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TÎM INTERSTATE  

Ni all Pwyllgor Interstate, yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, na 

Phrifysgol Aberystwyth fod yn gyfrifol am wallau nac unrhyw 

oblygiadau a ddaw o ddefnyddio’r wybodaeth a gynhwysir yn y 

cyfnodolyn hwn. Barn y cyfranwyr unigol a fynegir yn Interstate ac nid 

ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn y Pwyllgor, yr Adran na’r 

Brifysgol. 

 

Facebook: www.facebook.com/interstatejournal  

Gwefan: www.intestate1965.wordpress.com 

 Mae’r flwyddyn 2019 yn nodi dathliadau canmlwyddiant 

sefydliad yr adran Wleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol 

Aberystwyth. Ar yr achlysur hwn, mae’r rhifyn newydd o Interstate, 

yn fframio dealltwriaeth benodol o’r thema ‘treftadaeth’ trwy 

ddulliau amrywiol, a chaiff hyn ei adlewyrchu yn yr erthyglau a 

anfonwyd gan ein cyfranwyr. Mae’r ymagweddau yn amrywio o 

drafodaethau am hunaniaeth genedlaethol yn Archipelago’r Iwerydd, 

yr her o genedlaetholdeb yng Ngwlad Pwyl, sydd wedi dathlu 100 

mlynedd o annibyniaeth, i’r Mudiad Pleidlais i Ferched yng 

Nghymru a brwydr merched yng Nghymru am yr hawl i bleidlais. Er 

mwyn herio rhai o ymagweddau prif ffrwd Cysylltiadau 

Rhyngwladol (CRh) ac ymneilltuaeth Orllewinol sy’n dominyddu’r 

ddisgyblaeth, mae dau o’n papurau yn dadansoddi ‘treftadaeth’ trwy 

bersbectif anorllewinol. Mae un ohonynt yn edrych ar ‘dreftadaeth’ 

technolegol o isadeiledd niwclear etifeddol yn Ne Affrica ôl-

apartheid a’r ffyrdd y mae’n adleisio trwy fywyd cyhoeddus De 

Affrig gyfoes, tra bo’r papur arall yn canolbwyntio ar dreftadaeth 

Westphalia a’r drefn byd rhyddfrydol mewn perthynas â sut yr ydym 

yn dueddol o edrych ar y Dwyrain Canol a diwylliant Islamaidd. Fel 

Rheolwr Olygydd, fy mhrif nod oedd edrych am syniadau a allai 

ymestyn y tu hwnt i’r cysyniadau CRh prif ffrwd ac i weld sut y 

byddai pobl yn llunio eu canfyddiad o ‘dreftadaeth’ pan mae 

dehongli yn dibynnu yn helaeth ar eu catalysis o wybodaeth a’u 

credoau diwylliannol etifeddol.   
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Gwleidyddoli chwedl: treftadaeth, amgueddfa a hunaniaeth genedlaethol yn 

Archipelago’r Iwerydd 

gan Siân Howell 

Myfyrwraig BA, Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth 

Ebost: sian.a.howell@gmail.com 

Mae hunaniaeth genedlaethol yn draddodiadol bwysig i bob cenedl, ac, yn gyffredinol 

mae wedi’i chysylltu â’i treftadaeth, fodd bynnag mae hyn yn arbennig o amlwg o fewn 

Archipelago’r Iwerydd. Mae hyn, bron yn ddiamau, yn deillio o’r modd y bu i bob cenedl gael 

ei gormesu, ei gwladychu a’i dwyn o dan reolaeth y Saeson, ac o ganlyniad mae hi braidd yn 

amhriodol cyfeirio at y pum cenedl sydd yn ffurfio’r rhanbarth hwn fel rhywbeth mor 

Angloganolog â’r ‘Ynysoedd Prydeinig’ neu’r ‘Deyrnas Unedig’. Mewn gwirionedd, awgryma 

J. G. A. Pocock mai’r rhanbarthau hyn oedd: 

‘‘the Atlantic Archipelago – since the term “British Isles” is one which Irishmen reject and 

Englishmen decline to take quite seriously. This is a large – dare I say sub-subcontinental? – 

island group lying off the north western coasts of geographic Europe, partly within and without 

the oceanic limits of the Roman Empire and of what is usually called “Europe”’¹1 

 Mae natur gynhwysol y term hwn yn cymhwyso hanes cyfrodeddol pob cenedl, yn 

ogystal â’r gorgyffwrdd sydd rhyngddynt. Mae hefyd yn caniatáu ar gyfer dadansoddiad o 

safleoedd diwylliannol ac effeithiau diwydiant ar hunaniaeth genedlaethol, yn Lloegr mae’r 

cysylltiadau rhwng y llywodraeth a Diwylliant Seisnig, yn enwedig yn ystod oes Thatcher, yn 

awgrymu bod adeiladwaith o hunaniaeth genedlaethol o fewn y diwydiant treftadaeth yn 

wleidyddol iawn. Fodd bynnag, mae gan bob cenedl ei pherthynas unigryw ei hun â hunaniaeth 

genedlaethol ac nid oes dwy genedl o fewn Archipelago’r Iwerydd yn profi hunaniaeth yn yr 

un ffordd. Mae’r cyd-destun hanesyddol sydd y tu ôl i ffurfiant hunaniaeth pob cenedl yn 

effeithio ar y modd y caiff treftadaeth ac amgueddfeydd eu defnyddio; yn yr Alban, er 

enghraifft, dadleua Fiona Maclean a Steven Cooke bod y defnydd o amgueddfeydd a 

threftadaeth yn offeryn i ailddatgan hunaniaeth genedlaethol.2 Mae hyn fel pe bai’n  

                                                           
1 J. G. A. Pocock, ‘British History: A Plea for a New Subject’, Journal of Modern History 

cyf. 47, rhif. 4. (1975), tt. 606-607 
2 Fiona Maclean & Steven Cooke, ‘Communicating Identity: Perceptions of the Museum in 

Scotland’ yn J. M. Fladmark gol. Heritage and Museums: Shaping National Identity, 

(Aberdeen, 2000), t. 148   



gyferbyniad uniongyrchol ’r ymagweddau ar dreftadaeth a hunaniaeth yng Nghymru ac 

Iwerddon, am fod yr ardaloedd yma yn ymddangosi fod â safleoedd diwylliant cymharol 

niwtral. Dengys hyn bod gan bob ardal berthynas wahanol â threftadaeth a hunaniaeth 

genedlaethol.   

  Gellir dadlau bod y safleoedd hyn – er bod gwerth iddynt – yn cael eu defnyddio i greu 

hunaniaeth yn hytrach na’i atgyfnerthu. Dadleua Liz Zampano, bod hunaniaeth genedlaethol 

nid yn unig yn cael ei adeiladu a’i fod yn hyblyg, ond bod Margaret Thatcher yn credu ‘gallai’r 

celfyddydau gyfrannu at wneud hunaniaeth genedlaethol newydd’ a’i bod wedi gwleidyddoli 

hanes Lloegr er mwyn atgyfnerthu’r hunaniaeth genedlaethol.3 Gellir awgrymu bod ymagwedd 

Thatcher at dreftadaeth oedd defnyddio storïau a mytholeg i ddenu pobl yn agosach at eu 

hunaniaeth genedlaethol, yn ogystal â thynnu sylw oddi wrth gynnydd mewn diwydiannu.4 

Mae Zampano hefyd yn dadlau bod ‘treftadaeth yn adlewyrchiad o oes benodol’; mae hyn yn 

arbennig o amlwg o fewn Diwylliant Seisnig am fod cynigion gan yr Adran Cyfryngau, 

Diwylliant a Chwaraeon yn 2014 yn ymddangos i fod yn cymhwyso mesurau Torïaidd 

ystrydebol fel gwrthapelwyr i’r rhai a gredai fod gan Dreftadaeth Seisnig ormod o ffocws 

busnes a bod buddsoddiad y llywodraeth yn rhy isel.5 Mae hyn, felly, yn awgrymu bod 

treftadaeth, yn sicr o fewn Lloegr, yn cael ei ddefnyddio i lunio diwylliant a hunaniaeth 

genedlaethol. Gellir hefyd awgrymu bod y berthynas Seisnig rhwng treftadaeth a hunaniaeth 

genedlaethol wedi effeithio holl Archipelago’r Iwerydd, yn bennaf trwy ryngweithiadau 

gwleidyddol; mae unrhyw effaith gaiff Lloegr ar ddiwylliant a hunaniaeth Archipelago’r 

Iwerydd yn deillio o ddylanwad gwleidyddol blaenorol. Mae modd mynegi bod Treftadaeth 

Saesnig yn ymgais i ffurfio hunaniaeth genedlaethol a synnwyr o undod yn wyneb lleihad 

mewn dylanwad rhyngwladol.6 Fodd bynnag, nid oes rheidrwydd bod y model yma’n gallu 

cael ei gymhwyso i weddill Archipelago’r Iwerydd, gellir dadlau bod yr Archipelago ehangach 

wedi trin  hunaniaeth genedlaethol mewn modd gwahanol, efallai o ganlyniad i bolisïau 

Saesnig. O ganlyniad i bolisïau Saesnig tuag at Gymru, ac sy’n tra arglwyddiaeth oddi fewn i 

Gymru, fe Seisnigeiddiwyd hunaniaeth genedlaethol Cymru; gellir dadlau bod y 

                                                           
3 Zampano L., ‘Heritage and the Making of a National Identity: A Study of Margaret 

Thatcher’s Britain’, MA, University of British Columbia, (2008), tt. 17 & 2 
4 Zampano L., ‘Heritage and the Making of a National Identity’, t. 2                                                                                                    
5 Zampano L., ‘Heritage and the Making of a National Identity’, t. 4 & Department of 

Culture, Media and Sport, ‘English Heritage New Model Consultation: Response’, (2014), 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data

/file/363588/Englis h_Heritage_New_Model_Consultation_Response.pdf 
6 Zampano L., ‘Heritage and the Making of a National Identity’, tt. 17-18                                                                                         

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/363588/Englis%20h_Heritage_New_Model_Consultation_Response.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/363588/Englis%20h_Heritage_New_Model_Consultation_Response.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/363588/Englis%20h_Heritage_New_Model_Consultation_Response.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/363588/Englis%20h_Heritage_New_Model_Consultation_Response.pdf


ddominyddiaeth yma wedi achosi dibyniaeth ar ddiwylliant a thraddodiadau y credwyd eu bod 

wedi bodoli cyn y goresgyniad Saesnig, sy’n weladwy mewn  safleoedd treftadaeth megis 

Celtica, Powys, ac felly’n darparu’r Cymry â hunaniaeth genedlaethol ar wahân i fuddsoddi 

ynddi.7 Mae’n ymddangos bod Cymru yn wahanol i weddill Archipelago yr Iwerydd yn y ffaith 

ei bod hi fel pe bai hi angen dyfeisio hunaniaeth genedlaethol cyflawn yn hytrach na 

chanbolbwyntio yn syml ar rai agweddau yn unig o hunaniaeth genedlaethol Gymreig, efallai 

oherwydd y gorffennol Seisnig a brofodd Cymru , ond efallai hefyd oherwydd ei bod yn fwy 

diddorol i safleoedd treftadaeth megis Celtica gyfleu hunaniaeth a ddyfeisiwyd yn hytrach na 

cheisio pwysleisio rhannau o’r hunaniaeth draddodiadol. Awgryma hyn bod gan safleoedd 

treftadaeth fel Celtica rôl bwysig mewn creu hunaniaeth genedlaethol, ond nid o reidrwydd 

mewn creu hunaniaeth genedlaethol gywir. 

