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cylchgrawn CND Cymru 

''Pan fydd y protestwyr yma'n sefy/1 yn 
heddychlon y tu a/Ian i glwydi'r gwersyll, 

,naent yn mynegi nid yn unig eu 
gwrthwynebiad i arfau niwclear, and 

hefyd eu pryder a'u gofal am y ddynolryw 
a'r a111gylchedd. Maent yn gweithredu 

111ewn heddwch dros heddwch." 
Dr Richard Edwards, Aelod Cynulliad Llafur Preseli Penfro yn 

siarad yn y Cynulliad Cenedlaethol 

tu fewn: 
neges Bruce Kent i Tony Blair * Ray Davies: o Gaerdydd i Balesteina 

Seneddwyr Cymru'n cefnogi diarfogi * Pleidleisio dros heddwch a chyfiawnder? 

Mae CND Cymru yn gweithio dros heddwch a diarfogi rhyngwladol a byd He mae'r adnoddau anferth 
a ddefnyddir ar hyn o bryd i ddibenion milwrol wedi eu hailgyfeirio i ateb gwir anghenion y ddynolryw 



arn 
Nid bygythiad 
pellennig mo Trident 
- mae'n broblem 
fyd-eang 

Mae Gwarchae Fawr mis 
C_hwefror yng nghanolfan arfau 
n1wclear Trident Prydain yn Faslane 
yn yr Alban, a drefnwyd gan Trident 
Ploughshares ac CND yr Alban, wedi 
magu hyd yn oed mwy O bwysigrwydd. 
'fiae ethol yr Arlywydd Bush, ynghyd 
a dat~ania?au a wnaed yn y wasg 
Amer1cana1dd gan Robin Cook a'r 
ffaith i Mr. Blair "groesawu di~log" 
gyda Bush ar Amddiffyn Taflegrau 
Cenedlaethol arfaethedig yr UD 
(NMD) yn golygu nod oes nemor ddim 
amheuaeth nod yw Mr. Blair eisoes 
wedi sicrhau llywodraeth newydd yr 
VD, yn enw'r "Berthynas arbennig" 
rhwng y DU a'r UD, y bydd y 
llywodraeth Brydeinig yn rhoi ei 
chefnogaeth i raglen NMD yr UD. 
Byddai rhaglen o'r fath yn ennyn ras 
arfau newydd ac mae'n fygythiad 
ychwanegol i heddwch. 

Roedd y gefnogaeth i'r 
gwrthdystiad yn Faslane o Gymru i'w 
groesawu. Fodd bynnag, doedd hi 
ddim yn ddigcn i wneud barn 
gyhoeddus yng Nghymru yn 
ymwybodol o fygythiad difrifol Tri
dent ac NMD i heddwch. Carwn 
apelio at bob un o'n haelodau i beidio 
a gadael y gwaith ymgyrchu i eraill. 
Mae aelodaeth CND Cymru mewn 
perygl o adael i eraill wrthdystio 
dros heddwch or eu rhan. 
Os yw CND Cymru yn mynd i gynyddu 
ei ddylwanwad or farn y cyhoedd yng 
Nghymru, tra bod rhai o'n 
gweithredwyr wrthi'n protestio'n 
ddidrais mewn mannau eraill, mae'n 
bwysig fod cyfle i rai sy'n caru 
heddwch ac sy'n cefnogi ein hachos 
i weithredu mewn cydgadernid yng 
Nghymru. 

faslane 

Y Gwarchae 
Gwirioneddol Fawr! 

Ary 12fed Chwefror ymunodd grwp o ymgyrchwyr o Gymru a 
bron 1,000 o weithredwyr a ymgasglodd ger gwersyll arfau niwcle 
Faslane. Aethant ati, yr hen a'r ifanc, gweinidogion, gwleidyddion ar 
gwersyllwyr heddwch, i adeiladu trybeddau a llunio dyfeisiadau do: 
eistedd ar y ffordd, canu, gwedd:io a chwerthin. Yr un oedd eu nod : 
cau' r sefydliad sy' n gartref i Trident am Y dydd. Hwn oedd y gwrthdystiad 
mwyaf lluosog a mwyaf bywiog ers y 1980a i wrthwynebu polisi Prydain 
ar arfau niwclear. l'r rheini a ymunodd ynddo, a'r rhai a'i gwelodd ar y 
teledu, daeth a gobaith newydd am fyd heb arfau niwclear. 

O' r 385 a restiwyd yn y G warchae Ma wr, cafodd pawb ond pedwar 
eu rhyddhau. Cafodd tri o'r rheini fechruaeth ar 61 ymddangos ger bron 
llys, ond cafodd Jenny Gaiawyn, myfyrwraig o Brifysgol Cymru, ei 
charcharu'n syth am ddirwy oedd heb ei thalu, Mae wedi ei hyddhau 
erbyn hyn. 

Tan tro nesa ! 
Dyna oedd Y geiriau o ffarwel d fyn 

Y12fedoChwefror arlaf d ar er yGwarchaeMawrynFas)anear 
, ar neu rwy' r e b t R Roedd y digwyddiad d • os • oedd fy ymateb yn gymysg. 

yn an ros o lwyddi 11 
gyda phosibiliadau enfawr 

O 
dwf ., ~nt O ran rhannu egni o gwmpas y e 

ni ddim am i weithredoedd gwarc~: mudiad O ganlyniad iddo. Aceto, dy~yn 
Byddai hynny'n awgrymu ein b d ear Faslane fynd yn rhyw fath o sefydliad. 
ni am y dyfodol rhagwelad ~ :yn der~yn fod 1iident yn mynd i fod gyda 
wrthod derbyn y statws qu:J· r:dd safiad 'Iiident Ploughshares yw Uwyr 
cwbl a allwn i sicrhau nad 

0
,s\ ol. Felly rhaid i bob un ohonom wneud Y 

gwneudi'rgoleuadaulosgi'r~rdiso~ !egawatiau _hyn o bwer pobl ddin1 yn 
eu bod yn cael olwynion diarfo . !sdarr ~ ychydig yn unig- ond, yn hytrad

1
, 

brys. gi 1 roi 11 gyflymach gan fod hwn yn fater 
Mae Faslane, i'r rhan fwyaf o 

bobl, rywle yn yr Alban, yn ddigon 
pell o Gymru. Mae hyd yn oed y 
perygl yn ymddangos yn bellennig. Gwnaed Y pwynt yma wrth f I 
Dyw bygythiad trychineb niwclear yn ddieuog, ynghyd a River any ?an Sylvia Boyes, sydd newydd ei chae 
oherwydd Trident ddim yn bell i gyhuddiadau o gynllwynio '. g reith~or yn Llys y Goron Manceinion ar 
ffwrdd. Mae'n fyd-eang. Dylai GofynnaisiSylviaonidoedd~~eud difrod_ ~oseddol i HMS Vengeance. 
Chernobyl fod wedi dysgu hynny i ni. bwerus Everyman, yn adrodd ~ £od 1.9 miliwn o bobl wedi gweld rhaglen 
David Morris Hong danfor a' i morthwyl. "RI{ sto°;, ~ gwneud yniawn am fethu cyrraed~ y 

Yr hyn roeddwn i am ei wn::famt meddai, "ond dwy'ndalynsiomedig-
.._C_a_d_e_iry...:..d_d_C_N_D_C.:.y_m_r_u _ ____. gweithredu." d oedd atal y Hong danfor yna rhag gaUu 
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r- ------------ --7 
Pa mor oleuedig fydd yr Arglwyddi? Seneddwyr Cymru I 

Mae dyfarniad Uchel Lys yr Alban ar Atgyfeiriad yr Arglwydd • , I 
Adfocad wrth law. Ym mis Hydref/fachwedd, cynhaliodd y ll~s yn cefnog I r I 
wrandawiad naw-diwrnod i archwilio'n fanwl y dadleuon fod Tn- I 
dent yn anghyfreithlon a bod gan ddinasyddion cyffredin hawl i gweithredoedd I 
weithredu. Mae'r barnwyr eisoes wedi bod wrthi ers hydoedd yn 

Cawsom sawl neges ddiffuant o 
gefnogaeth i' r gweithredoedd yn Fasla~e. 
Roedd y rheini a ddanfonodd negeseuon 
neu sydd wedi arwyddo deiseb Trident 

Ploughshares yn cynnwys: 

gwneud eu gwaith cartref, a gwel rhai hynny fel arwydd da, ond 
rydym eisoes wedi penderfynu y bydd ymateb bywiog iawn i beth 
bynnag fydd cynnwys y dyfarniad. Wedi'r cwbl, dydyn ni ddim yn 
aros yn ostyngedig am oleuni gan y llys ar pa un ai ydym yn iawn 
neu beidio. Er y dylem fod yn ddigon gwylaidd i dderbyn y gall 
goleuni ddod o unrhyw du, diddorol iawn fydd gweld pa mor 
oleuedig fydd yr Arglwyddi. 

Byddwn yn al yn Llys y Garon Manceinion ar y 3ydd o Ebrill Aelodau'r Cynulliad: 
ar gyfer achos Rosie James a Rachel Wenham a wnaeth ddifrod i Democratiaid Rhyddfrydol - Kirsty 
HMS Vengeance nol ym mis Chwefror 1999. Buont ger bron llys yng Williams, Michael Bates a Karen Sinclair. 
Nghaerhirfr~n y ~ynedd, heb ganly~ad, a: eto ym ~ s Me~i, lle I., Llafur _ Richard Edwards a John Griffiths_. 
cafwyd hwy n ~dieu~g ar un cyhuddiad, man gyhuddiad o m~ed f laid Cymru - Dafydd Wigley, Cynog Dafis1 
troseddol'. gyda r rhe1thgor ~ m~thu penderfynu _ar y cyhudd1ad Geraint Davies, Rhodri Glyn Thomas, I 
mwyaf d1fn fol. Er gwaetha r Haith fod hyn wed1 mynd ymlaen I Jocelyn Davies, Elin Jones I 
cyhyd, mae'r ddwy yn edrych ymlaen at gyfle arall eto i osod yr I a Helen Mary Jones. I 
achos yn erbyn Trident ger bron rheithgor. I 

I Aelodau o I 
1170 wedi eu restio hyd yn hyn I senedd San Steffan: I 

Ni chafwyd dyddiad eto ar gyfer achos llys Dau Ploughshares I Plaid Cymru- Dafydd Wigley, Elfyn Llwyd I 
y Jiwbili: Susan van der Hijden a Martin Newell a wnaeth ddifrod i I a Simon Thomas I 
gerbyd cludo ergydion Trident ym mis Tachwedd, er y gellid tybio I Llafur _ Martin Caton a Paul Flynn I 
mai ym mis Ebrill neu ddechrau Mai y bydd. Susan a Martin yw'r I I 
unig ddau o' n hymgyrchwyr sydd yn y ddalfa ar hyn o bryd, a I Aelod ~•r Senedd ~wropeaidd: I 
rhoddir manylion cysylltu a nhw isod. I Plaid Cymru - Jill Evans I 

