DDIM

yn yr Alban...

DDI
yng Nghymru...
DDI
yn unman.
CHl'N D
L,
Llundain?

end cymru
Mae CND Cymru'n ymgyrchu
ochr yn ochr a llu fudiadau
eraill yng Nghymru a phedwar
ban y byd i gael gwared o arfau
dinistr torfol o Brydain a'r byd,
a thros heddwch a chyfiawnder
i bobl a'r amgylchedd.

cysyl ltiadau
is-gaderyddion:
Brian Jones
01792830 330
swanseacnd@ btint ernet.com

Roedd y swydd honno'n
gorgyffwrdd agweithgareddau
CND Cymru o ran y gwaith a

Economi Heddwch a Chyfiawnder i Gymru

Duncan Rees
Mae arweinydd newydd Plaid Cymru, Leanne Wood , wedi bod yn un o gefn ogwyr
07774 268 37 1
duncan.rees@co-operative.coop CND Cymru ers amser maith - t elly roedd Heddwch yn falch iawn i allu sicrhau ' r
cyfweliad arbennig hwn gyda hi.

George Crabb

01446 774452

Ray Davies
02920 889 514
John Cox
01495 773495
drjohncox@aol.com

trysorydd, aelodaeth ac
aelodau:
CNDCymru
9 Primrose Hill,
Uanbadam Fawr,
Aberystwyth SY23 3SE

Heddwch: A oes yna unrhyw

amgylchiadau lle byddech chi
neu Blaid Cymru yn cefnogi
defnyddio neu feddu ar arfau
niwclear?
Leanne Wood: Nac oes, yn
bendant . Mae Plaid Cymru wedi
gwrthwynebu meddu neu
ddefnyddio arfau niwclear
erioed.

H: Beth yw 'ch barn chi am

weithgareddau a chysylltiadau
milwrol yng Nghymru - fel y
profion drons yn Aberporth a'r
'Academi Amddiffyn'
arfaethedig yn Sain Tathan?
L W: Yr economi yw fy
mlaenoriaeth uchaf. Dwi am

H: A oes gennych chi

gydymdeimlad a'r ddadl y bydd
gorsaf bwer niwclear newydd ar
michael.freeman9@btintemet.com
Ynys Mon yn dod a swyddi i' r
masnachu:
ardal ac yn helpu i leihau
Kate and Del Rhys
cynhesu byd-eang?
coney@2n .apc.uk
L W: Mae creu swyddi a
chryfhau'r economi leol yn Ynys
ysgrifenydd cenedlaethol:
M0n yn flaenoriaeth uchel. Y
Jill Gough,
ffordd i leihau cynhesu byd-eang
CNDCymru,
yw t rwy f uddsoddi mewn ynni
Llys Gwyn, Glynarthen,
adnewyddiadwy sydd , gyda
Llandysul, SA44 6PS
llaw , yn ffordd lawer mwy
01239 851 188
effeithiol o greu swyddi . Dyna
heddwch@ cndcymru .o r g
pam dwi wedi cynhyrchu cynllun
www.cndcymru.o r g
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ynni sy' n dangos sut y gellid
gwneud hynny.

L ea1111e Wood AC C

,

•-

greu swyddi cynaliadwy, a dyna
pam y byddaf yn canobwyntio ar
y math o economi sydd arnom ei
heisiau yng Nghymru . Rydym
wrth gwrs am weld mwy o
swyddi yn dod i Gymru, ond
dylem fod y n gwneud nwyddau
defny ddiol i gymdeit has sydd o
fudd i bawb - nid adeiladu arfau
rhyfel neu hyfforddi pobl i
ymladd a gormesu eraill.

-

•

nrol111e Lucas (AS Gwyrdd bellacl1) a Krrs 1a

Vall

Velze11 (AS o'r l seldiroedrl), Gwarcl,ae 2006 ar ~
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BYNCAR

Unedau ar osod
yn Aberporth

Ymgyrch Byncar Pen-y-bont

Mae Aelodau Cynulliad o bob plaid yn eiddgar i ddweud wrthym y
dylem ymfalch"io Y~ Y ffa!th fod awyrennau di-beilot (UAVsl yn
cael eu datblygu a u prof, yng ngorllewin Cymru gan fod cymaint
o ddefnyddia~ anfilwrol i'r awyrennau hyn. Fodd bynnag, mai
bellach yn ffa1th. swy~dogol mai dim ond 6 o'r 45 a gyflogir yn y
'Ganolfan Ragonaeth ym MharcAberporth (Blaenannerch
Ceredigionl sydd heb fod yn gweithio ar brojectau milwroi.
Mae llythyr gan y Gweinidog dros
Fusnes, Menter, Technoleg a
Gwyddoniaeth, Edwina Hart, ym mis
Chwefror yn cadarnhau fod 30 i 35 o
bobl yn gweithio ar broject dr6ns milwrol
Watchkeeper y Weinyddiaeth
Arnddiffyn, mae pedwar yn gweithio i'r
ewmni technoleg arfau OinetiO, a
ehwech yn gweithio i Faes Awyr
Gorllewin Cymru (i hwyluso profion y
drons milwrol, gellid tybiol.
Dewiswch rif
Pan gynhaliodd y Cynulliad
'ymgynghoriad cyhoeddus' yn 2009
ynglwn a ehreu parth profi awyrennau
di-beilot 500 milltir sgwar dros orllewin
Cymru, rhoddwyd pwyslais anferth ar
ddefnyddiau anfilwrol a phosibiliadau
ereu swyddi y dr6ns, a phrin y soniwyd
am ddefnydd milwrol Pare Aberporth.
Pan gynlluniwyd datblygiad Pare
Aberporth yn y lle eyntaf ar ddechrau' r
ganrif, bu'r posibilrwydd o gannoedd o
swyddi mewn 'Canolfan Ragoriaeth'
UAVyn gymorth i werthu'rsyniad i'r
Cynulliad.
Roedd yr agwedd gosmetig hon yn
amlwg hyd yn oed bryn hynny, gan fod
y parth profi ar gyfer yr awyrennau dibeilot yn eaniatau hedfan rhwng
Aberporth ar arfordir Ceredigion, a' r Ilain
hyfforddi milwrol sefydliedig ar Fynydd
Epyntfwy na 35 milltir i mewn i'rtir.
Mae eyfyngiadau ar hedfan sifil dros
Fynydd Epynt.

cyhoeddus wedi mynd i mewn i'r project
hwn, ond y rheini a elwodd fwyaf i bob
golwg yw'r lluoedd milwrol. Mae'r
freuddwyd am ganolfan ragoriaeth sifil
yn farw - os bu hi fel arall erioed. Mae'r
unedau diwydiannol a adeiladwyd i ddal
ewmn"iau awyrennau di-beilot yn wag,
ae maent ar gael ar rent ar y farehnad
agored i unrhyw un - boed a ehysylltiad
ag awyrennau di-beilot ai peidio - a
does neb a diddordeb. Deallwn fod
darpar-gwsmeriaid wedi eael eu hedfan
yno o Gaergrawnt am ddim (ond ar draul
trethdalwyr Cymru, wrth gwrsl i weld yr
adeiladau gwag.
Y gorau y gallwn ei ddychmygu i
Gymru?
Pan ddaw profion y Watehkeeper i ben,
bydd Pare Aberporth yn eael ei adael yn
ddim mwy na maes awyr gwledig prin ei
ddefnydd, gyda ehasgliad o adeiladau
swyddfa gwag a llai o weithwyr na siop
Tesco Express. Gobeithio nad dyna'r
gorau y gall ein llywodraeth, Cyngor Sir
Ceredigion a' r ASau ac ACau sydd wedi
cefnogi'r project ei wneud.

Mae awyrennau di-beilot neu ddr6ns a
ddatblygwyd i ddibenion ysbfo a
thargedu yn gymaint o ran o'r peiriant
rhyfel a'r rheini sy'n saethu'r arf marwol
ei hun. Maent yn gysylltiedig a
pheirianwaith rhyfela o'r gofod ae, os
na sylweddolir y peryglon i hawliau
dynol, heddweh a phreifatrwydd yn awr,
mae ynddynt hadau dyfodol annymunol
dros ben. Mae'n bosibl nad yw hyd yn
Pan welodd lythyr Edwina Hart,
oed 'defnyddiau sifil' drons, y mae rhai
meddai'r preswyfydd a'r ymgyrehydd
lleol, Des Davies: 'Ysgwn i faint o ehwe ohonynt yn dod o dan bennawd
'diogelweh', mor ddaionus ag y cawsom
gweithiwr y Maes Awyr sy'n gweithio
ym Mlaenannereh mewn gwirionedd, a ein harwain i gredu. Mae ewmn'iau arfau
faint sy'n brysur lawr yn Rhosan ar Wy ae awyrofod eisoes yn ar bigau'r drain
yn eu hawydd i arwain y maes yn y
lle mae peneadlys y maes awyr, i bob
deehnoleg afiaeh hon. Does dim lle i
golwg. Oes rhywun arall yn cofio'r
dechnoleg o'r fath yn nyfodol y Gymru
addewid eyhoeddus ... y ceid 50 o
swyddi ym Mlaenannereh? ... a beth y gobeithiwn amdani ar ein eyfer ni a'n
plant.
yw'r s6n yma am BEDWAR yn y
Ganolfan UAV'? ... Welais i erioed fwy
naDAUyno.
Dysgweh y diweddaraf am yr
'A faint o'r rheini sy'n gweithio ar
ymgyrch fyd -eang hon.
Watehkeeper oedd yn drigolion lleol eyn
Mae' r peiriant milwrol a ehyrff y
i'r garfan filwrol gyrraedd? Broliwyd y
llywodraeth yn wedi eyffroi ynglwn a' r
byddai'r safle yma yn eynnig "swyddi i
'gwobrau' ariannol a'r rheolaeth y
bobl leol" ae "adfywiad i orllewin Cymru
gallai'r deehnoleg 'gem eyfrifiadur' o
a'r Cymoedd" ... y drafferth oedd fod
hirbell yma eu darparu.
gormod o bobl yn ddigon hurt i gredu
Gweler:
hynny!'
www .bepi.org.uk
www.dronecampaignnetwork.org.uk/
O'r coffrau cyhoeddus i bocedi preifat
http://dronewarsuk.wordpress.com
Mae ymhell dros £21 miliwn o arian

heddweithredu
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Ddeng mlynedd ar hugain yn ol. ar Fawrth y 1 s••d 1982,
eyhoeddodd CND fuddugoliaeth fawr yn yr ymgyreh yn
erbyn y paratoadau ar gyfer rhyfel niwclear ar safle bynear
Pen-y-bont ar 0gwr. Roedd grwpiau o bob rhan o
Forgannwg wedi meddiannu'r safle ers y 24ain o lonawr.

