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CYmerwch bunigyrniUiiliCf r 
i wahardd y born 
Ym mis Mawrth, bydd eich AS yr, pleidleisio ar gynnwys Papur Gwyn mis Rhagfyr 2006 ar ddyfodol brawatalydd 
niwclear y Deyrnas Unedig. Byddai derbyn hynny'n golygu mai gwaddol Tony Blair fydd 'Artau niwclear Prydeinig am 
yr hannes canrif nesaf', artau a fydd yn cael eu datblygu, eu cynnal, eu lleoli ac, o bosib, eu defnyddio yn ein henw ni 
a gyda'n harian ni. ARFAU t>IWISTR 10RFOL· 
Dydy'r rheini sydd o blaid diarfogi niwclear ddim yn lleiafrif, o anghenraid. Dangosodd arolwg 'YouGov' ym mis /'I a id i ~ et~ ga e( ~i wert/'I U_!fj 
lonawr 2007 fod 64% o'r cyhoedd ym Mluydain yn credu y dylai 'r llywodraeth gefnogi cytundeb rhyngwladol yn ~~ / 
gwahardd arfau niwclear o bob math. Mewn ymateb i'r datganiad 'Bydd penderfyniad llywodraeth y DU i sicrhau i--r--,.-r---r,-.......:~ 
olynydd i system arfau niwclearTrident yn ysgogi gwledydd sydd heb arfau niwclear ar hyn o bryd i'w datblygu yn 
y dyfodol', roedd 43% yn cytuno, 29"/o yn anghytuno a 28% ddim yn gwybod.* 

Ni fydd popeth ar ben os aiffy bleidlais ar y dyddiad hwnnw o blaid cael olynydd i Trident, ond mae'n bwysig i chi 
ddweud yn glir wrth eich AS sut rydych chi am iddo/iddi bleidleisio. Da chi, cymerwch bum munud i sgrifennu at 
eich cynrychiolydd etholedig- f~ fydd yn werth yr ymdrech! Mae angen gwneud hynny cyn wythnos gyntaf mis 
Mawrth, pan ddisgwylir i'r ddadl gael ei chynnal. Efallai yr hoffech chi ymateb i her CND Abertawe hefyd i roi o 
\eiaf30 munud bob wythnos ym 2007 i atal olynydd i Trident. 

Da chi, manteisiwch ar y cytle yma i weithredu yn erbyn artau 
niwclear. Mae'r rhifyn yma o heddwch yn cynnwys gwybodaeth 
gefndir a allai fad o ddefnydd ar gyfer sgrifennu llythyr at eich AS yn 
ogystal a syniad am ffyrdd eraill o weithredu. 

Welwn ni chi yng Nghaerdydd! 
Dwi'n credu mai Adduned Blwyddyn Newydd 2007 llawer o bobl oedd atal Trident! Mae protest a 
gwarchae Faslane 365 yn mynd o nerth i nerth. Roeddwn i yno gyda chwe gwleidydd etholedig 
benywaidd arall, yn cynnwys un o'r Jseldiroedd, a gafodd eu restio ar yr B'•• o Jonawr. Yn eironig 
iawn, cawsom ein cyhuddo o dorri' r heddwch! Y diwrnod cynt, roedd pobl academaidd a 
chyfreithwyr wrthi ac ers hynny, cafwyd protestiadau gan grwpiau heddwch o Dundee, Kirkland a 
Chaergrawnt, gweithwyr iechyd a Phensiynwyr dros Heddwch a fydd yn dathlu Gwyl Sant Ffolant 
yn Faslane. 
Mae mwy na 400 o bob! wedi cael eu restio erbyn hyn - nifer ohonyn nhw o Gymru, a llawer yn bob! 
ifanc. Pa neges gliriach a allai fod i'r llywodraeth na hynny! 
Yr hyn wnaeth fy nharo hefyd oedd yr holl negeseuon o gefnogaeth a dderbyniais gan bob! o bob 
rhan o Gymru - llawer ohonyn nhw'n ddiarth i fi. Mae'n adlewyrchu'r teimlad cryf yn erbyn yr arfau 
anghyfreithJon, anfoesol ac anhygoel o ddrud yma. Yn 61 amcangyfrifon diweddar, gallai'r bil ar 
gyfer olynydd i Trident ddod i gyfanswm o £76bn dros 30 mlynedd. Meddyliwch am yr holl ffyrdd 
positif o wario'r math yna o arian i'n diogelu yn erbyn newid hinsawdd ac i ddileu'r tlodi a'r 
anhyfiawnder byd-eang sy'n gwneud heddwch yn amhosibl. 
Mae Trident yn peryglu pawb. Dyna pam mae CND Cymru yn trefnu protest yng Nghaerdydd ar 
Chwefror 17eg. Da chi, ymunwch a ni i ddangos eich gwrthwynebiad i arfau dinistr torfol Prydain. 

..... u-J......U_ll.-l_..,,, 

Faslane 365 ... ac heddlu hapus (rhagor - tudalen 5) 

Gwrthdystiad CND Cymru 
Atal Trident Dim Olynydd i Tridenti 

Gwylnos a Gorymdaith yng Nghaerdydd, 
gyda rali fer i ddilyn 

Dydd Sadwrn 17eg Chwefror, 
Cwrdd am 12:30pm wrth Neuadd y Ddinas, 

1 p.m. gorymdaith drwy ganol y ddinas 
Siaradwyr gwadd yn cynnwys: 

Julie Morgan AS; Dai Davies AS a Trish law AC (Llais y 
Bobl); Jill Evans ASE, Cadeirydd CND Cymru; a 

chynrychiolydd o ' r Eglwys yng Nghymru 

Gwrthdystiad a Rali Llundain 
Atal Trident - Atal y Rhyfel yn lracl 

Chwefror 24ain 
Ymgynnull yn Speakers' Corner, Hyde Park am 12.00pm 

Rali yn Sgwar Trafalgar yn cychwyn am 2.30 pm 
Am fwy o wybodaeth, gweler www.cndu k.org 

Mae bysys yn mynd o sawl rhan o Gymru, gwler tud. 6 
am gysylltiadau neu t : Ray Davies, 02920 889 514 

neu CND Cymru 01495 773 180 

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



Cwestiynau ac Atebion ynglyn ag Olynydd i Trident 
Beth yw Trident beth bynnag? 
System arfau niwclear Prydain yw 
Trident, set pedair Uong da nfor sy'n cario 
arfau niwclear. Mae un ohonynt ar 
wyliadwraeth weithredol ar y m6r bob 
amser. Mae pob Uong da nforTrident yn 
cario 48 ergyd niwclear, a gellir anelu pob 
un o'r rhain at darged gwahanol. Mae 
gan bob ergyd bwer ffrwydrol o hyd at 
100 kiloton, cyfwerth a 100,000 ttuu:uiJl.o 
ffrwydron confensiynol ac 8 gwaith yn 
gryfach na'r bom atomig a ollyngwyd ar 
Hiroshima ym 1945, gan !add mwy na 
100,000 o bob!. 
Cred CND Cymru fod Trident yn 
anghyfreithlon, yn anfoesol ac yn wastraff 
adnoddau llwyr. Nid yw'n gwneud dim i 
wneud y byd yn fwy diogel ac mae' n 
tanseilio ymdrechion rhyngwladol i atal 
ymlediad arfau dinistr torfol. 

Pam mae'r llywodraeth am gael 
olynydd i Trident? 
Oherwydd bydd yr holJ system yn dod i 
derfyn ei hoes rhwng 2025 a 2030. 

Beth yn union fydd yr olynydd? 
Pwy a wyr. Fe fydd arnyn nhw angen 
llwyfan lansio newydd, taflegrau newydd 
(ar brydles o'r Uno! Daleithau, mae'n 
debyg, fel y rhai presennol) ac ergydion 
niwclear newydd. 

Beth fydd cost hynny? 
Wyr neb yn iawn - rywle rhwng £25 
biliwn a £:76 biliwn. 