Mae safleoedd treftadaeth yn yr Alban yn ymddangos i fod â swyddogaeth ac 

ymagwedd debyg i’r rhai yng Nghymru gan y gellir dadlau bod yr Alban hefyd wedi bod angen 

creu diwylliant i fynd law yn llaw â’i hunaniaeth, fel tartan, sydd, er yn rhan hollbwysig o 

dreftadaeth yr Alban heddiw ond wedi cael ei ddyfeisio yn ystod y ddeunawfed ganrif.8 Gall 

ystyried datblygu elfennau o ddiwylliant megis tartan  yn ymdrech i wahaniaethu rhwng 

treftadaeth Albanaidd a threftadaeth Seisnig; dadleua David McCrone et al yn Scotland – The 

Brand: The Making of Scottish Heritage bod treftadaeth yn dal y syniad o hunaniaeth yn fwy 

effeithiol nag y gwna hanes.9 Mae’n bosibl bod hyn yn awgrymu pan fo gan ddwy genedl hanes 

sydd wedi’i rannu mewn ffordd mor glòs, fel yn achos Alban a Lloegr, ei bod yn angenrheidiol 

i’r cymar gwannaf yn draddodiadol i  gadarnhau ei dreftadaeth ei hun mewn rhyw ffordd. Fodd 

bynnag, mae’r ffaith bod yr Alban  a Chymru yn ymddangos i fod wedi teimlo’r angen i 

ddyfeisio agweddau o’u ddiwylliant a hunaniaeth er mwyn cadarnhau hunaniaeth genedlaethol 

ar wahân yn awgrymu bod dylanwad Lloegr mor bellgyrhaeddol fel nad oedd hunaniaeth ar 

wahân ar gyfer cenhedloedd Archipelago’r Iwerydd, ond yn hytrach un hunaniaeth 

archipelagaidd. Gellir defnyddio hyn i esbonio pam mae termau traddodiadol a ddefnyddiwyd 

i ddisgrifio’r archipelago mor Angloganolog, gan ei bod ymddangos, yn gyffredinol, mai’r 

hunaniaeth archipelagaidd oedd yr hunaniaeth Seisnig. Awgryma McCrone et al hefyd bod y 

                                                           
7 Prys Gruffudd, David T. Herbert, & Angela Piccini, ‘“Good to Think”: Social Constructions 

of Celtic Heritage in Wales’, Environment and Planning D. Society and Space, rhif. 7, 

(1999), t. 706                                                                           
8 David McCrone, Angela Morris, & Richard Kiely, Scotland – The Brand: The Making of 

Scottish Heritage, Edinburgh, 1995), t. 51                                                                                                                                                                       
9 McCrone, Morris, & Kiely, Scotland – The Brand, t. 58                                                                                                              



diwydiant treftadaeth yr Alban eisiau darganfod gwir ddiwylliant yr Alban, a oedd yn 

ddigymysg, gan roi’r argraff bod goruchafiaeth Seisnig wedi arwain at angen cenedlaethol am 

hunaniaeth ar wahân, ac efallai pe na byddai Lloegr wedi bod yn tra arglwyddiaethu ar draws 

yr archipelago y gallai hunaniaeth archipelagaidd mwy unedig wedi bod yn lle sawl hunaniaeth 

cenedlaethol ar wahân.10 Tra mai dyma yw breuddwyd y diwydiant treftadaeth o bosib, mae 

realiti Archipelago’r Iwerydd yn golygu nad oes yr un genedl sydd heb gadael ei hôl ar y llall, 

ac o ganlyniad mae’n rhaid bod yr hunaniaeth genedlaethol bur y ceisiwyd dod o hyd iddi yn 

un y mae’n rhaid ei dyfeisio. Dadleua Mclean a Crooke yn ‘Communicating Indentity: 

Perceptions of the Museum of Scotland’ bod hunaniaethau yn cael eu ffurfio a’u cymryd o fewn 

safleoedd cwmpasog megis Amgueddfa’r Alban a Celtica.11 Mae hyn yn cefnogi’r syniad a 

gyflwynwyd gan Prys Gruffudd et al yn ‘“Good to Think”: Social Constructions of Celtic 

Heritage in Wales’ bod ‘elfennau cynrychioladol o dreftadaeth Gymreig yn greiddiol i’r ffyrdd 

y mae ymwelwyr yn atgynhyrchu eu hunaniaeth eu hunain mewn perthynas â’r delweddau 

maent yn eu creu o o Gymreictod’ – ar hyd a lled Archipelago’r Iwerydd, gan gyflwyno 

delweddo’r hunaniaeth ddymunol yn helpu i’w greu, efallai trwy’r natur dorfol hunaniaeth 

genedlaethol.12 Nid yw’r angen cyhoeddus neu wleidyddol am hunaniaeth genedlaethol dorfol 

yn hawdd i’w amlygu ym mhob ardal o fewn yr archipelago; bron a bod mewn cyferbyniad 

llwyr â’r Alban, lle mae’r cynnydd yn nifer yr amgueddfeydd yn dangos ‘ailddatganiad o 

hunaniaeth genedlaethol’, mae amgueddfeydd Gogledd Iwerddon yn anelu i fod yn 

diriogaethau niwtral lle ‘gall bawb archwilio eu treftadaeth gyffredin’ heb annog teimladau 

cenedlaetholgar.13 Honna Gemma Reid bod treftadaeth yn diffinio agweddau o hunaniaeth 

genedlaethol ac yn gallu cyfrannu at hunaniaeth genedlaethol unedig, fodd bynnag mae hi 

hefyd yn dadlau bod hyn yn gallu arwain at anffafriaeth negyddol a senoffobia, gan awgrymu 

ei bod hi’n anodd cydbwyso hunaniaeth unedig gydag un sy’n mynd yn waharddol. Gellir hefyd 

awgrymu bod hyn yn rhwystro Gogledd Iwerddon rhag cyflawni ‘hunaniaeth genedlaethol 

gadarnhaol’, fodd bynnag byddai dweud hyn gyfystyr â  dweud mai Gogledd Iwerddon yw’r 

                                                           
10 McCrone, Morris, & Kiely, Scotland – The Brand, t. 70                                                                                                                    
11 Mclean & Crooke, ‘Communicating Identity’, t. 149 

12 Gruffudd, Herbert & Piccini, ‘“Good to Think”’, t. 716 & Mclean & Crooke 

‘Communicating Identity’, t. 148       
13 Mclean & Crooke ‘Communicating Identity’, t. 148 & Gemma Reid, ‘Redefining Nation, 

Identity and Tradition: The Challenge for Ireland’s National Museums’ yn Mark McCarthy 

gol. Ireland’s Heritages: Critical Perspectives on Memory and Identity, (Aldershot, 2005), t. 

215    



unig genedl sy’n profi’r anawsterau hyn trwy’r holl archipelago, ond nid dyma yw’r achos.14 

Gellir cynnig bod hyn yn dod o ganlyniad i ohiriad mewn sefydlu sefydliadau treftadaeth, er 

enghraifft, y gallai bod tebygrwydd rhwng y cenhedloedd a sefydlodd sefydliadau treftadaeth 

yn fwy diweddar a’r rhai sydd â hunaniaeth genedlaethol fwy ansicr. Nid yw’r ddamcaniaeth 

hon yn gweithio’n ymarferol, fodd bynnag, gan fod yr Heritage Trust Network yng Ngogledd 

Iwerddon wedi sefydlu yn 1978, cyn sefydlu English Heritage yn 1983, sy’n golygu na. 

 Gellir awgrymu bod gan bolisïau domestig ddylanwad penodol ar y diwydiant 

treftadaeth ac felly ar hunaniaeth genedlaethol hefyd. Caiff hyn ei gefnogi yn arbennig gan 

ddylanwad llywodraeth Lloegr dros English Heritage gan fod y sefydliad yn cael ei reoli a’i 

ariannu  gan y llywodraeth, ac felly gall fod y ffurfiau o hunaniaeth sy’n cael eu hamlygu fod 

yn wleidyddol iawn. Gellir hefyd ystyried cenedlaetholdeb wleidyddol  fel rheswm dros 

ddiffyg amgueddfa genedlaethol o fewn Lloegr; o ganlyniad i’r ffaith fod cenhedloedd eraill 

o’r archipelago yn ailddarganfod eu hunaniaeth genedlaethol, roedd gofyn i Loegr leihau 

ymddangosiad o  agweddau mwy cenedlaetholgar o’i threftadaeth.15 Tra bod hyn yn wir o bosib 

yn achos Lloegr, gellir awgrymu mai’r awydd am rhyngddibyniaeth gwleidyddol a 

chenedlaethol sy’n ysgogi’r diwydiant treftadaeth trwy weddill Archipelago’r Iwerydd. O fewn 

Gweriniaeth Iwerddon, mae’r awydd am dwristiaeth a’r awydd i herio’r  ystrydeb o fod yn 

Wyddelig yn awgrymu bod yna angen am gyflwyno hunaniaeth genedlaethol Wyddelig fel ag 

y mae dinasyddion Iwerddon yn gweld eu hunain, yn hytrach na sut y cânt eu gweld gan weddill 

Archipelago’r Iwerydd. Ymddengys bod Eric G. E. Zuelow yn dadlau bod sefydliadau 

treftadaeth Gwyddelig eisiau dangos hunaniaeth Wyddelig unedig sydd heb gyswllt ag unrhyw 

blaid wleidyddol benodol, ideoleg, neu gred grefyddol; fodd bynnag mae yna elfennau o 

ddryswch o fewn ei ddadl sy’n dangos bod olrhain hunaniaeth trwy dreftadaeth yn gallu bod 

yn anodd, yn enwedig pan mae sefydliadau treftadaeth yn ceisio cyfleu hunaniaeth mewn 

ffordd gyfrifol.16 Mae hyn, felly, yn awgrymu nad yw hi’n bosib bob troi olrhain effeithiau’r 

diwydiant treftadaeth ar hunaniaeth genedlaethol yn uniongyrchol, oherwydd er bod yna 

elfennausy’n gyffredin, y mae’n ddamcaniaeth sensitif ac unigolyddol. 

