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heddwch 
yw cylchgrawn 
yr Ymgyrch 
Ddiarfogi 
Niwclear yng 
Nghymru 
(CND Cymru). 

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

Croeso i sylwadau, 
llythyron a 
erthyglau 

Golygydd: 
Jill Stallard 
(01495) 773 180 
heddwch@cndcymru.o rg 

Cyfiethydd: 
Sian Edwards 
sian@derwen .demon.co.uk 

Argraffwyd a 
dosbarthwyd gan: 
Redkite Print 
(01591) 610 844 
redkiteprint@thefreeflyer.com 

Nid oes angen rhyfel arnom er mwyn ennill yr heddwch 
Petai Cynhadledd Adolygu'r Cytundeb Gwrth Amledu Niwdear yn 
gynharach eleni wedi mabwysiadu ymgyrch Maer Hiroshima am fyd di
niwclear erbyn 2020, byddem yn dathlu heddiw yn hytrach na pharatoi 
ymgyrch newydd yn erbyn arfau niwclear. Ond hyd yn oed 60 mlynedd ar 
61 ffrwydro'r fom atomig ~------- -------:::x:-:---:------, 
gyntaf a'i sgil effeithiau 
erchyll nid oedd yr 
arweinwyr am wrando. 

Ac felly yr awn ni o 2005, 
flwyddyn lle bu cymaint o 
gyfleoedd symud ymlaen i 
fyd mwy diogel, i 2006 a'r 
hall siarad am arfau 
niwclear newydd a 
gorsafoedd ynnu niwclear 
newydd yn llosgu yn ein 
clystiau. Byddwn angen yr 
holl gryfder ac ymroddiad sydd gennym i ennill yr ymgyrch hon . Ond rydym yn rhan 
o fudiad Ewropeaidd sy'n tyfu, sydd wedi ei wthio i weithredu nid yn unig gan 
fethiant y gynhadledd adolygu ond gan fethiant Prydain a Ffrainc i gadw eu 
hymrwymiad i ddadarfogi. 

Mae'r Rhwydwaith Heddwch Ewropeaidd yn mynd o nerth i nerth, yn ogystal a'r 
Grwp Heddwch rydym wedi ei sefydlu yn Senedd Ewrop. Mabwysiadwyd cynnig ar 
arfau dinistr mawr fis Tachwedd diwethaf gan y senedd yn dweud ein bod yn 
"Credu bod am I had arfau niwclear yn cynyddu'n ddifrifol perygl rhyfel niwclear a, 
chan ystyried effaith trychinebus y ca·i rhyfel o'r fath ar ddynol rhyw, yn galw ar 
bob cenedl wladwriaeth i wneud pob ymdrech i adeiladu system effeithiol, 
effeithlon a chyfartal sy'n lleihau ac yn gynyddol cael gwared ar fygythiadau 
niwclear." A ymlaen i ddatgan y bydd "gweithgarwch dadarfogi niwclear yn 
cyfrannu'n sylweddol tuag at ddiogelwch rhyngwladol". 

Ar gyfnod ansicr fel hyn p·an fo'r hyn a elwir yn "rhyfel yn erbyn terfysgaeth" yn 
cael ei ymladd, mae angen i ni gyfleu ein neges cl ir iawn bod byd arall yn bosib: 
byd lle mae ei arweinyddion yn rhoi blaenoriaeth go iawn i ddileu anghyfartaledd a 
chael gwared ar eu harfau dinistr mawr. Nid oes angen rhyfel arnom er mwyn ennill 
yr heddwch. 

Jill Evans ASE Cadeirydd CND Cymru 

Ymunwch ag CND Cymru fel y gallwn, gyda'n gilydd sicrhau'r 
dyfodol di-niwclear rydym yn dyheu amdano. ' 
enw: .. .... . ... .. .. ... .... .... .. .. .. . .. ... .... ....... .... . .. . .... . . ...... . ......... ... .. . ... .. .. ..... .. .. .. . 

cyfei riad: ... .. .. .. ............... ... ....... ... .... .. ..... . .. . .... .... ... ... .. . . .. . ............. .. ........ .. 
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cod post: ..... ..... .. ... .. ......... ........... ..... .. .. .... ... .. ... ....... ... .. .. .... .. ..... .. .......... ..... . 
teleffon: ........ ...... .. .. .. .... .. .... ..... ... . ..... ebost · ····· ··· ·· ··· ······ ····· ·········· ·· ···· ········· 

Chwynnwch □ 
eich gardd D 

eich hun yn B 

Amgaeaf siec/ AB am£ D 
par mewn gwaith: £16; 

oedolyn: £12; 

di -waith a phensiynwyr: £4; 

ieuenctid a myfyrwyr: £4; 

yn daladwy i CND Cymru 

gyntaf. 
Anfonwch at: Aelodaeth CND Cymru, 7 Brook Terrace 
Mochdre, Y Drenewydd SY16 4JG ' 

heddwch 2 
aelodaeth@cndcymru.org 
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ddiarfogi niwclear 

Olynydd i Trident-beth allwch ei wneud ynglwn a hynny 
Mae'n bryd i ni_ ymgyrchu'n ddwysach i'w gwneud hi'n glir nad ydym eisiau dim byd yn Ue 
system arfau m_wclear Trident Prydain - dim arfau niwclear strategol, dim arfau niwclear 
tactegol - yn w1r, DIM artau niwclear O gwbl! 

Mae Trident yn anghyfreithlon, yn anfoesol ac yn wastraff adnoddau. Nid yw'n gwneud dim i 
wneud Y byd yn fwy diogel, ac mae'n tanseilio ymdrechion i atal ymlediad arfau dinistr torfol. 
Mae cynhyrchu arfau niwclear, eu cludo, eu lleoli ac, yn y man, eu dadgomisiynu, yn niweidio'r 
amgylchedd ac iechyd pobl yn awr. 

Trident a'r Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear 
Er mwyn cyflawni ei hoblygiadau cyfreithiol rhyngwladol, rhaid i' r 
llywodraeth ufuddhau i' r ymrwymiad diamwys a wnaeth o dan y 
Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear drwy ddadgomisiynu Trident a 
rhoi' r gorau i unrhyw gynlluniau am systemau arfau niwclear yn y 
dyfodol. 

Gwnewch hyn yn glir i'r AS ac arweinwyr y 
llywodraeth nawr! 
Mae' r Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear am ddileu arfau niwclear 
Prydeinig, fel cam tuag at ddiarfogi niwclear byd-eang. Er mwyn i 
hynny allu digwydd, rhaid i' r llywodraeth Brydeinig Government 
ddadgomisiynu Trident a pheidio a cheisio unrhyw arfau dinistr 
torfol era ill yn ei le. Mae pa pur cefndir ar gael gan CND Cymru -
cysylltwch a'r Ysgrifennydd Cenedlaethol (gweler tud. 14) am gopi. 
Gallwch gysylltu a' eh AS a' eh pryderon ynglwn a' r peryglon, cos tau 
aruthrol ymchwilio, datblygu, lleoli a chynnala chadw system arfau 
niwclearTrident neu unrhyw arfau niwclear newydd. 
Ym 1998, amcangyfrifwyd fod rhaglen arfau niwclear Prydain yn 
costio£1.5 biliwn y flwyddyn. Gallaicymaint a hynny o arian 
wneud y byd o wahaniaeth i'n gwasanaethau diffygiol, fel cludiant, 
y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, add ysg a gofal cymdeithasol. 
Dyma'r ffyrdd y gellwch ddefnyddio eich hawlddemocrataidd i 
bwyso am ddileu arfau niwclear Prydain: 

1. Ysgrifennwch at eich AS lleol neu trefnwch 
i'w g/weld a gofynnwch iddi/iddo i: 

i. Ofyn cwestiwn llafar: Gofynnir y rhain o lawr y Tw, a ~ydd yr 
Ysgrifennydd Gwladol perthnasol neu Weinidog yn e1 h/adran 
yn darparu ateb fel arfer; 

Dadl gyhoeddus ar Trident, EDM 649 a 
osodwyd ger bron gan Jeremy Corbyn AS 
"Fod y Tw hwn yn credu y dylid cynnal Y dda~l 
gyhoeddus ehangaf bosibl ar unrhyw 01Y_11Ydd 1 syStem 
Longau Tanfor Niwclear Trident; yn nod1 fod LIEM . . 
wrthi'n trafod gyda llywodraeth yr UD olynydd posibl 1 
..,,_. . . d £lSb'liwn· yncredu ofewn u1dent a alla1 gosho hy at I . , , ' 

ysbryd y Cytundeb Atal Ymlediad N1wclear a r angen am 
ostwng tensiwn o gwm pas y byd, fod ange~ ~ad! ddiff 
gyhoeddus ac agored a ddylai gynnwys ~0~ 1 ~m. yn 
di-niwclear, ac yn galw ar y llywodraeth 1 be1d1_0 a 
chwblhau unrhyw gytundeb gyda' r Uno! Dale1thau, neu 

f d il du Cenhedlaeth newydd wneud paratoadau argy er a e a . . 
., dd di hon a phenderfymad chr o arfau niwclear tan wed1 r a 

gan y senedd." 
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ii. Ofyn cwestiwn ysgrifenedig: Mae hyn yn debyg i Gwestiwn 
Llafar, ond fe gym er ryw ddwy wythnos wedi i' r cwestiwn 
gael ei gyflwyno i dderbyn ateb; 

iii. Cynnig dadl ohirio: 0 dan reolau seneddol, gall AS wneud 
cais am gyfnod 30-munud o hyd pan all annerch y Tw ar bwnc 
neilltuol sydd o ddiddordeb iddi/iddo. 0 dan y rheol, mewn 
dad! ohirio, mae' n rhaid i' r gweinidog cyfrifol gynnig atebion 
manwl i'r pwyntiau a godir. Byddai hyn fel arfer yn ysgogi 
cyfraniadau gan ASau era ill a diddordeb yn y pwnc. Fe! 
Cwestiynau Lia far, mae Dadleuon Gohirio yn ddefnyddiol o 
ran ennyn trafodaeth ac weithiau, sicrhau gwybodaeth gan y 
llywodraeth; 

iv. Cyfrannu yn ystod dadleuonar Amddiffyn a Materion 1ramor; 
v. Gosod Mesur Aelod Preifat ger bran: Mesur yw hwn 'a 

gyflwynir gan Aelod Seneddol yn rhinwedd ei safle fel Aelod 
preifat yn hytrach na fel Gweinidog neu Arweinydd yr 
Wrthblaid'; 

vi. Gosod Mesur Boreol (EDM) ger bron: Datganiad ysgrifenedig 
cryno o ffeithiau, cred neu farn yw EDM, a gyhoeddir gan AS i 
ofyn i'r llywodraeth gyhoeddisafbwynt ar fater o bolisi, arfer 
neu drefniadaeth. Po fwyaf o ASau fydd yn arwyiido EDM, y 
mwyaf effeithiol y bydd o ran denu sylw yn y wasg ac ysgogi 
barn ycyhoedd,ac efallai ybydd, yn y pen draw, yn gorfodi'r 
llywodraeth i weithredu. 

vii. Gofynwnch i'r AS i arwyddo EDM 649 
Anfonwch gopi o'r EDM a'i rif at eich AS a gofyn iddo/iddi 
ei arwyddo ac egluro pan y dylai wneud hynny. Os bydd yn 
gwrthod, gofynnwch am eglurhad. ' 

heddwch 3 



ddiarfogi niwclear 

Olynydd i Trident - yn parhau 

Sut i ddod o hyd i'ch AS. 
Os na wyddoch enw eich AS, ffoniwch eich cyngor lleol, 
gofynnwch am yr ad ran Gofrestru Etholiadol a rhowch eich cod 
post. Bydd y wybodaeth hon yn ddigon i'w galluogi i enwi eich 
AS. Dylent hefyd roi cyfeiriad Cymhorthfa eich AS i chi. 

Mae'n werth edrych ar wefan ddefnyddiol iawn 
sy'n cynnwys manylion ein holl gynrychiolwyr 
etholedig, set www.WriteToThem.com Crewyd y 
wefan hon gan fudiad cymdeithas sifil o'r enw 
'mySociety' sy'n ceisio adeiladu projectau 
rhyngrwyd a fydd yn dod a buddiannau syml ac 
amlwg i bobl yn agweddau dinesig a 
chymunedol eu bywydau. 

2. Sgrifennwch at arweinwyr y llywodraeth i 
fynegi eich pryderon. 
i. Y Prif Weinidog, Mr. Tony Blair, 10 Downing Street,Uundain 

SW12M 
ii. Yr Ysgrifennydd Gwladol Tramor a'r Gymanwlad, Mr. Jack Straw, 

King Charles Street, Llundai.n SWlA 2M 
iii. Yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn, Dr John Reid, Old 

War Office, Whitehall, Llundai.n SWlA 2EU 

Awgrym: Pan fyddwch yn sgrifennu llythyron at 
eich AS neu Weinidog, arbedwch eu hamser a 
helpwch nhw i ymateb i'ch llythyr yn gyflym drwy 
gadw at y rheol C2P2D: Cryno, Pwrpasol , 
Perthnasol, Darllenadwy, Dibynadwy: 
Cryno _ dim mwy nag un ochr o bapur A4; 
Pwrpasol _ dywedwch ar y cychwyn beth rydych 

am i'r AS ei wneud; 
Perthnasol - cadwch at Y pwnc; 
Oarllenadwy - sgrifennwch yn ddestlus neu 
teipiwch eich llythyr, os gallwch; 
Oibynadwy - os ydych yn cynnig g~bodaeth, 
sicrhewch fod eich ffynhonnell yn dd1bynadwy. 

3. Oeiseb 'Dim Byd yn Lie Trident' 
Llenwch y Ddeiseb amgaeedig a' i hanfon at CND Cymru. Os yw'ch 
copiar goll, neu os oes arnoch angen mwy o gop'iau, cysylltwch a 
swyddfa CND Cymru (gwel. tud.16). 

Cefnogwch gweithred uniongyrchol di-drais: 
SAA Aldermaston, Lloegr 
Mae arfau niwclear Prydeinig yn cael eu hadeiladu a'u 
hailwampio yn Sefydliad Arfau Atomig (SM) Aldermaston 
yn Berkshire yn ne-ddwyrain Lloegr. 

