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Mae CND Cymru yn gweithio dros heddwch a diarfogi rhyngwladol a byd lie mae'r adnoddau anferth 
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Caerdydd - Greenham Awst t 981 1.i 

Pobl gyffredin yn 
ymddwyn a 
synnwyr cyffredin 

Ann Pettitt 
Y ddau gwestiwn mwyaf cyffredin a ofynnir i 

mi am Greenham (nid bod llawer yn gofyn) yw -
"oeddech chi'n disgwyl iddo fod yn llwyddiant pan 
ddechreuoch chi?" a "Beth gyflawnodd Greenham?" 
Yr ateb i'r cwestiwn cyntaf yw, oeddem, yn y bon, 
oherwydd fedren ni ddim fforddio methu. Doedd 
gwneud nemor ddim argraff ddim yn ddewis. Dyna 
pam droes y daith gerdded yn fenywod-yn-eu 
cadwyno-eu-hunain, ac yna'n wersyll heddwch yn y 
lle cyntaf, oherwydd doedd mynd ar ein Taith Faith 
fach ein hunain ddim yn llwyddo i greu argraff. 
Cawsom ein hanwybyddu, felly roedd rhaid mynd 
gam ymhellach. 

AM Pettit t 1984 
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Mae hyn yn dal i ganiatau i ni ryfeddu' n braf at nerth yr ymateb pan ddechreuodd yn y man, ond na, 
doeddwn i ddim wedi fy synnu gan greadigrwydd ac ynni anygoel y menywod a greodd y brotest honno yn yr 
ychydig flynyddoedd cyntaf. Roedd hyn yn rhywbeth roeddwn wedi amau erioed ei fod yno. O ' r gore, ymlaen a'r 
feiolins. Wna'i fyth anghofio bod mewn tagfa geir a bysys ar yr M4, tagfa draffig un-rhyw, land traffordd o fenywod 
yn chwerthin, chwifio, canu, gweiddi ar y 12fed o Ragfyr 1982. Wrth i mi gerdded liw nos drwy'r goedwig hardd 
(ac mae tuedd i anghofio fod Comin Greenham yn Ile hyfryd iawn) ger y Glwyd Werdd flwydd yn yn ddiweddarach, 
sylweddolais fod menywod o bob rhan o'r byd Gorllewinol wedi clystyru o gwmpas yr hall danau bychain (roedd 
hi'n rhynllyd) - Americaniaid yma, Awstraliaid acw, menywod o' r Iseldiroedd, yr Almaen, Ffrainc ... "Sut 
gyrhaeddoch chi yma?" gofynnais i un criw. "Drwy logi awyren" oedd yr ateb diffwdan. Mor syml a hynny. A 
dyna ninnau, am fynd i Rwsia ac yn dal i straffaglu i dalu' r bil ffon a dodo hyd i bobl i warchod y plant. 

Roedd ansawdd pendant, unigryw i brotest y menywod, tipyn o hud go iawn ar ei orau. Am ddawnsio, am 
ganeuon, mor ddoniol nes gwneud i chi grio a phiso ar yr un pryd, am gerddoriaeth Ileisiau'n siantio a chanu 
arallfydol (pwy o' r rhai oedd yno all anghofio can yr ysbryd yn cael ei chanu o gwmpas naw milltit O ffens yn 
ngwynder niwlog iasol min nos ~eafol, yn ~wyrach ar ddiwrnod y tagfeydd traffig?), am chwarae ysbrydoiedig 
jigiau Gwyddelig, sacsoffonau a gitarau a ph1bau, am ddewrder y rhai a ddringodd dros weiren bigog, am gryfder 
a dyfal-barhad y rheini fyddai'n ailadeiladu eu gwersylloedd wedi ymweliadau dyddiol y beili. Roedd Greenham 
yn ei gyfnod o dwf ehangol yn bendant yn ysbrydoliaeth anferth. 

Byddai'r ateb i'r ail gwestiwn yn Ilenwi sawl cyfrol - fe fydd, yn y pen draw, yn cymryd Ilawer O Jyfrau, bob 
un ohonyn nhw'n do_d i ~s~liad gwahanol. Ar un lefel, gall~ch ddweud nad aethon ni ymhell iawn tuag at wahar~d 
arfau niwclear. Wrth 1 m1 sgnfennu, mae pr~testwyr yn dal 1 fod yn~ ngwersyll Men with Hill. Siawns na fydd rha1d 
i ni ailddyfeisio' r twym~-coesau fel !fas1wn y gaea_f yma, a_ gwe1thgareddau cysylltiedig. Dyw SOS, NMD, neu 
ba bynnag lythrennau era1Il maen nhw n eu_defnydd1o_yn d?1m mwy na syniad affwysol O ddwl, wedi ei greu gan 
dwpsod anwybodus fel project creu swydd1 ar gyfer d1wyd1ant arfau'r UD. 

Ond i fedd_ylwyr tymor-byr UD-~anolig a'u ~faoed~ e_u hunain yn flaenoriaeth iddynt, mae' n syniad digon 
clyfar a hawdd ei werthu fel delwedd 1 gyhoedd na1f wed1 e1 phesgu ar ymborth Hollyw d M' f tra' i na fydd 

h 'dd A h oo . 1 en d 
holl bobl America mor an~ybodus a t aeoga1 a ynny, ac efallai y cawn ein siomi ar yr ochr orau. LJyned , 
dwi' n cofio darllen hysbys1ad bach mewn papur yn dweud fod Y gwladwriaethau sy'n berchen ar arfau niwcl~ar 
wedi cytuno i gael gwared ohonyn nhw. Rhyw droed-nodyn bach oedd hyn, yr yr un modd a b ddai cyhoedd1~d 
0 bwys aruthrol wedi cael ei gladdu yn nhudalennau cefn Pravda, nol yn yr Undeb 5 f' tag_YddyO d doedd d1rn 

fw · d · · dd I f 11 ° ie 1 · n amserlen nac, yn amlwg, unrhyw na gwmone O ' e Y pam wnaethon nhw drafferthu? Od iawn. 
Roedd mudiad heddw~h yn bod, peth a~ferth, byrfyfyr, symudiad, yn Ilythrennol, fel ton yn sgubo drW~ 

filiynau O bob! yn Ewrop ac, 1 raddau Ila1, America. Beth wnaeth Greenham oedd cyn . ff R dd taflegra 
d . b . b bl . dd , h mg ocws. oe O d 

Cruise yn chwerthinllyd o agore J rotest o oga1 ac or erwydd yn anymarferol mewn democratiaeth, n 
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os ydym am gloriannu llwyddiant o ran atal y ras arfau (a dyna oedd y 
syniad) rhaid edrych ar y mudiad heddwch yn e i grynswth. Wrth i bob) 
ddechrau gweld menywod Greenham yn sefyll yn lle' r mudiad heddwch, 
dechreuodd agweddau galedu'n drahauster, a chrebachodd dadleuon 
grymus yn drafodaeth - os gallech ei galw'n hynny - o fywyd menywod 
Greenham ~el ffordd o fyw. Adlewyrchwyd y dirywiad hwn yn y gwersyll 
heddwch ~1 hun, lie_ byddai menywod anoddefgar yn sgrechian at ambell 
ddyn a dd1gwydda1 alw he ibio i gefnogi, cwyno am ddiffyg dewisiadau 
figan yn Y bwyd a gyfrannwyd , neu' n gwas traffu amser yn dad la u ynglyn 
a sut i ~illafu' r gair "~ omen". Doedd agwedd anfeirniadol yn ymylu ar 
ddefos1wn ar ran rha1 yn y mudiad heddwch ddim o help chwaith. 

Y gwir amdani, yn fy marn i, oedd fod Greenham, i ddechrau, yn 
effeithiol iaw_n o ran gwneud i bob! e istedd i fyny a meddw l go iaw n am 
dechnoleg mwclear - ynni niw clear ac arfau niwclear ill dau - ac am 
beryglon cudd fel ymbelydredd. Dwi' n credu y gellir gweld gwaddol 
hynny yn agweddau Ilawer o bob! tuag at fwydydd GM heddiw. Fe 
ysgogodd lawer o bob! gyffredin i ddechrau gweiddi ar y rheini mewn 
grym - "Y peth 'ma rydych chi'n ei alw ' n MAD, mae'n wallgo, go iawn -
mae' n rhaid i chi ei s topio". Rhyddhawyd doniau creadigol gan 
anffurfioldeb Ilwyr y gwersyll heddwch i ddyfeisio Ilawer math newydd 
o brotest effe ithiol. Parhaodd yr effe ithiolrwydd hwn am ryw <lair 
blynedd, tipyn go lew o amser, a dweud y gwir, ac yna dechreuodd edw ino 
-yn anorfod. 

Ond do, fel rhan o fudiad i atal y ras arfau, fe n·ewidion ni bethau. 
Mae mynnu, fel y gwna haneswyr asgell-dde, y byddai' r Undeb Sofietaidd 
wedi ildio a chynnig cwtogi ar eu harfau niwclear yn unochrog p' run 
bynnag, oherwydd bod eu heconomi'n cloffi, ac y gaIIem ni i gyd fod 
wedi aros gartre heb gynnal dim o' r gwrthdystiadau anferth hynny, dim 
o'r gorymdeithaiu, dim sgrifennu' r un Ilythyr, d im trafferthu a' r holl 
wylnosau golau-cannwyll, ac ati, ac ati, yn cefnogi a gw edd od o 
benderfyniadol. Agwedd yw hon sy 'n seiliedig ar feddw l fod dynion 
rhesymol y n y Politbure au, gyda' r holl ffe ithiau gwrthrychol a r 
berfformiad eu heconomi nhw ac eiddo' r gorllew in o'u blaen, wedi 
eistedd a dweud "Drychwch, hogia, dyw hyn ddim yn gweithio, fed r yr 
economi ddim ymdopi a chyfnod arall o ddatblygu arfau. Byddwch yn 
onest, mae' r busnes Cruise yma wedi'n trechu ni - beth am ddanfon Mikail 
i gynnig nifer o doriadau mawr? Yna, fe allwn ni wneud yr hyn roedden 
ni am ei wneud e rioed , ac agor ffatri' n gwneud peiriannau golchi a 
thampax a chae l cwpwl o lor'iau rhew i gario' r cig a'r llaeth o gwmpas y 
wlad." Sgersli bilif. Dwi' n credu i Gorbachev gael syniadau, syniadau a 
oedd yn hedfan o gwmpas, fel burum, fel pa ill. . 

A ph' run bynnag, ai dyna'r pwynt - pa wahaniaeth wnaeth e? Fe 
brotestion ni yn erbyn y ras arfau oherwydd ei bod yn berygl marwol i' r 
holl fyd ac yn rhoi'r hil ddynol mewn perygl difrifol o gyflawni hunan
laddiad torfol - sut fydden ni wedi teimlo pe na baen ni wedi gweithredu? 
Pwy sy' n gwneud hanes, p ' run bynnag? Y Sia~twyr yn met~u d yc_hmygu 
pam aethon nhw i' r fath draffe rth; bydda1 unrhyw dufedd1annw r 
rhesymol wedi rhoi' r bleidlais i' r werin bob! yn y man, ar 61 cael amser i 
feddwl. Nr swffragetiaid hwythau - gall unrhyw ddyn rhesymol weld ei 
bod yn ff61 gwadu' r haw! i fenywod bleidleisio - yr holl helbul yna am 
rywbeth fyddai wedi digwydd p' run bynnag! Na, os yw hanes yn dysgu 
unrhyw beth o gwbl i ni, y pe th . ;-. 
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Dros tywyd ar y ddaear 
Ugain mlynedd i Awst eleni , aeth 

grwp oed cymysg o ryw 3 5 o f enywod, 
plant a dynion ar daith o Neuadd y 
Ddinas, Caerdydd o don faner Menywod 
dros Fywyd ar y Ddaear i gerdded i 
Wersyll Awyrlu'r UD yng Nghomin 
Greenham yn ne Lloegr. Cynlluniodd dwy 
fenyw, Ann Pettitt a Karmen Cutler, y 
daith hir ar droed yng nghegin Ann yn 
Llanpumsaint gyda'r bwriad o alw sylw'r 
cyhoedd at y ffa ith fod Taflegra~ 
Cruise niwclear-arfog yr UD yn mynd 1 
gael eu lleoli yn Ewrop. Dyna gychwyn 
ymgyrch anghyffredin, yn nghyd-destun 
ehangach· brwydr yn erbyn cynlluniau'r 
llywodraeth am genhedlaeth newy~d ~ 
orsafoedd ynni niwclear, ymdrech1on 1 
gladdu gwastraff niwclear mewn tyllau 
yn y ddaear yng nghefn gwlad, a thyndra 
cynyddol rhwng yr Undeb Sofietaidd a'r 
'Gorllewin' don ysbrydoliaeth Thatcher/ 
Reagan ac , wrth gwrs, y mudiad 
ffem inyddol oedd yn prysur 
flodeuo.Ychydig iawn o sylw gafodd y 
daith e i hun yn y wasg er gwaethaf 
ymdrech ion y trefnwyr . Cafodd y 
cerddwyr eu croesawu a'u I letya ar y 
ffordd mewn neuaddau eglwys, tai 
cwrdd ac yng nghartref i cefnogwyr -
eglwys a chapel , aelodau'r Blaid Lafur, 
Crynwyr ac eraill. Pan gyrhaeddon nhw 
Greenham, cadwynodd rhai ohonyn nhw 
eu hunain wrth y Brif Glwyd, cytunodd 
y menywod i sefydlu Gwersyll Heddwch 
- ac mae'r gweddill, fel maen nhw'n 
dweud, yn 'hones' . Adroddir y stori 
mewn gwahanol ffyrdd gan bob un o'r 
cannoedd o f iloedd o fenywod a 
ymwelodd c'r gwrsyll, aros yno, gweddio 
drosto , a chefnogi'r gwersyll a'r 
gweithredu a ddigwyddodd yno. 

Er ein syndod, cawn, wrth symud 
o gwmpas yn e in bywydau, bod ein 
chwiorydd Greenham, eu cyfeillion , 
perthnasau, plant ac wyrion yn dal i fod 
ym mhob man ac yn teimlo eu nerth. 
Ugain mlynedd yn ddiweddarach, mae'r 
rheini ohonom oedd a phlant ifanc bryd 
hynny yn mynd yn neiniau, ac mae ein 
hofnau am ddyfodol y babanod hyn a'u 
plant hwythau hyd yn oed yn fwy na'n 
hofnau yn y 1980au. Cydnabyddai 
Mikha i I Gorbachev ym 1989 fod 
protestiadau Greenham wedi cyfrannu 
mwy nag ychydig tuag at drone Wal Ber
lin. Mae'r cyn-Lynghesydd UD, Eugene 
Carro ll yn ddiweddar wedi tanlinellu 
te imladau'r sefydl iad am Greenham 
drwy alw am brotestiadau 'Greenham 
newydd' yn erbyn cynlluniau Amddiffyn 
Taflegrau' yr UD. Na, wnewch chi ddim 
lladd yr Ysbryd. 

Jill Stallard 
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Pig ion y Newyddion Powys yn tynnu nol o'r Fforwm Ddi-Niw 
1 C Mae Powys, un o ' r awd urdodau lleoJ C 8ar 

argo ~arwol ger glannau Cymru . ... l"l br~d_frydigei gefnogaeth i fudiad yr Arct:tYaf 
Mae r a wd urdoda u yn y sw· d. d. <lQWY_,s D1-mwclear yn y gorffennol, wedi rhoi' Oedd 

ailddech d f is ir we I ~ I d G d . h rgora . 
rau an on gwastraff niwclear i B dai fwy fod yn ae o o ym e1t as yr Awdurdod ~' 

na blwyddyn d .. , s . . ry n, •. . l au i)j. 
. we 11 r w1sd1r roi' r gorau i ddanfon '1 mwc ear ~ 

rhodenm tanwydd · 1 . 'Ne-, 
Sellaf Id f . . mwc ear hesb I waith ailbrosesu Os ydych yn byw ym u 
Niw ie pan eirmadodd Arolygaeth yGorsafoedd ·. (). .: ~ Mhowys, da ch i, sgrifennwch at . 