 Trwy ysgrifennu o bersbectif archipelagaidd, mae modd dangos bod gan bob cenedl ei 

hymagwedd ei hun tuag at hunaniaeth genedlaethol, er mwyn gallu gwahanu ei hun oddi wrth 

                                                           
14 Reid, ‘Redefining Nation, Identity and Tradition’, t. 207 
15 Reid, ‘Redefining Nation, Identity and Tradition’, t. 206                                                                                                                  
16 Eric G. E. Zuelow, ‘The Tourism Nexus: National Identity and the Meanings of Tourism 

Since the Irish Civil War’, yn McCarthy gol. Ireland’s Heritages, t. 197                                                                                                                                  



hunaniaeth archipelagaidd ehangach, sydd â chysylltiadau cryf â’i threftadaeth genedlaethol. 

Yng Nghymru a’r Alban bu’n rhaid creu hunaniaeth genedlaethol o fewn gwacter gwleidyddol 

o ganlyniad i ymwneud gwleidyddol Seisnig, sy’n awgrymu i y byddai Cymru a’r Alban, heb 

yr elfennau hyn a grëwyd, yn syml yn cyfranogi mewn hunaniaeth archipelagaidd o ganlyniad 

i wladychu a diwylliant sydd wedi’i Seisnigeiddio. O fewn Lloegr, bu i leihad mewn dylanwad 

rhyngwladol arwain at hunaniaeth genedlaethol wedi’i seilio ar wychder hanesyddol, cenedl 

sy’n ddibynnol iawn ar ogoneddau’r gorffennol er mwyn tynnu sylw oddi wrth faterion cyfoes. 

Mae hyn, felly, yn awgrymu bod cenhedloedd sydd ag ond ychydig o hanes annibynnol, boed 

hynny trwy wladychu neu drwy gael ei gwladychu, yn ddibynnol ar yr ychydig o hanes 

gwahaniaethol sydd ganddynt er mwyn creu hunaniaeth genedlaethol sy’n uno ac sy’n cynnal 

eu dinasyddion. Mae gwrthdrawiadau’r gorffennol o fewn Iwerddon yn esbonio pam mae 

diwydiannau treftadaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon yn ceisio darparu hunaniaeth 

genedlaethol niwral ac unedig i gynhyrchu hunaniaeth ddiwylliannol ac i leihau gwahaniaethau 

gwleidyddol. Awgryma hyn, felly, bod y graddau y gall sefydliadau treftadaeth, a’r safleoedd 

maent yn eu rheoli, ddylanwadu ar hunaniaeth genedlaethol a’i arddangos yn dibynnu ar gyd-

destun cenedlaethol a hanesyddol pob cenedl. Nid oes un ymagwedd unigol i dreftadaeth 

Archipelago’r Iwerydd, er gwaethaf yr hunaniaeth archipelagaidd ymddamgosiadol, ac o 

ganlyniad ceir pum hunaniaeth genedlaethol ar wahân a grëwyd o dan amgylchiadau gwahanol 

at ddibenion gwahanol.   
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Crynodeb 

Ymysg y cynnydd calonogol mewn persbectifau beirniadol ar drefn a llywodraethiant 

niwclear mae tystiolaeth werthfawr yn amlhau ynghylch ‘bywyd cymdeithasol y bom’ wedi 

amlhau ystod y blynyddoedd diwethaf, ac rydym yn cael ein gwahodd yn gynyddol i gymryd 

sylw o ddaearyddiaeth y lleoliadau niwclear a’u prosesau perthynol o gystadlu gwleidyddol. 

Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o ysgolheictod Cysylltiadau Rhyngwladol (CRh) wedi bod yn 

araf yn integreiddio’r ddirnadaeth bwysig a ddarparwyd gan y rhai sydd y tu allan i’w ffiniau 

disgyblaethol mewn modd systematig, ac yn dilyn o hynny, yn araf i ddeall goblygiadau byd 

eang y gwaith yma. Gan ddefnyddio fframwaith cysyniadol sy’n cymryd i ystyriaeth y ‘byd 

eang’ a’r ‘lleol’, y materol a’r syniadol, fy nod fydd herio’r hyn yr ydw i’n ei ddehongli fel 

rhwyg ysgolheigaidd annefnyddiol rhwng adroddiadau o wleidyddiaeth niwclear 

‘rhyngwladol’ ar y naill law, ac ystyriaethau ‘cymdeithasol’ neu ddomestig ar y llaw arall.  

Mae fy ymchwil PhD yn canolbwyntio ar brofiad niwclear De Affrica, cyn ac ôl-

apartheid. Mae De Affrica, â’i hanes tymhestlog o wladychu, apartheid a rhyddfrydoli yn 

ogystal â’i phrofiad unigryw o ddiarfogi niwclear gwirfoddol, yn grwsibl ar gyfer nifer helaeth 

o ryngweithiadau rhwng trefn y byd niwclear a gwleidyddiaeth ddomestig a chymdeithas. 

Mae’r papur hwn yn rhoi llwyfan i ran o agenda fy ymchwil, a fydd yn cael ei gefnogi gan 

waith maes yn Ne Affrica ac Ewrop yn ystod 2019. Yn benodol, mae’n archwilio’r cysylltiadau 

rhwng trefn y byd niwclear, y modd y bu i Lywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Affrica (ANC), 

ddal gafael ar dechnoleg niwclear yr oes apartheid, a’r broses anfeidrol ohiriedig o 

‘drawsnewidiad’ ôl-apartheid, gan ystyried y posibilrwydd bod tirwedd normadol y drefn 

niwclear ryngwladol wedi annog De Affrica i beidio â wynebu ‘adfeilion’ ei gorffennol 

niwclear ac apartheid. 

 

 



Cyflwyniad 

Fe wnaeth arwyddo Cytundeb Gwaharddiad Arfau Niwclear 2017 (y cyfeirir ato o hyn 

allan fel y Cytundeb Gwaharddiad) ysgogi trafodaeth ysgolheigaidd fywiog. Mae dadleuon yn 

erbyn yr amheuwyr, gan anogwyr megis Kjøv England yn mynnu bod ailgyflunio’r defnydd 

a’r meddiant o arfau niwclear fel rhywbeth sy’n mynd yn groes i normau dyngarol sydd wedi 

eu sefydlu – ac felly yn anghyson ag ymddygiad rhyngwladol ‘gwaraidd’, fel y’i diffinir gan 

‘bwerau mawr’ y Gorllewin – mae’r gwladwriaethau hynny y tybid ynghynt eu bod yn 

‘anwaraidd’ yn awr yn ‘troi normau cyfraith ddyngarol yn erbyn eu gwneuthurwyr’ (2018, t. 

16). Mae hefyd yn cynrychioli’r genesis o fframwaith paralel cyfreithiol nad yw – yn wahanol 

i’r Cytundeb Gwrth-helaethiad Niwclear (NPT) – yn gallu rhoi caniatâd arbennig, braidd yn 

ddisynnwyr, i leiafrif pwerus o wladwriaethau feddu ar arfau niwclear. Dylai hyd yn oed y rhai 

sy’n amheus o’r Cytundeb Gwaharddiad (ac rwy’n ystyried fy hun yn un o’r rhain) gyfaddef 

bod ei sefydliad o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig yn gyflawniad arwyddocaol, o 

ystyried bod yr ymgyrch o’i blaid wedi arwain yn y dechrau gan y De Byd Eang a chyrff 

anllywodraethol gwrth weithredol.  

 Mae’r Cytundeb Gwaharddiad yn ddatganiad clir a phendant ar gyfreithlondeb arfau 

niwclear. Fodd bynnag, rwy’n dilyn Colomba Peoples a’i alwad am ‘ffurf fwy eang o 

feirniadaeth niwclear’ (2016, t. 233), sy’n gallu ymgorffori ffurfiau eraill o bŵer a thechnoleg 

niwclear. Mae fy ymchwil diweddar yn canolbwyntio ar brofiad niwclear De Affrica, o oes yr 

apartheid hyd y dydd hwn. Er bod yna nifer o ymchwiliadau i mewn i’r achos eithriadol y bom 

apartheid a diarfogi De Affrica, dim ond ychydig, os o gwbl, o ddadansoddwyr sydd wedi 

archwilio arwyddocâd cysylltiad ehangach De Affrica â thechnoleg niwclear, a photensial 

goblygiadau hyn i’n dealltwriaeth o drefn niwclear byd-eang.  

 Yn yr erthygl ymchwiliol hon, byddaf yn dadlau fod y goblygiadau hynny yn 

sylweddol. Bu De Affrica’n allweddol wrth lywio’r ewyllys gwleidyddol y tu ôl i’r Cytundeb 

Gwaharddiad ac yn y prosiect trosfwaol i danseilio arfau niwclear. Fodd bynnag, mewn ystyr 

ehangach, mae ei rhyngweithiadau â’r drefn niwclear byd eang yn llawer mwy amwys. Mae 

yna broses barhaus o ddehongli rhwng sfferau gweithgarwch niwclear, sy’n cael eu gwahanu’n 

rhy aml a’u labelu fel maes ‘lleol’ a ‘byd-eang’ (cf. Onuf 1995). Mae normau’r gymdeithas 

ryngwladol niwclear yn rhoi gorchymyn gwrthnysig i Dde Affrica ddal ymlaen i’w buddion 

niwclear etifeddol. Mae De Affrica’n perfformio’i rôl ddeublyg o stiward ‘blaengar’ technoleg 

niwclear a hefyd amddiffynnwr ddiddordebau gwrth-NWS trwy ymgymryd â 



thechnowleidyddiaeth gyhyrog, gwrth-ddemocrataidd niwclearwydd apartheid a chan 

ddefnyddio wraniwm graddfa arfau er mwyn dyrchafu sofraniaeth ac annibyniaeth oddi wrth 

y drefn niwclear byd-eang. Ar yr un pryd, mae diplomyddion Pretoria yn gallu brwydro 

‘apartheid niwclear’ yn rhyngwladol, gan dynnu sylw i oddi wrth y gohirio parhaus i’w bwriad 

o sicrhau ‘trawsnewidiad’ gwleidyddol ar stepen drws eu hunain. 

