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Mae Wylfa 'B' yn golygu Bom iau . Ychydig cyn Diwrnod Hiroshima, 
tynodd Bob Cole a Rod Stallard sylw y cyhoedd at y trenau 
niwclear sy'n teithio ar hyd glanau Gogledd Cymru , pan 
clymasant eu hunain i fflasg yn cynnwys tanwydd ymbeledrol yng 
ngorsaf Cyffordd Llandudno. 

Wylfa 'B' is for Bombs. Bob Cole and Rod Stallard drew 
attention to the nuclear trains which run along the North Wales 
coast, when they boarded a wagon in the sidings at L/andudno 
Junction on the eve of Hiroshima Day. 

DIM NIWCS NEWYDD! 
ROEDD grwpiau heddwch ledled Cymru 
allan ar y strydoedd ar gychwyn Wythnos 
Un Byd ym Mis Hydref, yn hel llofnodion 
ar ddeiseb genedlaethol CND Cymru yn 
erbyn arfau niwclear newydd. 

Mae amcanion y ddeiseb yn dangos sut 
mae CND Cymru ar flaen y gad o ran 
meddylfryd gwleidyddol yng Nghymru. 

Gwyddom fod y farn gyhoeddus yn gryf 
yn erbyn cynlluniau NA TO ar gyfer 
'moderneiddio' y storfa niwclear. Ac er 
bod y Blaid Lafur a'r Democratiaid wedi 
newid eu polisi, does dim cefnogaeth · 
chwaith i gynyddu'n unochrog rym taro 
Prydain - dyna mae Trident yn ei olygu. 

Mae'r slogan 'Triniaeth nid Trident' yn 
tanlinellu'r gwastraff cywilyddus o arian 
cyhoedcius i:.r arfau a all ddinistrio miloedd. 
Byddai cost Trident yn talu am 500 ysbyty 
newydd, neu'n caniatau cadw llawer o'r hen 
rai ar agor. 

Cynyddu mae'r gefnogaeth i'r syniad o 
Ewrop ddi-niwclear, gan fod pobl ar y naill 
ochr a'r Hall i raniad y Gorllewin-Dwyrain 
yn gweld nad oes modd gwario arian ar wir 
anghenion bywyd os gwastreffir y miliynau 
hynny ar arfau. 

Mae CND Cymru am weld gwasanaeth 
iechyd sy'n rhoi i bobl y driniaeth mae 
arnyn nhw ei hangen, pan fo'r angen arnyn 
nhw. Credwn y dylid gwario arian ar ofalu 
bod gan bobl gartrefi diddos lie medrant 
fyw bywydau iach. · 

Uwchlaw popeth, ni yw gwir gefnogwyr yr 
amgylchedd, gan fod arfau - a ph er
niwclear yn fygythiad gwaeth na dim i'r 
amgylchedd. · Medrwn weld drwy ragrith 
llywodraeth sy'n honni ei bod yn pryderu , 
am yr Haen Oson, ond sy'n bygwth 
dinistrio bywyd y ddaear oil a'i harfau 
niwclear. 

GWyl '90 
MAE cynlluniau ar y gweill ynglyn a ·G~yl 
Cymru Ddi-Niwclear 1990 a fydd yn cael ei · 
chynnal ym Mangor ddydd Sadwrn Chwe
fror 24ain. 

Roedd hi 'n hen · bryd i'r gwyl gael · ei 
chynnal yn y Gogledd ar 61 dwy flynedd 
yn olynnol yn y De. Oherwydd ymgyrch 
Wylfa B, Gwynedd oedd y lleoliad amlwg. 
A chyda'r bygythiad niwclear mor amlwg ar 
garreg y drws yn y Gogledd fe fydd thema'r 
cyfarfod yn fwy perthnasol nag erioed. 

Mae ymgyrch PAWB yn erbyn Wylfa B 
wedi rhoi bywyd newydd i'r mudiad gwrth

. niwclear yn y Gogledd ac fe fydd yr wyl ym 
Mangor yn ganolbwynt i bawb sy'n rhannu'r 
ddelfryd o Gymru Ddi-niwclear. 

