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Thema: Gwladychu

Mae’r astudiaethau yn yr adran hon yn darlunio’r fframwaith a amlinellir ar y dudalen nesaf 
sy’n defnyddio astudiaeth ynglyn â:
• delweddau o gowbois a Columbus i ateb y cwestiwn “Pwy sy’n ysgrifennu hanes?”
• Cymru a gwladychu
• brwydrau dŵr lleiafrifoedd ar draws y byd.

Mewn gwaith ysgol yn gyffredinol, ac addysg 
datblygiad yn benodol, mae gwladychu yn thema 
bwysig, er yn un a gaiff ei hesgeuluso yn aml. 
Mae gan gymaint o batrwm diffyg-datblygu heddiw 
wreiddiau hanesyddol, y mae’n bwysig fod myfyrywr 
yn deall ac yn gwerthfawrogi hyn.

Gyda’r athrawon a fu’n ymwneud â’r  prosiect hwn, 
daeth gwladychu'n thema allweddol. Yr oedd y 
prosiect ei hun yn cynnig cyfl e diddorol i drafod y 
berthynas drefedigaethol rhwng gwledydd. 

Cytunwyd ein bod eisiau mynd tu hwnt i’r safbwynt 
fod gwladychu wedi cychwyn yn 1890au ac wedi 
dod i ben yn y 1950au. Mae gwreiddiau gwladychu 
yn mynd yn ôl yn llawer pellach, ac fe welir ei 
effeithiau hyd yn oed heddiw.

Tipyn o dasg oedd dyfeisio fframwaith addysgu. 
Ein syniad cyntaf oedd cymryd cyfres o ddeddfau 
ac edrych sut y defnyddiwyd y rhain gan wlad i 
sicrhau grym dros wlad arall. Penderfynwyd fod yr 
ymdriniaeth hon yn rhy haniaethol. Wedi rhestru 
yr hyn a garem i’r myfyrwyr ei gael o’r thema hon, 
buom yn nodi’r materion perthnasol a drafodwyd yn 
y stafell ddosbarth. Mae camau gwladychu [gweler 
y dudalen nesaf] yn cynnig un fframwaith ar gyfer 
trefnu. Yr hyn sy’n dilyn yw ymgais i rannu’r broses 
hon.

Nod
• i archwilio cymhelliad a safbwynt y 

gwladychwr a’r rhai a wladychwyd, a sut y gall 
y rhain newid dros amser.

• i archwilio mewn modd beirniadol y 
delweddau sydd gan y gwladychwr a’r rhai a 
wladychwyd o’r naill a’r llall yn y gorffennol a’r 
presennol.

• i ennyn parch tuag at bobl eraill drwy 
archwilio’r materion hyn.

• i gynddu ymwybyddiaeth o ddimensiwn byd-
eang gwladychu.

• i edrych ar ddylanwad gwladychu heddiw.

Amcanion
• i edrych ar fwy nag un safbwynt o wladychu
• i fod yn ymwybodol fod gwladychu yn effeithio 

ar bobl mewn sawl ffordd wahanol.
• i ddeall ym mha fodd mae’r gorffennol yn 

dylanwadu ar berthynas rhwng pobl heddiw o 
rannau gwahanol o’r byd.

• i ddefnyddio amrywiaeth eang o ffynonellau 
cyn dod i gasgliadau

• i gwestiynu mewn modd beirniadol y 
ffynonellau gwahanol o wybodaeth.

• i weithio fel aelod o dîm.
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Fframwaith i drefnu

I drefnu a rhoi fframwaith i gynllunio’r thema, nododd y grŵp 
dair rhan allweddol i broses gwladychu. Diffi nir y rhannau 
hyn yn fras iawn, ac fe’u cynhwysir fel fframwaith ar gyfer 
trefnu yn unig. Cydnabyddwn fod llawer o rannau eraill y 
gellid eu cynnwys.

Cwestiynau allweddol
Edrychwyd ar y rhannau hyn a cheisio 
dewis y cwestiwn allweddol.

Rhan 1

Cysylltiad a rheolaeth
Gwnaed y cysylltiad cyntaf rhwng y 
gwladychwr a’r rhai a wladychwyd, 
cyfl awnodd y gwladychwr y camau 
angenrheidiol i sicrhau rheolaeth, 
a dangoswyd gwrthwynebiad i’r 
mesurau hyn.

Safbwynt y gwladychwr yw’r unig un a gyfl wynir i fyfyrwyr 
fel rheol, gan yr ysgrifennir hanes ran amlaf o safbwynt 
y rhai buddugol. Y cwestiwn allweddol yn y rhan hon yw 
‘Pwy sy’n ysgrifennu hanes?’

Rhan 2

Atgyfnerthu ac ymelwa
Wedi gwneud y cysylltiad cyntaf 
a sefydlu peth rheolaeth, mae’r 
gwladychwr yn mynd ati i atgyfnerthu 
ei rym ac i ymelwa ar adnoddau 
dynol a materol. Beth yw effaith y 
broses hon ar y gwladychwr a’r rhai 
a wladychwyd?

Cafodd digwyddiadau economaidd, gwleidyddol a 
chrefyddol a ddigwyddodd yng ngwlad y gwladychwr effaith 
bwysig ar y wlad a gafodd ei gwladychu a fel arall.
Yn aml, caiff myfyrwyr wybod am ganlyniad digwyddiad 
heb gael gwybod cyd-destun y digwyddiad hwnnw. Gall hyn 
arwain at ddarlun unochrog iawn. Ein cwestiwn allweddol 
felly oedd “A oes angen edrych tu ôl i ddigwyddiad am 
ffactorau eraill a arweiniodd ato”.

Rhan 3

Etifeddiaeth drefedigaethol
Yr effaith a gaiff y gwladychwr ar y cyn-
drefedigaethau, a’r effaith y mae’n dal 
i gael. Beth yw effaith yr etifeddiaeth 
drefedigaethol ar y gwladychwr a’r 
rhai gafodd eu gwladychu?

