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Deng Mlynedd 
Wedyn - . 
Chernobyl yn 
dalyno · 
E isoes mae'r diwydia_nt niwclear yn gweld dengmlwyddiant trychineb 

Chernobyl fel cyfle I dawelu meddyliau drwy honni mai codi 
bwganod oedd y rheini fod y ddamwain yn un ddifrifol dros ben ac na 
allai damwain o'r fath byth ddigwydd yn y Gorllewin. ' 

Mae'r Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol yn trefnu cynhadledd yn 
Fienna ym mis Ebrill pan fydd am geisio argyhoeddi pawb fod pob dim 
yn iawn gyda'r freuddwyd niwclear. Mae hyn yn anwiredd llwyr, a 
rhaid dechrau cynllunio yn awr i gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o 
beryglon pob peth niwclear - ynni, ailbrosesu, cael gwared o'r gwastraff, 
cynhyrchu arfau a chludo defnyddiau ymbelydrol, gwastraff ac ergydion 
niwclear. 

Gwanwyn 1996 
25c 

Nid dim ond rhywbeth a ddigwyddodd ddeng mlynedd yn 61 yw 
Chernobyl. Mae'n drychineb barhaus a fydd yn dal i andwyo bywydau 
cannoedd o filoedd o bobl am flynyddoedd, cenedlaethau o bosib. A 
gallai ddigwydd yma. 
Symudwyd 400,000 o bobl o'u cartrefi . Mae cannoedd o fi loedd yn dal i ddisgwyl cael eu symud. I ble y cai pobl eu symud pe 
bai ffrwydrad yn yr orsaf niwclear agosaf atoch chi, neu mewn confoi yn gyrru heibio? 

Mae caner y thyroid wedi cynyddu ganwaith oherwydd i blant gael eu halogi gan radio-iodin yn yr ychydig ddiwrnodau 
cyntaf. Pa gynlluniau sydd gan yr awdurdodau yma i d~osb~rthu iodin i fwy na miliwn o blant? Sut fyddai'n gwasanaeth iechyd 
ni yn ymdopi a'r cynnydd anferth mewn caner, lewcem1a, af1echydon anadlu, problemau'r galen a namau geni a geid yng 
ngwledydd Prydain pe bai damwain ddifrifol? I ble allem ni droi am gymorth i fynd a'n plantar wyliau awyr-lan? 

Dangosodd adroddiad a gomisiynwyd gan yr Awdurdodau Di-Niwclear ym 1994 y gallai ffrwydrad yn y tanciau gwastraff 
ymbelydredd uchel yn Sellafield ollwng llawer mwy o ymbelydredd na Chernobyl - a rhyddhaodd y ffrwydrad hwnnw sawl can 
gwaith mwy o ymbelydredd na born Hiroshima. 

Linda Walker, CND Manceinion Fwyaf 

Prosiect Plant Chernobyl yn· Ne Cymru 
Rydym wedi sgrifennu at ambiwlans De Morgannwg JJ. GWEITHREDU: 

M ae Prosiect Plant 
Chernobyl sydd 

newydd ei ffurfio yn Ne 
Cymru wrthi bellach yn codi 
arian i ddod a'n grwp cyntaf 
o blant draw ar ymweliad o 
ardaloedd halogedig Belarws. 

Bwriadwn ddanfon o leiaf 
ddau ambiwlans neu dri o 
bosib i Belarws yn yr hydref, 
gyda chymorth meddygol ac 
offer. 

bob ysgol yng Nghanol a De hefyd gyda chefnogaeth JI! Rydym wedi trefnu taith 
Morgannwg i ofyn iddyn Arglwydd Faer Caerdydd gan gerdded noddedig a stondin 
nhw gefnogi'r prosiect a geisio eu cymorth hwy i hysbysrwydd/codi arian ger Uyn 
gadael i ni gyflwyno fideo ac sicrhau ambiwlans. Pare y Rhath ddydd Uun Gwyl 
gosod arddangosfa yn yr Mae amcanion Prosiect y Banc, Mai 6ed, o 10 am 
ysgol. Plant Chernobyl yn cynnwys ymlaen. A wnaiff unrhywun 

Mae un ysgol gyfun fawr . ymrwymiad i ymgymrchu yn sydd am ein noddi neu roi 
ym Morgannwg Ganol wedi erbyn defnyddio ynni cyfrania_d ddefnyddio'r ffurflen 
cytuno i gyfrannu un o'i niwclear, ac i sicrhau na all y amgaeSdig neu gysylltu a 
bysys mini ac i godi arian i'w fath ddamwain fyth Stuart Eastland (01222) 864793 
adnewyddu. Rydym wedi ddigwydd eto. neu Ray Davies (gweler 
ysgrifennu at wasanaeth cysylltiadau). 

Mae CND Cymru yn gweithjo dros heddwch a diarfogi rhyngwladol a byd lie mae'r adnoddau anferth a 
ddefnyddir ar hyn o bryd i ddibenion milwrol wedi eu hailgyfeirio i ateb gwir anghenion y ddynolryw 
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Cariad oddi wrth 
Gymru i Blant 
Chernobyl 
A r adegau llynedd ofnem na 

chyrhaeddem ein nod, ond yn y 
pen draw daeth yr arian a godwyd 
gennych chi oll yn CND Cymru a 
chyfeillion i £7,000. Cawsom rodd hefyd 
o offer meddygol gwych, a chawsom 
gymorth a chefnogaeth amhrisiadwy gan 
fusnesau lleol ac unigolion. Ymadawsom 
a Phrydain mewn confoi o 14 ambiwlans 
a thair lori o Brosiect Plant Chernobyl yn 
lwerddon a Manceinion, a chriw BBC. 

Rhan o'n cargo gwerthfawr oedd 
rhyw ddeugain o beintiadau hardd a 
beintiwyd ac a liwiwyd gan blant o 
Ysgol Capel Cynfab, Cynghordy, a oedd 
i fynd i "Gartref i Slant a Nam ar eu 
Golygon" yn Vasselivichi, tre fechan yn 
yr ardaloedd halogedig. Gadawodd ein 
hambiwlans Gymru yn drwm dan lwyth 
o ddymuniadau da. 

Ar 61 trip pum diwrnod anhygoel ar 
draws Ffrainc, Gwlad Belg, yr 
lseldiroedd, yr Almaen a Gwlad Pwyl, 
dyma groesi'r ffin i Belarus. Pan 
ymwahanodd y confoi. aethom ninnau 
gydag ambiwlans arall a lori o gwmpas 
Minsk ac yna ardaloedd halogedig dros 
ben y De, yn helpu i drosglwyddo'r 
cymorth. 

Roedd ein holl brofiadau wrth deithio 
o gwmpas yn !lawn gyfiawnhau ein 
blynyddoedd o ymgyrchu yn erbyn 
arfau ac ynni niwclear. Yn wardiau a 
choridorau'r ysbytai a'r cartrefi plant ac 
yn y canolfannau mudo ym Minsk 
daethom wyneb yn wyneb a realaeth ein 
dadleuon. Daethom yn ymwybodol iawn 
o'r ffaith y bu ein harfau niwclear ni 
wedi eu hanelu am flynyddoedd at y 
bobl hyfryd yma a oedd yn estyn cariad 
i ni o'r ychydig oedd ganddynt. 