Diplomyddiaeth niwclear gyfoes De Affrica 

 Mae’r mwyafrif o ddadansoddwyr gwleidyddiaeth niwclear yn gyfarwydd ag 

ymdrechion ôl-apartheid De Affrica i fod ar flaen y gad mewn perthynas ag ymdrechion i 

ddiwygio’r drefn niwclear byd-eang. Gall De Affrica honni i fod yn gredadwy iawn ar dir 

moesol o fod wedi goresgyn rheolaeth awdurdodol lleiafrif gwyn a chyfnewid hynny â 

democratiaeth ryddfrydol, yn ogystal â bod wedi gwaredu gallu niwclear ‘cynhenid’ tybiedig 

– er, fel sy’n cael ei anghofio yn aml mewn naratifau gorfoleddol, cafodd diarfogi ei roi ar 

waith gan yr un gyfundrefn apartheid a’i adeiladodd yr arfau yn y lle cyntaf. Bu i Dde Affrica 

sefydlu ei hun fel grym canolog o fewn amrywiol sefydliadau gwrth-amlhad niwclear, gan 

gynnwys y Cytundeb Gwrth-amlhad Niwclear (NPT), Grŵp Cyflenwyr Niwclear (NSG), 

Asiantaeth Egni Atomig Rhyngwladol (IAEA), a’r Gyfundrefn Technoleg Rheoli Niwclear 

(MCTR). Yn 1996, arwyddwyd Cytundeb Pelindaba (enwyd ar gyfer y ganolfan ymchwil arfau 

niwclear) gan greu Ardal Affricanaidd Ddi-Arfau Niwclear. Roedd dylanwad newydd De 

Affrica o fewn y Mudiad Anorchmynnol yn hanfodol i estyniad amhendant yr NPT yn 1995, 

pan berswadiodd cynrychiolwyr Pretoria ddigon o aelodau ansicr i gefnogi llwybr yr estyniad 

yn llwyddiannus. Yn allweddol, ni wnaeth yr estyniad osod goblygiadau diarfogi sylweddol ar 

wladwriaethau arfau niwclear (NWS), gan ennyn beirniadaeth nifer o wladwriaethau di-

niwclear, ôl-wladychol nad oedd wedi cymryd ochr yn arbennig. 

 Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae De Affrica yn aml yn herio rhai o normau trefn 

niwclear byd-eang. Mae wedi herio’r hyn yr ystyrir gan nifer yn ‘apartheid niwclear’ mewn 

ffordd gadarn (Singh 1998) gan ategu’r NPT, a’i Erthygl VI ‘bargen’ sydd wedi methu â 

gwneud cynnydd sylweddol yn y camau tuag at ddiarfogi ymhlith y gwladwriaethau arfau 

niwclear. Yn y gorffennol, mae wedi methu â chondemnio rhaglen niwclear gychwynnol Iran 

oherwydd bod y gwrthwynebiad dan arweiniad y Gorllewin yn arddangos ‘diffyg gwerth 

moesol cyfochredd a chydweithrediad’ (Grovogui 2011, t. 182) sy’n arwain y berthynas rhwng 

gwladwriaethau anymochrol. Mae hefyd wedi chwarae rôl bwysig yn natblygiad a chyflawniad 

y Glymblaid Agenda Newydd, y Fenter Ddyngarol, a’r Cytundeb Gwaharddiad a ddaeth yn 



sgil hynny, gan arddangos gwyriad datblygedig ac egwyddorol oddi wrth y safbwynt brif ffrwd 

ar wrth-ddatblygiad arfog a diarfogiad. Yn wir, mae anghydffurfio o’r fath wedi golygu, o bryd 

i’w gilydd, bod pris i’w dalu o safbwynt pwysigrwydd De Affrica o fewn gwleidyddiaeth 

niwclear byd-eang. Yn 2009, er enghraifft, methodd y diplomydd a’r ymgyrchwr profiadol 

Abdul Samad Minty yn ei ymgais i gael ei ethol yn Gyfarwyddwr Cyffredinol yr IAEA, gan 

ddenu cefnogaeth yn bennaf gan wladwriaethau Deheuol a digyswllt, ond gan elyniaethu 

cenhedloedd Gorllewinol – yr UDA yn enwedig – oherwydd eu safbwynt ‘meddal’ 

canfyddedig tuag at Iran a ‘datblygwyr’ potensial eraill. 

 Mae diplomyddiaeth niwclear ryngwladol De Affrica ar ôl 1994 yn frith o 

wrthddywediadau ymddangosiadol o’r fath. Fodd bynnag, mae diddordeb gwleidyddol 

sylweddol elît De Affrica o safbwynt cadw’r sefyllfa niwclear fel ag y mae, ac ar yr un pryd i 

amddiffyn yr awdurdod moesol a gawsant yn sgil diarfogi yn parhau. Mae dangos cefnogaeth 

i ddiwygiadau ysgubol (os arwynebol) fel y Cytundeb Gwaharddiad, am yn ail a pharhau eu i 

fod yn ymwneud llawer iawn â sefydliadau llywodraethiant niwclear prif ffrwd, yn ateb y diben 

hwn. Dylwn nodi yma, gyda llaw, fy mod yn amau nad yw’r Cytundeb Gwaharddiad, er ei fod 

yn llwyddiant syfrdanol o safbwynt ymgyrchu, yn fygythiad credadwy i’r drefn niwclear 

bresennol nac i arfogi gwladwriaethau arfau niwclear. Cytunaf â Campbell Craig & Jan 

Ruzicka (2013) a Laura Considine (2017) yn eu canfyddiad mai cytundeb sy’n gyfyngedig yn 

gysyniadol yw’r Cytundeb hwn – un sydd, yn y pen draw, yn annigonol o safbwynt ymateb i 

broblem arfau niwclear. Efallai y bydd yn ansefydlogi’r NPT, gan wrth-ddilysu y fargen 

ganolog mae’n ei gynnig, a thrwy hyn ei fod yn annog gwladwriaethau sydd heb arfau niwclear 

i ailystyried eu hymrwymiadau. Ar y llaw arall, efallai y bydd yn ddefnyddiol er mwyn cryfhau 

‘cymhlethdod anamlhad arfau’ Craig a Ruzicka trwy weithredu fel cyfrwng i sbarduno 

beirniadaeth o’r drefn niwclear fyd-eang, tra’n parhau i aros yn gadarn o fewn fframwaith 

normadol yr un drefn. Beth bynnag, hyd yn oed os yw’r Cytundeb Gwaharddiad yn cynrychioli 

her sylweddol i storfeydd arfau a systemau’r gwladwriaethau niwclear, nid yw’n cyffwrdd ag 

etifeddiaeth ac effeithiau pŵer ynni niwclear sydd wedi parhau i fod yn bresennol yn Ne Affrica 

am dros 25 mlynedd wedi i’r broses o ddiarfogiad gael ei chwblhau, ac sydd yn cael ei 

ganiatáu’n agored o fewn y drefn niwclear fyd-eang. 

 Ystyriaf yma fod y drefn niwclear fyd-eang, neu’n fwy penodol, tirwedd normadol y 

‘gymdeithas niwclear ryngwladol’ (Stroikos 2015), yn annog gweithredu pŵer niwclear mewn 

ffordd gwrth-ddemocrataidd yn Ne Affrica yn y ffyrdd canlynol: mae’n mynnu bod De Affrica 

yn cadw ei hisadeiledd a’i harbenigedd niwclear er mwyn cadw ei hawdurdod o fewn 



gwleidyddiaeth niwclear ryngwladol, yn annog yr ehangu ar weithgarwch niwclear 

amhoblogaidd, ac yn gwarchod etifeddiaeth technowleidyddol y llywodraeth apartheid. Fodd 

bynnag, mae’r urddas a roddwyd i Dde Affrica ac a hawliwyd ganddi fel mangre ‘cynnydd’ 

technowleidyddol o fewn y cymhlethdod niwclear byd eang yn caniatáu iddi weithredu 

awdurdod ac arweiniad moesol ar ddiarfogiad niwclear, tra gartref, mae’r broses anghyflawn o 

‘drawsnewidiad’ oddi wrth apartheid yn parhau i fod heb ei chwblhau. 

Technowleidyddiaeth niwclear ac etifeddion adwythol 

Mae Gabrielle Hecht wedi dwyn llawer o sylw iddi ei hun yn dadlau bod niwclearaeth, 

a ddiffinnir fel ‘y raddfa y mae cenedl, rhaglen, polisi, technoleg, neu hyd yn oed ddeunydd 

sy’n cyfri fel un ‘niwclear’, yn bod bob amser fel pwynt mewn continwwm yn hytrach na 

chyflwr deuol, a’i fod bob amser yn destun cystadlu gwleidyddol (2006, t. 26; 2012). Gellir 

dadlau bod statws niwclear, neu’n fwy penodol, y lefel o niwclearaeth y gall gwladwriaeth ei 

hawlio’n gredadwy, fod yn un o’r ffactorau pwysicaf sy’n pennu awdurdod o fewn 

gwleidyddiaeth niwclear ryngwladol. Croniclodd Hecht ymdrechion De Affrica apartheid er 

mwyn tynhau ffiniau niwclearaeth gafodd eu llunio gan Ddeddf 1956 yr IAEA, i sicrhau bod 

y broses o safoni ‘datblygiad’ niwclear yn cyfateb i alluoedd technegol De Affrica. Byddai hyn 

yn sicrhau bod Pretoria yn gwisgo mantell y genedl Affricanaidd ‘mwyaf datblygedig’ ac felly 

byddai’n cynrychioli Affrica gyfan ar Fwrdd Llywodraethwyr yr IAEA (2006, tt. 39-40). Yn 

wyneb pwysau gwleidyddol dros apartheid, byddai sedd De Affrica ar y Bwrdd yn cael ei 

chymryd drosodd gan yr Aifft yn y pen draw, ond adnewyddodd y Weriniaeth ddemocrataidd 

newydd ei statws cynrychioladol yn 1994. Parha’r Statud i ddiogelu pwysigrwydd cynnydd 

niwclear ‘wrth gynhyrchu egni atomig gan gynnwys deunyddiau crai’ (IAEA 2014) ac o 

ganlyniad i ymdrechion y llywodraeth apartheid, mae De Affrica, yn wir, yn ‘ddatblygedig’. 