Nodwyd fod iaith a defnydd iaith yn bwysig. Gellir defnyddio 
iaith i gofnodi profiadau trefedigaethol a hyrwyddo 
teimlad o genedlaetholdeb. Ein cwestiwn allweddol felly 
oedd ‘Sut caiff iaith ei defnyddio i fynegi profi adau 
trefedigaethol?’

Gellid ystyried unrhyw un o’r syniadau hyn yn unrhyw 
un o’r rhannau a ddewiswyd gennym. Diben y cwestiwn 
allweddol yw rhoi canolbwynt i’r gwaith, fel y dangosir ar 
y dudalen nesaf.



45

Nodi'r cynnwys

Rhan 1  Cysylltiad a rheolaeth
Pwy sy’n ysgrifennu hanes?

Arweiniodd y cwestiwn hwn ni i ganolbwyntio ar:
• ystyr stereoteip a sut mae hanes yn atgyfnerthu’r 

defnydd ohono.
• sut gall safbwynt y buddugol dra-arglwyddiaethu 

ar y dehongliad o hanes
• yr angen am ddadansoddiad beirniadol o 

wybodaeth.

Cynnwys 
Beth a olygwn wrth stereoteip?
Delweddau o Golumbus
Astudio ein testunau ein hunain am stereoteip o 
Golumbus.
Herio’r syniad o “ddarganfod”

Pwy sy’n sgrifennu hanes?
Testun trafod:

   Stereoteip
   dadansoddiad o destunau

  archwilio darganfod

Hanes: Dadansoddi gwerslyfrau hanes am 
stereoteip o Golumbus
Defnyddio dogfennau sylfaenol ac eilaidd i 
gyfl wyno safbwynt amgen o effeithiau glaniad 
yr Ewropeaid yn America Ladin.

Astudiaethau crefyddol:  
Trafod y materion moesol 
ynglŷn â’r syniad o 
‘ddarganfod’ a’r defnydd o 
lafur caethweision.

Iaith: Edrych ar ystyron 
stereoteip a sut mae pobl 
yn datblygu delweddau. 
Defnyddio gallu mewn 
ysgrifennu creadigol i 
ddisgrifi o safbwynt y bobl 
gynhenid.

Rhan 2  Atgyfnerthu ac ymelwa
A oes angen edrych y tu hwnt i’r digwyddiad am ffactorau eraill a gyfrannodd 
at y canlyniad?

Arweiniodd y cwestiwn hwn ni i ganolbwyntio ar:
• sut mae'r unig ffordd i ddeall yn llawn 

ddigwyddiad hanesyddol a ddefnyddir i 
atgyfnerthu grym y gwladychwr a chaniatau 
ymelwa pellach yw 
−  ei astudio yng nghyd-destun yr hyn a’i 

rhagfl aenodd a’r hyn a’i dilynodd.
−  trwy gymryd cymhlethdod y mater i ystyriaeth 

gan edrych ar fwy nag un agwedd o’r 
digwyddiadau yng ngwlad y gwladychwr 
a’r wlad a wladychwyd. Dylai agweddau fel 
hyn gynnwys yr economi, gwleidyddiaeth a 
chrefydd.

Cyfeiriad at enghreifftiau cyfoes
Afghanistan, Rwanda, Bosnia, Falklands/Malvinas, 
Kosovo, Chechnya ac ati

A oes angen edrych tu hwnt i’r digwyddiad 
am ffactorau eraill a gyfrannodd at y 

canlyniad?

Hanes Iaith

Celf/ Crefft/ Dylunio Technoleg gwybodaeth

Daearyddiaeth
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Rhan 3  Etifeddiaeth drefedigaethol
Sut caiff iaith ei defnyddio i fynegi profi adau trefedigaethol?

Arweiniodd y cwestiwn hwn  ni i ganolbwyntio 
ar:
• sut y defnyddir iaith i fynegi gwahanol 

brofi adau y gwladychwr a’r rhai a wladychwyd.
• sut mae mynegiant o’r profi adau hyn wedi 

newid dros amser.
• sut y defnyddir iaith i atgyfnerthu hunaniaeth 

genedlaethol.

Sut caiff iaith ei defnyddio i fynegi 
profi adau trefedigaethol?

Hanes: Defnyddiwch fynegiant gwlad o'i 
hanes yn ei hanthem genedlaethol er mwyn 
ymchwilio i'w phrofi ad fel trefedigaeth neu fel 
gladywchwr.

Cerdd: Astudiwch sut y 
defnyddir cerddoriaeth i hybu 
teimlad o wladgarwch.

Iaith: Datblygwch 
ymwybyddiaeth 
feirniadol o ddefnydd 
iaith.

Llenyddiaeth: Ystyriwch gerddi 
beirdd Cymraeg yr 20fed ganrif 
megis Gerallt Lloyd Owen, 
Alan Llwyd a sut y maent yn 
lleisio ymdeimlad o hunaniaeth 
genedlaethol.
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Gwladychu - Cysylltiad a Rheolaeth

Cwestiwn allweddol - Pwy sy’n ysgrifennu 
hanes?

Mae’r gweithgareddau sy’n dilyn yn edrych ar nifer o 
adnoddau sydd yn darlunio agweddau at Christopher 
Columbus. Dewiswyd canolbwyntio ar Christopher 
Columbus oherwydd y drafodaeth a gododd wedi’r 
dathliadau 500 mlynedd o’i ddyfodiad i America yn 
1992. Y darlun a gaiff llawer yn eu gwerslyfrau o 
Columbus yw anturiwr a berswadiodd Brenin a 
Brenhines Sbaen i’w ganiatau i hwylio i’r gorllewin 
i ganfod llwybr newydd i’r India. Ar ei ffordd, gorfu 
iddo ymladd yn erbyn yr elfennau a chriw y llong a 
gredai fod y byd yn ffl at. Llwyddodd i gael y gorau 
ar goel gwrach a darganfod America.