Mae adrannau pediatrig yn orlawn o 
blant sal. Mewn llawer o'r llefydd yn 
ymwelsom a hwy cawsai gwaith 
adeiladu ysbytai ac ysgolion newydd ei 
atal ym 1991 pan chwalwyd yr Undeb 
Sofietaidd. Gynt, mae'n siwr bod llawer 
o'r adeiladau yn ymwelsom a hwy yn 
ddiddos ac, yn sicr, adeiladwyd ysgolion 
ag anghenion y plant mewn golwg. 
Erbyn hyn, fodd bynnag, ni wnaed 
nemor ddim gwaith cynnal a chadw ers 
blynyddoedd ac mae'r adeiladau mewn 
cyflwr sal. Er gwaethaf ymdrechion y 
staff, heb eu talu ers tro byd, rai 
ohonynt, mae'r sefydliadau hyn yn 
mynd a'u pen iddynt. Mae gan hyd yn 
oed y rhai gorau ym Minsk broblemau 
difrifol. Mewn ysbyty plant a thri llawr 

yn !lawn cleifion thyroid, doedd dim un 
tegan. Ymwelodd rhai o'n cydweithwyr 
ag ysbyty a oedd i'w weld mewn cyflwr 
da, ond roedd ei gypyrddau moddion 
yn wag. Ymwelsom ag ysbytai heb ddim 
lleddfwyr poen na ddim gwrthfiotigau. 

"Mae gennym hanner miliwn o 
blant o dan 14 yn Belorws. 
Mae traean yn wael. Mae'r 

gyfradd eni wedi gostwng o 
50%." (Gweinidog lechyd 

Belarws, Hydref 1995) 

Yn ardal Gomel, yr ardal agosaf at 
Cherbnobyl, mae pobl yn dal i fyw 
bywyd syml yn eu pentrefi tai pren 
rhwng gwastatiroedd y ffermydd cyfunol 
a'r coedwigoedd anferth. Cafodd yr 
ardaloedd hyn eu halogi'n ddifrifol gan 
ymbelydredd. Mae gan drefi bychain 
hanner maint Aberhonddu ddau gartref 
plant. Ceir problemau cymdeithasol 
ofnadwy: crybwyllodd un meddyg rai 
pentrefi lle mae gan bob yn ail deulu 
broblem yfed. Mae llawer o fabanod a 
phlant bach yn cael eu gadael yn yr 
ysbytai am na all eu rhieni ymdopi a 
salwch neu gamffurfiad eu plant. 

Roedd yr awyr yn las, y bedw'n felyn, 
a'r gerddi'n llawn llysiau halogedig bras. 
Fedrwch chi ddim gweld ymbelydredd, 
ei arogli, ei flasu neu ei glywed. "Does 
dim dewis gennym" oedd yr ateb pan 
ofynsom pam roeddynt yn dal i fod yno. 
Mae un o bob pedwar person yn 
Belarws yn byw ar dir halogedig. 
Dosberthir cynnyrch ledled y wlad. 
Aethom ag un llwyth o nwyddau i 
"ganolfan fudo", anialwch o flociau 
fflatiau uchel yn y ddinas lie mae'r 
mudwyr wedi eu diarddel gan y 
gymuned leol. Mae iselder a phryder yn 
gyffredin, a'r gyfradd hunan-laddiad 
wedi codi i'r entrychion. 

Yn y ganolfan hon gwelsom ystafell 
wedi eu haddurno a miloedd o aranod 
papur wedi eu plygu o bapur 
cylchgronau Siapaneaidd, a dau gwilt 
heddwch a ddanfonwyd o Hiroshima yn 
dwyn y geiriau "Byth Eto". 

"fel gweld dechrau 
diwedd y byd" 

Dywedodd gohebydd o Wyddeles a 
oedd gyda'r confoi ei fod "fel gweld 

Heddwch 

■ Dr. Lichtenstein a Rod Stallard wrthi'n 
casglu moddion yn Llandrindod ym mis 
Hydref 7995 

■ Ysgol Fasiliefichi i blant a phroblemau 
golwg. 13 Hydref 1995 

■ Ysgol Fasiliefichi i blant a phroblemau 
golwg, Rhanbarth Gome/. Saif y plant o 
flaen y darluniau o anfonwyd atynt 
gan blant Ysgol Capel Cynfab, 
Cynhghordy 

■ Yn ·Ysbyty Karma, Rhanbarth Gome/. 
Mis Hydref 1995. 
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dechrau diwedd y byd". 
Mae'n anodd peidio a 
chytuno a hi. 
Gadawsom ein hambiwlans 
i'w ddefnyddio gan bobl 
Vasselivichi . Glynodd Igor, 
Cyfarwyddwr y Cartref Plant, 
y lluniau o Gynghordy ar y 
wal. Am ryw reswm, roedd 
hynny'n ormod i'w oddef. 
Ymgasglodd torf o blant o 
gwmpas yr arddangosfa. 
Wylodd athro, wylom 
ninnau, wylodd hen fenyw ar 
fainc yn y coridor. Fe ddaw'r 
moddion a ddaethom gyda 
ni i ben cyn hir. Dim ond am 
gyfnod y pery'r ambiwlans. 
Yr hyn fydd yn para oes, i'rm 
tyb i, yw'r cariad a'r . . 
cyfeillgarwch y credaf I ni eu 
dwyn gyda ni o Gymru, a'r 
hyn a gawsom gan y plant 
yma. Yn sicr, mae'r profiad, a 
chariad pobl a phlant Belarus 
wedi effeithio'n ddwfn iawn 
ar ein bywydau. 

Mae sailstrwythur Y wlad 
yn deilchion. Mae Adroddiad 
gan y Cenhedloedd Unedig a 
gyhoeddwyd lynedd yn 
rhybuddio, "Rhaid gwneud 
ymdrech unedig i wneud Y 
gymuned ryngwladol, ac yn 
enwedig cyfrannwyr, yn 
ymwybodol o' r ffaith bod 
Chernobyl yn drasiedi ddynol 
anferth o hyd, ac y bydd 
maint ei effeith yn cynyddu 

f II 

yn y deng mlynedd nesa ··· 
Ym mis lonawr, clywsom 

bod y dymheredd yn 
rhanbarth Gomel yn -40C. All 
y bobl ddim fforddio 
tanwydd. Cafodd 
blynyddoedd ysgol cyfain ? 
blant eu rhuthro i'r ysbyta1 
yn dioddef effeithiau'r oerfel. 
Mae arnom ofn dychmygu 
beth sy'n digwydd i'r bobl, 
ac i'r plant hyfred a'n . 
croesawodd ni mor hael 1 
Belarws. 

Er ei bod efallai'n anodd 
amgyffred y peth, bydd . 
" Plant Cherbobyl" yn dal 1 

fod am filoedd o 
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flynyddoedd. Nid yr 
ymweliad cyntaf hwn fydd 
ein hymweliad olaf. Bydd ein 
gwaith i ddileu'r dechnoleg 
farwol hon yn parhau. 
Dyna'r peth lleiaf y gallwn ei 
wneud. 

Jill Stallard 

JJ.. GWEITHREDU: 
p Gweler yr erthygl am 

Brosiect Plant Cherbnobyl yng 
Nghaerdydd a mannau erai/1 
yn y rhifyn hwn. Y 
gwahaniaeth rhwng ein mudiad 
ni a rhai eraill sy'n gweithio i 
gefnogi dioddefwyr Cherbnobyl 
yw bod a wnelo rhan helaeth 
o'n gwaith ni a gwneud pobl 
yn fwy ymwybodol o beryglon 
technoleg niwclear. Gwerir pob 
ceiniog a godir gennym ar 
gymorth dyngarol uniongyrcho/. 