Er nad yw ond yn gweithredu un orsaf egni niwclear, cynyddodd De Affrica gyfleusterau 

ymchwil niwclear ac arbenigaethau mewn technoleg adweithydd modwlar a chynhyrchiant 

isotopau meddygol, ymhlith pethau eraill. Tan yn ddiweddar, roedd hi’n fwriad gan lywodraeth 

ANC hefyd i greu ehangiad enfawr o 9.6 gigawat mewn gallu cynhyrchu egni niwclear. 

Os ystyriwn egwyddor orchmynnol yr IAEA o ‘niwclearaeth ddatblygedig’ fel symbol 

o’r hierarchaeth sydd waith o fewn y drefn byd niwclear ehangach, daw’n amlwg bod cynnal 

lefel benodol o gynhwysedd niwclear technegol yn hanfodol i Dde Affrica gynnal ei safle 

gwleidyddol rhyngwladol. Yr her uniongyrchol i’r cynnig hwn yw bod cenhedloedd ‘di-

niwclear’ yn gynyddol ddylanwadol mewn adeiladu gwrthwynebiad rhyngwladol i arfau 



niwclear; bu Awstria’n arbennig o bwysig yn y Fenter Ddyngarol ac ymdrechion y Cytundeb 

Gwaharddiad gan greu awdurdod unigryw mewn perthynas â thechnoleg niwclear trwy dynnu 

llw yn ei erbyn yn gyfan gwbl (Felt 2015). Fodd bynnag, wrth ystyried dylanwad o fewn prif 

organau anamlhad, rheoleiddio a llywodraethiant niwclear, mae’n ymddangos bod profiad ac 

arbenigedd niwclear yn dal i fod o bwys gwleidyddol sylweddol. Nid yn unig y mae’n caniatáu 

i Dde Affrica gadw ei sedd gynrychioladol ar Fwrdd yr IAEA, y mae hefyd yn cyfrannu tuag 

at ei ‘hawdurdod a hygrededd moesol eithriadol’ ymysg gwladwriaethau anymochrol ar 

faterion niwclear (Potter a Mukhatzanova 2012, t. 30). Mae goresgyn apartheid a thyngu llw 

yn erbyn arfau niwclear yn gydrannau sylweddol o’r hygrededd yma, fel ag y mae profiad 

hanesyddol uniongyrchol De Affrica o amlhad ‘llwyddiannus’ (ym mrodoriaith y gymdeithas 

niwclear ryngwladol), a’i gallu presennol i ymwneud â chydweithrediad niwclear â 

gwladwriaethau sy’n datblygu. Mae cydnabyddiaeth gan y gymuned anymochrol/‘ddi-

niwclear’ â’r NWS am ei lefel uchel o niwclearaeth wedi caniatáu De Affrica i fagu edmygedd 

am ei math unigryw o ddiplomyddiaeth niwclear ‘cilfach’, fel y gelwir ef gan Jo-Ansie van 

Wyk (2012), gan chwarae rôl o ‘bŵer canol’ parchus. (Schoeman 2000; Taylor 2006) tra hefyd 

yn taflu ei phwysau sylweddol y tu ôl i ymdrechion i ddiwygio’r drefn niwclear. Yn amlwg, 

mae technoleg ac arbenigedd niwclear o werth gwleidyddol sylweddol i Pretoria. 

 Fodd bynnag, mae dibyniaeth De Affrica ar ‘bethau niwclear’ (Hecht 2012) i osod safle 

gwleidyddol yn ymestyn y tu hwnt i fanteision syml mewn ymchwil a thechnoleg. Mae’r 

frwydr geo-wleidyddol dros storfa Pretoria o Wraniwm wedi ei gyfoethogi yn gynrychioladol, 

efallai, o’r berthynas amwys rhwng strwythurau gwleidyddol De Affrica a thechnoleg niwclear. 

Cafodd y mwyafrif o’r HEU eu symud oddi ar arfbennau niwclear De Affrica a chafodd cyfran 

fechan ei ‘gymysgu’ ar gyfer ei ddefnydd fel tanwydd adweithydd. Fodd bynnag, erys rhwng 

610 a 760kg mewn storfa a oruchwyliwyd gan yr IAEA yn y cyfleuster Pelinbada (NTI 2017), 

digon, mewn theori i adeiladu rhwng 6 a 8 arfben niwclear. Er gwaethaf (neu efallai oherwydd) 

ei gwreiddiau mewn apartheid, nododd arsylwyr bod y stordy ‘hyd yn oed yn fwy gwerthfawr 

i lywodraeth Cynulliad Cenedlaethol Affrica na’r holl fariau aur yn y Banc Wrth Gefn’ 

(Fabricius 2015). Ni fyddai unrhyw arsylwr sydd o ddifri fyth yn awgrymu y gall Dde Affrica 

geisio ailsefydlu cynhwysedd arfau niwclear oni bai bod newidiadau cataclysmig yn 

amgylchedd diogelwch fyd eang. Fodd bynnag, a hithau wedi’i hydreiddio gan gyfundrefn 

flaenorol â gwerth technowleidyddol anferth a niwclearaeth ychwanegol gan y broses ffisegol 

o gyfoethogiad, erys HEU De Affrica yn arwydd o’r ‘sofraniaeth, pŵer, a’r cyfanrwydd, a’r 

‘gallu technegol i greu arf atomig’ (Fabricius 2015) fel y bwriadodd ei chrëwyr apartheid ei 



gyfleu. Y mae hefyd wedi cymryd arno arwyddocâd ôl-apartheid sy’n gwrth-ddweud ei hun, 

gan arddangos ‘penderfynoldeb moesol cadarn’ i beidio ag adeiladu arf niwclear arall (ibid) a 

gwasanaethu fel ‘ffon [er mwyn] curo ar yr UDA am beidio â dymchwel ei harfau niwclear ei 

hun’ (Scott, dyfynnir yn Fabricius 2015). Cynigiodd gweinyddiaeth Obama – a oedd yn ôl pob 

sôn heb ei hanesmwytho o gwbl gan yr achos o dorri i mewn a ddigwyddodd yn Pelindaba yn 

2007 – danwydd adweithydd wraniwm crynodiad isel i lywodraeth yr Arlywydd Jacob Zuma, 

oedd werth miliynau o ddoleri fel iawndal am roi’r gorau i’r HEU, fel rhan o wasanaeth 

blaenllaw’r UDA o agenda ‘diogelwch niwclear’. Wrth gwrs, gwrthododd Zuma.  

 Tra bu diplomyddion De Affrica’n ceisio bychanu arwyddocâd yr anghydfod, roedd i’r 

digwyddiad yma arwyddocâd gwleidyddol anferth. I’r UDA, sylfaenwyd cyfreithlondeb yr 

agenda gwrth-amlhad, fel y nodwyd gan nifer o sylwebwyr, ar nifer o ragdybiaethau dadleuol 

sy’n ymwneud â rhesymoledd gwleidyddol sydd ei hangen ar gyfer stiwardiaeth deunyddiau 

niwclear (megis Gusterson 2004; Biswas 2014). Yn amlwg roedd hyn o dan fygythiad pan oedd 

stordy HEU yn nwylo gwladwriaeth Ddeheuol â hanes o feirniadu’r drefn niwclear byd-eang. 

Defnyddiodd De Affrica ei hwraniwm fel offeryn technowleidyddol: nodyn atgoffa echrydus 

i’r byd bod yr UDA wedi manteisio ar bryder am wrth-amlhad er mwyn tynnu sylw oddi wrth 

ei hanfodlonrwydd i wireddu ei hochr hithau o fargen yr NPT, a hefyd fel esgus i wrthod 

hawliau cyfoethogiad wraniwm i wledydd sy’n datblygu. Cafodd presenoldeb wraniwm o 

safon creu arfau yn Ne Affrica ei gyflwyno fel canlyniad uniongyrchol i’r hagrwch moesol 

gafodd ei arddangos gan weinidogaethau dilynol yr UDA fu’n anwybyddu yr hyn y gwyddent 

hwy ei bod yn rhaglen arfau niwclear apartheid (gweler Rabinowitz 2014).  

 Yma gwelwn normau’r drefn niwclear byd-eang yn creu disgwyliad arall, mwy 

gwrthnysig i Dde Affrica ddal ymlaen i’w buddion niwclear etifeddol. Gweithreda De Affrica 

ei rôl deublyg o stiwardiaeth technoleg niwclear ‘ddatblygedig’ ac amddiffynnydd diddordebau 

gwladwriaethau di-arfau niwclear trwy feddiannu technowleidyddiaeth gyhyrog o niwclearaeth 

apartheid, gan ddefnyddio wraniwm o safon creu arfau i fynegi sofraniaeth ac annibyniaeth 

oddi wrth y drefn niwclear byd-eang.  

 

Casgliad: goblygiadau gwleidyddol    

Mae’r ffaith bod sylfaen niwclear De Affrica wedi’i etifeddu’n gyfan gwbl gan y 

gyfundrefn apartheid yn cael ei anwybyddu’n gyson gan y rhan fwyaf o’r sylwebwyr. Efallai 

mai’r rheswm dros hyn yw ei fod yn cymhlethu’r cysylltiad hawdd rhwng democrateiddio De 



Affrica a’i gollyngiad niwclear, neu efallai nad yw hyn yn ddadansoddol bwysig: yn nwylo 

cyfundrefn ryddfrydol ddemocrataidd, mwyafrif du, mae’r pŵer niwclear a’r isadeiledd 

ymchwil yn gwasanaethu prosiect gwladwriaeth sy’n gwbl wahanol ac yn gymharol ddiniwed. 