Dyna lle mae’r stori yn gorffen ac ni ddysgwn 
fawr am y bobl a gyfarfu Columbus yn America 
a’r rhai y gweithiodd gyda hwy. O ganlyniad, mae 
ein darlun o Columbus yn un anghyfl awn. Diben y 
gweithgareddau hyn yw cyfl wyno myfyrwyr gydag 
adnoddau i herio’r ddelwedd draddodiadol hon. 
Dymunwn i’r myfyrwyr gwestiynu’r wybodaeth a 
geir mewn gwerslyfrau, a chwestiynu’r wybodaeth 
a geir yma. Gellid mabwysiadu’r un dull i ddysgu am 
unrhyw ffi gwr arall mewn hanes. 

Gweithgaredd cychwynnol - herio’r ddelwedd.
Wrth asesu y ddelwedd sydd gennym o bobl 
a digwyddiadau yn y gorffennol, mae’n bwysig 
cydnabod y gall delweddau a chredoau poblogaidd 
fod yn gamarweiniol yn ogystal ag yn addysgol. Mae 
hyn yn wir am Columbus ac am lawer ffi gwr allweddol 
arall, e.e. Oliver Cromwell.

Mae’r gweithgaredd cychwynnol hwn wedi ei lunio i 
fi niogi’r meddwl cyn delio gyda Columbus neu ffi gwr 
cyffelyb ac mae’n canolbwyntio ar thema cowbois.

Gofynnwch i’r myfyrwyr, mewn grwpiau, i restru’r 
delweddau sydd ganddynt o gowbois. Gellid cadw 
rhestr o eiriau allweddol cowbois gan y dosbarth. 
Dylai myfyrwyr holi eu hunain,

• o ble y cawsant y delweddau hyn?
• sut y gwyddant fod y delweddau yn rhai cywir?

Enghreifftiau eraill y gellid eu defnyddio yw : teithwyr; 
esgimos; Indiaid America; gwragedd tŷ; cefnogwyr 
peldroed; grwpiau crefyddol; Moslemiaid.
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Syniadau poblogaidd am 
gowbois

rhai gwyn oedd cowbois

gallai cowbois dynnu gwn o wregys 
ar amrantiad ac yr oeddynt yn 

arbenigwyr ar drin gynnau

yr oedd gan gowbois gôd ymddygiad 
anrhydeddus, ac yr oedd ganddynt 

hyd yn oed reolau ynglŷn ag ymladd 
gyda gynnau.

Ffeithiau am gowbois

yr oedd llawer o gowbois yn Indiaid, 
Mecsicanwyr neu’n bobl dywyll

anaml iawn y byddai cowbois yn 
gwisgo gynnau gan y byddai hyn yn 

rhwystr iddynt wrth farchogaeth

ychydig iawn o ymddygiad 
anrhydeddus oedd i’w gael. Yr oedd 

yn rhaid i bob un ofalu amdano’i 
hunan i oroesi amodau caled y paith.

Cowbois

Llun cowbois (1) - 
http://www.truth-n-beauty.com/imagelib/cowboys.jpg

Llun cowbois (2) - 
http://ucsdnews.ucsd.edu/graphics/images/cowboys.jpg
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Delweddau o Columbus

Pa ddelwedd sydd gennych chi?
Gofynnwch i fyfyrwyr feddwl yn sydyn am ddelweddau 
o Columbus. Pa fath o berson ydoedd, sut un o ran 
pryd a gwedd, o lle y daeth, pam yr aeth i’r India 
drwy’r Gorllewin, beth oedd ei fwriad a sut y bu’n 
trin y bobl frodorol yn America?

Defnyddio delweddau cartwn
Rhoddwch gopiau i’r myfyrwyr o gartwnau megis y 
rhai ar dudalen 50. Gofynnwch iddynt drafod beth a 
ddysgant o’r cartwnau hyn. Beth a gredant yw neges 
y cartwnydd? Pa un o’r delweddau sydd agosaf at y 
syniad sydd gan y myfyrwyr ohono, a pham?

Mae’n bwysig hefyd fod y myfyrwyr yn cydnabod 
fod cartwnau hefyd yn defnyddio ‘teipiau’. Byddant 
yn fwy effeithiol felly gyda myfyrwyr sydd wedi cael 
profi ad o ddarllen cartwnau.

Mae’r cartwnau hyn yn dod o Columba! a 
gyhoeddwyd gan Potato Press. Mae’r agraffiad 
newydd o  Thin Black Lines hefyd yn cynnig sawl 
casgliad o gartwnau a syniadau i’w defnyddio gyda’r 
myfyrwyr.

Gallai fod yn ddefnyddiol hefyd i ddefnyddio’r 
cartwnau ar ddiwedd y sesiwn hwn o’r gwaith. A 
fyddent yn dewis delwedd wahanol yn awr? Pa eiriau 
fyddent yn ei ddefnyddio i lenwi’r balŵn yn y cartwn 
ar dud. 50. Geiriau’r gwreiddiol oedd ‘Mae’n dweud 
mai ei enw yw Columbus a’i fod wedi dod yma i’n 
darganfod!’, neu yn y Sbaeneg,’Dice que se llama 
Colon y que viene a descubrirnos!’

Defnyddio dogfennau
Rhannwch y dosbarth yn dri. Rhowch ddogfen A, B 
neu C (tud. 51) i bob grŵp. Wedi i’r myfyrwyr ddarllen 
a thrafod y ddogfen, gofynnwch iddynt ail-wneud 
y gweithgaredd ‘Pa ddelwedd sydd gennych?’ yn 
seiliedig ar yr hyn y maent wedi ei ddarllen. Gall 
myfyrwyr gymharu y ddwy restr o syniadau a thrafod 
y gwahaniaethau rhyngddynt. Efallai y carent 
gyfl wyno y rhain ar ffurf poster. Gallai hyn arwain at 
drafodaeth ynglyn â dehongli a theipcastio.