At bwy fydd yn Trident newydd 
yma'n cael ei anelu? 
Pwy a wyr. Bydd yn gwbl ddiwerth yn 
erbyn 'brawychwyr' sef y gelyn newydd, · 
yn 61 pob son. Does dim unrhyw wlad 
arall yn ein bygwth ni ag arfau niwclear. 
Yn wir, mae meddwl am eu defnyddio'n 
wallgof. 

Faslane Mis Tachwedd 2006 

Onid ydyn nhw'n bolisi yswirant 
ar gyfer dyfodol anslcr? 
Dyna'n union mae'r llywodraeth yn ei 
ddweud, ond rhyw bolisi yswiriant od yw 
un sy'n cynyddu'r risg y mae i fod i 
amddiHyn yn ei erbyn. 

Beth ydych chi 'n feddwl? 
Os yw Prydain, drwy fynnu cael olynydd 
i Trident, yn dangos i'r byd ei bod yn 
credu fod diogelwch yn dibynnu ar fod 
ag arfau niwclear am y dyfodol 
rhagweladwy, yna gall gwledydd eraill 
heb arfau niwclear ddefmyddio'r un 
ddadl. Mae hyn yn cynyddu'r 
posibilrwydd o ddamweiniau neu 
argyfwng. Ers i India a Pakistan gael arfau 
niwclear, mae'r ddwy wlad (ynghyd a 
gweddill y byd) wedi mynd yn llefydd 
mwy peryglus. 

A oes unrhyw wledydd wedi cael 
gwared o'u harfau niwclear? 
Oes: De Affrica, Wcraen, Kazakhstan a 
Belarws. .{l;)' 
Faint o wledydd sydd ag arfau 
niwclear nawr? 
0 leiaf wyth, naw o bosib. Mae ganddyn 
nhw ryw 30,000 o ergydion niwclear 
rhyngddyn nhw. Maegan bob un o'r 
rhain fwy o bwer dinistriol na' r bom a 
ddinistriodd Hiroshima ym 1945. Byddai 
ymbelydredd a'r chwalfa amgylcl1eddol a 
cllymdeithasol o ganlyniad i ddefnydd.io 
aHau niwclear yn acllosi mwy byth o 
farwolaeth a dinislt 

-= --- -
A ddigwyddodd unrhyw 
ddamweiniau neu a fu yna 
adegau o dyndra a phanig pan 
allai arfau niwclear fad wedi cael 
eu defnyddio? 
Mae digonedd o ddamweiniau peryglus 

wedi bod a saw! moment o argyfwng 
pan oedd arweinwyr neu gynghorwyr 
milwrol am eu defnyddio. Yr ydym, 
meddai Robert McNamara, a oedd ar 
un adeg yn gyfrifol am bolisi niwclear 
yr UD, 'wedi bod yn lwcus iawn'. Allwn 
ni ddim bod yn sicr bod ein lwc yn 
mynd i bara am byth. 

Beth am y Cytundeb Atal 
Ymlediad (CAY) yma? 
Arwyddwyd hwn ym 1968 ac roedd yn 
cytuno ar dri pheth: 

1. Fod hawi gan bawb sy'n arwyddo i 
ynni niwclear heb gyfyngiad. 
2. Nad oedd y gwledydd a oedd heb 
fomiau niwclear ar y pryd i fod i geisio eu 
datblygu. 
3. Y byddai' r pum gwlad a oedd a borniau 
niwclear ar y pryd yn negydu i ddileu 
arfau niwclear. 

cael gweld ffatri fomlau Prydain 
yn Aldermaston neu'r ganolfan 
llongau tanfor niwclear yn 
Faslane? 
Wrth gwrs. Mae bygythiadau i'rblaned a 
phopeth byw -AIDS, newid hin.sawdd, 
prinder dwr a ffynoneUau ynni, 
anghyfiawnder, tlodi, gwrthdaro a'r 
perygl o ryfel- oil yn fyd-eang. Rhaid 

Felly a ydy Iran yn torri'r CAY? wrth ddulliau byd-eang i ddatrys y 
Na, ond mae' n bosi!JI ei bod yn torri problemau hyn. Ni all y wlad hon fod 
cytuneb gwirfoddol diweddarach gyda'r uwchlaw'r gyfraith. 
Asiantaeth Ynni Atornig Ryngwladol 
ynglyn ag arolygiadau. Pam nad yw'r negydu i ddileu 

arfau niwclear wedi cychwyn, 
A ydy'r gwledydd sydd ag arfau telly? 
niwclear yn torri'r CAY? Am nad yw'r ewyllys wleidyddol yn bod 
Ydyn, gan nad oes unbrhyw negydu ar hyn O bryd. Dydy'r rhan fwyaf o bob! 
ynglyn a dileu arfau niwclear wedi hyd ddim yn sylweddoli ei bod hi'n berffaith 
yn oed cychwyn. Y cwbl a gawsom hyd bosib cychwyn negydu i ddileu. Mae 
yn hyn yw negydu ynglyn a chadw arweinwyr y gwledydd sydd ag arfau 
rhywfaint o drefn ar arfau niwclear: niwclear yn daJ i feddwl am arfau 
lleihau eu nifer, rheolau ynglyn a niwclear fel symbol O statws neu hyd yn 
ffrwydriadau arbrofol, a chytundebau i oed fel arfau y gellid eu defnyddio mewn 
beidio a'u gosod yn y gofod, er enghraifft. rhyfel. Mae hyn y waUgofrwydd. Mae fel 

Ydy'r Llys Cyfiawnder storio deimameit yn eich seler i'ch 
Rhyngwladol wedi dweud gwarchod yn erbyn lladron. Fe ewch 
rhywbeth ynglyn a hyn? chithau i ebargofiant gyda'r Ueidr. Lie 
Yn sicr. Ym 1996, dywedodd Barnwyr y bynnag a phryd bynnag y defnyddir 
Llys yn unfrydol fod 'dyletswysidj fynd arfau niwclear, byddant yn gollwng 
ati yn ddidwyll a dwyn i ben (ls] ymbelydredd a deunydd peryglus arall a 
drafodaethau yn arwain at ddiarfogi fydd yn mynd lie mynno'r gwynt. 
niwclear yn ei holl agweddau o dan Felly a ydy hi'n bryd cychwyn ar 
reolaeth ryngwladol lem ac effeithiol'. ddiarfogi niwclear? 

Sut mae'r ddedfryd honno'n Wrth gwrs. Dylen ninnau ddecllrau drwy 
effeithlo ar y poslbll dd o dd!:)'..eud wrth !?xd na ddwn yn ceisio 
olynyclcl nriden1?i-. ..i_:i=.e'ot.,.cc,~..:....a~=-o':'.1"'yn"'°'ydd i'rsystem Tri ent bresennol pm 
Pe bai Prydain yn penderfynu ceisio ddaw i derfyn ei hoes ymhen ugain 
olynydd i Trident, ac, ar yr un pryd, yn mlynedd AC ein bod yn mynd i alw am 
gwrthod cychwyn negydl\j~· • · eu arfau ddechrau negydu i ddileu arfau niwclear 
niwclear, prin mai dyna'r 

11
ad ar unwaith. 

'didwyll' a fynnir gan Fam Llys 
Rhyngwiadol. 

Sut y gellid cychwyn negydu 
ynglyn a dileu? 
Yn hawdd iawn, pe bai'r ewyllys 
wleidyddol yn bodoli. Mae drafft manwl 
o gytundeb eisoes ym meddiant y CU a 
allai fod yn sail i ddechrau trafod. Mae' n 
ymdrin a'r holl gwestiynau anodd: 
arsylwi, arolygiadau heb rybudd, 
rheolaeth ar ddeunydd niwclear, 
troseddoldeb, ac ati. 