Da chi, cefnogwch unrhyw 
gynlluniau 1/eol i ddanfon . 
cymorth i Belarus/ Gori/. Rws1a. 

• Casnewydd, Gwent: Mae 
confoi o gymorth meddygol yn 
ymadael am Minsk yn yr 
hydref, wedi ei drefnu gan 
wirfoddolwyr o Gymdeithas 
Cfybiau leuenctid Cy"?ru, 
Ymddiriedolaeth Amb,wlans Y 
De a 'r Gorllewin. Am 
wybodaeth be/loch, ffoniwch J.j. 
Cowley (07633 272292) neu 
Phil James (01495 352490). 

• Mae Grwp Cefnogaeth 
Llifogydd Cyngor Sir G_wynedd 
yn mynd a chymorth ,_ gartref 
plant ym Minsk ym m1s 
Chwefror fe/ rhan o brosiect 
parhaus. cysylltwch a Peter 
O'Brien (07492) 573646. 

• Grwp Plant Chernobyl yng 
Ngwynedd: Dr Rhoda Jones 
(01766) 762739. 

• Apel Plant Chernobyl 
Abertawe: yn danfon cymorth 
ac yn croesawu plant yma: 
Annette a Barry Jones (01792) 
466784 

Chernobyl: Hynt 
Araf ac Ofnadwy 
Trychineb Niwclear 
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S aif gorsafoedd ynni niwclear Cher~,obyl ar lannau_ afon 
Pripyat yn yr Wcrain, 125 cilometr , r Gogledd o Kiev. Ym 

1986 roedd yno bedwar adweithydd RBMK 1,000MW gyda 
dau arall ar y gweill. 

Y Ddamwain 
orw d Uned 4 yn Chernobyl ym mis Rhagfyr 1983. A f>ech~euodd weithredu'n llawn cyn y gwnaed yr holl 

brofion diogelwch a'r prosesau comisiynu arno, am resymau 
gwleidyddol fwy na thebyg. 

... trowyd ymaith y system frys i oeri'r craidd 

Brynhawn 25ain Ebrill 1986, dechreuodd y gw7ithredwy~ 
brawf i weld pa mor isel y gellid rhedeg yr adwe1t~ydd tra n 
dal i allu cychwyn y generaduron brys. Roedd pr~f1?n cy~elyb 
wedi bod o'r blaen ond yn y cyfamser, bu ad_new1d1adau 1 
system drydanol y system weithredu. I bob d1~e~, hwn oedd 
un o'r profion olaf yn y gyfres y dylid fod wed1 eI chwblhau 
ym 1983. . . 

Er mwyn i' r prawf allu mynd yn eI flaen yn dd1-dor, trowyd 
ymaith y system frys i oeri'r craidd (SFOC) a hanerwyd 
cynhyrchiant pwer arferol yr orsaf. Bryd hy~ny, an:i 1 \00 awr 
ar y 25ain Ebrill, gofynnodd Rheolydd y Grid yn Kiev '. r_ orsaf 
barah i gyflenwi pwer tan 23.00 awr. Gan hynny, gohmwyd Y 
_prawf, ond ni throwyd yr SFOC ymlaen. 

. .. buasai rhai o'r staff ar shifft am fwy na 13 awr ... 

Dyma gamgymeriad difrifol cyntaf y gweithredwyr a ail
gychwynnodd y prawf am 23.10 awr. Roedd rhai o'r staff 
wedi bod ar shifft am dros 13 awr erbyn hynny, ac roedd y 
shifft nos newydd yn llai profiadol. Digwyddodd sawl gwall 
gweithredu yn ystod y ddwyawr nesaf yn cynnwys, yn gyntaf, 
gostwng y pwer i lefel lawer is na'r hyn oedd ei angen ar y 
prawf; yna, tynnwyd y rhodenni rheoli allan yn llw~r mewn 
ymgais i gynyddu pwer. Dirymwyd sawl system dd1ogelwch, 
y_n ychwanegol at yr SFOC. 

... cymerodd 10 diwrnod i gael y tan dan reolaeth ... 

Erbyn 01.23 awr ar y 26ain Ebrill, roedd yr adweithydd 
mewn cyflwr peryglus dros ben; cafwyd ymchwydd gwres 
catastroffig o 6% i 50% o fewn 10 eiliad. Gorchmynnwyd 
scram, ond ni ellid gosod y rhodenni rheoli yn 61 mewn pryd, 
a hwythau wedi eu tynnu allan yn llwyr. Ffrwydrodd y 
rhodenni tanwydd a chwythodd ffrwydrad gwres y to oddi ar 
yr adweithyddd a chwalu'r adeilad cynhwysol. Hyrddiodd ail 
ffrwydrad rwbel ymbelydrol a radio-nwclidau filoedd o 
droedfeddi i'r awyr. Cymerodd 10 diwrnod i gael y tan dan 
reolaeth, ac aeth 6 mis heibio cyn claddu 'r adweithydd 
difrodedig yn ei arch garreg. 

Halogi Ymbelydrol 

"Cai ardaloedd newydd eu halogi bob tro y 
byddai'n bwrw glaw" 

Deilliodd y cwmwl ymbelydrol a symudodd tuag at y 
Ffindir a Sweden, ac a halogodd rannau eraill o Orllewin 
Ewrop wedi hynny, o'r deunydd a ddihangodd o Chernobyl 
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yn y tridiau cyntaf. Wedi'r 
29ain o Ebrill symudodd y 
cwmwl ymbelydrol i'r de 
tuag at Kiev: halogodd y 
cwmwl hwn Roeg a Thwrci 
yn ddiweddarach. 
Chwythwyd y radio-
nwclidau a ollyngwyd yn 
ystod tridau olaf y tan i 
rannau dwyreiniol yr Undeb 
Sofietaidd. Er i'r adwe_ithydd 
ollwng llawer llai ar 61 
diffodd y tan, roedd yn dal i 
ollwng ddifrifol ac ni 
pheidiodd hynny nes 
claddu'r adweithydd yn 
derfynol chwe mis yn 
ddiweddarach. (Ers hynny, 
mae holltau a thyllau wedi 
ymddangos yn yr arch garreg 
sydd yn gollwng unwaith 
eto.) 

Cynyddwyd yr ardal 
waharddedig ddechreuol o 
10 cilometr o gwmpas i 30 
cilometr ar yr ail o Fai. 
Roedd ardaloedd llawer 
ehangach wedi eu halogi'n 
ddifrifol. Mae dogfennau 
Sofietaidd swyddogol yn 
cynnwys tiriogaeth o fwy na 
5,000 cilometr sgwar ac yn 
dynodi y trosglwyddwyd 
ymbelydredd ar wahanol 
uchderau. Golchodd glaw 
lleoledig ronynnau ymelydrol 
i lawr mewn sawl ardal 
ymhell o'r ardal 
waharddedig. Nid tan 1989 y 
cyfaddefwyd am y tro cyntaf 
y cawsai ardaloedd helaeth o 
Belarus a Rwsia eu halogi yn 
ogystal a'r Wcrain. Y mawyaf 
difrifol o'r rhain oedd yn 
rhanbarthau Gomel, Mogilev 
a Bryansk rhwng 100 a 300 
cilometr i'r gogledd
ddwyrain o Chernobyl. 

Ymddangosodd ardaloedd 
halogedig newydd y tu allan 
i'r ardal waharddedig drwy 
gydol hat 1986 bob tro y 
byddai'n bwrw glaw. 
Adnewidiwyd ffiniau'r ardal 
waharddedig sawl gwaith a 
sefydlwyd 'ardal gyfyngedig' 
30,000 cilometr sgwar o 
faint: symudwyd yr holl blant 
a'r gwragedd beichiog allan 
o'r ardal honno. 