Gall y gweithgaredd nesaf sy’n defnyddio gwerslyfrau 
gael ei addasu ar gyfer y ‘dogfennau’.

Astudio ein llyfrau ein hunain am deipiau o 
Columbus
Gan ddefnyddio llawlyfrau hanes yr ysgol neu 
unrhyw lyfrau ar Columbus, gofynnwch i’r myfyrwyr 
wneud arolwg gan ddefnyddio’r cwestiynau isod. 
Bydd hyn o gymorth iddynt weld y modd y gall 
llyfrau ddehongli hanes. Dylent nodi eu sylwadau 
mewn ymateb i’r cwestiynau ac yna eu cymharu 
ag eraill, mewn grwpiau bach. Dylai hyn annog 
trafodaeth ddefnyddiol ynglŷn â dehongli hanes ac 
am wahanol safbwyntiau.

• Beth a ddysgwn am fywyd Columbus?
• Beth a ddysgwn am fywyd y bobl frodorol?
• A yw’r llyfr yn disgrifi o sut yr oedd Columbus yn 

trin y bobl frodorol?
• A yw’r llyfr yn rhoi unrhyw syniad neu 

ddisgrifi ad o deimladau’r bobl frodorol tuag at 
Columbus a’i griw?

• Sawl gwaith y dyfynnir Columbus yn y llyfr?
• A sawl gwaith y dyfynnir y bobl frodorol?

Ail-ysgrifennu Columbus
Gofynnwch i’r myfyrwyr ysgrifennu am Columbus o 
safbwynt y bobl frodorol, gan ddefnyddio gwerslyfrau 
a’r dogfennau a gyfl wynwyd fel adnoddau.

Cartwnau o'r llyfr 'Columba! A Cartoon History of 
Latin America' wedi'i gyhoeddi gan The Potatoe 
Press.
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Delweddau o Columbus

1

3

2
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Columbus

Er mwyn aur
Un peth oedd ar feddwl Columbus wedi iddo lanio 
ar ynysoedd y Caribî. Aur! Yn dilyn, gwelwn 
rai o'i sylwadau yn ei ddyddiadur o'i fordaith 
gyntaf ac yn dangos yn glir y cymhelliad 
ariangar a oedd yn llywio ei fordeithiau.

Hydref 13, 1492 : Ac yr oeddwn yn sylwgar ac yn 
ymgeisio'n ofalus i ddarganfod os oedd ganddynt (yr 
Indiaid) aur, a gwelais bod rhai ohonynt yn gwisgo 
darn bychan yn hongian o dwll sydd ganddynt yn 
eu trwyn, a thrwy ystumiau llwyddais i ddeall bod 
yna [o fynd i'r de neu o amgylch yr ynys i'r de] 
frenin oedd a llawer o aur.

Hydref 17 : Dymunwm gymryd y ff ordd i'r de-de-
ddwyrain oherwydd yn y cyfeiriad hwnnw, fel y 
dywed yr Indiaid sydd gennyf ac fel y dywedodd un 
arall, tua'r de mae yna ynys y galwant Samret, lle 
mae yna aur. 

Hydref 19 : Yfory yr wyf yn dymuno mynd mor bell 
i mewn i'r tir i ddarganfod y pentref ac i weld neu i 
siarad â'r brenin sydd, yn ôl ystumiau y dynion hyn 
i gyd, yn teyrnasu ar yr ynysoedd cyfagos hyn ac 
sydd yn gwisgo dillad a llawer o aur ar ei gorff .

Hydref 21 : Yn ôl os byddaf yn darganfod cyfran 
helaeth o aur neu sbeis, byddaf yn penderfynnu beth 
sydd i'w wneud.

Tachwedd 12 : Felly dylai Eich Mawrhydi 
benderfynnu eu gwneud yn Gristnogion, oherwydd 
credaf, ond i chi ddechrau, y llwyddwch mewn byr 
amser i droi nifer fawr o bobl i'r ff ordd sanctaidd 
gan berchnogi teyrnasoedd a chyfoeth a'u holl 
boblogaeth ar gyfer Sbaen. Oherwydd, heb os, mae 
yna lawer iawn o aur yn y tiroedd hyn.

Rhagfyr 3 : Beth bynnag sydd ganddynt hwy [yr 
Indiaid] maent yn ei roi ar unwaith yn gyfnewid 
am beth a roddir iddynt hwy heb ddweud ei fod yn 
ychydig, ac mi gredaf y gwnaent hynny gyda sbeis 
ac aur pe bai ef ganddynt.

cyf. o The Journal of Christopher Columbus

C

Tranc Cenedl
Er mwyn llenwi'r llongau gwag a oedd yn teithio 
nôl i Castilia ac atal beirniadaeth ei wrthwynebwyr, 
er mwyn profi  ei lwyddiant, yr oedd ar Columbus 
angen aur a mabwysiadwyd y cynllun canlynol i 
sicrhau hyn.

Yr oedd yn rhaid i bob gŵr a gwraig, pob llanc 
a llances hŷn na 14 oed yn rhanbarth Cibao 
[yn y meysydd tybiedig o aur] i gasglu aur 
i'r Sbaenwyr. Fel mesur, defnyddiodd y 
Sbaenwyr yr un clychau hebog truenus, yr 
un addurniadau rhad a roesant i ffwrdd mor 
hael pan laniasant gyntaf “fel pe o'r Nefoedd”. 
Bob tri mis, roedd gofyn i bob Indiad ddwyn 
cloch hebog wedi ei llenwi â llwch aur i un o'r 
caerau. Roedd yn rhaid i'r penaethiaid ddod 
â deg gwaith hynny. Yn rhanbarthau ynys 
Hispaniola roedd 25 pwys o gotwm wedi ei 
nyddu yn cymryd lle aur.