Roedd byncar Pen...,
y-bont yn rhan o
baratoadau
amddiffyn sifil y
llywodraeth wedi' r
penderfyniad i leoli
96 o taflegrau
niwclear Cruise yr
UD ym Mhrydain. Y
eynlluniau hyn a
ysgogoddyr
ymgyreh gan y
menywod o Gymru a al.lL->-- - -::.g;:i...;...J- L...- gerddodd i wersyll USAF ar Gomin
ond Y eanolfannau penderfynu, yn
Greenham yr hat blaenorol. Cysylltodd
Neuadd Y Sir, y Swyddfa Gymreig a'r
gweithredwyr, dan arweiniad y diweddar Swyddfa Gartref, gan gyplysu hyn ii'r
Elisabeth Goffe, ein gweithred ni ym
ddadl ehangach ynglwn a 'rhyfel neu
Mhen-y-bont a Greenham.
les' ae adeiladu gwrthwynebiad eyson a
ehynyddol ymhlith eymunedau lleol.
Ary pryd, roedd 'byddin gudd' o fwy na Gallai hyd yn oed pobl a oedd o blaid
amddiffyn sifil weld y twyll: eafwyd
mil o swyddogion wrthi'n gwneud
ugeiniau o lythyron i'r wasg ynglwn a
ymarferion ar gyfer rhyfel niwclear ym
Mheneadlys ls-ranbarthol y llywodraeth ffolineb ae anfadrwydd byncars
tanddaearol a oedd yn dargyfeirio arian
yn Braela gyfagos, ae ym mheneadlys
oddi wrth wasanaethau eraidd. Enillwyd
diwygiedig y Lluoedd Arfog yn
eefnogaeth
lleiafrif o'r eynghorwyr i
Aberhonddu. Roedd gan ymgyrchwyr
ddeehrau, ae yn y pen draw, y mwyafrif
bynear Pen-y-bont gysylltiadau yn y
ddau le. Roedd y Swyddfa Gartref wedi a benderfynodd nad oedd holl fater y
byncar werth y drafferth (neu eu seddil.
addo arian i Brif Weithredydd Cyngor
Gwnaethom ddefnydd cyson ac
Morgannwg Ganol, Hugh Thomas, a
effeithiol o' r eyfryngau, gan gyhoeddi
swyddogion eraill ar gyfer peneadlys
sirol tanddaearol ar stad ddiwydiannol, a ein deunydd ein hunain hefyd, yn
fyddai a drysau gwrth-ffrwydrad, waliau eynnwys llythyron newyddion rheolaidd.
eonerid atgyfnerthedig, hidlydd ae offer
eyfathrebu. Hawliodd nifer o
gynghorwyr yn ddiweddaraeh na
wydden nhw ddim am y eynlluniau a
ddatgelwyd i CND, ae a gadarnhawyd
gan athro pensaern'i'aeth a oedd yn
eynghori'r ymgyreh.
Ar 61saith wythnos o lob'io cyson gan
ddwsin o grwpiau, eyfarfodydd torfol,
pieedu Neuadd y Sir, a meddiannu' r
safle am 24 awr, fe ddaeth y dydd
tyngedfennol gyda dyfodiad loriau
anferth a ddeehreuodd arllwys eonerid i
mewn i waliau'r bynear. Yna, dyma
nhw'n arllwys y stwff dros ein
eydgysylltwr, Steve Samuel, Mary
Russell a minnau ar ben yr estyll.
Gwnaeth grwp mawr o wrthdystwyr hi'n
glir nad oedden nhw'n mynd i symud.
Daliwyd yr holl ddigwyddiad ar gamera,
ae ymddangosodd yr holl gyfryngau, fel
y gwnaethant ers cyn i ni gyehwyn
gweithredu'n uniongyrehol. Chwalodd
gwrthsafiad y Cyngor, a rhoddodd
rybudd i' r eontraetwyr a' r Swyddfa
Gartref i adael y safle, gan dderbyn y
gelled ariannol.
Dwi' n dal i fynnu mai' r ffordd y
llwyddodd yr ymgyreh oedd trwy
ddethol y 'targed' - nid yn unig y safle,

Rydw i a llawer o bobl eraill yn dal i
deimlo wedi ein hysbrydoli gan yr
ymgyreh hon, a'i dimensiwn dynol, a
gobaith miloedd o bobl gyffredin yn
wyneb adfyd. Roedd eael rhannu yn eu
llwyddiant yn fraint ae yn destun
balehder.

Tony Simpson

heddweithredu
Bydd CND Cymru yn cynnal
arddangosfa gyda ffotograffau o
Ymgyrch Byncar Pen-y-bont yn
yr Eisteddfod Genedlaethol
eleni. Os oes gennych unrhyw
hen ffotograffau y gallem eu
cop"io ac efallai eu defnyddio,
da chi, cysylltwch a ni (gweler
tud . 21. Efallai y bydd Tony
Simpson ar gael i siarad a
grwpiau lleol - i adrodd hanes
yr ymgyrch.

'Cawsom nad oedd hi fan i
bob[ eraill, roedd hi fan i
ni. Roedd yn fudd11goliaeth
drosom 11i ein l11111ain a'n
'1amlzeuo11 na ellid gw11e11d
dim.'
Jean Bryant, CND YRhondda
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oedd ar ei ffordd i ormesu gwrthwynebwvr i Ind0nesia
o Ddwyrain Timer.
.
Ym 1999, roedd Angie'n un o dri o weithredwvr
eh
Trident Ploughshares a niweidiodd offer ar fwrdd ~w
Mae'n hymgyrch o blaid Academi Heddwch ymchwil Trident yn Loch Geil. Cafwyd Ytri yn ddieuog
i Gymru bellach wedi symud ymlaen i'r cam yn yr aches llys a ddilynodd ar sail Yffai th fod _
arfau
nesaf yn y Cynulliad Cenedlaethol - gyda'r niwclear Prydain yn anghyfreithlon dan gyfraith
Grwp Hawliau Dynol trawsbleidiol a'r
ryngwladol.
gorchwyl o gynhyrchu glasbrint ar gyfer ei
sefydlu yn y dyfodol agos .
Disgwylir i'r glasbrint hwn fod yn barod erbyn Mai
2012 a rhoddir adroddiad i'r Pwyllgor Deisebau a fydd Efallai nad yw pawb yn gwybod fod gan y
yn ei osod ger bron Sesiwn Lawn o'r Cynulliad.
diwygiwr cymdeithasol a'r heddychwr John
Wedi'r cyfnod ymgynghori blaenorol, derbyniodd y
Bright AS gysylltiad cryf a Chymru .
Pwyllgor Deisebau fwy o ymatebion nag a gafwyd ar Fe'i ganed ar yr 16eg o Dachwedd 1811 yn R~hdale,
gyfer unrhyw ddeiseb arall debyg - ac roedd 100% o Swydd Gaerhirfryn - flwyddyn cyn ein Henry Richarci
blaid. Yr her yn awr i ninnau yw gwneud cynigion
ni. Aeth i mewn i'r Senedd ym 1843, gan wasanaethu
pendant a dodo hyd i'r cyllid a all wneud yr Academi yng nghabinet William E. Gladstone. Roedd yn
weithgar mewn ymgyrchoedd o blaid masnach rydd,
Heddwch yn ffaith.
Diolch i bawb am eich cefnogaeth - peidiwch amynd prisiau wd is, a diwygio seneddol, gyda'i ~r~o fel
Crynwr yn ffurfio'i wleidyddiaeth a fynnai roi terfyn ar
o'ma, mae arnom eich angen o hyd! Gwyliwch y
anghydraddoldeb rhwng unigolion a rhwng pobloedd.
gofodyma ...
Condemniodd Ryfel y Crimea, cefnogodd Fesur
Diwygio 1867, a chyd-sefydlodd (gyda Richard
Mwy o wybodaeth gan ls-gadeirydd CND Cobden) y Gynghrair yn Erbyn y Deddlau vd. ~oed~
Cymru, John Cox {cysylltiadau ar dud 2)
Bright hefyd yn Gadeirydd Cwmni Mwyngl~d.10 Dylife
ac, ochr yn ochr aHenry Richard a Hugh Williams, y
Siartydd a chelnogwr mudiad Beca, o Sir Gaerfyrdd1n,
gwnaeth lawer iawn i wella amodau gwaith yn Y
cloddfeydd plwm.
Bu gan Bright gysylltiad maith aUandudno yng
Mae Angie Zelter, o Drefyclo ym Mhowys, ngogledd Cymru. Bu yno ar wyliau gyda'i wraig a'i lab
aelod-sylfaenydd y grwp ymgyrchu yn erbyn ym 1864 athra'n ymweld ag Eglwys Sant Tudno ar
arfau niwclear, Trident Ploughshares, wedi Sen y Gogarth, dywedodd ei lab pum mlwydd oed:
cael ei henwebu ar gyfer Gwobr Heddwch
'Mama, pan fydda'i farw, hoffwn gael fy nghladdu
Nobel.
yma'. Brin wythnos yn ddiweddarach, aeth y bychan
yn sal a'r dwymyn goch a bu farw.
Dychwelodd John Bright i Landudno o leial unwaith y
llwyddyn am 25 mlynedd tan ei larwolaeth yntau ym
1889. Fe'i colir yn Uandudno o hyd, lle'r mai'r bril
ysgol uwchradd wedi dwyn ei enw ers blynyddoedd.
Adeiladwyd yr Ysgol John Bright bresennol yn 2004.