Cafwyd cyfanswm o 96 o achosion llys, a dyddiadau ar gyfer 
27 arall, gydag eraill yn disgwyl dyddiad. Mae'r nifer a restiwyd ar Mae Rowan Williams, Archesgob Cymru, ~,J 
yr ymgyrch wedi cyrraedd 1170 a threuliwyd 1010 o ddiwrnodau I Athro Ken Booth (Aberystwyth) yn I 
yn y carchar (h~b gyfrif arose~ i:newn cell~edd he~dlu).Mae ll~wer o L ____ gefnogwyr ~efy~ ____ J 
achosion wed1 cael eu gohmo hyd oru chlywu y dyfarmad ar 
Atgyfeiriad yr Arglwydd Adfocad ac mae eraill yn disgwyl am Ll f h' d di lch 1 . T: .d 

• Al M h 4o h • d 1 . ddi 1 ongy arc 1a au a o o ga on 1 n ent wahanol achos10n ape . ae r yw o ac os1on yn a 1 sgwy Pl h h CND y Alb d fn , 
am wrandawiad ger bron llysoedd Helensburgh a Dumbarton gyda G oug ~ ar~s ac r an am re u r 
gwysion yn dal i fynd allan am fis Awst diwethaf cyn iddyn nhw C ware aeh awr. . . 
ddechrau meddwl am Gwarchae Mawr. ymerwc ra1: yn Y we1thred uruongyrchol 

Y nesaf (gweler 1sod)! Os nad ydych am gael 
Mae cynlluiniau ar y gweill ar gyfer y gwersyll yn Aldermaston eich restio eich hun, rnae angen cefnogwyr a 

o'r lOfed i'r 15fed o Fai pan fwriadwn roi'n holl sylw i'r cam cyntaf sylwedyddion cyfreithiol bob amser. Cysyllter 
hwn yn y lein gynhyrchu niwclear. Bydd y gwersyll hwn yn gyfle a: Trident Ploughshares (01324) 880744 ebost: 
da i elwa ar y gwaith recriwtio a wnaed ar gyfer y Gwarchae Mawr. tp2000@gn.apc.org; Ray Davies neu Jill 

David Mackenzie Trident Ploughshares Stallard (Cysylltiadau t. 14). 

Chwlth: 
Meddai Ray Davies, is-gadeirydd CND Cymru: 
"Dyma ni'n llamu o'r bws a cherdded ar hyd y ffordd 
tuag at y gwersy/1 yn canu - rhaid bod yr heddlu'n 
meddw/ ein bod ni'n rhan o'r cabaret! Fe ganon ni 
"Cwm Rhondda", "Gwaed ar eu dwylo "; Hen wlad fy 
nhadau"; "lnternationa/e" wrth ; ni gerdded i lawr i'r 
Brit Glwyd. Ymunodd rhai erai/1, yn cynnwys George 
Galloway a Tommy Sheridan a ni a dyma ni i gyd yn 
eistedd ar y ffordd yn y fynedfa gyda'n baneri a'n 
Dreigiau Coch. Gosododd David Morris 
ddatganiadau o gefnogaeth i'r gweithredoedd gan 
aelodau'r Cynulliad ar y ffens. Dyma ni'n cloi'n hunain 
i'r ffens, a tua 7.30am 1/amodd yr heddlu i mewn ac 
wedi tipyn o waith ca/ed, ein tynnu o'r pentwr a'n 
restio." 
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Aldermaston pigion y newyddion 
Ymunwch a Gwersyll Diarfogi! Tireless wedi torri: 

. y llong danfor niwclear yn Gibtalt 
Y sioc yn Faslane yw gweld llongau tanfor Trident Creodd Gweinidog Tramor Sbaen, Jose p· ar 

yn harddwch ysgubol y loch. Effaith i'r gwrthwyneb a gaiff gythrwfl yn ddiweddar d rwy alw Gibraltar ~n ~;.ue, 
SAA Aldermaston - mae normalrwydd y lle ynddo'i hun duty-free'. Os mai dyna ydyw, mae ganddi an h 

10
P 

yn peri anesmwythyd mawr. Mae'r SM ryw ddeng milltir O ar ei silffoedd ar hyn o bryd, diolch i'r Lfy enfi) 

Readin~fer yr M4. Mae pobl leol yn yfed a chwarae chwaraeon y Brydei~g. Mae !fM5 Tireless, Y llo~g danfor niw:!: 
tu fe~ 1 r ffens. Mae'r SM yn cyfrannu at elusennau lleol, mae Brydeirug sydd a phroblemau gyd~ i_ syst~m oeri, Wedi 
gand<:ll hyd yn oed warchodfa natu.r ar ei thir. Yn wir, mae'n bod yn mynd ~wy ~roses atgywemo ddiddiwedd yn 
gymamt rhan o fywyd lleol nes y cafwyd hyd i blwtoniwm mewn Gibralter, ers nus Mai 2000. 
ffa gwyrdd a d yhvyd yn yr ardal. Mae Prydain wedi cytuno gyda Sbaen y bydd Yn 

On er aethaf lo n . . . symudHMSTirelessoGibraltarerbyny19egoFai.Aeth 
llithri . ~ go ewydd a chyflwyniadau sle1diau llon danfor i mewn i'r dociau yn naw mis • 

g 1 grwpiau lleol, mae SM Aldermaston yn dal i fod yn ffatri Y g . ll . . yn °1 
Pan 

fomiau niwcleaI Er y 
1950 

d ll d b . . 
1 

ddaethpwyd o hyd 1 ho t yn system oen e1 adweithydd 
. au, yma e gane om1au mwc ear . 1 PWR h dd t b · 

'annibynnol'Prydain-bomiaurhydd-ddis WE177,Polaris,Tri- mwc e~r , a ac oso ~ orm o rotestio yny 
dent. Nr dynion a'r men d , ~th' fydd drefedJgaeth nad oes gandd1 gyfleusterau ar gyfer 
datblygu'r to nesaf o arf ywh fyo d sMy n 'gwAed1 d1odiaydnoBI ddynl gwaith atgyweirio mor arbenigol. Mae s1on yn GibraJ. 

. au e . ae r ro yny o Sb 11 ., · t ., ll 
diweddaraf yn amlinell chwil. chr deli , d. tar a aen y ga air namau 1 sys em oen r ongdanfor 

u yrn I uw a o r ergy 10n - yn • h d ddi d · 
eu geiriau eu hunain, 'to get a bigger ban for our buck'. fod wedi bygwt y~ o a ruwdear ar un pwynt. 

. . . g Y . Mae'r Llynges Frenhinol yn awr yn bwriadu llusgo'r 
C~yrchir yr ergydion yn adeilad A90 dan wyliadwraeth Uong danfor i Brydain os na ellir ei hatgyweirio erbyn 

?aeth. Cante~ cydosod ynderfynolarsafle Burghfieldchwemilltir Mai 19eg. Mae ymgyrchwyr yn Gibraltar yn cysylltu' 
dfwrdd, Ile cant eu Ilwytho ar loriau a'u gyrru i fyny i Faslane. hyn sy'n ymddangos fel cynnydd yn yr achosion i 
. Rh~ddwyd y cytundeb preifat am reolaeth y SM y llynedd gancr yn y pum mlynedd diwethaf a'r llongau tanfor 
1 gonsortiwm BNFL, Lockheed Martin a Serco - grwp a record O niwclear sydd wedi angori yn y drefedigaeth, pryder a 
gamreolaeth niwclear a rheolaethau diogelwch gwael. rennir gan eu cymdogion yn Andalwsia. 

Fel Faslane, mae gan Aldermaston ei wersyll heddwch - Awyrennau Bomio 'Stealth'yr UD 
gwersyll menywod unwaith y mis sydd wedi helpu i herio 
normalrwyddySMersl3blynedd.Mae'rGrwpYmwybyddiaeth yn hedfa~ dros Gymru 
Niwclear lleol (NAG) wedi gweithio'n ddillino hefyd i fonitro DywedJ.T fod contracwyr o'r UD yn uwchraddio 
llygredd a diogelwch y confois niwclear, ac wedi lleisio pryderon gwersyll '."-wyrlu'r UD yn Fairford, Swydd Gaerloyw, 
ynglyn a chlystyrau lewce-mia a bygythiadau eraill i iechyd. yn barod 1 dderbyn awyrennau bomio niwclear 'Stealth' 
Llwyddodd NAG i ennill arolwg barnwriaethol yn yr Uchel Lys ar yr UD. Mae'r UD yn edrych am ffyrdd o ddefnyddio ei 
gyfreithlondeb trwydded y SM i ollwng deunydd niwclear i'r ~awyre~,nau Stea!th yn fwy effeithiol, ac mae am 
amgylchedd. Grwandawodd y llys ar ddadleuon fod Asiantaeth ragosod. mewn trur canolfan dramor (Guam, yn y Mor 
yr Amgylchedd wedi methu ystyried cyfreithlondeb Trident pan Taw~, Fairford, Lloegr a Diego Garcia ym Mor India). 
roddodddrwyddedi'rSAARydymyndaliddisgwylcanlyniadyr Dyw r UD ddim wedi gwneu d cais ffurfiol i'r 
arolwghwnnw. Llywodraeth Brydeinig eto ond mae'r Gweinidog 

Ni ellir cau SM Aldermaston fyth - bydd hwn yn safle Amddiffyn, Geo_ff Hoon wedi ateb cwestiynau am r 
llygredig am byth. Gweledigaeth ar gyfer dyfodol i'r SM yw i' awyrennau ~onuo drwy ddweud: "Does gennym ni ddim 
sefydliad gysegru gwybodaeth arbenigol ddiamheuol e~ f:'/~1

1!'Ynebtad·,aml~g mewn egwyddor. Ac fe fyddem ~
11 

wyddonwyr a'i dechnegwyr i ddatblygu dulliau storio a dadlygru ~ 1 yma~eb I r cais hwn pan ddaw ... ddylai Jiynny ddim 
mwy diogel, dadgomisiynu ergydion niwdear, a gwireddu ufudd- ~n 5Y_11d0d '. neb. Mae gennym hanes o groesawu awyre1mau 
dod Prydain a gwledydd eraill i gytundebau a r arfau niwclear. m:icanaidd yma dros y blynyddoedd." Mynegwyd 

. , pry er am Y cynlluniau gan lawer o ASau y Blaid Lafur 
Ychydig sy n hysbys am SM Aldermaston - dyw'r safle yn ogystal a Gwe· 'd . • 

ddim yn ymddangos ar unrhyw fap. Er mwyn newid y SM O fad ___ uu ogion yn D";11'a Rwsia; ersyll 

yn lie sy'n ymchwilio i ergydion a'u cynhyrchu, rhaid i ni greu ~WeiffiRCilifD USAF Faufot<l yw ;r; Offa. 
mwy o drafodaeth yn y cylch a ch yflwyno mwy O her i ~ UD ~gosaf at Gia bydd 
normalrwydd dinistr torfol. Helen Harris gwei thred u Mae n bur debyg y nych , . yno yn y d yfod ol. Os oes gen 
~ Ymunwch a Gwersyll Diarfogi ddiddordeb, cysylltwch a CND C u 
~ nesaf TP yn AJdermaston, • . • • . • . g ymr · . 