Gwnaethpwyd tocynnau copr a phan fyddai Indiad 
wedi dod â'i deyrnged i un o'r ceiri, byddai yn 
derbyn tocyn felly, â'r mis wedi ei stampio arno, i'w 
wisgo am ei wddf. Yn y modd hwn yr oeddent yn 
ddiogel am dri mis arall tra'n chwilio am aur.

Pwy bynnag a gâi eu dal heb docyn, fe'i lladdwyd 
neu torrwyd eu dwylo i ff wrdd. Mae yna hen 
brintiau Sbaenaidd sydd yn dangos hyn yn 
digwydd: mae'r Indiaid yn baglu ymaith gan edrych 
yn syn ar y gwaed yn llifo allan o'u stwmpiau.

Columbus: His Enterprise

Mae'n drist nodi bod y darganfyddwr wedi twyllo 
morwr allan o wobr frenhinol am fod y cyntaf i 
weld tir. Yr oedd y morwr hwnnw, y gwyddom 
mai Juan Rodriguez Bermeo, neu Rodrigo 
oedd ei enw yn y llyfr log, ar fwrdd y Pinta, 
y llong gyflymaf a oedd yn hwylio o flaen y 
lleill. Galwodd Rodrigo "Tir" ar Hydref 12ed 

yn gynnar iawn y bore pan welodd olau'r 
lloer yn disgleirio ar greigiau neu draeth 
gwyn tywodlyd ynys a adnabyddir yn awr fel 
Watlings neu San Salvador, yn y Bahamas.
Enillodd Rodrigo felly bensiwn blynyddol 
iddo'i hun o 10,000 maravedi am weddill 
ei fywyd - neu felly y tybiodd. Mynnodd 
Columbus ei fod ef wedi gweld golau y noson 
cynt ac mai ef felly oedd y dyn cyntaf i weld 
tir ac mai ei eiddo ef oedd y wobr.

Columbus: His Enterprise.

A

B



52

STORI ARALL

JOHN EVANS, WAUNFAWR (1770 - 1799)

Yr oedd cyn-deidiau un o Arlywyddion yr Unol 
Daleithiau, Thomas Jefferson, yn Gymry, ac 
yn dod o Lanberis yng Ngwynedd. Ym 1803, 
dyblodd faint yr Unol Daleithiau drwy brynu tir 
gan Ffrainc. I wneud y pryniant hwn, defnyddiodd 
fap o Afon y Missouri, map a wnaed gan Gymro 
arall, John Evans, Waunfawr, Caernarfon.

Yn fachgen ugain oed, aeth John Evans i 
Lundain a dod yn rhan o gylch o ffrindiau a gredai 
yn y chwedl mai Madog a ddarganfu America. 
Yn ôl y chwedl hon,  hwyliodd tywysog Cymraeg 
o’r enw Madog i Ogledd America rhyw dri chan 
mlynedd cyn Columbus a disgynyddion Madog 
oedd  Indiaid Mandan, y Madogwys. Ym 1792, 
hwyliodd John Evans ar ei ben ei hun i’r America, 
gyda’r amcan ‘Madogwys neu Farw’.  Methodd 
ganfod unrhyw Indiaid oedd yn siarad Cymraeg, 
ond daeth ar draws Indiaid Mandan a dod yn 
gyfeillgar gyda hwy. Nododd eu harferion a’u 
ffordd o fyw. Canfu lawer am yr Afon Missouri ac 
ef oedd y cyntaf i wneud mapiau manwl o daith 
yr afon. Bu farw yn 29 oed ym 1799.

Dylid ymweld ag amgueddfa John Evans yn 
Antur Waunfawr.

Gallai’r dosbarth gymharu y modd y daeth 
John Evans i adnabod Indiaid Mandan a magu 
perthynas dda iawn gyda hwy gyda’r modd y 
cafodd Indiaid cynhenid eu trin gan Columbus.

PATAGONIA
Math arall o wladychu- ymchwiliwch i'r Wladfa 
Gymreig ym Mhatagonia ar y wê.
•   Ystyriwch beth oedd y cymhellion yn yr 

achos hwn i sefydlu'r Wladfa.
•   Beth oedd perthynas y Cymry a'r Indiaid 

cynhenid?
•   Beth oedd perthynas y Cymry â'r Sbaenwyr 

a'u llywodraethai.

CYFEIRIAD GWE o GYMRY yn PATAGONIA 
- http://www.bbc.co.uk/cymru/patagonia/

THE EMBARKATION, WATERLOO 
DOCKS, LIVERPOOL
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Tryweryn
Yr enghraifft amlycaf o rym y gwladychwr yn hanes 
diweddar Cymru yw hanes boddi Cwm Tryweryn. 

Tua canol y Pumdegau, yr oedd dinas Lerpwl yn 
bryderus iawn nad oedd ganddi ddigon o ddŵr ar 
gyfer ei hanghenion yn y dyfodol. Dechreuwyd chwilio 
am ardaloedd y gellid eu boddi er mwyn cyfl enwi 
dŵr i Lerpwl. Wedi llawer o drafod, penderfynwyd 
ar Gwm Tryweryn. Cyn Nadolig 1955, cyfl wynodd 
Lerpwl fesur preifat i’r Senedd i gael hawl i godi 
argae ar afon Tryweryn heb ymgynghori â thrigolion 
yr ardal.