Halogwyd Gorllewin 
Ewrop yn bennaf gan radio
iodin, yn y lie cyntaf, ac yna 
radio-caesiwm. Nid oedd 
plwtoniwm yn broblem fawr 
yn Ewrop fel yr oedd yn yr 
Undeb Sofietaidd. 
Gollyngwyd rhyw 3% o'r 
plwtoniwm a oedd yng 
nghraidd yr adweithydd, 
Roedd y pridd ger yr 
adweithydd mor halogedig 

nes gorfod ei gladdu fel 
gwastraff niwclear. Ceir rhyw 
800 o safleoedd claddu 
gwastraff niwclear cyntefig o 
gwmpas Gwaith Chernobyl 
ac mae ymbelydredd o rhain 
yn dal i halogi'r dwr o dan 
ddaear. Mae'r ardal 
waharddedig yn cynnwys 
llwythi o radio-nwclidau 
hirhoedlog - caesiwm 137, 
strontiwm 90 a phlwtoniwm, 
yn bennaf. Dim ond rhyw 10 
cilometr o dir ger y gwaith 
a'r canolfannau poblogaeth a 
halogwyd yn weithredol. Er 
adfer yr ardal waharddedig 
yn llwyr byddai angen cludo 
ymaith rhwng 600 miliwn 
tunnell fetrig o bridd wyneb. 
Ystyrir bob hynny'n amhosibl 
ac ym 1988, dynodwyd ardal 
o 10 cilometr o gwmpas 
Chernobyl yn warchodfa 
ecolegol lie gellid astudio'n 
wyddonol effaith 
ymbelydredd ar yr 
amgylchedd naturiol. 

Col led ion 
Yn swyddogol, bu 31 o 

bobl farw yn ystod y 
ddamwain neu yn fuan 
wedyn o losgiadau ac 
ymbelydredd. Y cyfanswm a 
fu farw hyd yma yw 42. 

Mae adroddiadau eraill yn 
awgrymu y by farw hyd at 
300 o bobl yn ymladd y tan 
a bod efallai gymaint a 7,000 
o'r 'diddymwyr' (a dynnwyd 
i mewn i ddiffodd y tan, 
adeiladu'r arch garreg a 
glanhau'r halogedigaeth 
rhwng 1986 a 1988) wedi 
marw wedi hynny. 

Yn ei ffordd ysmala, 
dywed diwydiant niwclear y 
Gorllewin y gall y ddamwain 
"fod yn gyfrifol am un o bob 
12,500 o'r 500 miliwn 
marwolaeth o gancr o bob 
achos a ragwelir ledled y byd 
yn ystod y 70 mlynedd 
nesaf" ! Yn foel, mae hynny'n 
gyfystyr a 40,000 o 
farwolaethau, ond ystyrir hyd 
yn oed hynny yn a_mcangyfrif 
rhy isel o bell ffordd gan 
lawer arbenigydd 
annibynnol. 

... halogwyd 162,000 
cilometr sgwar i wahanol 
raddau ... 

Yn yr Undeb Sofietaidd, 
roedd gorchymyn cyfrin 
mewn grym tan yn 
ddiweddar yn gwahardd 
meddygon rhag priodoli 
marwolaeth i ymbelydredd. 
Yn y cyfamser, mae 

adroddiad gan y 
Cenhedloedd Unedig yn 
peintio darlun sy'n argoeli'n 
wael i boblogaethau Belarws, 
yr Wcrain a rhannau cyfagos 
o Orllewin Rwsia. Yma, 
effeithiwyd ar gyfanswm o 9 
miliwn o leiaf. Mae Belarws 
yn gwario rhyw 20% o'r 
chyllideb genedlaethol yn 
ymdrin a chanlyniadau 
Chernobyl. Mae'r Wcrain yn 
gwario 4% o'i chyllideb ond 
yn addef y byddai angen 
20% i ymdrin yn llawn a'r 
sefyllfa. Rhyngddynt, 
amcangyfrifa'r ddwy wlad yr 
halogwyd 162,000 cilometr 
sgwar o dir i wahanol 
raddau. 

Symudwyd bron 400,000 o 
bobl o'u cartrefi yn y tair 
gwlad. Bydd llawer o' r rhain 
yn ymsefydlu yn y dinasoedd 
sydd yn gwbl estron i'w 
bywydau blaenorol. 0 
ganlyniad, bydd llawer yn 
dychwelyd i'w pentrefi a'u 
ffermydd blaenorol, er 
gwaetha'r ffaith eu bod 
mewn ardaloedd a 
halogwyd. 

Plant, yn enwedig y rheini 
a aned rhwng 1981 a 1987, 
sydd yn fwyaf tebygol o 
ddatblygu afiechydon a 
achoswyd gan Chernobyl. 
Mae cyfanswm o ryw 3 
miliwn o blant yn byw mewn 
ardaloedd a halogwyd a 
gwelwyd cynnydd 
brawychus mewn caner y 
thyroid mewn plant yn y tair 
gwlad. Yn y cyfamser, bydd 
llawer math arall o gancr, a 
fydd yn effeithio ar blant ac 
oedolion, yn dal i 
ddatblygu'n anweledig. 

Chernobyl a 
P~~dain 
Cyrhaeddodd y cwmwl 
ymbelydrol o Chernobyl 
ogledd Cymru, Cumbria a 
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gogledd-orllewin yr Alban ar 
yr ail o Fai 1986. Symudodd 
ymlaen dros ogledd 
lwerddon cyn cael ei 
chwythu yn 61 dros Gymru, 
gogledd Lloegr a' r Alban 
rhwng y 6ed a'r 8fed o Fai. 
Ar y r un pryd, bu'n bwrw 
glaw yn drwm yn yr holl 
ardaloedd hyn. 

Ar yr 8fed o Fai dyweddd 
Kenneth Baker, yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros 
yr Amgylchedd: 

11 Aseswyd effeithiau' r 
cwmwl eisoes ac nid oes 
unrhyw berygl i'r D.U.". Ar y 
13eg o Fai dwedodd, " Gallaf 
gadarnahau nad oes angen 
mesurau diogelwch 
arbennig." 

... yng Nghymru, 
effeithir ar 200,000 o 

ddefaid o hyd ... 

Ddiwedd mis Mehefin, 
cyfyngwyd ar symud defaid 
yng ngogledd Cymru a 
Cumbria oherwydd halogi a 
caesiwm 137. Ym misoedd 
Gorffennaf, Awst, a Medi 
ymestynwyd y 
gwaharddiadau hyn a'u rhoi 
mewn grym yn yr Alban 
hefyd. Heddiw, ddeng 
mlynedd yn ddiweddarach, 
mae 200,000 o ddefaid ar 
390 o ffermydd yng 
Nghymru yn dal o dan y 
cyfyngiadau hyn. 

Dangosodd Chernobyl i ni 
nad yw ymbelydredd yn 
cydnabod unrhyw ffiniau: 
effeithiwyd ar fwy nag ugain 
o wledydd gan y llwch 
ymbelydrol. Mae 
"Chernobyl" arall yn 
bosibilrwydd beunyddiol 
mewn unrhyw adweithydd. 
Dave Andrews 
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Ebrill 26ain 1996 _ 
Dwedwch wrthynt am y 
Trwbl a Chernobyl! 