~~arbrosesaudiogelwchesgeulus. Llwyddodd ~ ~'t°l Cynghorydd a Chadeirydd ac Arwein th 
~el redwyr G~eenpeace __ i oedi'r confoi drwy eu r .. N,wc; Cyngorifynegieichpryder.Amfwyosyniidad y 

wyno eu h unam wrth Iona u yn cludo' r rhodenni ond · · · chysylltiadau, gweler tud. 13. ua bu~~:r _d;aw, ~ludwyd y saith rhoden ar fwrdd Uong O Llongau -r:anfor - hyll a hyllach 
11 

. 1 ellafield drwy For Iwerddon. Disgwylir saith 
14 

wyth_mwcleararallo'rSwisdirihwyliodrwyForiwerddon Ar ddechrau Mehefin dim ond un o Iongau tani 
cyn rn1s Mawrth nesaf. ' hunter-killer' dosbarth Trafalgar y Llynges Frenhinol oed~ 
Cofio Chernobyl yn weithredol. Yrn mis Mai, hwyliodd HMS Tireless, y llon 

danfor niwclear a dorrodd lawr a threulio blwyddyn J 
E Yrn rnis Ebrill, defnyddiodd ASE Plaid Cymru Jill harbwr Gibraltar, yn des tun dadlau mawr, yn ol i Brydain. 

vans achlysur pymthegrnlwyddiantyddamwain niwclear Roedd y prif atgyweiriadau wedi eu cwblhau, ond roedd 
Y!1Chem~bylialwaryrUndebEwropeaidd iddysgugwersi problem yn dal i fod gyda falf yn ycylched oeri, nad oedd 
0 r drychmeb. Dywedodd wrth gynhadledd i'r wasg ym wedi cael ei thrwsio. Ar ol ychydig oriau dychwelodd i 
M~sel: . "Yn fy etholaeth fy hun, Cymru, wedi 'r llygru yn Devon port ar gyfer y gwaith atgyweirio y disgwylir iddo 
sgil try~hmeb Chernobyl, mae 147 o ffermwydd yn dal i Jod dan gymryd rhai wythnosau. Bydd y llynges Brydeinigynawr 
gyfyngiadau; ":ae 212 '!11n gyfyngiadau rhannol, ac mae rhyw yn cymryd 12 o'r llongau tanfor 'hunter-killer ' hyn allano 
180,000oddefcndyndalifoddangyfyngiadauareusymud. Buwyd wasanaeth i' w haddasu yn sgil y nam cyffredinol a 
yn_ monitro': defaid am ymbelydredd yn barhausers 15 mlynedd ... ddatgelwyd gan dranc Tireless. 
Nidpwerniclearyw'ratebinewidiadauhinsawdd.Nidywpwer . Mae'r trafodaethau am dynged adweithyddion 
niwclear fel ffynhonnell cynhyrchu trydan yn cynhyrchu C02 ond mwclear llonga u tanfor niwclear wedi tanlinellu diofalwch 
m~'r cylch

1 

tanwydd niwclear1:(Y' gwneud -y cloddio am danwydd a diffyg gweledigaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn (JIA). 
niwclear a r broses gyfoethogi yn ogystal a'r gwaith O adeiladu Mae' r llongau sy'n dirywio yn dal wedi eu hangoriar hyd 
gor:afoedd niwclear, cludiant a chael gwared a gwastraff. Dimond glanna u afon Tamar (Devon port) ac yn Fas lane. Carai' r WA 
ar ol 7 -10 mlynedd y bydd gorsaf ynni niwclear yn cynhyrchu 'gael ~a red'_ o' u problem ymbelydrol mor rhad ac mor 
trydan a lefelau is o allyriant C02 y kW awr na gorsaf yn rhedeg ~flym a p~osib. Clywyd si:on fod Trecwn yn Sir Benfro wedi 
arnwy ... dywawgrymu maipwerniwclearyw'ratebi newidiadau eiglustnod_1 fel unsafle storiodros-dro. Mae CNDCymrua 
hinsawdd ddim yn mynd i'n hachub." Chynghrai~ Wrth-niwclear Sir Benfro wedi mynychu 

Ardd ydd Chernobyl, cyhoeddodd CND Cymru, FoE ymgynghonad ISOLUS (Storio Llonga u Tanfor Diddefnydd 
Cymru, Greenpeace, Cynghrair Wrth-Niwclear Cymru a Dros Dro) Y WA sy'n dal i fynd rhagddo a enwodd Loch 
Pohl Atal Wylfa B (PAWB) dda tganiad yn galw am ga u Wylfa Ewe ger Aultbea, Swydd Ross fel safle posibl lie gellid storio 
sy'n dal heb gaelcaniatad i ailagorwedi i' r orsaf gael eichau deunyd?. ymbelydrol o longa u tan for wedi eu 
gan Arolygaeth y Gorsafoedd Niwcelar ym mis Ebrill 2000. dadgomisiyn u . Mae Cyfeillion y Ddaear yr Alban yn 
Dywedodd Jill Stallard o CND Cymru: "Mae trychineb ddrwgdybu~ iawn, fel Y dylent fod, o ganlyniadau unrhyw 
Chernobyl wedi gadael un o bob trio blantyn Belarws yn sal ac ym~ghonadau ISOLUS,sy'n honni bod ynsensitif i farn 
wedi llygru rhannau helaeth o Belarws, Gorllewin Rwsia ac Ukrain. fWP'.a u pwyso arngylcheddol. Dywedodd llefarydd Cyl)I: 
Maeailgychwyn Wylfayn rhyberyglus.Maepwerniwclearwedi Ma~ n ymddangos yn glir rnai'r unig gyfiawnhad dros 
chwythu ei blwc, yn anghynaliadwy ac yn sicr, nid dyma'r ffordd ystyned safle ger Loch Ewe yw ei fod yn cael ei weld gan yr 

awdurdod_au fel rhywle pell i ffwrdd ac efalla1· na fyddai'n 
ymlaen i Gymru ddi-niwclear." c 

. reu ctmamt_ 0 _ad waith gan y cyhoedd." Stori gyfarwydd 

Trecwn 
Mae'n debyg fod hen safle 8 milltir sgwar y 

Weinyddiaeth Arnddiffyn a werthwyd i gwmni Omega Pa
cific am bris bargen o £32.3,000 ac addewid o waith i bobl 
leol bellach yn werth miliynau lawer Oherwydd anghydfod 
ymhlith ei reolwyr, mae Omega Pacific wedi gwneud 
datganiadau diweddar sy'n gwrthddweud ei gilydd am ei 
fwriad o storio gwastraff niwclear lefel ganolradd yn 
Nhrecwn. Fodd bynnag, y newyddion diweddaraf yw fod 
cwmni o'r Almaen yn bwriad u prynu' r safle a'i ddefnyddio 
ar gyfer 'ailwampio' arfau. Yn sicr nid y ma th o ddiwydiant 
y byddai CND Cymru wedi gobeithio amdano yng 
Nghymru, ond gwyddom ddigon erbyn hyn i beidio a 
chredu dim nes i ni ei weld! 
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pe enmg Prydain. 