Gwrthwynebiad
Wedi clywed hyn, ffurfiodd y bobl leol bwyllgor 
amddiffyn. Ym Medi 1956, yr oedd Plaid Cymru wedi 
trefnu rali fawr ger y Bala a daeth pedair mil o bobl 
i ddangos eu gwrthwynebiad i gynlluniau Lerpwl. 
Dymunai’r Pwyllgor Amddiffyn gyfarfod Cyngor 
Lerpwl i gyfl wyno eu dadl, ond gwrthodwyd eu cais. 
Heb wahoddiad felly, aeth tri o Gymry amlwg i annerch 
y cyngor, ond cawsant eu tafl u o’r siambr a galwyd yr 
heddlu. O fewn dyddiau, teithiodd pobl Capel Celyn, 
y pentref oedd dan fygythiad yng Nghwm Tryweryn, 
i Lerpwl i orymdeithio drwy strydoedd y ddinas. Yr 
oedd eu tai a’u tir dan fygythiad. Y geiriau ar un o’r 
baneri oedd ‘Your Homes are Safe. Do not drown 
ours’.

Am fwy o hanes boddi Cwm Tryweryn, gweler y pecyn 
'Boddi Cwm Tryweryn', gan Archifdy Gwynedd 1997

Yr ymgyrch yn difrifoli
Aeth y cynlluniau yn eu blaen a rhoddodd y 
Frenhines sêl ei bendith ar y cynllun ym 1957. Pan 
gychwynnodd y gwaith, a phan oedd adeiladau ar y 
safl e, achoswyd difrod iddynt. Ym 1963, achoswyd 
difrod i’r trosglwyddydd gan ffrwydriad a charcharwyd 
dau Gymro ifanc. Pan gafwyd agoriad swyddogol o’r 
argae ym 1965, bu protestio swnllyd, ond yr oedd 
yn rhy hwyr. Boddwyd y cwm.

Talodd rhai yn ddrud. Deng niwrnod cyn yr agoriad, 
bu farw Cadeirydd y Pwyllgor Amddiffyn, Dafydd 
Roberts, ac fe’i claddwyd ym mynwent Llanycil.

‘Y mae’r ardal fach acw wedi gwneud ei rhan 
i gadw diwylliant a chrefydd.  Er nad oes Ann 
Griffi ths a Williams Pantycelyn wedi eu magu acw, 
gallwn ymffrostio yn ein beirdd, ein hathrawon a’n 
llenorion, rhai y bu Cymru ar ei mantais o’u cael. 
Y mae hon yn ardal lle mae pob enaid byw - cant 
y cant - yn siarad Cymraeg.’
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Chwarae rôl

Amcan y gweithgaredd yw cael y myfyrwyr i sylweddoli fod mwy nag un 
safbwynt yma. Gellir eu rhannu i chwarae rhan un o’r 3 canlynol.

Swyddog gyda Chorfforaeth Lerpwl

Eich gwaith yw gwrando ar y ceisiadau am gyfl enwadau dŵr a 
phenderfynu pa un o'r safl eoedd a gynigiwyd a ddylai gael eu 
dewis. Rhaid i chi gyfl wyno'r ddadl dros ddewis Cwm Tryweryn 
i gyfarfod llawn o'r Cyngor.

A

Aelod o Bwyllgor Amddiffyn Capel Celyn

Yr ydych yn paratoi araith i'w thraddodi gobeithio yn y Cyngor 
yn Lerpwl i egluro'r rhesymau pam na ddylid dewis Cwm 
Tryweryn.

B

Gohebydd o'r Cyfryngau

Yr ydych yn gwrando ar y dadleuon ac yn eu crynhoi ar gyfer 
rhaglen ddogfen ar y sefyllfa.

C

Gofynnwch i'r dosbarth drafod y gwahanol safbwyntiau ac ystyried yn ddwys 
a yw'r Cyfryngau yn rhoi darlun teg o'r sefyllfa.

✂

✂

✂

✂
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Gweithgaredd

Trafodaeth

‘Mae argae ar draws Cwm Tryweryn 
Yn gofgolofn i’n llwfdra ni;

Nac anghofi wn ddewrder ein hogia prin
Aeth i garchar y Sais drosom ni’

yw geiriau Dafydd Iwan yn ‘Wrth Feddwl am Fy Nghymru’, 
ac mae R.S.Thomas (gweler y dudalen nesaf) yn gorffen ei 
gerdd drwy sôn am ‘the grave that we have dug for it [yr iaith 
Gymraeg]. 

Trefnwch ddadl ffurfi ol yn y dosbarth ar y testun 
"Dim ond eu hunain sydd gan y Cymry i'w beio am foddi 
Cwm Tryweryn." 

Capel Celyn cyn cael ei foddi - 
http://www.llgc.org.uk/ymgyrchu/Dwr/
Tryweryn/DWTR03.htm
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Llyn Celyn
(Adeg Sychder Mawr 1976)

Olion dy hil a welaf, - ac aelwyd
 A foddwyd ganfyddaf:
 Ailagor craith i’r eithaf
A wnaeth Cwm yr hirlwm haf.
   Elwyn Edwards

Reservoirs
There are places in Wales I don’t go:
Reservoirs that are the subconscious
Of a people, troubled far down
With gravestones, chapels, villages even;
The serenity of their expression
Revolts me, it is a pose 
For strangers, a watercolour’s appeal
To the mass, instead of the poem’s 
Harsher conditions. There are the hills,
Too, gardens gone under the scum
Of the forests; and the smashed faces;
Of the farms with the stone trickle;
Of their tears down the hill’s side.

Where can I go, then, from the smell
Of decay, from the putrefying of a dead
Nation? I have walked the shore
For an hour and seen the English
Scavenging among the remains
Of our culture, covering the sand
Like the tide and, with the roughness
Of the tide, elbowing our language
Into the grave that we have dug for it.
    R.S.Thomas

Tryweryn
Mae’r blodau yn yr ardd yn hardd;
mae rhosyn ger y drws yn dlws;
ond nid yw’r blodau’n tyfu nawr
mewn pridd o dan y creigiau mawr.

Dŵr oer sy’n cysgu yn Nhryweryn...