M 
· 10 15 C h d . eh . t dd h • . ' . ' ' ' • • • • · .. a1 - . anwc , awns1w , e1s e we ar y • p · · · • · • • .. . . . ... .. ..... .. , • · · · 

ffordd, torrwch y ffe~s, dewch ~-Trident ger bron llys : ecynnau cardiau post heddwchl : 
yng nghanol tre Reading, gwedd1wch, cadwch wylnos, : Pecyn o 10 cerd n h . : 
cynlluniwch ar gyfer_gweithredu pellach. Gwyr : amrywiol £ 3 Y eddwch a chyfrawnder : 
yr Alban fod anghenfil yn y loch - beth am atgoffa • an M . yn cynnwys cludiant • 
Lloegr fod SM Aldermaston yn cynhyrchu angau. : ~lltweasnachu CND Cymru 72, Heol Gwyn, Yr : 

: . . .. . . ~: -~~~~~~dawe SAS 3AN (01792) 830 ~~~.: 
heddwch 4 ... . .. .. .... . .. .. .. . .. .... . . 



Prydain yn ymrwymo £1.9 biliwn i 
awyrennau milwrol newydd i frawychu 
plant Cymru 

i ryw radd neu'i gilydd gan y ddamwain, mae un plentyn_ o 
bob tri mewn rhai rhannau o Belarws, Wcraen a Gorllewm 
Rwsia yn sal ac mae cyfraddau caner yn cynyddu. Byddem 
yn rhyfygus iawn pe baem yn anwybyddu rhybudd 
Chernobyl, Mae 230,000 o ddefaid ar bron 400 o fferm~dd 

Mae ymarferion awyr milwrol dros Gymru eleni wedi ym Mhrydain yn dal yn gaeth i gyfyngiadau am 10 1 15 

peri galw newydd am atal y bwrn gwarthus yma ar ein mlynedd arall. . . . , 
bywydau. Mae rhai grwpiau'n poeni am oblygiadau Y gwir amdani yw ein bod wedi ~rofi fchyd!g or 
diogelwch dal i hedfan hen awyrennau at ymarferion effeithiau, ond chawn ni byth wybod ~ ddimensiynau 
milwrol. Podd bynnag, ma,e CND Cymru yn sicr na ddylai biolegol, ecolegol, seicolegol ac economaidd born }:°belydrol 
awyrennau rnilwrol fod yn hyfforddi ar gyfer hedfan yn isel erno y . • eh b 1 

~

Panaethgwe1thredwyr 

unrhywle, ac y byddai 'hedfan uchel' ync::_•········ 'Ntl U. 
llawn mor ,~ , · ·· · :,~-P CND Cymru a chymorth o Gymru i rannau 

. ,.-]: ~- ~;,'-"' ..... ..,. · ·,·,-" ·,,··· !lygredig dros ben Belarws ym 199~, roed~ 
4::a, · &,_ ·""- . .."~; r -~"-v....,. ... '-:;-\1.mamau plant sal iawn yn erfyn arnom 1 gyfle~ r 

~ ~,.: : r---._ ~ •:f ; 'neges pan fyddem nol yng Nghymr_u ~od yn rhaid 
annerbyniol. Pan 
ddaw taw ar sgrechian y 
jetiau Harrier yn ein 
hwybren Gymreig, bydd gan 

d~-.. ~ · , , .... ·•·' ·. i ni weithio i sicrhau na fydd by~ ~;11tdalt deubluooesdafd 
~ 1•:,t eraill ddioddef o'r un cyflwr, ac 1 a po g r 

J .•,;•· , · · niwclear a system arfau". Mae Project Plant 
' ' . . ;,·: .; Chernobyl yn gweithio gyda phobloedd Y 

yr awdurdodau rywbeth hyd 
yn oed yn fwy milain a llawn mor 

" gwledydd yr effeithiwyd fwyaf_arnynt, gan helpu 
gyda phrojectau iechyd, cymde1thasol ac adferol. I 
gysylltu a nhw yng Nghymru: atgas i gyrnryd eu lie. Mae' r WA yn 

bwriadu prynu 150 o awyrennau 
milwrol cyd-drawiad yr UD ar gyfer y Llynges 
Frenhinol. Mae Lockheed Martin a chwmni Boeing yn 
cystadlu am y cytundeb i ddatblygu' r jet. 

Mae Cyn gor Siapan yn erbyn Bomiau A a H wedi 

Aberystwyth (01970) 832382; 
Caerfyrddin (01267) 222819; 

Caerdydd (029 20) 864793; 
Llandinam a'r Drenewydd (01686) 688181 

ailgychwyn ei ymgyrch yn erbyn ymarferiadau hedfan isel -------------------, 
ganawyrennaumilwrolyrUDfelrhano'iymgyrchiorfodi Apel Ddeublyg O Menwith: 
gwersylloedd milwrol yr UD allan o Siapan, ac o blaid Siapan 
ddi-niwclear. 

Chernobyl: pedyll ffrio a thanau 

Bymtheg mlynedd wedi'r gyflafan yng ngorsaf ynni 
niwclear Chernobyl, mae'r adweithyddion olaf wedi cau o' r 
diwedd, ond gan adael ar eu Ml waddol erchyll o lygredd 
ymbelydrol. Gan anwybyddu'r effeithiau ar iechyd a'r 
amgylchedd mae'r awdurdodau yn dal i fynnu ar "lanhad 

I I 

seicolgeol". Roedd adroddiadau yn y wasg am gau r 
adweithyddion £is Rhagfyr diwethaf yn aml fel pe baent yn 
creu ymdeilmad fod "popeth yn iawn" yn awr, o'r diwedd. 
Diben yr Awdurdod Ynni Atomig Rhyngwladol (IAEA) 'fW_ 
hyrwyddo ynni niwclear, nid ei le~teirio, ac m~e wedt 
ymdrechu'n gyson i fychanu canlyruadau damwam 1986. 
Cafwyd astudiaeth dan nawdd y IAE_W ym 1991, ~ 
adroddodd mae prif effeithiau Chernobyl ar 1echyd ~edd rhai 
"seicolegol", ond a fethodd ystyried iechyd gwe1thwyr 1 
gwasanaethau ymateb brys neu'r bobl a symudwyd allan or 
gylchfa eithrio 18-milltir o gwmpas yr orsaf, y m~e ~3,000 
ohonynt wedi marw o afiechydon yn gy~ylltied~g ag 
ymbelydredd. Methodd yr astudiaeth gyfemo chwaith at 
gyhyd y cymer i gyfraddau uwch o gancr eu hamlygu eu 
hunain. 

Mae llywydd y Banc Ewropeaidd ?ros ~adeiladu a 
Datblygiad (EBRD) wedi argymell y dyla1 Ukcram dderbyn 
'benthyciad' o $215 miliwn i gwblhau'r gw~th o adeila~~ 
dau adweithydd niwclear newydd sydd eu hangen 1 
gymryd lie gorsaf Cherbobyl. Ni fydd y dyfodol yn maddau 
i ni os caniatawn i hyn ddigwydd. 
Yn y gwledydd yr arnheuir eu bod wedi eu llygru'n barhaol 

Amarian: 
Mae Ymgyrch Heddwch Menywod Menwith Hill yn 

Swydd Efrog yn apelio am gyfraniadau tuag at brynu 
cerbyd i'w ddefnyddio ar eu protestiadau gweledig ac fel 
'Ffocws amgen i'r cyfryngau" yng nghanolfan ysbi"wyr yr 
UD yn Menwith Hill. Maent yn gobeithio y bydd 
cefnogwyr yn gallu danfon cyfraniad neu lenwi gorchymyn 
bane i helpu gyda chostau rhedeg. Mwy o wybodaeth gan 
Helen John ar (01943) 468 593, a chyfraniadau iddi i: Blwch 
SP 105, Harrogate, North Yorkshire, HG3 2FE. 
(Sieciau'n daladwy i Womenwith Hill Women's Peace Camp) 

Am Weithredu 
Mae Gwersyll Heddwch Womenwith Hill yn 

apelio ar i bob grwp i fynd i'r gwersyll UD agosaf ar 
drydydd penwythnos pob mis. Y gobaith yw y bydd hyn 
yn atgyfnerthu'r brotest yn erbyn y posibilrwydd o ras 
arfau farwol yn y gofod, a mynd yn ymgyrch amlwg ledled 
y DU yn erbyn uchelgais yr UD i reoli trafodion ariannol 
rhyngwladol, masnach, cyfathrebu a phenderfyniadau 
gwleidyddol y byd yn y pen draw. Wedi cau Breudeth a 
Chaerwent, does dim gwersylloedd gan yr UD yng 
Nghymru, a'r rhai agosaf i Gymru yw: Fairford (Swydd 
Gaerloyw); Upper Heyford (Swydd Rydychen) Menwith 
Hill (Gogledd Swydd Efrog); Burtonwood (Swydd Gaer); 
Brize Norton (Swydd Rydychen). Cysyllter a (01943) 468 
593 neu CND Cymru. 

Fel y dywed Helen John:" Mae'n gyfrifoldeb ar bob un ohonom ". 
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Mae'r Cadfridog Howell M. Estes III yn ddyn sy'n siarad heb flewyn ar ei dafod. Yn bennaeth 
~w~urdod Gofod yr Unol Daleithau, cred mae swyddogaeth yr A~duf<lod yw tra-ar~lwyddiaethuax 
ddzmenswm y gofod mewn gweithgareddau milwrol, i ddiogelu buddiannau a buddsoddtant yr UD" tra'n 

"integreiddio Lluoedd y Gofod yn allu i ymladd rhyfeloedd ar draws holl sbectru:m gwrthdaro". Dyw 
hynn~ ddim yn anodd ei ddeall. Yn gwbl ddifater ynglyn a'i hoblygiadau o dan Siart~r Y Cenhedloedd 
Unedig, mae'r Unol Daleithau yn bwriadu tra-arglwyddiaethu ar y by~ yn e~onomaidd ac yn filwtol, 
ac mae ganddi bellach Arlywydd, George Bush, sy'n credu fod hynny n bo51bl. 

Dyna pam mae'r cynigion i wneud Fylingdales yn Swydd Efrog yn orsaf radar allwed~ol i Star Wars II yn 
gyfle hollbwysig i'r llywodraeth Brydeinig. Gallai gytuno a golwg George Bush ar y byd. Yn w1r, mae'r Gweinidog 
Amddiffyn Geoff Hoon fel pe bai'n awgrymu mai dyna'n union y gallai'r llywodraeth fad yn bwriadu ei wneud. 
"Mae'n bosib iawn y bt;ddem yn ei ystyried" oedd ei ateb i gwestiwn yn Nhy'r Cyffredin am ran Fylingdales yn 
rhaglen can biliwn doler 'Star Wars II' yr UD. 