d _Y cweStiwn nawr yw ble i storio 27 cynhwysydd 
a we1_thydd. gwag ond llygredig (yn cynnwys Tridenl)
Matenon era ill cysylltiedigyw ailwampio llongau tanforTn· 
~~~t a fydd yn creu gwastraff nawr a gwastraff yn 

iweddarach, a' r syniad gwarthus y gall cyrff y llongau 
fynd yn fetel sgrap. Meddai Di Macdonald o' r Gwasanaelh 
Gwybodaeth !;1iwclear:" Rhaid dodo hyd i ateb i'r brobJern 
hon, ond dyla1 r rneini prawf gynnwys atal cynhyrchu m1"'/ 
0 wastr~ff llongau tanfor drwy ddod a'r rhaglen I)osbart~ 
Astute I ben a phe"d• , h ., . . t ndeb1 

.. 
1 I 10 a r 01 r pro1ect stor10 ar gy u ''fl 

rmma u gwneud-elw". Ni chafodd safleoedd eu hen WI 
enda~tar gyferstorio, er bod Rosyth Devonparta 13arroW 

yn lleohadau tebygol. ' 



Diwedd Dounreay fel gwaith niwclear 
Mae _dyddiau Dounreay fel gwaith ailbrosesu 

gwastraff ~1~clear yr Alban wedi clod i ben, ac ataliwyd 
cytundeb 1 ailbrosesu 25 tunnell fetrig o wastraff niwclear 
gan Brian Wilson, syd~ newydd ei benodi'n weinidog ynni 
y DU. Yn lie hynny, ca1ff y plwtoniwm marwol ei storio ar y 
safle am saw! degawd. Cafodd UKAEA, asiantaeth y 
llywodraeth sy'n rhedegy gwaith, ac uwch swyddogion yn 
yr Ad ran Fasnac~ a Diwydiant yn Llundain eu synnu'n llwyr 
gan y cyhoedd1ad, gan eu bod hwy wedi mynnu yn y 
gorffennol yd ylai' r ailbrosesu fynd yn ei flaen. 

Mae wedi synnu llawer yn y mudiad gwrth-niwclear 
h~fyd sy'n pryd:ru am gefnogaeth hysbys Wilson i ynni 
niwclear. :v1ae ailbrosesu, sy'n golygu toddi'r gwahanol 
ddefnydd1a u mewn gwastraff niwclear a' u gwahanu drwy 
dd ulliau ~e~e~l, yn llygru' r mor a' r awyr agymbelydredd. 
Mae gwe1mdogion amgylchedd Den mare a Norwy wedi bod 
yn annog y llywodraeth Brydeinig i beidio a pharhau i 
ailbrosesu am fod hynny'n llygru eu glannau hwythau a 
gwastraff ymbelydrol. Mae Dounreay wedi mynd yn sym
bol pwerus o'r waddol fudr a pheryglus rydym yn ei gadael 
i genedlaetha u i ddod . Mae bellach ararothwy proses a fydd 
yn costio mwy na £4 biliwn i drethdalwyr ac yn cymryd o 
leiaf 60 mlynedd, yn ylle cyntaf. Ynawr, dylai Wilson fynd 
a'i bolisi i Sellafield sy'n llygru arfordiroedd a thir yr Alban, 
Lloegr a Chymru a'i wastraff niwclear. Cofnodwyd llygredd 
ymbelydrol o Sellafield mor bell i fwrdd a Chanada. 

Clwster Canser ger Pldbury 
Saif gorsaf ynni niwclear Oldbury yr ochr draw i Afon 

Hafren i Gas-gwent. Darganfuwyd un o glystyrau canser 
mwyaf arwyddocaol Prydain ymhlith plant yn byw yng 
nghyffinia u' r orsaf ynni niwclear Mae ymchwil newydd gan 
Dr. Chris Busby wedi dangos fod pobl sy' n byw yn agos i' r 
afon ddwywaith yn debycach o farw o ganser na phobl 
mewn ardaloedd eraill, Mae plant yn ycylch 11 gwaith yn 
debycach o gael lwcemia. Dywedodd Dr. Busby, sydd hefyd 
wedi cynghori llywodraeth Iwerddon ar effeithiau radio
niwclidiau ym Mor Iwerddon ar iechyd: "Darganfyddwyd safle 
clwster lwcemia plenti;ndod newydd. Mae'r lefel uchel o lwcemia 
myeloid yn awmgrymu mai ymbelydredd yw'r achos." Micha~l 
Holmes, ASE de-orllewin Lloegr, a gomisiynodd yr ymchwil. 

Mae'r Ymgyrch Ymbelydredd Lefel-
~ Isel yn annog pobl i sgrifennu at 
~ ASau yngalw am gyhoeddi ffigurau 
lewcemia o bob rhan o Brydain, fel y gellir creu darlun llawn 
o' r sefyllfa. 

BNFL yn y llys dros Hinkley 
Cafodd BNFL Magnoxddirwyo£100,000 ynsgil achos 

llys am ollwng dos beryglus o wastraff ymbelydrol i mewn i 
For Hafren ym 1999. Y rheswm am hynny oedd methiant i 
gynnal a chadw hidlenni. Ni hysbysodd y gweithredwyr 
Asiantaeth yr Amgylchedd o'r digwyddiad. Gadawyd i 
Cesiwm 137, ymhlith radio-niwclidiau eraill, ddianc i'r aber. 
Maegan Cesiwm 137 'hanner oes' o 30-mlynedd, ac mae'n 
effeithio ar ycyhyra u a' r organau cenhedlu yn enwedig. Mae 

Profion WH arYmladdwyrTan cynlluniau ar gyfer dadgomisiynu'r orsaf Magnox yn 
Mae Undeb yFrigad Dan yn pryderu am eiaelodau Hinkleyyn mynd yneu blaen. 

sydd wedi bod yn agos at Wraniwm Hesb (WH) llosg. Mae Yn ddiweddar, enillodd BNFL gyfanswm o 36 o 
unrhywymladdwyrtansydd wedibod yngnghyffiniauWH wobrau Ro SPA (Y Gymdeithas Frenhinol er Atal 
yn mynd i gael ei monitro am unrhyw ddrwgeffeithiau. Mae Damweiniau) am ddiogelwch. Bob diwrnod gofalus, wrth 
WH yn cael ei ddefnyddio mewn lifftiau yn ogystal a mewn i'r gweithwyr gario eu sisyrnau'nofalus a'r pen miniogi lawr, 
arfau. Mae'n bosib fod meysydd saethu'r fyddin wedi eu golchi eu dwylo cyn cinio, a gofalu peidio a rhedeg yn y 
llygru a gallai ymladdwyr tan fod mewn perygl wrth ddelio coridora u, roedd gwaith ailbrosesu Sellafield BNFL yn 
a thanau gwair, yn ogystal a mewn ffatr'ioedd arfau fel prysur bympio 2000 miliwn galwyn o ddwr wedi ei lygru 
Glascoed, ger Brynbuga. Gwyddys fod Wraniwm Hesb yn agymbelydredd i mewn i For Iwerddon. Go dda RoSPA! 
un o'r Uygryddion yn SM Llanisien, sydd yn cael :i~ -,11~ ManylionpellachganShutHinkley, Jim 
ddadgomisiynu ar hyn o bryd. Yn y cyfamser, ym m1s~We-Ji~!_) ~uffy, 01984 632 109 neu Valerie: 
Gorffennaf, a taliodd y Gweinidog Amddiffyn Lewis Moonie val.stophinkley@care4free.net 

brofion ar arfau yn cynnwys WH ar feysydd saethu yn Trawsfynydd 
Kirkcudbrightshire yn wyneb pryder y cyhoedd am yr M 

ae BNFL wedi cyhoeddi eu bod am sefydlu llwybr 
effeithiau ar iechyd pobl leol. ymwelwyr newydd er mwyn i ymwelwyr fedru gweld peth 

o'r gwaith dadgomisiynu. Bydd gwaith o'r fath yn creu 

Dwyn y llywodraeth Brydeinig 
ger bron Tribiwnlys 
Mae Iwerddon am fynd a' r llywodraeth Brydeinig ger bron 
tribiwnlys rhyngwladol dros gynlluniau i agor Y ~aith 
ailbrosesu tanwydd ocsidau cymysg (MOX) yn Sellafield. Yn 
ol Iwerddon, cadwodd y llywodraeth Brydeinig yn 61 
fanylion y gwaith MOX, yr oedd ar Iwerdd_on eu hangen ~r 
mwynasesu'rcyfiawnhad dros agory ~a1th. Mae :rydam 
Wedi hawlio fod y wybodaeth yn gyfrmachol. Mae r ac~o~ 
yn cael ei ddwyn o clan gonfensiwn~ OSPAR yn ymd~m.,a 
llygredd yn ngogledd-ddwyrain Mor Iwerydd. Rh_a1d 1 r 
ddwywlad geisio cymodi cyn i'rTribiwnlys fynd yn e1 flaen. 

perygl newydd o ronynnau o lwch ymbelydrol yn yr 
amgylchedd o gwmpas yr orsaf. Mae Pare Cenedlaethol Eryri 
yn dal i ddisgwyl am ail gais am gania tad cynllunio am eu 
cynigion dadgomisiynu. 

Seland Newydd 'anymosodol' 
Mewn naid o ddychymyg a gweledigaeth, mae Seland 
Newydd wedi cael gwared o'i hawyrlu fel uned ymladd. 
Bellach, mae' r awyrlu yn cynnwys chwe hen awyren 
gwylio'r glannau ac awyrennau cludiant. Mae peilotiaid yr 
awyrlu wedi rhybuddio y byddant yn awr yn ceisio gwaith 
cyflog 1!1ewn gwl:dydd tramor! Bwriedir cwtogi ar y llynges 
hefyd, 1 dd wy ffngad a dwy long amddiffyn pysgodfeydd. 
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Twyll Taflegrau Cenedlaethol 
Pan fydd project yn cael ei wthio yn erbyn synnwyr 

cyffredin, mae bob amser werth edrych am resymau cudd 
a thwy~l_- ~ae' r_ FBI, a~ ~ais 53 aelod o'r Gyngres, yn 
ymchw1ho 1 homada u d1frifol o d wyll a chuddio' r ffeithia u 
yn Rhagle~ Amddiffyn Taflegrau Genedlaethol (yr UD)'. 
Mae_ Dr. N~ra Schwarz wedi haeru i' r contractwyr arfau 
ffug10 profion y system, a'i diswyddo hi pan brotestiodd. 
Mae ~rbenigwr ar daf!egrau, Dr. Theodore Posto!, yn 
~aw!:o Y bydd y system yn gweithredu 'twyll cymhleth 
1awn . Mae llawero gefnogwyrmwyafbrwd NMDwedi 
derb~ 'cyfraniadau' anferth gan ydiwydiantarfau. Mae'r 
Ys~~fe~nydd Amddiffyn' Rumsfield ar fwrdd y Ganolfan 
Pol~1 ~10gelwch, un o'r sefydliadau syniada u blaenllaw o 
bla1d Star Wars' sydd wedi ei gyllido' n hael gan 
wneuthurwyr arfau. 
(Hysbyseb a osodwyd yn y New York Times gan California Peace Ac
tion.) 

Dilyn Chevaline a Trident 
Mae'r holl ergydion niwclear Chevaline, a osodwyd 

ar daflegrau Polaris yn y 1960au wedi cael eu syrnud 
bellach o East Anglia (RAF Mar ham a Honington) i' r ffa tri 
arfau niwclear yn Burghfield i gael eu dadgomisiynu. Mae 
Nukewatch wedi bod yn monitro cludo'r ergydion hyn 
ers mis Hydref 1998. Mae Nukewatch East yn bwriadu 
dathlu cwblhau gorchwyl Gwireddu Dinasyddion arall. 

Mae'r gwaith o fonitro ergydion Tridentyn parhau. 
Bu cryn dipyn o ddicter lleol pan ddaeth yn hysbys fod 
confoi ym mis Mehefin yn cario hyd at chwe ergyd 100-
kiloton wedi eu cludo ar hyd ffordd ddiarhebol o beryglus 
yr A66 o Scotch Corner i Penrith yn hytrach na dilyn y 
teithlwybr arferol. Roedd yr ergydion yn cael eu cludo o 
Burghfield !le maen nhw'n cael eu cydosod i Coulport, !le 
maen nhw'n cael eu storio cyn eu gosod ar longau tanfor. 
Dywedodd ymgyrchydd Nukewatch, Andrew Gray: 
"Gwyr unrhyw un o Ogledd Swydd Efrog neu Ogledd-ddwiJYain 
Lloegr mor beryglus yw 'r A66 ac mae meddwl fod loriau yn cario 
cymysgedd farwol o blwtoniwm, tritiwm a ffrwydron ar hyd y 
ffordd honno yn wirioneddol frawychus." 

r----------

Gorsafoedd ynni 
niwclear newydd? 
Mae British Nuclear Fuels Limited (BNF_L) 

d . nhyrchu cynllun corfforaethol 1 we 1 cy . . 
1 adeiladu saith gorsaf ynm mwc e~r 

newydd ar safleoedd gorsafoedd ~m 
niwclear presennol ym Mhrydam. 
Dywed ei fod am wneud ~yn er 
mwyn cyfrannu at ymrwymiad y 
!lywodraeth i leihau cynhesu byd
eang. Nid yw'n dweud gair am Y 
problemau ynghlwm wrth 
ynhyrchu tanwydd niwclear, dadgomisiynu 

!dweithyddion, neu storio' r holl wastraff niwclear a 
gynhyrchir. Byddai'r gorsafoedd ynni' n defnyddio 
tanwydd ocsidau cymysg (MOX) ~ d_ywed BNFL fod 
ganddo' r cynlluniau angenrhe1d1ol. Mae am i'r 
llywodraetyh warantu y gellid adeiladu' r gorsafoedd 
fel rhan o un raglen barhaus heb ymchwiliadau 
cyhoedd us a heb fod angen cyfranogaeth y cyhoedd 
ac asesiadau affaith amgylcheddol. 

Yn wyneb datganiad Maniffesto Etholiad 2001 
Llafur newydd fod "egni niwclear ar hyn o bryd yn 
chwarae rhan bwysig mewn sicrhau amrywiaeth ein 
ffynonellau cynhyrchu trydan", rhaid i ni sicrhau fod 
y llywodraeth yn cael gwybod am ein gwrthwynebiad 
i gynlluniau BNFL. 

Er mwyn lleihau problemau cynhesu byd-eang 
a sicrhau amrywiaeth o fewn ein diwydiant cynhyrchu 
trydan, rhaid i ni annog y llywodraeth i fynd ati o ddifrif 
i hyrwyddo systema u egni adnewyddad wy di-lygredd. 
Roedd adroddiad ym 1990 gan yr Ad ran Egni yn cytuno 
fod cost cynhyrchu trydan drwy ddefnyddio ynni'r 
tonnau yn hanner cost cynhyrchu trydan ag ynni 
niwclear (heb hyd yn oed ystyried costau 
dadgomisiynu a storio'r gwastraff sy'n gysylltiedig ag 
ynni niwclear). 

Cofiwch rnai ni yw cyflogwyr ein ASau a'r 
llywodraeth. Rhaid gwneud iddyn nhw wrando ar ein 
hofnau a'n dymuniadau. 

Rod Stallard r,..enywod Greenham 
~n dal i gerdded. . . . 

Mae Karmen Thomas ac Ann Pettitt yn nod, uga1nmlwydd1ant Taith 
Menywod dros fywyd ar y Ddaear o ~aerdydd i Green~am ?rw_y g~rdded 
drwy Anialwch Namibia rhwng y 9fed a r 15fed 

1
0 Hy~ref I god, ar,an I r Grwp 

Cynghori ar ffrwydron (Tir). Elusen yw ho~ sy n clir10 ffrwydron tir a helpu 
bi gyffredin i ailadeiladu eu cymunedau or ol cael eu dal yng nghanol gwrthdaro 

~~eisgar. Mae'r ddwy fenyw wedi galw syl~ at y cysylltiadau rhwng natur 
anwahaniaethol arfau niwclear a f~rw_Ydron t1r. . . 

Cynhaliwyd arwerthiant o beint1adau a lluniadau Ann, ~luniau a_ dynnwyd ar .. 
deithiau yn Iwerddon, Morocco a gartref yng Nghaerfyrdd1n ym m1s Mehefin. Gwerthodd gop·iau hefyd 0 

f sluniau O dynnodd yn ystod arhosiad o ddwy wythnos yng Nghomin Greenham ym 1984 0 chyfres o chwe 
ff~tograff hynod bwerus g?n .Olivia Elliot. . i 
Mae Ann O Karmen yn gobe1th10 y .bydd aelodau CND Cymru am gefnog1 eu taith Namibiaidd drwy eu nodd · 
Mae'n bosib fod rhai cop·iau o lun1au Greenham or gael o hyd. I gyfrannu arian neu am fwy O wybodaeth, j 

~foniw~0155~84671/0126~2621~------------ ~ ----------
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Bomiau clyfar a thra:nc sancsiynau clyfar 
Mae wyneb bythol-gyfnewidiol rhyfel yn gorfod newid ei ffurf beunydd i barhau. Sancsiynau clyfar yw'r 