A ydy hynny'n golygu y gallai 
arolygwyr rhyngwladol fynnu 

Cyfeiriadau Defnyddiol: 

Tony Blair, 
10, Downing Street, 
Llundain SW! 2AA 

Des Browne, 
Ysgrifennydd Gwladol 
dros Amddiffyn, 
Old War Office, 
Whitehall, 
Llundain SWlA 2EU 

Eich AS, 

Blocio'r Bildars yn dychwelyd i ffatri fomiau Prydain 1, 

Ty'r Cyffredin, 
Westminster 
Llundain SWl 2AA 

Gyda thri mis cyn bod y llywodraeth, yn ol pob golwg, yn mynd i ymrwymo Prydain i 50 
mlynedd arall o arfau niwclear, dychwelodd y grwp protest 81ocio'r 8ildars (88) i Sefydliad 
Arfau Atomig (SAA) Aldermaston ym mis lonawr. 

Your AM, 
National Assembly for Wales, 
Cardiff Bay, 
Cardiff CF99 lNA Yn y cyfarnser, mae gwaith anfertl1oi i uwchraddio'r SM yn mynd yn ei flaen yn 

ddibaid. Awgrymai adroddiad diweddar gan y diwydiant fod CWITllllau adeiladu yn 
disgwyl y caiff £12 biliwn ei wario ar y ffatri ergydion niwclear yn ystod y 12 rnlynedd 
nesaf. Mae hon yn sefyllfa od, gan yr hawlir na fu penderfyniad eto ynglyn ag arfau 
niwclear y dyfodol. Bydd Blocio'r Bildars yn parhau a'u protest fisol i rwystro 
lrafnidiaeth adeiladu rhag mynd i mewn i'r ganolfan. Dywedodd Uefarydd, 'Rydym 
yn dal i alw am atal y gwaith adeiladu yn y SM , Mae'r project datblygu anferth yma 
yn llwyr danseilio unrhyw ffydd yn y "drafodaeth" sydd i fod i ddigwydd.' 

81ocio'r 8ildars (l) 
Grwp gweithredu uniongyrchol di-drais yw Blocio'r Bildars a sefydiwyd yn 2004. 
Mae'n gweithredu i arafu gwaith adeiladu'r SM ac ar safleoedd cwmni'au sydd a 

heddwch 2 

chytundebau adeiladu gyda'r SM . Mae hyn ar ffurf gwarchae rnisol ar y SM a 
gyhoeddir, ynghyd a gweithredoedd dirybudd yn y SM ac ar safleoedd contracwyr, a 
gweithredoedd ar y cyd a grwpiau eraill fel yr arolygiad arfau torfol diweddar gan 
Greenpeace/BB. Llwyddodd gwarchae mis Rhagfyr 2006 i gau'r ffyrdd o gwmpas y 
safle am ddwyawr a chafodd saith o bob! eu restio. 

heddweithredu: bob mis yn Aldermaston: gwersyll 
newydd i ychwanegu mwy o bwysau at ymgyrch Blocio'r 
Bildars. Cysylltwch a 0845 4588 368 neu 
www.blockthebuilders.org.uk 



: heddweithredu 
: · Cysylltwch a'ch AS a'ch AC a'u hannog i 
: wneud beth bynnag a allant i ddarbwyllo'r 
: llywodraeth i beidio a diweddaru system arafau 
: niwclear Trident gyda fersiwn newydd. 

: Os na wyddoch chi enw'ch AS , ffoniwch eich 
: Awdurdod Lleol, gofynnwch am yr adran sy'n 
: delio a Chofrestru Etholiadol a rhowch eich cod 
: post. Mae hynny'n ddigon iddyn nhw allu 
: dweud wrthych pwy yw'ch AS, a dylent hefyd roi 
: cyfeiriad Cymorthfa'r AS hefyd. Ffordd arall syml 
: yw rhoi'ch o6d post ar y wefan 
: www.writetothem.com 

: Os gallwch, a fyddech cystal ag anion copi o 
: unrhyw atebion a dderbyniwch at CND Cymru. 
: Mae pecyn lob"io AS ar gael gan CND Prydeinig 
: (020 7700 2393) neu ebost: enquiries@cnduk.org 

: · Os ydych yn aelod o Undeb Llafur, anogwch 
: eich cangen i lunio cynnig yn gwrthwynebu 
: olynydd i Trident. Cysyllter ag CND Cymru 
: (cysylltiadau tud. 6) am ddrafft o gynnig. 

: · Sgrifennwch at eich papur newydd lleol neu 
: genedlaethol ynglyn a'r mater a pheidiwch ag 
: ofni cymryd rhan mewn rhaglenni 'ffonio i 
: mewn' ar y radio. 

: · Trefnwch gyfarfod cyhoeddus a/ neu 
: gwahoddwch siaradwr CND Cymru i gyfarfod 
: eich grwp, undeb llafur, plaid wleidyddol neu 
: fudiad arall (cysylltiadau tud. 6) . 

: · Cymerwch ran yn y brotest ddistaw a 
: dosbarthu taflenni yng Nghaerdydd ar Chwefror 
: 17-0 (gweler manylion ar dud.1) a/neu 
: cymerwch ran yn y gwrthdystaid 'Dim Trident -
: Milwyr allan o lrac' yn Llundain ar Chwefror 
: 24ain. Mae bysys yn mynd o lawer rhan o 
: Gymru (gweler tud. 6). Dewc)l a,'..ch ffrindiau 
: perthnasau a'ch cyd-weithwyr gyda chi! 

: · Cyrnerwch ran rnewn gweithred uniongyrchol 
: ddi-drais yn Sefydliad Arfau Atornig (SAA) 
: Alderrnaston. Ers 55 rnlynedd, rnae arfau 
: niwclear Prydain wedi cael eu hyrnchwilio, eu 
: datblygu a'u cynhyrchu gan y 'ffatri' hon -y 
: diweddaraf oedd Trident - gyda chymorth 
: helaeth gan labordai arfau niwclear yr UD a'r 
: diwydiant niwclear. Ewch i weithred 'Blocio'r 
: Bildars' ar ail ddydd Llun pob rnis. Gweler 
: www.blockthebuilders.org.uk 

: · Chwaraewch ran yn Faslane 365 - yrnunwch 
: a'r grwp nesaf o yrngyrchwyr heddwch lion o 
: Gyrnru (gweler y stori, tud. 5). Cysyllter a Jan 
: Jones (De) 01792 830 330, Genny Bove 
: (Gogledd-ddwyrain) 0845 330 4505 
: wrexharnsaw@yahoo.com Phil Steele 
: (Gogledd-orllewin) 01248 490 715 
: phil_steele@btinternet.com neu CND Cyrnru, 
: gweler tud. 6. 

: · Arwyddwch y ddeiseb yn erbyn olynydd i 
: Trident ar wefan 1 O Downing Street: http:// 
: petitions.pm.gov.uk/tridenV 

: · Anogwch eich AS i arwyddo EDM 579 a . 
: roddwyd ger bron gan Jon Trickett AS sy'n galw : 
: ar y llywodraeth i 'ymestyn y cyfnod ymgynghori : 
: ynglyn ag olynydd i Trident i ganiatau i bob 
: plaid wleidyddol a sefydliadau eraill sydd a . 
: d iddordeb cyfiawn yn y mater gynnal trafodaeth : 
: ac yrngynghoriad llawn a fydd yn eu galluogio i : 
: gyflwyno eu barn a rhoi dadleuon ger bron . 
: Aelodau Anrhydeddus cyn dadl a phleidlais.' Da : 
: chi, cysylltwch a'ch AS a'i h/annog i arwyddo'r · 
: EDMyma. 

: * www.yougov.com 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . .. . .. . . . . ' . ' . ... ' .. ' . . . 