Academi Heddwch
Cymru

°

Bright a Llandudno

nad oedd angen cyfleusterau a gweithwyr D A ~
bellach. Preifateiddiwyd Ysafle yn fuan wedyn.
Yn 2005 cyhoeddwyd y byddai'r busnes jetiau Cyllyrn
yn Sain Tathan yn cau, gyda channoedd o swyddi'n
cael eu colli.
y n 201 o, rhoddwyd y gorau i'r tenter gyhoeddus/
breifat £14bn i greu 'academi hyfforddiant amddiffyn•
yn Sain Tathan. Mae llywodr~th cymru a'r
Weinyddiaeth Amddiffyn wed1 gwano o le1af (240m ill'
y safle yn ystod y deng mlynedd diwethal.

heddweithredu

Menyw sy'n Ysbrydoli
acYmbweru

Diwedd Taith Arall yn
Sain Tathan

Ceryddu Casglwyr y
Cyfrifiad
Mae Judith Sambrook sy'n byw ychydig yr
ochr draw i Glawdd Offa yn swydd
Amwythig yn un o lawer a wrthododd
gwblhau eu tfurflenni cyfrifiad llynedd.
Roedd yn protestio yn erbyn cyfranogaeth Y
gwneuthurwyr arfau Loc~heed Martin, sydd a_ ..
chytundeb proffidiol gyda r llywodraeth Bryde1nig 1
gasglu a phrosesu data'r cyfrifiad. Ymdda119?sodd
Judith ger bron Uys Ynadon Wrecsam ym m1s
Tachwedd lie cynhaliodd Grwp Heddwch a
Chyfiawnder Wrecsam wrthdystiad a gwylnos i gefnogi
Judith a holl wrthwynebwyr y cyfrifiad, ac vn erbyn
Lockheed Martin, a phawb sydd yn rhan o'r fasnach
arfau a rhyfeloedd.
Er gwybodaeth - Lockheed Martin:

•sy'n cynhyrchu'r awyrennau rhyfel F-16 a
ddefnyddiwyd gan Israel i lofruddio sifiliaid yn Gasa
yn2009.
www .amnesty.ie/our-work/operation-cast-lead
•a ddatblygodd ac a gynhyrchodd daflegrau niwclear
Trident Prydain, ac mae gan y cwmni gytundeb (5.3
biliwn gyda llywodraeth San Steffani ddylunio ac
adeiladu arfau dinistr torfol newydd anghyfreithlon yn
Sefydliad Arfau Atomig Aldermaston.
•a ddatblygodd y llongau distryw Aegis mae UDA yn
pwyso ar Dde Korea i'w lleoli ar Ynys Jeju, De Korea.
•Mae hefyd yn cynhyrchu bomiau clwster, yn
gwerthu arfau i Bahrain, ac yn gwneud y drons ysbio
a ddefnyddir gan y DU yn Afghanistan.

Yn 61 undeb llafur Prospect, ehediad olaf yr

Mae'r mudiad Count Me Out yn galw sylw at
ymwneud y fasnach arfau a chyfrifiad 2011 ac yn
dwyn ynghyd wahanol unigolion a grwpiau ledled
Prydain sy' n gweithredu yn erbyn y cyfrifiad. Mae
Count me Out yn benderfynol na chaiff Lockheed
Yn 2000, roedd y ganollan yn obaith disglair a oedd
ddod allan o hyn yn wynnach na'r eira, ac yntau 8
yn cael ei datblygu fel 'canollan ragoriaeth' a
mynediad i ddata personal pobl, ac a£150 miliwn
Wrth enwebu Angie, meddai Mairead Maguire: 'Mae
fyddai'n feincnod sector cyhoeddus ar gyfer gwaith ar arian y trethdalwyr.
Angie Zelter wedi cysegru ei_b~d _i adeiladu
awyrennau, ac a fyddai'n lleihau cost cynnal a chadw
heddwch a gweithio dros dd1arfog1 rnwclear ~yd-eang. a thrwsio awyrennau milwrol y DU. Adeiladodd y
Mwy o wybodaeth:
Mae wedi ymroi ar hyd ei hoes i atal llolrudd1a:~h
Weinyddiaeth Amddiffyn 'super hangar' lie gellid
www .network23.org/countmeout/
dorfol niwclear, a thrwy ei hesiampl berson_ol a ' .
atgyweirio jetiau cyflym, am £77 miliwn o arian
sgiliau trelniadol, mae wedi ysbrydoli a rho1 nerth '
cyhoeddus, gyda'r Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau e: info@countmeout.me.uk
lawer o bobl i weithredu i atal eu llywodr_aeth~u _rh~g Amddiffyn (DARA) yn brif denant.
: 07858 998 508
m:
Fforwm Heddwch a Chyfiawnder Wrecsa
cyflawni hil-laddiad niwclear, a bwrw at1 o ~~1lnl ar
Yna, newidiodd y WA gyfeiriad yn llwyr, gan
gwaith O ddileu pob arf niwclear ac arfau d1rnstr
benderfynu rhentu offer gan wneuthurwyr preifat, fel www.wpjf.org.uk
torfol.'
Awyrlu o ganolfan y Weinyddiaeth
Amddiffyn yn Sain Tathan yw'r 'hoelen olaf
yn arch draig goch na lwyddodd i hedfan
erioed'.

°
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Mae Angie newydd ddychwelyd o lod yn celnogi'
pentrefwyr Gangjeong ar Ynys JeJu, De Korea sy n
gwrthsefyll datblygiad dinistriol canollan 1'r llynges ar
yr ynys 8 fydd yn mynd yn rhan a.system 'amddiffyn
tallegrau' yr UD. Roedd hi'n un o r peda1r a gafwyd
yn ddieuog gan reithgor yn Uoegr ym 1996 am atal
trosedd ddifrifol yn erbyn Yddynolryw· Dygwyd y.
pedair ger bron llys am achosi gwerth tua £1 .~ m1hwn
o niwed i awyren Hawk a wnaed ym Mhryda1n ac a
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Mae grwp Heddwch a Chyfiawnder Bangor ac Ynys
Mon yn gofyn I bobl sgrifennu at garcharorion ym
Mhrydain sydd, rai ohonynt, wedi eu caethiwo ers
13 blynedd heb gael eu cyhuddo na'u dwyn ger
bron llys. Cafodd eraill eu rhyddhau o dan
orchmynion rheoli, a'u gorfodi i fyw ymhell oddi
wrth eu teuluoedd mewn rhannau anghysbell 0
Brydain; cafodd eraill eto eu rhyddhau ar amodau
mechniaeth mwy caeth na gorchmynion rheoli. Mae
rhai'n wynebu'r bygythiad o gael eu hanfon yn cl
i'w mamwlad lie gallent wynebu carchar a artaith:
mae eraill yn wynebu cael eu hestraddodi i UDA fie
gall eu hawliau dynol fod mewn perygl.

hed dweith red u
Mwy o wybodaeth:
www.bangorpeace.co.uk
Ar gael ar Facebook hefyd:
www.facebook.com/groups/30618466713/
Mae'r grwp wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn
toriadau mewn gwasanaethau cyhoeddus hefyd.
Mae Heddwch a Chyfiawnder Bangor ac
Ynys Mon yn cwrdd bob nos Lun am
6 .30pm yn ystod y tymor, yn Nhw Cwrdd
y Cyfeillion, Stryd y Deon , Bangor. Mae'r
grwp yn ymgyrchu'n ddwyieithog; cynhelir
cyfarfodydd trwy gyfrwng y Saesneg fel
arfer.

Pererinion Heddwch
yng Ngwyr
I ddathlu deng mlwyddiant project Maia Heddwch
Abertawe eleni, bydd pererindod ar droed dros
heddwch byd-eang yn ymweld ii ffynhonnau
sanctaidd ac eglwysi ar benrhyn Gwyr. Bydd y daith
gerdded yn cychwyn ar Orffennaf y 18'"" o Landeilo
Ferwallt (Bishopston). Yno, yn Eglwys Teilo Sant,
bydd Esgob Abertawe ac Aberhonddu yn cymryd
rhan mewn gwasanaeth heddwch. Wedi pedwar
diwmod o bererindod, cynhelir gwasanaeth byr o
ddiolchgarwch yn cynnwys g wedcfiau dros heddwch
byd-eang yn eglwys Sant Rhidian a Sant llltud,
Uanrhidian.
~
•

heddweithredu
Croeso i bawb ymuno a'r arweinydd,
Ruth Davies, am yr holl bererindod
neu ran ohoni.
t : 01792 891546
e: ruth@zen-acupuncture .co .uk
Gweler hefyd : http://
www .pea cemala .org .uk / new s/
gowerpilgrimage / gower. html

Rhyddhewch Bradley Manning!
Mae Bradley Manning yn dilyn yn 6I-traed enwog datgelwyr camymddygiad fel
Daniel Ellsberg (Papurau'r Pentagon) a Mordechai Vanunu (rhaglen arfau
niwclear gyfrinachol Israel) ond mae llawer o bobl yn dal heb wybod pwy
ydyw, beth sy'n digwydd iddo neu bwysigrwydd hanfodol ymateb gan y
cyhoedd yn erbyn ei gaethiwed. Fe'i cyhuddir o fod wedi rhol cannoedd o
filoedd o lythyron, dogfennau ac ati i Wikileaks, deunydd yn datgelu
camymddwyn, llygredd a realiti hyll y rhyfeloedd sy'n cael eu hymladd gan yr
UD gyda'n cefnogaeth ni.

Pe bai rhethreg ymgyrch arlywyddol Obama Caiff perfformiadau eu ffrydio' n fyw ar y
rhyngrwyd, gyda chynulleidfa bosibl ym
wedi cael ei gwireddu, byddai Bradley
mhedwar ban y byd. Lawnsir y ddrama yn
Manning wedi cael ei amddiffyn fel
Tasker Milward, yr ysgol gyfun yn
datgelwr camymddwyn. Yn lie hynny,
Hwlffordd y bu Bradley'n ddisgybl ynddi
cafodd ei gadw yn y ddalfa heb ei ddwyn
yn ei arddegau.
ger bron llys am bron ddwy flynedd, a'i
gadw mewn cellar ei ben ei hun ac mewn
Siarad a Dysgu am Bradley
amodau arteithiol am unarddeg mis o'r
Mae'r
rhwydwaith 'WISE Up for Bradley
cyfnod hwnnw.
Manning'
(gyda WISE yn sefyll am Gymru,
Gwrthodwyd caniatad i Rapporteur
Iwerddon, yr Alban a Lloegr) yn trefnu cyfres
Arbennig y CU ar Arteithio gyfarfod yn
breifat a Bradley, a daeth i'r casgliad bod o ddigwyddiadau ledled Cymru ym mis Ebrill
igyd-daroa'rddrama,ynghydagrwpiaua
'gosod amodau carcharu cosbol difrifol ar
mudiadau eraill. Mae' r digwyddiadau yn
rywun nas cafwyd yn euog o unrhyw
cynnwys arddangosfa yn canolbwyntio ar
drosedd yn tarfu ar ei haw! i ddiogelwch
ryfel a chynfilwyr rhyfel yn Hwlffordd (nos
corfforol a seicolegol
~_
Wener 13), noson gyda Craig
yn ogystal ag i
MurrayyngNghaerdydd (Llun
ragdybiaeth o
} 16), trafodaeth bane! yng
ddieuogrwydd.' Mae'r
1
Nghaerdydd (Sadwm21),
Arlywydd Obama
rhagflas
arbennig ar y ffilm a
eisoes wedi datgan ei
enebwyd am wobr Oscar, Incident
fod yn euog. Does dim
in New Baghdad yng nghydgobaith gan Manning
gyfarfod CND Cyrnru a CCU
o wrandawiad teg yn
Caerdydd a'r Cylch (Mawrth 24),
y llys milwrol sydd i
cyfarfod datgelwyr
fod i'w gynnal
camymddwyn yn Ninbych
rywbryd eleni
(Gwener 27) a noson o
(gwrandawiad nesaf ar y 24-26 Ebrill).
gerddoriaeth a cherddi yn Wrecsam (Sul
Mae'r ymgyrch i ryddhau Bradley Manning
29). Manylion a mwy o ddigwyddiadau i'w
yn parhau. Mae' n neilltuol o berthnasol yma cadarnhau.
yng Nghymruganfod mam Bradleyyn
. h d Genny Bove
Gymraes sy'n dal i fyw yma.
h e dd we1t re u
Gwir Ddrama