Ary llaw arall, fe allai Tony Blair wrando ar gyngor dewr Peter Hain ac eraill a dweud "Na, dim diolch" wrth 
yr Americaniaid. Byddai hynny'n gam tuag at fyd oedd o ddifri ynglyn a dileu arfau niwclear ac yn anelu am y 
nod o ddiogelwch i bawb. Ym 1982, dywedodd adroddiad Olof Palme, Common Security: "Rhaid i wledyddgydnnbod 
yn yr oes niwclear na all cenhedloedd sicrhau diogelwch ar draul ei gilydd. Dimond drwy ymdrechion cydweithredol a pholisiau 
cydgloadol o ymatal cenedlaethol fydd lwll ddinasyddion y byd yn gallu byw heb ofn rhyfel ac anrhaith ... ", 

Mae breudd wyd Star Wars II Bush/Pentagon yn ein harwain ar siwrnai ofer drychinebus. Cam arall ydyw yn 
y broses o ailgychwyn ras arfau beryglus a drud. Ffolineb rhonc yw ceisio ei gyfiawnhau ar sail y gallai rhai 
'gwladwriaethau peryglus" bychain fod mor ddihid am eu diogelwch eu hunain ag i ddechrau hyrddio arfau 
niwclear at "uwch-bwer" olaf y byd. 

y gwir amdani, fel y gwel Rwsia a Tsieina, yw mai ymgais yw Star Wars i ddirymu arfogaethau'r ddwy wlad 
hynny. Unig ganlyniad gweithredu Star Wars fyddai peri iddyn nhw, a gwledydd eraill o bosib, i geisio cynyddu ei 
gallu i daro nol ag arfau niwclear, ac ar y pryd, ddod o hyd i ffordd o osgoi gwrth-fesurau Star Wars. 0s na allant 
wneud hynny, fe ddont o hyd i ffyrdd eraill i ledaenu defnydd braw ymhellach. 

Byddai rhoi caniatad i'r UD i ddefnyddio Fylingdales yn dweud "ie" i fyd heb obaith O fedru datrys problem 
rhyfel. Byddai dweud "na ~, yn gam dewr, ond byddai'n galondid i filiynau sy'n gwrthod gweledigaeth Bush ,o 
bwer America ac yn cynlluruo mewn gwahanol ffyrdd ar gyfer byd llai milwriaethus, gyda sefydliadau a all wireddu r 
freuddwyd o ddiogelwch i bawb. 

Drwy roi blaenoriaeth, fel ~ae'r llywodraeth hon wedi _ei wneud, i gymeradwyo'r Cytundeb Llys Troseddol 
Rhygnwladol yn fuan, mae ~ed1 dangos llawr mwy o anrubyniaeth ar lywodraeth yr UD nag a wnaeth cr11

~ 

Thatcher erioed. Er body Ce1dwadwyr bellach yn u~hel eu cloch am amddiffyn sofraniaeth Prydain yn wyneb 
Ewrop, roeddynt bob amser yn fodlon aberthu soframaeth Prydain i bwer y Pentagon. 

Ym mis Tachwedd 2000, caf~dd hyd yn oed Yr Unol Daleithau ei gwthio yng N ghynulliad Cyffredinol y CV 
i gytuno "y bydd byd heb arfau ruwclear yn y pen draw yn gorfod bod ar sail off b d egydwyd ga'1 

fr 
. h ,, . . .

11 
eryn y -eang a n I mi 

bob ochr, ac sydd a grym y gy a1t ... mewn gemau erai , cytundeb i ddileu arfau niwclear. Mae hyn yn go Yb·i 
bwrw ati gyda negydu amlochrog, proses, er gwaethaf y blynyddoedd O siarad d h d yn 0ed ,..,~ 
dechrau eto. Byddai'n gofyn dewrder, ond wrth wrthod y cais am ddefn dd. ~: na yw ii. Blair gynnig 
cynnal cynhadledd ar ddileu arfau niwclear y gellid gwahodd yr hall bwera y . 

10 
1 Y gdales, gl~ddiai_ yn cynfl_'fi,s 

di Am t fw b ·Ii b u mwc ear presenno 1 , d ud 
Pakistan, Israel acln ·a. gos o _Y na 'I wn o unnau y flwyddyn, mae llident n s bol statws ofera r_ i 
Er mwyn i'r byd fedru cefnu ar syruadau r bedwaredd ganrif ar bymthe am dd. Y ym dl ethol, rha1d 
rywun fad yn ddewr ac yn arloesol. Pam nad Prydain? g 10gelwch cene a 

s,uceKenl 
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Dyf odol ffantasi"ol -
mae'r stori'n datblygu ... 

Mae Rwsia wedi dweud y bydd yn rhoi'r gorau i 
gwtogi milwrol ac yn terfynu pob cytundeb rheoli arfau os 
aiff system NMD yr UD yn ei blaen. Mae Rwsia a Tsieina yn 
negydu eu cyd-gytundeb cyntaf er diwedd y Rhyfel Oer. Ym 
mis Chwefror, dwedodd Rwsia wrth NATO ei bod am i 
Ewrop greu ei tharian amddiffyn rhag taflegrau ei hun. 
Owedodd Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, George 
Robertson, a oedd ym Mosgo i siarad gyda'r Arlywydd 
Vladimir Putin, ei fod yn croesawu cynigion Rwsia i ymdrin 
a "yr un math o fygythiad canfyddedig". Mae Tsieina wedi 
ymosod ar gynlluniau'r UD fel bygythiad i heddwch y byd, 
gan ddweud y gallent lwyr danseilio' r cydbwysedd strategol 
byd-eang. 

Mae'r Ysgrifennydd Tramor Robin Cook wedi mynegi 
pryderon am ran Prydain yn system Amddiffyn Taflegrau 
Cenedlaethol yr UD, gan ddweud y byddai'n gwrthdaro a'r 
Liu Ymateb Buan Ewropeaidd, ac y gallai fod yn fwrn ar 
gyllideb amddiffyn Prydain (Independent, Times a'r Daily 
Telegraph 19.02.01). Aceto, ychydig cyn i Cook ymweld a 
Washington D.C. adroddodd y Financial Tunes (08.02.01) ei 
fod yn teimlo y gallai cynlluniau'r UD am Amddiffyn 
Taflegrau Cenedlaethol gynhyrchu "budd net" o ran 
diogelwch rhyngwladol. 

~ Wrth i Heddwch fynd i'r wasg, mae'r 
Arlywydd Bush yn dal heh ofyn yn agored i Blair os caiff 
ddefnyddio Fylingdales ar gyfer Amddiffyn Taflegrau 
Cenedlaethol yr UD, a hysbyswyd gweision sifil i osgoi trafod 
y mater drwy nodi mai dyna'r sefyllfa yn eu hatebion i'n 
llythyron ar y pwnc. 

Sgrifennwch at Robin Cook yn y Swyddfa Dramor _a'r 
Gymanwlad, Whitehall, Llundain SW1 2AH, mynegwch e1ch 
pryder ynglyn a NMD a gofynnwch iddo pa rai o'r prydero1: 
hynny sy'n cyffwrdd a'i wir deimladau ar y mater. Bydda1 
unrhyw lythyron at y Prif Weinidog neu eich AS, ASE ~~u 
AC ynglyn ag NMD yn dangos fod y mater aifwysol bwy1s1g 
hwn yn fyw iawn ym meddyliau etholwyr. Am fwy o 
wybodaeth, cysylltwch ag CND Cymru (gweler 
Cysylltiadau) neu CND Prydeinig (020) 7700 2393. Neu 
ymwelwch a gwefan ddefnyddiol CND Swydd Efrog: http:/ 
/www.gn.apc.org/cndyorks/ ·· 

[iRYDAIN ~ 6 
Berthynas Arbennig 

Geiriau i CND Cymru 

Ffrwydrwch eich bomiau a'n dinasoedd glon 
Fu'n gartref i grefydd a llen a chan, 
Maluriwch ei muriau yn anial llwyd, 
Ei gerddi ffrwythlon yn rhwbel di-nwyd. 
Nid yn fy enw i ... 

Gwariwch eich trethi yn hael a rhydd 
Yn barod i ddisgwyl rhyw ryfel a fydd, 
Gorfodwch y trethi ar ddynion tlawd 
Sy'n ei chael yn anodd i ddilyn eu rhawd. 
Nid yn fy enw i ... 

Miloedd ar filoedd o bobol ein byd 

Sydd heb fwyd na chysur nac aelwyd glyd, 
"Peidiwch a gwrando ar eu cri 
Ennill y rhyfel yw ein pwrpas ni. 
" Nid yn fy enw i ... 

Ni ellir cael rhyfel heb golli gwaed, 
A damsgen gwerinwyr gwirion dan draed 
Sy'n ceisio, yng nghanol eu penyd tlawd, 
Am gymorth a chysur eu chwaer a'u brawd. 
Nid yn fy enw i ... 

Molwch arweinwyr sy'n trefnu'r drin 
Gydag uchelgais a bri di-flin, 
Eu propaganda cyfrwys, di-ball, 
Fod pawb ond y nhw yn bobol ddall. 
Nid yn fy enw i ... 

Gobaith a ffydd a chariad pur 
Yw'r unig ffordd i wella eu cur, 
Er eu gwawdio a'u herlid o ddydd i ddydd, 
Hyn yn y diwedd a ennill y dydd. 
Nid yn fy enw i ... 

Hyn yn wir yw fy nghyffes i: 
A wnei di gyfaill ymuno a mi 
Mewn ymgais ddewr i arwain y byd 
I heddwch a thegwch i bawb ynghyd? 
Nid yn fy enw i ... 

Gwnewch f el hyn os mynnwch chi 
Ond peidiwch o'i wneud yn fy enw i 
Nid yn fy enw i ... 

D.R. Thomas 

Bu D.R Thomas a'i wraig Jan yn weithgar 
mewn mudiadau heddwch a chyfiawnder 
yng Nghymru ers blynyddoedd lower. Er 
mawr dristwch, bu Jan farw ar ddiwedd y 
flwyddyn ddiwethaf, ac mae CND Cymru 
yn danfon cydymdeimlad dwys a chariad 
annwyl at D.R .. 
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Ymgyrchu - y diweddaraf ., • _,,- ":: • ~ b~~;iau ~ewy:;i-
Eugene Carroll :';,~ • ~''~ • -·----

0
9er 

. Ymwelodd yr 0 1-Lynghesydd Eugene Carroll, USN Mae Roger Franklin o H~rsl:y, ~ -
(wed1 ymddeol), Is-Lywydd y Ganolfan Wybodaeth wedi dod O hyd i ffordd wre1ddiol o gadw alla ~• 
Amddiffyn yn Washington, a Lloegr ym mis Chwefror ar carchar. Mae Roger yn weHhredydd hedd: 0 

t 

wahoddiad CND i helpu i wneud pobl yn fwy ymwybodol adnabyddus sydd wedi cael ei garcharu sawl gwaith eh 
o beryglon System Amddiffyn Taflegrau Genedlaethol weithredu uniongyrchol. Mae arno£721 mewndirw alll 