0s oes gennych chi unrhyw awgrymiadau 
ar gyfer yr wyl neu os gallwch chi helpu 
efo'r paratoadau mewn unrhyw ffordd neu 
argymell diddanwyr, cysylltwch, os gwelwch 
yn dda, a Threfnydd Ymgyrchoedd CND 
Cymru, James Stewart, trwy ffonio 0222 
832275. 

TU MEWN: CATALOG NADOLIG CND CYMRU 1989 
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LLE NAWR? 
Myfyrdod personol 
WRTH gofio'r amser tyngedfennol a 
wyneba'r mudiad heddwch yn awr credaf 
ei bod yn bryd cychwyn trafod lie rydym yn 
mynd, beth rydym yn ei wneud a sut rydym 
yn ei wneud. 

Gwelaf sefyllfa lle , fel canlyniad i 
adolygiad y Blaid Lafur, y sefyllfa fyd
eang, yn dilyn INF ac y llif cyson o 
gynigion cadarnhaol gan Gorbachev, 
mae'r cyfryngau a llawer o aelodau 
seneddol (o bob plaid) yn mynnu bod 
CND wedi chwythu'i blwc. 

Mae hyn yn cyd-fynd a'r ffaith bod 
llawer o 'n gweithredwyr yn cilio o'r 
frwydr. Mae rhai wedi darganfod diddor
debau eraill - Gwrth-Apartheid, mudia
dau yn ymwneud ii'r amgylchfyd, neu'r 
newid er gwell yn y frwydr wleidyddol 
gyffredinol. Mae rhai eraill , a fu'n 
weithgar am flynyddoedd, wedi diflasu 
(rydym ni wedi gwneud y cyfan), ac mae 
eraill yn teimlo bod tensiynau a pheryglon 
agos y 70au a'r 80au wedi mynd heibio a 
bod y frwydr, felly, yn llai dwys. 

Y cwestiwn i bob gweithredydd ydy -
beth wnawn ni? 

Rhaid i ni dderbyn fod 'na lai o 
weithredu a hefyd llai o grwpiau gwei
thredol, a hyd yn oed y rheini'n gwei
thredu gyda llai o aelodau. Mae hyn yn 
rhwym o effeithio ar ein hymgyrchu 
cyhoeddus a'n hymdrechion i godi arian . 
Mae'n golygu cyllideb lai . 

Er gwaethaf y lleihad mewn gweithredu 
gan grwpiau, ni welwyd yr un dirywi~,d 
mewn aelodaeth unigol. Gallwn ddod I r 
casgliad fod yr ymrwymiad i CND yn dal 
yno. Mae angen i ni ddenu cenhedlaeth 
newydd o weithredwyr ac, ar yr un pryd, 
ysgogi'n haelodau presennol i weithredu. 

Yn gyntaf, rhaid i ni fod yn Fudiad 
Heddwch ar raddfa ehangach. Daeth yr 
amser (gan fod y Blaid Lafur wedi'n 
rhyddhau o orfod sbecian dros . ei~ 
hysgwydd drwy'r amser, rhag ofn 1 . m 
droi ' r drol gyda'r gwleidyddion) i ymgyr
chu'n gadarnach yn erbyn militariaeth yn 
ei holl agweddau. 

Deillia hyn o'r dehongliad mai dwy 
sialens wleidyddol fawr y 90au a thu 
hwnt yw'r amgylchfyd a'r rhaniad Go
gledd/De . Ni fydd yr un o'r ddwy 
broblem hon yn cael eu datrys nes bydd 
y ras arfau yn cael ei hatal. 

Mae gwastraffu adnoddau'r ddaear ar 
arfau a'r peiriant militaraidd yn effeithio'n 
uniongyrchol ar ein hamgylchfyd, fel y 
mae ar dlodi'r Trydydd Byd ac ar 
ansawdd bywyd llawer ohonom yn y 
gwledydd cyfoethog. 

Rhaid i ni blethu'r ystyriaethau hyn yn 
gyson i'n gwaith - nid drwy lastwreiddio'n 
polisi o ddiarfogi niwclear annibynnol i 
Brydain, ond trwy wrthwynebu'r holl 
syniad o filitariaeth. Gallai cynllun felly 
fod o gymorth i ni drwy ehangu cylch ein 
hapel a thrwy greu cynghreiriau ar draws 
llawer o fudiadau. 