Syniadau ymgyrchu 
Dengmlwyddiant 
B ydd taflenni, ffeithiau, ffigurau a lluniau ar gael gan 

CND Cymru. 

Gw~ithredu Uniongyrchol 
R1dym ~(1 cynllunio Gweithredu Uniongyrchol di-drais yn 
ystod yr wythnos ym mhob _c?nolfan niwclear yng Nghymru 
~Trawsty.nydd, '.-'VYlf~ a Ll?nis,en) yn ogystal a gwibdeithiau 
1 bencadlys y d1wyd1ant niwcJear yng Nghaerloyw ac i 
Hinkley Point..yng Ngwlad yr Hat. 

Cysylltwch a Jill Stallard os oes syniadau gennych/os 
hoffech gym'ryd rhan. 

Danton _gair 
Gwahoddwch ffrindiau neu grwp lleol atoch am brynhawn 
neu noson 6 sgritennu llythyron. Sgritennwch at British 
Energy (~uclear Electric), eich AS, eich cynghorydd lleol, yr 
Awdurcfod l'echyd, y Prit Weinidog, y Gweinidog Masnach a 
Diwydiant. Nodwch beryglon otnadwy technoleg niwclear 
tel yr al'T)glygwyd hwy gan Chernobyl, gofynnwch i'ch 
awdurdod lleol pa barataoadau a wnaed yn achos damwain 
niwclear o tewn cwmpas o 100 cilometr i'ch cartret, 
gofynnvych i'r rheini sydd yn ymwneud a'r llywodraeth a/ 
neu'r diwydiant niwclear am atal cynhyrchu a chludo 
cysylltiedig a'r diwydiant niwclear yng ngwledydd Prydain. 
Ffeithiau a fffiguralf a syniadau ar gael oddi wrth CND 
Cymru. 

Cyfarfodydd Cyhoeddus/Boreau Coffi . 
Dangoswch y ffilm am effeithiau Chernobyl, _BlackWind/ 
White Land i grwpiau. Gwahoddwch rywun I annerch. 

Eglwysi . . 
Gofynnwch i'ch addoldy lleol I offrymu gwedd1 dros . 
ddioddefyvyr yr oes niwclear ar_ ben"':'ythnos 27 /28 Ebnll. 
Holwdr,os· gall y casgliad fynd I Bros1ect Plant Chernobyl. 

Gwylnps °f1 chanhwyllau 
Mae galwad i bobl ym mhedwar ban y byd y gynnal 
gwylnos 'a chanhwyllau fel rhan o ddydd byd-eang o alaru 
am ddioddefwyr Chernobyl. 

Codwch ffug arwydd yn eich tref 
_ gyda mynegbyst yn cyfeirio at wahanol orsafoedd . 

eh b I i ddangos pa mor bell 1 niwclear yn cynnwys erno Y, 
ffwrdd y maent. 

Dosbarthwch daflenni 
- a fydd ar gael gan CND Cymru. 

Arddangosfa f t h dd n 
Gall CND Cymru ddarparu arddangos a ec an u-a-gwy 

ar gyfer eich llyfrgell leol. 

Gwnewch gerdyn post anferth . 
ffw h .1 maint cyffredin - gosodwch stondin a 

- neu argra c ra •t w · ·d / 
gofyn i bobl arwyddo cerdyn post at Y Pn eini og 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn gofyn am atal Y perygl 

niwclear yng Nghymru. . d ·11 dd 
Cysylltwch a ni os carech ddod i gysylltia ag era, sy 
wrthi'n ymgyrchu. 

Mor Tawel Di-Niwclear? 

D ywed cyhoeddiad gan y Llwyodraeth Brydeinig s dd 
newydd ddod i teddiannt CND Cymru 

bod "Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd .)'-
lwrddon yn credu gall Ardaloedd Di-Arfau 
Niwclear a gydnabyddir yn rhyngwladol, ar 
sail tretniadau a gytunwyd yn wirfoddol 
ymhl ith gwladwriaethau'r rhanbarth dan 0,1 1<-
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sylw, gyfrannu at Heddwch a Diogelwch 
rhyngwladol. Cydnabu'r Gynhadledd Atal Lledaenu bod 
cydweithrediad yr holl wladwriaethau sy'n meddu arfau 
niwclear a'u parch a'u cetnogaeth i bob protocol pert~nasol yn 
hanfodol er mwyn sicrhau effeithiolrwydd mwyat pos1bl y fath 
ardaloedd di-arfau niwclear." Eleni, mae Prydain yn arwyddo 
Cytundeb Raratonga sydd yn datgan bod De'r Mor Tawel yn 
Ardal Ddi-Niwclear. Llynedd, roedd yn cetn~gi profi~n ni~clear 
gan Ffrainc yn Ne'r Mor Tawel. Mae'r rhagnth yn dd1gon 1 
rewi'r gwaed. 

JJ. GWEITHREDU: . 
111 Mae Cymdeithas Dangnefedd Ddi-Niwc/ear Sela~d- Newydd Y~ 

ymgyrchu a phwyso i gadw Se/and Newydd yn Dd1-mwc/ear_~c ', 
newid polisiau cenedlaethol er mwyn gallu cefnu or gynghremau n 
seifiedig or arfau niwc/ear, megus ANZUS. Mae wedi ymgyrchu'n 
egni'ol yn erbyn profion niwc/ear Ffrainc. Mae cylchgrawn chw_arterol 
ac amrywiaeth gwych o sticeri a deunydd oral/ or gael gandd1. Pam 

· no ddanfonwch air o gefnogaeth: Cymdeithas Dangnefedd Ddi
Niwclear Se/and Newydd, 8/wch Post 18-541, Christchurch 9, Se/and 
Newydd. . 

Prosiect Llys y Byd 
Y dych chi';n cofio Prosiect Llys y Byd? Mudiad an

lywodraethol yw hwn a sefydlwyd i geisio dyfarniad gan 
Lys Cytiawnder Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig, set barn 
gynghorol ar y cwestiwn: 

"A fyddai detnyddio arfau niwclear yn tramgwyddo cyfraith 
ryngwladol yn wyneb eu heffeithiau ar iechyd a'r 
amgylchedd?" 
ac 

"a fyddai cyfraith ryngwladol o dan unrhyw amgylchiadau 
yn caniatau bygwth ag arfau niwclear neu ddetnyddio arfau 
niwclear." 

Ym mis Hydref gwrandawodd Llys y Byd ar ddwy wythnos 
a hanner o dystiolaeth latar gan wyddonwyr, meddygon, 
mamau a chynrychiolwyr pobl gyffredin - megis Meiri 
Hiroshima a Nagasaki - o 23 o w ledydd ac o Fudiad lechyd y 
8yd. Ystyrioedd y Llys dystiolaeth ysgrifenedig hefyd o 43 o 
wledydd. Cyflwynodd Cyngor Siapan yn erbyn Bomiau A a H 
ddeiseb a 51 miliwn o lofnodion o blaid diarfogi niwclear i 
Lywydd Cynulliad Cyffredinol y CU. I gloi, gosodwyd 
Datganiadau Prosiect Llys y Byd ger bron. 

Dadleuo·edd Twrnai Cyffredinol y DU, Nicholas Lyall: 
"Gallai cwestiynu'r system o fraw-ataliad ... 

ddatsefydlogi'r sefyllta yn ddifrifol. Ffwlbri yw awgrymu bod 
gwladwriaethau sydd wedi dibynnu ar arfau niwclear am 
hanner canrif wedi cytuno i bob diben i'w gwahardd drwy 
gytuno i ddiarfogi niwclear o dan amodau'r Cytundeb Atal 
Lledaenu Niwclear." 