Bydd National Theatre Wales (NTW) yn
teithio Cyrnru a drama Tim Price, The
Radiallisation ofBradley Manningym mis Ebrill
(Hwlffordd 12-14, Caerdydd 15-21, Cei
Connah 25-28). Gweler gwefan NTW am
fwy o fanylion a sut i fwcio:
http://nationaltheatrewales.org/whatson/
performance/ntw18

Allwch chi drefnu digwyddiad i gefnogi
Bradley Manning, waeth pa mor fach?
Rhowch wybod i ni os gwnewch:
t: 0845 330 4505
ebost : wiseuptorbm@yahoo .com
Am hanes digwyddiadau, gweithgareddau
lleol a manylion am ddigwyddiadau yn y
dyfodol, gweler:
www.wiseupforbradleymanning.wordpress.com
Am yr ymgyrch ryngwladol, gweler:
www .bradleymanning.org

leuenctid Coll - Caneuon Cydgadernid
Mae'r CD hwn yn gymysgedd wych o
ganeuon ac alawon o wahanol genres. Mae
traciau Gwyddelig a Basgaidd traddodiadau
yn eistedd yn gyfforddus rhwng caneuon
gwerin gwleidyddol pryfoclyd a hip-hop
Palesteinaidd.
Cyhoeddwyd Lost Youth . Songs Of Solidarityi godi
arian ar gyfer perfformiwr 15-oed o Balesteina,
Mohammed Sameh Hashash. Cafodd Mohammed ei
restio gan filwyr Israel yn 2005 pan oedd ei grwp

theatr ieuenctid yn croesi'r ffin
o'r Lan Orllewinol ar ei ffordd ar
daith o lwerddon, yr Alban a
Lloegr.

Mae'r perfformwyr ar Lost Youth yn
cynnwys David Rovics, Pol Mac Adaim,
Lowkeya'rcawr, Damien Dempsey.

Am fwy o wybodaeth, ymweler
Ni roddwyd unrhyw reswm go
iawn am ei restio, a defnyddir yr
arian a godir o'r project hwn i
helpu Mohammed i barhau a'i
addysg pan gaiff ei ryddhau, yn
ddiweddarach eleni, gobeithio.
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a:

http://lostyouth-palestine.com/2011 /10/
19/lost-youth-songs-of-solidarity
Mae Lost Youth • Songs Of Solidarity ar
gael gan www .fourdogsmusic.co.uk
(cwmni egwyddorol iawn o Gymru)
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NEWYDDION PRYDAIN
penderfynu ar y mater, mae biliynau o b~nnau yn
cael eu gwario eisoes ar ddiweddaru rha1 o
gyfleusterau datblygu ac adeiladu arfau niwclear
Prydain (gweler isod).

Trident yn annerbyniol
mewn Alban
annibynnol
heddweithredu
Yn nadl y refferendwm yn Senedd yr Alban,
dywedodd Prif Weinidog yr Alban Alex
Salmond ar ddechrau 2012:
'Mae hi'n amhosibl dychmygu y byddai cenedl
annibynnol o 5.25 miliwn o bobl yn goddef
presenoldeb parhaus arfau dinistr torfol ar ei daear.
Nici wyf yn credu y byddai unrhyw lywodraeth a
fyddai'n cynnig i fath beth yn cael ei hethol gan bobl
yr Alban. Bydd yn rhaid i Patrick Harvie a minnau
fynegi ein cyd-yrnddiriedaeth ym mam gall a
doethineb pobl yr Albano ran pwy y byddant yn eu
hethol ac i ba ddiben.'
'Mae'rWeinyddiaeth Amddiffyn wedi cyfaddef o'r
diwedd ei bod yn ystyried beth i'w wneud a Trident os
pleidleisia'r Alban dros annibyniaeth. Y gwir amdani
yw nad oes unlle y gall Tridentfynd. Byddai'n rhy
ddrud ac yn rhy ddadleuol i ailadeiladu Coulport yng
Nghemyw neu Gymru. Yn ddamcaniaethol, gallai
David Cameron ofyn i Nicolas Sarkozy neu Barack
Obama gartrefu'n llongau tanfor Trident, ond byddai
rhwystrau gwleidyddol anoresgynnol i leoli arfau
niwclear Prydeinig yn Ffrainc neu'r UD. Ni ddylid ein
gorfodi i dderbyn yr Arfau Dinistr Torfol yma yn yr
Alban am y rheswm syml nad oes neb arall yn fodlon
eu cymryd.' Arthur West, CND yr Alban.

heddweithredu
Mae CND Cymru wedi anfon copi o'r
adroddiad Trident: Nowhere to Go at holl
ACau ac ASau Cymru. Mae'r adroddiad
newydd hwn gan CND yr Alban yn edrych
yn fanwl at leoliadau amgen posibl ar gyfer
Trident, ac yn dadlau nad oes yr un
ohonynt yn ymarferol.
Gellir lawrlwytho'r adroddiad o
http://tinyurl.com/75tvktp
neu gael copi trwy'r post oddi wrth CND
Cymru (gweler Cysylltiadau tud 2).

Dychmygwch ddyfodol
wedi Trident
Yn Dropping the Bomb: A Post Trident
Future, mae'r felin drafod ryddfrydol
annibynnol CentreForum yn annog
llywodraeth San Steffan i atal ei rhaglen
fraw-atal niwclear, a defnyddio'r arian a
arbedwyd (mae'n crybwyll £25 biliwn
mewn costau cyfalaf yn unig) i atgyfnerthu
lluoedd arfog confensiynol.
Mae'r adroddiad yn rhybuddio fod Prydain yn cerdded
yn ei chwsg tuag at brynu arfau newydd i gymryd He
ei thaflegrau Trident, gan nodi: 'Mae gwario'r rhan
fwyaf o'r gyllideb amddiffyn i'n diogelu rhag y
posibilrwydd pellennig y gallai bygythiad o ryw fath
godi ar ymylon allanol buddiannau strategol y DU ...
yn ymddangos yn hurt.'
Mae CentreForum hefyd yn argymell y gellid
defnyddio arbenigedd SAA Aldermaston yn Berkshire i
ddatblygu technolegau gwirio, sy'n angenrheidiol ar
gyfer diarfogi niwclear byd-eang. Mae'r adroddiad yn
diystyru'r ffaith y byddai Prydain yn colli ei sedd ar
Gyngor Diogelwch y CU.
Maegan gefnogwyr diarfogi niwclear bedair blynedd
cyn y gwneir y penderfyniad terfynol p'run ai i sicrhau
system arfau niwclear newydd i gymryd He Trident
sydd bellach yn heneiddio. Mae'r amser yn dod i ben,
ac fel y dywedwyd o'r blaen, hyd yn oed cyn
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niwclear i gymryd lle'r system Tridentbresennol ar 61 2028. Aldermaston fydd
yn gyfrifol am yr ergydion niwclear ar
gyfer y system newydd.' Gweler :
www.cnduk.org / campa1gns /no-to-tridel}!/
aldermaston