Gellid ail-lansio grwpiau CND fel 
grwpiau Heddwch a Datblygiad. Gallai'n 
hymgyrchu cyhoeddus fod yn eofn ac, ar 
yr un pryd, apelio at rannau o'r boblo
gaeth sydd heb fod ynglyn ii'n gwaith o'r 
blaen. 

Pam, na allwn ni drefnu gwyliau fyddai'n 
medru denu'r genhedlaeth newydd, a 
hefyd dangos y posibiliadau ar gyfer 
amgylchfyd gwell, diwedd ar dlodi, ac, 
uwchlaw popeth, Byd heb ryfel? 

Yng Nghymru mae gennym gyfle i achub 
y blaen heb golli gafael ar ein hegwyddor
ion sylfaenol. A minnau wedi gweithio yn 
CND Prydain ac CND Cymru, credaf fod 
gennym sylfaen wleidyddol ehangach yma 
nag yn Lloegr. 

Yr hyn a awgrymaf (a gobeithio bydd yr 
erthygl hon yn ysgogi llawer o drafo
daeth) yw ail-lansio CND Cymru y 
flwyddyn nesaf. Gellid sylfaenu hyn, ar 
61 trafodaeth eang, ar y cysylltiadau 
rhwng yr amgylchfyd, datblygiad a 
heddwch, ond y cnewyllyn fyddai gwrth
filitariaeth ymosodol. 

Trwy hyn byddem yn cael dianc o'r 
ghetto y cawsom ein caethiwo ynddo a 
rhoi cyfle i ni adeiladu ar y cysylltiadau 
sydd gennym eisoes efo mudiadau fel War 
on Want a Chyfeillion y Ddaear Cymru. 
Gallem ffurfio cnewyllyn crwsiid radica
laidd yn erbyn dinistr ein hamgylchfyd 
a'n pobloedd gan y ras arfau. 

Mae CND yn profi cyfnod o ansicr
wydd, ond trwy gydnabod y newidiadau 
yn y byd, a thrwy fachu ar y cyfle, gallwn 
lamu ymlaen a gadael y gwleidyddion i 
wynebu canlyniadau eu militariaeth an
noeth. 

Bob Cole 
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YN dilyn cyhoeddi'r adroddiadau oddi wrth 
aelod.au dirprwyaeth CND yn Latfia, 
derbyniasom ddau lythyr oddi wrth gef
nogwyr CND yn anghydweld a rhai 
safbwyntaiau ac yn amau rhai ffeithiau. 
Roedd y dddau yn feirniadol o'r amser a 
dreuliwyd yn 61 pob tebyg yn trafod y 
sefyllfaoedd gwleidyddol mewnol yng 
Nghymru a Latfia. 

Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor Gwaith yn 
dilyn yr ymweliad ii Latfia, cytunwyd mai 
un o amcanion pennaf dirprwyaeth i 
wledydd eraill yw hybu achos diarfogi 
niwclear. 

Wedi dweud hyn, fodd bynnag, ni ellir 
datgysylltu heddwch a diarfogi mewn 
unrhyw wlad oddi wrth wleidyddiaeth 
fewnol ac amodau cymdeithasol ac mae'n 
bwysig i'r cynrychiolwyr deimlo'n rhydd i 
drafod ystod eang o faterion perthnasol. 

Codi arian 
ar gyfer 

CND 
0 ganlyniad i'r gwaith da a wnaethpwyd 
gan ein trysorydd (Maggie V errinder) a 
chriw cymharol fychan o bobl eraill, mae 
cyfrifon CND Cymru 'yn y du' o fymryn 
fel y daw 1989 i'w therfyn. Serch hynny, 
gallwn wneud efo mwy o arian! 

A gaf fi awgrymu tair ffordd y gallwn ni 
fod o help: 

1. Trefnu Archeb Banc i Gyfrif Cyflogau 
CND Cymru am cyn lleied ii £1 neu £2 y 
mis. Rhaid i ni fod yn gwybod y gellir talu 
ein gweithiwr ymgyrchu Hawn amser. 

