclarerogers@btinternet.com 

Gorffennaf 4ydd 
BAE COLWYN Canolfan Siopa Bay View 
PAWB Stondin Conwy gyda Deiseb yn 
galw ar Gyngor Conwy i fod yn 'ddi
niwclear' 
Croeso i bawb a all helpu. Manylion i'w 
cadarnhau 
Cysyllter a: efawulle@gmail.com 

Gorffennaf l0fed 7 .30pm 
CASNEWYDD Theatr Gian yr Afon 
The Big Chris Barber Band 
Cyngerdd codi arian ar gyfer CND 
Casnewydd 
Bwcio: 01633 656 757 neu 
https://tickets.newportlive.co.uk 

Gorffennaf 13th 7pm 
BANGOR Ty Cwrdd y Cyfeillion, Stryd 
y Deon 
John Perkins, diweddariad am waith 
Partneriaeth Umeed gyda menywod 
a merched yn Pakistan, at 61 cyfarfod 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder Bangor 
ac Ynys Mon. Croeso i Bawb. 
Cysyllter a: 01248 490715 
mail@bangorpeace.co.uk 

Gorffennaf 31ain - Awst 2il 
MACHYNLLETH 
El Sueiio Existe: Gwyl Victor Jara 
http://tinyurl.com/ohepdcl 

Awst laf 11.30am 
CAERDYDD Yr Ais 
Cor Cochion Caerdydd yn canu ar gyfer 
Amnest Rhyngwladol 

Awst laf • 8fed 
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 
MALDWVN A'R GORORAU 
MEIFOD 
y Babe/I Heddwch 
Angen cymorth ym Mhabell CND 
Cymru. Mynediad am ddim i 
gynorthwywyr. 
Cysyllter a: Brian a Jan Jones : 01792 
830 330 brian.jones@phonecoop.coop 

Awst Sed 7 .00pm 
CAERDYDD Llyn Pare y Rhath 
Coffau Hiroshima gyda Chor Cochion 
Caerdydd 
Manylion: 02920 559 814 
beatysmith@hotmail .com 

Awst 6ed 
BYD-EANG 
Dydd Hiroshima 1945 - 2015 
70 Mlwyddiant 

Awst 7th 11.00am 
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL 
MALDWYN A'R GORORAU 
MEIFOD 
Pabell y Cymdeithasau 1 
Cyfarfod Academi Heddwch Cymru 

Awst Sfed 11.30am 
CAERDYDD 
Coif au Nagasaki gyda Chor Cochion 
Caerdydd 
Manylion a lleoliad i'w cadarnhau: 
02920 559 814 
beatysmith@hotmail .com 

Awst 6ed - 9fed 
LLUNDAIN Y Weinyddiaeth Amddiffyn 
Ympryd yn Erbyn Arfau Niwclear 
info@tridentploughshares.org 

Awst 9fed 
BYD-EANG 
Dydd Nagasaki 1945 - 2015 
70 Mlwyddiant 

Medi 6ed 
CAERDYDD 
Chwarae Teg i Balesteina: Peidiwch a 
Chwarae ag Apartheid Israel 
Gorymdaith i Stadiwm Dinas Caerdydd 
pan fydd Israel yn chwarae Cymru, 
ar gyfer pawb sy'n gwrthwynebu 
anghyfiawnder, yn cynnwys mudiadau 
Palesteina, gwrth-ryfel, undebau llafur, 
myfyrwyr, Mwslimiaid, gwrth-hiliol a 
chwaraeon. 
Manylion i'w cadarnhau. Cysyllter 
ag Adam Johannes 07940108146 
cardifftroopsout@gmail.com 

Medi lleg - 13eg 
PEN-Y-BONT Manylion am y lleoliad 
pan fwciwch 
'Project Dewisiadau Amgen i Drais' 
(AVP) Gweithdy Lefel 2 
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Mae gweithdai AVP yn helpu pobl 
i ymdrin a gwrthdaro mewn modd 
positif- heb ddefnyddio na dioddef 
trais. Dewch i roi cynnig ar weithdy! 
Maen nhw'n gyfeillgar ac yn hwyl - a 
gallant newid eich bywyd! Mae'n 
bosib y gallwn drefnu gweithdy ar 
gyfer eich grwp neu'ch mudiad hefyd -
gofynnwch! 
07756 016953 
southwales@avpbritain.org.uk 

Medi 21ain 
BYD-EANG 
Dydd Heddwch Rhyngwladol 
http://tinyurl.com/3w3r7zy 

Medi 26ain 
BYD-EANG 
Dydd Rhyngwladol Dileu Arfau 
Niwclear yn Gyfangwbl 
Cynyddu ymwybyddiaeth ac addysgu 
ynghylch bygythiad arfau niwclear 
i'r ddynolryw, ac ysgogi ymdrechion 
rhyngwladol tuag at gyrchu'r nod 
gyffredin o fyd heb arfau niwclear. 
www.abolition2000.org 