Pum munud i hanner nos 
Mae'r Ymgyrch dros Ddiarfogi Nlwclear wedi galw eto ar y llywodraeth B rydelnlg I 
gychwyn proses o negydu rhyngwladol tuag at ddiarfogi n lwclear b yd-eang , y tro 
hwn mewn ymateb I gyhoeddiad gan y Bulletin of the Atomic Scientists fod bys 
munudau cloc 'Dydd y Farn' wedl cael el symud yn agosach at hanner nos. 
Symudwyd bys munudau 'Cloe Dydd y Fam' ymlaen ar yr ddigwydd ar y cyd a chamau gan y llywodraeth tuag at Y nod a 
I 7eg Ionawr 2007, y tro cyntaf i'r cloc gael ei newid ers mis ddatganwyd ganddi o ddiarfogi niwclear amlochrog: cefnogi 
Chwefror 2002. Mae nawr yn dangos ei bod hi 'n bum munud i Uwch-gynhadledd Fyd-eang ar ddiarfogi niwclear ac atal 
hanner nos. Mae'r cam mawr hwn yn adlewyrchu pryder ymlediad, a gweithio tuag at Gytundeb Arfau N1wclear a fydd 
cynyddol ynglyn ag 'Ail Oes Niwclear' yn !lawn bygythiadau yn gwahardd pob arf o'r fath.' 
difrifol, yn cynnwys uchelgais niwclear Iran a Gogledd Korea; Sefydlwyd y Bulletin of the Atomic Scientists ym 1945 gan 
deunydd niwclear anniogel yn Rwsia a gwledydd eraill; Y wyddonwyr ym Mhrifysgol Chicago a oedd wedi gweithio ar 
ffaith fod 2,000 o' r 25,000 o arfau niwclear sydd ym meddiant Broject Manhattan ac a oedd yn pryderu'n ddwys ynglyn a 
yr UD a Rwsia yn dal i fod a statws 'parod i lansio'; defnyddio arfau niwclear a rhyfel niwclear. Ym I 947, 
brawychiaeth gynyddol a phwysau newydd, oherwydd newid cyflwynodd y Bwletin ddelwedd y cloc i gyfleu'r peryglon 
hinsawdd, o blaid ehangu pwer niwclear sifil a allai gynyddu'r mae arfau niwclear yn eu cynrychioli. Roedd 'Cloe Dydd Y 
perygl o ymlediad niwclear. Fam' yn gahv i gof ddelweddaeth yr apocalyps (hanner nos) a 
Dywedodd Kate Hudson o CND Prydeinig, 'Penderfynu phriod-ddull cyfoes ffrwydrad niwclear ( cyfrif i lawr i sero ). 
peidio a cheisio arfau newydd yn 'lle Trident yw'r ffordd orau Ym 1949, sylweddolodd arweinwyr Y Bwletin Y gallai unrhyw 
i Brvdain sicrhau ei diogelwch vn v dvfodol. Rhaid i hvnnv symudiad gan fys y cloc gynrychioli asesiad Y mudiad 0 

Dinistr Torfol? l0VV\,z..., 
. . t --: 
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ddigwyddiadau yn y byd. 

Gosodwyd bys y cloc yn wreiddiol am saith munud i hanner 
nos, ac mae wedi cael ei symud 17 o weithiau (weithiau 
ymhellach i ffwrdd oddi wrth hanner nos) mewn ymateb i 
ddigwyddiadau yn y byd. Y symudiad diweddaraf oedd yn 
2002 pan symudodd ymlaen ddau funud i saith munud i 
hanner nos oherwydd fod yr Unol Daleithau wedi cefnu ar y 
Cytundeb yn erbyn Taflegrau Balistig ac oherwydd ei bod yn 
hysbys fed brawychwyr yn ceisio cael gafael ar arfau niwclear 
a biolegol. Yn awr, am bum munud i hanner nos, dyma' r 
agosaf mae'r cloc wedi bod at berygl ers diwedd y Rhyfel Oer. 

Bwrdd Cyfarwyddwyr y Bwletin fydd y penderfynu pryd i 
symud bys y cloc, ar 61 ymgynghori a' i Fwrdd Noddwyr sy'n 
cynnwys 18 o Enillwyr Gwobr Nobel. Mae 'Cloe Dydd y 
Fam' y Bwletin bellach yn cael ei dderbyn yn gyffredinol fel 

g mesurydd peryglon arfau niwclear a bygythiadau eraill i'r by, ... d .... _ _ _, 
f Mae gwybodaeth ychwaneg61 ar gael ar http:// 

t}~:::;:::;:::::::::V--- - .....!:!!."' www.thebulletin.org 

Olynydd i Trident - gwaddol o £25 biliwn 
Mae CND Cymru wedi sgrifennu at bob AS ac AC yng Nghymru yn eu hannog i wneud 
popeth a fedrant I ddarbwyllo'r llywodraeth i gefnu ar ei bwriad i ddiweddaru'r system arfau 
niwclear Trident gyda fersiwn newydd. 
Mae CND Cymru' n nodi fod "diweddaru Trident yn 
tramgwyddo Erthygl VI o'r Cytundeb Atal Ymlediad 
(CAY) sy'n ein rhwymo " i negydu'n ddiffuant ar fesurau 
effeithiol yn ymwneud ag atal y ras arfau . . . a diarfogi 
niwclear". Y gwir amdani yw nad yw Prydain yn cymryd 
rhan mewn unrhyw negydu o blaid =diarfogi niwdear 
(yn 'ddiffuant' ai peidio) a thrwy ddiweddaru Trident, 
bydd yn annog eraill yn yr un ymddygiad ff6I."' 
k r llythyr ymlaen i ddweud: "Fe! y gwyddoch, mae'r 
Ymgyrch Ddiarfogi Niwdear (CND) yn gwrthwynebu 
pob arf niwdear. Hyd yn oed pe na bai ein defnydd o 
arfau niwdear yn arwain at ryfel cyffredinol, byddai'r 
niwed y byddai Prydain wedi ei wneud i' n 'gelyn' yn 
golygu na allem hawlio unrhyw ragoriaeth foesol. Dyna 
pam nad oes a wnelo ein gwrthwynebiad i arfau niwdear 
a'r gost (yr amcangyfrifir y bydd yn rhyw £25-£75 biliwn 
am olynydd i Trident). 
Ysywaeth, nid yw'r ddadl bresennol yn ystyried 
anfoesoldeb y peth. Yn 61 camargraff ein Prif Weinidog 
presennol ynglyn a swyddogaeth Prydain, rydym yn 
wynebu her a fydd yn para cenhedlaeth gan eithafiaeth 
Fwslimaidd. Nid yw hi' n glir beth yw lie Trident yn y 
weledigaeth honno: daeth Pwyllgor Amddiffyn Ty'r 
Cyffredin 2006 i' r casgliad: 

•y bygytl,iad gwaethaf sy'11 wy11ebu'r DU ar 
hyn o bryd yw brawychiaeth ry11gwladol. 
Dadleuodd tystio11 i'11 lrymc/rwiliad yn l/etlwl na 
al/ai'r brawatalydd 11iwclear strategol dlUJQrae 
1111rhyw ran ddef11yddiol neu ymarferol mew11 
gwrthbwyso'r math yma o fygythiad. 