Mae’r dŵr uwchben fy nhŷ yn ddu,
Mae’r pysgod yn y llyn yn wyn,
ond nid yw’r blodau’n tyfu nawr
mewn tŷ o dan y creigiau mawr.

Mae’r blodau’n tyfu’n hardd;
mae’r dail yn cwympo i lawr;
mae’r bobl wedi mynd;
mae’r blodau ar y llawr. 

Meic Stevens
(ei gân Gymraeg gyntaf)

Tryweryn

• Ystyriwch ymateb y beirdd uchod i foddi Cwm Tryweryn.

• “Daw dydd y bydd mawr y rhai bychain” - darllenwch gerdd Waldo Williams “Plentyn y Ddaear”  a hefyd 
Gerallt Lloyd Owen “Cenedl - “Daw dydd y bydd mawr y rhai bychain”. Trafodwch yn y dosbarth a ddylai 
ein profi ad fel Cymry ein helpu i ddeall yn well ddyheadau lleiafrifoedd ar draws ein byd.
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Mae stori drist Tryweryn yn dal i ddigwydd mewn 
gwahanol rannau o’r byd yn yr unfed ganrif ar hugain. 
Un enghraifft o hyn yw Argae Ilisu.

Cynllun gan Lywodraeth Twrci yw Argae Ilisu. Mae 
bwriad i’w godi yn Ne ddwyrain Twrci. Yma, ers 1984, 
mae gwrthryfel arfog wedi digwydd rhwng y Cwrdiaid 
a grymoedd Twrci. Mae’r Cwrdiaid wedi eu dosbarthu 
ar draws yr ardaloedd hyn, ac nid yw eu gwareiddiad 
na’u hiaith yn cael eu cydnabod gan Dwrci. Eisoes 
mae 3 miliwn o bobl wedi eu symud ac mae 3,000 
o drefi  a phentrefi  wedi eu chwalu a’u dinistrio. Mae 
30,000 wedi colli eu bywydau. Ym mis Medi 1999, 
datganodd y PKK (Plaid Gweithwyr y Cwrdiaid) eu 
bod am geisio canfod ffordd heddychlon o ddatrys 
cwestiwn y Cwrdiaid; mae’r rhan fwyaf o’r rhanbarth 
yn dal i fod yn ardal ryfel.

Mae gwrthwynebiad rhyngwladol i’r cynllun. Petai’r 
argae yn cael ei godi, byddai 25,000 o Gwrdiaid yn 
colli eu tir a’u cartrefi . Ni wnaed unrhyw gynlluniau 
i ail-gartrefu’r bobl hyn. Nid oes fawr o ymgynghori 
wedi bod. Nid yw’n ddim amgen na chynllun 
mawreddog o lanhau ethnig, gwaredu Twrci o’r 
Cwrdiaid.

Mae Llys Iawnderau Dynol Ewrop wedi datgan fod 
Twrci yn euog o anwybyddu hawliau dynol.

Byddai codi’r argae yn golygu colled ddiwylliannol 
yn ogystal. Yn yr ardal dan sylw, mae tref hynafol 
Hasankeyf. Dyma berl diwylliannol y Cwrdiaid, ac o’i 
boddi byddai tystiolaeth archeolegol o bwysigrwydd 
rhyngwladol yn difl annu am byth.

Yn amgylcheddol, byddai Argae Ilisu yn drychineb 
a fyddai yn dod ag afi echydon megis malaria i’r 
rhanbarth. Mae codi’r argae yn tarfu ar drefn naturiol 
dŵr yn yr ardal, byddai yn amddifadu rhannau o 
Syria er enghraifft o ddŵr ac yn sychu’r tir. Gallai rhoi 
carthffosiaeth yn Afon Tigris olygu fod problemau 
iechyd yn cynyddu yn ddirfawr.

Argae Ilisu
Pam mae Twrci yn benderfynol o godi’r argae?

Fel gyda phob achos o wladychu, grym sydd wrth 
wraidd y broblem.

Drwy godi argae Ilisu, byddai Twrci yn rheoli’r 
cyfl enwad dŵr i Syria ac Irac. Os yw olew wedi bod 
yn allweddol yn hanes y byd, mae dŵr gan-gwaith 
pwysicach. Heb gael rhyddid dros ein cyfl enwad dŵr, 
allwn ni ddim byw. Dywedir mai dŵr erbyn heddiw 
yw’r ‘aur newydd’. Mae gwledydd sy’n meddu ar 
gyfl enwad digonol o ddŵr yn ffynnu. Mae’r gwledydd 
sy’n cael eu hamddifadu o ddŵr yn gwywo yn 
economaidd, yn ogystal ag mewn termau real.

Y Cymry’n codi llais

Ar Ionawr 27, 2001, bu protest arwyddocaol yng 
Nghymru yn erbyn Argae Ilisu. Daeth dau gant 
o bobl ynghyd ar lan Llyn Tryweryn i ddatgan eu 
gwrthwynebiad i’r cynllun, gan ei ddisgrifi o fel ‘ail 
Dryweryn’. Un o adegau cofi adwy y diwrnod oedd 
gweld Cwrdiaid ifanc, yn eu gwisg draddodiadol, yn 
dawnsio ar lan y llyn yma yng Nghymru.

Tryweryn yn cael ei ail-adrodd mewn gwledydd eraill

Edrychwch ar www.ilisu.org.uk am y newyddion 
diweddaraf.
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Ddydd Sadwrn diwetha', fe ddaeth 200 o brotestwyr i lannau Llyn Celyn i ddangos eu gwrthwynebiad 
i gynlluniau cwmni Balfour Beatty i orlifo glannau cronfa ddŵr llisu yn ne ddwyrain Twrci. Os bydd 
hyn yn mynd yn ei fl aen, fe fydd 25,000 o bobol - y rhan fwya' ohonyn nhw'n Gwrdiaid - yn cael eu 
hel o'u pentrefi .