ffurf ddiweddaraf o ryfel. 

Wrth i mi sgrifennu'r adroddiad yma, mae hanesion yn dod i law am y cyrchoedd bomio clyfar , , 
diweddaraf ga~ awyrennau rhyfel Prydain a'r UD yn erbyn Irac. Digwyddodd yr ymosodiad ar Qadha Ta_lla far 
yn ngogledd Nm:va (ardal Gristnogol yn bennaf) ar y 19eg o Fehefin. Ymosododd yr awyrennau ar gae pel
droed gan !add tn-ar-hugain o bob! rhwng pedair a 30 oed ac anafu unarddeg arall. Collodd un menyw bed war 
mab. Hon_ yw'~ bennod ddiweddaraf yn y cyrch bomio mwyaf a mwyaf dinistriol yn hanes y byd yn erbyn 
targeda~ ,s~deiledd allweddol fel gweithfeydd triniaeth dwr a chynhyrchu trydan. Gwneir hyn yn waeth byth 
gan effe,th,au bron unarddeg mlynedd o esgeulustod a achoswyd gan sancsiynau. 

. Yn Y :~famser, _mae Prydain yn ceisio sicrhau y bydd Hai o blant Irac yn goroesi'r sancsiynau drwy eu . 
ha11fedydd,o ~ sancs,~~u c!yfar a gwneud yn siwr na fydd llacio ar y gwaharddiad llwyr ~ron_ar Y ?~ddsodd, 
tramor mae e, angen 1 a1lade1ladu isadeiledd ac economi Irac. Ar 61 methu yn eu hymdrech1on 1 wth,o r drafft 
bender~iad Prydeinig drwy Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, llwyddodd cynrychiolwyr yr LJ? a 
Phryda,~ 1 ddarbwyllo'r Cyngor Diogelwch i gymeradwyo estyniad o fis i'r rhaglen Olew am F':yd, yn ~le r 
chwe m,s arferol. Gwnaeth Dirprwy Weinidog Tramor Rwsia, Sergei Ordzhonikidze wrthwynebiad Rws,a yn 
glir, a datgan: "r-:1i allwn gytuno ii drafft benderfyniad o'r fath ... Yn ei hanfod, mae'n rhewi'r sefyllfa bresennol, 
gan gadw sancs,ynau gyda chanlyniadau annerbyniol i bob! ac economi Irac yn niffyg unrhyw gamau tuag at 
ddiarfogi." Mae'r bygythiad gan Rwsia i nacau'r mesur yn golygu na fydd yr UD a Phrydain yn bwrw ymlaen 
ii'r penderfyniad hwn. Mae pryder difrifol yn awr, os na bydd Cyngor Diogelwch y CU yn mabwysiadu polisi 
sancsiynau sydd wrth fodd yr UD a Phrydain, y byddant yn dilyn polis'iau unochrog mwy milwriaethus fel y 
gwnaethant ym mis Rhagfyr 1998. 

Fel y dywedodd y cylchgrawn, ceidwadol fel arfer, yr Economist: "Mae polisi Prydain o sancsiynau clyfar 
yn cynnig asbrin lie mae angen llawdriniaeth".1 Roedd gormod o eitemau yn cael eu gwahardd yn y cynnig 
newydd. Er bod yr Ysgrifennydd Cyffredinol wedi galw am i'r rhestr o eitemau a ganiateir i gynnwys popeth 
nad yw ar y "rhestr 1051" fondigrybwyll o eitemau defnydd-deublyg posibl, y gallai fod angen eu monitro neu 
eu gwahardd yn llwyr,2 roedd y cynnig newydd yn cynnwys rhestr 30-tudalen newydd o eitemau 
gwaharddedig na chafodd aelodau' r Cyngor Diogelwch ei gweld hyd yn ddiweddar.3 

Ar hyn o bryd, mae gan yr UD a Phrydain werth $3.71 biliwn o nwyddau wedi eu 'rhewi' , i'w hatal rhag 
cyrraedd pobl Irac. 4 Mae Ffrainc a Rwsia wedi blino ar gefnogi safbwynt yr UD ar Irac ac wedi blino dwyn 
costau economaidd y gyfundrefn sancsiynau. Ar hyn o bryd, mae 25% o'r elw o werthiant olew Irac yn cael ei 
ddargyfeirio i Gomisiwn Iawndal y CU (CICU) sy'n prosesu hawliadau am iawndal gan ddioddefwyr 
goresgyniad Kuwait gan Irac ym 1990. Un cwmni a ddioddefodd bryd hynny oedd Corfforaeth Petroliwm 
Kuwait y dyfarnwyd iddi $15.9 biliwn ym mis Hydref 2000. Maegan nifer o gorfforaethau trawswladol Prydain 
a'r UD hawliadau ger bron y Comsiwn hefyd.5 

Byddai cynigion Prydain wedi golygu y byddai 30% o'r elw o werthu olew yn cael ei ddargyfeirio i CICU.6 

Byddai hyn yn dwyn ymaith hyd yn oed fwy o' r refiniw y mae cymaint o' i angen ar Irac i ailadeiladu ei 
isadeiledd sylfaenol. Yn 61 Prydain, bwriedir i' r 5% ychwanegol hwn greu cronfa "iawndal i gymdogion Irac am 
golledion yn y dyfodol." Mae torwyr sancsiynau wedi helpu pobl Irac i gael triniaeth feddygol. Doedd y 
cyffuriau angenrheidiol ddim ar gael oherwydd sancsiynau ac roedd rhaid eu smyglo i mewn. Mae Prydain a' r 
UD bellach yn benderfynol o atal y fasnach draws-ffiniol angenrheidiol yma, a felly 
bydd angen talu iawndal i'r cymdogion. Mae Denis Halliday a Hans von _· ~ 
Sponeck, a ymddiswyddodd ill dau fel Cydgysylltwyr CU y Rhaglen ~~~~ 
Ddyngarol yn Irac fel protest yn erbyn sancsiynau, wedi cyhoeddi ~ r, · . 
datganiad i'r wasg yn ddiweddar yn dweud fod "sancsiynau clyfar" 
yn "tynhau'r rhaff am gorn gwddw dinasyddion cyffredin Irac". 

Y broblem gyda sancsiynau clyfar yw y byddent wedi 
effeithio yn yr un modd ar Irac ii'r bomiau clyfar yn ystod 
Rhyfel y Gwlff. P'run ai fod yr arfau'n dwp neu'n glyfar, 
bydd y targedau - pobl Irac - yn dal i farw. 

Dave Ro/stone 
1. Economist, 24 Chwefror 2001. 
2.14 Mai 2001, para 125, http://www.un.org1Depts/oip/reports/S200l_505.pdf 
3. http://dailynews.yahoo.com/h/ap/20010523/wVun_iraq__l3.htm1 
4. Adroddiad Ysgrifennydd Cyffredinol y CU 14 Mai 2001, para 18, 

http://www.un.org1Depts/oip/reporls/S200l _ 505. pdf 
5. http ://www.rnre.gov. br/acs/mterclip/j omais/selembro/wpos t28d .html 
6. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A58172-2001May21.html 
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Gweithredu parhaus 
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Mae'r yrngyrchu yn erbyn system arfau niwclear 
Prydain yn parhau'n ddi-dor yn yr Alban. Mewn 
gweithred yn y stordy arfau niwclear yn Coulport ar 
ddechrau Wythnos Weithredu Trident Ploughshares, 
achosodd pum gweithredydd gryn rwystr i waith y 
ganolfan drwy eu cloi eu hunain cyn newid shifft yn y 
bore bach. Restiwyd y pump. 

Ym mis Mehefin ataliodd grwp rhyngwladol o 
weithredwyr gwrth-niwclear gonfoi arfau niwclear o 
dair lori yn cario ergydion niwclear Trident a nifer o 
gerbydau cefnogol ar y ffordd rhwng Stirling a Dum
barton, a arweiniodd at restio 11 o bob! gan Heddlu 
Srathclyde a Chanolbarth yr Alban. Dywedodd llefarydd 
ar ran Nukewatch a oedd yn y llys i gefnogi' r 
gweithredwyr wrth iddyn nhw ymddangos yn y Bys: 
"Ers blynyddoedd, mae pobl leol wedi bod yn rhybuddio'r 
heddlu, y cyngor a gwleidyddion am ben;gl yr arfau dinistr 
torfol hyn a'r !faith eu bod yn cael eu cludo drwy Stirling yn 
rheolaidd. Does yr un ohonyn nhw wedi gwneud dim oll. Pan 
Jo dinasyddion cyfrifol yn gweithredu i alw sylw at beth sy'n 
digwydd, maen nhw'n cael eu gwahardd o'r ardal. Y bomiau 
ddylai gael eu gwahardd!" 

Mae'r achosion llys yn parhau, yn deillio o 
weithredoedd a ddigwyddodd ddechrau'r flwyddyn 
ddiwethaf. Mae pob achos yn gyfle i ymgyrchwyr 
ddadlau eu hachos . Treuliodd Mary Millington o 
Gasnewydd, Gwent wythnos yn y carchar ar 
gyhuddiadau yn ymwneud a gwrthod talu dirwyon a 
gawsai am ei gweithred ym mis Chwefror 2000. 
Meddai Mary: 
"Mae system arfau niwclear Prydain yn aflednais, yn anfoesol 
ac yn anghyfreithlon. Mae'n bygwth miliynau o ddinasyddion 
diniwed ac amgylchedd popeth sy'n byw ar y blaned hon, bob 
dydd. Mae'r paratoadau ar ryfel eu hunain yn llygru 'r ddaear 
ac yn creu braw a pharanoia rhwng y gwledydd ... Mae arfau 
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. le n cael eu dy_•feisio, eu hadeiladu a'i gosod y ntwc ar Y J' n eu I' 
fy 

· ac mae'n ddyletswydd moesol arnaif i nih, ie yn enw 1. • . -..,stro' 
paratoadau gwrthun hyn ar gyfer llofruddtaeth dorfol . ., r 

Wendy Lewis yn Y Llys 
Wendy Lewis o Fed was, de Cymru oedd 'rhif 1,. 

gael ei restio yn ystod y Gwarchae Mawr Yrn llli~ 

Chwefror. Bydd yn ymddangos ger bron Llys A d 
f d F d . d" . r al 

Helensborough ar y 12 e o e 1 we 1 e1 chyhudd 
darfu ar yr heddwch ac, yn rhyfedd ddigon, gwrthoo~ 
cael ei restio. Dywedodd Wendy wrth Heddwch: 
"Fi oedd un o'r rhai cyntaf i gael fy restio. Roeddwn wedi my d 
; ofyn i'm gwr, oedd wrthi'n protestio'n h~ddychlon, a oe:d 
e'n iawn, ac Je'm codwyd yn gorfforol (~dim yn rhy anodd, 
gan mod i'n 7 ston 10) yn canu, gan bl1smon, a aeth a Ji i'r 
cerbyd. Fe gydweithredais yn llawn a dweud wrtho fy modi 
yno er mwyn fy mhlant - Carwyn, 6, a Tad, 7. Cefais fy ngadw 
wedyn mewn cell ar fy mhen fy hun o 8 am tan tua 6 pm . 
Doedd e ddim yn brofiad braf ond beth yw 10 awr o ddiflastod 
o'i gymharu a'r peryglon a wynebir gan blant yng ngwledydd 
y Trydydd Byd sydd mor anffodus a chael eu geni'n lraciaid, 
Palestiniaid neu Serbiaid, neu ba wlad bynnag a ystyrir yn 
wladwriaeth anystywallt ar y pryd, ac felly'n darged dilys; 

arfau niwclear." 
~ Ymrwymwch,gweithredwchneu 

gefnogwch Trident Ploughshares: 
Trident Ploughshares, 42-46 Bethel Street, Norwich NR2 
lNR ebost: tpOOO@gn.apc.org (0845 45 88 366 ) 

Eglwys yr Alban yn cytuno fod cyfiawnhad 
dros brotestio di-drais 1anghyfreithlon1 

Mae Cynulliad Cyffredinol Eglwys yr Alban wedi 
galw am fwy o wrthdystio yn ol cydwybod - p' run ai 
bod hynny'n torri'r gyfraith ai peidio. Pasiodd gynnig 
sydd, yn ei hanfod, yn galw ar y llywodraeth i weithio 
tuag at ddadgomisiynu'r holl fusnes arfau. Yn ei 
Gynulliad Cyffredinol, dywedodd y Gwir Barchedig 
John Cairn~, offeiriad y plwyf yr effeithiwyd fwyaf arno 
ga_n brote~ti~dau Faslane ym mis Chwefror pan restiwyd 
saith gwem1dog, fod hyn yn rhan o draddodiad balch o 
ang~ydffurfio a oedd, yn y pen draw, wedi arwain at 
new'.d._Yn Ne Affrica o dan apartheid, roedd protestwyr 
wedi d~?ddef artaith a llofruddiaeth. "Mae' r eglwys wedi 
cefn?gi_r_!ath brotestiadau ers amser maith. Byddai'n 
drasiedi,_ 1 ~~bi, oni aU-yr eglwys ddeall fod cydwybod 
pob~ weithiau n eu gyrru i dorri'r gyfraith. Weithiau, 
mae r canlyniadau'n waeth na noson neu ddwy yng 
ngharchar Greenock", meddai. Rhybuddiodd Patrick 
Hodge QC, Procurad ur yr Eglwys y comisiynwyr Y 
byddent yn rhoi anogaeth i dorri' r g)riraith ond aethant 
yn eu blaen p'run bynnag. Dywedodd y Parch Alan 
McD?nald, cynullydd y pwyllgor, y gallai pob un o'r 
pedair ~long_danfor Trident gario dinistr cyfwerth a 7rJJ 
born H~roshi~a. Dywedodd fod cefnogaeth pobl ar Y 
protestiadau 1 safbwynt yr e 1 ,. · 'dooion yn e b f g wys a 1 gwem1 0 -

r yn ~r au niwclear wedi ei galonogi. Cefnogodd _Y 

~ynfyulhad waharddiad llwyr ar allforio arfa u gan Brydain 
e d . 

Nawr 'te, yr Eglwys yng Nghymru, beth aJI\dani?! 



Gwrthdystiad Star Wars yn Llundain 

Cynhaliodd CND Prydeinig bro test 'Na i Star Wars' 
yn Llundain ym mis Ebrill. Wedi gwrthdystiad a gwarchae y 
tu allan i Downing Street cerddodd yr ymgyrchwyr i Sgwar 
Trafalgar. Daeth pobl ynghyd o bob rhan o Brydain, gan 
gynnwys yr actor Emma Thompson, Caroline Lucas ASE, yr 
awd ur Iain Banks a Darth Vader ei hun (drwy garedigrwydd 
CND Ieuenctid a Myfyrwyr!). 

Aldermaston 
. Treuliodd cymysgedd o ymgyrchwyr gwrth

niwclear, yn cynnwys rhai o Trident Ploughshares, 
Gwersyll Heddwch Menywod Aldermaston a grwpiau 
CND benwythnos hir ym mis Mai X!1 cymryd rhan mewn 
gweithred yn erbyn ffatri arfau niwclear Aldermaston. 
Mewn ymateb, restiodd casgliad Hawn mor gymysg o 
heddluoedd 51 o bobl a chi - a chawsant eu chuddo o 
gamddefnyddio proses y gyfraith am ddwyn ffug 
gyhuddiadau, a ollyngwyd yn ddiweddarach. Awgrymodd 
ymgyrchwyr y dylai'r heddlu lleol ofyn cyngor heddlu 
Strathclyde, sydd a chryn brofiad o oruchwylio 
protestiadau Trident Ploughshares yn Faslane. 

~ I gael gwybod beth sy'n digwydd, 
cysylltwch a Trident Ploughshares, 42-46 Bethel Street, Nor
wich NR21NR ebost: tpOOO@gn.apc.org (0845 45 88 366) 
Gwersyll Heddwch Menywod Aldermaston d/o 157 
Lyndhurst Road, Worthing, Sussex 
(07808 553 778) 

Ploughshares Bara nid Bomiau 
Cafodd yTad Martin Newell a Susan van der H~jd~n 

illdau ei rhyddhau o'rcarchar aro~ cw_blhau chwe ~IS
O u 

dedfryd o 12 mis am achosi niwed 1 lon ~e':11 confo1 oedd 
yn cludo ergydion niwclear o RAF W1ttermg yn Swydd 
Caergrawnt. 
Mae'r ddau brotestiwr wedi derbyn cefnogaeth ysgubol 
am eu gweithred gan lawer o bob! o bob maes. D~edodd 
Y Tad Martin, "Roeddem wedi ceisio pob modd cyfr~ithlon fel 
sgrifennu at y llywodraeth, ond doedd dim ateb. Hed~1w, Y ~~l 