(NMD) arfaethedig yr UD. Nododd Eugene Carroll mai ac mae wedi llunio dull a allai ei gadw allan o'r dl~n 
NMD yw "yr un mater brys sy'n sefyll allan Jel sail i brawf tra'n ennill cyhoeddusrwydd i Trident Ploughsha a a 
arwyd~oca~l o uwysigrwy~d t~r i d~iogelwch a lies dinas~d~ion Mae'n gofyn i gefnogwyr nad ydynt yn ga~~~ 
Pryda,n ··· DY"':'edodd maz dyma r amser iawn i fante1s10 ar gweithredu'n uniongyrchol eu hunain i daiu . 
berthynas arbenmg~ Prydain ac America i ddweud wrth Arlywydd ddirwyon, ac fe fydd yntau' n talu symiau cyfwerth i r~'. 
UD newydd srdd a ch~ap a~sicr ar faterion diogelwclt Jod yr UD dent Ploughshares. 
fel pe bai wed, meddw1 ar e, swyddogaeth Jel yr 11nig uwch-bwer. ~ Mae Roger yn gofyn i gefnogwy 
Dyzvedodd ymhellach y dylid rhybuddio Mr Bush ei bod yn bryd ~ ddanion sieciau am £15 yn uni r 
at~sesu yn sobor gynlluniau mi/wrol ~anfodol sy'11 effeithio'11 yn daladwy i Giere yr Ynadon, ynghyd a llythyr gwr:~ 
umongyrdwl ar ddtogelwch a Iles Prydam." Niwclear (cwrtais) ato yn ei gartref: 
Jubilee Plough- .--------- --- --, Tickmorend House, (Nuclear Free Zone) 
sha • Horsley, Stroud, Gloucestershire GL6 OPE. Bob 

res it - · - wythnos bydd yn danfon un o'r sieciau hyn, 
Yn oriau many bore ar _ ynghyda'rneges,atyLiys.Os naall cefuogwyr 

Dachwedd 3ydd, aeth y Tad a fforddio £15, mae'n fodlon danfon bwndeli 0 

Martin Newell o Lundain a . : sieciau £3 neu £5 gan wahanol bob!. Yn ol 
Susan van der Hijden o Roger, gan fod £15 yn ddigon i brynu pardao 
Gymuned Gweithwyr Babyddol ,•,i-=--=- dorwyr bolltiau, bydd y cyfraniadau i Trident 
Amsterdam i mewn i Ganolfan Ploughshares yn ddefnyddiol iawn. 
Awyrennau RAF Wittering yn ~~-~!llil ~~r.- Dd' E G II · 
Swydd Gaergrawnt a'r bwriad o ----..- Im yn UOQ O yn wynro 
ddiarfogi' n symbolaidd y Trydedd dedfryd ddieuog yn Llys y 
"confoi cerbydau arbennig" sy'n .. - ._&L Goron i Trident Ploughshares 

cludo ergydion niwclear rhwng Ar yr 28ain Ionawr 2001, cafodd rheithgor o 
Burghfield (Berkshire) a'r safle chwe dyn a chwe menyw yn Llys y Goron 
arfau niwclear Trident yn "Dyma Sion. Dymo Sian yn protestio. Manceinion ddau ymgyrchydd Trident 
Coulport. Ploughshares o Grynwyr yn ddieuog o 

Slan! Protestia!" 
Analluogodd Martin a..._ __________ ---' gynllwyno i gyflawni niwed troseddol. Daeth 

Susan gludydd ergydion Trident, gan forthwylio'r . Y ddedfryd wedi i'r rheithgor glywed sul aeth 
dangosfwrdd ac offer arall yn y cab, a pheintio'r geiriau "The Sylvia Boyes a River i mewn i'r dociau yn Barrow fis 
Kingdom of God is among you", "Drop the Debt, Not the Bombs" Tachwedd diwethaf, a'r bwriad o ddiarfogi'r bedwaredd 
a "Love is the Fulfilment of the Law" cyn mynd i chwilio am long da~for niwclear 'llident. Mae hyn yn dangos, pan 
swyddogion diogelwch i'w hysbysu am eu gweithred. ddwedir Y ffeithiau am arfau niwclear a pholisi 

Dywedodd Susan van der Hijden, sy'n byw a gweithio gyda 
ffoaduriaid yn yr Iseldiroedd: "Rwyf wedi byw gyda dioddefwyr 
~ trais rhyngwladol ers saith mlynedd. 
~ Mae'n hen bryd mynd at wraidd y 

broblem - y cyfoethogwn yn ecsploeti'r 
tlodion - ac mae Trident yn chwarae rhan Jmur yn hynny." 
Mae Susan a Martin wedi bod yn y carchar yn disgwyl achos 
llys ers mis Tachwedd. 
Mae Grwp Cefnogi Jubilee Ploughshares yn cynnig siarad 
mewn cyfarfodydd grwpiau a gellir cysylltu a nhw am 
wybodaeth bellach, neu i gyfrannu arian: (07947) 569577 
c/o 38, Twinflower, Walnut Tree, Milton Keynes tv1K7 7LH. 

Sieciau'n daladwy i Jubilee Ploughshares. 
Sgrifennwch at Susan a Martin; dwedwch wrthyn nhw 
amdanoch eich hun a beth rydych yn ei wneud. 
Susan van der Hijden, EN 5880, HMP Holloway, Parkhurst 
Road, Llundain N7. Y Tad Martin Newell, EM6780, HMP 
Bedford, SLLoyes Street, Bedford MK40 lHG 
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I amddiffrn' Prydain wrth bobl gyffredin, eu bod ~n 
fo~lon d1lyn eu cydwybod ar yr haw) i weithredu n 
uniongyrchol mewn modd heddychlon pan fydd Y 
ll~odraeth yn gwrthod gweithredu. Dyfynnodd Sylvia 
emau Kathl_ee~, Lonsdale, gwyddonydd a heddychwrai~ 
0 Gr~nwr~g: Y gwir arswyd yw nid y !faith y gallem 111 

gael em born 10, ond y !faith y gal/em ystyried gollwng bom ar 
rywun arall." 

Safleoedd Wraniwm Hesb yng 
Nghymru? 

!v.fa~ CND Cymru wedi sgrifennu at Geoff Hoon, 
y G':e~mdog Gwladol dros Amddiffyn, a Sue Esse~, 
~eimdog Y Cynulliad Cenedlaethol dros _Y; 

rlchedd, yn gofyn am wybodaeth parthed Ueolia 
unr yw safleoedd yng Nghymru wedi eu Uygru gan 
~raniwi:n hesb {WH). Rydym yn dal i ddisgwyl ateb!on 
1 r cwestiynau p' run ai a fu h -.nllu111au , neu a oes uru yw r,,•-



i brofi neu ddefnyddio WH mewn gorsafoedd ynni niwclear 
unrhyw sefydliad milwrol neu 
ddiwydiannol yng Nghymru, neu oes 
arfau WH yn cael eu cynhyrchu unrhywle 
yng Nghymru. 

Gwyddom fod wraniwm hesb 
Oldbury ac Wylfa 

wedi cael ei d?efnyddio yn y Sefyclliad Fuom ni erioed mewn mwy o berygl 
Arfau Ato~ug yn Llanisien yng 
~ghaerdydcl 1 gynh~hu casys ergydion Mae penderfyniad BNFL ar Ionawr 25ain i roi'r gorau i ddatblygu tanwydd 
ruwclear taflegrau Tndent. Credir hefyd MAGROX yn codi cwestiynau difrifol am ddyfodol gorsafoedd ynni niwclear 
fod ~wydron CHARM, sy'n cynnwys Wylfa ac Oldbury. Ym mis Mai 2000 dywedwyd fod y cynllun i ymestyn oes y 
wramwm hesb, _yn. ~ynd i gael eu gorsafoedd hyn i 2013 (Oldbury) a 2016/2021 (Wylfa) yn ddibynnol ar ddefnyddio 
cynhyrchu yn ffatri Bntish Aerospace yng tanwydd MAGROX, y gellid ei ailbrosesu drwy waith THORP Sellafield. 
Nglascoed ger tref Brynbuga. Mae' n bosib 
fod ffrwydron a chasys WH wedi cael eu Er bod BNFL yn eiddgar iawn i redeg Wylfa ac Oldbury cyhyd a phosib, 
cydosod yn RAF Sealand hefyd. Does neb ni all ddibynnu arnynt am lawer yn hwy. Heb law am y diffygion 'asiadau tra
yn gwybod a ddefnyddiwyd wraniwm phoeth' yn Wylfa sydd wedi cadw'r orsaf ar gau am yr un mis ar ddeg dh,~e~af, 
hesb mewn ymarferion milwrol a/neu mae Wylfa ac Oldbury ill dwy wedi dioddef mwy o gyrydu yn eu cre1ddiau 
brofion ar feysydd saethu Pentywyn, graffid nag uruhyw orsaf arall yn y _syste_m. Cyn ei bod yn 35 mlwydd oed y~1hen 
Castellmartin, Aberporth neu Bontsenni d\.")' Oynedd, bydd Oldbury wed, colli bron hanner y graffid yn y blooau yr 
(Mynydd Epynt}. effeithiwyd waethaf arnynt. Ystyrir nad yw Wylia fawr gwell. Ceir y rhagolygon 

Wraniwm hesb yw un o'r pedwar hyn mewn dogfennau cyfrinachol y diwydiant niwclear sy'n adolygu cyflwr 
priflygrydd yn SM Uanisien, Caerdydd, poSJbl. creiddi~u'r adweit~yd~on_Magnox ar 'ddiwedd eu bywyd'. Rhagwelir 
safle yn un o faestrefi Caerdydd sydd ar methiant' rhai rhannau o r cre1dd1au graffid cyn 2006 yn achos Wylia, a 2003 yn 
hyn o bryd yn cael ei dadgomisynu. Oldbury. Mae'r Arolygaeth Sefydliadau Niwclear hyd yn hyn (26/2/01) wedi 
Cyfaddefwyd fod 174 tunnell fetrig O gwrthod cadarnhau fod ganddynt gopiau o'r dogfennau. 

wastr~ff "'lefel-isel" o' r safle hwn wedi Amlinelhryd oblygiadau methiant o'r fath yn Oldbury gan Hugh Richards, 
cael eJ gludo ar hyd ffyrdd cyhoeddus i CWNC mewn cyfarfod cyhoeddus yng Nghas-gwent a fynychwyd gan nifer 
safleoedd claddu sbwriel trwyddedig. dda o bobl ar Chwefror 23ain. Mynegodd Jill Evans ASE a Mike German AC, 
Faint o fygythiad yw hynny i drigolion arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru ill dau eu pryder. Mae 
lleol, i bobl sy'n byw yn y cyfeiriad mae'r Huw Edwards, AS Llafur Trefynwy, yn mynd i ddod a'r pryderon a fynegwyd 
gwynt yn chwythu ac i weithwyr y yngNghas-gwentisylwPeter HainAS,yGweinidogsy'ngyfrifolamddiogelwch 
gwasanaethau brys pe bai tan ar safle niwdear. 
clad du sbwriel neu wrth i' r deunydd gael 
ei gludo? Pe bai pibell yn byrstio mewn adweithydd yn naill ai Oldbury neu Wylfa, 

Gofynnwyd cwestiynau gan Janet byddai'n chwistrellu ager yn syth i mewn i'r craidd ar fwy na dwywaith 
Ryder AC a Helen Mary Jones AC yn y gwasgedd yr oerydd carbon diocsid. Gallai ysgytwad i unrhyw un o'r creiddiau 
c nulli d C dlaethol ac mae Jocelyn adweithydd yn hawdd iawn symud y blodau graffig mwyaf ansad o fwy na'r 
~ • ~C eJ~ E 5 ASE wedi codi'r 50mm sydd ei angen i atal y rhodenni rheoli rhag mynd i mewn i'r sianel i gau'r 

;es h f ~ N. ~anfwyd atebion hyd adweithydd i lawr. Byddai blociau graffid a oedd wedi symud o'u lle hefyd yn 
ma er d. e Y · d 