Fodd bynnag, awgryma ymchwiliadau empeiraidd gan Hacht (1998), Berckenridge (2005) a 

von Schnitzler (2016) i gyd bod y prosiectau gwleidyddol wedi eu gwreiddio yn newisiadau 

technolegol yr oes apartheid yn parhau i achosi anghydfod cymdeithasol-wleidyddol. Yn 

wahanol i’r rhaglen arfau cemegol a biolegol, ni ymchwiliwyd erioed i weithgareddau niwclear 

yr oes apartheid gan y Comisiwn Gwirionedd a bu llywodraethau dilynol yr ANC yn amharod 

i ryddhau’r cofnodion dogfen sydd ar ôl o’r rhaglen, yn rhannol oherwydd eu bod yn ofni beth 

fyddai goblygiadau hynny i swyddogion cyfredol oedd yn rhan o gyfundrefn niwclear gaeth y 

gorffennol (Gould 2009). Defnyddir cyfreithiau cyfrinachedd a chytundebau cyfrinachol 

cyfnod yr apartheid i gyfiawnhau’r distawrwydd. Dengys hyn sut mae’r penderfyniad i gadw 

gafael ar ei buddion niwclear yn ei rhwystro rhag gweithredu i gywiro etifeddiaeth apartheid a 

sefydlu sffêr gyhoeddus dryloyw. Cyflëwyd diffyg atebolrwydd tebyg yn ddiweddar gan y 

sgandal ‘cipio’r wladwriaeth’ honedig, pan fu i Zuma a’i gyd-gynrychiolwyr gamgyfeirio 

symiau anferth o arian cyhoeddus i’w diddordebau busnes preifat eu hunain, oedd yn cynnwys 

caffael cwmnïau mwyngloddio wraniwm cyn y cyhoeddiad ynghylch ymestyn cynhyrchiant 

pŵer niwclear 9.6 Gigawatt y soniwyd amdano ynghynt. Hefyd, cyfrannodd y trefniadau 

cytundeb a amgylchynai’r estyniad at gwymp Zuma yn y pen draw: cytunodd yr ANC â Rwsia 

y byddai Rosatom, gwasanaeth niwclear gwladwriaeth Rwsia, yn darparu’r rhan fwyaf o’r 

adeiladwaith, ac ymddangosodd cyhuddiadau rhyfeddol yn ddiweddarach bod Vladimir Putin 

wedi ymyrryd yn bersonol yn y broses o ddetholiad cabinet Zuma, gan ddewis y gweinidogion 

a oedd yn gefnogol i’r prosiect eithriadol o amhoblogaidd yma (Winkler 2018).  

 Yn y cyfamser, fe wnaeth ymgyrchwyr gwrth-niwclear De Affrica ddarganfod bod eu 

cynghrair hanesyddol â’r ANC wedi dadfeilio (Cock 2004). I ymgyrchwyr cyffredin, mae’r 

frwydr yn erbyn pŵer niwclear yn lleol yn rhan o’r ymdrech ehangach am ‘gyfiawnder 

amgylcheddol’. Mae hyn yn cysylltu diraddiad ecolegol a pherygl amgylcheddol gydag 

anghydraddoldebau creiddiol eraill sy’n parhau i rannu cymdeithasau De Affrica o safbwynt 

hiliaeth. Mae eu hymgyrch yn benodol yn defnyddio’r frwydr wrth-apartheid yn benodol, gan 

leoli gweledigaeth o ‘drawsnewidiad’ democrataidd, ac mae cwblhad y broses yn ddibynnol ar 

ddiarddeliad llwyr o bŵer ac isadeiledd niwclear – yn ogystal ag arfau niwclear, ymysg pethau 

eraill. 



 Mae’r dadansoddiad yma’n datgelu bod De Affrica a’r gymdeithas niwclear ryngwladol 

wedi’u clymu mewn rhyngweithiad parhaus â’i gilydd, gan greu effeithiau gwleidyddol dwfn. 

Er mwyn adfer ei llais sy’n arwain ar fewn materion niwclear, fe anogir De Affrica i gynnal y 

dechnoleg niwclear soffistigedig, yr arbenigedd, a’r isadeiledd ymchwil a etifeddwyd gan y 

gyfundrefn apartheid. Mae’r rhain yn caniatáu De Affrica i honni’r math o ‘niwclearaeth 

ddyrchafedig’ sy’n cael ei werthfawrogi gymaint yn y gymdeithas niwclear ryngwladol. Mae 

hyn, yn ei dro, yn gofyn am ddibyniaeth barhaus ar isadeiledd cyfnod apartheid, sydd wedi 

clymu ei hun yn anochel ac yn gorfforol â nodau ac agweddau technowleidyddol yr apartheid, 

sy’n cael ei hamlygu yng nghyswllt digwyddiadau rhyfedd fel y frwydr dros stordy’r HEU a 

gwadu atebolrwydd i’r cyhoedd o safbwynt materion niwclear domestig. Gall De Affrica, felly, 

drosoli ei hawdurdod sylweddol yng ngwleidyddiaeth niwclear y byd, gan ddefnyddio mentrau 

megis y Cytundeb Gwahardd er mwyn hawlio etifeddiaeth o’r ymgais ryddfrydoli mewn 

brwydr ryngwladol yn erbyn ‘apartheid niwclear’, ac o bosib yn amddifadu beirniaid domestig 

o’u hadnodd ideolegol mwyaf pwerus yn y frwydr barhaus yn erbyn pŵer niwclear gartref. Yn 

yr ymgais am ddiwygiad sefydliadol, neilltua diplomyddion Pretoria rhethreg radical yr 1970au 

a’r 1980au, lle ymuna ymgyrchwyr gwrth-niwclear a gwrth-apartheid â’i gilydd i ddatguddio’r 

cysylltiad rhwng technoleg niwclear a phŵer gwladwriaeth Afrikaner (Edwards a Hecht 2010). 

Ar ôl democrateiddio, roedd y cyhuddiad bod technoleg niwclear ac apartheid yn annatod ‘yn 

yr un gadwyn’ (Intondi 2013) o wladychu a goruchafiaeth gwyn yn parhau i gael llais yn 

niplomyddiaeth niwclear De Affrica, ond nid oedd hyn i’w weld yn ei pholisïau domestig. 

Trwy leoli brwydr apartheid parhaus yn arena gwleidyddiaeth niwclear ryngwladol, mae’r 

symudiad gwleidyddol yma hefyd yn cuddio’r brychau ym mhrosiect segur trawsnewidiad 

democrataidd o fewn De Affrica, gwlad sy’n parhau i ymrafael â rhwygiadau cymdeithasol 

dwfn, neopatriomoniaeth, a gwrthdaro pob dydd, ac sy’n parhau i fod yn un o’r gwledydd 

mwyaf anghyfartal yn y byd. 

 Mae’r prosesau a amlinellir yn yr erthygl hon yn ddamcaniaethol ar hyn o bryd: bydd 

cyfnod estynedig o waith maes archifol a chyfweld y tu mewn a thu allan i Dde Affrica yn 

dangos mwy o oleuni empeiraidd ar beth yn union sy’n mynd ymlaen ym mholisi niwclear a 

diplomyddiaeth Pretoria. Bydd y portread bychan a gyflwynir uchod yn ffurfio rhan o brosiect 

ymchwil ehangach sy’n ceisio arddangos y rhyng-gysylltiadau rhwng y drefn niwclear byd-

eang a’r ddynameg wleidyddol ‘genedlaethol’ neu ‘mewnol’. Dylai ysgolheigion sydd yn 

coleddu safbwyntiau beirniadol o’r drefn niwclear byd-eang barhau i dalu sylw i faterion sydd 

y tu hwnt i’r cwestiynau am ddiarfogiad a chynlluniau sydd ag un ateb mawr megis y Cytundeb 



Gwaharddiad, gan ddeall pan fo tueddiadau’r gymdeithas niwclear ryngwladol yn 

rhyngweithio â thechnoleg sifil a hanesion cenedlaethol sy’n cystadlu, y gall y ffin rhwng y 

‘byd eang’ a’r ‘lleol’ ddadelfennu’n llwyr. 

 

Mae’r erthygl hon yn addasiad o bapur a gyflwynwyd yng Nghynhadledd Flynyddol y 

BISA Grŵp Gweithio Trefn Niwclear Byd-eang, ‘Trefn Byd Niwclear: Gorffennol, 

Presennol a’r Dyfodol’, Coleg y Brenin, Llundain 4ydd Rhagfyr 2018. 
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Nid yw’r Dwyrain Canol mor neilltuol: 

Treftadaeth Westphalaidd, ymneilltuaeth Islamaidd a’r Drefn Byd Rhyddfrydol 

gan Agata Kusiak 

Myfyrwraig BA, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth 

Ebost: agk@aber.ac.uk 

 

Mae graddau amrywiol o hegemoni cymhleth y mae’r Gorllewin wedi ei gynhyrchu’n 

hanesyddol ac wedi’i gynnal hyd y dydd hwn, wedi’i gladdu’n ddwfn yng nghynrychiolaeth 

gwybodaeth a chanfyddiad cyffredin o sut yr ydym yn dueddol o edrych ar ranbarthau sy’n 

wahanol yn ddiwylliannol, ond sydd wedi cael eu dominyddu gan y Gorllewin yn hanesyddol, 

megis y Dwyrain Canol. Mae rhan gyntaf y papur yn ceisio trafod y gwreiddiau hanesyddol 

seciwlariaeth er mwyn archwilio ymhellach i’r berthynas rhwng crefydd a gwleidyddiaeth trwy 

lens moderneiddio, hunaniaeth Islamaidd a rôl y Gorllewin. Wedi hyn, fe fydd yn canolbwyntio 

ar y mater o ddemocratiaeth Islamaidd. Daw’r papur i gasgliad nad yw gwerthoedd megis 

cyfiawnder, cydraddoldeb, rhyddid, democratiaeth na chynhwysiad yn unigryw i’r drefn byd 

rhyddfrydol Gorllewinol nac yn arbennig o gynhenid i’r fframwaith seciwlar. O ganlyniad mae 

angen mwy o ymdriniaeth a thrafodaethau ôl-seciwlar o fewn yr astudiaeth o Gysylltiadau 

Rhyngwladol, lle mae seciwlariaeth yn parhau i fod yn nodwedd ddiffiniol o’r ddisgyblaeth.¹⁹ 

 Fel y nodwyd gan Edward Said, mae’r berthynas rhwng y Gorllewin a’r 

Dwyrain wedi esblygu fel perthynas o bŵer a dominyddiaeth.²⁰ Er hynny, tra bo 

cynrychiolaethau Dwyreiniol yn parhau i ddibynnu’n bennaf ar draddodiadau, trafodaethau, 

sefydliadau a chodau a dderbyniwyd yn gymdeithasol ar gyfer eu heffeithiau, nid yw 

imperialaeth wleidyddol Orllewinol mor unigryw i’r  

__________________                                                                                                                                                      

¹⁹ Mavelli, L., Petito, F. ‘The Postsecular in International Relations: An Overview’, Review 

of International Studies Association, 38 (2012), t. 931.                                                                                                                                                  

²⁰ Said, E. Orientalism (Llundain, Penguin, 2003), t. 5. 