mae ar wleidyddion ei eisiau yw eich distaw~dd a eh trethz. 
gweler www.geocities.com/londoncathohcworker 
neu cysyllter a Ciaron ~ 
O'Reilly: (07947 569 577) ~ 

Wylfa wylofus 
Mae' r Wylfa, gorsaf ynni niwclear fwyaf BNF~~ 

bellach wedi bod ar gau am fwy na blwyddyn wedi 1 

asiadau diffygiol gael eu darganfod ar bibellau ag~r-~a~ 
BNFL, y cwmni sy'n perthyn i' r llywodrae_th, wed1 be10 e1 
go lied ion o £210 milliwn y llyne~d ar goll~ ~ynhyrch u yn 
Wylfa. Mae bellach wedi cyhoedd1yrhoffa11 r llywodraeth 
fynd yn gyfrifol am Magnox er mwyn iddo y~tau allu 
bwrw ymlaen a phreifateiddio. Bydda1 rhwym:d1gaet~au 
amgylcheddol dadgomisiynu'r hen ad w~1thydd10n 
Magnoxoedrannus yn rhy fawr i'r un cwmm masnachol 
eu hysgwyddo. Mae BNFL yn dal i fynnu y bydd Wylfa'n 
ailagor cyn hir ar al arolygiad gan Arolygaeth Y 
Gorsafoedd Niwclear (AGN). Ychydig iawn o wybodaeth 
sydd ar gael i' r cyhoedd am broblema u Wylfa. Mae' r AGN 
wedi gwrthod a teb ewes tiyl),a u am ~yflwr yr 
adweithyddion ac oblygiadau diogelwch_ ~1lgychwyn. 
Mae gweithwyr gwrth-niwclear yn ce1s10 anno~ Y 
Cynulliad Cenedlaethol i arwain y ffordd ar fatenon 
diogelwch niwclear, yn enwedig gan fod y llywodraet~ 
Lafur Newydd yn ymddangos fe pe bai o blaid ynm 
niwclear. Ym mis Tachwedd 2000 cytunwyd ar goncordat 
rhwng y Gweithgor Iechyd a Diogelwch a' r Cynulliad 
Cenedlaethol a dd ywedodd: 

"Mater i'r GID yw Diogelwch Niwclear, ond mae'n 
bwysig i'r Cynulliad oherwydd y rhan y byddai'n ei chwarae pe 
bai anap niwclear, ac oherwydd y cysylltiad rhwng diogelwch 
niwclear a diogelu'r amgylchedd, sydd yn fater i'r Cynulliad." 

Ni fyddai'n helpu llawer pe bai'r mater hwn yn 
mynd yn des tun cynnen bleidiol; y canlyniad pwysicaf o 
safbwynt iechyd cymunedau a'u hamgylchedd yw cau 
Wylfa a sicrha u nad adeiledir yr un orsaf niwclear newydd 
arysafle. 

~'Sgrifennwch at un neu fwy o'ch 

ACau. Gofynnwch iddyn nhw i bwyso ar Weinidog 
Amgylchedd y Cynulliad, Sue Essex, i drafod Wylfa a 
swyddogaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar faterion yn 
ymwneud a diogelwch niwclear. 
Cysylltiadau defnyddiol: Rod Stallard: (gweler Cysylltiadau 
tud.16) DylanMorganPAWB: (01248 750 218) Hugh Richards 
CWNC: (01982 570362) Bridget Woodman Greenpeace: (020 
78658248). 

Arolygiad troseddau rhyfel Kleine 
Brogel 

Ar Ebrill 16eg, roedd wyth o ymrwymwyr Trident 
Ploughshares ymhlith yr 850 o weithredwyr a aeth i mewn 
i wersyll awyrlu Kleine Brogel yng Ngwlad Belg lie cedwir 
arfau niwclear yr UD yn barod. Cafodd y weithred, a 
ddisgrifiwyd fel '~rolygiad Troseddau Rhyfel" ei threfnu 
gan Forum for Peace Action (cangen Fflandrys o War Re
sisters International) a For Mother Earth. Roedd cyfanswm 
o ~500 yn bresennol a'r bwriad oedd codi mater yr arfau 
hyn yn llysoedd barn Glwad Belg. Roedd cryn gefnogaeth 
wleidyddol i'r weithred. 

Mwy o wybodaeth o wefan 
For Mother Earth, sef www.motherearth.org 
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.Cymdeithas Cenhedloedd Unedig Cymru: Grwpiau heddwch ac amgylcheddol Yr 
gweithio i hyrwyddo rheolaeth ar arfau a diarfogi UD yn dwyn ~chosddyn he~byn Y

1 
Lhlynges 

Mae tri mud1ad he we a r amgy c edd Wed· 
Mae Cymdeithas yCenhedloedd Unedig(CCU) yn f . ofrestru hysbysiad 60-diwrnod yn erbYn 1 

h d h d . bi · cy uno 1 g LI B Y r ~ eg}:11gyrc air- ynedd 1hyrwyddoagenda ~ Canolfan Longau Tanfor Y ynges, angor, UDA 
dd1arfogi ~d~eang ar gyfer_yr 21ain ganrif. Mae (SUBASE, Bangor). Tram?wyddwyd Deddf 
CCU P~ydem1g yn mabwys1adu dull cyfannol o d · \., Rh iogaethau Dan Fygyth1ad (ESA) gan waith 
fynd a~,, yn dad la~ na ell_ir sefyd_lu rha~len real~ if ~. aih~:Vmpio'r Llynges ar gyfer uwchraddio taflegrau 
chynahadwy o dd1arfogi heh le1hau/d1leu tlod1, ~ff' @ NJrruDENT II (D-5) heb unrhyw ymgynghori o flae 
datblyg~ cyn~liadwy, diogelu' r amgylchedd a ~j ~ Mnaw 

O 
dan Ad ran 7(a) o'r ESA. Ers y penderfyniad~ 

chefnog1 hawliau dynol ym mhedwar ban y byd ~~. .i~I ]' llongau tanforTridentniwclear-arfogynSubase 
ac, yn yr un modd, na ellir dileu tlodi, datblygu ~ ljJf Beo 

1 
yn Connecticut, mae llawer mwyyn hysby; 

mewn modd cynaliadwy,diogelu'ramgylchedd na ~~ angor am beryglon y taflegrau a'r bygythiadau i'r 
chefnogi ~awlia~ dynol hebddiarfogi parhaus. Fel rhan d 'j ~wr gwybodaeth newydd hefyd yn dangos 
o gynllumau elem, cynhaliwyd Gwrandawiadau Diarfogi yng ~r a th. ;e ynyddol gan donnau anferth (tswnam'iau) a 
Nghymru yn Y gwanwyn. Roedd y gwrandawiadau hyn, d:~r ia f:ydd yn ardal Puget Sound. Mae'r glymblaid 

0 
gyda mwy na 60 yn cymryd rhan, yn Aberys~th, Bangor a fudiafa:S-ifil ynddi'i hun yn gyfeiriad newydd i'rymgyrch, 
Chaerdydd, yn hysbysu pobl am y matenon dan sylw a b 'th ' t y gallant Jwyddo i brofi fod diogelwch 
Phwysle· ·0 1 'th d d y a go e1 1an . 1s1 r angen am we1 re u ar ycy . n gynnar ym 1 h dd 1 , ystem Jongau tanfor Trident yn gwb) 
mis Gorffennaf, cynhaliwyd Lobi Ddiarfogi Seneddol pan amgy c e O a r 5 

ofynnwyd i ASau hyrwyddo a chefnogi mwy o weithredu ~nghfym~rus. r 
O 

wybodaeth cysyllter a Ground 
11 d h 1· f d' f . 1 ge nog1, neu am rago , 

gan Y ywo raet ar reo 1 ar au a 1ar og1. , Zero Center for Nonviolent Action, 16159 Clear Creek 
Er mwyn chwarae rhan yn CCU a r R d NW F ulsbo WA 98370 UDA. ~ 

Rhaglen Ddiarfogi, cysyllter a Goa f ' 
0 

@ nter org' Wtl ff. . . we an: www. gzce . gwe1thwra1g CCU Cymru, 
Helen Harris (01792) 869 267 

ebost: helen.unawales@commonwealth.net 

Wers ddisglair yng nghelfyddyd protestio 
Cyrhaeddodd y llwyth cyntaf o wastraff o' r Alma en i 

ddod i Sellafield ers tair blynedd Ddociau Barrow ym mis 
Ebrill wedi taith lawn-protestiadau o' r Almaen. Fe' i 
croesawyd gan ddau ymgyrchydd dewr. Cafodd Martin 
Forwood ei restio ar 61 ei gloi ei hun wrth glwydi' r dociau. 
Cymerodd ddwy ymgais gan ddwy frigad dan i'w ryddhau. 
Oedodd hynny' r cludo am awr a hanner o leiaf. 
Meddai' r 'Barrow Evening Mail': 
11 Fieser oedd gweld dim ond un dyn yn profi y gellir gi;dag 
ychydig fedr a phenderfyniad - a mymryn o ddiffyg sylw i'w 
dyletswydd gan yr awdurdodau - oresgyn popeth roedd y 
wladwriaeth rymus wedi gallu ei grynhoi ar yr achlysur hwn i 
sicrhau fod ei gargo dadleuol o wastraff niwclear yn symud yn 
ddirwystr. Yn ddi-os, roedd yn wers ~d!sglair rng ~g~elfyddyd 
protestio - a llwyddodd i ddal y rheim oedd I fod i sicrhau na 
fyddai dim byd chwithig yn digwydd yn hepian._" 

Gydag ailgychwyn cludo tanwydd mwclear h~sb 
yn 61 a blaen o dir mawr Ewrop, bydd 200 o fflasgiau 
eraill yn cael eu cludo ar long i Sellafield yn y pedair 
blynedd nesaf. Mae cludo' r deunydd ynddo' i hun yn 
fygythiad sylweddol i'r rheini ohonom sydd yn byw ar 

hyd y ffordd . ~Wei~ 
Yn enwedig os ydych yn byw ar lannau ~ 

Cymru, cysylltwch a Swyddfa lechyd yr Amgylchedd neu 
Swyddfa Diogelu'r Cyhoedd eich cyngor lleol a gofyn pa 
gynlluniau sydd ganddynt i ddiogelu'r amgylchedd pe un 
o'r llongau hyn sy'n cario deunydd niwclear yn cael 
damwain. Danfonwch gopi o'r llythyr ar eich cynghorydd 
lleol ac at Gadeirydd y Cyngor. Os oes arnoch angen cymorth 
gydag enwau a chyfeiriadau, cysylltwch ag CND Cymru 
(gweler Cysylltiadau tud. 16). 
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Sori! 
Ymddiheuriadau i Blaid Lafur Sosialaidd Cymru am i ni 
eu gadael allan o' n harolwg cyn-etholiad o bleidiau 
gwleidyddol Cymru. Ymladdodd y blaid chwe sedd yng 
N ghymru: Dwyrain Casnewydd, Islwyn, Merthyr Tudful, 
Llanelli, Gwyr a Phreseli Penfro. 
Safbwynt Plaid Lafur Sosialaidd Cymru ar y materion a 
drafodwyd ynHeddwch yw: 
1. Arfau Niwclear Prydeinig 
Dylid dileu pob arf niwclear ar unwaith. 
2. Ynni Niwclear 
Dylid cau pob gorsaf ynni niwclear a chyfleusterau storio 
ac ailbrosesu Sellafield ar unwaith. 
3.NMD 
Dy lid d ~ achos llys i weld a yw safloedd yr UD ym 
Mhr~d~m yn gyfreithlon. Ni ddylem ein gadael ein 
hunam 1 fod yn darged rheng-flaen i' r UD. 
4. Wraniwm Hesb 
Rydym yn llwyr wrthwynebu cynhyrchu, profi neu 
ddefnyddio arfa u' n cynnwys y deunydd yma. 
Dywed e~ ~a~iffesto: "Mae'r Blaid Lafur Sosialaidd we1i 
Y1:'_rwymo i dr~1 cleddyfau 'n sychau '. Byddem yn rhyddhau r 
~iynau_ a _wen_r ar hyn o bryd ar arfau angau a dinistr a''.1 

fny1dio I adeiladu/adnewyddu cartrefi, ysgolion ac ysbylm, 
ailadei~adu ein hisadeiledd diwydiannol, a chreu miliynau ~ 
swydd'.-yn ~nwys swyddi ar gyfery rheini sy'n cael eu cyfhgi 
yn y d1wyd1ant amddiffyn ar hyn O bryd." 
Am fwy O wybodaeth, cysyllter a'r Ysgrifennydd: Liz 
Screen, 3 Ffordd Waterloo, Caerdydd CF23 SAD 
Tel: 029 20 491144 

Karen Sin_clair AC Llafur De Clwyd , 
Carem ymdd1h~uro hefyd i' r Aelod Cynulliad Karen Sinclair sy ~ 
AC Llafur ac rud, fel y dywedwyd ar dudalen 3 o Heddwch rh1f 
2.5, yn Ddemocrat Rhyddfrydol• Roedd K o ddeuddeg 
AC a gef dd . · aren yn un !Tl 

. Ch nfrogo we1thred Trident Ploughshares yn Faslane y mis we or. 



Ymdrochi wrth y Filto-n Hilton 
canolfan Bwrcasu Arfau'r WA ym Mryste 

Mae Canol~an ~ Weinyddiaeth Amddiffyn (YvA) yn Fil ton Abbey Wood 
yn balas gwyn, disgla1r gwerth miliynau, lie mae' r WA yn gwneud ei gwaith 
P"'.rcasu a_r gyfer lluoedd arfog Prydain. Does gan Iawer o bob] ym Mryste 
dd1m_ syniad am swyddogaeth yr adeilad - mai dyma lie prynir arfa 
wraniwm hesb, arfau ar ~fer system longau tanfor niwclear Trident, ac '\ 

ADlABLO 
I MPoltT-EJt 

IIEASON 

arfau ymbelydrol era1ll a all ddinistrio bywyd am filoedd o 
1
, ·. 

flynyddoedd.P~nderfynodd y grwp Depleted Action Against Militarism and ://!/1/i!ilJ~/~~~ 
Depleted Uran,ium (D~MDU) drefnu ymweliad, i wneud pobl yn Ji;:;;~ i'; /II• 
ymwybodol O r cysyllhad rhwng adeilad y WA ym Mryste ac erchylltra ::;:.j:. 1

11 11'''' 
WH yn Irac a'r Balcanau. · !/1 I/ //!111 

th I d . . ! : I • //II I II@&~, 
Dae saw wsmohonomynghydarydydd.RoeddC_NDCyn-Luoedd ·'(., .di/!:· ~ 

Arfog BrystE~ yno, ynghyd ag a~lodau DAAMDU, protestwyrTrident Plough- \ · · . .' '-W"l~• 

shares, gweithred_wyr gwrth-mwclear, Crynwyr, ac aelodau o'r Blaid Werdd. . ...._,......__,,~rJ 

Cro_~~ placard1au am effeithiau WH a baneri'n protestio yn erbyn 'Star Wars' ar y · . 
rheilms isel wrth Y pwll add urniadol ar y ffordd fawr lie gallai mod urwyr eu gweld, a chanu corn i gefnogi. Tra chwaraeai 
trympedwr, dosbart~wyd ein taflenni i weithwyr y WA wrth iddyn nhw ddod o'u trenau. Dosbarthwyd taflenni eraill 
mewn canolfannau s10pa cyfagos. Yn ddiweddarach, rhedodd grwp i Iawr y ffordd a chrogi baner anferth ar bont ardraws 
y f~~rdd. "MOD - MINISTRY OF DEATH" meddai honno, gyda symbolau ymbelydredd du a melyn mawr y naill ochr i' r 
gemau. 

Tua wyth o'r gloch, ymunodd y Cynghorydd Ray Davies o Gaerffili a David Ro ls tone o Sir Benfro, dau o hen lawiau' r 
mudiad heddwch, ac ymgyrchwyr yn erbyn y sancsiynau ar Irac, a dau o Fryste a dringo dros y rheilins i mewn i'r ffos 
addurniadol sy'n hanner-amgylchynu adeilad y WA. 

Ymddangosodd heddlu'rWAa sefyll yno'n gwylio wrth i ni nofio ardraws yffos, yn llusgo baneryn dwyn ygeiriau: 
"MOD-Purchasers for Nuclear Death." Edrychai gweithwyroedd yn croesi' r bont i fynd i' r gwaith yn syn arnom wrth i ni 
glymu'r faner wrth y goleuadau diogelwch. Ar 61 nofio' n 61 a dringo i'r Ian, safasom yno'n crynu wrth roi cyfweliadau i' r 
cyfryngau cyn ei throi hi am y crochenaid agosaf o goffi poeth. Aeth y prif grwp ymlaen a' r cynulliad wrth y rowndabowt 
a chwblhau'rbrotesta phicnic. Cyn inigwblhaueincynulliad,chwaraeodd Dave Mowat,ein trympedwr, y'LastPost' wrth 
inisefyll yn ddistaw yn wynebu'rffordd brysur, a' n baneria' n placardiauo'ncwmpas. Roeddem yn teimlo ein bod 
wedi llwyddo i hysbysu pobl am swyddogaeth sinistr adeilad y WA ym Mryste. (Diau ei fod hefyd wedi galw sylw' r WA at 