"Os oes gan Brydain £25 biliwn i'w sbario i frwydro 
brawychiaeth, byddai'n well ei wario ar ddileu 
anghyfiawnder lle bynnag y canfyddir fod Prydain ar 
hyn o bryd yn defnyddio grym milwrol yn erbyn pobl 
sydd eisoes yn ei gweld fel gelyn. Byddai rhaglen i 
dd.ileu tlodi ac anghyfiawnder yn ymaflyd a gwraidd y 
broblem yma - lle mae canlyniadau goresgyniad Irac, ar 
y llaw arall, yn dangos fod grym milwrol yn recriwtio 
miloedd yn fwy o hunan-fomwyr ac yn gwneud y 
sefyllfa'n waeth byth. 
Mae'r penderfyniad ynglyn ag olynydd i Trident 
ynghlwm wrth obeithion ein Prif Weinidog ynglyn a'i 
le mewn hanes, ac nid yw'r ateb unrhyw angen 
milwrol canfyddedig. 
Erfyniwn arnoch i wrthod unrhyw gynnig i roi baich 
y deinosor milwrol yma ar Brydain, na all chwarae 
unrhyw ran ddefnyddiol neu ymarferol ac, yn wir, a 
fyddai'n gwaethygu' r bygythiadau gwirioneddol sy'n 
ein hwynebu." 
• Nody11 ha11esyddol: lle'r oedd Cyd-Ddinistr Sier (MAD) 
rhwng yr UD a' r Undeb Sofietaidd yn gwneud synnwyr 
milwrol, doedd dim pwysau ar unrhyw wlad arall i 'fynd 
yn niwdear' ar y pryd. Prydain a ddechreuodd y ras 
arfau niwdear 'lorweddol' gan roi cynsail i Ffrainc - a 
dd.ilynwyd gan China, India, Pakistan, Israel a De Affrica. 
Gallai Prydain ddylanwadu ar Ogledd Korea ac Irani 
beidio a cheisio arfau niwdear drwy benderfynu' n 
unochrog i roi terfyn ar yr ymled.iad llorweddol a 
gychwynnwyd gan Brydain ym 1953 pan aeth yn 
wladwriaeth niwdear annibynnol (bryd hynny) . 
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llythyr o america 

Gwrthwynebiad i Bush 
yn tyfu yn yr U DA 

Mae arolygon barn diweddar yn yr UD yn 
dangos fod mwy no 70% o bob I America 
erbyn hyn yn gwrthwynebu goresgyniad 
Bush/Blair or Irac. Mae mwy no 50% yn 
dweud eu bod yn credu y dylid cynnal 
ymchwiliad i weld os yw Bush wedi cyflawni 
troseddau a f yddai'n arwain at 
uchelgyhuddiad. Mae nifer-gyny'ddol o fi lwyr 
yn siarad yn gyhoeddus yn erbyn y rhyfel ac 
mae mwyfwy o'u teuluoedd yn galw am 
wrthod cyllido'r goresgyniad ac am ddod o'r 
milwyr adre or unwaith. 

Gyda phopeth sy'n digwydd, gallech feddwl 
fod pethau or i fyny i fudiad heddwch 
America. Ond, gwaetha'r modd, rydym yn 
gweld y Democratiaid, sydd bellach a 
rheolaeth lawn dros y Gyngres, yn dweud nod 
yw uchelgyhuddiad 'or y bwrdd' a'u bod yn 
bwriadu rhoi'r $100 biliwn y bydd Bush yn ei 
geisio y mis nesaf i dalu am gostau'r 
goresgyniad yn 2007. Now wfft i'r syniad 
fod ein buddugoliaeth etholiadol 
ddemocrataidd ym mis Tachwedd yn mynd i 
ddod a newid mawr yn ei sg1I! 

Mae ymgyrchoedd meddiannu swyddfeydd 
Cyngresol lleo l wedi eu trefnu or gyfer mis 
Chwefror ac mae gweithredwyr ledled y 
wlad yn barod i gael eu restio er mwyn pwyso 
ar y Democratiaid i wneud safiad ac ymladd 
dros y bob I a'u dychwelodd i rym. 

Yma yn Maine, lie dwi'r, byw, rydym eisoes yn 
cwrdd i drefnu i f eddiannu swyddfo ein 
aelod Cyngres ac ymddengys y byddwn hefyd 
yn canolbwyntio ein hymdrechion yn erbyn -
aelodau Gweriniaethol a Democrataidd o'r Ty 
a'r Senedd. Mae'n dirprwyaeth Gyngresol, fel 
llawer o rai eraill, yn galw or Bush i ddod o'r 
milwyr adre ac i ddileu'r penderfyniad i 
barhau i dalu am y goresgyniad. Mae'r moth 
yma o chwarae i'r ddwy ochr yn ein gwneud 
yn fwy penderfynol nag erioed i gynyddu'n 
gwrthwynebiad. 

Mae ymgyrchoedd uwchgyhuddo yn cael eu 
sefydlu or hyd a lied y wlad gen bob! 
gyffredin. Yma yn Maine, rydym yn cychwyn 
ymgyrch i alw ar ein llywodraeth daleithiol i 
gymeradwyo uchelgyhuddo Bush. Cawn yn 
gynyddol fod consensws eang ymhlith 
dinasyddion sy'n galw am uchelgyhuddiad 
wrth iddyn nhw glywed Bush yn gosod y 
llwyfan ar gyfer ymosod or Iron a rhyfel 
diddiwedd yn y Dwyrain Canal. Moe pobl yn 
dechrau cael y neges fod yn rhaid i ni 
weithredu'n gyflym cyn i bethau fynd yn 
waeth byth. 

Dymuniadau gorau 
i'n ffrindiau yng 
Nghymru wrth i ni 
symud i mewn i'r 
Flwyddyn Newydd 
yma. Mae arnom 
angen ein gilydd 
nowr yn f wy nag 
erioed. 

Bruce Gagnon 

Cyd-drefnydd 

Y Rhwydwaith Byd-eang yn erbyn 

Arfau a Phwer Niwclear yn y Gofod 

www.space4peace.org 
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BANg 

'Arfau niwclear? 
Na! No! Non! Nein!' 
meddai 
ieuenctid Ewrop 
Mae leuenctid Ewrop yn dod i'r Alban. 

Ym mis Gorffennaf, mae mudiad 
ieuenctid gwrth-niwclear cynyddol 
Ewrop a thu hwnt yn ymgynnull am 
raglen o ddigwyddiadau addysgol a 
gweithdai yn ogystal a gweithredoedd a 
hwyl yn yr Alban - yn cynnwys ymweliad 
a chanolfan niwclear Faslane. 

Trefnwyd y rhaglen i gefnogi ymweliad myfyrwyr 
o'r Cwch Heddwch a Phrydain ym mis 
Gorffennaf. Elusen o Japan yw'r Cwch Heddwch, 
sy'n gweithredu'n bennaf ar fwrdd Hong 
deithwyr siartredig sy'n teithio'r byd ar 
fordeithiau heddwch gan gludo aelodau o'r 
Brifysgol Fyd-eang. Bydd rhai o'r myfyrwyr yn 
treulio dau ddiwmod yn yr Alban, yn gweithredu 
ac yn siarad, ynghyd a nifer o Hibakusha -
goroeswyr yr ymosodiadau niwclear yn 
Hiroshima a Nagasaki~ a fydd yn siarnd hefyd. 

Bydd y grwp Ieuenctid Ewropeaidd yn mynychu 
sgyrsiau gyda'r myfyrwyr, yn ogystal a clilyn eu 
cliddordebau eu hunain, dysgu a chael hwyl - oil 
ar thema diarfogi niwclear. Mae'n bosib y caiff 
nifer fach o'r grwp Ewropeaidd gyfle i ymuno a'r 
Cwch Heddwch ar ei fordaith wyth diwmod ar 
draws Mor Iwerydd i Efrog Newydd lie byddant 
yn cymryd rhan mewn digwyddiadau i goffau 
Hiroshima a Nagasaki. 

Trefnir y digwyddiad gan aelodau o BANg (Ban 
All Nukes generation), rhwydwaith Ieuenctid 
Ewrop dros Ddiarfogi Niwclear, mudiad ieuenctid 
Ewropeaidd sydd yn agored i weithredwyr 
gwrth-niwclear 15-26 oed. Mae'n eiddgar i ddenu 
aelodau newydd, a bydd yn cyfarfod yn Fienna ar 
y 5ed o Fai i gynllunio ymhellach ar gyfer Ewrop 
ddiogel, ddi-niwclear. 

Mae'r bob! yma am sicrhau dyfodol diogel a 
gwyddant mai dim ond mewn byd heb arfau 
niwclear y gall hynny fod, felly maen nhw'n dod 
at ei gilydd i wneud i hynny ddigwydd, ac yn 
croesawu unrhyw un arall sy'n teimlo' r un fath! 