2. Achlysur codi arian ar gyfer CND 
Cymru. 

Roedd y parti Nadolig a drefnwyd y 
llynedd mewn gwesty lleol ar gyfer plant 
ac oedolion ar y cyd yn llwyddiant mawr 
yn rhanbarth Blaenau Ffestiniog. Gal( 
'arwerthiant cist car' he! ychyd1g bunnau 1 

ni ac mae'n gymharol hawdd i'w drefnu. 
Hefyd, wrth gwrs, ffair sborion, bore 
coffi, neu bart ion caws a gwin os oes 
rhywun amser i drefnu un o·r rhain cyn 
neu ar 'ol y Nadolig. Medd liwch dros y 
peth, os gwelwch yn dda. 

3. I bob un ohonom sicrhau ennill un 
aelod newydd cyn diwedd y flwyddyn. 
Ceisiwch ddefnyddio'r ffurflen aelodaeth 
sydd yn y rhifyn hwn. 

Golygydd 
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Teyrnged i 
Helen Thomas 

Cennad 
Heddwch 
(er cof am Helen Wyn Thomas a fu farw 
yn Greenham yn ddwy ar hugain mlwydd 
oed) 

Hi weithiodd yr arwyddlun -
bathodyn newydd ysgol, 
ac yng nghwysi'i deall, 
hau gwybodaeth, 
medi'n ddysg. 

gyda'i dysg, addysgu 
o'i dawn lydan-ddoeth; 
maes llafur di-lyfr: 
llafur allgaru. 

gwarchod gwyr, 
rhag bradu'u grym, 

dyfrhau Hain ac eneidiau, 
chwerthin a chwerwder 
ymysg chwaeroliaeth. 

Heddiw, hi yw'r arwyddlun 
sy'n gweithio ynom; 
daw fel bathodyn batch 
i wisgo ein galar. 

Cans yno mae'i Hun 
cyn wired a'i llawenydd: 
maestir sy'n ymestyn am y byd -
a'r cadwynau'n rhydd. 

Ac yn Greenham, ei gardd arall, 
lliw telaid ei phetalau, 

ar draws yr anial, 
a pherarogl sy'n cenhadu lief -
'Oni heuir, ni fedir'. 

Ar ddechrau Awst bu farw Helen Wyn 
Thomas, merch ifanc ddwy ar hugain oed o 
Gastell Newydd Emlyn mewn damwain ger 
y Glwyd Felen yng Nghomin Greenham. 

Roedd colli Helen yn golled nid yn unig 
i'w hardal ond yn golled i Gymru ac yn 
wir, i'r byd. Nid gormodiaeth yw nodi 'r 
tri yna oherwydd fe wnaeth Helen ei 
chymuned, ei chenedl a 'r ddynoliaeth yn 
genhadaeth iddi wrth ymgyrchu'n ddi
flino dros heddwch ar y ddaear. 

I rai fel Helen estyniad oedd ei ffordd o 
fyw o'r delfryd i weld byd teg a chyfartal. 
Roedd gweithredu yn haws nag eistedd yn 
61 iddi. Y rhai ieuanc a welant weledi
gaeth. Un a chanddi weledigaeth oedd 
Helen a hynny'n ei amlygu ei hun yn ei 
haddfwynder a'i chariad tuag at eraill. 

Rhan o weledigaeth Helen hefyd oedd 
sylweddoli mor barhaus y byddai rhaid 
iddi hi a'i chyfoedion weithio dros 
heddwch. Fe wyddai mai dim ond drwy 
ddyfal bwyso y byddai modd argyhoeddi 'r 
galluoedd mawr o ffolineb eu ffyrdd . 
Ynghlwm wrth ei gweledigaeth yr oedd 
gan Helen ffydd , y math o ffydd sy'n 
symud mynyddoedd. 

'Peacemaking is hard, hard almost as 

Menna Elfyn Lawnsiwyd cychod papur ar yr afon yn 
Llanrwst i goffau Diwrnod Hiroshima yn 
ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol. 

war', meddai Daniel Berrigan. 

Y chydig ohonom sy'n gallu honni deall y 
geiriau yna. Fe dreuliodd Helen fisoedd 
olaf ei bywyd yn creu heddwch ar y 
ddaear. Bu'n cadw gwylnos y tu allan i 
Lysgenhadaeth Tseina yn Llundain; tei
thiodd yn 61 i Gymru i nol ei theipiadur er 
mwyn gweithio ar lyfr ynglyn a heddwch. 
Bu'n trin yr ardd ar y Comin hefyd ac yn 
ennill tir cwsg yn dir effro ac yn sylfaen 
egmo. 