Yn siarad yng Nghapel Celyn ddydd Sadwrn i ddangos eu gwrthwynebiad oedd Elfyn Llwyd, Dafydd 
Iwan a Cynog Dafi s, ac roedd criw o ddawnswyr traddodiadol Cwrdaidd yno'n perfformio hefyd.

Roedd y brotest yma'n digwydd bron yn gyfochrog â brwydr un ardal yng nghanolbarth Cymru i 
rwystro yr un peth rhag digwydd yng Nghwm Elan, wrth i Severn Trent Water wneud cynlluniau i 
ehangu'r gronfa ddŵr yno o 2,000 miliwn o alwyni i 123,000 miliwn o alwyni.

Fe wnaed y cynlluniau yma yn y 1970au i ddechrau.Maen nhw'n cael eu hystyried nawr oherwydd 
bod astudiaeth wedi ei chomisiynu gan gwmni dwr Severn Trent Water yn nodi peryg na fyddan 
nhw'n gallu darparu dŵr wedi 2020 ar gyfer eu 3.5 miliwn o gwsmeriaid. Dim ond 40,000 o'r rheiny 
sy'n byw yng Nghymru.

Fe fyddai'r datblygiadau'n cymryd 20 mlynedd i'w cwblhau, ac mae'r ffaith y byddai Cymru yn elwa 
cyn lIeied ohono wedi codi gwrychyn rhai, yn enwedig gan mai hwn fyddai IIyn artiffi sial mwya' Ewrop, 
yn mesur 36 milltir yr holl ffordd rownd. 

Golwg 2 Chwefror 2001

Mae sefyllfa debyg yng Ngogledd India lle bydd Argae anferth Narmada yn tafl u miliwn a mwy o ffermwyr 
oddi ar eu tir. Mae Arundhati Roy a enillodd Wobr Booker am ei llyfr "God of Small Things" yn fl aenllaw yn 
arwain y protestio yn India. Gellwch ymchwilio mwy trwy fynd i'r wefan www.narmada.org a darllen "The 
Algebra of Infi nite Justice" gan Arundati Roy, Flamingo 2002.
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Gweithgaredd

Rhannwch y dosbarth yn dri grŵp A, B ac C.
•  Mae grŵp A yn cynrychioli Cymru
•  Mae grŵp B yn cynrychioli'r Cwrdiaid
•   Mae grŵp C yn cynrychioli protestwyr y Narmada 

yn India

Gofynnwch i bob grŵp ar wahân i ystyried sut y 
gallant ymateb i'w sefyllfa unigol hwy.

Yna dewch â'r tri grŵp ynghyd:-
•  Pa sylwadau oedd yn gyffredin i'r grwpiau?
•  Pa rai oedd yn wahanol?
•  A oes yna ffyrdd y gallant weithio gyda'i gilydd?
•   A fedrant hwy, fel lleiafrifoedd bychain 

dylanwadu ar y Cenhedloedd Unedig?
•   A ddylai fod gan y CU bolisi byd-eang i warchod 

adnodd naturiol pwysig fel dŵr rhag cael ei 
ddefnyddio i ormesu pobl?
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ÔL-NODYN

Erbyn hyn, hyderwn fod gan y disgyblion well syniad o’u cyfrifoldeb fel dinasyddion 
lleol, cenedlaethol a byd-eang. Dylent fod yn sylweddoli pwysigrwydd trafod a deall 
gwahanol safbwyntiau cyn gweithredu, bod yn rhaid arfer parch at safbwyntiau eraill 
tra’n coleddu ar yr un pryd eu delfrydau eu hunain. Gobeithio eu bod yn sylweddoli 
sut mae hanes wedi creu y sefyllfaoedd sy’n bodoli yn ein byd modern a sut y mae 
llawer o’r problemau sydd yn ein hwynebu yma yng Nghymru yn gyffredin i lawer o 
wledydd lleiafrifol eraill ar draws y byd. Trwy bwysleisio yr hyn sy’n gyffredin, nid yw’r 
gwahaniaethau yn ymddangos mor fawr.

Hyderir hefyd eu bod yn sylweddoli mai hwy eu hunain, trwy eu gweithredoedd a’u 
hymddygiad, a all newid y byd er gwell a bod gan bob unigolyn ran i chwarae boed yn 
lleol neu’n ryngwladol.

Mae’r we fyd-eang yn offeryn cyffrous a phwerus i addysgu pobl ifanc am wahanol 
safbwyntiau. Isod, fe nodwn rai gwefannau a all fod o gymorth i’r disgyblion wrth iddynt 
ymchwilio ymhellach :-
Achub y Plant - http://www.savethechildren.org.uk
Adran Datblygiad Tramor y Llywodraeth - http://www.dfi d.gov.uk/ 
Amnest Ryngwladol - http://www.amnesty.org.uk/wales/
CAFOD - http://www.cafod.org.uk/
Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol - http://www.wcia.org.uk/ 
CEWC-Cymru - http://www.cewc-cymru.org.uk/
Cyfanfyd - http://www.cyfanfyd.org.uk/
Cymdeithas y Cymod - http://www.cymdeithasycymod.org.uk/
Cymorth Cristnogol - http://www.cymorthcristnogol.org.uk/
Oxfam - http://www.oxfam.org.uk/

“Yn y byd hwn lle, mor aml, rhyfel a marwolaeth yw ein ffawd, gadewch i ni yn hytrach 
gofl eidio rhyddid a’r annisgwyl. Gadewch i ni ddewis bywyd; gadewch i ni fyw mewn 
heddwch.”
(Brawddeg olaf araith Oscar Arias, cyn-Arlywydd Costa Rica ac enillydd y Wobr Nobel 
am Heddwch, mewn cyfarfod yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd ym mis Mehefi n 
1999)