rai o'r mannau gwan yn ei mesurau diogelwch!) Yn sicr, nid hon fydd y bro test olaf wrth Filton Hilton y WA. Gobeithio y 
bydd yr un nesaf hyd yn oed yn fwyo faint, a hyd yn oed yn fwyeffeithiol. Daliwch i wylio'r gofod yma ... 

Margaret Jones 

Mary Crofton (Mary-Milwyr-Mas) o Gasnewydd, Gwent 
Roeddem wedi ei chymryd hi'n ganiataol y byddai' r ymgyrchydd oes yma dros heddwch a chyfiawnder gyda ni ar 

27ain Awsti ddathu 20 mlwyddiant y daith enwogo Gaerdydd i Gomin Greenham a arweiniodd ar sefydlu Gwersyll Heddwch 
Menywod Comin Greenham ym 1981. Roedd Mary wedi ymuno a'r daith yng Nghasnewydd a cherdded gyda'r menywod, 
dynion a phlant cyn belled a Gwersyll yr UD yng Nghaerwent. Ond ar Fai'r 4ydd, bu farw Mary o drawiad ar y galon ar 61 
salwch byr. Roedd yn 82 mlwydd oed. Mae ei marwolaeth yn golled aruthrol i'r mudiad heddwch yn ne Cymru. 

Yn blentyn yn Limerick, cafodd Mary brofiad o galedi rhyfel yn agos adre wrth i'r Black and Tans ymladd a'r IRA yn y 
Rhyfel Cartref. (Byther y Sul Gwaedlyd, chwar_aeodd Mary ran ~ei~gar yn y Mudiad 'Milwyr Mas' - dyna sut gafodd ei 
llysenw.) Gan ffoi O briodas dreisgar daeth Mary 1 dde Cymru gyda 1 thn phlentyn, a chafodd waith yn Burghfield yn cydosod 
arfau yn defnyddio TNI Roedd yn feichiog ar y_pr~d a phan aned ei phedwerydd plentyn yn anabl, doedd dim amheuaeth 
yn ei meddwl hi nad oedd hynny o achos y cem1gohon. 

Gweithiodd Mary gyda'r Undebau Llafur a' r Gwasanaeth lechyd i geisio datgelu clwster lewcemia O gwmpas RAF 
Caerwent lle'r oedd TNT wedi cael ei ddefnyddio hefyd i gynhyrchu arfau. Roedd yn gwrthwynebu'r fasnach arfau ac arfau 
niwclear yn angerddol. Yn y 1980au bu'n gwrthdystio mewn llefydd fel Gr~enham, Molesworth a Burghfield. Brin flwyddyn 
yn ol, cymerodd ran yn y gwarchae ar SM Aldermaston a drefnwyd gan T~1dent Ploughshares. Ar 61 cwrdd a Mary ddim ond 
unwaith, fyddai neb yn gallu ei hanghofio gan ei bod mor gynnes a chared1g tuag at bawb, a' i st6r ddihysbydd O straeon am ei 

brwydrau hi ei hun. 
Doedd Mary ddim wedi tynnu n61 o'r frwydr mewn unrhyw fodd : rhwng lonawr ac Ebrill eleni, bu'n cefnogi dioddefwyr 

hiliaeth gyda Chynulliad Cymru yn erbyn Hili~eth a ~yn:c~odd gyfa,rfodydd ymgyrch ~ydg~~ernid_ Palesteina a'r Blaid 
Lafur Sosialaidd. Bu farw Mary y diwrnod cyn d1gwydd_iad Mil';?'1' M~s yng Nghaerdydd 1 goffau r stre1cwyr newyn. Aeth y 
digwyddiad blynyddol hwn yn deyrnged cyhoeddus 1 Mary a 1 gwa1th dros y blynyddoedd, ac yn fynegiant o gariad ac 

edmygedd gan deulu a ffrindiau. . , .. . . 
Yn nghanol eu galar a'u tristwch, rha1d bod teulu Mary n ymfalch1?. yn e1 bywyd egwyddorol, canadus a hynod 

gynhyrchiol. Roedd yn un O emau'r mudiad heddwch ac yn fenyw mewn m1hwn. 
Mary Millinaton favda chvmorth Jackie Hill) 
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Dwy weithred dros 
heddwch wrth 
ffatri arfau Gymreig 

Ymunodd aelodau CND Cymru ag Ymgyrchwyr Penarth 
yn erbyn y Fasnach Arfa u i gynnal gwylnos a gwasanaeth 
ddydd GweneryGroglith wrth glwydi ffatri British Aerospace 
(BA~), ROF Glascoed. Cynhaliwyd yr wylnos yr adegy byddai'r 
gwe1thwyr yn newid shifft am 6:45am. 

Mae' r ffatri _hon yn cynhyrchu ffrwydron ar gyfer gynnau 
cymhedrol eu mamt ac yn ganolfan ddosbarthu man arfa u fel 
pist?l~u, reifflau a gynnau peiriant. Pwrpas yr wylnos oedd 
tystio 1 bryderon ynglyn a gwerthu arfau i wledydd sy'n 
gorm:su eu pobl eu hunain, ac i wledydd sy'n datblygu, a 
ddyla1 fod yn cysegru eu hadnoddau gwerthfawr i gyflenwi 
gwir anghenion eu pobl. Tes tun pryder mawr i'r grwp hwn yw 
fod 90% o boblsy'n caeleu lladd a' u clwyfo ganarfau yn 
sifiliaid. Anerchodd David Morris, Cadeirydd CND Cymru, yr 
wylnos a siarad am y modd yd ylai Cristnogion a rhai nad 
ydyntyn Gristnogion gydweithio dros achos Heddwch. 

Er body grwp wedi gobeithio cyfarfod a chynrychiolydd 
y rheolwyr i drafod materion yn ymwneud a chynhyrchu a 
gwerthu arfau, dywedwyd wrth yr ymgyrchwyr nad oedd neb 
ar gael. Yn lie hynny, rhoddodd yr ymgyrchwyr lythyr i' r 
rheolwyr yn gofyn am eglurhad ar rai agwedda u o gynhyrchu 
yng N glascoed yn cynnwys defnyddio wraniwm hesb, a' r 
peryglon i' r boblogaeth leol. 

Mewn gweithred ym mis Mai, a drefnwyd yr un pryd a 
Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol BAe, bu ymgyrchwyr yn atal 
cerbyda u rhag m ynd i mewn i' r ffa tri a rhoi taflenni i' w 
gyrrwyr. Roedd David Morris a Ray Davies ymhlith y rheini a 
fu'n siarad a'r gweithwyr am beryglon amgylcheddol a 
gwleidyddol gwerthu arfau. Pwysleisiwyd y gellid defnyddio 
sgiliau pwysig i gynhyrchu eitema u ar gyfer heddwch, nid 
rhyfel. Dywedodd Ray yn ddiweddarach: . . 
"Roedd yr holl bicedu yn heddychlon, yn effez thzol ac yn 
werthchweil. Mae'r holl drais ym mhedwar ban - Dwyrain 
Timor, Palesteina, Macedonia - mewn rhyw fodd yn cael ei 
borthi gan y Jasnach Brydeinig mewn arfau. Mae'n anodd 
credu y gall ffynhonnell y Jath erchylltra fod yma yng nghefn 

gwlad hardd Cymru." 

Cysyllter a Ray Davies 
(gweler Cysylltiadau) i 
gael gwybod am 
weithredoedd yn y 
dyfodol wrth ffatri BAe. 
I chwarae rhan yng 
Ngrwp YEFA Penarth, 
cysylltwch ag Alison 
Norris (029) 2021 4555 
neu Clive Bate (01446) 
737440 

Cynaliadwyedr-=d=----
wedi mynd DE~\.°N~P 
i'rgwellt ~ 
arFynydd ~ 
Epynt Nii~YtNw 

Dioddefodd bro Epynt yn y Canolbarth, sydd 
dan feddiant y fyddin, ynghyd ag erwau lawero dira 
chyrsiau dwr dros ardal ehangach, anrhaith pellach y 
gwanwyn yma pan ddewiswyd y maes tanio felsafle 
i Josgi a chladd u celanedd clwy' r traed a' r genau. 
Dewiswyd ysafle am ei fod yn hawdd atal mynediad 
iddo, a chadw pob gweithgaredd yn gyfrinach rhag 
llygad ycyhoedd a'rcyfryngau. Taflwyd difwynwyra 
deunydd gronynnol i'r awyr gan y tanau anferth, i 
Ianio pwy a wyr ble. Daeth yn amlwg fod daearega 
draeniad yr ardal yn gwbl anaddas a chyn hir roedd 
deunydd yn llygru' r cyrsia u d wr a, dia u, y pridd a' r 
isbridd, er gwaethaf sicrwydd gan y Cynulliad ac 
awd urdodau era illy byddai popeth yn iawn. Doedd 
popeth ddim yn iawn, ac ataliwyd y broses, gan adael 
tunelli lawer o farwor yn mudlosgi- a gweddillion 
anifeiliaid, plastigau a diheintyddion pwerus ary 
mynydd o hyd. 

Yn ystod y bennod warthus hon, trist ond 
diddorol oedd gwylio dadrithiad buan y bob I leol a 
gwleidyddion, ymateb eu cynrychiolwyr 
gwleidyddol, a' r amgyffred graddol ymhlith pobl 
gyffredin fod gandd ynt rywfaint o bwer eu hunain. 
Roedd y bwlch dealltwriaeth rhwng y bob! a 
Chaerdydd a San Steffan yn llawerehangach nag a 
ddeallodd neb o' r blaen. 

Diddorol hefyd i ni sydd wrthi'n ymgyrchu i 
a ta! Y niwed cymdeithasol ac amgylcheddol a achosir 
gan baratoadau at ryfel oedd datganiad rnonitoriaid 
Asiantaeth yr Amgylchedd. Fe ddwedon nhw na ellid 
ei chymryd yn ganiataol nad oedd llygredd diocsinar 
ym~es tanio eisoes cyn llosgi' rcelanedd oherwydd y 
gweithgareddau milwrol beunyddiol yno. DatgeJwyd 
hefyd Y gorchmynwyd i'r fyddin, yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, i beidio a llosgi eu gwastraff 

1 arymynydd am fod hynny'n gwasgaru lefelau uche 
0 ly~yddion peryglus. Mae' r holl bennod druenus 
"".edidatgelu tipyngormod o drachwantdynol, 
diffyg tosturi tuag at anifeiliaid difaterwch nwyr iuag 
at ein hamgylchedd, diystyriae~h o bob! mewn 
cymunedau cefn gwlad, a thaeogrwydd daII i . 
farchnadoedd byd-eang. Cafodd ein Cynulliad ei 
~neud i edrych fel pyped dideimlad San Steffan a 
Chymru Gynaliad wy' yn joc wael. Prin fod hyn yn 

sylfa~=m dda iawn ar gyfer adeiladu heddwch a . 
chyfi~~nder, a go brin mai dyma roeddem wed! 
gobe1th10 amdano o rand yfodol Cymru a' i phobli1ard 

Jill sta 



CND Pen-y-bont ar Ogwr 
yn mynd i'r afael 8'r Cyngor 

Mae Cyngor Bwrdeistref nen b t o · · 
• A , r, -y- on ar gwr yn cael e1 annog 1 

ailystyned ar ol cefnu n sydyn ar Ffarwm yr A d d d LI ID" N" I · 'iJ..W-.r: , , I d h 
20 

w ur o au eo 1- 1wc ear • 
y bun ae O O ono ers mlynedd. Methodd piced ar y Cyngor gan aelodau 
0 CND Pen-y-bont ar Ogwr gael y grwp Lia£ · d., h · , dd. · ,. . . ur I go I c w1p o I ar e1 
twyafnf mawr. Ddim o~d 48 awr cyn y bleidlais, dywedodd arweinydd y b]aid "' ,,,, 
Lafur, Jeff Jones, wrth ei grwp na allai'r Cyngor fforddio'i danysgrifiad blynyddol o ---=-=-=-~!!7 
£1200 ac nad oedd yn credu fad ALIDN yn cynnig gwerth am arian. (Amcangyfrifir y bydd gwariant Pen-y-bont 
ar 0gwr Y flwyddyn nesaf yn tynnu am £200 miliwn.) 

Mae'r newid agwedd ar ran Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr wedi drysu llawer o gynghorwyr yn ogystal ag 
amgylcheddwyr lleol ac a~lo_dau CND. Roedd yr arweinydd Jeff Jones ar un adeg yn un o gefnogwyr brwd 
ym~ch Morgannwg Dd1-mwclear yn erbyn byncar Pen-y-bont ar Ogwr a chafodd ei ddarddel o'r grwp Llafur. 
Ar ol 20 m~ynedd O gefnogaeth i Gymru Ddi-Niwclear, disgwylid y byddai'r Cyngor yn adnewyddu ei aelodaeth 
yn ot~~atJg. Ond yn r ~rwp Llafur, dilynodd yr arweinyddiaeth safbwynt digymrodedd (Llafur Newydd?) a 
honmr 1ddynt gefnogi Trident ac arfau WH a hyd yn oed fynegi pryder y byddai'r gwrthbleidiau'n ymosod 
arnyn nhw am 'gam-wario arian cyhoeddus'. 

Llwyddodd CND i ddadlau'r achos gyda Phlaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol, acer bod y 
Democratiaid Rhyddfrydol yn cefnogi Trident, galwodd y ddwy blaid am ohirio'r argymhelliad. Ymwrthodod 
saw! aelod Llafur a'u plaid eu hunain yn cynnwys Cynghorydd hyn a chyn-gynrychiolydd i'r ALlDN, y 
Cynghorydd Dick Powell a siaradodd o blaid y Ffarwm. Dadleuodd fad y penderfyniad "yn rhoi'r arwydd 
anghywir ac y gallai fad yn drychinebus i Ben-y-bont, yn enwedig pe bai problemau'n codi yng Ngorsaf Ynni 
Niwclear Hinkley Point yng Ngwlad yr Haf, ddim and 20 milltir i ffwrdd.' 

Dywedodd Secretariat Cymru ALlDN, sef Cyngor Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd, ei fad wedi ei 
synnu gan benderfyniad Pen-y-bont ar Ogwr ac y byddai'n cysylltu a'r Cyngor. Mae CND Pen-y-bont ar Ogwr 
newydd gael ei ail-lawnsio, denwyd aelodau newydd a chafodd ymgyrch y grwp stori fawr a Hun yn y Glamor
gan Gazette oedd yn cynnwys llythyron yn ymosod ar benderfyniad y Cyngor hefyd. "Efallai bod gwrthdroi'r 
penderfyniad wedi bod yn ffit o nerfau' meddai Tony Simpson. "Er mor siomedig ydym, mae wedi galw sylw at 
y mater ac wedi'n gwneud ninau'n fwy gwyliadwrus. Allwn ni dllim cymryd dim yn ganiataol. Rydym yn 
hyderus, pan fydd y cynghorwyr yn ystyried y mater yn ofalus, y gellir dadwneud y penderfyniad, a bydd Pen
y-bont ar Ogwr yn fwrdeistref ddi-niwclear unwaith eto." 
Maegan fudiad yr Awdurdodau Lleol Di-Niwclear (ALIDN) 100 o Gynghorau yn aelodau, yn cynnwys 16 o'r 22 
Cyngor Cymreig. Heb law am Ben-y-bont ar Ogwr, nid yw'r awdurdodau lleol Cymreig a ganlyn yn aelodau: 
Wrecsam, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Powys a Chonwy. 11 

Tony Simpson 

• Os ydych yn byw O fewn Awdurdod sydd heh adnewyddu ei aelodaet~ ALIDN, gall CND Cymru neu CND 
Pen-y-bont ar Ogwr gynnig cyngor i chi ar lobio eich cynghorwyr. Cysyllter a Tony Simpson (01656 721 441). 

• Mae'r ALIDN yn annog Cynghorau i gyflwyno penderfyniadau yn gwrthwynebu cynlluniau 'Amddiffyn 
Taflegrau' yr UD ac 'arfau gofod' a danfon rheini at A~au a'r Lly""'.odraeth. . 
Cynhelir Cynhadledd Flynyddol yr ALIDN ar Ledaeruad a Chlud1ant Plwtoruwm yn Glasgow ar Hydref 25ain. Am 
fwy o wybodaeth, cysyllter a Stewart Kemp (0161 234 3244) ebost: nfznsc@gn.apc.org 

Diolch i Sarah Isaacs 
Ffarwel i annwyl Sarah ... sydd wedi ymadael a Lla~gamarch a mynd i fyw yn 1:wstralia. ~weithiodd yn 
galed iawn drosom, yn lob'io cynrychiolwyr ~th~led1g, ~ymryd rhan mewn gwe1th:edu un_1ongyrchol: Y_Il 
Faslane C • • Aldermaston rhoi sgyrs1au I grwpiau myfyrwyr, a gwnaeth ra1 cysyllhadau pwysig 1 