Bydd hyn oil yn digwydd yn yr Alban rhwng y 26 
a'r 31 Gorffennaf gyda'r Cwch Heddwch yn 
teithio ymlaen tan y 9red o Awst. Mae croeso mawr 
i unrhyw bobl ifanc a hoffai gyfranogi yn y 
rhaglen, cyfarfod BANg neu'r rhwydwaith. Mae 
cwestiwn cymorth ariannol gyda chostau teithio 
yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. Emily Freeman 

Cysylltau: 
Y Cwch Heddwch: www.peaceboat.org 
BANg: www.bang-europe.org 

Am fwy o wybodaeth, cysyllter ag 
emfreeman@hotmail.co.uk 

Cymru mewn 
perygl oherwydd 

y llong MOX 
Mae'r tywydd garw diweddar yn gwneud 
hanes cludo plwtoniwm ar for ger arfordir 
Cymru ar gyn-fferi yn fwy chwerw byth. Mae 
cyn-fferi 20-mlwydd oed yn cael ei defnyddio 
i gludo Tanwydd Ocsidau Cymysg (MOX) 
rhwng Barrow-in-Furness yn Cumbria a 
Cherbourg yn Ffrainc. Mae Fforwm 
Awdurdodau Lleol Cymru Ddi-niwclear wedi 
cyhuddo'r diwydiant niwclear o drin pobl 
sy'n byw yng Nghymru ac lwerddon fel 
'dinasyddion eilradd'. 
Mae'r cynghorydd o Gasnewydd, Glyn Jarvis, sydd ar 
fin ymddeol o gadeiryddiaeth y Fforwm, wedi codi'r 
mater mewn llythyr at Arweinydd Llywodraeth y 
Cynu!liad, Rhodri Morgan. Mae'r Uythyr yn nodi fod y 
Uongau sy'n cludo MOX i Japan yn cael eu hebrwng gan 
swyddogion diogelwch arfog mewn llongau arfog, 
pwrpasol gydag dwy injan a chragen trwcl1 deublyg i 
sicrhau diogelwch pe bai damwain neu ryw 
ddigwyddiad arall. 
Nodai arolwg y Fforwm o'r gyn-fferi, yr ;.\tlantic 
Osprey', fod injan y !long eisoes wedi mynd ar dan ar 
Gamlas Llongau Manceinion, a mynegai bryder ynglyn 
ii'r posibilrwydd y byddai tanwydd MOX yn gollwng pe 
bai tan yn digwydd ar y mck Mae astudiaethau eraill 
wedi herio gallu'r Uong i ddal y tanwydd ymbelydrol yn 
ddiogel pe bai'n suddo mewn dwr dwfn. 
Mynegodd Mr Jarvis ofn y gallai'r naill neu'r Uall arwain 
at ddamwain yrnbelydrol ddifrifol a fyddai'n Uygru'r 
moroedd ac ardaloedd arfordirol a gronynnau 
plwtoniwm ac wraniwm hir-hoedlog iawn. Dywedodd 
'Gallai'r effaith ar econom'iau sy'n dibynnu ar 
dwristiaeth, arnaethyddiaeth a physgota for yn ddeifioJ. 
ER y gall y risg fod yn fycl1an, rtid yw'r dderbynioJ pan y 
gall~ ·adau unr · ddiad neu ddamwain 
foo mor fawr.' 
Mae aelodau'r fforwm wedi annog y Prif Weinidog i alw 
ar weinidogion yn San Steffan i walmdd yr 'Atlantic 
Osprey' rhag cario deunydd yrnbelydrol yn y dyfodol. 

heddweithredu: Os yw hyn yn destun 
pryder i chi , yn enwedig os ydych yn 
byw yn agos i'r arfordir, cysylltwch a'ch 
Aelodau Cynulliad a'r Cynghorwyr a rhoi 
gwybod iddyn nhw. Mwy o wybodaeth 
oddi wrth: Nuclear Free Local 
Authorities Secretariat, Town Hall, 
Manceinion M60 3NYt: 01612343244 
e: skemp@nuclearpolicy.info 

Rhyfeddod y 
Rhyfeddodau 
Mae pedwar o gyn-uwch swyddogion amddiffyn yr 
UD wedi galw am weithredu bryd ar y cyd i 
waredu' r byd o arfau niwclear. Er bod bob un 
ohonynt yn cefnogi brawataliaeth pan oedden nhw 
yn eu swyddi yn ystod y Rhyfel Oer, maent bellach 
yn credu fod y byd yn rhy a.nwada\ i al\u mentro bod 
a'r fath arfau. 
Cyhoeddodd y pedwar eu barn yn y Wall Street 
Journal ychydig ddiwrnodau yn 61. Y pedwar yw: 
y cyn-Ysgrifennydd Amddiffyn George P. Shultz, 
y cyn-Ysgrife.nnydd Amddiffyn William Perry, 
y cyn-Ysgrifennydd Gwladol Henry Kissinger, 
cynGadeirydd Pwyllgor Lluoedd Ar fogy Senedd 

Ceir eu herthyglau ar-lein ar www.military
quotes.com/forum/world-free-nuclear-weapons
t31021.html 
Ceir sylwadaeth gan David Krieger, Llywydd 
Sefydliad heddwch yr Oes Niwclear ar http:// 
us.oneworld.net/article/view/144557 /1 / 



faslane 365 

Dreigiau Coch a Merched Beca 
Roedd Y pedwar diwrnod o ganu, dawnsio a blocedio gan y fintai Gymreig ym mhrotest barhaus Faslane 365 ym mis Tachwedd 
yn llwyddiant mawr. Daeth o leiaf 100 o brotestwyr, dwy ddraig goch bantomeim sgleiniog, Byddin y Clowniaid Gwrthryfelgar o 
Aberystwyth, Cor Cochion Caerdydd, Cor Gobaith (Aberystwyth) , Llywydd-gantor Plaid Cymru, Dafydd lwan a Merched clwyd
ddinistriol Beca o ogledd Cymru i'r Albano Gymru, drwy hyrddiadau'r gwynt a'r glaw, i gymryd rhan. Roedd yna faneri Cymreig 
neilltuol o wych yn addurno ffens y ganolfan niwclear. 
Roedd y blocedwyr a'u cefnogwyr yn amrywio o ran oed o 14 i 76, o fyfyrwyr ysgol, 
nyrsys, athrawon a danlithwyr, i rai wedi ymddeol a phobl ddiwaith. Doedd dim un 
stereoteip yno: dim ond carfan o ddinasyddion Cymreig mawr eu gofid, nad oedd llawer 
ohonyn nhw wedi cymryd rhan yn y fath brotest erioed o'r blaen. Cafodd 17 eu restio yn 
ystod y pedwar diwrnod, yn cynnwys rhai Crynwyr o ogledd Lloegr (ffrindiau mynwesol 
erbyn hyn) y bu'r Cymry' n ddigon ffodus i 'orgyffwrdd ' a nhw. Diolch i ryfeddodau 
technoleg fodern, darlledwyd adroddiadau ar orsafoedd radio lleol yng Nghymru yn ogystal 
ag yn y papurau lleol a' r Daily Posr. Anfonodd BBC Cymru ohebydd i ffilmio 'r 
digwyddiadau ar gyfer ·The Politics Show' a 'Maniffesto' . 
Mynegodd llawer o bobl mor ffiaidd oedd hi fod yn rhaid i bobl yr Alban fyw gyda'r 
ganolfan arfau niwclear anfad yma yng nghanol eu gwlad hyfryd. WJ'lh i' r rhifyn hwn o 
' heddwch' fynd i' r wasg, bydd 44 o Grwpiau Gwarchae wedi bod ar y sane am 61 o 
ddiwrnodau. Cafodd 473 eu restio, cafodd 4 eu herlyn, ac roedd 257 o ddiwrnodau i fynd. 
Mae gweithredwyr o Gymru eisoes yn cynllunio i fynd i Faslane eto yn y gwanwyn - pam 
na ddewch chithau? Gweler tud 6 am fanylion cysylltu. 