1 
ilc a h of arfau peri i'r sianeli rhwystredig boethi, a gallai hynny niweidio'r elfennau tanwydd 

yWHma, 1dm ochrn a gyhc wddyn pr d1d gan gan arwain at y posibilrwydd o dan ac ymdoddiad. 
, gy a yn gy oe usrwy , 

y Werinyddiaeth Amddiffyn yn Eskmeals Yn y cyfamser, yn Wylfa, mae BNFL wedi penderfynu defnyddio 
yn Lloegr a Solway Firth yn yr Scotland. atgyfnerthiad allanol i atal pibellau'r tra-phoethydd rhag 'neidio allan' o'r 

Mae CND Cymru yn poeni, beth adweithyddion (Nucleonics Week - Chwefror 8, 2001 tud. 13). Mae hon yn ffordd 
bynnag fo'r gwirionedd am beryglon yr warthus 'gymorth-gyntaf' o ddatrys problem na fydd yn cadw'r asiadau rhag 
arfau hyn, y dylid glynu wrth yr byrstio, ac mae'n awgrymu nad yw BNFL yn cymryd eu cyfrifoldebau o ddifri. 
egwyddor ragochel "Cymru . 
Gynaliadwy" a yrngorfforwyd gyda ..----:-- Hugh Richards 
sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol, ac na ~ut~~ -

ddylid eu cynhyrchu, eu profi na' u ~rv1,,1~ !_) 
defnyddio. 
~ Daliwch ati i sgrifennu at 

OS d h b ~ eich AC a'ch AS yn mynegi y ye yn yw 
yng nghyffiniau un o'r llefydd a enwyd ei~ pryder ac yn gal~ am 
uchod, neu yn wir, yng nghyffiniau safle g~u r gorsafoedd ynru 
gladdu gwastraff leol, da chi, sgrifennwch ruwclear peryglus hyn 
ar eich AS, ACau a/neu Adran Iechyd yr unwaith ac am byth. 
Amgylchedd leol yn gofyn am wybodaeth. 
Danfonwch unrhyw atebion ar CND 
Cymru, os gwelwch yn dda. 

"Machgen ,: 24,400 blynedd o nawr t i 
f: dd n berchen h n i d " 
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lrac 

Odyssey drist 2001 
Eleni yw'r unfed flynedd ar ddeg o sancsiynau yn erbyn Irac. Doedd hyn ddim yn 

rhywbeth a ragwelodd Arthur C. Clark yn ei ffilm am 2001, sef y byddai Prydain ac UDA 
yn arwain ymgyrch o Hil-laddiad 1 yn erbyn poblogaeth sifil lrac. Mae plant Irac, h eb rld:"r 
glan na digon o fwyd, wedi mawr yn eu cannoedd o filoedd. Does neb yn gwybod faint 
yn iawn, ond dywedai amcangyfrif ceidwadol gan UNICEF ym 19992 fod 500,000 ° blan~ 
dan bump wedi marw yn yr wyth mlyned cyntaf, ac mae 5,000 i 6,000 ar gyfartaledd wedi 
marw bob misers hynny. Rai miosedd, mae' r ffigwr hwnnw wedi cyrraedd 12,000. 

Gwrandawiad 
Diarfogi Pobl 
Cymru 

Ar 31 Mawrth 2001 , ar 
ddechrau Degawd Diwylliant 
Heddwch y CU, bydd grwpiau 
ymgyrchu yn dod at ei gilydd . 
lunio agenda o weithred~ 
cydgysylltiedig ar gyfer 
diarfogi yng Nghymru. Mae'r 
Grwandawiad ar agor i 
unigolion a grwpiau, hoed 
heddwch a diarfogi'n brif 
ffocws iddynt, neu weithredu 
egangach. 

Ym mis Rhagfyr 1998, pan nad oedd lladdfa'r diniweidiaid yn cyflawni'r hyn m~e 
Prydain ac UDA yn ei ddymuno, dyma nhw'n lansio Desert Fox, pedwar diwrnod O fomJO 
dwys, sydd wedi parhau born yn ddyddiol ers hynny, gan gostio £4m y mis i drethdalwyr 
Prydain. 3 Hyd yn hyn, mae 317 o sifiliaid wedi cael eu lladd a 936 wedi eu clwyfo yn 
ystod dwy flynedd o fomio.4 Pan gyfarfu Joanne Baker a minnau Hans von Sponeck yn 
Baghdad ym 1999, rhodd odd arolwg i ni o'r sefyllfa fomio bresennol, sy'n dangos fod 
41 % o'r cyrchoedd awyr wedi peri anafiadau i - .)..-
sifiliaid.5 Penderfynodd Blair ddathlu G_:;;;;;;EIN 

Cynhelir y 
Gwrandawiad 
m e w n 
canolfannau yn 
Abe r ys t wyth, 
Bangor a 
Ch aer d y d d, 
drwy gyswllt 
fideo, a fydd yn 
caniatau i 
ymgyrchwyr o 
bob rhan o'r 

dengmlwyddiant Rhyfel y Gwlff nid drwy gynnau HADNODDAUYNNIYN 

11 . , • BRIN MAE'N RHAID I NI 
cannwy 1 goffau merrwon y rhyfel hwnnw, ond drwy YRRU MA TH 

roi cyrion Baghdad ar dan. Yn y bomio cwbl GWAHANOL OGfRBYD: 

anghyfreithlon hyn (does dim mandad CU, dim cod / 
moesol, dim daliadau crefyddol, dim rheol 
draddodiadol o dan y gyfraith ryngwladol a aUai 
gyfreithloni'r fath bolisi neu ei wneud yn foesol6), 

roedd y Prif Weinidog yn rhoi gwybod i ni beth i'w 
ddisgwyl os byddwn mor anffodus ag i weld ailethol 
y llywodraeth hon, gan ganiatau iddi barhau a'i pholisi 
tramor anethegol. 

- .. -., .. ,.,.. . wlad i gymryd 

Wrth i mi sgrifennu hyn o eiriau, mae Blair yn ymweld a Bush yn y Ty Gwyn, yn 
trafod Irac a system amddiffyn taflegrau yr UD. Yn ystod arlywyddiaeth Gerald Ford ym 
1976, pasiwyd gorchymyn gweithredol i atal yr arlywydd rhan asasineiddio arweinwyr 
gwledydd eraill drwy' r CIA. Mae llywodraeth Bush wrthi' n ceisio dileu' r cyfyngiad hwnnw 
bellach. 7 Ai dyna pam mae Tony mor eiddgar i seboni Bush? 

Dave Ro/stone 

Nodiadau 
1.Humanitarian consequences of sanctions: UN Sub-Commission resolution 2000/1 F) 
CN.4/Sub.?/2000/L.11 (14 Awst 2000) Paragraff 71. 
2. UNICEF 1999 Iraq Child and Maternal Mortality Surveys. www.unicef.orwresevaV 

iraq.htm . . 
3. Cynnig Boi:eol 252 y Senedd Bryde1rug. 
4. Gulf News, Dubai. 
5. Cyrchoedd awyr yn Irac 28 Rhagfyr 1998 i Fai 1999. Paratowyd gan adran 
ddiogelwch-UNOHCI- Baghdad. • . 
6.Brian Wilson (Gweinidog Gwladol newydd a chyfrifoldeb arbennig am Trac yn y 
Swyddfa Dramor). Wrth geis~~ cyfiaw~au y cyrchoedd awy~ diweddar, dywedodd: 
"Mae'n cael ei wneud fel polis1 o am_dd1ffyn dyngar?l er osg?1 trychin,eb ddyngarol 
uwch law neu is law y cylchfeydd dim-hedfan. Mae n cael e1 wneud o dan 
Benderfyniad 688 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig sydd yn awdurdodi' r 
gweithredu dyngarol hwnnw." Y_n wyth paragraff UNSCR 688 does dim byd i 
awdurdodi sefydlu cylchfeyd~ dim-h~df~, u~hywle dros Irac. Dydy'r penderfyniad 
ddim yn awdurdodi defnyddio grym I ddibemon dyngarol yn Irac chwaith. Ac yn sicr 
dydy e ddirn yn awdurdodi defnydd grym ~ awyrennau'r UD neu Brydain i ymos~d 

0 flaen Daw i sicrhau eu diogelwch eu hunam yn ystod patrolau 'dyngarol' 

bondigrybwyll. 
7_ Cyn. Bob Barr (R-Ga.) Mesur arfaethedig - Penderfyniad y Ty 19 - a fyddai'n ea . t.,: . 

d . . 'ddi . tr rua dU 1 arlywyddion Americanaid 1 asasme1 o arwemwyr amot 
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r an mewn cyd-Wrandawiad, 
gan bontio' r pellter daearyddol 
sy'n ein gwahanu. 

Mae' r Gwrandawiad yn 
bwriadu bwrw ymlaen ar sail 
yr argymhellion eang eu 
cwmpas a ddeilliodd o Sesiwn 
Arbennig y Bobl ar Ddiarfogi 
yn Birmingham llynedd, gyda 
thair prif thema: 
1l. Cynhadledd Man Arfau Y 
CU ym Mehefin 2001; 

2.Arolwg Deng-mlynedd o ~ 
Agenda for Peace. Prevenbve 
Diplomacy, Peacemaking and 

Peacekeeping' gan Boutros 
Boutros-Ghali; 

3.Galw am Bedwaredd Sesi~n 
Arbennig y CU ar DdiarfogJ-

Dim ond hyn a hyn o lefydd 
fydd ar gael, felly cofre5lr\'lch 

cyn gynted ag y gaDwch_ 
{£3.50 neu £2.50 ipcwm JSel). 
CCU Cymru, Canolfan 
Gymuned y Groes, 792 
Pontardawe SAS 4HU Ol/ 

~~ 



llyfrau 
Gweithredu'n uniongyrchol dros heddwch yn eich llyfrgell leol 

Mae hwn yn :_Yniad syml y gall uruhywun sy'n defnyddio llyfrgell gyhoeddus, coleg neu brifysgol ei ddefnyddio. Ewch i'r 
llyfrgell gyhoeddus a rhestr fechan o lyfrau am heddwch, materion gwrth-niwdear neu ddiarfogi. Os nad yw'r llyfr ar gael ar y 
silffoedd, gofynnwch i'r llyfrgell gael gafael ar gopi i chi (drwy fenthyciad rhyng-llyfrgelloedd neu drwy brynu'r llyfr ar gyfer y 
llyfrgell). Mae fy llyfrgell leol yn fodlon prynu'r llyfr os yw'n Hai nag £20, ac mae'n codi £1.10 arnaf am y gwasanaeth. 
Yn ddiwed~ar, arc~ebais 'Bloody Hell' gan Dan Hallock (Plough Publishing House 1999 ISBN: 0-87486-969-2 £5.50). Mae'r gyfrol 
hon, ~ydd. a rhagair hynod gan y cyn-filwr o Gymro, Simon Weston, yn cofnodi tystiolaeth bersonol milwyr Prydeinig ac 
Amencanatdd, gan ddatgelu drwy hynny y i;uwed meddyliol ac ysbrydol aruthrol a ddioddefir gan y rheini sy'n ymuno a'r 
Jluoedd arfog. Prynodd fy llyfrgell gyfrol ardderchog Noam Chomsky, 'The New Humanitarianism -The Balkan War' ar fy nghyfer 
hefyd. 
~ £4 neu £5 mae'n bosib archebu 4 neu 5 llyfr gwerth £25 - £50, a nid yn unig elwa arnyn nhw'n bersonol ond sicrhau Y 

gall eraill gael eu goleuo yn yr un modd! Gwn am un fenyw a greodd adran "Heddwch a Diarfogi" gyflawn yn ei llyfrgell leol, gan 
fwynhau'r llyfrau ei hunan a chreu adnoddau ar gyfer eraill yn y broses. Malcolm Sutcliffe 

Peace is Possible Frederik s. Heffermehl (gol.)lnternational Peace Bureau 

Mae'r gyfrol hon o draethodau, "Peace is Possible", yn seiliedig ar brofiadau unigolion sydd wedi bod yn gweithio tuag at 
ddileu rhyfel, neu sy'n dal i wneud. Mae'r tri-deg-hi o gyfranwyr, sy'n cynnwys Mikhail Gorbachev, Joseph Rotblat, Scilla Elworthy, 
Nelson Mandela, Kate Dewes, y Dalai Lama a Jody Williams, yn rhoi hanesion bywiog eu profiadau personol. Mae'r gyfrol yn 
banorama o ymdrechion, sy'n ysbrydoli gobaith am drefn ddiogel a heddychlon i'r byd. 