, nggion ac ' · d b d . d d "dd. . b CND Cy B dd gweld ei cholli'n fawr iawn, on po ymuma a 1 1 yn e1 ywyd disglair, 
mru. y wn yn . -, h 11 · · · · 

antipod "dd ddl Ef llai y caiff rywun g1polwg arm n ymgyrc u y tu a an 1 Pme Ridge, fers1wn 
eai newy · a M · h H "II h II · " Awstraliaidd yr hemisffer deheuol O wersyll ysb'io enw1t 1 , r an o gyn umau '.A.mddiffyn Taflegrau" 

yrUO. 

, 

heddwch 13 



Beth sy'n digwydd yn Menwith Hill? 
. Mae gwersyll Menwith Hill yn cael ei rentu oddi wrth yr RAF gan Asiantaeth 

Dd1ogelwc~ Ge~edlaethol yr UD (NSA) ac mae'n gartref i fwy na 1,000 o weithwyr 
NSA Amencana1dd. Gorsaf wrando ydyw yn bennaf, sy'n codi negeseuon ffon, 
ffacs ~c ebost rhyngwladol drwy gyfrwng system sb'io ECHELON dan arweiniad 
Amenca. Fodd bynna?, 1_:1a~

1 

hefyd yn cynnwys dwy o'r radomau 'peli-golff' mae ' 
George Bush am gamatad 1 w defnyddio fel ' llygaid a chlustiau' ei system 'Star 
Wars' arfaethedig. 

Pryderon Ewropeaidd 
Mae NSA Men~ith Hill, ynghyd a Fylingdales, yn hanfodol i raglen Amddiffyn 
Taflegrau Amenca. Mae swyddogaeth Menwith Hill yn y system ECHELON ar fin . 
ehangu pan fydd y gwersyll yr UD yn Bad Aibling yn yr Almaen yn cau y flwyddyn r. 
nesaf. Pan Y_mwel~dd aeloda.u o bwyllgor Ewropeaidd sy'n archwilio oblygiadau _ . ..,., 
ECHELON 1 hawhau dynol a Swydd Efrog ar Fehefin 29ain chawson nhw ddim 
mynediad i'r gwersyll. ' 

Pryderon awdurdodau lleol 
Mae'r awdurdod lleol, Cyngor Bwrdeistref Harrogate, wedi cwestiynu' r cynlluniau ar gyfer dyfodol y gwersyll. 
Mewn llythyr at y Prif Weinidog, ysgrifennodd y Prif Weithredydd: 
" ... mae pryder y gallai defnyddio Menwith Hill i'r diben hwn (Amddiffyn Taflegrau) fad yn gyfrwng gwneud Menwith Hill 
yn darged i frawychwyr, gan roi'r gymuned hon mewn llawer mwy o berygl gan weithgareddau brawychwyr nag y byddid 
wedi disgwyl Jel arall ... Carem hefyd nodi pe bai'r gwersyll yn mynd yn Jfocws genedlaethol i brotestio (er enghraifft, fel 
ddigwyddodd yng Nghomin Greenham), byddai canlyniadau sylweddol i lywodraeth leol yn yr ardal hon. " 
Mae CCC yr Awd urdoda u Lleol Di-Niwclear wedi pasio cynnig yn unfrydol yn galw ar y llywodraeth Brydeinig i 
ddatgan yn glir na fydd yn cynorthwyo 'rhaglen amddiffyn taflegrau genedlaethol' yr UD drwy ganiatau defnyddio 
naill ai Menwith Hill neu Orsafoedd Fylingdales i'r diben hwn. 

Gweithio gyda'n gilydd i atal Star Wars 
Cynhelir gwylnosau beunydd yn Menwith ac mae gan y Gwersyll Heddwch Menywod achlysuron gynlluniau i 
fynd yn wersyll parhaol (gweler isod). Ar Orffennaf 3ydd bu gweithredwyr heddwch o bedwar ban y byd, yn 
cynnwys Rod Stallard ac eraill o Gymru, yn cymryd rhan mewn gweithred uniongyrchol ddi-drais a drefnwyd 
gan Greenpeace yn Menwith Hill i gyd-daro a Diwrnod Annibyniaeth America. Yn angerddol, ond mewn hwyliau 
da, aeth hanner cant o wirfoddolwyr Greenpeace, lawer ohonyn nhw'n cario baneri'n dweud "Star Wars Starts 
Wars" ac eraill wedi eu gwisgo fel taflegrau i gynrychioli'r ras arfau newydd y bydd Star Wars yn ei chreu, i mewn 
i'r gwersyll drwy'r glwyd flaen gan chwarae cerddoriaeth y ffilm 'Mission Impossible'. Llwyddodd dau grwp arall 
o wirfoddolwyr i osgoi heddlu' r Weinyddiaeth Amddiffyn sy'n gwarchod y safle, a dringo cyfres o ffensys weiren 
bigog deuddeg troedfedd i fynd i mewn i galon y gwersyll. Meddiannodd un grwp do twr dwr a'r tir o gwmpas y 
radomau mae Bush am eu defnyddio fel rhan o'r cynllun 'Star Wars', a meddiannodd y grwp arall do y 'stafell 
reoli'. Dywedodd Cyfarwyddydd Gwaith Greenpeace y DU, Stephen Tindale :'Mae dau safle yn y DU - yma yn 
Menwith Hill ac un arall yn Fylingdales - mae ar George Bush eu hangen fel 'llygaid a chlustiau' ei system Star Wars arfaethedig. 
Ond all Bush ddim osod y system i mewn heb gymeradwyaeth Blair. anogwn Tony Blair i beido ag ildio i Bush ar Jater o'r Jath 
bwys hanfodol. Rhaid iddo ddweud na wneith y DU gymryd rhan ac atal Star Wars yn y fan a'r lle '. 
Y gwersyll arall yn y DU sy'n debyg o chwarae rhan yng nghynlluniau Bush yw Fylingdales (sydd hefyd yn 
swydd Efrog) sy'n cynnwys radar 'X Band' nerthol 40 meter o uchder. Mae ar lywodraeth yr UD angen caniatad 
hefyd gan lywodraeth Denmarc i ddefnyddio gorsaf radar debyg yn Thule, Yr Ynys Las. 

• Gwylnosau: bob nos Fawrth 7-9pm yn Menwith Hill. Cysyllter a CAAB: 01943 466405 ~ 
• Gwersyll Heddwch y Menywod: (01943) 468 593 
• Bydd CND y tu allan i Lysgenhadaeth yr UD yn Grosvenor Square, Llundain yr un noson ag unrhyw brawf, ac 

am 12.00pm ar y Sadwrn yn dilyn y prawf (cysyllter a 020 7700 2393). 
• Hydref 13eg Diwrnod Rhyngwladol o Weithredu yn erbyn 'Amddiffyn Taflegrau'. Y llynedd, cynhaliwyd 63 

gweithred mewn 16 gwlad ar yr un diwrnod. Er mwyn cymryd rhan mewn gweithred yng Nghymru, neu os 
ydych am drefnu eich gweithred eich hun, cysylltwch a Rod Stallard (gweler Cysylltiadau tud. 16). 

• Benthycwch neu brynwch (£5) fideo 30-munud ardderchog Karl Grossman, "Star Wars Returns" gan CND 
Cymru (gweler Cysylltiadau tud. 16) a'i wylio, ei ddangos i'ch ffrindiau, a thrafod y materion mae'n eu codi. 

• Archebwch daflenni stryd gan UNA Cymru (01792 869 267) neu CND Cymru (gweler Cysylltiadau tud. 16) a 
dosbarthwch daflenni i' eh stryd/cymdogaeth/ffrindiau. 

• 'Sgrifennwch at y wasg leol yn mynegi eich gwrthwynebiad i 'Star Wars'. Gwybodaeth ar gael gan CND Cymru 
neu CND Swydd Efrog (01274 730 795) www.yorkshirecnd.org.uk 

• Prynwch y llyfryn "The UK and Star Wars" gan CND Cymru (£1 yn cynnwys cludiant, sieciau'n daladwy i 
"CND Cymru", gweler Cysylltiadau tud. 16) 
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Carchar am dorri'r ffens yn Menwith Hill 
R~~ddhawyd Helen John ac Anne Lee a garcharwyd (3 mis i'r 

naill, 2 frs r' r Ball) am dorri'r £fens yn Menw·th 'G h A kh G 1 , o arc ar s am range 
d~ydd Mercher 20!ed Me~efin. Rhyddhawyd Anne i dreulio gweddill 
e1 dedfryd o ddeufrs ar ddrlead a Helen i bob 1 · d 1· dd"l · 

df d d 
. . , go wg 1 reu 10 gwe 1 e1 

de ry o n mrs ar Gyrffyw C h · d · · .dd arc ana Cartref" [tagro electrorng]. 
Wrth 1 ynt gamu drwy dd h · · dd H ddl S rws Y care ar, restrwyd Helen gan dn 
swy og 0d. e u wydd Efrog, ar warant a gyhoeddwyd gan Lys 
Siryf Caere 1~· [Mae'r trap deche yma yn dangos cydgynllwynio rhwng 
awdurdodau r carchar a'r heddlu.] 
Gwrthodwyd mechniaeth i Helen ac fe' i cadwyd yn ddalfa i ddis w I 
achos rhwng Gorffennaf 24a · ' 26 · · · y g y . mar am am bemho sloganau yn erbyn 
Star Wa_rs, Trident ac arfau WH ar adeilad Senedd Alban ac Uchel L s 
Caeredm yn ogystal a gwe1·th d dd · yr · · y ., re oe urnongyrchol d1-drars yn Faslane. 
Mae hi n debyg o gael ei dedfrydu i garchar. 

Mae Angie Zelter a gym dd . . d d 
1 
. dd. ' era ran yn y werthred ar ffens Menw1th 

hefy , yn a 1 rs~l c~el ei dedfryd u. Mewn ymgais i ymuno a Helen 
ac Anne yn Y~ ca~c~ar, rldrodd ei hun i ddwylo Heddlu Cromer yn Nor
folk, ~c ~;d a hr 1 Lfs Ynadon Harrogate lie gwrthododd yr ynadon 
ymdrm a 1 hachos, er dad-restio a dweud wrthi am ddod yn ol mewn 
dwy wythnos. Gwrthododd Angie, gan ddweud nad oedd ganddi arian 
i dalu ei ffordd yn ol i Norfolk. Dwedodd yr ynadon nad mater iddyn 
nhw mo hynny! 

Ymgyrch Dim 'Star Wars' Etholiad 2001 
yn erbyn Tony Blair 

Pan gafodd ei restio gyntaf am y weithred ym Menwith, roedd 
Helen John yn sefyll fel ymgeisydd annibynnol yn erbyn Tony Blair yn 
ei etholaeth yn Sedgefield ar lwyfan 'Dim Star Wars'. Roedd yn sicr yn 
amheus iddi dderbyn dedfryd mor anarferol o hir yn union cyn yr 
etholiad ac ymweliad George Bush a Lloegr. Aeth Bawer o fenywod i 
ymgyrchu yn Sedgefield ar fyr rybudd. Ymunodd Cadeirydd CND 
Cymru, David Morris ag eraill, yn cynnwys Tony Benn, i geisio 
dylanwadu ar yr Ysgrifennydd Cartref ar y pryd, Jack Straw, a 
wrthododd ildio a rhoi caniatad i Helen i fynychu' r Cyfrif ar Fehefin 
7fed, ei hawl ddemocrataidd. Roedd maniffesto etholiad Helen John yn 
cysylltu Star Wars, Trident, diffyg cyfiawnder economaidd byd-eang a 
diffygcyllid ar gyfer gofal iechyd, addysga gwasanaethau cymdeithasol, 
a chafodd ei ddosbarthu i'r 38,000 o etholwyr cyn yr etholiad. Mae wedi 
gofyn i Mr Blair beidio a chefnogi polis"iau gwrth-fenywod, gwrth
amgylchedd, gwrth-lafur, militaraidd Bush, sydd oil yn rhan o' i becyn 
asgell dde eithafol. 

Tony'n gorfod gwrando 
Ar noson yr etholiad, darllenwyd araith Helen allan ger b~on pa wb ~e~d 
yn bresennol. Rhaid oedd i'r Prif Weinidog wrando. Henodd y rhem1 a 
aeth i' r Cyfrif (yn gwisgo sashiau gwyrdd, gwyn a fioled y Swffragetiaid 
gyda'r geiriau "NO STAR WARS' arnynt Tony Blair am ei gefnogaeth i 
gynigion Amddiffyn Taflegrau yr UD. Atebodd yntau eu bod _yn ~al ar 
ei ddesg. Bu'r ymgyrch e tholiadol yn s trategaeth effe1th1ol 1 gael 
cefnogwyr i weithredu a chodi mater "Star Wars" gyda'r etholwyr a' r 
cyhoedd cyffredinol. Roedd bod agymgeisydd yn ~ 
Y carchar yn dipyn o ryfeddod! ~ 
Dywedodd Anne fod derbyn BWNDELI o lythyron yn un ~ ucha~~yntiau 
ei chyfnod yn y carchar _ daliwch i ddanfon at Helen! Ei chyfemad yw: 
Helen John, HMP Cornton Vale, Cornton Road, Stirling SK9 5NU, Yr Alban. 

Helen John 
Carchar Cornton Vale, 
Stirling 

Gair bach o 'r A lban Deg i hot/ wyrda 
a gwragedd da Cymru: RHYDDID! 

Dwi wedi dadebru wedi 'r daith i fyny 
yma a dwi 'n edrych ymlaen at y ddau achos 
llys ym mis Gorffennaf Mae bod mewn cell 
yn rhoi amser i chi feddwl a dwi bellach yn 
credu ein bod ni wedi ei chamddea/1 hi 'n 
llwyr! Mae 'r Arglwydd Adfocat, gwr 
hyddysg, wedi dweud "ar hyn o bryd" nad 
oes "dim o 'i le " ar arfau niwc/ear, "maen 
nhw 'n gwbl gyfreithlon ". Erbyn hyn dwi 'n ei 
gredu (o na bawn i wedi deal/ hynny pan 
oeddwn i 'n iau). 

Felly, dwy 'n awgrymu y dylem 
gyfrannu arian a phrynu ein mwyng/oddiau 
wraniwm ein hunain a chynhyrchu arfau 
niwc/ear ar gyfer yr hot/ wledydd tlawd yn y 
byd na cha/odd gyjle i fad yn heddgeidwaid 
mar wych a 'r UD a Phrydain (a gweddill y 
clwb niwc/ear). Gallwn ailymajlyd yn ein 
menter a chael ein hadnabod fel y Cyjlenwyr 
Niwc/ear Diweddaraf (cwmni ccc, wrth 
gwrs). Gal/em lawnsio ein menter newydd a 
thipyn o glee! A garai unrhyw un fad yn 
Gadeirydd y /enter newydd hon? Bydd 
ffurjlenni cais ar gael gan Lywodraethwr 
Broadmoor. 
Broadmoor yw enw un o 'Gyjleusterau 
Cefnogol' Pencadlys Gofod yr UD yn 
Colorado. Enw sy 'n taro i 'r dim. 

Wei, da chi, meddyliwch am y cynnig 
hwn, gan wybod y byddai 'i yn y dyddiau 
nesa 'ma yn ga!lu dweud wrth Lys Albanaidd 
mar wych yr ydynt, gan eu bod wedi fy helpu 
i weld y goleuni fel na bydd rhaid i mi 
dywyllu pyrth Tai Ymwelwyr Ei Mawrhydi 
eto, neu fynd yn .frawychwraig o dan 
gynlluniau newydd Mr Blair i ddychryn hen 
bensiynwyr bach f el Ji oedd yn arfer hofji 
chwarae a brwsys paent a bollt-donvyr! 
Dyna groten ddwl fues i ! 
Allwch chi i gyd faddau i Ji? 

Helen 
O.N. SGERSLI BILiF! 
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50%oASau 
Cymru'n mynegi 
amheuon difrifol am 
'Amddiffyn Taflegrau 
yrUD 

' 

u 
d 
u 
) 

d 

Da chi, sgrifennwch ar eich AS yn 
gofyn iddi/iddo arwyddo (ne 
gefnogi os ydynt mewn swyd 
gyda'r llywodraeth ac yn meth 
arwyddo) Y Cynnig Boreol (EDM 
rhif 23, _'Missile Defense', os na 
yd ynt e1soes wedi gwneud hynn 
Amgaewch destun yr EDM (isod 
gyda'ch llythyr. Mae'r EDM y 
cefnogi casgliadau'r Pwyllgo 
Materion 'Iramor a gadeirir gan A 
Dwyrain Abertawe, Dona! 
Anderson. Mae 253 o ASau wed 

y. 
) 

n 
r 
s 
d 
i 

arwyddo hyd yn hyn. 

r 
i 
r 

l 
r 

Fod y ty hwn yn mynegi pryde 
parthed bwriad yr Arlywydd Bush 
symud y tu hwnt i gyfyngiadau' 
Cytundeb Taflegrau Gwrth-Falistig 
wrth ddatblygu amddiffyn taflegrau 
ac yn cymeradwo casgliadau unfrydo 
y Pwyllgor Dethol ar Faterion Tramo 
a argymhellai y dylai'r llywodraeth 
leisio'r amheuon mwyaf difrifol am 
NMD yn y DU, a gwestiynai a yw 