Nid dros ei hunan yr aeth i Greenham 
ond drosom ni oll er mwyn creu byd gwell 
i ni allu byw ynddo. Ein colled ni i gyd 
oedd colli Helen a phan gofnodir brwy
drau ail hanner y ganrif hon, fe edrychir 
yn 61 ar bob! fel Helen fel llusernau a 
gadwodd ein ffyrdd a'n gobaith yn ein 
gwerthoedd gorau fel pobl. Yn wir, fe'i 
gwelir fel man cychwyn ar frwydro na fu 
ei debyg: y di-rym yn erbyn y pwerau 
mawrion, y tlawd o ran pethau materol 
yn unig yn erbyn cyfoeth a budr-elwa. 

Pan nodir hyn oil bydd curiadau cariad 
pobl fel Helen Thomas yn ddiogel-saff -
ac yn rhan o 'r genadwri nad oes mo'i 
thewi. 

Menna Elfyn 

Paper boats were launched on the river at 
Llanrwst during eisteddfod week to 
commemorate the bombing of Hiroshima. 
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Pobl Atal Wylfa 'B' 

'Na i Wylfa B' oedd y neges ar Bont Menai ar y diwrn od y 
cyhoeddwyd y cynllun i adeiladu adweithydd niwclear newydd ar 
Ynys Mon. 

'No to Wylfa B' was the message on the Menai Bridge on the 
day that the application for a new nuclear power station on 
Anglesey was lodged. 

CRED aelodau PA WB (Pohl Atal Wylfa 
B) na ddylid penderfynu'n derfynol ynglyn 
a chynlluniau'r BCTC i godi adweithydd 
PWR Wylfa B, onid ystyrir yn gyntaf yr 
boll dystiolaeth berthnasol. 

Credwn y byddai astudiaeth o strate
gaeth fuddsoddi . amgenach, a fyddai 'n 
pwyso a mesur y gwahanol effeithiau ar 
Wynedd, ar sail buddsoddiant punt am 
bunt, yn darparu'r ffigurau mwyaf prio
dol fel sylfaen i gymharu. 

Mae'n hanfodol bod cymhariaeth o'r 
fath yn cael ei gwneud pan fyddir yn 
penderfynu a yw'r PWR arfaethedig yn 
ddatblygiad a fyddai 'n briodol, rhesymol, 
derbyniol, buddiol a diogel yng nghefn 
gwlad Ynys Mon. 

Mae angen archwiliad o'r fath ar fyrder 
ac mi fyddai, fodd bynnag, yn rha
ganghenraid i unrhyw Ymchwiliad Cy
hoeddus i gynnig y BCTC; byddai'n 
waHogofrwydd, yn ogystal a bod yn 
anoleuedig, gweithredu mewn unrhyw 
fodd arall. 

Mae PA WB yn galw am archwiliad 
annibynnol a Hawn i effeithiau amgyl
cheddol, economaidd, ynni a chymdeitha
sol buddsoddi swm cymharol o arian 
(£1 ,500 miliwn i £2,000 miliwn) yn 
economi Gwynedd yn gyffredinol. Dylai 
archwiliad o'r fath edrych ar nifer helaeth 
o wahanol gynlluniau y geHid eu gwei
thredu, yn hytrach nag Wylfa B, fel modd 
i ysgogi adfywiad economaidd ym mhob 
rhan o Wynedd dros dymor hir. 

Er enghraifft, un pecyn ar gyfer cynllun 
buddsoddi amgenach fyddai : 

■ Datblygu yng Ngwynedd ffynoneHau 
ynni y geHir eu hadgynhyrchu (gwynt, 
tonnau, biomass, haul , tanwydd yn 
tarddu o ysbwriel, nwy o safleoedd 
tirlenwi ac yn y blaen). 

■ Cynlluniau bychain a fyddai'n cyfuno 
cynhyrchu Gwres ac Ynni Cyfun wedi 
eu seilio ar 'danwydd ffosil glan'. 

■ Datblygiadau wedi eu seilio ar dechno
leg Cell Tanwydd . 