 

 



Dwyrain Canol amorffaidd a heterogenaidd. Mae’r profiad o wladychu,  unbennaeth, 

yr ecsploetiaeth o adnoddau naturiol neu ymyrraeth dramor yng ngwleidyddiaeth ddomestig 

gwlad sy’n datblygu, ymysg ymdrechion i ryddfrydoli’r gymdeithas, a methiannau cyffredin o 

wneud hyn, hefyd yn cymryd lle yn rhannau eraill o’r byd. Wrth ystyried hyn, mae dulliau o 

ddadansoddi’r Dwyrain Canol o bersbectif neilltuaeth neu unigrywiaeth wedi cael ei orbrisio 

o fewn maes CRh ac erys yn annigonol i ddeall y ddeinameg sy’n gyrru’r cymdeithasau hyn 

a’r heriau maent yn eu hwynebu. Dyma pam mae’n amheus a all Islam ddamcaniaethol o 

bersbectif Gorllewinol ddarparu esboniad llawn o amrywiaeth anhygoel y Dwyrain Canol, ac 

mae’n amheus hefyd a ydym yn gallu deall y rhanbarth a’i gwleidyddiaeth heb gydnabod y rôl 

y mae crefydd bob amser wedi’i chwarae mewn llunio cymdeithasau, a chymaint y mae wedi 

cael ei esgeuluso gan CRh.  

 Mae gwreiddiau crefyddol seciwlariaeth yn dyddio yn ôl i’r Diwygiad 

Protestannaidd a ddaeth i ben gyda chyfres o ryfeloedd enwadol rhwng y Catholigion a’r 

Lwtheraniaid, o fewn yr Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd. Yn araf daeth yr egwyddor o curius 

rergio, eirus religio (ei deyrnas, ei grefydd) a ymddangosodd o ganlyniad i Cytundeb 

Augusburg 1555, i fod yn llwybr hanesyddol a arweiniodd at ffurfio ddiddordebau gwleidyddol 

Protestannaidd ac yn y pen draw at Gytundeb Westphalia 1648²². Gan hynny, nid yn unig y bu 

iddo nodi moment sefydlu’r system ryngwladol gyfoes yn seiliedig ar y cysyniad Judeo-

Gristnogol o sofraniaeth oedd yn gwahanu crefydd oddi wrth wleidyddiaeth y wladwriaeth yn 

swyddogol, ond yn bwysicach, rhoddodd cytundebau Westphalia gychwyn ar duedd i 

gyffredinoli honiadau damcaniaethol ac ymarferol, i gynrychioli niwtraliaeth, cydraddoldeb a 

chyfiawnder cymdeithasol y bu i’w goblygiadau atseinio a pharhau hyd heddiw. O ganlyniad, 

dylai Westphalia hefyd gael ei weld fel penderfyniad gwleidyddol iawn sydd mewn gwirionedd 

yn gwahanu categori crefydd oddi wrth wleidyddiaeth ac sydd wedi troi cefn ar ei rôl 

gadarnhaol yn namcaniaeth academaidd prif ffrwd a’r penderfyniadau gwleidyddol a 

wnaethpwyd 

_________________                                                                                                                                                                       

²¹ Halliday, F. Islam and the Myth of Confrontation (Llundain, I.B. Tauris, 2003), t. 215.                                                          

²² Philpott, D. ‘The Religious Roots of Modern International Relations’, World Politics, 52 

(2000), t. 207.                      

 



byth ers hynny.²³ Gan ddilyn dadansoddiad tebyg, mae Elizabeth Hurd yn gwahaniaethu ac yn 

dehongli dau amrywiad ar seciwlariaeth; lleygiaeth, sy’n cael ei ystyried fel ymgais i waredu 

crefydd oddi wrth wleidyddiaeth, a seciwlariaeth Jwdeo-Gristnogol, sy’n clymu’r potensial am 

seciwlariaeth i hunaniaeth radical, lleoliad daearyddol, a chefndir diwylliannol.²⁴ Erys y ddau 

ddehongliad yn arbennig o berthnasol yng nghyd-destun anorllewinol, gan gynnwys y Dwyrain 

Canol. Fel y dadleua Hurd, “in the Middle East i particular, secularism has served as a 

legitimizigng priciple for the suppression of local political authorities and practices. It has 

contributed to the attemps to ‘take possession’ of the Middle East in the name of a modern 

Western ideal.”²⁵ Felly, effeithiodd yr hyn a esblygodd i fod yn ymwybyddiaeth wareiddiedig 

gyfunol ar gysylltiad y Gorllewin a’i gwerthoedd seciwlar o dreftadaeth Judeo-Gristnogol. 

Fodd bynnag, nid yw Gorllewineiddio a moderniaeth union yr un peth, hyd yn oed os ydynt yn 

ffurfio’r prif bwynt cyfeiriad ar gyfer diwylliant a chrefydd sy’n hanesyddol ddominyddol.²⁶  

 Os dilynwn y rhesymeg yma, nid yw’n syndod deall felly bod y gyfundrefn Shah yn 

Iran, a gefnogwyd yn agored gan y pwerau Gorllewinol seciwlar ,wedi methu â darparu newid 

cymdeithasol i’r bobl, ond yn fwy na hynny bod Chwyldro Islamaidd 1979 yn gwasanaethu fel 

astudiaeth achos berthnasol o sut y cafodd rôl crefydd ei hesgeuluso a’i gwthio i ymylon wrth 

astudio CRh a phrosesau ffurfio polisi. Gellir dadlau hefyd bod cyfundrefn Shah wedi methu, 

am ei fod yn cynrychioli gwerthoedd oedd yn efelychiad o’r Dwyrain ac ar yr un pryd wedi 

dod yn adlewyrchiad o’r  

Dwyrain ei hun. Dywed Scott Thomas: “The saliency of religion in social and political life was 

supposed to decline with economic progress and modernization, and so the Iranian Revolution 

was 

________________                                                                                                                                                                       

²³ Hurd, E. ‘The Political Authority of Secularism in International Relations’, European 

Journal of International Relations, 10 (2004), t. 240.                                                                                                                                                                     

²⁴ Hurd, E. ‘The Political Authority of Secularism in International Relations’, European 

Journal of International Relations, 10 (2004), t. 241.                                                                                                                                                                              

²⁵ Hurd, E. ‘The Political Authority of Secularism in International Relations’, European 

Journal of International Relations, 10 (2004), t. 238.                                                                                                                                                                       

²⁶ Eisenstadt, S.N. ‘Multiple Modernities’, Daedalus, 129 (2000), t. 3. 

 



from the beginning interpreted as a reactionary ad fundamentalist response to modernization 

and Westernization.”²⁷ Er nad diben yr erthygl hon yw astudio beth yw achosion a 

goblygiadau'r Chwyldro Islamaidd, mae’r enghraifft yma’n darlunio rôl cyfnerthu crefydd o 

fewn y gymdeithas Iranaidd a arweiniodd at ddymchwel y gyfundrefn hynafol. 

 Gwelir rôl unol debyg i grefydd yng nghyd-destun mudiad “Solidarnosc” pobl gwlad 

Pwyl fel ymateb i’r unbennaeth gomiwnyddol oedd wedi creu ynysiad geo-wleidyddol a 

cynhaliwyd gan yr Undeb Sofietaidd am ddegawdau.²⁸ Yn y cyd-destun yma, gweitherdodd 

Catholigiaeth fel grym a fu’n gymorth i ddarparu newid cymdeithasol a gwleidyddol – newid 

a gyrhaeddodd benllanw yn 1989 gyda chwymp comiwnyddiaeth a’r llen haearn. Felly, daeth 

crefydd yn gonglfaen i wrthsefyll gelyniaethu’r unigolyn a thotalitareiddio cymdeithas oedd 

wedi cyfrannu at gynnal hunaniaeth ddiwylliannol Bwylaidd oedd wedi ei gwreiddio yn ddwfn 

yn ei thraddodiadau Judeo-Gristnogol, cymaint ag y gwnaeth Islam yn y Diwygiad Islamaidd 

yn 1979, yn erbyn yr ymgais i Orllewineiddio. Gellir dadlau yn y ddau achos, er gwaethaf eu 

lleoliadau geo-wleidyddol pellennig, bod profiadau hanesyddol gwahanol, sydd wedi llunio eu 

systemau gwleidyddol a’u diwylliant gwareiddiedig amrywiol, yn dod ar dermau moeseg a 

sylfeini diwylliannol crefydd. Gall hyn ddarparu gwreiddiau diwylliannol chwyldroadol, sy’n 

cael effaith allweddol ar y math o weithred wleidyddol sy’n digwydd.²⁹ O safbwynt hyn, nid 

yw Islam mor unigryw ychwaith.  

 Er cymaint yr esgeuluswyd rôl crefydd mewn cysylltiadau rhyngwladol, boed yn 

gynnydd a llwyddiant y Chwyldro Islamaidd yn 1979 neu ymosodiadau 9/11, erys y dimensiwn 

rhyngwladol yn 

_________________                                                                                                                                                               

²⁷ Thomas, S. The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International 

Relations. The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century (Efrog Newydd, Palgrave 

MacMillan, 2005), t. 2.                                                       ²⁸ Thomas, S. The Global Resurgence 

of Religion and the Transformation of International Relations. The Struggle for the Soul of the 

Twenty-First Century (Efrog Newydd, Palgrave MacMillan, 2005), t. 5.                                                       

²⁹ Thomas, S. The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International 

Relations. The Struggle for the Soul of the Twenty-First Century (Efrog Newydd, Palgrave 

MacMillan, 2005), t. 7. 