Dropping the bomb: a post Trident future
Mawrth 2012: www.centreforum.or_g

Cyfleuster newydd yn
SAA Aldermaston

Eithafwyr domestig
mewn glanheuad yn yr
UchelLys

Dawnsiodd eithafwyr domestig eu ffordd
i'r Uchel Lys yn Llundain ar y s••• o
Chwefror i gefnogi achos John Catt yn
erbyn cael ei gynnwys yn Y 'National
Domestic Extremist Database'.
Mae John Catt yn gofyn am ddileu 66 o gofnodion
yn ymwneud a'i bresenoldeb ar brotestiadau
heddwch a gwrth-ryfel.
Dadleuwyd yn y llys fod y ffaith fod Cymdeithas Prif
Swyddogion yr Heddlu (ACPO) yn gwrthod dileu'r
cofnodion yn amharu ar ei hawl i breifatrwydd o dan
Erthygl 9 o Gytundeb Ewrop ar Hawliau Dynol.
Cedwir y wybodaeth gan yr Uned Gudd-wybodaeth
Trefn Gyhoeddus, ac mae peth ohono'n disgrifio sut
y bydd John, sy'n 87 oed, yn dod i wrthdystiadau,
yn tynnu allan ei bad braslunio a gwneud llun o'r
olygfa.
Does gan John Catt ddim record droseddol, ond
ceisiodd ACPO gyfiawnhau ei gynnwys ar y Gronfa
Ddata Eithafwyr Domestig ar sail y ffaith fod pobl
eraill a oedd wedi mynychu gwrthdystiadau Atal
Bydd yn cyfleuster newydd, sydd yn cymryd lle'r
EDO wedi troseddu.
Project Hydrus hynod ddadleuol a gafodd ei ddileu,
yn cynnwys neuadd ddatblygu radiograffig, labordai, Disgwylir dyfarniad gan y Uys.
gweithdai, stafelloedd cynhadledd a chyfleusterau
lies.
http:/ /www.aldermaston.net/news/481
Cafodd Project Hydrus ei ddileu ym mis Medi 2010,
pan arwyddodd Prydain a Ffrainc gytundeb i adeiladu
cydiJyfleuster ymchwil. Mae'r cytundeb yn cytuno i
adeiladu cyfleusterau newydd (§'r bwriad o fod yn
weithredol erbyn 2015) yn Ffrainc ac ym Mhrydain: y
cynllun yw adeiladu Canolfan Ddatblygu Technoleg
Mae AS Llafur Newcastle East a'r cyn-Brif
Teutates yn Aldermaston a chyfleuster Teutates Epure
Chwip, Nick Brown wedi cyhoeddi ei fod
yn Valduc, Ffrainc.
wedi newid ei feddwl, a'i fod bellach yn
Bydd hyn yn caniatau ailgreu rhai o'r amodau eithafol
gwrthwynebu cael olynydd i Trident .
a geir o fewn ffrwydrad niwclear mewn labordy. Gellid
Mewn dadl ar yr Arolwg Amddiffyn Strategol a
defnyddio canlyniadau'r lath brofion wedyn i 'wella'
Diogelwch, dywedodd y 'gellid defnyddio'r arian a
efelychiadau ar gyfrifiaduron (a thrwy hynny,
wariwn
ar Tridenti gwtogi'n sylweddol ar daliadau
'ufuddhau' yn ddamcaniaethol i'r Cytundeb Gwahardd
dysgu pob myfyriwr. Dwi'n credu fod gwahardd
Profion Cynhwysfawr).
addysg uwch i genhedlaeth yn fwy o fygythiad i'n
Ymgasglodd aelodau 'No to Atomic Weapons
cenedl na' r syniad y byddai pwer estron ag arfau
Development', rhwydwaith lleol yn cynnwys
niwclear yn bygwth i' w defnyddio yn ein herbyn ni,
Greenpeace Berkshire, Grwp Heddwch Reading, a'r
yn unigryw, ac nid gweddil NATO, ac y byddai
Grwp Ymwybyddiaeth Niwclear afu'n ymgyrchu ar
mewn rhyw !odd yn gallu negyddu effaith amodau
strydoedd trefi cyfagos yn yr wythnosau blaenorol, y
sylfaenu NATO.'
tu allan i'r cyfarfod, wedi gwisgo fel gwyddonwyr
gwallgof a gagiau am eu cegau i gynrychioli'r ffaith
'Mae gwir beryglon niwclear y dyfodol yn dod oddi
na chredent fod y Cyngor yn gwrando ar eu
wrth w ladwriaethau afreolus a brawychiaeth. Nid yw
gwrthwynebiadau.
bod a braw-atalydd niwclear annibynnol yn ein
gwneud yn fwy diogel. Byddai'n well buddsoddi
rnewn mesurau gwrth-frawychiaeth.'
Fel y nodwyd uchod, er gwaethaf
gohirio'r penderfyniad ar olynu Trident,
mae datblygiadau mawr ar y gweill yn
Da chi, sgrifennwch at eich AS Llafur a/
SAA Aldermaston . Mae CND yn credu
neu'r Arweinydd Llafur, Ed Milliband, a
mal diben llawer o'r cyfleusterau
gofyn iddo ailystyried ei gefnogaeth i
newydd yw datblygu cenhedlaeth
unrhyw olynydd i Trident.
newydd o arfau niwclear. Mae'r
Cyfeiriad:
ailddatblygu helaeth yn Aldermaston yn
Eich AS (a/neu Ed Milliband AS),
gysylltiedig a'r penderfyniad seneddol
Ty'r Cyffredin, Llundain SW1A OAA
yn 2007 i ddatblygu cenhedlaeth
neu ar-lein : www .writetothem .com
newydd o longau tanfor ag arfau
ed.miliband .mp@parliament.uk
---

Er gwaethaf protestiadau gan wrthdystwyr
yn gwisgo 'gagiau' yng nghyfarfod Pwyll~or
Cynllunio Ardal Ddwyreiniol West Berkshire
ar Chwefror yr s•••, rhoddwyd caniatad ar
gyfer Canolfan Ddatblygu Technegol yn
Sefydliad Arfau Atomig (SAA) Aldermaston .

heddweithredu

Uni Lawr Rhagor i Fynd

heddweithredu

heddweithredu
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PWER NIWCLEAR - WYLFA
Awdurdodau Lleol
Di-niwclear (NFLA)
NFLA yw llais llywodraeth leol ar
faterion niwclear: ei nod yw cynyddu
atebolrwydd lleol dros bolisi niwclear
gwladol, darganfod effaith polisi
niwclear gwladol ar gymunedau lleol,
a gweithio i leihau peryglon niwclear
8 gwneud y cyhoedd yn fwy diogel.

Heblaw am ei bryder dwys ynglyn a
chynlluniau 'r llywodraeth i wneud pwer
niwclear yn rhan o gyflenwad ynni
cymysg Prydain am y deugain mlynedd
nesaf, mae NFLA hefyd yn ceisio cynyddu
ymwybyddiaeth o'r
ffaith fod y
llywodraeth yn
gwario biliynau o
arian cyhoeddus
bob blwyddyn ar
gyn!lal a chadw,
cludo a lleoli arfau
niwclear. Mae
NFLA yn annog
awdurdodau lleol i
fabwysiadu polis"iau
gwrth-niwclear gan eu bod yn berthnasol i
bob awdurdod lleol ac unedol ym
Mhrydain a gogledd lwerddon.
Ychydig flynyddoedd yn 61, roedd pob
awdurdod unedol yng Nghymru yn aelod o
NFLA. Yn awr, dim ond pedwar awdurdod
Cymreig sy'n aelodau - Gwynedd,
Caerffili, Caerdydd a Phen-y-bont ar
Ogwr. Mae aelodau'n derbyn cyngor polisi
gan ymgynghorwyr arbenigol profiadol
sy'n cynhyrchu ymchwil er mwyn
dylanwadu ar benderfyniadau polisi,
papurau cefndir ar faterion cyfredol gydag
argymhellion ar gyfer gweithredu lleol, ac
yn cysylltu ar lefel Brydeinig a
rhyngwladol trwy rwydwaith o ASau,
ASEau, newyddiadurwyr a grwpiau
buddiannau'r cyhoedd .
Mae fforymau yn Lloegr, yr Alban a
Chymru yn cwrdd yn chwarterol, a bydd
aelodau yn derbyn adroddiadau ar
gynnydd, a chyngor ar flaenoriaethau
polisi yn eu hardal.

heddweithredu
Da chi, pwyswch ar gynghorwyr ac
ymgeiswyr etholiadol eich cyngor lleol i
ddadlau o blaid ymuno a'r NFLA, a/neu
cysylltwch ag Arweinydd eich awdurdod
unedol. Os ydych yn byw yng Ngwynedd,
Caerffili, Caerdydd neu Ben-y-bont,
byddai llongyfarch eich cynghorydd
neu'ch awdurdod lleol ar fod yn aelod o
NFLA yn syniad gwych!
I ddod o hyd i gyfeiriad eich
cynghorydd lleol a/neu'r Cyngor,
gweler y wefan:
http://tinyurl.com/7yjbje 5
Mwy o wybodaeth am NFLA a
rhesymau dros ymuno:
www.nuclearpolicy.info

Adweithyddion, bomiau, a thaflu llwch i lygaid
Yn Y rhaglen bresennol o adeiladu gorsafoedd niwclear newydd, mae'r holl
broses gynllunio ac ymgynghori yn seiliedig ar y ddadl fod ar Bryd ain angen 10
(8 erbyn hyn) o orsafoedd pwer niwclear newydd. Hawlir fod y rhagdybiaeth
hon, sy'n cyfrif yn fwy nag unrhyw ystyriaeth gynllunio arall, wedi ei seilio ar
ymchwil wyddonol i anghenion ynni'r wlad. Fodd bynnag , mae adroddiad
traws-bleidiol newydd a gyhoeddwyd ym mis lonawr eleni yn dangos mai 'r
llywodraeth Lafur ar y pryd a benderfynodd y byddai 10 gorsaf niwclear
newydd yn ffigwr crwn, destlus, cyn comisiynu ymchwil wyddonol i gefnogi'r
penderfyniad gwleidyddol mympwyol yma. Felly, diwrnod arall, 'Dodgy
Dossier' arall - fel y ddogfen dwyllodrus a ddefnyddiwyd i gyfiawnhau Rhyfel lrac
yn 2003. Mae bellach yn glir y cafodd ASau eu camarwain dro ar ol tro gan
lywodraethau Llafur a Thor'iaidd ill dwy ynglyn a'r angen am bwer niwclear.

Ac mae'n ymddangos fod y Democratiaid
Rhyddfrydol wedi bod yn camarwain eu
hunain, hyd yn oed: mae' r Ysgrifennydd
Amgylchedd newydd,
Ed Davey, wedi
penderfynu bwrw
ymlaen a'r rhaglen
niwdear er gwaetha'r
ffaith ei fod wedi
mynnu erioed, cyn
derbyn y swydd
newydd bwysig hon,
fodpwerniwclearyn
llawer rhy beryglus,
,y
v
yn llawer rhy ddrud,
ac yn wir yn amhosibl heb gymhorthdal
cyhoeddus helaeth. Y cymorthdaliadau
anghyfreithlon presennol yw craidd achos
cyfreithiol sy'n cael ei ddwyn yn Ewrop gan
y grwp Energy Fair, y mae Dr Gerry Wolff
PAWB yn un o'i sylfaen-aelodau.
Anghrediniaeth a dieter oedd ymateb pobl i
gynrychiolwyr y Swyddfa Rheoliad Niwdear
pan ymwelsant a Bangor yn ddiweddar i
gael tynnu eu lluniau gyda'r cyhoedd, sori,
er mwyn cynnal dialogystyrlon gyda'r
ffyliaid rhagnodedig, dylwn ddweud.
Roedd y gwallau rhesymeg yn eu
hamddiffyniad o adroddiad Weightman
report a' r meini prawf ar gyfer profi straen
yn anhygoel. Brawychiaeth heb ei
hystyried? Effaith ymosodiad o'r awyr?
Amhosibilrwydd symud pawb oddi ar Sir
Fon? Aha, nawr, dyna chi' run y mae pob
awdurdod yn pasio'r cyfrifoldeb amdano I
eraill mor ddeheuig a rhedwyr ras gyfnewid
Olympaidd.
Yn y cyfamser, ar Ynys Mon mae' r ymgyrch
yn poethi ac yn ennill cefnogaeth
ehangach. Ar brynhawn tywyll ym mis
lonawr, ymunodd rhyw 300 o bobl a Draig
Goch radlon (un o hen lawiau protest
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Faslane) i orymdeithio trwy strydoedd
Llangefni. Yn y dorf ac ymhlith y siaradwyr
roedd cefnogwyr PAWB (Pobol Atal Wylfa
B), Greenpeace, Stop Hinkley,
SWAN (Southwest Against
Nuclear), CND Cymru, Undeb
Amaethwyr Cymru, a'r
Gynghrair Geltaidd. Cymdeithas
yr Iaith Gymraeg, sy'n poeni am
yr effaith ddeifiol ar iaith a
diwylliant, oedd prif drefnwyr y
rali, a anerchwyd hefyd gan
RichardJonesCaerdegog, y
ffermwr sy' n herio tactegau
bwliaid Horizon yn eu hymgais i
fachu tir. Roedd yn braf gweld byddin
clowniaid diofn Aberystwyth ar strydoedd
Llangefni; yn siambr y Cyngor y gwelir
clowniaid ran arnlaf.
Coffawyd un rnlwyddiant trychineb
Fukushima, sy'n parhau i effeithio ar
Japan, mewn rali a gynhaliwyd gan PAWB
ym Mhorthaethwy ar yr 11•g o Fawrth, fel
rhai eraill tebyg ym mhedwar ban y byd.
Ychwanegwyd at y dystiolaeth am beryglon
ymbelydredd gan astudiaeth Ffrengig
newydd sydd fel pe bai' n ategu
darganfyddiadau adroddiad I<iKK yr
Almaen ynglyn alewcemia plentyndod ger
gorsafoedd pwer niwdear
http://tinyurl.com/7f9dlkd
Beth yn union ynglyn a thechnoleg
niwclear sy'n gwneud i wleidyddion trwsgl
a gwyddonwyr cibddall ruthro i mewn i
Ddyffryn Angau fel milwyr y 'Light
Brigade'? Efallai y ceir yr ateb ym Mharis,
lle gwnaeth Cameron a Sarkozy drefniant
bach dud ym mis Chwefror ynglyn a phwer
niwclear sifil a milwrol. le, yn wir, y cwbl
mewn un bwndel, yr un dechnoleg.
0, yr Iraniaid yna! Ond stori arall yw honno.