cynlluniau'r UD i fwrw ymlaen ag 
NMD yn ymateb priodol i'r problemau 
lledaeniad a wynebir gan y gymuned 
ryngwladol, ac a argymhellai y dylai'r 
Llywodraeth annog UDA i archwilio 
pob ffordd o leihau'r bygythiad mae'n 
ei ganfod. 

ASau Cymreig sydd wedi arwyddo 
EDM 23: Hywel Francis (Llafur 
Aberafan),Paul Flynn (Llafur Gorllewin 
Casnewydd),Jackie Lawrence (Llafur 
Preseli Penfro),Roger Williams (Demo
crat Rhyddfrydol Brycheiniog a 
Maesyfed), Lernbit Opik (Democrat 
Rhyddfrydol Maldwyn),Ann Clwyd 
(Llafur CWm Cynon),Martin Caton 
(Llafur Gwyr),Alan Williams (Llafur 
Gorllewin Abertawe),lan Lucas (Llafur 
Wrecsam), Albert Owen (Llafur Ynys 
M6n),Llew Smith (Llafur Blaenau 
Gwent),Win Griffiths ( Llafur Pen-y
bont ar Ogwr),Raymond Powell (Llafur 
Ogwr), Dai Harvard (Llafur Merthyr 
Tudful a Rhymni), Betty Williams 
(Llafur Conwy), Elfyn Uwyd (Plaid 
Cymru Meirionnydd Nant Conwy), 
Martyn Jones (Llafur De Clwyd), 
Chris Ruane (Llafur Dyffryn Clwyd), 
Huw Edwards (Llafur Trefynwy), 
Julie Morgan(Llafur Gogledd 

Caerdydd),Kevin Brennan (Llafur 
Gorllewin Caerdydd}),Denzil Davies 
(Llafur Llanelli), Simon Thomas (Plaid 
Cymru Ceredigion) 
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~ 
cysylltiadau 
cndcymru 

golygydd heddwch 
ac ymholladau 
cyffredinol: 
Jill Stallard, Nantgaredig, 
Cynghordy, 
Llanymddyfri SA20 0LR 
(01550) 750260 

cadeirydd: 
David Morris 
(01792) 206968 
is-gadeiryddion: 
gogledd cymru 
Dave Andrews {01978) 
310491 

y canolbarth 
Olwen Davies {01970) 
611994 
Rod Stallard {01550) 
750260 

decymru 
Ray Davies {029 20) 

889514 

aelodaeth 
Brian Jones, 72 Heol 
Gwyn, Yr Alltwen, 
Pontardawe SA8 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 

heddwch 
heddwch@narrtgaredig.freeuk.com 

yw cylchgrawn yr 
Yrngyrch Ddlarfogl 

Nlwclear yng Nghyrnru 
(CND Cyrnru). 

Mae CND Cyrnru'n 
yrngyrchu ochr yn ochr 
a llu o fudladau eraill 

yng Nghyrnru a 
phedwar ban y byd i 
gael gwared o arfau 

dlnlstr torfol o Brydaln 
a'r byd, a thros 

heddwch a chyflawnder 
I bobl a'r arngylchedd. 

Croeso I sylwadau, 
llythyron ac erthyglau -

cysylltwch a'r 
golygydd, os gwelwch 

vn dda. 

dyddiadau dyddiadur 
Awst Ged Dydd Hiroshima 
Caerdydd, Pare y Rhath- 8pm digwyddiad coffa gyda Ch ' 
Cochion Caerdydd (cysyllter a Ray Davies (029 20889 514t 
Gerddi Coffa Llandrindod - 11.30am ar gyfer plannu 
am 12.00pm yn y Gerddi Coffa gyda'r Maer. Ceisiwch d~Oed 
da chi. (Cysyllter a Sian Me red udd (01597 823 547) od, 
Dinbych, Yr Eisteddfod Genedlaethol digwyddiad coffa ar 
Maes ( cysyllter ag Awe I Irene (01766 771100) Y 
Abertawe, y Gerddi Addurniadol, Pare Singleton 8Pm 
ymgynnull wrth Goeden y Colomennod, cysyllter a Fiona neu 
Mike Ha yes (01792 367 807) 

Gorffennaf 27ain tan Awst 11 eg Peaton Wood, Coulport• 
Gwersyll haf diarfogi 'Irident Ploughshares - dwyn gwarcha · 
torri'r ffens a pheintio, gweithdai ar sgiliau ymgyrchu gyd: 
gweithredwyr rhy:ngwladol! Cysyllter a (0845 45 88 366) am 
fwy O wybodaeth a phecyn cefndir. 
www.tridentploughshares.org 

Awst 4ydd - 11 eg Y Babe II Heddwch, Eisteddfod 

Genedlaethol Dlnbych. 
Help, os gwelwch yn dda! Croeso i siaradwyr Cymraeg, 
dysgwyr a phawb! Mynediad am ddim i wirfoddolwyr 
Cysyllter a Rod Stallard (gweler Cysylltiadau). 

Awst 9fed Dydd Nagasaki Caerdydd, Yr Als 12pm -1 pm 
Canu coffa, Cor Cochion Caerd ydd. Angen pobl na fydd yn 
canu i ddosbarthu taflenni cysyllter a Ray Davies. 
Dinbych, Yr Eisteddfod Genedlaethol digwyddiad coffa ar y 
Maes ( cysyllter ag Awel Irene (01766 771100) 

Awst 27ain Dathlu Greenham! I ddathlu 
ugainmlwyddiant Taith Gerdded 1981 o Neuadd y 
Ddinas, Caerdydd i Wersyll Taflegrau Niwclear 
Cruise yr UD, Comin Greenham! 11.00 am 
(ymgynnull tu allan i Neuadd y Ddinas, Caerdydd) 
cerdd i'r Demi Heddwch, Pare Cathays, Caerdydd. 
Cyfle i ddod ynghyd, cwrdd a hen ffrindiau, dathlu 
ein llwyddiannau, cydnabod y bygythiad i heddwch 
sy'n ymhlyg yng nghynlluniau'r UD i ymladd 
rhyfeloedd yn y gofod gan ddefnyddio canolfannau'r 
UD ym Mhrydain, ac i ailddatgan ein hymrwymiad i 
ddyfodol di-niwclear. Bydd placiau coffa Taith 
Gerdded Greenham hardd yn cael eu dadorchuddio'n 
swyddogol yng Nghaerdydd a Chasnewydd. 
Croeso i'n holl ffrindiau: rhai oedd ar y daith gyntaf, 
eu teuluoedd, gwersyllwragedd heddwch Greenham 
(o bob cyfnod a phob clwyd), Menywod Greenham 
ym mhob man a phob ymgyrchydd dros heddwch. 
Gwybodaeth: Sue Lent (029 20493 980) ' 
Gpm Digwyddiad Coffa Greenham gyda'r nos yn 
Nhy Eglwys Y Gymuned, Ffordd Eton Casnewydd 
(lle treuliwyd Y noson gyntaf ar y ffordd i Greenham) 
gwybodaeth: Ruth Osborn (01633 251 548) ___ 

Hydref 6ed Llandrindod Cyfarfod Blynyddol CND 
Cymru 11 ,00am. Gwahoddlr cynlgion (erbyn Awst 31ain) 
Enwebladau ar gyfer Cadelrydd, 4 ls-gadelrydd a 
Thrysorydd (erbyn Medi 7fed).Danfonwch at: Brian 
Jones (gweler Cysylltladau) 
Man~lion lleoliad gan Rod Stallard (gweler ~s}'.I~ 
Golygu a chysod1 gan Jill Stallard (01550) 750260 

{hed~wch@nantgaredig.freeuk.com) 
Cyf1e1thu gan Sian Edwa d { . 
Argraffwyd R d . r s sian@derwen.demon.co.uk) 

gan e kite Pri nt {01591) 610844 (Redkite@onyxnet.co.uk) 



end cymru 
yr ymgyrch dros ddiarfogi niwclear 

(f) 
Rhc!.9fyr ·2001 

cyf iawncler nid rhyf el! 
ffeithlen weithredu 
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0 Wrecsam i Aberteifi , Bangor i Gasnewydd, mae gweithredoedd uniongyrchol yn erbyn y 
rhyfel , ral'iau, gwylnosau a chyfarfodydd cyhoeddus wedi eu trefnu gan unigolion, grwpiau 
gwrth-ryfel, cymunedau a mudiadau crefyddol yn dal i ddigwydd ledled Cymru. Wrth i hynt y 
rhyfel newid yn y papurau newydd, mae'n neges ninnau yn dal yr un fath boed yn gyfnod o 
erchylltra neu 'heddwch' dros-dro': heb wir gyfiawnder ni fydd gwir heddwch. Mae bwysig 
fod ein neges yn galw am gyfiawnder yn cael ei chlywed yn gyson ac yn glir. Rhaid i bob un 
ohonom weithredu i ysbrydoli ac ymbweru eraill i weithredu a gweld yn union beth yw rhyfel 
a phob trais, sef cynnyrch militariaeth a hanes sy'n llawn anghyfiawnder gormesol. 

* Mae CND Cymru yn condemnio anfadwaith brawychol unrhyw le yn y byd. Ni all dim byd gyfiawnhau'r 
troseddau ofnadwy hyn. 

* Rydym yn gwrthwynebu ymosodiadau milwrol ar Afghanistan, lrac neu unrhyw wledydd eraill. Ni all ac ni fydd 
rhyfel yn lleihau'r perygl o ymosodiadau brawychol. Rhaid mynd i'r afael ag achosion sylfaenol brawychiaeth. 
Mae trais yn esgor ar drais. Mae rhyfel a pharatoi ar gyfer rhyfel yn achosi niwed mawr iawn i'r amgylchedd, yn 
cynyddu'r ymdeimlad o anghyfiawnder ~mhlith pobl dan ormes_ a heb bwer ~m 1'.1hedwar ban y byd, ac yn creu 
amgylchedd ffrwythlon o ran denu pobl ~ fynd yn frawychwyr. D1_m and ar sail cyf1awnder, cydweithrediad, 
dealltwriaeth a pharch y daw diogelwch I hall bobloedd Y byd, nid drwy gynnydd parhaus mewn gwariant milwrol. 

* Credwn y dylai'r Unol Daleithau a ~hrydain fwrw_ y_mlaen ~~ sail ~~fraith ryngwladol, gan ddilyn Siarter y CU, a 
gweithio drwy ddulliau arferol y gyfra~th es_traddod1, 1 ddod a r rhe1n1 a gyflawnodd unrhyw anfadwaith ger bran 
llys barn. Byddai dilyn proses y gyfra1th, nid proses rhyfel , yn ateb llawer mwy deallus. 

* Rhaid atal ymosodiadau ar Fwslemiaid a rhagfarn yn eu herbyn, a rhaglen weithredol i annog dealltwriaeth 
rhwng grwpiau ac unigolion yng Nghymru a ledled y byd. 

* Rydym yn gwrthod yr erydu ar ein hawliau sifil yn enw gwrth-frawychiaeth. Ni allwn amddiffyn rhyddid drwy ei 

ddinistrio. 

* Rydym yn ymrwymedig i ymgyrchu yn erbyn y 'rhyfel' yma drwy ddulliau di-drais. 
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26ain Ionawr 2002 12pm (i'w gadarnhau) 
BYDDWCH YNOI 

~ . . . . . . . Cysylltwch o'ch grwp agosaf neu CND Cymru : 

Gwe.itii.reciWcii · ci ros· ·;;edctWci-i · a ·ctiY!taWridei-·1: 
1. Sgrifennu llythyron: f!ETH GA_LLAI 

6~~~ 
Dali~~h ati i _sgrifennu at eich ACau, ASau, ASEau a/neu'r Prif Weinidog _ " - - a) •. rJ 
(cyferrr~dau rsod) . Mynegwch eic~ teiml~dau gan ddefnyddio rhai o'r pwyntiau "~ 0 ~ ,a~ .2 - '![ ~ ~ _ 
ar Y fferthlen hon ac ychwanegu erch rhar eich hun Ni yw cyflogwyr y i.!>~ --,o2 ,-( - - ;t/1'- · h. I . V_i:f''& .:-: - f.-i<? <1 ,. 0 "' cynryc 10 wyr gwleidyddol hyn. 1s.,/Ji ,- , ~yci 7-'-0? W-~ 
2 . Dwedwch wrth y wasg a'r cyfryngau: \: -' ~; ~_ :~~Yu"·,;, -. 
Mae ang fl ' ~., .. ~ ~>~ ,/:JI en cy ~u r neges wrth y wasg ar lefel genedlaethol a - <-:::t T,.,.,P_ 
lle~I. Cadwch erch negeseuon yn gryno ac yn glir, daliwch i ,---------~~- _ · ---~--- --
sgrrf~nnu - peidiwch a gadael iddyn nhw feddwl nad ydyn ni'n Cyfeiriadau: 
po~nr bellach. Cymerwch ran mewn rhaglenni ffonio i mewn ar y Eich AS, Ty'r Cyffredin, Llundain SW1 OAA 
radro a rhaglenni trafod. Tony Blair MP, 10, Downing Street, West-

3. Gwyl_nosau, gwrthdystiadau a chyfarfodydd: 
Mae grwprau gwrth-Ryfel wedi cael eu sefydlu ledled Cymru, 
chwaraewch eich rhan! 

Detholiad o wylnosau a chyfarfodydd wythnosol: 
Llun: 
Pen-y-bont ar Ogwr: 5-6pm gwylnos York Place 

(George Crabb 01446 774452) 
Bangor: 6pm - gwylnos tu allan i'r Bwa Coffa, Ffordd Deiniol. 
Bangor: 6.45pm - cyfarfod trefnu yn y Bwa Cotta 

(Ben Gregory 01286 882359) 
Llanelli: 5.30pm - gwylnos - Eglwys Unedig Ddiwygiedig y Pare, 

Murray St (Kathryn Price 01554 772488) 
Casnewydd: 5pm - gwylnos - Senotaff; 7.30pm 

(Theresa Goss 02920 499579) 
Casnewydd: 7.30pm Cyfarfod Clymblaid - Old Rising Sun 
Caerdydd: 7.30pm - Achosion a chanlyniadau'r rhyfe/ yn erbyn 
Afghanistan Cyfres o seminarau agored ar faterion allweddol Ty 
Cwrdd y Cyfeillion, 43 Heel Siar!. ( Ray Davies 02920 889514) 
Abertawe: Gwylnos Ddistaw'r Crynwyr 10-10.30am Page Street 

(01792 299532) 
Mawrth: 
Y Fenni: Cyfarfod y Grwp Heddwch a Chyfiawnder 7.30pm -
Neuadd Eglwys North Street (Stephen Kay 01873 853384) 
Mercher: 
Machynlleth: gwylnos -11 am - cloc y dre 

(Lisa Brown: brown@harlech.ac.uk) 
Trefdraeth: gwylnos - 6.30-7.30 (Maureen Bennett 01239 820793) 
Crymych:- gwylnos - 6.30-7.30 
/au: 
Aberystwyth: gwylnos - 6-7pm Siop y Pethe 

(Olwen Davies 01970 611994) 
Gwener : 
Caerdydd: 5pm - gwylnos wrth Gerflun Aneurin Bevan 

(Ray Davies 02920 889514) 
Sadwrn: 
Abertawe : 10-11 am Gwylnos Quadrant (01792 830330) 
Abertawe: 11-12pm Gwylnos Olau Cannwyll, Oxford St. 

(01792 458701 ) 

minster Llundain SW1 A 2M 
Aelodau'r Cynulliad: Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, Ty Crucywel, Bae 
Caerdydd, Caerdydd CF99 1 NA ebost: ee: 
dafydd.wigley@wales.gov.uk 

Cysylltiadau Eraill: 
Y Fenni: Elizabeth Rackham 01873 890385 
Aberystwyth: Dafydd Morgan Lewis 01970 
624501 or Bob Miander 01970 623252 
Grwp Gwrth-Ryfel Y Myfyrwyr Abery~twyth: 
abersaw@yahoo.co. uk 
Aberhonddu: Mike Gatehouse 
mike@keen.demon.co.uk, 01874 658564 
Caernarfon: Anna Jane Evans 01286 672257 
Caerdydd/De-dd Cymru: Clymblaid Atal y 
Rhyfel: Lila Haines 02920 898713 
Aberteifi: Paul Hawkes 07812 711 501 
Caerfyrddin: Alma Roberts 01269 870488 
Caer: Harry Kingham 01244 340188 
CND Cymru: Rod/Jill Stallard 01550 750260 
heddwch@nantgaredig.freeuk.com 
CND Cwm Cynon: Michelle 01685 879842 
Treffynnon: David McKnight 01352 71 1416 
Llambed: Ian O'Reilly podling22@yahoo.com 
Castell-nedd: Alan Thomson 07813809238 
Penygroes: Angharad Tomes 01286 8821 34 
Pontypridd: Dominic MacAskill 07779 140118 
Porthmadog: Awel Irene 01766 771100 ) 
Abertawe: swanseacoalition@yahoo.co.uk 
Wrecsam huw_gruffudd@yahoo.co.uk, 07747 
792441 David Bradley (01978) 311 564 
Clymbfa(~ Atal y Rhyfel De Cymru (07815 775819) 
<swcoalrtronagainstthewar@hotmail.com > 

Clymblaid dros Heddwch Cytiawn: 
1 ~~erbyn bwletinau gwrth-ryfel ebost, 

t~nysgr1f1wch drwy ddanfon ebost gwag at: 
JUst-peace-subscribe@yahoogroups.com, 

end cymru rhagtyr 2° 01 