■ Tanadeiladwaith o wasanaethau a 
thecholeg gyfunol i arbed ynni a hybu 
effeithlonrwydd ar gyfer y sectorau 
domestig, masnachol a thrafnidiaeth . 

■ Datblygiad y geHid ei gynnal gan yr 

hyd oni fydd yr archwiliad yma wedi ei 
gwblhau ac adroddiad llawn wedi ei 
gyhoeddi . 

Ysgrifennwch yn yr un modd at Mr 
Peter Walker (Swyddfa'r Ysgrifennydd 
Gwladol dros Gymru, Y Swyddfa Gym
reig, Pare Cathays, Caerdydd CF! 3NQ) 
a Phrif Weithredwyr Cyngor Bwrdeistref 
Ynys Mon a Chyngor Sir Gwynedd (y 
naill yn Swyddfa'r Cyngor, Llangefni 
LL77 7TW a'r Hall yn Swyddfa'r Sir, 
Caernarfon LL55 lSH). 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech anfon 
cop iau o unrhyw ateb a gewch at PA WB, 
Blwch Swyddfa'r Post 2, Porthaethwy, 
Ynys Mon, Gwynedd. 

amgylchedd ym meysydd adnoddau ..------------------
naturiol , hamdden, twristiaeth a diwy-
diannau gwasanaeth eraill. 

■ Diwydiannau cynhyrchiol na fyddent 
yn achosi dim niwed i' r amgylchedd. 

■ Diwydiant cyfathrebu. 

■ Addysg ac ati 

Mae PA WB felly yn eich gwahodd i 
ysgrifennu at Mr John Wakeham 
(Swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol dros 
Ynni, Yr Adran Ynni, Thames House 
South, MiHbank, Llundain SWIP 4QJ) ar 
lineHau ein cais uchod, gan ofyn i Mr 
Wakeham i beidio ii galw Ymchwiliad 
Cyhoeddus i'r cynnig am PWR yn Wylfa 

MAE gorsaf niwclear yn ne Ffrainc ar fin 
dechrau cynhyrchu trydan - i'w allforio, 

Mae'r ddau adweithydd dwr-tan-bwysau 
(PWR) yn Golfech yn rhanbarth y Midi
Pyrenees wedi cael eu hadeiladu i werthu p 
wer i Sbaen. Ac amcana Ffrainc at fod yn 
orsaf niwclear i Ewrop gyfan erbyn 1993. 

Drwy ei ymroddiad i orsafoedd niwclear, 
sydd bellach yn cyfrannu 70% o drydan 
Ffrainc, mae'r Electricite de France (EOF), 
a berthyn i'r wladwriaeth, mewn dyled o1 tua 
£23 miliwn. 

Daeth ymgyrchwyr o Golfech i Gymru ym 
mis Medi i draddodi'r neges bod beth sydd 
ar droed yn Ffrainc yn bwysig i ninnau. 
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Hinkley 'C' Na! 
MAE Cynghrair Gwrth-Niwclear Cymru 
yn bygwth gweithredu'n gyfreithiol os 
adeiledir gorsaf niwclear newydd yn Hink
ley Point yng Ngwlad yr Haf - lai nag 
ugain milltir oddi wrth arfordir De Cymru. 

Yn ei adroddiad ar yr Ymchwiliad 
Cyhoeddus i Hinkley C, dywed WANA 
fod y trefniadau ar gyfer delio ag argyfwng 
yn y PWR mor annigonol fel eu bod yn 
torri'r gyfraith ryngwladol. Os aiff y cynllun 
yn ei flaen, bydd WANA'n ystyried mynd i 
gyfraith yn y Llys Ewropeaidd. 

Dywed yr adroddiad fod yr achos yn erbyn 
yr Adweithydd Dwr dan Bwysau (PWR) yn 
un neilltuol o gryf. Mae'n argymell y dylai'r 
BCTC/P wer Cenedlaethol dynnu ei gais yn 
61 a datblygu cynlluniau eraill fyddai'n 
ddiogel, yn economaidd ac yn dderbyniol 
o safbwynt yr amgylchfyd. 