Mae 3.5 miliwn o ddatganiadau Prosiect Llys y Byd wedi 
dod o bedwar ban y byd, 125,000 ohonynt o wledydd 
Prydain. Ni ddisgwylir penderfyniad tan fis Ebrill; nid "ie" neu 
" na" syml fydd hynny, ond barn tanwl, efallai a 
phenderfyniadau ar ba sefyllfaoedd y gellid detnyddio arfau 
niwclear. 

Edrychir am archit lie gellir cadw'r datganiadau eu hunain. 
JJ. GWEITHREDU: 
111 mwy o wybodaeth gan George Farebrother, 67 Summerheath 

Road, Hai/sham, Sussex, BN27 3DR. 
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Profion Niwclear Ffrainc 
" ... mae ei thranc mor 

chwerw a'r wermod, 
mor finiog a 
chleddyf deufin" 

D erbyniodd CND Cymru 
a dirmyg gyhoeddiad 

Ffrainc ar lonawr 29ain bod 
ei phrofion niwclear yn dod i 
ben, gan gyhuddo Jacques 
Chirac a'i gyfaill John Major o 
fod yn gyfrifol am niwed 
difesur i'r amgylchedd a 
sadrwydd byd-eang. 

Mae rhaglen brofion 
Ffrainc wedi peri niwed 
difesur i'r amgylchedd a 
iechyd trigolion lleol, gan 
ennyn ofnau y byddai'n 
cychwyn ras arfau newydd. 

Drwy ddefnyddio'r profion 
hyn i ddatblygu arfau 
newydd soffistigedig dros 
ben, mae Ffrainc yn rhoi'r 
golau gwyrdd i wledydd fel 
India i gynnal profion 
niwclear a datblygu eu 
bomiau eu hunain. Gallai 
hyn fod yn rhagflaenydd 
hunllef niwclear newydd. 
Dengys hefyd ragrith y "clwb 
niwclear" sydd yn dweud 
wrth wledydd fel India i 

beidio ag adeiladu bomiau 
tra'u bod hwythau'n llunio 
eu rhai newydd eu hunain. 

Gallai rhywfaint o ddaioni 
ddeillio o'r rhaglen brofion o 
hyd gan ei bod wedi atgoffa 
pobl o fodolaeth miloedd o 
arfau niwclear ledled y byd 
a'r gallu i ddinistrio'r ddaear. 
Wrth ymgyrchu yng 
Nghymru rydym wedi cwrdd 
a llawer iawn o bobl sy'n 
methu'n Ian a deall pam mae 
gwledydd fel Ffrainc a 
Phrydain yn datblygu 
systemau arfau niwclear 
newydd yn y byd sydd 
ohoni. 

Dylai'r ymwybyddiaeth 
hon esgor ar benderfyniad 
newydd i ddileu pob art 
niwclear ym mhob man. 
Maent yn ddieisiau, yn 
ddianghenraid, ac yn 
fygythiad diddiben i holl 
fywyd y ddaear. 

Ym mis Rhagfyr, 
pleidleisiodd y Cenhedloedd 
Unedig o blaid cytundeb a 
fyddai'n gwahardd arfau 
niwclear yn gyfangwbl o 
fewn cyfnod penodol, ac 

Mynd a'r neges at Chirac 

W ythnos wedi i Emily Freeman, aelod naw mlwydd oed o 
CND Cymru, a Cynog Dafis AS gyflwyno 25,000 o 

ddeisebau i Chirac ar lonawr 23ain, cyhoeddodd y Ffrainc 
derfyn ar brofion niwclear yn Ne'r Mor Tawel. Dywed rhai y 
dylai Emily fod wedi sgwennu at Chirac ynghynt! 
Ysgrifennodd Emily lythyr ar Arlywydd Ffrainc yn Ffrangeg a 
Saesneg hefyd a rhoddodd dusw o gennyn pedr i'r 
Llysgennad. . . 

Ar 61 pob prawf niwclear, cynhahodd Cynghra1r Cymru yn 
erbyn Profion Niwclear wylnos y tu allan i Gastell Caerdydd 
gyda chefnogaeth amrywiaeth eang o grwpiau amgylcheddol, 
crefyddol a gwleidyddol ac unigolion. Arddangoswyd y faner 
"Dim Profion" a wnaed gan gannoedd o blant i Eisteddfod yr 
Urdd llynedd. Er gwaethaf y buddiannau ar yr ?lwg gyntaf i'r 
amgylchedd a iechyd o efelychu ffrwydradau rnwclear ar 
gyfrifiadur "yn gyfrinachol", bydd hyn yn gwneud 
gwrthdystio'n fwy anodd ac yn tawelu ofnau pobl y byd 
mewn modd ffals a pheryglus. 

L.<.vc. ,,.,.."l 
!r>vld' f,,u..-,..,. 
I\ :.. Q..c. ~ r-~!, -::J.. 

mae Prif Weinidog Awstralia, 
Paul Keating, wedi sefydlu 
comisiwn i ymchwilio i'r 
modd y gellid gwneud hyn. 
Wedi ei bolisi trychinebus o 
gefnogi profion Ffrainc! gall~i 
John Major wneud yn Iawn 1 
raddau drwy gefnogi 
cytundeb diarfogi byd-eang. 

Gwaharddiad 
Profion 
Cynhwysfawr? 
Mae'r negydu ar gyfer 
Gwaharddiad Profion 
Cynhwysfawr sydd wedi bod 
yn rhygnu yn eu blaen er mis 
lonawr 1994 yn boenus o 
araf. Dylid arwyddo'r 
cytundeb eleni. Byddai 
cytundeb gwahardd profion 
gwirioneddol yn arwain yn y 
man at ddiarfogi niwclear. Y 
gwir amdani yw nad yw'r 
gwladwriaethau niwclear yn 
glynu'n ffyddlon wrth ysbryd 
y Cytundeb cyhyd ag y 
mynnant yr hawl i 
foderneiddio ei harfogaeth 
niwclear. Ni chynhwysir 

Dod a'r Mor 
Tawel yn nes 
adre 
Aethpwyd a 1/wythi o wastraff 
niwclear o brawf niwclear ar 
Christmas Island i Cumbria, ei 
/osgi a'i daenu ar y caeau ger 
pentref Etterby. Gwarchodir y 
saf/e gan yr Awyrlu. Er 7 914 

I h , o r anner cant sy'n byw yn 
Etterby, mae 28 wedi marw o 
goner neu'n dioddef o'r clefyd. 
Amcangyfrifir y costiai £78 
miliwn i wneud y safle'n 
ddiogel. 

BNFL 
Capenhurst 
Mae Capenhurst, ychydig y tu 
draw i Glawdd Offa yn Swydd 
Gaer, yn derbyn archebion am 
wraniwm wedi ei gyfoethogi 0 
UDA, Rwsia ac Asia. Mae 
wraniwm hecsaff/worid eisoes 
yn gadael Dociau Lerpwl yn 
wythnoso/ fe/ rhan o'r broses 
gyfoethogi ar gyfer BNFL 0 
Capenhurst. Mae'n debyg y 
defnyddir hwn fel tanwydd 
mewn 1/ongau tanfor Trident. 
Mae CND Glannau Mersi yn 
gofyn am help i ddilyn y 
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profion drwy efelychiadau 
cyfrifiadur yn y Cytundeb, 
telly nid yw'r wirioneddol 
"gynhwysfawr". Wrth 
gyfeirio at Waharddiad 
Profion Cynhwysfawr, 
dywedodd Michael Weston, 
pennaeth y ddirprwyaeth 
Brydeinig i'r Gynhadledd ar 
Ddiarfogi, nad yw 
"Cynhwysfawr yn golygu 
cyfangwbl . . .. " Er bod 
effeithiau profion niwclear ar 
yr amgylchedd a iechyd yn 
ofnadwy, mae'n bwysig i ni 
amgyffred peryglon ofnadwy 
y ffaith bod pwerau niwclear 
yn gallu efelychu profion yn 
ddirgel. 