9:'-
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Phil Steele
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NEWYDDION O BEDWAR BAN
mawr. 0 blith y rhain, mae'r rhai ii'r
Deiseb Heddwch y Meiri niwclear
buddsoddiad mwyaf mewn arfau niwclear yn cynnwys

Mae'r mudiad Meiri dros Heddwch yn
gweithio tuag at gynhadledd ryngwladol
gyda'r nod o wahardd caffael, datblygu,
meddiannu, lleoli a defnyddio arfau
niwclear, a phob gweithgaredd gysylltiedig .
Mewn cynhadledd ym mis Tachwedd 2011, cytunwyd
i hyrwyddo ymgyrch ddeisebu fyd-eang ymhlith gwerin
bobl pob gwlad; trwy hyn, gall dinasoedd sy'n aelodau
alw am gychwyn negydu'n ddioed ynglyn a
chynhadledd arfau niwclear. Erbyn Mawrth y 1af
eleni, cawsai 334,796 o lofnodion eu casglu, a rhoddir
y rhain ger bron y CU yng nghyfarfod cyntaf y
Pwyllgor Paratoi ar gyfer Cynhadledd Adolygu'r CAY
2015. Mae ychydig o amser ar 61 o hyd i chi
hyrwyddo'r ddeiseb yn eich cymuned (ar gael i'w
hargraffu neu ar-lein yn:
ffurflen ddeiseb:
www.mayorsforpeace.org/data/pdf/petitionform en.pelf
deiseb ar-lein:
www.ssl-hiroins.city.hiroshima.jp/pcf/en/form.htm

Nesau at Hanner Nos
Fel yr adroddwyd mewn rhifynnau
blaenorol, mae Bwletin y Gwyddonwyr
Atomig yn cadw 'Cloe Dydd y Fam' sy'n
mesur pa mor agos y mae'r byd at ryfel
niwclear.
Ym mis lonawr 2010, symudwyd bysedd y cloc yn 61 i
adlewyrchu gobeithion yn sgTI ethol yr Arlywydd
Obarna. Ary 10 lonawr 2012, symudwyd bysedd y
cloc ymlaen at bum munud i hanner nos, i
adlewyrchu'r diffyg symud ar ddiarfogi niwclear ac
atal ymlediad.
Yn ei sytwadau ar y cyhoeddiad, dywedodd y
gwyddonydd atomig Lawrence Krauss:
'Yn anffodus, mae geiriau 6nstein ym 1946 bod
"popeth wedi newid, ac eithrio'r ffordd rydym yn
meddwl" yn dal i fod yn wir ... yn wyneb peryglon
amlwg a phresennol ymlediad niwclear a newid yn yr
hinsawdd, a'r angen am ddarganfod ffynonellau ynni
cynaliadwy a diogel, mae arweinwyr y byd yn dal i
fynd o gwmpas eu "busnes fel arfer". Mae diffyg
gweithredu ar faterion allweddol, yn cynnwys newid
hinsawdd a'r cynnydd mewn tensiynau rhyngwladol,
yn ysgogi symudiad y cloc.'
http://tinyurl.com/7p8sycj

yn cael ei 'gwerthu' fel cyd-fenter filwrol-sifil, ond nad
oedd yr un amheuaeth nad at ddefnydd milwrol y
byddai yn bennaf. Mae rhai gweithredwyr Wedi cael
Barclays, HSBC a' r banciau sydd yn rhannol mewn
eu carcharu ac ar streic newyn.
dwylo cyhoeddus, Lloyds a Royal Bank of Scotland.
Mae CND Cymru wedi anfon negeseuon o gefnogaeth
Mae pump o'r ugain prif gwmni arfau niwclear a restrir o Gymru at bobl Ynys Jeju.
yn yr adroddiad - Babcock International, BAE
Systems, Redhall Group, Rolls Royce a Serco Group Mae'r sefyllfa ar Jeju yn fwy o stori nag y
wedi eu lleoli ym Mhrydain (yn Lloegr, yn bennaf).
gallwn adrodd arni yma. Dysgwch fwy,
dangoswch gefnogaeth, chwaraewch ran,
hyd yn oed o bell!
Defnyddiwch yr adroddiad yn sail i
www.savejejuisland .org neu Facebook, ar
ymgyrchu cydgysylltiedig fel cyfarfodydd
dudalen 'No Naval Base on Jeju!'
gyda chynrychiolwyr banciau, trefnu

heddweithredu

heddweithredu

protestiadau y tu allan i'w canghennau,
cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd, a
hyrwyddo boicot i ddarbwyllo sefydliadau
cyllidol i beidio a buddsoddi mewn cwmn'iau
arfau niwclear. Ceir awgrymiadau
defnyddiol ar sut i weithredu yn ogystal a'r
adroddiad ei hun i'w lawrlwytho yn
www .dontbankonthebomb.com/
neu cysylltwch ag CND Cymru (tud. 2) am
gopi neu Arielle Denis, ICAN 1, rue de
Varembe, Case Postale 28, 1211 Genefa
20, Y Swistir
e: ican europe@icanw.org
t: 0041(0)22 919 7080

Dim Gwersyll Milwrol ar
Ynys Jeju!
Daeth brwydr bum-mlynedd i atal adeiladu
canolfan lynghesol De Korea-UD ar Ynys
Jeju i'w anterth y gwanwyn yma. Roedd
Jeju, a enwyd yn swyddogol yn 'Ynys
Heddwch Byd-eang' gan y diweddar
Arlywydd Roh Moo Hyun , yn safle cyflafan
ym 1948 pan amcangyfrifir i fwy na
30,000 o sifiliaid gael eu lladd yn ystod
gwrthryfel democrataidd.

Pediwch ymosod ar Iran
Nododd Hans Blix, cyn-Arolygydd Arfau'r
CU, mewn erthygl yn y New Statesman, y
byddai unrhyw ymgais i fomio Iran yn
weithred arall a fyddai'n diystyru Siarter y
CU a heh awdurdod y Cyngor Diogelwch.
Dywedodd, 'Nid yw Iran wedi ymosod ar
neb, ac er gwaethaf datganiadau croch a
chynhyrfiol Mahmoud Ahmadinejad y dydid
dileu Israel oddi ar y map, does dim
bygythiad presennol o du Iran y gellid ei
ddefnyddio i gyfiawnhau ymosodiad
rhagataliol.'
Yn 61 Blix, 'gallai bomio canolfannau niwclear yn Iran
fod yn llwybr at ddinistr yn hytrach nag at ateb', ac
mae'n condemnio'r llofruddio 'gangsteraidd' a fu ar
wyddonwyr lranaidd.