Cefnogwch 'Block the Builders' 
Nod 'Block the Builders' yw gwneud pobl yn fwy ymwybodolo'r 
datblygiadau arfau niwclear newydd yn SAA Aldermaston, ac atal, 
yn ddi-drais, y gwai.th ar adeiladu 
cyfleuster laser newydd a fydd yn 
gwneud profion ar arfau niwclear. 
Dechreuwyd gweithredu yn gynharach 
eleni. ac mae mwy o wei.thredu ar y 
gweill. 
Addo 
Mae arwyddo Addewid i 'Flocio' r 
AdeiladW}'r' yn ffordd o gynyddu'r 
pwysau ar yr awdurdodau yn y broses 
gynllunio a mynnu ymchwiliad 
cyhoeddus. Mae hefyd yn dangos, pan 
fo pob dull 'cyfrei.thlon' wed i. methu, fod 
cynlluniau'n bod ar gyfer gweithredu 
uniongyrchol di-drais. Gellir addo 
cyfranogi drwy fod y barod i. gael eich 
restio neu chwarae rhan gefnogol. Bydd 
pa wb sy' n addo yn cael y newyddion 
diweddaraf am ddatblygiada u yn 
Aldermaston, a gwybodaeth am yr 
ymgyrch. Croeso igrw~iausy'n ~d 
ei.soes neu rai newydd 1 gyfranog1 yn y 
broses drefnu. 

heddwch 4 

Am becyn gwybodaeth a manylion ynglwn ag 
addo neu i ymuno, cysyllter a: 
btb@aldermaston.net tel: 07969 739 812 

Faslane, Yr Alban 
Canolfan y Llynges yn Fas lane, ar lannau gorllewinol yr 
Alban , yw cartref y system arfau niwclear Trident. Cyhyd ag 
Y bu arfau niwclear yn yr Alban , mae pobl wedi bod yn eu 

gwrthwynebu. 

Mae gwersyll heddwch parhaol, 
cyndyn yn Faslane, ers mwy nag20 
mlynedd. Mae llawer o grwpiau, fel 
Trident Ploughshares ac Ymgyrch 
Ddiarfogi. Niwclear yr Alban, wedi 
chwarae rhan mewn trefnu 
gweithredoedd 'ploughshares', 
bloceda u torfol a llu o weithredoedd 
grup neu unigol o dresmasu, dwyn 
gwarchae, dringo'r ffens, peinti~, 
cynnal gwylnosau, canu, dawns1o, 
gweiddi a gweddi'o yn Faslane. 

Cysyllter a: Gwersyll Heddwch 

Faslane (01436) 820 901 
111 

faslanepeacecamp@hotmaU.co 
rg.111< www. faslanepeacecamp.o 

CND yr Alban (0141 )4231 222 

scnd@banthebomb.org 
www.banthebomb.org 



ddiarfogi niwclear 

Olynydd i Trident - yn parhau 

cefnogwch Faslane 365 
Project gwrth~afiad ~ifil newydd sy'n cael ei Jansio gan 
weithredwyr a ~hro~ad o gymryd rhan mewn gweithredoedd 
uniongyrchol d1-dra1~ yn Faslane yw Faslane 365. y syniad yw cau'r 
ganol!an am 365 o dd1wrnodau drwy alw ar amrywiaeth eang 0 
grwpiau a fydd, bob un ohon~nt, yn ymrwymo i rwystro mynediad 
i'r gan~lfan am 48 a_w~. Bydda1 gr~p newydd yn dechrau bob dydd. 
y g~ba1th yw, f,e ba1 d1gon o grwpiau ac unigolion yn ymrwymo, y 
gellid parhau a r gwarchae am gannoedd o ddiwrnodau. Ni fydd 
gwarchae'n c_ychwyn hyd oni fydd 100 o grwpiau wedi ymuno ar y 
gyfer y can d1wrnod cyntaf, ar y laf o Hydref 2006 gobeith· 

h ' b bi ' io. Byddai_gwarc __ a~ r o . yn golygu y gwahoddid pob ad ran 0 
gymde1thas s1fil 1 ddod 1 darfu ar weithgareddau anghyfreithl 

A . b . on 
Faslane. nogrr ~o gr_:,vp_1 wneud Y cysylltiada u rhwng ei achos a' i 
ddiddordebau e1 hun a Trident- gan ddeall fod lleoli arfau 
niwclear a ~ygwth ~u defnyddio yn tanseilio eu gweledigaeth 0 

well cymde1thas. N1 fyd~ yr un mudiad yn 'berchen ar' y gwarchae 
parhaus. Bydd yn ymga1s gym unedol amrywiol gan bob! gyffredin i 
geisio atal y broses o gyfreithloni brawychiaeth y wladwriaeth. 
Bydd pob grup yn ymrwymo i ufuddhau i ganllawiau di-drais 

sylfaenol a'r pwyslais ar fod yn agored a bod a pharch at bawb. 
Rhaid i bob grup ymrwymo hefyd i'r prifofyniad: RhaidcymrydTrident 
oddi ar y mar a 1/unio amserlen glir ar gyfer datgymalu arfau niwclear y DU, 
ynghyd agymrwymiad i widioa datblyguarfau niwclearnewydd. 

Cysyllter a: (01263) 512 049 info@faslane365.org 
www.faslane365.org 

Cefnogwch Trident Ploughshares 
Ymgyrch yw Trident Ploughshares i ddiarfogi system arfa u niwclear 
Trident Brydeinig mewn modd di-drais, agored, heddychlon a 
chwbl a tebol. Mae' r ymgyrch yn trefnu gwersylloedd diarfogi 
rheolaidd y tu allan i storfa arfau niwclear Coulport, a bydd 
gweithredwyr yn cymryd rhan mewn blocedau a gweithredoedd 
uniongyrchol yng nghanolfan y llynges yn Fas lane lle mae llongau 
tanfor arfogTrident wedi eu hanghori. 

Trident Ploughshares, 42-46 Bethel St, Norwich 
NR2 1 NR (0845) 45 88 366 
info@tridentploughshares.org 
www.tridentploughshares.org 

Greenpeace yn ceisio braenaru'r tir ar gyfer 
dadlgyhoeddus 
Ary 13eg o Fedi 2005, mewn cyfweliad gyda'r Guardian, addawodd yrYsgrifennydd Amddiffyn, John Reid, 'ddadl 
agored yn y wlad, y blaid seneddol a'r senedd' ar p'run ai y dylai Prydain adeiladu system arfau niwclear newydd i 
gymryd lle Trident. Aeth ymlaen i ddadlau fod arnom angen arfau niwclear newydd rhag ofn y daw rhyw fygythiad 
l'w amlwg rywle, ryw bryd, yn y dyfodol. 

Gofyn i'r Weinyddiaeth Amddiffyn 
Yn gynharach eleni, defnyddiodd Greenpeace y Ddeddf Rh yd did 
Gwybodaeth i ofyn i'r Weinyddiaeth Amddiffyn ryddhau cop1au o 
bob astudiaeth a wnaed ar fater olynydd i Trident, yn cynnwys 
rhai: 

sy'n asesu bygythiadau posib a/neu wirioneddol y gellir 
neu na ellir eu hatal gan y gwahanol opsiynau ar gyfer 
olynydd i Trident; 
ar gostau'r gwahanol opsiynau ar gyfer olynydd i Trident 
neubeidio; 
ar effeithiau olynydd i Trident neu beidio ar bolisi tramor, 
economaidd a milwrol Prydain. 

ynghyd a: . 
· many lion am unrhyw gysylltiadau gyda swyddogion yr 

UD, cwmniau amddiffyn Prydei.nig a thramor parthed 

olynydd i Trident; 
many lion o astudiaethau ar fesurau amrywio i ddiogelu 
swyddi gweithwyr pe penderfy.nid peidio ag adnewyddu 

Trident. 

Dim atebion 
Atebodd y Weinyddiaeth Amddiffyn, er gwaetha' r 'diddordeb 
cyhoeddus cry£' yn y mater, acer gwaetha'r ffaith fod peth o'r 
wyb d . . . dd' f ddai''r wybodaeth hon ar o aeth a ge1S1d yn e1 me 1ant, na Y 
gael i' r cyhoedd. 
Roedd Greenpeace, wrth reswm, yn anfodlon ar yr ateb, a . 
gofynnodd sut y gellid cynnal trafodaeth agored a democrata1dd ar 
ddyfodolarfau niwclear Prydeinig os gwrthodir rhoi'r wyboda_eth ' 
sydd ei hangen er mwyn hwyluso'r drafod~et~ hon. I?°edd dun o r 
wybodaeth y gwnaed cais amdani yn ymdnn a ma tenon 
gweithredu. 

Efallai mai' r gwir gymhelliant dros gefnogaeth y llywodraeth i 
adeiladu olynydd i Trident yw nad yw am darfu ar ei phartneriaeth 
gyda llywodraeth yr UD drwy dda tgelu methiant yr UD i ddiarfogi, 
a'i chynlluniau iadeiladu mwy o arfau niwclear. 

heddweithredu: Bydd Greenpeace, wrth gwrs, yn : 
apello yn erbyn penderfynlad y Welnyddiaeth 
Amddlffyn i wrthod datgelu dogfennau a fyddal'n ateb : 
y cwestlynau, ac mae'n annog pobl i sgrifennu at eu · 
ASau gan ofyn lddynt I godl'r mater gyda'r 
llywodraeth. 

.. . . ... . ~ . ... .... ... .. -. ....... ........... •·· .. _.., . .. . ...... . 
Gofyn i'r bobl 
Datgelodd arolwg MORI a gomisiynwyd ym mis Hydref gan 
Greenpeace y byddai mwyafrif y cyhoedd ym Mhrydai.n, pan 
ddywedir wrthynt beth fydd y gost, yn gwrthwynebu cael olynydd i 
Trident. Mae' r arolwg hefyd yn dangos mor bell allan o gyffyrddiad 
a barn y bob! y mae polisi niwclear Prydain. 
Pan ofynnwyd y cwestiwn cymharol niwtral 'A ydych yn credu y 
dylai' r llywodraeth adnewyddu ei harfa u niwclear ai peidio ?', 
roedd mwyafrif bychan o 46% yn credu na ddylai, tra credai44% y 
dylai. Doedd 10% ddim yn gwybod. Fodd bynnag, pan ddywedwyd 
wrth bob cyfwelai fod cost system newydd yn debyg o fod yn rbyw 
£25bn - sef cost adeiladu rhyw 1,000 o ysgolion -yna roedd y nifer 
o bob! o blaid yn disgyn i un o bob tri- 33% - tra' r oedd y nifer sy' n 
gwrth wynebu yn codi i 54 % . 

Am fwy o wybodaeth, cysyllter a: Greenpeace 
(020). 7865 8100 info@greenpeace.org neu · 
gweler www.greenpeace.co.uk 
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Sefydliad Arfau Atomig (SAA) Aldermaston 

All Ray eu blocedio? 0, gall! 
Ymunodd ls-gadeirydd CND Cymru Ray Davies a'r grup newydd ei sefydlu, 
Block the Builders, a drefnodd warchae ym mis Awst ar Sefydliad Arfau 
Atomig (SAA) Aldermaston. Dlben y gwarchae oedd tynnu sylw at 
ddatblygiad arfau niwclear newydd, ac atal y gwaith o adeiladu cyfleuster 
laser. Dyma Ray'n myfyrio ar el benwythnos yn Berkshire: 

Cyrhaeddais brif glwyd y SM wrth iSOo ei lawchwith. Roedd y twbiau hyn wedieu 
brotestwyr era ill gyrraedd gyda'u baneri. O hangori yn y canal gyda dyfais gloi dwy,lo, 
fe~n 10 munud, roeddem wedi rhwystro'r yn barod i gysylltu a'n cydbrotestwyr. 
brif glwyd yn llwyr. Roedd heddlu ym Roeddem wedi bwriadu rhwystro'r glwyd lie 
mh~bman. Daisy, yn wyth mis oed, oedd y mae'rdefnyddiauadeiladu'n cyrraedd. ond 
gw~1thredydd ifancaf, a phrotestiodd gyda roedd cannoedd o blismyn yn ein ffordd. 
chn fach. Roedd ffidl yn chwarae caneuon y Felly i ffwrdd a ni i'r brif glwyd gyda baner 
Beatles; roedd yr awyrgylch yn hyfryd. Bwck the Builders anferth, acer mawr syndod 
Roedd am bell gar yn canu corn, a thaflodd i' r heddlu, dyma ni'n eistedd ar y ffordd a 
un twpsyn uy, a fu bran a tharo 'nghlust. Fe llwyddo irwystro'r brif glwyd. 
arhoson ni y tu allan i' r glwyd tan 10:45 pm 
cyn mynd yn 61 i Dw Cwrdd y Cyfeillion am 
fwyd a noson o gwsg. 

Fore drannoeth, codi am 5:20 a.m., a chael 
f ~l rhybu,ddio o flaen Haw i beidio agyfed 
mwy na hanner cwpanaid ode i frecwast, 
gan y byddai rhywmo'n hunain a chadwyni 
wrth glwydi'r SM yn ei gwneud hi'n 
amhosib m ynd i' r tw bach. Wedi cyfarfod 
byr, aeth y rhan fwyafo'r proteswyr at ybrif 
glwyd, id ynnu sylw' r heddlu oddi wrthym. 
Roeddem ni' r wyth oedd yn barod i gael ein 
restio yn 'gwisgo' tiwb metal trwm bob un ar 

Roedd heddlu' r Weinyddiaeth Amddiffyn 
yn gynddeiriog. Dyma nhw'n gafael yn fy 
mreichia u, eu plygu y tu 61 i mi a' m ta flu' n 
ddiseremoniar y pafin. Yna, cafodd dwyo'r 
menywod eu restio a gwnaeth yr heddlu 
hi'n amhosib i neb eistedd ar y ffordd . 
Buom wrthiam weddill y bore'n dosbarthu 
taflenni i weithwyr wrth iddyn nhw fynd 
heibio yn eu ceir; roedd ymateb y gweithwyr 
yn gym ysg, a chafodd dau oedd yn 
dosbarthu taflenni eu restio. Gyda' r 
camerau teledu'n chwyrlio buom yn canu 
"Down by the Riverside", " We shall 

overcome", a ddaeth a'r brotest i ben ar 
nodynuchel. 
Wrth eistedd ar y tren ar fy ffordd adref, 
sylweddolais fod pob asgwrn yn fynghorff 
yn gwynegu a chleisiau; roedd fy 
mreichiau' n teimlo fel pe baen nhw wedi 
cael eu rhwygo o'u socedi, ac roedd curyn 
fy mhen. Roedd yn wych body teulu yno 
i' m croesa wu yn yr orsaf. Taflais fy 
mreichia u am Wendy a' r bechgyn; roedd yn 
sicr yn werth pob cnoc a chlais. Roeddem 
wedi rhoi gwybod i' r SM nad oedden 
nhw'n mynd i gael adeiladu eu cyfleuster 
profi laser heb wrthwynebiad difrifol gan y 
rhai hynny ohonom sy' n gwerthfawrogi 
heddwch a chyfiawnder. 

Gweithredu yn erbyn recriwtio i'r lluoedd arfog 
Cynhaliwyd ysgol undydd Cynefin y 
Werin yn y Drenewydd ar Hydref 1 af i 
archwilio ffyrdd o herio recrwitio i'r 
lluoedd arfog ledled Cymru, yn enwedig 
ymgyrchoedd recriwtio gyda phlant. 