Yn yr adroddiad, dywed WANA ei fod 
wedi edrych yn fanwl ar achos y BCTC PC ar 
nifer fawr o wrthwynebiadau a gyflwynwyd 
yn ei erbyn. 'Ar 61 pwyso a mesur y 
dystiolaeth , rydym yn gwrthod cais y 
BCTC, ac wrth wneud hynny, credwn i ni 
siarad ar ran y mwyafrif helaeth o bob! 
Cymru. 

'Mae'r achos yn erbyn y PWR yn un 
arbennig o gryf. Nid yw'r PWR yn ddull 
economaidd o gynhyrchu trydan; nid yw'n 
ddiogel; mae mesurau argyfwng y BCTC yn 
hollol annigonol i amddiffyn y cyhoedd; nid 
yw'r problemau a ddaw yn sgil datgomisiy
nu gorsafoedd niwclear a chael gwared o 
wastraff niwclear wedi cael eu datrys; mae'r 
cynlluniau i breifateiddio 'r diwydiant try
dan yn codi llawer o gwestiynau a erys heb 
eu hateb.' 

Dywed Adroddiad WANA mai holl sail 
achos y BCTC dros y PWR yn yr 
Ymchwiliad i Sizewell B oedd mai hwnnw 
oedd y dull mwyaf economaidd o gynhyr
chu trydan. 

Yn yr Ymchwiliad i Hinkley C, rhoddwyd 
y gorau i'r ddadl yna. Mae hi 'n awryn eglur 
fod y BCTC eu hunain yn cydnabod nad 
yw'r PWR ddim yn economaidd ac yn 

annhebygol o fod felly yn y dyfodol. 

Mae'r BCTC wedi cydnabod nad yw ynni'r 
gwynt ddim tamaid drutach nag ynni 
niwclear - ac mae tystiolaeth gref y gallai 
ynni'r gwynt fod dipyn yn rhatach, o bosib 
yn hanner cost ynni niwclear. 

Heb achos economaidd dros ynni niwclear, 
gorfodwyd y BCTC i ddibynnu'n llwyr ar 
bolisi'r Llywodraeth er mwyn cyfiawnhau 
eu rhaglen PWR. Ond daeth yn eglur fod y 
PWR mor annigonol, a'i record o safbwynt 
gwneuthuriad a pherfformiad mor wael fel y 
byddai'n annhebyg iawn o gynhyrchu'r 
trydan a ddisgwylir ohono. 

Honnodd y BCTC fod diogelwch y PWR 
hwn wedi cael ei setlo unwaith ac am byth 
yn yr ymchwiliad i Sizewell B gan fynnu nad 
oedd gan ddiwydiant niwclear Prydain ddim 
byd i'w ddysgu gan drychineb Chernobyl. 

Galwodd Don Arnott, gwrthwynebydd o 
Gymru, sylw at wendid sylfaenol yng 
nghynllun yr adweithydd . Mae gan y 
defnydd y bwriada'r BCTC ei ddefnyddio 
ar gyfer y ffyn rheoli yn Hinkley C bwynt 
toddi o lai na 800 C, llawer is na darnau 
eraill yr adweithydd. Golyga hyn y gallai 
anhawster cymharol fach droi'n broblem 
fawr, a gallai hynny ddinistrio'r craidd. 

Condemniwyd mesurau argyfwnmg y 
BCTC fel y rhai mwya annigonol yn y 
byd, o bosib. Yn wir, rhoddwyd tystiolaeth 
eu bod mor annigonol fel y gallent fod yn 
groes i ymrwymiadau rhyngwladol Prydain 
a gadael y BCTC/Ynni Cenedlaethol yn 
agored i weithredu cyfreithiol yn eu herbyn 
gan unrhyw wlad yr effeithid arni gan 
ddamwain. 

Mae WANA yn argymell y dylai'r BCTC 
dynnu'n 61 ei gais am Hinkley Ca datblygu 
cynlluniau eraill fyddai'n ddiogel, yn eco
nomaidd ac yn dderbyniol i' r amgylchfyd. 

Terfyna'r adroddiad: 'Mae' r dystiolaeth yn 
erbyn Hinkley yn gryf iawn ac mae'n anodd 
gweld sut y gallai arolygydd annibynnol 
beidio ag argymell bod cais y BCTC yn cael 
ei wrthod.' 