Gan gondemnio cynlluniau o blaid unrhyw bolisiau
gwrth-ymledol ymosodol, mae Kate Hudson o CND
Prydeinig yn rhybuddio fod: 'y gwersi'n glir: rhaid i'r
cynnydd mewn tyndra oherwydd rhaglen niwclear Iran
beidio mynd ni i'r fan honno eto. Mae popeth yn
awgrymu y byddai ymosodiad ar Iran yn fan cychwyn
rhyfel hirfaith a fyddai'n drychinebus i'r rhanbarth ac
ii chanlyniadau sylweddol yn economaidd ac o ran
Mae Angie Zelter, ymgyrchydd heddwch o Drefyclo
adnoddau i weddill y byd. Byddai'r dda gweld y
ym Mhowys, yn un o lu o weithredwyr rhyngwladol
gwledydd niwclear yn disgyn oddi ar eu bocsys sebon
sydd wedi ymuno ii'r ynyswyr i wrthwynebu'r
ynglyn ag Iran, gan fyfyrio ar ganlyniadau eu
cynlluniau i adeiladu'r ganolfan ar greigiau cysegredig meddiant hwythau o arfau niwclear, a mynd ati o
Gureombi ym mhentref Gangjeong ar yr ynys, rai
ddifrif i gymryd camau diplomyddol i ddechrau datrys
cannoedd o filltiroedd o dir mawr China. Bydd y
gwir broblemau niwclear y rhanbarth. Beni, cynhelir
ganolfan yn harbwr ar gyfer llongau cludo awyrennau
cynhadledd fawr gan y CU gyda' r bwriad o greu parth
llynges yr UD a llongau distryw Aegis yn cario atalwyr
yn rhydd o arfau dinistr torfol yn y Dwyrain Canol.
taflegrau SM-3, rhan o raglen 'amddiffyn taflegrau
Byddai cefnogaeth gan yr UD a'r DU i ddod ii phawb
cenedlaethol' byd-eang yr UD sy'n bygwth creu
Lansiodd ICAN - yr Ymgyrch Ryngwladol i
at Ybwrdd - yn cynnwys Israel niwclear-arfog - yn
tyndra
ryngwladol
a
dechrau
ras
arfau
newydd.
Ddileu Arfau Niwclear - adroddiad ar gyllid
gam anferth ymlaen i'r rhanbarth.'
rhyngwladol y diwydiant arfau niwclear
Er
gwaethaf
gwrthwynebiad
cwbl
benderfynol,
ac
sy'n enwi mwy na 300 o fanciau,
Byddai cytundeb rhwng gwledydd y Dwyrain Canol arolwg barn a ddangosodd bod 98% o'r ynyswyr yn
cronfeydd pensiwn, cwmn'iau yswiriant a
yn cynnwys Israel ac Iran - i gefnu ar feddu, sicrhau
gwrthwynebu'r
cynllun,
dechreuodd
Samsung
rheolwyr asedau mewn 30 o wledydd a
neu ddatblygu arfau dinistrtorfol, a'r modd i' w
contractwyr llynges De Korea - flastio ym mis Mawrth
buddsoddiadau sylweddol mewn
cynhyrchu, yn gofyn am wirio i lefel uwch na mesurau
er gwaethaf a~I frys ar i lywodraeth De Korea
cynhyrchwyr arfau niwclear.
diogelwch yr IAEA yn ogystal diogelwch allanol, a
ohirio'r adeiladu, gan y Uywodraethwr lleol, Woo
Yn ei ragair i'r adroddiad, mae'r enillydd Gwobr
sicrhau cyflenwadau tanwydd niwclear ar gyfer
Keun-min. Aeth protestwyr i mewn i'r safle mewn
Heddwch Nobel, Desmond Tutu, yn galw ar
adweithyddion sifil. Byddai hefyd yn rhaid i Israel
ymgais i atal y ffrwydro, ond cawsant eu symud oddi
sefydliadau ariannol i 'wneud y peth iawn a
gyfaddef ei bod yn meddu arfau niwclear ac ildio'r
yno trwy rym.
chynorthwyo, yn hytrach na rhwystro, ymdrechion i
arfau hynny, ei stoc o ddeunydd ymholltol, a'i gallu i
ddileu bygythiad tanchwa ymbelydrol', a noda fel y bu
gynhyrchu wraniwm wedi ei gytoethogi neu
Cafodd Angie Zelter ei restio yn ystod y gweithredu,
dadfuddsoddi yn rhan hanfodol o'r ymgyrch
blwtoniwm. Byddai rhaid i Iran gael gwared o'i
ac wrth i ni fynd i'r wasg, clywn fod heddlu De Korea
lwyddiannus i roi terfyn ar apartheid yn Ne Affrica.
chanolfannau cyfoethogi a nifer o safleoedd eraill. .
yn ceisio ei symud o'r ynys. Meddai: 'Dydy adeiladu
Meddai: 'Heddiw, gellir - a rhaid - defnyddio'r un
Byddai pob gwladwriaeth yn y parth yn cytuno ymhlrth
canolfan i'r llynges yn gwneud dim i wella diogelwch
dacteg i herio creadigaeth fwyaf erchyll dyn: y born
ei gilydd i beidio sicrhau neu ddatblygu cyfleuster~u
Jeju
neu
Ode
Korea,
dim
ond
cynyddu'rtyndra
o
niwclear. Ni ddylai neb elwa ar y diwydiant angau
cyfoethogi wraniwm neu gynhyrchu plwtoniwm. Gellid
gwrnpas penrhyn Korea. Mae hyn yn effeithio arnom oil.
ofnadwy hwn, sy'n ein bygwth ni bob un.'
gwneud hyn, ac yn sicr, dyna tyddai'r dewis gorau,

a

a

Peidiwch aBancio ar y Bom

a

a

Gwledydd Prydain yw cartref 41 o'r 322 o sefydliadau
ariannol y cafwyd eu bod yn cefnogi cwmn'iau arfau

TUDALEN 8

Dywedodd Dave Webb, o CND Prydeinig, a gymerodd
· dau yn J eiu
· hetyd, fod y ganolfan
ran yn y protest,a

Hud
BI' son : http://tinyurl.com/843zuor
ix: http://tinyurl.com/87x4uyx
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PWER NIWCLEAR - HINKLEY

Y gri oedd Atal Hinkley C!•
1

Ar Fawrth y 1 o••• a'r 11 ••. ymunodd
CND Cymru a Chor Cochion a'r
gwarchae ar Hinkley Point yng
Ngwlad yr Haf i brotestio yn erbyn
adeiladu gorsaf bwer niwclear newydd
ar y safle, a fyddai'n bwrw cysgod
niwclear dros dde-orllewin Lloegr a de
Cymru i gyd.

Wrth i ni nesau, gallem weld pebyll y
gwersyll protest, a phresenoldeb anferth o
heddlu a gwarchodwyr diogelwch a safai
wrth y clwydi a thu fewn i' r ffens. Safent
hefyd ar lain mae'r cwmni niwclear
Electricite De France (EDF) wedi ei glirio'n
anghyfreithlon ar gyfery gwaith adeiladu,
er na chafwyd caniatad cynllunio hyd yma.
Cofio

Llifodd y dorf ar hyn y Ion wledig guJ, yn
choedlannau sydd i gael eu dinistrio. Oil yn
fwy na mi! ohonom, gyda rhai'n adrodd
fandaliaeth gan EDF, yn gwbl groes i' r
straeon a chanu. Cynigiai plant blateidiau o broses gynllunio gyfreithiol. Wrth i'r ffens
ffrwythau i brotestwyr a heddlu, mynachod ddiogelwch uchel gael ei thynnu i lawr, a
Bwdhaidd, gweithredwyr ifanc a hen,
ninnau' n meddiannu' r ysgubor am 15
clowniaid a cherddorion. Cerddodd dau
munud, gwelem swyddogion diogelwch a
grwp o gwmpas y safle gan osod cofroddion chwn yn rhuthro tuag atom.
a baneri ar y ffens i atgoffa'r rheini ar y tu
fewn am holl beryglon pwer niwclear i
Yn niwl y nos
fywyd ar y ddaear, i' r d wr, i' r awyr ac i'r tir. Pan aeth C6r Cochion adref yn y prynhawn,
Ddeng milltir ar hugain o Hinkley Point,
cytunais innau i fwrw'r nos a blocedio'r
mae llechen ar Eglwys Redwick yn coffau
orsaf. Yn nes ymlaen, heb ddim 'diogelwch'
llifogydd mawr 1607 a achoswyd gan
i'w weld yn unlle, torrodd grwp ohonom i
ddaeargryn yn aber afon Hafren, a laddodd . mewn i Hinkley Point a gorchuddio'r llwybr
filoedd a difrodi' r tir o benrhyn Gwyr ·i Wfad i mewn {r orsaf a negeseuon gwrthyr Haf. Beth pe bai hynny'n digwydd eto? niwclear a phlacardiau. Wrth i ni sleifio'n 61
o dan y weiren a thrwy' r caeau, gaUem
glywed y cynnwrf yn yr orsaf bwer. Tynnais
EDF yn drahaus
Aeth pawb ati i dresmasu wedyn ar hyd y fy meret goch a chyd-doddi yn 61i mewn i'r
llwybr troed o gwmpas y safle arfaethedig, bloced a oedd y tyfu bob munud. Roedd
yna fwyd a diod, bandiau a drymiau;a
gan hedfan ein baneri a chwarae
chafwyd areithiau ganJonathan Porrit a
cerddoriaeth herfeiddiol, heibio i fannau
Caroline Lucas AS, i gymeradwyaeth
nythu' r ehedydd a ddinistriwyd eisoes,
fyddarol.
cynefinau moch daear a' r dylluan wen, a

----

Nol i'r sgubor

Penderfynodd grwp ohonom dresmasu cyn
belled a Fferm Langborough, y cawsai
proteswyr eu troi allan ohoni yr wythnos
flaenorol. Roeddwn newydd orffen clymu
baner 'Dim Pwer Niwclear' wrth drawst
pan gyrhaeddodd tri swyddog diogelwch i
ddweud y byddai adroddiad am ein
tresmasiad yn mynd at reolwyr EDF, gyda'r
bwriad o gychwyn erlyniad sifil.
Yn 61 ar y bloced, roedd pawb yn paratoi am
noson faith; roedd dau dan-basged yn
llosgi' n braf. Ymddangosodd pebyll bach
ym mhob man ac roedd digonedd o weUta
choed tan, a gyfrannwyd gan bob! leol.
Mwynhaodd pawb gerddoriaeth, siantio a
chanu, fideos am Fukushima, ac - un
tresmas olaf gyda Theo o Seiu the Day.
Treuliais weddill y noson o flaen y tan gyda
channoedd o flocedwyr, heddlu a
swyddogion diogelwch.
Brecwast ar y bloced

Daeth y wawr a heulwen, te poeth, caw! a
hara. Gyda'r brotest yn fwy na rnil o bob)
unwaith eto, dyma barhau i flocedio,
tresmasu a phrotestio. Daeth y cwbl i ben
am 2 pm brynhawn Sul, pan ymunodd
pawb a gorymdaith anferth a arweinwyd
gan y drymwyr Bwdhaidd lawr at y m6r
ymbelydrol Ue rhoddwyd Uuserni Tibetaidd
hardd ar y dwr, ac offrymu gweddi.