Carai pawb a gymerodd ran ddiolch am haelioni unigolion a changhennau 
UNISON a'i gwnaeth hi'n bosibl iddyn nhw gymryd rhan. Heb gymorth 
ariannol, fyddai 'r presenoldeb Cymreig cryf yn Faslane ddim wedi bod yn 
bosibl. Am fwy ynglyn a Faslane 365 ac i dderbyn e-gylchlythyr, gweler 
www.faslane365.org . Jill Gough isod: llong danfor Trident 

merched beca prydferth mae Dafydd !wan a ddraig yn canu 

AS, ASE ac AC wrth 
glwydi Faslane 
Cafodd Cadeirydd CND Cymru, Jill Evans ASE, ei 
restio ynghyd a sai th arall yn y bloced Faslane 365 
gan gynrychiolwyr etholedig ym mis lonawr. 
Ymunodd tri chynrychiolydd etholedig o Gymru a 30 
o rai eraill o amrywiaeth eang o bleidiau 
gwleidyddol (Llafur, SNP, Gwyrddion, Plaid Cymru, 
Sosialwyr yr lseldiroedd, Solidarity, a' r SSP). 
Meddai Ji ll Evans, 'Mae arfau niwclear yn anfoesol, 
yn anghyfreithlon ac yn wastraff anferth ar 
adnoddau. Maegan Brydain ddeddfau sy'n gwahardd 
neb rhag cymryd bywyd person arall; pam folly 
mae' r wladwriaeth yn bygwth bywydau miliynau o 
bobl ddiniwed drwy barhau i gynnal a chadw arfau 
niwclear a'u paratoi at ddefnydd? 
'Drwy gymryd rhan yng ngwarchae Faslane rwyfyn 
gwneud safiad ar ran y bobl hynny yng Nghymru 
sydd am greu byd cyfi awn a heddychlon, yn rhydd o 
ofn difodiant niwclear.' 
Y ddau arall a gymerodd ran ym mloced y 
cynrychiolwyr etholedig oedd Leanne Wood AC (a 
fu, gyda Jill, yn bresennol ym mloced Cymru ym mis 
Tachwedd) a Hywel Williams AS. 
Mae Cymry eraill sydd wedi ymuno a'r mwy na 70 o 
bobl sydd wedi arwyddo datganiad y cynrychiolwyr 
etholedig o gefnogaeth i weithredoedd Faslane 365 
yn cynnwys y Cyng. Mark Strong, Martin Caton AS, 
Dai Davies AS, Elfyn Llwyd AS, Janet Davies AC, 
Alun Ffred Jones AC, Elin Jones AC, Helen Mary 
Jones AC, Dr. Dai Lloyd AC, Janet Ryder AC, y 
Cyng. Jaci Taylor, Dr. Dafydd !wan (Llywydd 
Plaid Cymru) a' r Cyng. Ray Davies. 
Meddai ' r Datganiad o Grefnogaeth: 
'Fel pob arf dinistr torfol, mae Trident yn 
anghyfreithlon o dan y gyfraith ryngwladol ac mae'n 
llwyr fradychu ein dynoldeb. Yn niffyg unrhyw 
fwriad gwirioneddol gan y wladwriaeth i ddiarfogi, 
rwyf i/mae' r mudiad hwn yn cymeradwyo ac yn 
cefnogi' r rheini sydd yn ymateb i' r drygioni enbyd 
yma drwy weithredoedd heddychlon o wrthwynebiad 
sifil , yn cynnwys tarfu 'n ddi-drais ar ganolfan 
llongau tan for Trident yn Faslane drwy ddwyn 
gwarchae arni.' 
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dyddiadau dyddiadur b\. 
Chwefror - bob dydd Mawrth 14'• 7.30pm ~ 
Sadwrn: 11am -lpm Y Caernarfon Y Galeri, Doc 
Fenni gyferbyn a siop Victoria : Cerddoriaeth o 
Waterstones, dosbarthu Gymru a Phalesteina gyda 
taflenni ac arddangos Gwilym Marus, Mohamed 
ffeithiau a ffigurau am arfau Najem, Luke Evans a Tariq 
niwclear. Os gallwch sbario Rantasi. Bydd DJs y Byd Mawr 
amser i gymryd rhan neu os yn chwarae yn y bar yn ystod 
oes gennych unrhyw y noson Tocynnau: £10/£8 
gwestiynau, ffoniwch : pensiynwyr a phobl anabl, £5 
Chwefror 10'" - Cath 01873 plant Swyddfa Docynnau : 
737 671 Chwefror 17'' a'r 01286 685222 
24" 0 

- Marian 01873 830 848 ww';,/galericaernarfon.com 

Chwefror 13•• 7.30pm Mawrth 19•• Pobman: 
Croesoswallt Ty Cwrdd y Diwrnod Gweithredu Byd-
Cyfeillion, Oak Street Bydd eang yn erbyn y 'Rhyfel yn 
Genny Bove a Joan erbyn Brawychiaeth' ar 4 
Meredith yn son am eu mlwyddiant yr ymosodiad 
profiadau yn Faslane 365. ar Irac. I ddarganfod beth 
Trefnwyd gan Glymblaid sy'n digwydd ledled 
Croesoswallt dros Heddwch t: gwledydd Prydain ar y 
01691 650 527 e: diwrnod yma, gweler 
george. miller@virgin.net www.m19wiki.pbwiki.com 

Chwefror 17'• Caerdydd 
CND Cymru Gwylnos 
ddistaw a gorymdaith, 
gyda rali fer i ddilyn. 
Cwrdd am 12:30 pm wrth 
Neuadd y Ddinas, 1 p.m. 
gorymdaith drwy ganol y 
ddinas 
Siaradwyr gwadd yn 
cynnwys: Julie Morgan AS; 
Jill Evans, Cadeirydd 
Cenedlaethol CND Cymru; a 
llefarydd o'r Eglwys yng 
Nghymru 
Am fwy o wybodaeth, 
cysyllter a: Ray Davies, Is
gadeirydd CND Cymru 02920 
889 514 neu CND Cy~ru 

Chwefror 17'•Porthaethwy 
1.30-Spm Ysgoldy Capel 
Mawr, Stryd y Capel/Tan y 
Bone Ynys Mon. Dyfodol 
D1-NIWCLEAR i Ynys Mon 
• DIM ailadeiladu niwclear • 
datblygu ynni adnewyddadwy 
• iechyd a diogelwch y 
cyhoedd • swyddi mewn 
economi ddi-niwclear 
PAWB - Pobl Atal Wylfa B 
01248 490 715 

Chwefror 24•'• Llundain: 
DIM TRIDENT - MILWYR 
ALLAN O IRAC. 
Gwrthdystiad Prydeinig 
wedi ei drefnu gan Atal y 
Rhyfel ac CND. Cwrdd am 
hanner dydd yn Speakers' 
Corner. Gweler 
www.stopwar.org.uk a 
www.cnduk.org Cludiant 
ar gael o bob rhan o 
Gymru. 

Chwefror 24''0 12.00 
hanner dydd, Y Fenni, 
Gwylnos Ddistaw i gyd
daro a gwrthdystiad a rali 
DIM TRIDENT Llundain. 

Chwefror 24''0 

Aberystwyth, Digwyddiad 
Stryd i gyd-daro a 
gwrthdystiad a rali DIM 
TRIDENT Llundain. Mwy o 
fanylion: 01970 622 610 

Chwefror 24•1• 2.00pm 
Llandudno, Cyfarfod 
Cyhoeddus ar Balesteina 
Neuadd y Methodistiaid, 
Stryd Mostyn 
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e: m19group@gmail.com 

Ebrill 17'• 7.30pm 
Llandudno, Noson 
Cyfiawnder Hiliol, Eglwys 
Dewi Sant 

Ebrill 21••• Cyngor CND 
Cymru Lleoliad a dyddiad i'w 
cadarnhau. Croeso i bod 
aelod/cynrychiolydd grwpiau 
cysylltiedig sydd wedi talu eu 
tanysgrifiad. Cysyllter ag CND 
Cymru am fanylion. 