JJ.. GWEITHREDU: 
TIJ Defnyddiwch y wybodaeth 

uchod i sgwennu i'r wasg neu 
annog eich AS, Michael Portillo 
a/neu John Major i bwyso am 
fesurau go iawn a fydd yn 
arwain at Ddiarfogi Niwclear. 
Efal/ai y dywed rhai bod popeth 
yn iawn nawr bod profion 
Ffrainc wedi dod i ben - fe 
wyddoch nad gwir mo hynny! 

confois. Cysy/lter a: Trev (0757) 
709 7488. 

Mox yn yr Awyr 
Dywedir mai UDA yw'r unig 
wlad sydd yn ceisio atal 
camau i eithrio deunydd 
ymbelydrol iawn fel ocsid 
cymysg plwtoniwm/wraniwm 
(MOX) rhag gorfod cael ei 
gludo mewn math newydd o 
gynhwysydd o' r bwriad o atal 
plwtoniwm gwenwynig rhag 
dianc pe coi awyren 
ddamwain. Mae'r deunydd 
pacio newydd hwn wedi ei 
ddylunio i wrthsefy/1 
gwrthdrawiad ar gyflymdra o 
324 cya and mae rhai 
gwladwriaethau Ewropeaidd, 
yn enwedig Prydain, Ffrainc a 
Gwlad Belg, am ddal i gludo 
MOX drwy'r awyr mewn 
deunydd pacio na all wrthsefyll 
gwerthdrawiad o fwy na 
48cya. Hedfanir 1/wythi o MOX 
o faes awyr Caerliwelydd i'r 
Swisdir, a disgwylir i'r al/forion 
hyn gynyddu i 7 20 tunnel/ 
fetrig y flwyddyn. 
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Swyddogaeth Newydd i Trident 
L lithrodd ail long danfor . I 

Trident ymaith O Faslane ~,w~,~r- Awgrymai'r erthygl Y Pedwar Gwahaniaeth 
ddydd Sul 7fed lonawr 1996 f~ 1 targedu hyd yn oed 
heb ddim ffwdan, ar ei thaith : a_ heb unrhyw artau 
ymgyrchol gyntaf. Mae HMS in'str tortol. 
Victorious yn cario'r taflegrau Buddiannau 
''Trident Tactegol" Hanfodol 
gweithredol cyntaf -
taflegrau Trident wedi eu 
haddasu'n arbennig fel y 
gellir eu defnyddio yn erbyn 
gelynion o'r Trydydd Byd. 

Camhysbysrwydd 
Nododd David Fairhall 
Gohebydd Amddiffyn y 
Guardian y digwyddiad, gan 
ddweud mai bwriad y 
"braw-atalydd niwclear 
newydd" oedd "dychryn 
unrhyw unben o'r Trydydd 
Byd a demtiwyd i roi cynnig 
ar flacmel niwr:lear". Mae 
hyn yn gamarweiniol. Yn sicr, 
mae'r art newydd wedi ei 
anelu at y Trydydd Byd, ond 
nid yw hi'n gwbl gywir 
dweud mai dim ond yn 
erbyn gelynion ag c1rtau 
niwclear (neu ddim ond yn 
erbyn 'unbeniaid') y 
defnyddir y Trident Tactegol. 

Eglurodd Malcolm Rifkind, 
yr Ysgrifennydd Amddiffyn ar 
y pryd, y syniad y tu 61 i'r 
Trident Tactegol ym mis 
Tachwedd 1993. Lled
awgrymodd y gellid 
defnyddio'r art newydd yn 
erbyn gelynion ag artau 
cemegol neu fiolegol. 

Ym mis Medi 1994, 
tanlinellodd erthygl yn y 
cylchgrawn awdurdodol, 
International Defence 
Review, y gellid defnyddio'r 
Trident Tactegol yn erbyn 
gelynion ag artau cemegol 
neu fiolegol, nid rhai 

Yn ei araith ym mis 
T~c~wedd 1993, dywedodd 
Ri!kI~~ y defnyddid pwer 
m,lein,g Y Trident Tactegol i 
"gyfl~u neges ddigamsyniol 
am ein parodrwydd i 
amddiffyn ein buddiannau 
hanfodol i' r eithaf". Nid 
amddiffyn "ein gwlad" neu 
"ein cynghreiriaid", noder, 
ond i amddiffyn "ein 
buddiannau hanfodol". A 
beth yw'r rheini? 

Yn 61 Papur Gwyn 
Amddiffyn 199S: "Mae 
gennym fuddiannau a 
chyfrifoldebau byd-eang ... 
Fel cenedl, yr ydym yn byw 
drwy fasnach a buddsoddi . . 
Cludir y rhan fwyaf o'n 
masnach ar for .. . Mae ein 
diwydiant 
gweithgynhyrchu'n 
ddibynnol ar ddefnyddiau 
crai o wledydd tramor. 
Amcangyfrifir bod ein 
buddsoddiadau byd-eang yn 
werth rhyw $300 biliwn." 

Ymddengy; telly mai 
buddiannau hanfodol 
Prydain yw masnach, y 
llwybrau mor sy'n cludo'r 
fasnach honno, a 
buddsoddiadau Prydeinig 
yng ngweddill y byd. 
Amdiffynnir y buddiannau 
hynny bellach gan ergyd 
niwclear Trident Tactegol 100 
ciloton ar fwrdd llong danfor 
Trident rywle ym Mor 
lwerydd. 

Yn 61 yr arolygon barn sydd ar gael, ymddengys bod gan y 
rhan fwyaf o bobl bedair cred anghywir am artau niwclear 
Prydain: 

1) eu bod i ddibenion amddiffynnol yn unig 
2) mai eu diben yw amddiffyn Prydain 
3) mai'r unig bryd y caent eu defnyddio fyddai i ymateb 

wedi ymosodiad niwclear; 
4) mai dim ond yn erbyn gelynion ag artau niwclear y 

defnyddid hwy. 

Trident Tactegol: 
1) Nid yw i ddibenion amddiffynnol yn unig 
2) nid yw i amddiffyn Prydain 
3) mae'n bosib iawn y caiff ei ddefnyddio gyntaf 
4) mae'n bosib y caiff ei ddefnyddio yn erbyn "gelynion" 

heb artau niwclear. 
Mae llyfr, Tactical Trident, pris £4.50, post am ddim, a 

Llythyr Newyddion, TT - £2 am bedwar rhifyn ar gael gan: 
TTAG, 102 Abingdon Road, Rhydychen OXl 4PX. Tel (01865) 
793820. Dylai sieciau fod yn daladwy i "Drava Papers". 

don't point 

Trident 
at the 

Third World 

Sadwrn 15 Mehefin: Dewch i 
G yda'r eirlysiau prin wedi blodeuo 

a rhew ar y ddaear, dim ond 
breuddwyd brat yw Mehefin - o~d 
mae'n bryd trefnu trip i wrthdyst,ad Y 
flwyddyn gan CND yn Faslane. 