Yn ystod y weithred olaf wrth y glwyd,
rhoddais neges i'r heddlu arran CND Cymru
a phobl Cymru. 'Byddwn yn dwyn gwarchae
ar Hinkley, Sizewell, Wylfa, Oldbury, ac fe
fyddwn yn dychwelyd drache/11 a thrachefn
nes i ni atal y gwallgofrwydd 11iwclear'.
Ray Davies
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DYDDIADAU DYDDIADUR
Mawrth 30'1" 7 .30pm
Tregaron
Rhiannon
'Henry Richard 1812-2012'
Agoriad yr Arddangosfa
Cyn bod scln am 'ddatrys gwrthdaro',
roedd gennym Henry Richard. Cyn geni
Gandhi, roedd Henry'n annog
gwrthwynebiad di-<lrais. Cyn Alfred
Nobel, roedd Henry a'r Gymdeithas
Heddwch yn cymryd rhan mewn
cynadleddau heddwch rhyngwladol. Cyn
bod Cenhedloedd Unedig a
thrafodaethau diarfogi rhyngwladol,
llwyddodd Henry Richard i sicrhau' r
Mesur Seneddol cyntaf erioed (1873) i
alw am system o Gyflafareddu
Rhyngwladol i atal rhyfel.
Mawrth 31"'" 10am- pm
Newport Gwent
Ffaith Werdd ac Egwyddorol
Casnewydd, Campws Prifysgol y Ddinas.
Am ddim, croeso i bawb
cysyllter a Suzannah ar
suz.newportfoe@yahoo.co.uk
www.newportfoe.co.uk

Ar yr 16"" Rhagfyr 2011 , agorodd ei
wrandawiad cyn-achos yn Fort Meade,
Maryland. Mae'n wynebu dedfryd o
garchar am oes, heb obaith o bar6I. Ond
ychydig flynyddoedd yn 61, roedd yn
llanc yn ei arddegau yng ngorllewin
Cymru. Sut mae ei hanes yn effeithio ar
y bobl a adawodd ar ei 61, a phwy sy'n
gyfrifol am ei 'radicaleiddio'?
11"" - 14"" Ebrill, Ysgol Gyfun Tasker
Milward, Hwlffordd Tocynnau: Theatr y
Torch01646695267
17"" - 21"" Ebrill, Ysgol Uwchradd
Caerdydd Tocynnau: Canolfan y
Mileniwm 029 2063 6464
25'" - 28'"' Ebrill Ysgol Uwchradd Cei
Connah Tocynnau: Clwyd Theatr Cymru

0845 3303565
Gweler: www.nationaltheatrewales.org

Siarad a Dysgu am Bradley
Mae'r rhwydwaith 'WISE Up for Bradley
Manning' (mae WISE yn sefyll am
Gymru, lwerddon, yr Alban a Uoegr) yn
trefnu cyfres o ddigwyddiadau ledled
Cymru ym mis Ebrill i gyd-<laro a'r
ddrama, gyda grwpiau a mudiadau
eraill. Mae'rdigwyddiadau'n cynnwys
Mawrth 31"" 2.00pm
arddangosfa yn canolbwyntio ar ryfel a
Tregaron
chynfilwyr rhyfel yn Hwlffordd (Gwen
Capel Bwlchgwynt
13), noson gyda Craig Murray yng
Darlith: 'Henry Richard Nghaerdydd (Uun 16), trafodaeth banel
Heddychwyr a Gwladgarwr' gan
yng Nghaerdydd (Sad 21 ), rhagflas ar
Gwyn Griffiths
Incident in New Baghdad a enwebwyd
am Oscar mewn cydgyfarfod CND
Ebrill 1"' 2.30pm
Cymru a CCU Caerdydd a'r Cylch (Maw
Llundain, Mynwent Pare Abney
24), cyfarfod datgelwyr camyrnddwyn
(ger bedd Henry Richard)
yn Ninbych (Gwen 27) a noson o
Achlysur Coffa Henry Richard
gerddoriaeth a cherddi yn Wrecsam (Sul
Gwestai arbennig: Diane Abbott AS
29). Manylion a mwy o ddigwyddiadau
Croeso i bawb
i' w cadarnhau.
Ebrill 1" 6.30pm
Ebrill 21"" 10.30am-4 .30pm
Morlan
Caerdydd
Aberystwyth
Canolfan Gelfyddydau Chapter
Rabbi Ahron Cohen o Neturei Karta.
'Dydd Ymgyrchu' a drefnwyd gan yr
Sesiwn cwestiwn ac ateb i ddilyn.
Ymgyrch yn erbyn y Fasnach Arfau
Noson i nodi "Dydd Tir" Palesteina.
Hyfforddi, trafod a chynllunio. Am
Mynediad am ddim. Cyfraniadau i
wybodaeth ac i fwcio lle:
Gronfa Pentref Marda. Cyflwynir gan
gangen Aberystwyth o Ymgyrch Cefnogi w ww .caat .org . uk/events/
campaignday2012.php
Palesteina. Manylion: 07816 477 827.
Ebrill 3•dd 6.30pm
Sgwllr Tregaron
Gwasanaeth awyr-agored i ddathu
200fed penblwydd Henry Richard.

Ebrill 9 1•d 7 .30pm
Caerfyrddin
Festri Capel y Tabernacl,
Waterloo Terrace
Noson yng nghwmni Emily Johns a Milan
Rai, golygyddion Peace News. Trefnwyd
gan gell Caerfyrddin o Gymdeithas y

Cymod.
Ebrill 121" - 28""
Hwlffordd a Thu Hwnt

Ebrill 21•'" 2.30pm
Tregaron
Y Talbot
Ffair Heddwch i goffc\u Henry
Richard
gyda Bruce Kent ac eraill
Croeso i bawb!
Ebrill 24"'"
Y Demi Heddwch

Mehefin 2 11 2pm
Llandrindod
Cyfarfod Blynyddol CND Cymru
Croeso i gynigion ac/neu enwebiadau ar
gyfer Cadeirydd ac ls-gadeiryddion.
Antoner at yr Ysgrifennydd
Cenedlaethol, os gwelwch yn dda
(cysylltiadau, tud. 2)
Mehefin g••d 1Oam- 4pm
Llanrwst
Maes carafanau Maes y Bryn, Carmel,
Gwyl Heddwch
Manylion i ddilyn
Mehefin 23•'"
Aberporth
CCB Cymdeithas y Cymod a phrotest yn
erbyn y dr6ns
Manylion: www.cymdeithasycymod.org
Mehefin 30""
Dydd Gweithredu Cymru yn Faslane
(i'w gadamhau) fel rhan o:
30 Diwrnod o Weithredu yng
Ngwersytl Heddwch Faslane, yr
Alban
Mae Gwersyll Heddwch Faslane yn yr
Alban wedi cyhoeddi 30 diwmod o
weithredu uniongyrchol di-<lrais yn
erbyn arfau niwclear yng Nghanolfan y
Uynges yn Faslane, i nodi 30'"'
penblwydd y Gwersyll Heddwch a'r
ffolineb niwclear sy'n parhau. Bydd y
gweithredu'n digwydd o'r 91"' o Fehefin
tan y 91"' o Orffennaf.
Mae'r Gwesyll Heddwch wedi
darblygu'n ganolfan iach a hapus ar
gyfer gweithredu' n uniongyrchol yn
erbyn Trident, ac mae'n gwahodd
grwpiau lleol, cenedlaethol a
rhyngwladol i fynd yn gyfrifol am
ddiwrnod o weithgareddau gwrth-

niwclear.
Am fwy o fanylion, cysyllter aKelvin
Mason: kelvin.mason@mail.cat.org.uk a
www.a,dcymru.org
Awst 4 .dd_1 1,.
Eisteddfod Genedlaet"iiol Bro
·~Morgannwg
., ' l

Croeso i wirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith
a dysgwyr i helpu yn y Babell Heddwch.
Cysyllter a ~asnachu CND
Cymru (cysyllttadau, tud. 2).

Henry Richard

Materion
Aelodaeth!
Rhesymegoli'n cyfrifon
bane
Dwi newydd gyrruyd drosodd
fel trysorydd, a dwi' n ceisio
rhesymegoli' r cyfrifon er mwyn
arbed ceiniog neu ddwy. Am
wahanol resymau hanesyddol,
mae gan CND Cymru dri chyfrif
bane, sy'n costio £350 i ni mewn
taliadau bane. Gallwn ostwng
hyn i£152 trwy gau dau o'r
cyfrifon.
Byddaf yn anfon llythyron at yr
aelodau hynny sydd wedi bod,
yn garedig iawn, yn talu eu
haelodaeth, yn aml mewn
taliadau misol, i mewn i' r
cyfrifon hyn, a gofyn iddynt
dalu i mewn i'n prif gyfrif. Os
ydych yn un o'r aelodau hynny,
maddeuwch i mi am hyn, and
bydd yn arbed llawer o arian i ni
ac fe wnafbopeth o fewn fy
ngallu i leihau'r anghyfleustra i
chi. Diolch i' r rheini sydd eisoes
wedi ymateb i'r cais.
Diweddaru eich tal
aelodaeth
Mae rhai aelodau yn dal i dalu
hen dal aelodaeth a byddaf yn
gofyn a fyddech cystal a
chynyddu eich taliad i' r lefel
aelodaeth gyfredol. Mewn rhai
achosion, efallai eich bod yn talu
mwy na' r tfil cyfredol, er
·enghraifft, os ydych wedi
,ymddeolynddiweddarneu "
bellach yn gymwys i dderbyn
gostyngiad, and byddwn yn
deall yn iawn as byddwch am
b h . dal ,
C
.
ar au 1 u r un swm. roeso 1
bob cyfraniad.

Rhoddion
A
fyddech cystal ag ystyried
Mae taflen wybodaeth
a newydd ddwyieithog,
CND Cymru yn eich ewyllys.
Nid elusen mohonom, ac rydym
' Henry Richard', ar gael
yn
gwbl ddibynnol ar
oddi wrth CND Cymru. Os
gyfraniadau
gan aelodau.
hoffech gael copi (neu
Byddai
dim
and
canpunt neu
gopi'au, ar gyfer ffrindiau
ddau yn mynd ymhell iawn.
neu
deulu,
eich
llyfrgell,
a
eglwys neu ysgol leol, neu
Michael Freeman
yn wir, unrhyw le arall), da
chi, cysylltwch ag CND
Ysgrifennydd
Cymru (cysylltiadau, tud. 2). Aelodaeth a Thrysoryd~

1812-2012

Caerdydd
Cyd-gyfarfod CCU/CND Cymru ynglyn
Bradley Manning, yn cynnwys dangos
ffilm Jim Spione, Incident in New
Baghdad, a enwebwyd ar gyfer Oscar
yn 2012, am Ethan McCord a
digwyddiad 'Col/atera/Murdet' .
Trafodaeth wedi' r dangosiad. Croeso i
bawb - mwy o wybodaeth, cysyllter
Genny Bove: t: 0845 330 4505.

7he Radicalisation of Bradley Manning
Drama gan Tim Price wedi ei
chyfarwyddo gan John EMcgrath
Perfformir gan y National Theatre of
Wales (gweler y stori ar dud. 5)
Bradley Manning yw'r milwr 24-oed o'r Ebrill 26•'"
Chwe mlwyddiant ar hugain
UD a gyhuddwyd o ollwng miloedd o
ebyst llysgenhadaeth yr UD i Wikileaks. Chernobyl (19861

TUDALEN 10

Mai 3,dd
Etholiadau lleol
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