Perygl niwclear i Ewrop 
Mae Llywodraeth Prydain yn mynnu bod 

20% o'r trydan a werthir i ddefnyddwyr i 
ddeillio o ffynonellau amgen na ffosiliau - a 
thrwy hynny golygir 'niwclear' . 

Mae Ffrainc eisoes yn allforio ynni 
niwclear i Brydain drwy gyswllt foltedd
uchel sy'n croesi'r Sianel, ac mae perygl 
mawr y bydd i hyn gynyddu fel y bydd y 
cwmniau trydan newydd yn chwilota am y 
cyflenwyr rhataf. 

Hyd yn oed pe baem yn llwyddo i gau pob 

gorsaf ynni niwclaer ym Mhrydain byddai 
rhaid i ni ystyried y diwydiant Ffrengig - yn 
arbennig y clymwe o orsafoedd PWR sydd 
yr ochr draw i'r Sianel. 

Fel y dywed ymgyrchwyr 'Atal Golfech" yn 
eu hapel Ewropeaidd dros Ddatgysylltiad 
Niwclear: 'Mae'n tynged ynghlwm gan nas 
edwyn ymbelydredd ffiniau. Mae Ffrainc a 
drawsnewidiwyd yn orsaf ynni niwclear 
Ewropeaidd yn peryglu Ewrop gyfan.' 

5 

ARCHIFLE 

Annwyl Ymgyrch Cymru, 

Ar 61 darllen yr erthygl gan Tony 
Simpson yn annog sefydlu Archif 
Heddwch Cymru, mae hi 'n braf medru 
dweud bod cynl luniau eisoes ar y gweill. 

Yn ystod y misoedd diwethaf rydan ni 
wedi bod wrthi'n didoli a chatalogio 
deunydd sy wedi cael ei gasglu dros y 
blynyddoedd, a mynd ag ef i adran Archif 
Wleidyddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
yn Aberystwyth. 

Mae'n bwysig bod y cyfan o'r deunydd 
yn cynrychioli pob rhan o'r mudiad yma 
yn cael ei gadw a'i gatalogio, fel ei fod ar 
gael i haneswyr y dyfodol. 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw'r sefyd
liad mwyaf tebygol o warantu y cedwir y 
defnyddiau hyn yn ddiogel, a'u catalogio. 

Ddylien ni ddim gwneud penderfyniadau 
o'n pen a'n pastwn ein hunain ynglyn a 
be gaiff ei gadw. Dylai pob deunydd sydd 
ag unrhyw gysylltiad a'r gweithgaredd 
yma yng Nghymru gael ei gadw. 

Os oes gennych chi unryw nodiadau, 
llythyrau, pamffledi, posteri, cylchlythyrau, 
hysbysiadau, agendau, bathodynnau, 
sticeri, gohebiaeth, tapiau, ffotograffau, 
fideos, cerddi, caneuon - peidiwch a'u 
taflu nhw, da ch i, ond yn hytrach, 
anfonwch nhw aton ni i'w cynnwys yn y 
casgl iad cyflawn. 

Bydd popeth yn cael ei gatalogio a'r 
ffynhonnell yn cael ei chydnabod. 

Ychydig o ddeunydd sydd gennym ni o'r 
cyfnod yn un ion wedi'r Rhyfel, dyddiau 
cynnar CND, yr ymgyrchoedd yn Nhraws
fynydd (y lle saethu), Castellmartin, 
Madryn , Pandora ac ymgyrchoedd eraill 
yn erbyn dympio. Does gennym ni ddim 
ynglyn a Breudeth a'r Ardal Gadwraeth 
Danfor o gwmpas Skomer. Mae'n sicr bod 
yna lawer o ohebiaeth ynglyn a chludo 
gwastraff niwclear o gwmpas Cymru. 

Peidiwch a thaflu dim. Cadwch y cyfan 
fel y gall ein plant ni ddysgu o'n 
camgymeriadau yn ogystal a'n llwyddian
nau ni. 

Anfonwch bopeth sydd gennych chi i mi, 
os gwelwch yn dda, neu i'r Llyfrgell 
Genedlaethol, Aberystwyth, Dyfed gan 
nodi 'Archif Wleidyddol (Heddwch)' arno. 

Yr eiddoch mewn heddwch, 

Thalia Campbell 
Glan-Gors, 
Ynys-Las, 
Borth, 
Dyfed 
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