Soniodd Genny Bove a Tllll am brotestiadau 
aelodau Fforwm Heddwc;h a Chyfiawnder 
Wrecsam dros y blynyddoedd diwethafsydd, 
yn uniongyrcholneu'n anwuongyrchol, wedi 
herio recriwtio i' r lluoedd a militariaeth. Mae 
Fforwm Heddwch a Chyfiawnder Wrecsam 
wedi cynhyrchu taflen ar gyfer darpar
recriwtiaid a' u teuluoedd, sydd ar gael ar 
,~w.wpif.org.uk- gall grwpiau ei haddasu at 
eu defnydd eu hunain. 
Hebla w am y pryderon cyffredinol amlwg 
ynglwn a phobl ifanc Cymru yn arwyddo ar 
gyfer gwasanaeth milwrol, mae rhaimaterion 
penodol sy'n achosi pryder neilltuol y gallai 
ymgyrchwyr ganolbwyntio amynt: 
• Dimond5%oboblogaethPrydaina 
GogleddlwerddonywCymru,ondmae'n 
darparu 8% o recriwtiaid. Mae ymgyrchwyr yn 
bwriadu dadansoddi' r ffigurau recriwtio yng 
Nghymru gyda' r nod o arddangos y cyswllt 
rhwngrecriwtio milwrola thlodi. 
. Y fyddin Brydeinig yw' r wtlg un yng 
ngorllewin Ewrop sy' n anfon rhai dan-18 i 
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mewnisefyddfaoedd brwydr. Mae hyn y groes 
i Gonfensiwn y CU ar Hawliau' r Plentyn. Mae 
llawer o recriwtiaid o dan 18 oed wedi marw yn 
y fyddin, er gwaetha' r ffaith fod ganddi 
ddyletswydd gofal arbennig tuag atrai dan . 
oed. Gallai hyn fod yn sail i ymgyrch. 

Mae'r lluoedd arfog yn targedu plantmor 
ifanca 12oed ac mae rhai o' ugweithgareddau' n 
cynnwys trin arfau. Bwriedir ymchwilio i' r 
cysylltiadau rhwngy lluoedd arfog ag 
ysgolion,colegau,awdurdodaulleol,y 
gwasanaeth gyrfaoedd, gwasanaetha u 
ieuenctid, ac a ti. Gobeithir sefydlu 
enghreifftiau o arfer da (felawdurdodau lleol 
sy'n gwrthod caniatau mynediad idimau 
recriwtio'r fyddin i ysgolion). Dylid herio pob 
math o waith recriwtio milwrol gyda phlant. 

Yn ychwanegol at hynny, gall rhai grwpiau 
heddwch gynnig siaradwyr ar gyfer 
dosbar!~iadau ?~1asyddiaeth mewn ysgolion, i. 
b~le1S10 de~1Stadau am gen positifi yrfaoedd 
milwrol a gwe1th~eddau a drefnir gan y fyddil1. 
B~ddwn r' llut~IO rhestr O fudiadau anfilwro'l 
sy HC)'ll1Ugcyrs1auanturagwersylloedd. 

Bydd dau o brojectau cyfredol c)'l1efin yW . 
h 1 . .ffur en11 

yn epu1ro1 fi'nhymgyrchhefyd: 
. Mae Del wedi bod wrthi' n sgrifennu 
adroddiad C)'lmwysfawr ar gyfer CND C)'lnru 

ar y modd mae Cymru'n cael ei militareiddio, 
o'renwTheKhaki Dragon. Bydd yradroddiad, 
panfydd wediei gwblhau,argaelarwefan 
C)'l1efin y Weri.n a bydd )'11 gymorth 
gwerthfawr i unrhyw unsydd am ymgyrchu 
ar recriwtio gan y lluoedd arfog a materion 
milwroleraill. 

Mae Benac aelodau eraill Cynefin y 
Werin wedi bod yn gweithio ar'.tl Oes Heddioch", 
project heddwch sy' 11 ca11olbW)'l1tio ar bob 
agwedd o weithredu di-drais; bydd deunydd 
ar gael C)'ll bo hir yn gellir ei ddefnyddio 
mew11 ysgolio11 a cholegau. 
Y11 sgil yr ysgol undydd, sefydlodd Cynefin Y 
Weri.n weithgor i. ystyried materion recriwtio. 
Mae' r grup yn bwriadu C)'llhyrchu papur 
cefndir a fydd ar gaeli. bawb drwy gyfrwng_ 
gwefa11 C)'l1efi.11 y Werin. Mae herio recriw!Io 
i' r lluoedd arfog yn dasganferth, ond dyla~r 
sefyllfa yn UDA ein calo11ogi, lle mae mudiad 
gwrth-recriwtio' 11 tyfu fel caseg eira, yn 
C)'l1nwys cym ut1eda u cyfan. 

: . i-iectctwe.itiirectu:. rv1-~~ ~-r~~~~ ·,· ·: 
holl aelodau a chefnogwyr CND : 
Cymru a Cynefln y Werln chw~ree : 
rhan yn yr ymgyrch yma, drwY r I<, : 
wefan: www.cynefinywerln.org.~ .. : 

. . . . . . . ... . ' ...... ' .. . . . . . 

A_ 

ne, 

Tei 
Mae 
ym! 
ynl 
Yn : 
ar g 
yM 
Eist 
mei 
wal 
Tor 
Ira< 
gyf 
gw 
Wa 
ym 
by< 
en1 
an1 
me 
gw 
ma 
yv 
brc 
Ry, 
dd 

TI 
E 
Ce 
ar 
Ep 
ar 
ae 
YI 
Re 
Ba 
Jo 
Di 
gc 

b, 
fe 
h1 
i '1 
G 
y 



newyddion: cymru 

Terry Waite yn Llangollen 
Mae Terry Waite, yr awdur, darlledydd ac 
ymgyrchydd elusennol, wedi cael ei wneud 
yn Llywydd 2006 yr Eisteddfod Ryngwladol. 
y11 2004, enwebodd Eisteddfod Ryngwladol 
ar gyfer Gwobr Hedd wch Nobel. Pan oedd 
yn siarad yn Llangollen eleni, canmolodd yr 
Eisteddfod Ryngwladol am ei rhan mewn 
meithrin dealltwriaeth rhwng pobloedd o 
wahanol ddiwyllia1mau. Condemniodd 
Tony Blair a George W Bush am y 'rhyfel' yn 
Jrac a methiant y Gorllewin 'i 
gyflafareddu'n deg yn y berthynas rhwng y 
gwledydd Arabaidd ac Isra~l'. Roedd Terry 
Waite yn arswydo at y bom10 yn Llundain 
ym mis Gorffennaf. Dywedodd 'Does dirn 
byd yncyfiawnhau lladd poblyn filain, yn 
enwedig pobl ddiniwed . . . does dim ond 
angen edrych ar y pryd yr aethom "ni" i 
mewn i lrac .. . ar sail dad) Hals, ac os 
gwnewch chi hynny a lladd plant diniwed a 
mamau, rydych chi' nm ynd i droi ieuenctid 
ywlad honno, nad oedd yn ymwneud a 
brawychiaeth cyn hynny, yn frawychwyr. 
Rydych yn gwneud brawychwyr o 
ddioddefwyr.' 

Tresmasu ar Fynydd 
Epynt 
Cerddodd aelodau o Gymdeithas y Cymod 
ar draws tir ymarfer y fyddin ar Fynydd 
Epynt heb ganiatad gan gynnal gwasanaeth 
ar safle Capel y Ba bell yn ddiweddar. Roedd 
aelodau o'r fyddin yn cynnal ymarferion ar 
y pryd, yn hyfforddi pobl ifanc i lad d. 
Roedd y gwasanaeth yn adfeilion Capel y 
Babel! dan ofal y Parchedig Pryderi Llwyd • 
Jones a' r Parchedig Guto Prys ap Gwynfor. 
Disgrifiodd Guto Prys ap Gwynfor sut y 
gorfododd y Swyddfa Ryfel bed war canto 

bob! oedd yn ffermio' r m yn ydd i adael ~ 
fewn ychydigwythnosau yn 1940. "Gwthwdd 
hynny !fin yr iaith Gymraeg ddeg milltir yn !xlllach 
i' r gorllewin" meddai "wrth i' rcymunedau 
Cymraegei hiaith ymagaeleu di/euo'r mynydd". 
Ychwanegodd fod hi'n bwysigfod .. 
anghyfiawnder y Swyddfa Ryfel Bryde1mg _0 

chwalu bro Gymraeg gyfan ddim yn cael et 

anghofio. "Nid yw' ranghyfiawnder yn mynd yn 
ddim 1/aigydagamser tral:xxl yfyddin yn daleigafael 
arein tir" dywedodd. 
Talodd y Parchedig Pryderi Llwyd Jones 
deyrnged i ymdrech fa wry diweddar 
Gwyn for Evans i amddiffyn y fro rhag y 
Swyddfa Ryfel ac adroddodd yr hanes fel y 
bu iddo gynnal cyfarfodydd protest ar 
draws mynydd Epynt yn 1940. Dywedodd 
'JodGwynfarwedigweithioynddiflinodrosymudiad 
heddwch yn ystod cyfnod anodd y rhyfel. Ac ni flinodd 
Gwynfordystiolaethu fel Cristion dros heddux:h gan 
argyhoeddi llawerowirionedd ei ymdroch yn erbyn 
~ rhyfel". 
Ar ddiwedd y gwasanaeth plannwyd 
coeden ym mynwent Capel y Ba bell gan 
Guto Prys ap Gwynfor i gofio am waith ei 
dad, Gwynfor Evans, dros heddwch. 
.... . . ... ....... . . .. ... .. . . .... . .. . . . 

heddweithredu: Cysyllter a 
Cymdelthas y Cymod: 
post@cymdelthasycymod.org.uk 
Cymdelthas y Cymod, d/o 3 Tai _ 
Mlnffordd, Rhostryfan, Caernarfon,: 
LL54 7NF. 

Ar strydoedd Aberhonddu 
Y dydd cyn Sul y Coffa, cynhaliodd grup 
Heddwch a Chyfiawnder Aberhonddu 
stondion a phleidlais gyhoeddus 
lwyddiannus iawn yng nghanol tre garsiwn 
Aberhonddu. 
Canlyniadau' r bleidlais oedd: 
Cwestiwn: Am ba hyd dylai lluoedd 
Prydeinig aros yn Irac? 
A: Dylent ddod adre ar unwaith - 49.7% (84 
pleidlais) 
B: Dy lid dod a nhw nol yn raddol dros yr 
ychydig fisoedd nesaf- 30.8% (52 pleidlais) 
C: Dylent aros cyhyd agycymer iostegu'r 
'gwrthryfel' -19.5% (33 pleidlais) 
Defnyddiodd y grup y bleidlais fel 
cyhoeddusrwydd i'w anfon at y papur Ueol, 
y Bream and Radnor Express, ac anfon copi o' r 
canlyniadau at Roger Williams, AS 
Brychei.niog a Maesyfed. 
....... . ... . ....... . .. . .. 

heddweithredu : 
Cysyllter a: Mike Gatehouse, Grup : 
Heddwch a Chyflawnder 
Aberhonddu, Jasmine Cottage, 
Pennorth,Aberhonddu,Powys 
LD3 7EX bpjg@phonecoop.coop 
Phone: (01874) 658 564 

ddigwydd hynny). Bydd yn_ cynnwys . . 
darlleniad o enwau' r 100 milwr Prydem1g a 
Jaddwyd, ac arddangosir posteri'n rhestru 
meirw' r UD ac lrac. 
Mae'r grwpiau'n galw ar holl grwpiau 
heddwch Cymru i ymuno a nhw, naill ai yn 
eu hardal eu hunain, neu ym Mangor neu 
Gaerdydd. Bydd aelodau o Deuluoedd 
Milwrol yn erbyn y Rhyfel yn arwain protest 
yn Sgwar y Senedd, Llundain hefyd. 
. ...... . . ... .. ' ... . . . ....... . . . ... : 

heddweithredu: 
Caerdydd: Cerflun Aneurln Bevan, : 
Heol y Frenhines, Caerdydd o 5 I 
6:30 p.m. Osdlgwydd y 100fed 
marwolaeth ar ol 1 p.m., cynhellr 
yr wylnos y noson ganlynol am 5 
p.m. Cysyllter a: Ray Davies 
(029) 20 889 514 : 
Bangor: 6pm ar y nos Sadwrn wedl: 
l'r 100fed marwolaeth ddlgwydd, 
Cwadrangl y Celfyddydau, 
Prlfysgol Cymru Bangor. I . 
gadarnhau neu am fwy o fanyllon, : 
cysyllter a: Grup Heddwch a A : 

Chyflawnder Bangor ac Ynys Mon,: 
bangorpeace@dslw.net (01248) 49°: 
715. Mae rhestr o'r enwau ar gael 
gan CND Cymru (gweler tud. 14 
am fanyllon cysylltu). 

. . .. .. .. . .. . . .. .... . .. . ........... . 
Wrecsam 
Peidiwch a gadael i Falluja fynd yn anghof 
Ymgasglodd Fforwm Wrecsam dros 
Heddwch a Chyfiawnder i gynnal gwylnos 
ar gylchfan Plas Coch i go Hau' r rhai a 
anafwyd, y rhai a gollodd eu cartrefi a' r rhai 
a laddwyd gan luoedd y glymblaid yn 
Falluja, Irac y llynedd. 
Ym mis Tachwedd 2004, gyda chefnogaeth 
lluoedd Prydeinig, lansiodd yr UD 
ymosodiad anferth ar ddinas Falluja. Cyn yr 
ymosodiad, amcangyfrifwyd fod rhyw 
60,000 o sifiliaid yn dal i fod yn y ddinas, 
ond cyhoeddodd byddin yr UD yr ymdrinid 
ag unrhyw un oedd ar 61 yn y ddinas fel 
terfygwyr posibl. Wedi' r ymosodiad, cyrff 
menywod a phlant oedd y rhan fwyaf o' r 
rhaia ddarganfuwyd. Defnyddiwyd arfau 
cemegol, cafodd ysbytai eu taro, a saethwyd 
ar ambiwlansys er eu bod wedi eu marcio'n 
glir. Gwaharddwyd mynediad idirnau 
meddygol i' rddinas a chadwyd 
newyddiad urwyr allan. 

: .. . . . . .... . .. . . . . .. ..... .. . .. .... . : • •• •• • ••••••••••• • • • • # • • • •• • • • • · .· .: 

"Dim un farwolaeth arall" 
Caerdydd a Bangor 
Bron 100 o filwyr Prydeinig yn farw 
Mae grwpiau yng Nghaerdydd a Bangor yn 
trefnu gwylnosau i nodi' r lOOfed 
marwolaeth Brydeinig yn Irac (pan 

heddweithredu: am fwy o 
wybodaeth neu I gymryd rhan 
mewn gwylnosau ac ymgyrchu yn : 
y dyfodol, ffonlwch (0845) 33() 4505: 
neu eb~stlwch: 
wrexhamsaw@yahoo.com 
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newyddion: cymru 

Cymru'n coffau Hiroshima a Nagasaki 
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peace 
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Faery Dre, y Cynghorydd Ken Richard 
d h 

. s,a 
ddarlunir yma gy a r a1 o aelodau CND 
Llandrindod. 

Bangor 
Bedair Blynedd yn Ddiweddarach 
Mynd o Nerth i Nerth 'Yn 

Gwnaeth bygythiad cynlluniau Blair ar gyfer rhaglen o arfau niwclear newydd 
'clyfar' 60 mlwyddiant gollwng bomiau niwclear ar Hiroshima a Nagasaki eleni yn 
fwy na dim ond digwyddiad coffa. Yng Nghaerdydd a Chasnewydd roedd hefyd 
yn achlysur ailennyn yr ymgyrch i atal gwallgofrwydd niwclear ein llywodraeth. 