Cyn hir, dim ond ar Faslane yn yr 
Alban y cedwir artogaeth niwclear 
Prydain. Rhaid i ni fynd a'n neges yno 
a wynebu'r bwystfil yn ei ffau. 

Bydd CND Cymru yn mynd a bws 
mini (neu rywbeth mwy) i Faslane o 
Gaerdydd am y penwythnos. Bydd yn 
benwythnos difyr iawn - bydd llety ar 

gael (os archebwch ef yn awr) mewn 
amryw o lefydd - yn y Gwersyll 
Heddwch neu mewn Hostel leuenctid 
ar lannau Loch Lamond. Bydd 
gweithredu a gweithgareddau i bawb, 
cerddoriaeth, dawnsio, bwyd, 
ymweldiadau ar dir a mor a'r ganolfan, 
gorymdaith i'r glwyd Ogleddol a 
Ceilidh gyda'r hwyr. 

Os carech ddod o Gaerdydd, neu 
gael eich codi ar y ffordd (byddwn yn 
teithio drwy Gasnewydd, Trefynwy, 
Rhos ar Wy a Charwrangon), 

archebwch sedd yn awr! Os na ellwch 
chi d~fod gyda ni, a fyddech cystal a 
nodd1 rhywun arall i fynd yn eich lie. 

Ffoniwch Jill (01550) 750260 neu 
Ray (01222) 889514 
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CYSWLLT CND CYMRU 
Y SIOP HEDDWCH, 
56 MACKINTOSH PLACE, ROATH , 

YSGRIFENNYDD 
CYFFREDINOL 

JIii Stallard. Nantgaredig, 
Cynghordy, Llanymddyfri , Dyfed 
SA20 OLR (0 I 550) 750260 

CADEIRYDD 
David Morris MEP (01792) 
643542 

CANOLBARTH 
Olwen Davies (01970) 611994 
Rod Stallard (015505) 260 

DECYMRU 
Ray Davies (01222) 889514 

GOGLEDD CYMRU 
Dave Andrews (01978) 310491 

AELODAETH 
Aelodaeth CND Cymru d/o 
Y Slop Heddwch 

MUDIADAU 
CYSYLLTIEDIG 

Rhoda Jones (01766) 762739 

MASNACHU 
Jan Henderson (01792) 830330 

TREASURER 
Jean Bryant 
16 Ty'n y Cymer Close, 
Y Porth , Rhondda CF39 9DF 
Mwy o wybodaeth, synladau 
neu gynlglon o gymorth? 
Cysylltwch i 'ch ls-gadelrydd 
CND Cymru agosaf, os 
gwelwch yn dda. 

Prosiect Plant Chernobyl 

chenobyl 
childrens 
project 

r 
~~:: ' .. ,...~ . 

I t 

-~ 
... for a nuclear free world 

Cefnoga'r achos, gwisga'r crys T. Patwrm 
gwyn ar gefnfir du. Fel uchod, Mawr iawn 
yn unig £10 yr un, gan gynnwys cludiant 

oddi wrth Jill Stallard 01550 750 260 

Rwyf eisiau ymuno a'r Ymgyrch dros Ddiarfogi 
Niwclear 

Enw ___________________ _ 

Cyleiriad __________________ _ 

_______________ Cod Post ___ _ 

Ffon ____________ Amgaeaf siec/GP am 

yn daladwy i CND Cymru. Cwpl £15; Oedolyn £10; Digyllog, pensiynwyr, 

ieuenctid £3. Dychweler i CND Cymru, Aelodaeth, 3 Millbrook Court, Magwyr, 

Gwent NP6 3JN. 

Heddwch 

Hinkley 'C' 
Ym mis Rhagfyr 1995 cyhoeddodd British Energy (Nuclear Electric) 
no fyddai'n adeiladu unrhyw orsafoedd niwclear yn y dyfodol 
rhagweladwy. Mae hynny'n golygu bod Wylfa 'B', ~izewe/1 'C' a 
Hinkley 'C' wedi eu dileu, i bob diben, gan y bydda, gofyn i 
ddiwydiant wedi ei breifateiddio fod yn wallgof i adeiladu'r fath 

bethau. 

"Amddiffyn y Cyhoedd" i bawb? 
Rhoddwyd tabledi iodin i bob/ sy'n byw o fewn cylch bychan o 
gwmpas Hinkley Point rhag ofn byddai damwain yn yr orsaf 
niwc/ear. Bydd hyn yn amddiffyn y bob/ hynny rhag cael eu 
halogi gan /odin 131. Fodd bynnag, nid yw'n eu hamddiffyn rhag 
mathau eraill o ymbelydredd. Pe bai damwain, ni chyfyngid yr 
/odin 131 o fewn y cylch bychan yma yn unig, a gan nod yw 
rhannau o dde Cymru ond ychydig filltiroedd oddi wrth yr orsaf, 
dylai pobl Cymru fod yn gofyn i'r hawdurdodau i'w diogelu hwy. 
Ym mis Hydref, cafodd Nuclear Electric ddirwy o £13,000 gyda 
£9,000 o gostau pan ol/yngodd p ibe/1 rydlyd ddwy dunne/1 fetrig o 
nwy wedi ei lygru ag iodin ymbelydrol. 

lodin 131 ym Muroroa 
Mynnodd Fffrainc bod " mwy o ymbelyderedd cefndir yn Se/and 
Newydd nag ar Muroroa" ac y "cadwyd deunydd ha/ogedig yn 
ddiogel yn y graig wydrin". Aceto, daethpwyd o hyd i /odin 131 
ger Muroroa wedi un o'r profion cyharach y 1/ynedd. Ar o/ datgelu 
hyn mewn cyfarfod anffurfiol fis Hydref diwethaf, gofynnodd yr 
" arbenigwr" Ffrengig i'r rheini a oedd yn cymryd rhan i 
" anghofio'r hyn roeddynt newydd ei glywed ganfod y data yn 
gyfrinacho/ dros ben" . Gall ta maid bach iawn o lodin 7 31 beri 
caner y thyroid, gan beryglu plant a babanod yn enwedig. Mae'r 
profion yn y Mor Tawel wedi creu tomennydd gwastraff niwclear 
anferth, heb ddim cyfyngau arnynt a fydd yn da/ yn beryg/us am 
filoedd o flynyddoedd. 

Comsiwn Rhyngwladol ar. Ddileu 
Arfau Niwclear 
Sefydlwyd hwn ym mis lonawr gan Lywodraeth Awstralia. Mae ei 
17 aelod yn cynnwys Joseph Rotblat (enillydd Gwobr Heddwch 
Nobel 7995), ac ystyrir body Comisiwn yn barod i symud 
ymhellach na'r Cytundeb Gwahardd Profion Cynhwysfawr na 
fydd, ynddo'i _hun, yn di!eu arfau niwclear. Ymddengys fel pe bai 
neges Awstraha yn pont,o agendor drwy rybuddio " na all diarfogi 
aros am byth". 

Newyddion Gweithredu 
Heddwch 
• Bydd Y rhifyn nesaf o Heddwch yn ymddangos ym mis 

Ebrill 1996 
• Danfoner cyfraniadau at Jill Stallard, Nantgaredig, 

Cynghor~y, Llan1mddyfri, Dyfed SA20 0LR (05505) 260 
• Croese:,v1r cyfraniadau ar ddisg cyfrifiadur. Cysyllter a Jill 

neu M1k~ Southern (01222 222782) am fanylion 
• Croesewir pob cymorth gyda'r gwaith golygyddol. 