Yn ogystal a'r bwriad gwreiddiol o gyrraedd "y person yn y stryd" mae canolbwyntio ar yr hyn a gyflawnwyd yn gefnogaeth 
gref i ddal i ymdrechu. Mae'r llyfr yn ein hatgoffa o'n nerth, ac rnae'n addas iawn at ddefnydd mewn addysg heddwch a grwpiau 
astudio. 
"Does neb ohonom yn gwybod sut ydym yn effeithio ar berson arall, neu beth al/em fod yn ei roi. Mae hynny ynghudd, a Jelly yr erys. Yn fynych, 
cawn weld ciJfran Jach o hyn fel na fyddom yn digalonni. Mae pwer yn gweithio mewn dirge/ ffyrdd." 
Albert Schweitzer 

Cyhoeddir Peace is Possible gan IPB gyda chefnogaeth UNESCO. Mae ar gael gan Bruce Kent, 11, Venetia Road, Llundain N4 1 EJ. Mae'r pris 
o £5 yn cynnwys cludiant (sieciau'n daladwy i Bruce Kent). 

Planet Earth :The Latest Weapon of War 
A Critical Study into the Military and the Environment Rosalie Bertel! Women's Press 2000 £12.99 

"Dyw rhai pobl ddim am glywed hyn, ac yn sicr dyw e ddim yn Jjasiynol... and - yn ddi-os - rydyn ni'n mynd i ymladd yn y gofod" 
(Pencadfridog Awdurdod Unedig y Gofod, 1996) 

Cyfrol Rosalie Bertell yw'r cyswllt coll rhwng y mudiadau amgylchedd a heddwch. Tra'n bod ni wrthi'n gofalu dysgu i'n 
plant i ailgylchu papur, mae'r garfan filwrol, dan arweiniad yr UD, yn ymosod ar gydbwysedd mecanweithiau cynnal-bywyd y 
Ddaear drwy ymchwil ac arbrofion anwybodus, camddefnyddio adnoddau prin ar raddfa anferthol, a pheri llygredd tymor-hir 
deifiol - oll yn enw'r hyn mae gweledigaeth Cyd-Bennaeth Staff yr UD am y flwyddyn 2020 yn ei alw'n "full spectrum domi
nance". 

Mae Bertell yn esbonio'n glir i ddysgwyr fel minnau yr hyn sy'n hysbys ar hyn o bryd am atmosffer a magnetosffer y 
ddaear, a'i swyddogaeth hollbwysig mewn rhe?li hin~awdd ~ thywydd, ac amddiffyn y blaned yn erbyn p~lydredd niweidiol a 
gronynau wedi eu gwefreiddio' n drydanol. Mae n ysgnfennu a chyfaredd gwyddonydd, ond heb byth anghofio synnwyr cyffredin, 
gan nodi am un project gofod i'r blaned Iau, "tra body wybodaeth a ddanfonwyd yn 61 i'r Ddaear yn ddiddorol, fe gostiodd bron 
$2 biliwn hefyd". . . . 

Mae ei harolwg cyffredinol o'r holl ymchw1l gofod pwrs1g er 194~. yn datgelu parhad yr awydd milwrol am dra-
arglwyddiaethu a rhyfyg syfrdanol o ran arbrofion. Ym 1961, lans1wyd 350 mihwn o nodwyddau copr i mewr. i'r ionosffer mewn 
ymgais i wella c~fathrebu radio, tra defnyddiwyd profion niwclear atmosfferig i darfu ar yr haen fagnetig uchel yn yr atmosffer a 
adwaenir fel y "Van Allen belts". , . . ., . . . . . 

Efallai mai rhan fwyaf diddorol y llyfr yw _r ~enno_d ar ym~e_ch1on 1 reoU r tywydd 1 ddibemon milwrol, o Proiect Skyfire yn 
Rhyfel Fietnam i'r arbrofion gollwng bariwm a lithiwm 1 mewn t r 10nosffer yn y 1990Au. Er gwaethaf Confensiwn 1978 y CU yn 
gwahardd arbrofion o'r fath, mae projectau fel HAARP yn yr UD yn cynhyrchu tonfeddi amledd-isel iawn i 'gynhesu' yr ionosffer 
a'r bwriad O ddylofi'r tywydd i ddibenion milwrol. 

Mae'n anodd asesu effaith y gweithgareddau milwrol hyn! oherwydd pan_,wneir gwaith ymchwil ar y effaith ar yr 
amgylchedd, ni ddatgelir canlyniadau hynny. Fodd bynn~g, mae ru:"ed sylw~ddol 1 r ~a~n oson, gwaethygu amodau tywydd 
eithafol, a chynnydd mewn daeargrynfeydd o~ yn ga~ymadau P?s1bl sydd ~1soes, we~1 ~1gwydd. Mae Be~tell yn nodi hefyd y 
propaganda sy'n mynd law yn llaw a'r fath _b_roiectau, or ymdrechion amlwg 1 _gelu ~ ffe1th1au fel gyda wramwn hesb yn y Gwlff, 
i ymgeision mwy cynnil i fychanu ymchwihadau yn y maes hwn. Byddwn mnau n ychwanegu at y rhestr honno y modd y 
canolbwyntir pryder am yr amgykhedd ar f~te:°on sifilaidd yn un~g. ~yd oni wna 9:"tundebau a chrnadleddau o bwys, fel 
Uwchgynhadledd y Ddaear, ddwyn i ben yr 1~wnedd a roddwy_d 1 we1thgareddau milwrol, chawn ru byth ~bod g_wtr gost 
ymchwil filwrol a rhyfel na gallu ei herio. Dylat r gyfrol hon gyffro1 ymgyrchwyr dros yr amgylchedd a heddwch 1 bwys1grwydd 
yr hyn mae Bertell yn ;i alw, a'r synnwyr cyffredin optimistaidd sy'n nodweddiadol ohoni yn 'graddol ddileu'r [grymoedd] 
tn.ilwrol". Helen Harris 
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etholiad cyffredinol 

Pleidleiso dros Ddiarfogi 
1 

!, 
~ ........... '~\. 

Gofynnodd CND Cymru bed war cwestiwn ar faterion niwclear ac amddiffyn i bob plaid w e · d · · · -g Nghymru. 
Erna allwn gyhoeddi eu hatebion yn Uawn yma, gellir crynhoi'r atebion fel a ganlyn. 
0s hoffech gopi Hawn o'r holl atebion cysylltwch a Jill Stallard (Cysylltiadau t. 14). 

Arolwg CND Cymru 
cwestiynau 

1. Arfau Niwclear Prydain 
Yn wyneb Dyfarniad Llys y Byd ym 1996 a ddwedodd fod arfau niwclear yn 
plaid ynglyn a chael gwared o system arfau niwclear Trident Prydain? 

2. Ynni Niwclear 
Gan ystyried y peryglon sydd yn awr yn amlwg yn rhan gynhenid o ynni ni 
Ynni Niwclaer Oldbury ac Wylfa, a' r £faith nad oes unrhyw gytundeb yngl 
niwclear dros dymor maith, beth yw safbwynt eich plaid ar barhau i ddefnyddio ynni 

3. Amddiffyn Taflegrau Cenedlaethol yr UD 
Pan, fel sy'n ymddangos yn debyg, fydd Llywodraeth Bush yn gofyn i lywodraeth P , 
safleoedd ym Mhrydain fel rhan o raglen Amddiffyn Taflegrau Cenedlaethol yr UDJ!<b , 
wleidyddol tuag at y penderfyniad hwnnw, gan ystyried pe bai'r llywodrae11 Bry · 
gwneud Prydain yn fwy tebyg o ddioddef ymosodiad trawiad cyntaf? 

4. Arfau Wraniwm Hesb 
A derbyn fod y llywodraeth Brydeinig wedi rnabwysiadu'r Egwyddor Rhagofal yrn 
o'r fath yn cyfrannu mewn uruhyw fodd tuag at fagu hyder mewn byd mw~ diogel 
yw agwedd eich plaid wleidyddol tuag at gynhyrchu, profi a defnyddio'r fath arfau yn y "'tleu 
yn ybyd? 

atebion: 
Democratiaid 
Rhyddfrydol 

Cymru 

Plaid Lafur 
Cymru 

Plaid Cymru Plaid Werdd 
Cymru 

Arfau 
Nlwclaer 
Prydain 

... tra bod gan .. byddwn yn OsoesganBtydaln Galwn am ddi/eu ... byddwnyntynnu Byddem yn dileu Parhau yn gwbl 
wladwriaethau sicrhau /od Y ~ ~ w Y m l_a d system arfau allanobobsystem pob art niwc/ear, ymrwymedigi 

Ynnl 
Niwclear 

Amddiffyn 

era/I/ arfau Prydainyndalifod 9Y."'!0nf1d°!t;
1
fyd niwclearPrydaln. arfau niwclear a yn dechrau gyda brawatallaeth 

nlwcl~ar, ~ylai a pholisi o frawatal 1;~";~ e:ia,;; fX!Obcy/lr,debS(n Trident. n i w c I e a r 
Prydam bara, fod n i w c I e a r ffordd drwyddileu em hymrwymo, w an n ~by n_n_ o I 
a 1/u niwclear credadwy. Ttfdenl cacJN. Prydam.(pohs1) 
lleiafsymiol. 

... Sicrhau fod 
diwydiant ... yn 
dwyn ho/I gostau 
dadgomisiynu a dim ateb 
chael gwared o 
wastraff. Gael 
gwared a phob 
gorsaf ynni 
niwclear. 

. Rhald I Wylfa aros .. byddwn yn Byddem yn cau 
: .. nld yw ynm ar gau a rhald dod defnyddio dul/iau Wylfa ar unwalth, a 

n,wc/earynddew,s · • 1 · amgen o · 
amgen derbynio/ i ag ynn, mwc ear , . gwneud d1oge/wch 
da/lW'fddffosll. ben. gynhyrchu ynm yn Wylfa a 

adn~~ddol yn /le Thrawsfynyddyn brif 

ynm mwc/ear. flaenorlaeth. 