Aeth pedair blynedd heibio ers i wylnos a 
gynhaliwyd ger bwa coffa' r brifysgol ym 
Mangor ar ddechrau gwallgofrwydd Busha 
Blair dyfu'n gyfarfodydd rheolaidd a 
ddatblygodd, yn ei tro, yn Grup Heddwcha 
Chyfiawnder Bangor ac Ynys Mon. Mae'r 
grup yn dal i gyfarfod yn wythnosol, gan 
ddenu rhyw ddwsin o bob! bob tro, rhai'n 
fynychwyr rheolaidd, eraill o bob matho 
gefndir yn clod mewn ymateb i 
ddigwyddiad ney ymgyrch neilltuol. Gall 
cyfarfodydd neu arwerthiant cyhoeddus 
ddenu cefnogwyr lleol yn eu cannoedd o hyd. 
Cafwyd noson arbennig ym mis Awst 2005 0 

synau rhyfeddol, ffilm, barbiciwacati yn 
Hendre, Talybont, a god odd fwy na £1,000 
ar gyfer tyfwyr olewydd Palesteina. Mae 
ymgyrchoedd yr hydrefwedicynnwys 
pwyso ar ASau lleol ynglwn ag: olynyddi 
Trident, deddfau brawychiaeth a hawliau 

Caerdydd 
Bu CND Cymru yn coffau dioddefwyr rhyfel 
niwclear drwy gynnal gwylnos yng nghanol 
y ddinas, Caerdydd a bu Cor Cochion yn 
canu caneuon heddwch a rhyddid tra bu 
pobl yn darllen eu taflenni a rhoi arian yn y 
bwced. 
Safodd gur ifanc o Japan yn stond, wedi ei 
syfrdanu gan y posteria'r canu. Bu'n gwylio 
a gwrando' n astud, gan recordio' r holl 
ganeuon ar recordydd llaw. Meddai, 'Pan 
welais i chi' n coffau' r pethau ofnadwy a 
ddigwyddodd yn fy ngwlad gymaint o 
flynyddoedd yn 61, allwn i ddim credu fy 
llygaid. Roedd fy nhadcu yn Hibakusha -
un a oroesodd y bom. Diokh i chi am gofio 
amdano a' r holl ddioddefwyr era ill yn eich 
coffadwriaeth barchus a theimladwy. 'Ira 
ga ll pobl Cymru gofio'r creulondeba 
ddigwyddodd yrochr draw i' r byd, mae 
gobaith am dd yfodol ein byd.' 

Casnewydd 
Yng Nghasnewydd, cynhaliodd Cynghrair 
Ryngwladol y Menywod dros Heddwch a 
Rhyddid wylnos ar Ian y llyn ym Mharc 
'Iredegar. Anerchwyd y grup gan Paul Flynn 
AS. Cafwyd cyfraniadau teimladwy gan y 
gynulleidfa, yn cynnwys ape! anger_ddol 
Myrla Eastland i ni gofio Mordecha1 
Vanunu, a ryddhawyd yn ddiweddar ar 61 
cyfnod maith O garchar am ddatgelu 

h e ddwch 8 

rhaglen arfau niwclear Israel. Cyfarfu Myrla 
a Vanunuar ei hymweliad diwethaf i 
Balesteina/Israel. Mae Vanunu, er ei fod 
wedi ei ryddhau o' i 18 mlynedd o 
garchariad mewn cellar ei ben ei hun, yn 
parhau i fod yn gaeth i'wdw wrth i' r 
awdurdodau Israelaidd geisio myguei 
wrthwynebiad moesol i arfau niwclear. 

Darllenodd Stephen Thomas, Cyfarwyddwr 
Canolfan Cymru dros Faterion 
Rhyngwladol, gerdd Haiku gan un a 
oroesodd Nagasaki, a dosbarthwyd garanod 
papur a wnaed gan blant ysgol yng 
Nghymru, a'u hwylio, gyda blodau a 
chanhwyllau, ar ddyfroedd tawel Ilyn Pare 
Tredegar er cof am y 260,000 yma 0 

ddioddefwyr yr oes niwclear 

d ynol, dod a' r milwyr adref o Irac, Iran a'r 
sefyllfa ym Mhalesteina. Mynychodd 
cefnogwyr y grup gynhadledd lwyddiannus 
ar gyfer ymgyrchwyr gogledd Cymru a 
drefnwyd gan y grup heddwch yn 
Llandudno. Uchafbwynt mis Hydrefoedd 
Bruce Kent yn annerch cyfarfod mawra 
drefnwyd gan CCU Bangor. Ym mis 
Tuchwedd, cafodd grup Bangor ac Ynys 
Mon drafodaeth ddiddorol dros ben ar 
Ganolbarth a De America pan gyflwynodd 
Ben Gregory ffilm ynglwn a Nicaragua, The 
Wand Sfopp?d Watching. 
lrafododd cyfarfod arall ym Mangor ym m~ 
Tachwedd gysylltiadau sifil-milwrol
niwclear, fel arfau WH, gyda'r grup gwrth· 
niwclear lleol, PAWB. Mae hyn yn rhan o 
ymgyrch wrth-niwclear a gychwynnwyd )1111 

Uandrindod mis Chwefror2005 gan PAWB,CWNCac 
y h CND Cymru yng Nghynhadledd 

c wanegodd CND Llandrindod goeden Aberystwyth. Nod yr ymgyrch hon yw 
arall yn y goedlan maent wedi bod yn ei gwrthbwyso'r lobi niwclear sy'n pwysoar 
phlannu yn y1~1yl Pa_filiw_ 11 y dref dros y h 
blynyddoedd I goffau Hiroshima a yn o bryd am adeiladu adweithyddion 
Nagasaki. Plannwyd h I niwclear newydd ar yrochrsifil,acam 
: ............ . .. ?~ . ~ ~?~'.1 .':Yl~~s ?~~ .. ~!?'11ydd ilrident ar yr ochr filwr~l: . ..... i 
: heddweithredu: Chwaraewch . h. · .h .. · .. · ........ .... · · : 
· dd" dd" d eic r an! Mae rhaglen o . 
: •9~ -•~ a~ ar gyfer Y misoedd nesaf ym Mangor ac Ynys M6": 
: rn cae ye1Ffyumo ar hyn o bryd. Mae'r grup yn cyfarfod bpb nos : 
. un yn nnon y neuadd Wrth . 
: Anglicanaidd yn Ffordd "Ji ochr Y Brif Gaplaniaeth : 
: Croeso i bawb. c s llt Y~. ywysog, ~angor. Uchaf, am 6.30P"\ : 
: neu ban or y y er a. ebost: phll@tycerrig1.freeserve.co.U : 
· · · · · · · · · · · · -~ · · P.1::ac~-~~5 ~".4'-n_~t . . t~I (01248) 490 715 .... . . . ..... . .... . .. .. . .. . .. .. 



' 
newyddion 
Rhyddid i Brotestio 
Picnic yr Eirth 
Ary 6ed o Dachwedd, cynhaliodd 
Ffedera~iwn y Tedi ~rotestwyr bicnic protest 
yn Sgwar Y Senedd 1 gefnogi ei ffrindiau di
ffwr, 'Picnicwyr Sgwar y Senedd'. Daeth 

grwpiau cefnogi Tedi o bob rhan o Ewrop, yn 
cynnwys Po?,h ~re':" a'r Soft Toy Solidarity 
Movement, 1 r ptetuc. Mae'r holl grwpiau'n 
ymrwymedig i ryddid llefaru a rhyddid 
ymgynnull ac yn cytuno mai'r ffordd orau i 
herio' r ddeddfwriaeth SOCPA (2005) 
ormesol yw drwy weithredu uniongyrchol. 
He~ fodloni ar brotestiadau 'fflwffi' yn unig, 
pas1odd y protestwyr gynnig i ruthro ar y 
senedd ac adha wlio Tw' r Cyffredin, a 
gweithredu arno. 

: heddweithredu: Cysyllter a: 
: www.peoplelncommon.org am fwy 
: o wybodaeth ynglwn a 
: dlgwyddladau 

Y Pabi Gwyn . 
Mae llawer o bob! yn gwisgo pabi coch ac un 
gwyn ar Ddydd y Cadoediad, tra bydd eraill 
ond yn fodlon gwisgo pabi gwyn. Mae' n sicr 
yn a deg i fedd wl yn ofalus. Dywedodd 
aelod o'r gwasanaethau brys o'r Canolbarth, 
sy'n gorfod, mynychu gwasanaeth 
cadoediad blynyddol tref fechan o ran ei 
ddyletswydd, wrthheddwch: 'Does dim byd 
tebygi'rachlysur yma i'm hatgoffa pan 
dwi'n weriniaethwr, yn credu mewn 
heddwch a chyfiawnder, a pham dwy'n 
anghredi.ti.iwr!' 

Y mis Tachwedd yma, llwyddodd y Mudiad 
er Dileu Rhyfel i berswadio'r Lieng 
Brydeinig i ddileu' r da tganiad 'fe fydd 
rhyfeloedd bob amser' o' i gwefan. Meddai 
Bill Hetheringt011, o' r PPU, y m udiad sy'n 
hyrwyddo ac yn dosbarthu' r pabi gwyn: 
'Pan na fydd y fomentdeimladwy pan syrth 
ypetalau pabl yng Nguy! Goffa' r Lieng · 
Brydeinig bellach yn dilyn da thliad o 

wrhydri milwrol ond, yn hytrach, cyfnod o 
holi pa mor gyflym y gellirdileu rhyfela 
chael gwared o luoedd arfog, yna efallai y 
bydd unfrydedd rhwngmudiad y pabi 
gwyn a' run coch'. 

Oddi ar i Gild Cyd weithredol y Men ywod 
ddechrau dosbarthu'r Pabi Gwyn yn y 
1930au, mae'r pabi gwyn wedi bod yn 
symbol o ymrwymiad i heddwch ac o gred 
na ddylai bod rhyfel mwyach. Mae rhyfel yn 
taflu cysgod tywyll, hir dros fywydau 
~nigolion a'u teuluoedd. Mae mwyo gyn
ftlwyr rhyfel y Malfmas wedi cyflawni 
hunanladdiad nag a laddwyd yn yr ymladd, 
a gyrwyd llawer mwy o Archentwyr ifanc, a 
oedd o dan orfodaeth filwrol, i waelod y mor 
gan longwyr tanfor Prydam. Mae llawer o 
gyn-filwyr heddiw yn cael eu hunain yn 
cysgu allan ar strydoedd ein dmasoedd 
mawr. Does yna'r un yrfa arallsy'n effeithio 
mor ddeifiol ac mor barhaol ar ei chyn
weithwyr. Gallaidyn feddwl y byddai 
sefydliad fel y Lieng Brydei.t1ig sydd mor 
gyfarwydd a rhaio effeithiau erchyll rhyfel 
fymryn yn feirniadol o'r fath weithgaredd 
hyll. Ond yn lie hynny, mae'n dibynnu ar 
ryfel ac yn hyrwyddo gwerthoedd rhyfelgar 
er mwyn codi arian. Gobeithio bod gallu 
dychmygu amser pan na fydd 'rhyfeloedd 
bob amser' yn arwai.t1 at sylweddoli y gellid 
osgoi' r arswyd a'r peryglon hyn. Dylem ni 
fel unigolion beidio a gadael i bopeth a 
ddywedir wrthym ddylanwaduamom,a 
gwrando'n ofalus ar em calonnau. 

100,000 o ganiadau 
Fe! rhan o gyfraniad Justice Not Vengeance 
CTNV) i' r projecvt 100,000 Caniad, 
cynhaliwyd gwylnos y tu allan i Downing 
Street ar y 25ai.tl o Hydref, ar ffurf grup a 
safodd gyferbyn a Downing Street am 
bedair awr yn canu cloch ac yn darllen 
enwau'r rhaia laddwyd yn Irac. Yn 
'anffodus' roedd yprotestwyr yn torri'r 
deddfau newydd sy'n mynnu fod yn rhaid 
cyflwyno ffurflen yn gofyn am ganiatad i 
gynnal gwrthdystiad i' r awdurdodau. Nid 
oedd JNV wedi tei.tnlo y gallai gydweithredu 
a deddfau newydd gormesol a 
dianghenraid hyn. Ac yn sicr, doedden nhw 
ddim yn credu fod angen gofyn caniatad i 
alaru am y rhaisydd wedicollieu bywydau 
yn 'rhyfel' Irac. 
0 fewn munudau o gyrraedd yr wylnos, 
cafodd gweithwyr y JNY, Milan Rai and 
Maya Evan, eu restio. Cafodd Mi! ei restio 
am fod yn drefnydd gwrthd ystiad heb ei 
awdurdodi(cosbohydat51 wythnoso 
garchar). Cafodd Maya ei restio am gymryd 
rhan mewn gwrthdystiad heb ei awdurdodi 
(cosb o hyd at £10000 ddirwy). Gallodd 
cefnogwyr era ill gofnodi' r digwyddiad heb 
gael eu restio. 

Carchar 
Fis Hydref y llynedd, yn y cyfnod yn 
arwain at ymosodiad yr uo·ar Falluja, 
cafodd Mi! ei restio a'i gyhuddo o 
chwistrellu sloganau yn erbyn y rhyfel ar 
adeilad y Swyddfa Dram or yn Whitehall, 
gan alw ar y llywodraeth Brydeinig i 
beidio a danfon milwyr Prydemig i 
ranbarth Falluja fel rhan o ymosodiad yr 
UD. Arllwysodd waed Hug dros yr adeilad 
hefyd. Cafwyd Mil yn euog o niwed 
troseddol gan Lys Ynadon Bow Street, a 
gorchmynwyd iddo dalu mwy na £2,000 o 
iawndal i' r Swyddfa Dram or. Gwrthododd 
Mi! dalu unrhyw iawndal gan fod pob 
cyfia wnhad moesol a chyfreithiol dros yr 
hyn a wnaeth yn wyneb y cyrch a oedd yn 
mynd i fod ar Falluja, ac mae'n wynebu 
rhai wythnosa u o garchar. Fodd bynnag, 
mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi 
dweud ers hynny ei fod yn ei chael hi'n 
an odd cael ga.fael ar yr holl da p CCTV o' r 
digwyddiad. Efallai fod yr awdurdodau'11 
cael problemau gyda'r achos gan ei bod 
hi'n weithred hynod wleidyddol i ddwyn 
achos llys a allai arwain at garcharu 
rhywun am chwe mis ddim ond am 
drefnu seremoni goffa heddychlon o flaen 
Downing Street. · 
: . ... . .. ... . . ... .. . . ........ . . . .. . . 