Hydref l0fed 
MANCEINION 
Cynhadledd Hanes Heddwch 
Y Mudiad er Dileu Rhyfel 
www.abolishwar.org.uk 

Hydref 31ain 2.00pm - 4.00pm 
LLANDUDNO Stafell Eglwys 
Fethodistaidd Sant loan, Stryd Mostyn 
Cyfarfod Cyhoeddus ar Balesteina 
Siaradwyr i'w cadarnhau, gobeithir 
cynnwys siaradwyr EAPPI 
Cysyllter a: donsaundersopt@aol.com 

Tachwedd lleg 
WORLDWIDE 
DyddyCofio 
(Sul y Cofio Tachwedd 8fed). 
Pabi Gwyn i goffau holl ddioddefwyr 
rhyfel, oddi wrth: 
www.ppu.org.uk/ppushop 

Tachwedd 29ain 
BYD-EANG 
Diwrnod Rhyngwladol o Gadernid 
gyda Phobl Palesteina 
www.un.org/depts/dhl/palestinian 



CYSYLLTIADAU 
Gwaedareu HEDDWCH CNDCYMRU 
dwylo yw cylchgrawn yr Mae CND Cymru'n ymgyrchu 

Gollyngwyd yr achos yn 
Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear ochr yn ochr a Hu fudiadau 

yng Nghymru (CND Cymru) eraill yng Nghymru a phedwar 
erbyn dau wrth-filitarydd a golygydd: ban y byd i gael gwared o 
restiwyd am daflu paent coch Jill Gough arfau dinistr torfol o Brydain plantar ddillad a sgidiau cyfiethydd: a'r byd, a thros heddwch cynrychiolwyr i flair fusnes Sian Edwards 
milwrol arfau'r DPRTE yng sian@derwen.demon.co.uk a chyfiawnder i bobl a'r 
Nghaerdydd fis Hydref diwethaf. cynhyrchu a phostio: amgylchedd. 
Ni ddaeth yr un masnachwr Redkite Print 
arfau i'r llys i dystio, a hawliodd 07810 566 919 CYSYLLTIADAU 
yr erlynydd y twyllwyd yr heddlu red kitepri nt@thefreeflyer.com 

is-gaderyddion: 
gan baent 'rhwbio i ffwrdd'. Os oes gennych unrhyw John Cox 

Pan hysbysodd Gwasanaeth ddyddiadau neu wybodaeth 01495 773 495 
Erlyn y Goran y diffynyddion y - neu sylwadau - i'w drjohncox@aol.com 
byddai'n gollwng y cyhuddiadau cynnwys yn y rhifyn nesaf, 
yn eu herbyn, cymeradwyodd anfonwch nhw i Brian Jones 

llu o gefnogwyr yn yr oriel heddwch@cndcymru.org 01792 830 330 

gyhoeddus a chael eu dwrdio Cyhoeddir y rhifyn nesaf: swa nseacnd@btinternet.com 

gan y barnwr, a ddywedodd Hydref 2015. Duncan Rees 
'NID stadiwm bel-droed sydd Nid yw cynnwys heddwch o 07774 268 371 
yma! ' anghenraid yn adlewyrchu Duncan.rees01@gmail.com 
Mwy: http://tinyurl.com/oj22szy barn neu bolisi'au CND 

Cymru. Rydym yn croesawu George Crabb 

Gorffennaf lOfed 7.30pm - dad[ a thrafodaeth. 01446 774 452 

Anfonwch unrhyw sylwadau georgecrabb@phonecoop.coop 

CND Casnewydd neu gyfraniadau at y 

yn cyflwyno: golygydd. trysorydd, aelodaeth ac 
aelodau: 

The Big Papurau CND Cymru 

Cefndir 9 Primrose Hill, 
Llanbadarn Fawr, 

Chris CNDCymru Aberystwyth SY23 3SE 
michae1.freeman9@btinternet.com 

Barber 
Papurau cefndir eraill or gael 

1. Henry Richard AS 
masnachu: 2. Chelsea Manning 

Band 3. Adar Angau dros Aberporth Kate and Del Rhys 
4. Trident, Born Prydain coney@gn.apc.uk 

5. Effeithiau Arfau Niwclear 
Band jazz a blws Copi'au ar gael trwy'r post. Am ysgrifenydd cenedlaethol: 

traddodiadol gorau Ewrop un copi, anfonwch amlen CS Jill Gough, 

(maint AS) a stamp a CND Cymru, 

Theatr Gian yr Afon chyfeiriad arni at CND Cymru. Llys Gwyn, Glynarthen, 

Tocynnau £19.50 a £15.50 Am bris niferoedd mwy, Llandysul, SA44 6PS 
cysyllter ag CND Cymru: 01239 851188 

01633 656 757 01239 851188 heddwch@cndcymru.org 
https://tickets.newportlive.co.uk heddwch@cndcymru.org www.cndcymru.or~ 
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