Dy/al unrhyw 
weithgaredd 

dim ateb 

------+----::--:----t- ---~milwrol fod yn r-- ---+-----1------+----1 
... poeni'n fawr ymweud a chadw'r ... dim angen am Byddem yn 

iawn ac yn credu dim ateb hedd~ch a dlleu Gwrthwynebwn y NMD yr uo . sy'n y mg yr c h u ' n ... byddem am 
Taflegrau Y dylai Prydain achos,on rhyfel ... cynllun gwallgof bodolilwneudd. weithredol yn tnogaethi 

fanteisio ar ei byddwn yn pwyso h na' ho/I al, im b II f greuce D 
Cenedlaethol pherthynas glos ar y 1/wyodraeth ~ n g on. ond amddiffyn yr er yn cyn un au ddatb/ygu NM 

Yr UD agu.·r."irvbuddio Brydelnig I wrthod UD Bush am NMD yr yrUD.(polisQ 
un .,. unrhyw gais am UD. 

(NMD) yn erbyn Y lath d de f n yd di o 
rag/en. safloedd Prydeinig 

Arfau 
Wraniwm 

Hesb 

Dy/ai'r WA 
ymchwilio'n /lawn i 
effeithiau niweidio/ 
tymor-hir posibl 
detnyddio 'r lath 
arfau. 
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dim ateb 
... gofa/ eithriadol Yn ltwyr wy,thynebu ... dim canlatau Byddem yn 

nes y gwyddom cynhyrchu, profi a cynhyrchu, profi a ymgyrchu yn erbyn 
f?ethyw'rperyg/o~ ctin,ckiom.io)fthw; defnyddio arfau unrhyw gysylltiad 
, 1echyd a r ',f'lcefnogrga}Nameu wraniwm hesb rhwng Cymru ac 
amgytchedd. g.,,dmJ:JJixHiylJ,d unrhyw/e o fawn wranlwmhesb. 

ffiniau 'r wlad. 

dim ateb 

I 



Greenham 1981 - 2001 
Aeth bron ugain mlynedd heibio ers i'r orymdaith enwog honno adael Caerdydd ar ei ffordd i Gomin Greenham 

yn Berkshire i brotestio am gynlluniau NATO i Ieoli taflegrau cruise niwclear-arfog yr UD yn Ewrop. ~ae cynlluniau 
dathlu ar y gweill, ond hefyd i'n hatgoffa, er bod taflegrau cruise niwclear wedi gadael Ewrop, fod P1?'dam a gwledydd 
eraill yn dal i fod yn "gludydd awyrennau ansuddadwy" i'r UD. Mae 150 o arfau niwclear UD yn dal 1 fod wedi eu Ueoli 
ym Mhrydain, ac mae ras arfau newydd ar y gweill gyda datblygu system Amddiffyn Taflegrau Cenecllaethol yr UD 

Ar hyn o bryd, mae tri achlysur coffa dan sylw: ar Awst 27, gosod plac yn y De~ Heddwch ac ~ arall yn Eglwys y 
Gymuned yng Nghasnewydd, lie treuliodd y cerddwyr eu noson gyntaf (cysyllter a Ruth Osb~rn 1 gadarnhau 01633 
251548). Dangosir, am y tro cyntaf, ffilm Gymraeg a Saesneg a wnaed gan Atomic Mirror i gofnodi dymchwel y ffens yn 
Greenham yn derfynol llynedd. Mae'r digwyddiadau hyn yn gwbl agored i bawb chw~aeodd ran, neu a ge~ogodd 
u~hyw brotest Greenham, ac fe hoffem rannu syniadau, cynlluniau, adnoddau ac egm gydag unrhyw grwp1au neu 
urugolion sydd a diddordeb. Cysyllter a Jill Stallard, os gwelwch yn dda (gw. Cysy/lliadau) . 

.--.::....._--=-~----:--:---:;:-:-:---;;-;.---:--~---. 
Dyddiadau Dyddiadur Oes gennych chi ffotograffau, taflenni 

neu fathodynnau o Greenham? 
31 Ma~ 10am - 4pm Gwrandawiad Diarfogi Pobl Cymru 
CCU. Adeiladu ymgyrch ddiarfogi yng Nghymru. Bydd 
canolfannau yn Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd wedi eu 
cysylltu drwy gyswllt fideo. Agored i bob grwp ac unigolyn. 
Manylion gan helen.unawales@ecommonwealth.net (01792) 
869267 
2 Ebrill Cyfarfod Cened.laethol Cynefin y Werin Ty 
Bethseilun, Stryd y Morfa, Aberystwyth. Cysyllter a: 
benica@gn.apc.org (01286) 882359 
7 Ebrill Henry Richard (1812-1888. Ymgyrchydd Heddwch ac 
AS Merthyr T11dfu[). Digwyddiad Coffa. YDeml Heddwch, 
Caerdydd. Manylion gan Richard Jones: 029 20 8549 
14 Ebrill (Sadwm) 12 pm. Downing Street, Llundain 
Gwrthdystiad 'Dwedwch Na wrth Star Wars' yn protestio 
yn erbyn bwriad yr UD o ddefnyddio Prydain yn ei 
chynlluniau atgas ar gyfer rhyfel yn y gofod. Trefnwyd gan 
CND Prydeinig (020 7700 2393). 0s ydych am rannu dudiant 
yno, cysyllter ag CND Cymru (gweler cysylltiadau). 
Cynllunir gwrthdystiadau ar y Sadwm yn dilyn wu-hyw 
brofion Taflegrau Gwrth-Falistig gan yr UD (020) 7700 2393. 
15 Ebrill Sul y Pasg Gweithred yn Fylingda1es. Tel. Ciaron 
07947 569 577 ciaronx@hobnail.com 
3 Mai (Iau) Gweithred yn erbyn y Fasnach Arfau Llundain. 
Canolbwyntio ar GCB y gwneuthurwyr arfau British Aero
space Systems. lrefnwyd gan yr Ymgyrch yn erbyn y 
Fasnach Arfau (020 7281 0297). Am weithredu posibl yng 
Nghymru, cysyllter a Ray Davies (gweler CyS1Jlltiadau). 
4-6 Mai Leeds : Cynhad.ledd Ryngwladol ar '~ddiffyn 
Taflegrau Cenedlaethol" yr UD, trefnwyd gan CND Swydd 
Efrog (01274) 730 795 cndyorks@gn.apc.org 
12 Mai 11.00am Cyfarfod Cynghrair Wrth-Niwclear Cymru 
(CWNC), Pencadlys Cyngor Sir Caerdydd, Glanfa Iwerydd, 
Caerdydd. Manylion gan Hugh Richards: (01982) 570362 
15 Mai Diwrnod Rhyngwladol Gwrthwynebwyr 
Cydwybodol. 
10-18 Mai (Gwener- Gwener) 10-15 Mai YGwirGynllun;n 
Gwersyll Diarfogi a gweithredoedd Trident Ploughshares 
yn Aldermaston.I chwarae rhan, ffoniwch 01629 700680 neu 
Lein Negeseuon TP 01603 469 296. I drefnu cludiant o Gymru 
ffoniwch Ray Davies neu Sarah Isaacs (gw. cysylltiadau). 
helen.unawales@ecommonwealth.net 
Awst 4•11 Eisteddfod Genedlaethol Dlnbych. Mae arnom 

elch angenll Angen gwlrfoddolwyr sy'n slarad neu'n 
dysgu Cymraeg I helpu ym Mhabell Heddwch - cewch 
fynediad am ddim l'r Maes. Cysyllter a Rod Stallard o 

flaen llaw (gweler cysylltiadau). 

heddwch 14 

Rydym yn ceisio creu archif fechan o ffotograftau a deunydd 0 

Greenham - y daith yno, y gwersyll, ~ protest1adau anferth a 
rhyfeddol, a hyd yn oed o unrhyw brotest1adau yn Y 1960au. Byddai'r 
deunydd hwn yn cael ei gop'io'n ofalus a'i ddychwelyd i'r perchennog. 
Gobeithiwn ddyfeisio arddangosfa fechan anffurfiol ar gyfer y 
digwyddiadau ugain mlwyddiant y bwriedir eu cynnal yn 
ddiweddarach eleni. Yn y pen draw. byddem yn rhoi cop'iau i'r archif 
heddwch yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 
A fyddech cystal a danfon unrhyw ddeunydd, gyda'ch enw a'r 
cyfeiriad wedi eu nodi'n glir ar y cefn, at Jill Stallard (gw. 
Cysyl/tiadaut. ). 

cysylltiadau end cymru 
Golygydd heddwch ac Ymholiadau Cyffredinol: 
Jill Stallard, Nantgaredig, Cynghordy, 
Uanymddyfri SA20 OLA 
(01550) 750260 e: heddwch@nantgaredig.freeuk.com 

Cadeirydd: 
David Morris 
(01792) 206968 

ls-Gadeiryddlon: 

Gogledd Cymru 
Dave Andrews (01978) 310491 

Y Canolbarth 
Olwen Davies (01970) 611994 
Rod Stallard (01550) 750260 

OeCymru 
Ray Davies (029 20) 889514 

Mwy o wybodaeth, 
synladau,neu gymorth 
l'w gynnlg? 

Cysylltwch a'ch 
ls-gadeirydd CND agosat 

Aelodaeth 
Brian Jones, 72 Heol Gwyn, Yr Alltwen, 
Pontardawe SAS 3AN 
Cysylltiadau: 
Rhoda Jones (01766) 762739 
Masnachu 
Jan Henderson (01792) 830330 
Trysorydd 
Jean Bryant, 16 Ty'n y Cymer Close, 
Porth, Y Rhondda CF39 9DE 

Gwelthwralg Seneddol: 
Sarah Isaacs, Bridgend Cottage, 
Uangamarch, Powys L04 4ED 

Cwynlon am awyrennau mllwrol 
yn hedfan yn lsel: ffoniwch yr 
Moo: 020 7 21 s 6020 

h_eddwch yw cylchgrawn yr Ymgyrch Ddiartogi 
N1wclear yng Nghymru (CND Cymru) 
Ma~ CND cxmru'n ymgyrchu ochr y~ ochr a llu o 
tudiadau eraill yng Nghymru a phedwar ban y byd i gael 
gwared o arfau ~inistr torfol o Brydain a'r byd, a thros 
heddwc~ a chytiawnder i bobl a'r amgylchedd. Crf eso I sylwadau, llythyron ac erthyglau - cysylltwch A'r 
go ygydd, OS gwelwch yn dda. 

Goiygu ~ dhy~odi ga~ jill -S~ll~rd (01550) 750260 · · · · · • · · • · · · 
(heddwch@nantgaredig.freeuk.com) 

~r:thu gan Sian Edwards (slan@derwen.demon.co.uk) 

p 9. ffwyd gan Redk.lte Print (01591) 610844 (Aedkite@onyxnetco.uk) 

b
acto gan wirfoddolwyr yng Nghaerdydd. I ymuno A'r hapus dyrfa hon, am 
rynhawn bob rhyw 2--3 • 

mis, cysyllter A Brian Jones (01792) 830330 