: )J.eddweithredu: byddal Justice 
; Not Vengeance yn gwerthfawrogi 
: cymorth gyda chost telthlo a 
: chostau eralll yn gysylltledig ag 
: achoslon llys gan eu bod yn fyr 
i lawn o arlan ar hyn o bryd. Dylid 
; gwneud rhoddlon yn daladwy I 
: 'JNV' a'u danfon at: JNV, 29 
: Genslng Road, St Leonards on Sea,: 
: East Sussex, TN38 OHE. Er mwyn : 
: cefnogl a/neu I gael y wybodaeth 
: ddlweddaraf am yr ymgyrch, 
: cysyllter a Justice Not Vengeance . 
: (0845) 458 9571 (01424) 428 792 neu: 
: ar: www.J-n-v.org · 

Apel ar ran Saith y Dreth 
Heddwch 
Grupo saith o bob! gyffredin yw Saith y 
Dreth Heddwch sy'n herio polisi treth 
presennol Prydain yn yr Uchel Lys, yng 
nghyd-destun gwariant milwrol. Ni all 
aelodau'r grup, yn ol eu cydwybod, 
gyfrannu at wariant milwrol llywodraeth y 
-DU. Maent y11 wrthodwyr treth ryfel ac yn 
wrthwynebwyr cydwybociol. Credant fod y 
polisi treth cyfredol naill ai'n gwneud pob 
trethdalwr sy'n ufuddhau i'w dyletswydd 
fel dinasyddion ac _yn talu eu treth yn rhan
gyfrifol am. !add tor fol, neu 1\-iae'n gwneud 

· troseddwyr ohonynt os byddant yn dily.n eu 
cydwybod ac yn gwrthod talu am ryfel. 
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Mewn gwrandawiad dwyawr o hyd yn yr 
Uchel Lys yn Llundain ym mis Gorffennaf, 
gwrthododd y Barnwr Collins apel Saith y 
Dreth Heddwch, gan ategu'r penderfyniad 
blaenorol i wrthod caniatad iddynt dderbyn 
gwrandawiad Hawn. Yr oedd hon, meddai, 
yn ddadl a oedd yn ym wneud a' r 
Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol 
(CEHD). Y corffsy'n penderfynu ar faterion 
yn ym wneud a' r CEHD yw' r Llys 
Ewropeaidd yn Strasbwrg. Roedd yn d weud 
wrthynt, i bob diben, i fynd a'u hachos i 
Strasbwrg er eu bod yn dod a' u hachos o 
dan Ddeddf Hawliau Dynol (DHD) 1998 
PrydaiI1 sy'n caniatau i lysoedd Prydain 

· ddehongli' r Confensiwn Ewropeaidd yn eu 
ffordd BrydeiI1ig eu hunain. Maent wedi 
gwneud cais i' r Llys Apel am i'w hachos 
gael mynd yn ei flaen. Os methant yn y Llys 
Apel, gwneir cais uniongyrchol i lys 
Strasbwrg. 
: ·li.ecic:1.weitiiredu·: · · · · · · · · · · · · · · · : 
: Caral Salth y Dreth Heddwch 
: ddlolch l'w cefnogwyr am eu 
:.,c::.efnogaeth hollbwyslg a 
: werthfawroglr yn fawr. Maent yn 
: gobelthio y bydd cynlfer o 
: gefnogwyr ag sy'n boslbl yn 
: arwyddo'r ddelseb sydd ar gael ar . 
: wefan Salth y Dreth Heddwch, neu : 
: gan Simon neu Robin (gweler y : 
: rhlfau ffon lsod). Mae bras-ddadl e~ 
: cyfrelthlwr ar gyfer yr ape I ar gael · · 
: ar: www.peacetaxseven.com/ 
: skeleton. Mae Salth y Dreth 
: Heddwch am ledaenu'r neges a 

Rolls Royce Rayneswaysy'n gwneud yr 
i11jans niwclear ar gyfer system arfau . 
niwclear Trident anghyfreithlon Prydam, ac 
mae'n hanfodol i'w gallu i weithredu. 
1refnwyd y gwarchau gan Tride~t . 
Ploughshares sy'n ceisio diarfogi Tri<lent 
drwy weithredu uniongyrchol a gored, atebol 
a di-drais. Roedd y gweithredwyr yn dod 0 

bob rhan o BrydaiI1 ac o bob ceh1~1r. 
Eglurodd un o'r gweithredwyr, Alison 
Crane: "Maearfau niwclear yn anghyfre,thlon. 
Mae'r llyuxxlraeth yn torri' r gyfmith ryngwladol 
gyda'i pholisi niwclear, ac mae Rolls Royce yn 
cynorthwyo er yn ategu eu gweithgareddau 
anghyfreithlon drwy ddarfX!ru'r pwerar gyf':eu 
systemarfau niwclearTrident. Ue!xJcwmmaua 
llyuxxlraethau' n bygwthcyflawni lro9!ddau rhyfela 
throseddau yn erbyn y ddynolryw, rhaid i !xJ_bl , 
gyffredin fel ni weithredu igynnal Y gyfraith. Mae 
Trident Ploughshares yn galw ar Rolls Royce 
i ddod a phob gweithgaredd niwclear yng 
ngwaith Raynes way i ben yn raddol dros Y 
pum mlynedd nesaf; i gyhoeddi cynllun 
argyfwngar gyfersymud poblsy'n b~ aC' 
yn gweithio o fewn dwy filltir i'r ffatr11 
ddiogelwch, a'i ddangos i' r cyhoedd, a . 
chaniatau i' r cynllun argyfwng hwn gael e1 
brofi a'i werthuso' n drylwyr gan y cyngor a'r 
gwasanaethau brys. . .... . . . 

: -h~ctct~~tt~~ct~:' ·M~ ~ . · 
: wybodaeth am y welthred ar 
: www.derby.peacepages.co.uk 
: Am fwy o wybodaeth ynglwn a 
: Trident Ploughshares gweler 
: www.trldentploughshares.org ..... . ...... . ..... . . . . .. . . . .. ...... 
Defnyddio arfau 
anghyfreithlon yn Falluja? 
Ym mis Tachwedd, dywedodd y rhaglen 
deledu Eidalaidd, RaiNews24, ei bod hi' n 

Tuag at waharddiad ar artau 
wraniwm 
Ym ini51achwedd,cynhaliodd y BiwroHoodwdJ 
Rhyngwladola'rC!ymblaidRyngwladoli 
WaharddArfauv\TaniwmQCBUW)gynha~ 
yn Geneva i nodi 'Dydd Rhyngwlado!Ala) 
Ecsploetio' r Amgyichedd mewn Rhyfela 
Gwrthdaro Arfog. Cyflwynwyd draffto 
Cytundebalwliwydgangyfreithiwrhawli.lu 
dynolrhyngwladol,i'rgynhadledd.Mae'r 
cytundeb yn galw a~ atalcynhyrchu'. profi, 
gwerthu, s torio, cyllido, dudo ac allfono arfau 
wraniwmhesb,adadgomisiynu'rhollstorfeydd 
presennoL Galwodd JCBUWhefy~ amasesu 
pawbsydd wedibod yngn~~~arfau 
wraniwm yn feddygol,rhm trtruaethiddynta'u 
mmlitrodrosdymorhir.Roeddcynrychblwyr 
Sefydliad Iechyd y Byd yn b~ol yn y 
cyfarfod,acaddawsantymchwilioymhellachi 
faterarfau wraniwmhesb. 
: ·liectdwreitlieciu: · M~ -~ · · · · · · · · · · 
: wybodaeth: 
: www.bandepleteduranlum.org . 
: Yr Ymgyrch yn erbyn Wranlwm Heab; 
: (0161) 273 8293 www.cadu.org.uk : 

vmgy.rcti ·y · 100,000. o· iiariiadau· 

: chodl arlan ar gyfer eu hachos. . 
: Maent ar gael I slarad (yn Gymraeg : 
: a/neu yn Saesneg) mewn • · 
: d lgwyddladau cyhoeddus neu a 
: grwplau. Cysyllter a Simon: 07981 . 
: 680638 neu Robin: (01380) 812 294 : 

bur debyg fod ymosodiad yr UD ar Falluja 
ym mis Tachwedd 2004 yn anghyfreithlon. 
Cyhuddodd y rhaglen ddogfen fyddm yr 
UDo ddefnyddio arfau cynnau tan 
(Ffosfforws Gwyn a/neu Na palm) yn erbyn 
sifiliaid. Mae defnydd arfau cynnau tan 
wedi ei reoli gan Brotocol III o Gonfensiwn 

Yn y flwyddyn ddiwethaf, cyhoed~wy~ lri 
adroddiad pwysig sy' n amcangyfrif y nifero 
farwolaetha u a achoswyd yn Irac gan y rhyfel 
a' r goresgyniad. Cafodd y tair astudiae~h, 
astudiaeth y Lancet, cyhoeddwyd ym m1S 
Hydref 2004, adroddiad Rhaglen Ddatblygu!CU, 
cyhoeddwyd ym mis Mai 2005, ac astudtaeth 
Cyfrif Cyrff lrac, a gyhoedd wyd ym mis 
Corffennaf 2005, fod dega u o filoedd o bob! 
wedi marw yn lrac o ganlyniad i oresgyniad yr 
UD/Prydai.n ar lrac. Roedd yr holl 
adroddiadau' n cydnabod natl yw' r ffigwr 
Hawn yn hysbys.Mae llawer o bob! ym 
mhedwarban ybyd yndymuno galaru'n 
gyhoeddusam ybywydau Iracihynagollwyd. 
Dyw bywydau coll dinasyddion lrac yn cyfrif 
dim yn swyddogol,does ganddyn nhwd~ 
enwau,a dydyn nhwddim yn caeleu,~ 
yn swyddogol. Rhwng Hydref 24ain a r Z&m, 
bu grwpiau ym mhedwar ban y byd yn 
ymgynnull ar gyfer seremo11i 'Canu'r Glod{· 
Roedden nhw' n canu cloch unwaith bob 
munud, filo weithiau, gyda phobca11iad 
wligol yn symboleiddio marwo!aeth person 
lraci, o ganlyniad i' r rhyfel a' r meddiant. 
Roedd canto gymw1edau'n canud~ filo 

: www.peacetaxseve~-~~-~ - ......... . 

·.;,~ ·b~i-~;;i ~ ·b~bi ~~ ~eidio a thalu eu 
bi/iau treth e/eni, ni fyddai hynny'n tesur 
mor dreisgar a gwaed/yd a ph~ bae~t 
yn eu talu, a gal/uog~'~ Wl~dwnaeth t 
dywallt gwaed y gwmon. 
Henry c avid Thoreau 
(y gwrthodwr treth tyfel modern cyntaf) 

Ymgyrchwyr yn erbyn Trident 
yn arafu Rolls Royce 
Restiwyd 10 0 ymgyrchwyr heddwch yn 
Rolls Royce yn Derby ym mis Hydref tr~' n 
ceisio cau'r ffatri i lawr drwy wa~chae d1-
drais. Ymgasglodd deugaiI1 o we1thredwyr 
ger y fynedfa, ac fe' u hwynebwyd gan law 
trwm,dauorchymynadran14,a . 

h Senoldeb heddlu anarferol o niferus. 
P re I fr · h 
Roedden nhw'n ceisio cynn_a y gy . a1t 
ryngw!adoldrwy gau'r ffatn amdd1wrnod. 
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y CU ar Waharddiadau neu Gyfyngiadau ar 
Ddefnydd Arfau Confensiynol Neilltuol y 
Gellid Barnu eu bod yn Eithriadol Niweidiol 
neu ag Effeithiau Diwahan (1980) (CCCW). 
Dywed hyn na cheir defnyddio arfau 
cynnau tan yn erbyn y boblogaeth gyffredm, 
nac yn erbyn 'unrhyw nod filwrol sydd wedi 
ei lleoli o fewn crynhoad o sifiliaid' . 
Ymddengys fod hyn wedi digwydd yn 
Falluja. Mae llywodraeth yr UD yn mynnu 
nad yw wedieichyfyngu gan Brotocol III o'r 
CCCW am natl yw' r UD wedi arwyddo' r 
Protocol hwn. Gellid dweud fod 
llofruddiaeth yn dal i fod yn llofruddiaeth, 
hyd yn oed os yw'r llofrudd yndatgan ei 
fod/bod uwchlaw'r gyfundrefn gyfreithiol. 

weithiau'n gyfanswmo 100,000o garuadau. 
Ar adega u, rhwng c.aniadau' r gloch, byddent 
yn darllen enwa u lraciaid y gwyddys eu bod 
Y'.'~i ~~.\".' Y1:1 Y.~~~-....... .. .. ... ..... : 
: heddweithredu: mwy o · 
: wybodaeth gan: lnfo@J-n-v.org : 
: te1: (0845) 458 9571 co1424> 42s 1~ d 
: (rhyngwladol) post: JNV, 29 Geri51" : 
: Rd, St Leonards on Sea, East · 
: Sussex 
: http://lraqmortallty.org/resources-

: .t~r~~~t)yl~~~ ........... .. . . 

~ 



1:1. 

I, 

Cymraes ym Milan 
Rhwydwaith leuenctid Ewrop dros Ddiarfogi Niwclear - cyfarfod sefydlu ym 
Milan, 27ain. 31 aln Hydref 2005 
Deilliodd y syniad o sefydlu Rhwydwaith leuenctid Ewrop dros Ddiarfogi Niwclear yn 
wreiddiol o'r trafodaethau CAY (Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear) aflwyddiannus yn Efrog 
Newydd ym mis Ebrill, yr oedd nifer o weithredwyr gwrth-niwclear ifanc wedi eu mynychu er 
mwyn rhoi gwybod i'r gwleidyddion sut y credent y dylai'r rheini sydd 'mewn grym' fod yn 
datrys problemau'r blaned. 

Gwaed newydd 
Rhagdybiaeth y cyfarfod hwn oedd fod y mudiad heddwch yn 
heneiddio a bod angen iddo, fel llawer o fudiadau eraill, 
foderneiddio er m wyn denu ieuenctid heddiw. Wrth gwrs, mae' n 
angenrheidiol fod yr ymgyrch faith gan genedlaethau diwyd o 
weithredwyr heddwch sy wedi bod yn tarfu ar y gwleidyddion a'r 
awdurdodau milwrol ar hyd y blynyddoedd yn cael ei hadfywio gan 
'waed newydd'. Mae'r byd a'iddyfodol yn perthyn i bob un 
ohonom, hen ac ifanc a heb eu geni eto. Mae' n deg ein bod 
ninnau' n cyfrannu isicrhau ei fod yn dal i fodoliar ein cyfer nia'n 
,-----,--.....,,,-----~ plant a'n hwyrion ninnau yn y 

blynyddoedd sydd i ddod. 

Meddwl yn y ffordd iawn 
Cynhaliwyd cyfarfod sefydlu'r 
Rhwydwaith ym mis Hydref. Roedd y 
digwyddiad yn anelu at ' ieuenctid 
(yn gronolegol, rhai dan 30 oed) 
Ewrop sydd eisoes wrthi' n ymgyrchu 
ar faterion yn ymwneud a diarfogi 
niwclear. Daeth tua 20 o bob! ifanc o 
Belarws, yr Alma en, Ffrainc, yr Eidal, 
Gwlad Belg, Lloegr a Chymru 
ynghyd yn y 'Cassa de/la Pace' ([w 
Heddwch) newydd ei adeiladu ym 
Milan. Roeddem yn cynrychioli 
gwahanol fudiadau gwrth-niwclear o 
bob rhan o Ewrop, yn cynnwys 

Mouvement de la Paix, Ymgyrch y Gyfraith Ryngwladol, 
Friedenswerksta tt Mutlangen, Bomspotting, CND Prydain, CND 
Cymru, Greenpeace, Archivio Disarmo, a Beati Costruttori di Pace 
Italia . 
Tra cafodd llawer iawn o syniadau, newydd a hen, eu trafod yn 
ystod y tridiau o gyfarfodydd, materion fel 'recriwtio', strategaethau 
ymgyrchu, gwrthdystiadau, gorymdeithiau, cyd-drefnu 
gweithredoedd uniongyrchol di-drais 'difyr', fel actio damwain 

niwclear, neu .. _.._-~...,,.-~=-~=--:~-.,. weithgareddau 
tebygi rai 
'byddin 
clowniaid 
rhydd' yr 
anarchwyr, y 
rhanorau,a 
phwysicafa 
mwyafcyffrous 
i.mioedd ycyfle 
i gwrdd a phobl 
ifanceraill sy'n 
'meddwlyny 
ffordd iawn'. 