May 28' '0 - Mehefin 2" 
Eisteddfod yr Urdd Maes 
SiQ.e.~ir Gaerfyrddin. 
Stondin CND Cymru, 
siaradwyr Cymraeg a_dysgw,1 
i helpu os gwelwch yn dda. 
Cysyllter a Del Gwynfyd Harris 
neu Kate Gwynfyd Sidford 
01974 831 575 

Mehefin 23•• Pererindod 
Cymdeithas y Cymod i 
Epynt. Manylion oddi wrth 
post@cymdeithasycymod.org.uk 

Awst 4, .. - 11" Eisteddfod 
Genedlaethol Sir y Fflint 
2007 Pentrehobin Stondin/ 
pabell CND Cymru, siaradwyr 
Cymraeg a dysgwyr i helpu os 
gwelwch yn dda. Cysyllter a 
Del Gwynfyd Harris neu Kate 
Gwynfyd Sidford 01974 831 575 

Tan fis Rhagfyr 2007: 
Llundain, Friends House, 
Euston Road, 'Turning the 
Tide', Rhaglen Hyfforddi 
Ddi-drais. Gweithdai undydd 
bob mis ar gyfer rhai sydd am 
ddysgu ynglyn a dulliau newid 
radicalaidd neu hyfforddi'n 
nwyluswyr ar gyfer 
gweithredwyr a grwpiau 
cymuned sy'n gweithio o blaid 
newid cymdeithasol.Mae'r 
gweithdai ar gael fel cwrs 
cyflawn neu weithdai unigol. 
Mae gweithdai agored yn £20 yr 
un; a fyddech cystal a bwcio o 
leiaf wythnos cyn y gweithdy. 
Mae'n hanfodol bwcio ar gyfer y 
naill neu'r llall. Cysyllter a 
Turning the Tide, Friends House, 
173 Euston Road, Llundain NWl 
2BJ. 020 7663 1064/1061. e: 
sophier@quaker.org.uk, y we: 
WWW .b.Jming-the-tide.ag 

Faslane 365 

Y Cymry'n Dychwelyd 
Bwriedir bod a phresenoldeb Cymreig eto yng 
ngwarchae Faslane365 Mis Ebrill Diddordeb? 

•('9. Cysyllter a: CND Cymru neu 
Jan Jones (De) 01792 830 330, 

Genny Bove (Gogledd-ddwyrain) 0845 330 4505 
wrexhamsaw@yahoo.com, 

Phil Steele (Gogledd-orllewin) 01248 490 715 
phil_steele@btinternet.com, 

~ 
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. 

Golygydd: 
Jill Gough 

(01495) 773 180 
heddwcheditor@cndcymru.org 

Cyfiethydd: 
Sian Edwards 

sian@derwen.demon.co.uk 

Argraffwyd a 
dosbarthwyd gan: 

Redkite Print 
(01591) 610 844 

;======================~ redkiteprint@thefreeflyer.com °'- Chwefror 24•in Gwrthdystiad 

Kelvin Mason neu Lotte Reimer(Aberystwyth)01970 610185 

l\~ )I ATAL TRIDENT 
- MILWYR ALLAN O IRAC ® 

cysylltiadau 
end cymru 

Dywedodd Tony Blair iddo fynd i ryfel i ddod o hyd i arfau dinistr 
torfol. Doedd yna ddim. Mae 655,000 o Iraciaid wedi marw yn y 
rhyftl)tw~.JYt,Yll.a.W,._l!!ilYffiJVario.biljy.nau..o b~q_~u_ ~ 
dinistr torfol sydd a' r gallu i )add miliynau. 

Ymgynnull 12 Hanner Dydd yn Speakers' Corner Rali yn Sgwar 
Trafalgar. Am fwy o wybodaeth, edrychwch ar www.cnduk.org 
ac ar Broject Llys y Byd www.gn.apc.org/wcp Dewch i wrthdystio 
yn erbyn cynlluniau'r llywodraeth i olynu system arfau niwclear 
Trident a chenhedlaeth newydd o arfau dinistr torfol. 

BYSIAU 
Y FEN NI: Cysyllter a: Grwp Heddwch a Chyfiawnder Gwent, 
Katrina Gass t: 01873 855 760 

ABERHONDDU: Cysyllter a: Mike Gatehouse, Grwp Heddwch a 
Chyfiawnder Brycheiniog e: bpjg@phonecoop.coop 
t: 01874-658564 

ABERTAWE Gadael Uplands Spa, Abertawe 7am Tocynnau £16 
cyflogedig £10 digyflog Cysyllter ag CND Abertawe gydag Atal y 
Rhyfel Abertawe: Fred Fitton t:01792 526 405 neu Brian Jones t: 
01792 830 330 e: jonebri.nptc@webmail.digitalbrain.com 

ABERYSTWYTH: Lydia Bulmer t: 07813 079583 

CAERDYDD Bysys yn mynd am 8 am o risiau'r Amgueddfa 
Genedlaethol Tocynnau £16 cyflogedig/ £8 digyflog Cysyllter ag 
Adam Johannes Atal y Rhyfel Caerdydd t: 07940108146 e: 
cardiff_troopsout@hotmail.com i gadw lie 

PENARTH: Bysys yn mynd am 8 am-o Benarth gan alw wrth 
Risiau'r Amgueddfa, Caerdydd, os bydd angen Tocynnau £16 
cyflogedig/ £8 digyflog Cysyllter ag Adam Johannes Atal y Rhyfel 
Caerdydd t: 07940108146 e: cardiff_troopsout@hotmail.com 

CASNEWYDD I'w gadarnhau: Cysyllter ag Adam Johannes t: 
07940108146 e: cardiff_troopsout@hotmail.com 

BANGOR, BAE COLWYN, CAERNARFON a mannau ar hyd yr 
ASS Cysyllter a: Linda Rogers neu Phil Steele, Grwp Heddwch a 
Chyfiawnder Bangor ac Ynys Mont: 01248 490 715 
e: phil_steele@btinternet.com 

WRECSAM A CHAER 6.20 a.m. o Malpas Swydd Gaer 7.00 a.m. 
Delamere Street £22.00 cyflogedig £15.00 digyflog. Tocynnau o siop 
'Rainforest', canal y ddinas, - Watergate Street row, Caer t: 01244-340 200 
neu ffoniwch Frances neu R.id,ard t: 01244-349 048 (tocynnau drwy'r 
post a d1odi i fyny yng Nghroesoswallt a Wrecsam) 

cadeirydd: 
Jill Evans MEP 
0~ 24 ZQ.2. 700 

jievans@europarl. eu. int 

is-gaderyddion 
Brian Jones 

(01792) 830 330 
Brian.Jones@nptc.ac.uk 

Liew Smith 

George Crabb 
(01443) 774 452 

Olwen Davies (y canolbarth) 
(01970) 611 994 

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

John Cox 
(01495) 774 495 

aelodaeth & aelodau 
cysylltiol: 

Monica Bradley 
7, Brook Terrace, 

Mochdre, Drenewydd SY16 
4JG (01686) 626 350 

aelodaeth@cndcymru.org 

masnachu 
Kate Gwynfyd-Sidford & 

Del Gwynfyd-Harris 
~ coney@gn.apc.uk 
VSJ 01974 831575 

trysorydd 
Jean Bryant, 

16,Clos 
Ty'n y Cymer, 

Porth, Y Rhondda CF39 9DE 

golygydd heddwch 
ac ysgrifenydd 

(D\•1 cyffredinol: 
'1::;J Jill Gough, 

Y Drain Gwynion, Heol yr 
Eglwys, Talywaun, Pontypwl NP4 

7EF (01495) 773 180 
jill@cndcymru.org 

heddwcheditor@cndcymru.org 