Ychwanegwyd neges Gymraeg at 'Wal Amddlffyn y 
Gyfraith Ryngwladol', project myfyrwyr rhyngwladol a 

oedd yn cael ei arddangos yn y Casa de/la Pace. 

Cyd-gadernid 
Trafodwyd dulliau o ddenu rhaio'n cenhedlaeth nisydd fel pe 
baent, hyd yn hyn, yn anwybodus ynghylch bygythiad arfau 
niwclear i'n dyfodol. Ein syniad yw creu rhwydwaith o bob[ ifanc 
led led Ewrop a allai gysylltu a'i gilydd ynglwn a beth sy'n digwydd 
yn eu gwahanol wledydd, cynnig cefnogaeth a phe bai' n bosib, 
ymuno a'i gilydd i ymgyrchu mewn gwahanolddigwyddiadau 
Ewropeaidd. Ryd ym yn bwriadu gweithio tuag at weithred yng 
Nghynhadledd Rheolaeth Ewropeaidd Byddin yr UD yn Stuttgart 
(yr Almaen) yn 2009, blwyddyn cyn Cynhadledd Adolgu nesaf y 
Cytundeb Atal Ymlediad Niwclear. 
Erbyn ~iwedd y cyfarfod, cytunwyd y byddai wedi bod yn 
llwydd1ant pe baem ond yn gwireddu cyfran fechan o'n syniadau 
uchelgeisiol. 

Optimistiaeth 
Roedd yn chwa o awyr iach ac yn galondid mawr i wybod body 
fath bo~l dd1wyd, ymroddedig wrthi'n ceisio datrys y caw! mae'r 
dd7no~aeth fel ~e bai we~i glanio ynddo. Gwnaeth y cyfarfod imi 
de1mlo nobe1th1olacardanam wneud mwy, nawrmod i wedicael 
gwe~d~i~ rod ni ym mhobr;uzn: Y cwblsydd 711 rhaid i niei wneud yw 
gwe1th10 n glosach gyda n g1lydd, ac mae r Rhwydwaith hwn yn 
gam i'rcyfeiriad hwnnw. 

Emily Freeman 

: -h~ctct~~it~~ct{i·: i:;;,~i -~~;h;~· ~~- ~~d-ct ~-~-~~~-, · · · · · : 
: gwybod r_nwy am Rwydwalth leuenctid Ewrop dros : 
: Dd1arfog1 Nlwclear neu a hoffai ymuno anfon ·ebost at 
: Emily: deepvloletfrogs@hotmail.com neu Julia 
: Kramer: j.kramar@gmx.de 
. . . . . . .... . . .. ... . .. ... .......... . .... . ... . 
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US Amddiffyn Taflegrau Cenedlaethol 

Gwneud Amser ar gyfer y Gofodlh Byd-eang yn erbyn Puer Niwclear 
Ym mis Hydref, cyfarfu Bruce Gagnon, Cyd-drefnydd Y Rhwydwai dd h 

O 
Gymru ac Aelodau 

ac Arfau yn y Gofod, a Dave Knight, ei Gadeirydd, ag ymgyrch~r h: w; yr un dydd, buont yn 
Cynulliad a'u hymchwilwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol. Yn ddiwed arac 
annerch Cyfarfod Cyhoeddus yn y Demi Heddwch, Caerdydd. 

1 
. h .. 

1 11 wodraeth Brydeinig yn cae e1 r 011 ywodraeth 
Yng nghyfarfod y Cynulliad, mynegodd Leanne Wood AC ei phryder fod ce~10gaeth Y_ { Tc fl Cenedlaethol (NMD) yr UDennyn 
yr UD heb unrhyw ymgynghori gyda phobloedd Prydai.n, ac y gallai datblygiad Amddi_f yn a~n eg;::eddol. Meddai: 
ras arfau newydd, ac y byddai hefyd yn gwastraffu adnoddau ac yn bygwth creu trychmeb dd gr ladol a system au cyfathrebu. Mae 
'Mae holl gysyniad NMD wedi ei borthi gan ofn a thrachwant am reolaeth lwyr ar farchna~oe r y~gw ddiaeth filwrol, yn warthus. Ag 
rhyfel anghyfreithlon yr UD yn Irac a'u cynlluniau i wario biliynau o ddoleri er mwyn enntl~ tra;~ri w~ am lenwi'r gofod a mwy O arfau. 
ysf:iJried fod cymaint o argyfyngau dynol yn y byd, mae'n wallgof fod George Bush, yn enw a':' 

1 
~ yn ddylai fod yn destun pryder i'r 

Mae'r mater yn effeithio ar bob[ Cymru yn amgylcheddol, yn economaidd ac yn foesol, ac mae n ,a er a 
Cynulliad Cenedlaethol.' 

Cefnogi Ymgyrchwyr o'r UD yn erbyn Amddiffyn 
Taflegrau ac Arfau yn y Gofod 

• b ibl ar gyfer amddlffyn taflegrau. 
Pollsl llywodraeth yr UD yw parhau I ddatblygu cymalnt o systemau ag sy n os ghrelrlald I mewn ond 
Mae hyn yn rhannol er mwyn dod o hyd I rai sy'n gweithlo, yn rhannol er mwyn tynnu cy~h UD wrthl hefyd yn 
hefyd am y gellid defnyddio llawer o'r systemau hyn yn erbyn lloerennau. Mae llywodrae yr 
~l\ltblygu arfau gofod o dan raglenni eraill. 

Galwyd sylw at hyn a Ila wer mwy yn ystod 
taith siarad lwyddiannus dros ben gyda'r 
ymgyrchydd o' r UD, Bruce Gagnon. 
Cynhaliwyd cyfarfodydd yn Leeds, Coven
try, Llundain, Caerdydd, Manceinion a 
Glasgowynogystala gwrthdystiad yn 
Men with Hill, Swydd Efrog, ac aethom i 
ymweld a gwersyll heddwch dros y Sul yn 
Fylingdales. Cawsom sesiwnddiddorol iawn 
hefyd gydag Aelodau Cynulliad a' u 
hymchwilwyr yn y Cynulliad Cenedlaethol. 
Neges gyffredinol ein hymgyrch yw fod yn 
rhaid adeiladu ar lwyddiant Wythnos 
Cadwch Ofod i Heddwch fel bod pwysau ar 
gefnogwyr amddiffyn taflegrau ac arfau 
gofod ar hyd y flwyddyn gron. Ym 
Mhrydain, mae hyn yn 
golygu parhau i 
ymgyrchu yn erbyn 
cyfranogaeth Prydain yng 
nghynllun amddiffyn 
taflegra u' r UD, a 
chefnogi' r gweithredu 
cY,son Y!' Men with Hill, 
Fylingdales a 
chanolfannau era ill. 

. . , , 

' if . . 
. 

,, 
~ .. ~ 

Cadw llygad barcud 
Fodd bynnag, dylem edrych y tu hwnt i'r 
canolfannau ac at y cwmnfau sy'n cyfrannu 
at ddatblygiad amddiffyn taflegrau ac arfau 
gofod. Drwy alw sylw at eu cyfranogaeth a 
thrwy weithio gydag Undebau Lia fur,_ gallwn 
gefnogi ymgyrchoedd a r gyfer swydd1 
cynaliadwy i ddibenion heddychlon. 
Mae an gen cad w llygad barcud ar Y 
rhaglenni arfau gofod mae Prydain yn rhan 
ohonyn nhwdrwy'r Asiantaeth Ofod 
Ewropeaidd (ESA} drwy gadw 

heddwch '12 

'Gwyliadwraeth ESA'. Mae' r Undeb 
Ewropeaidd (UE) yn chwarae rnan fawr yn 
yr ESA a gallwn weithio gydag ASEa u 
cefnogol i ffrwyno uchelgais rhai yn yr ESA a 
llywodraethau aelodau'r UE a allai fod yn 
gobeithio dilyn yr UD mewn militareiddio' r 
gofod. 
Ar yr ochr bositif, dylem barhau i alw am atal 
datblygu a lleoli arfau yn y gofod. Ar yr un 
pryd, dylem fod yn dilyn yr hyn NAD yw' r 
digwydd yn y Gynhadledd ar Ddiarfogi yng 
Nge11efa lie mae angen 11egydu cytundeb i 
wahardd arfau yn y gofod. 

Gwneud cysylltiadau gyda 
gweithredwyr o'r UD 
Yn anffodus, waeth mor effeithiol y byddwn 

yn ymgyrchu ym 
Mhrydain, mae'r brif 
broblem yn bodoli yng 
nghyd-destun cyfalafiaeth 
fyd-eang a pholis'iau' r UD . 
Felly, hyd y11 oed os ydym 
eisoes yn teimlo wedi ein 

: ,~ gorymestyn, mae' n rhaid i 
~ 1:3' ni gefnogi ymgyrchwyr yr 

UD yn erby11 amddiffy11 
taflegrau ac arfau yn y 

gofod. Er bod llawero ymgyrchwyr yn yr UD, 
maent wedi eu gwasgaru' n denau, acer nad 
ywcefnogaeth o'r fath y11 syniad 11ewydd, 
mae'n werth eiailbwysleisio. 
Maedoda gweithredwyro'rUDdraw i 
Brydain ar gyfer cynadleddau a theithiau 
siarad yn rha11 o'r broses ho11. Maent y11 
my11d a' 11 diddordeb a' 11 cefnogaeth yn ol 
gyda 11hw i'w ra1111u gydageraill yn yr UD. 
Mae hefyd yn ein helpu 11i i wrthbrofi'r 
cyhuddiad ein bod ni yn y mudiad heddwch 

Prydeinig yn 'wrth-Americanaidd'. 

Gemini 
Ond rwy' n cred u ei bod yn bryd i ni fynd a'r 
maen i'r wal gyda syniad a awgryrnwyd yn 
am! yn y gorffennol, sef 'gefeillio' grwpiau 
ym Mhrydain gyda grwpiau yn UDA. Gallai 
Caerdydd efeillio gyda Colorado Springs, 
Manceinion gyda Vandenburg, Llundain 
gydag Alaska, Fylingdales gyda Fort Greely 
neu Men with Hill gyda Maine, nid o 
safbwynt gefeillio trefi ond i adeiladu 
perthynas rhwng gweithredwyr. Wrthgwrs, 
efallai byddai' n well gan rai grwpiau, yn yr 
Alban, er enghraifft, mai lrident yw'r 
cysylltiad yn hytrach nag arfau gofod. 

Gallem ymweld neu anfon negeseuon yn 
cefnogi eu gweithredoedd, a sgrifennu at eu 
cyfryngau a' u llywodraeth leoVranbarthol. 
Bydd beth bynnag a wnawn ni i'w cefnogi yn 
helpu i ddilysu eu gweithredoedd yn eu 
cymu11edau yn ogystal ag adeiladu pontydd 
rhyngom. Dimond wrth fagu nerth drwy 
gydweithredu a' n gilydd y gallwn oresgyn Y 
sefydliad milwrol-diwydiannola llawfarw 
cyfalafiaeth fyd-eang. 
Dave Knight - Hydref 2005 
. . . .. . . . .... .... .. . . ....... . .. 
: heddweithredu:Cysyllter i: : 
: Global Network Against Weapons& : 
: Nuclear Power In Space, PO Box : 
: 652, Brunswick, ME 04011, + 1 (207) : 
: 729-0517 +1 (207) 319-2017 (mo- : 
: bile) globalnet@mlndsprlng.com : 
: www.space4peace.org . : 
: Mwy o wybodaeth ynglwn ag NfJID, : 
: www.yorkshlrecnd.org.uk a · 
: www.space4peace.org/ 
. . .... . . . .. .. .. . .. . ... .. . .. . 



ynni niwclear 
A 

Dydy Pwer Niwclear ddim yn Datrys Problem Newid Hinsawdd 
Mae'r llywodraeth yn bwrladu cyhoeddi cyniglon newydd yn 2006 ar bolisi ynnl, wedl I bob opsiwn, yn cynnwys 
puer nlwclear, gael eu hasesu ar sail eu gallu I fynd i'r afael a chynhesu byd-eang a darparu dlogelwch cyflenwad. 
Mae Tony Blalr am gael dad I 'feddwl-agored' ar bwer niwclear. 
Dywed Dr Catherine Mitchell, aelod o' r tun fwy cost-effeithiol drwy weithred u rhai 
Arolwg Ynni blaenorol, mai'r unig reswm mesurau effeithiolrwydd ynni ychwanegol. 
dros gael arolwg ynni arall yw os ydym am 
gael atebion gwahanol i argymhellion Papur 
Gwyn Ynni 2003. Pe gweithredid ar sail 
argymhellion 2003 ar leihau galw ac ynni 
adnewyddadwy, ni fyddai puer niwclear yn 
angenrheidiol. Fodd bynnag, dywedodd yr 
arolwg hefyd y dylai Prydain barhau i 
ystyried yr opsiwn niwclear, a methodd 
argymell nod ar gyfer ynni adnewyddadwy 
erbyn 2020. Mae Mitchell yn credu fod 
hynny wedi cania tau i' r diwydiant 
gwestiynu casgliadau' r arolwg. 
Mae' r diwydiant niwdear wedi rhedeg 
ymgyrch fanwl ei threfniant, gyda digon o 
arian y tu ol iddi, i orfodi pwer niwclear yn 
ol ar yr agenda wleid yddol. Mae British 
Energy, a noddir gan y trethdalwr, wedi 
penodi cyn-brif lob1wr Monsanto ac wedi 
talu £Im i gwmni cysylltiadau cyhoeddus 
felrhan o'r ymgyrch yma. Mae rhai 
adroddiadau'n awgrymu fod Blaireisoes 
wedi penderfynu, am ei fod yn credu mai 
gorsafoedd niwclear yw'r unig ffordd y gall 
Prydain gyflawni ei hamcanion newid 
hinsawdd a sicrhau cyflenwad diogel. Mae 
Blair a phleidwyr ynni niwclear yn 
anwybyddu'r ffaith mai dim ond 25% o 
drydan Prydain a gynhyrchir drwy ynni 
niwclear-a dim ond 25% o gynnyrch ynni 
Prydain yw trydan, yn ei dro. Dimond rhyw 
25% o allyriant carbon deuocsid Prydain a 
gynhyrchir drwy gy:nhyrchu trydan. 
Byddai adeiladu gorsafoedd niwclear 
newydd yn lle'r rhai presennol (mae pob w1 
ond lair i fod i ga u erbyn 2020) ddim ond yn 
gostwng allyriant carbon Prydain o ryw 5%. 
Mae hynny' n cynrychioli tua hanner y 
cynnydd a ddisgwylir mewn allyriant o 
gludiant erbyn 2020. Gellid cwtogi'r un faint 
ar allyriant yn haws, yn gyflymach ac yn 

Amcanlon Newid Hlnsawdd y DU 
Er bod Prydain wedi ymrwymo o dan Kyoto 
i ostwng allyriant nwyon tw gwydr i lefel 
12.5% yn is na lefelau 1990 erbyn 2008-
2012, mae ganddi hefyd nod genedlaethol o 
20% o ostyngiad mewn carbon deuocsid 
(CO2) islaw lefelau 1990 erbyn 2010. Mae'r 
llywodraeth yn poeniei bod yn mynd i 
fethu' rail darged. Derbynir na fyddai 
cenhedlaeth newydd o orsafoedd pwer 
niwclear yn dechrau cynhyrchu tan tua 
2018-2020, felly fyddan nhw ddim yn helpu 
i gyrraedd targed 2010. Gellir dechrau 
gwella effeithiolrwydd ynni yn awr, gydag 
arbedion carbon yn dechrau ar unwaith, a 
bydd hynny hyd at saith gwaith yn fwy 
cost-effeithiol. Heb nawdd o ryw fath gan y 
Ilywodraeth neu ad-drefnu sylfaenol ar y 
farchnad drydan, mae'n anodd gweld sut y 
bwriedir talu am orsafoedd newydd. Os 
bydd yn rhaid gwario arian trethdalwyr a 
defnyddwyr ar yrru carbon allan o' r 
economi, yna mae an gen i ni sicrhau ei fod 
yn cael ei wario yn y ffordd fwyaf effeithiol 
a chynaliadwy o safbwynt yr amgykhedd. 
Byddai cenhedlaeth newydd o 
adweithyddion yn effeithio'n anferthol ar yr 
angen am flaenoriaethu effeithiolrwydd 
ynni, cadwraeth ac ynni adnewyddadwy. 
Dywed y Papur Gwyn Ynnihefyd ydylai'r 
DU anelu at doriad o 60% mewn allyriant 
CO2 erbyn 2050. 0s buddsoddwn yn gall, 
erbyn 2020 gallem fod wedi gweithred u 
rhaglen la wer m wy uchelgeisiol o ymli 
adnewyddadwy a chynyddu effeithiolrwydd 
ynni, gyda llawero gartrefi ac adeiladau hyd 
yn oed yn cynhyrchu eu trydan eu hw1ain. 
Drwy hyrwyddo bwyleri gwres canolog 
gwres-a-phuer cyfunedig yn y cartref, a 

fydd yn cyflenwi d ur poeth ar gyfer gwres 
canologac yn cynhyrchu trydan, gallai 
hynny gymryd lie ha1mer cynnyrch ein 
gorsafoedd niwclear presennol. Mae'n bosib 
y bydd gan dyrbinau gwynt a phaneli haul 
ar doeon ran gynyddol i'w chwarae hefyd 
mewn ymdopi a new id hinsawdd mewn 
modd cynaliadwy. 
Mae yna rwystra u aruthrol yn ffordd 
adfywiad niwclear. Efallai mai' r pwysicaf o' r 
rhain yw'r angen am ddatrys problem 

· gwastraff ymbelydrol. Mae' r Pwyllgor ar 
Reoli Gwastraff Ymbelydrol wedi dangos y 
byddai rhaglen o ddeg adeweithydd 
newydd yn cynyddu gwastraff ar ffurf 
tanwydd niwclear hesb ymbelydrol a hir
hoedlog o 400%. Pril1 fod cyhoedd sydd 
eisoes yn poeni ynglwn a gwastraff niwclear 
yn mynd i groesawu cyfres o adweithyddion 
sy'n mynd i ychwanegu'n anfertholat y 
broblem sydd gennym eisoes. 
Dimond rhan gyfyngedig iawn y gallai 
pwer niwclear ei chwarae mewn ymdopi a 
newid hil1sawdd, a byddai' n debyg o 
effeithio'n negyddol ar fesurau eraill, mwy 
cost-effeithiol, i leihau carbon. Tra bod 
rhwystrau sylweddoli adfywiad yn parhau, 
mae gobaith y bydd y llywodraeth yn 
gwrthod y dechnoleg am yr eildro, ond 
mae'n debyg y bydda angen tipyn o 
berswad ami i wneud y peth iawn. 
Mae'n bryd dechraudwyn perswad nawr 

Pete Roche 

: heddweithredu: Mae Pete Roche : 
: yn arbenlgwr ynni annlbynnol ac yn : 
: ymgynghorydd I ymgyrch wrth- · 
: nlwclear Greenpeace. Am ferslwn 
: heb el golygu o'r erthygl hon gyda : 
: chyfelrladau llawn, anfonwch amlen : 
: wedl el chyfelrlo a stamp arnl at JIii : 
: Stallard (gwel. tud. 16). · 
... ..... .... ..... . . . .. ...... .. . . ... 

Dyddiadur Heddwch Housmans 
Bob blwyddyn, bydd Siop Lyfrau 
Housman yn cyhoeddi'r Dyddiadur 
Heddwch, sef dyddiadur poced sy'n 
arddangos wythnos ar y tro, sy'n frith o 
ddyfyniadau a dyddiadau hanesyddol. 
Mae'n cynnwys fersiwn gryno o'r 
Cyfeiriadur Heddwch Rhyngwladol sy'n 

Housmans 
Peace Diary 

2006 

HEDDWCH A CHYNNYDD 
plaid dros hawliau dynol 

rhestru rhyw 2,000 o fudiadau heddwch, world Peace 

gwyrdd a hawliau dynol. Directory 

Pris, yn cynnwys cludiant i unrhyw gyfeiriad post ar y blaned: 
£8.95 oddi wrth Housmans Bookshop 5 Caledonian Road, 

LLUNDAIN, Lloegr N1 9DX 
Tel: (020) 7837 4473 shop@housmans.com 

www.housmans.com 

PEACE AND PROGRESS 
a party for human rights 

Cysylltiad yng Nghymru/Contact in Wales 
Linda Rogers 01248 490715 

Peace and Progress, 54-57 Allison Street, 
Birmingham B5 5TH, England 
www.peaceandprogress.org 
info@peaceandprogress.org 
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adolygiadau llyfr 
Come Together RIGHT NOW
Organizing Stories from a Fading 
Empire gan Bruce Gagnon 

CO~IE TOGETIIER. 

RIGHTNOW· . 

Ll 
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Mae' r casgliad yma' n wledd gyffrous o 
ysgrifau, straeon, drama, myfyrdodau, 
hunangofiant, monologau, hanes a 
dadansoddi gwleidyddol gyda chartwnau 
gwleidyddol clyfar yn britho' r gyfrol. Mae 
Bruce Gagnon yn un o' r bob! gyffredi.J.1 
anghyffredi.J.1 hynny sydd wedi cysegru ei 
fywyd bob-dydd i ymdrefnu, gweithredu yn 
61 ei gred, ac ysbrydoli era ill. 
Magwyd Bruce yn Wermiaethwr a 
gwasanaethodd yn Awyrlu' r UD, ond 
cafodd 'droedigaeth' oherwydd ei brofiadau 
yn y lluoedd arfog ac ar 61 darllen cyfrol 
Oaniel Ells berg, 'The Pentagon Papers'. 
Mae hwn hefyd yn waith gwir ryngwladwr, 
sydd a chariad gwirioneddolat boblacsy'n 
cydnabod mai' run edefyn sy' n ein cysylltu oil, 
hie bynnag y born yn byw a phwy bynnag 
ydym. Amlygir 'is-blot' y llyfr yma mewn 
eitem ar y rhestr o 'Bethau y Gallwn eu 
Gwneud' -sef 'all dim byd yn eich bywyd 
fod yn bwysicach na gweithio dros 
genedlaethau i ddod'. Mae'n mynd ymlaen 
i gydnabod nad oes un 'bwled hud' a allai 
wneud popeth yn well. Fe gymer lawer o 
bethau. Byddwch yn ddyfeisgar. Peidiwch 
ag ofni gwneud camgymeriadau. Dyfal done 
a dyrry garreg. Adyna mae pawbynceisio'i 
wneud, ynte?. 
Mae'n dda gweld y fath wirioneddau 
sylfaenol, ha pus wedi eu cofnodi, a darllen 
hanes arall, mwy disglair, digwyddiadau 
diweddar yn UDA, a' chwrdd' a Bruce a' r 
gweithredwyr sydd, fel cymain~ ohonom, 
wedi ymrwymo am gyfnod ma1th. Y bob! 
yma yw' n chwiorydd a' n brod yr, a d ylem 
fod yn ymwybodolo'r gwaithanhygoelac 
amilleadwy maen nhw'n ei wneud ar 
gyfandir arall Ira byddwn nmnau'n cysgu. 
Mc!e'r ysgrifennu'n gam, mae'n ones! ac yn 
ysbrydoliaeth -ac mae' n ha wd~ ei ddar~len 
_ felly prynwch gopi, ac ewch ah! Bydda1 
hefyd yn anrheg wych ar gyfer unrhyw 
weithredwyr o blith eich cydnabod! 

Jill Stallard 
Come Together RIGHT NOW-Organizing 
Stories from a Fading Empire gan Bruce . 
Gagnon, Rhagair gan Karl Grossman, Uumau 
gan WB. Park ISBN 09766533-5-4 ISBN 978-
0-9766533-5-3 Just Write Book £8.00 a £2 o 
gludiant, gan CND Swydd Efrog, 22 Edmund 
Street, Bradford BD5 0BH (01274) 730 795 
information@t;orkeshirecnd.org.uk 
www.yorkshirecnd.org.uk 
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'CND - Now More Than Ever: The 
Story of a Peace Movement 
gan Kate Hudson 
Cyhoeddwyd gan Vision Paperbacks 
(2005) £10.99 
ISBN 1904132693 

Mae pobl yn gofyn sut y cafodd hi' r amser, 
ond mae Cadeirydd CND, Kate Hudson, 
wedi sgrifennu cyfrol 250-tudalen o Hanes 
CND Prydemig. 
Yn bwysicach byth, mae wedi gwneud 
hynny mewn modd hynod ddarllenadwy a 
diddorol. Gwnaeth hynny drwy edrych ar 
sut yr ymatebodd CND i bob her sydd wedi 
wynebu'r mudiad heddwch dros y 
blynyddoedd. Prm ei bod yn cyfeirio o gwbl 
at ffraeo mewnol a gwrthdaro personol, a da 
hynny, er bod CNDwedicael mwyna'isiar 
o hyn. Rydym wedi gorfod wynebu 
anghytundebau polisi mawr ar adegau. 
Cofiaf wrthdystiad, rai blynyddoedd yn 61, 
ynglwn ag ymosodiad NATO ar Serbia; 
ymgasglodd cefnogwyr Serbia ar un ochr i 
Sgwar Trafalgar, a chefnogwyr Kosovo 
mewn man a rail, gan adael dim ond lie 
cyfyng ar gyfer y rheini ohonom a oedd yn 
galw am heddwch! Serch hynny, mi 
roeddem ni yno, ac yn ffodus heddiw mae 
CND yn Ila wer ia wn m wy unedig ac yn 
llawer mwy dylanwadol nag ydoedd bedair 
neu bum mlynedd yn 61. Diolch i 
arweinyddiaeth Kate Hudson, i raddau 
helaeth, does dim dryswch heddiw ynglwn 
a' n safbwynt gwrth-niwclear a gwrth-ryfel, 
Prynwch lyfr Kate, ac fe ddysgwch lawer 
mwy ynglwn a hanes hynod ddiddorol yr 
Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear! 

Pat Allen 

"Gwnaeth Kate Hudson gymwynas fawr a 
ni drwy ddiweddaru hanes CND. Mae 
CND-NowMoreThan Ever: The Story of a Peace 
Movement yn cofnodi bron 50 mlynedd o 
frwydro gan bob! o bob cefndir a phob 
traddodiad gwleid yddol a chrefyddol ym 
Mhrydain am ddiogelwch rhyngwladol 
gwirioneddol a byd yn rhydd o beryglon 
bythol-bresennol arfau niwclear.' 

Bruce Kent, ls-lywydd yr Ymgyrch 
dros Ddiarlogi Niwctear. 

Greenham: Non-Violent Women -v. 
The Crown Prerogative 
gan Sarah Hipperson 
Cyhoeddwyd gan Greenham 
Publications, Clawr papur (2005) 
£9.99 ISBN 0955012201 

Mae' r gyfrol ddiddorol hon yn sefyll allan 
o'ichymharu a llyfrau blaenorol ynglwna 
Gwersyll Hedd wch Menywod Comin 
Greenham rhwng 1980 a 2001. Mae'n 
adrodd hanes, gan un a oedd yno, sut y 
gwelai menywod y Clwyd Felen yr holl 
ymgyrch yn Greenham, sut yr aethon nhw 
i' r afael a'r gyfraith a sut mae cofeb i'w 
dycnwch a'u dyfal-barhad yn dal i fod ary 
safle heddiw. 
Gwersyllodd Sarah Hip person wrth Clwyd 
Felen Comin Greenham am ddeunaw 
mlynedd, i fynnu cael gwared o' r 96 
taflegryn cruise a oedd ar y safle, ac 
adhawlio' r comi.J.10ddi wrth y Wei.nyddiaeth 
Amddiffyn. Roedd menywod wedisefydlu'r 
gwersyll hedd wch ( un o nifer o gwmpas 
cyn-wersyll USAF/RAF Comi.J.1 Greenham yn 
Berkshire, Lloegr) fel rhan o' r ymgyrch i atal 
lleoli taflegra u cruise niwclear-arfog yr UD 
ym Mhrydam. Buont yn herio'rdeddfaua 
ddefnyddid i' w restio a' u cyhuddo yn ystod 
y llu o weithredoedd uniongyrchola 
ddigwyddodd yn Greenham, a' r deddfau 
hynny a ddefnyddid fel esgus i ddmistrio'r 
gwersyll hedd wch dro ar 61 tro. Roedd y 
menywod hefyd yn herio cyfreithlondeb 
arfa u niwdear, gofal y Weinyddiaeth 
Amddiffyn am y tir comi.J.1 hynafol, yn 
ogystala phuerau Cyngor Newburyiddileu 
hawliau'rcomi.nwyr a gwerthu'r tiri 
ddatblygwyr wedi i'r gwersyll gau. 
Bydd y llyfr yma'n ysbrydoli pawbsy'n 
herio'r wladwriaeth drwy weithredu'n 
uniongyrchol. Mae Sarah Hipperson yn 
archwilio nifer o' r achosion llys yn fanwl, ac 
yn dangos sut y gall yr unigolyn ddal i fod 
yn gryf yn wyneb holl gyfarpar y 
wladwriaeth a sefydliadau'r gyfraith. 
Adroddir hanes Safle Coffa Hanesyddol 
Greenham fel teyrnged haeddiannoli'r 
menywod a'r gweithredoedd a gyfrannodd 
tuag at ddod a'r Rhyfel Oer i bena symudf 
l~flegrau cruise o Greenham. Heddiw mae r 
safle'_n fan hardd ac arbennig iawn ar gyri011 

tir comi.n a adferwyd. : · 



adolygiadau llyfr 
Fortress Scotland 
CND yr Alban (2004) 

FORTRESS 
SCOTLAND 

Nid dim ond Cymru sy'n cael ei 
chamddefnyddio fel pare thema milwrol a 
maes hyfforddi. Mae adroddiad 87-tud. 
CND yr Alban, 'Fortress Scotland' yn 
manylu ar restr anfad o weithgareddau 
milwrol yn yr Alban. Ail-asesiad modern o 
Fortress Scotland Malcohn Spaven, a 
gyhoeddwyd ym 1983, yw'r llyfryn yma. Fe'i 
lluniwyd fel adnodd hanfodol i ymgyrchwyr 
heddwch ac i 'bawb sy'n ymboeniam y tir 
hwn',chwedl Brian Quail yn ei ragair. 
Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn yn berchen 
ar 374 safle yn yr Alban, cyfanswm o 25,000 
hectar, a chyflogir 25,000 o bob) yn 
uniongyrchol gan y Weinyddiaeth. Mae' r 
Awyrlu'n hedfan mor isela 30m/100 tr. ar y 
gororau (fel yng Nghanolbarth Cymru); 
defnyddir mynyddoedd, cymoedd a'r 
arfordiroedd ar gyfer hyfforddi a phrofion 
gan bobadran o'r lluoedd arfog. Ym mis 
Tachwedd, llygrodd yr Awyrlu lain saeth 
milwrol Dundrennan unwaith eto, drwy roi 
'prawf' ar 'fom budr' arall a oedd yn 
cynnwys Wraniwm Hesb. 
Hyd yn oed pan adha wlir yr Albano 
ddwylo' r fyddin, bydd eu gwaddol o 
lygredd yn parhau. Fe! y dywed Mr. Quail 
yn ei ddiweddglo: ' . .. led led yr Alban mae 
'nabob) yn gweithio tuag at yr ha pus ddydd 
pan fydd y gwersylloedd wedi mynd, a'r tir 
a'rdyfroedd wedieu hiachau; pan fydd y 
lly& hwn yn eitem o ddiddordeb 
hanesyddol, yn ddam amgueddfa.' 

Ar gael am £2 a chlud iant odd i wrth Y mgyrch 
dros Ddiarfogi Niwclear yr Alban, 15 Barrland 
Street Glasgow B141QJ-l, Yr Alban 
scnd@banthebomb.org (0141) 4231222 

adolygiad o cd 
Wiping His Feet On The Doormat Of England - Cyril Snear 
Triawd o Sir y Fflint yw Cyril Snear, sef Mike McKnight, gitar a llais, Ste Layfield, bas, a 
Nick Roe ar y drymiau. Ar 61 bod yn ddigon ffodus i glywed y band yn chwarae set acwstig 
mewn gig i godi arian i Greenpeace yn Alexander's, roeddwn yn edrych ymlaen at glywed 
eu CD newydd, 'Wiping His Feet On The Doormat Of England'. Chefais i mo fy siomi. 
Y peth gorau ynglwn a' r albwm hwn yw'r amrywiaeth, cymysgedd eclectig o arddulliau 
cerddorol, a band nad oes arno ofn cyfuniadau cerddorol arbrofol. Mae' r 11am u o' r nail! 
genre i' r Hall a' r arbrofi ag ardd ulliau yn par ha u drwy gydol yr albwm. Mae' r amrywiaeth 
yn golygu fad hon yn CDddiddorolo'r dechrau i'r diwedd. Mae'r geiriau'n huawdl, gyda 
chydwybod cymdeithasolcryf. Mae llawer o'r caneuon fel pe baent yn cael eu gyrru gan 
synnwyr o bwrpas byrlymus. Mae eu cerddoriaeth ddisglair, gyffrous yn ddatganiad eofn o 
ddeallusrwydd a rhythm, fel bod neb, am un eiliad, am roi'r CD hon yn 61 yn ei chas. 
Am gopi rhad ac am ddim o'r CD, cysyllter a: mikethetrickster@yahoo.co.uk 

Cheryl Buxton 

Trafodwyd Mesur y Lluoedd Arfog 
Dwy tenter i sicrhau rheolaeth seneddol ar wrthdaro arfog 
Trafodwyd Mesur y Lluoedd Arfog (Cymeradwyaeth Seneddol i Gyfranogaeth mewn 
Gwrthdaro Arfog), Mesur Aelod Preifat a noddwyd gan Clare Short AS, yn Nhw'r 
Cyffredin ar yr 2lai.n o Hydref. Byddai'r Mesur yn si.crhau, pe bai.'r Pri.f Wei.ni.dog yn cynnig 
y dylai.' r lluoedd arfog fynd i. ryfel, y byddai'n rhai.d dangos yr achos o blai.d rhyfela' r 
cyfiawnhad cyfrei.thi.ol i'r Senedd cyn pleidleisio i gymeradwo hyn. Mewn argyfwng, 
gallai'r Senedd gymeradwo ar 61 i' r lluoedd gael eu hanfon i ymladd. 
Wedi dad) a barodd am rai oriau, pleidleisiodd 91 o ASau (ASau Cymreig wedi eu rhestru 
isod) y dylid cau'r ddadl. 'Siaradwyd y mesur allan' wedyn gan Geoff Hoon, Arweinydd y 
Tw. Ary pryd, byddai cyfanswm o 100 o bleidleisiau, pe bai'n fwyafrif, wedi bod yn ddigon 
i gario' r mesur ymlaen. Er body llywodraeth yn gwrthwynebu mesur Clare Short yn gryf, 
roedd ganddi gefnogaeth draws-bleidiol gref. Roedd y noddwyr era ill yn cynnwys yr ASau 
Cymreig Adam Price, Martin Caton, Nia Griffith, Dai Havard, Peter Law, Elfyn Llwyd, 
Albert Owen, Hywel Williams a Paul Flynn. 

Mae Cynnig Boreol (EDM 85) a osodwyd ger bron gan Neil Gerrard AS wedi cael ei 
arwyddo gan 200 o ASau hyd yn hyn: 
CYMERADWYAETH SENEDDOL I GYFRANOGAETH MEWN GWRTHDARO 
ARFOG 
Fod y Tw hwn yn credu fod y penderfyniad I ddanfon lluoedd arfog Prydain 
i ymladd o'r natur fwyaf difrifol posibl; noda ei fod yn benderfyniad a wneir 
gan Weinidogion drwy gyfrwng yr Uchelfraint Brenhinol ac nad oes gan y 
Senedd hawl i benderfynu ar y mater na hyd yn oed i fynegi barn; noda 
ymhellach fod y Pwyllgor Dethol ar Weinyddiaeth Gyhoeddus wedi 
argymell, yn ei adroddiad ar y 4ydd o Fawrth 2004 y dylid rhoi terfyn ar y 
sefyllfa hon ac y dylai'r Senedd fod a'r hawl i benderfynu ar y mater hwn o 
flaen llaw neu, mewn argyfwng, yn adolygol; noda ymhellach, yn sesiwn 
ddiwethaf y Senedd, y cefnogodd mwy na 200 o Aelodau anrhydeddus y 
farn hon; ac felly, geilw ar y Llywodraeth i ddod a deddfwriaeth ger bron i'r 
perwyl hwn. 

ASau Cymreig sydd wedi arwyddo'r EDM yma hyd yn hyn (erbyn Tachwedd 2005): Paul 
Flynn, Roger Williams, Ian Gibson, Dai Havard, Hywel Williams, Ian Lucas, Julie Morgan, 
Adam Price, Elfyn Llwyd, Martin Ca ton, Lem bit Opik, Peter Law, Betty Williams, Mark 
Williams, Jenny Willott, Martyn Jones. 
' . . . . . . .. .. . . . ' . ... ' .... . . . . . ...................... . . . ............... . . . 

: heddweithredu: Gallwch helpu. Da chi, sgrifennwch at elch AS 
: • Os yw ar y rhestr uchod, cyfelrlwch at hynny a'i I/llongyfarch a gofyn 
: iddo/lddl gadarnhau ei fod/bod yn bared I gefnogl'r angen am l'r Senedd 
: gymeradwyo penderfynlad I fynd I ryfel. 
: • Os nad yw ar y rhestr, anfonwch gopl o EDM 85 ato/atl a gofyn lddo/lddi 
: el arwyddo. 
: . A fyddech cystal ag anfon unrhyw ateblon at Broject Llys y 8yd, 
: Ysgrlfennydd: George Farebrother, 67, Summerheath Rd, Hallsham, 
: Sussex, Lloegr BN27 3DR (01323) 844 269 geowcpuk@gn.apc.org http:// 
: www.gn.apc.org/wcp . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

heddwch 15 



dyddiadau dyddiadur 
lonawr 27°1

" - 29"'" 
POBMAN Cleddyfau'n Sychau -
Nawr! Penwythnos o Wasanaethau 
dros heddwch a Diarfogl. Cysyllter a: 
Peace Services, WDC, PO Box 28209, 
Caeredin EH9 1 ZR, Yr Alban 

Chwefror 11 fed 

Ysgol Undydd Cynefin y Werin. http:/ 
/www.cynefinywerin.org .uk 

Chwefror 18 fed 

CND Cymru Cyngor. Mwy o 
gwybodaeth: Jill Stallard - gweler 
cysylltiadau 

Mawrth 8f•d 
PENARTH Cyfarfod Cyhoeddus gyda 
Bruce Kent 'Tlodi a Rhyfel- mae'n 
bryd dwyn y ddau i ben'. 
Ymgyrch Penarth i Ddileu'r Fasnach 
Arfau. Am fanylion pellach , cysyllter a 
029 20711943 

13"9 Ebrlll, Dydd lau Cablyd 
BAE SYSTEMS GLASCOED, GWENT 
Gwasanaeth gweddi y tu allan i'r brif 
glwyd pan fydd shifft y 
bore'n cyrraedd 
(amser i'wgadarnhau -
cyn 7am, mae'n 
debyg). Trefnwyd gan 
Rwydwaith Cristnogol 
YDFA Penarth. 
Gwybodaeth gan 
02920 711943. 

May4Ydd 
LLUNDAIN Protest 
CCB BAE Systems. 
Mwy o fanylion yn nes 
at y dyddiad, Yr 
Ymgyrch i Ddileu'r 
Fasnach Arfau, 11 
Goodwin St, Finsbury 
Park, Uundain N4 3HQ 
020 7281 0297 

GERSWYLLOEDD HEDDWCH A 
DIGWYDDIADAU RHEOLAIDD 
Gwersyll Heddwch Menywod 
Aldermaston 6•d_ 81•d lonawr, 1 ofed_ 
121•d Chwefror, 101ed_ 12fed Mawrth 
Cysyllter a: (0117) 939 3747 neu 07904 
450 307 info@aldermaston.net 
www.aldermaston.net 
Gwersyll Heddwch Menwith Hill Bob 
nos Fawrth 6-8pm, gwylnos brotest 
Cysyllter ag: Anni 01943 466 405 
Gwersyll Heddwch Faslane Parhaol 
Grwp gwrth-niwclear wedi ei sefydlu er 
1982 (01436) 820 901 
faslanepeacecamp@conscious.every1 .net 

'Llythyr newyddion ebost 
wythnosol yw Cardiff Alternative 
News sy'n dod a'r newyddion 
diweddaraf, digwyddiadau, barn, 
adolygiadau, a chysylltau a 
grwpiau radical ac amgen mewn 
gwleidyddiaeth, diwylliant, 
materion gwyrdd ac ati. I 
danysgrifio, ymwelwch a 
www.cardiffalternativenews.org.uk' 

Etifeddiaeth y ddynolryw 
Hoffem oil adael y byd yn lie gwell a m wy 
diogel na' r un y daethom iddo ... er lies y 
rhai sy' n ein dilyn, a' r holl ddynolryw. 
Mae'r frwydr yn erbyn arfau niwclear yn 
hyn faith a chaled -a rhaid iddi fynd yn ei 
blaen wedi i ni ymadael. 

Gallai gadael rhodd i CND yn eich ewyllys 
helpu i wneud hyn yn bosibl. Byddai rhoi i 
CND yn eich ewyllys yn golygu y bydd wch 
yn chwarae rhan yn nyfodol CND wedi eich 
oes chi. Bydd hyn yn galluogi CND i barhau 
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i ymgyrchu o blaid diarfogi niwclear gyda'r 
to nesaf, hyd oni sicrheir byd di-niwclear. 
Byddai trefnu i adael arian i CND yn golygu 
y byddwch yn parhau i helpu CND i ddal i 
bwyso ar y llywodraeth Brydeinig a pharhau 
a'n gweithgareddau ymgyrchu. 

Os carech lyfryn a fydd yn dweud wrthych 
pam y mae gwneud ewyllys, a' i 
diweddaru' n gyson, mor bwysig, yna 
cysylltwch a Brian Jones, 72 Heol Gwyn, Yr 
Alltwen, Pontardawe SA8 3AN (01792 

.. ' . .. . ' . .... ' .. .... . 

cysylltiadau 
end cymru 
www.cndcymru.org 

: cadeirydd: 
: Jil l Evans MEP 
: (01824)709 700 
: jievans@europarl.eu.int 

: is-gaderyddion 
: Brian Jones 
: (01792) 830 330 

: David Bradley (gogledd cymru) 
: (01824)709 700 

: Olwen Davies (y canolbarth) 
: (01970) 611 994 

: Ray Davies (de cymru) 
: (029 20) 889 514 

: aelodaeth & 
: aelodau cysylltiol: 
: Monica Bradley 
: 7, Brook Terrace, 
: Mochdre, Drenewydd 
: SY16 4JG 
: (01686) 626 350 
: aelodaeth@cndcymru.org 

: masnachu. 
: Jan Jones 
: (01792)830 330 

: trysorydd 
: Jean Bryant, 
: 16,Clos 
: Ty'n y Cymer, 
: Porth, Y Rhondda CF39 9DE 

: golygydd heddwch 
! ac ysgrifenydd cyffredinol: 
: Jill Stallard, 

• '1, 

: Y Drain Gwynion, 
: Heol yr Eglwys, Talywaun, Pontypwl 
: NP4 7EF 
: (01495) 77 3 180 j ill @cndcymru.org 

. . ... .... . .. ... 

830330). Mae' r llyfryn yn rhoi canllawiau 
hawdd eu dilyn ar gyfer gwneud eich 
ewyllys a'i haddasu, yn ogystalagegluro'r 
ffordd y gall achosion rydych chi'n eu 
cefnogi- fel CND - barhau i elwa ar eich 
haelioni wedi eich marwolaeth chi. 

Bydd CND yn parhau i ymgyrchu yn erbyn 
arfau niwclear. Gallwch ein cefnogi yn ystod 
eich bywyd, ac ar 61 hynny. Gyda'n gilydd, 

· gallwn wireddu byd yn rhydd o'r bygythiad 
niwclear. · 
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