 



elfen ganolog i’w hystyried wrth geisio dadansoddi’r Dwyrain Canol. Yn yr un modd, mae’n 

amhosib deall y rhanbarth yn iawn wrth ganolbwyntio ar Islam ac agweddau domestig yn unig, 

am ei fod yn dweud wrthym ychydig iawn am ysgogiad democrataidd gwan neu dreftadaeth 

awdurdodaeth ar hyd y byd Arabaidd. I’r Dwyrain Canol, mae’r profiad o wladychu Ewro-

ganolog, yr heriau o globaleiddio ac ymyrraeth yr UDA yn y rhanbarth oll yn creu ystod 

sylweddol o ffactorau sydd llawn or bwysig i’w hystyried ag yw materion domestig. O’r 

persbectif yma, mae echdyniad olew a nwy yn hanfodol i ddeall yr economeg wleidyddol sy’n 

gyrru’r Dwyrain Canol a’r anghydraddoldebau a grëwyd. Mae’r sefydliad sy’n cynrychioli 

Gwledydd Allforio Petroliwm (OPEC), yn amcangyfrif bod y gronfa olew sydd yno yn 

cynnwys dros 65% o gyfanswm olew'r byd.³⁰ O ganlyniad, gwna wleidyddiaeth olew yng 

ngwledydd sydd â chyfoeth o adnoddau naturiol megis Saudi Arabia, Kuwait, Iraq neu’r Aifft 

yn rhentwyr yn bennaf, felly’n wladwriaethau bregus sydd â thuedd at lywodraethau 

awdurdodol. Pan cyfunir hyn â nawdd rhyngwladol, yn bennaf gan yr UDA a’r Deyrnas 

Unedig, i’r cyfundrefnau lleol a’u byddin fel y ceir yn yr Aifft, neu deulu brenhinol Saudi 

Arabia, mae’r gwendid yma tuag at arweinwyr awdurdodol yn cynyddu, gan achosi i 

wrthwynebwyr democrataidd fethu yn eu hymdrechion i ddymchwel y gyfundrefn hynafol. 

Fodd bynnag, nid yw ecsbloetio adnoddau naturiol a gwleidyddiaeth olew yn unigryw i’r 

Dwyrain Canol ychwaith. Lleolir cronfeydd olew mwyaf y byd yn Venezuela ac mae’n 

cynrychioli 85% o ddeunyddiau crai’r rhanbarth ac fe’i ceir yng ngwledydd eraill yn America 

Ladin hefyd.³¹ Fel yn y byd Arabaidd, erys y diwydiannau echdynnu yno yn ffynhonnell 

barhaus o wrthdaro domestig rhwng poblogaethau lleol a chyfundrefnau awdurdodol. 

Ymhellach, daeth gwleidyddiaeth yma law yn llaw â chrefydd unwaith eto. Dadleua El-Fatih: 

“Secularism has been an nevitable product of colonialism. It has been used to legalize 

authoritarianism and absolutism.”³² 

________________                                                                                                                                                                  

³⁰ Milton-Edwards, B. Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge, Polity Press, 

2018), t. 88.                  

³¹ Ortiz, G. ‘Latin America Holds One Fifth of World's Oil’, Al-Jazeera, 16 July 2011 

[Erthygl]. Ar gael yn: 

https://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/07/201171613719358164.html [Cyrchwyd 

5 Rhagfyr 2018].                                     

³² El-Fatih, A.S. ‘Islam, Secularism and Democracy: The Predicament of Contemporary 

Muslim Polities’, Intellectual Discourse, 12 (2004), t. 216. 



 

Yn y cyd-destun yma, mae Gorllewineiddio a’i gwerthoedd seciwlar yn darparu synnwyr ffug 

o foderniaeth ac ni ddylai’r mwyafrif o arbenigwyr CRh ei ystyried yn holl bwysig ar gyfer 

trawsnewidiad llwyddiannus i ddemocratiaeth mewn cymdeithasau Moslemaidd. Fel arall, fe 

fyddai’n methu am un rheswm amlwg. Mae’r model Gorllewinol o ddemocratiaeth yn seiliedig 

ar fodel Ewroganolog o ryddfrydiaeth lle mae dehongliad o’i egwyddorion craidd yn dibynnu’n 

helaeth ar wreiddiau Jwdeo-Gristnogol a rhagdybiaethau sy’n gyffredin i’r hollfyd Noda 

Haynes a Ben-Portat “(...) societies can become more secular or display trends, while state 

institutions remain bound to religious norms (like in Morocco) or becoe more religious while 

states remain, or attempt to rain, secular in various ways (like in Turkey)”.³³  

 Gan hynny, yr hyn sy’n parhau’n gyffredinol yw’r dyhead dynol am gyfiawnder a 

rhyddid. O’r persbectif yma, erys Islam yn gydnaws â safonau Gorllewinol o ddemocratiaeth. 

Yr hyn sy’n eu gwneud yn wahanol yw eu hagwedd at sut mae’r gwerthoedd yn cael eu 

dehongli. Creodd y Gorllewin duedd parhaus am eithriadolrwydd ei hun – euogfarn a 

gefnogwyd gan ysgolheigion megis Samuel Huntington sydd yn gwahanu’r hyrwyddiant o 

werthoedd gwleidyddol Gorllewinol (hawliau dynol a democratiaeth) oddi wrth weddill y byd 

fel rhywbeth sy’n unigryw i greadigaeth gwareiddiad Gorllewinol. Mae hefyd yn disgrifio eraill 

(yn enwedig gwareiddiad Islamaidd) fel “the greatest threat to world peace, and an 

International order”.³⁴ Gellir dadlau, petai mwy o ddamcaniaethwyr CRh yn tynnu sylw at 

wreiddiau ontolegol y cysyniadau a ddadansoddwyd yn y gweithiau efelychol-ddwyreiniol 

maent yn eu cynhyrchu, megis “The Clash of Civilizations (...)” gan Huntington, byddai 

amheuaeth o’r diwedd am wreiddiau’r canfyddiad cyffredin yma o drefn byd .Ni fyddai 

gwerthoedd dynol cyffredin byd-eang megis cyfiawnder a rhyddid yn cael canfod fel rhywbeth 

sy’n gynnyrch  

__________________                                                                                                                                                               

³³ Haynes, J., Ben-Porat, G. ‘Globalisation, Religion and Secularisation – Different States, 

Same Trajectories?’, Totalitarian Movements and Political Religions, 11 (2010), t. 129.               

³⁴ Huntington, S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Llundain, 

Simon & Schuster, 2002), t. 321. 

 

 



unigryw o hanes y Gorllewin. Mae Said yn gywir yn nodi: “(...) without examining Orientalism 

as a discourse one cannot possibly understand the enormously systematic discipline by which 

European cultur was able to manage – and even produce – the Orient politically, sociologically, 

militarily, ideologically, scientifically, and imaginatively during the post-Enlightnement 

period.”³⁵ Mae’r ddelfryd Islamaidd o’r wladwriaeth yn ystyried y cysyniad o ‘gyfiawnder’ fel 

ei gwerth allweddol ac o ganlyniad daw trefn foesol yn sylfaen i ddemocratiaeth Islamaidd. 

Mae’r cysyniad o shura (ymgynghoriad arweinydd), ijtihad (bwriad y gyfraith sy’n golygu 

rhesymoli annibynnol) ac ijma (consensws) yn tarddu o’r Quran gymaint ag y mae 

egwyddorion democratiaeth ryddfrydol Gorllewinol yn tarddu’n ontolegol o’r Beibl, er 

gwaethaf yr ymhoniadau seciwlar a gychwynnwyd gan y drefn byd Westphalaidd. Dadansodda 

Mavelli a Petito: “Nid yw Islam yn groes i ddemocratiaeth, yn hytrach maent yn rhannu nifer 

o nodweddion cyffredin sy’n creu sylfaen cadarn ar gyfer tir cyffredin lle caiff buddion eu 

cyfnewid, diddordebau cyffredin eu gwireddu, a lle caiff fformiwla ar gyfer cydfodoli ei 

chanfod.”³⁶ 

 Nid yw’r Dwyrain Canol mor neilltuol, unwaith yr ymwrthodwn â’i ddadansoddi trwy 

ystod o labeli, sy’n cael eu cysylltu â’r Gorllewin yn aml, ac sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn 

yn nisgwrs Dwyreiniaeth. Yn hytrach, y mae’n rhanbarth amrywiol iawn, sydd â’i diwylliant 

Islamaidd ei hun a’i hunaniaethau heterogenaidd, sy’n amrywio o boblogaeth fwyafrifol Shi’a 

yn Iran, teulu brenhinol Wahhabi yn Nheyrnas Saudi Arabia, lleiafrifoedd Cwrdaidd yn Irac, 

Twrci a Syria, gyda’i llywodraeth a arweiniwyd gan yr Alawi o deulu Al-Assad, i boblogaeth 

fwyafrifol Swni yn yr Aifft a thu hwnt. Fel y cydnabydda Erin Wilson, mae crefydd bob amser 

wedi bod yn bresennol yng ngwleidyddiaeth a’r byd gwleidyddol, ond mae ei ddylanwad wedi 

cael ei amlygu a’i ddehongli mewn sawl ffordd.³⁷ 

________________                                                                                                                                                                
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³⁷ Wilson, E. After Secularism: Rethinking Religion in Global Politics (Efrog Newydd, 

Palgrave MacMillan, 2012), t. 20. 

 

 



Yn anochel, mae yna oblygiadau gwleidyddol a chymdeithasol difrifol i grebwylliadau o’r 

Dwyrain Canol ac Islam fel hanfod homogenaidd. Fodd bynnag, nid dim ond mewn perthynas 

ag Islam yn unig mae adlachiadau crefyddol yn berthnasol. Mae rôl ddiffiniol crefydd yn y byd 

gwleidyddol wedi cael ei hesgeuluso gan ddamcaniaeth CRh a gwneuthurwyr polisi ar draws 

y byd, gan gyfrannu at y cynnydd mewn llywodraethau poblyddol yn Ewrop, gan ei fod yn 

cysylltu crefydd ag union hanfod yr hil ddynol. Gellir dod i gasgliad bod camddehongliadau 

hanesyddol cyffredin rhwng y Gorllewin dominyddol ac Islam sydd wedi arwain yn y pen draw 

at atgynhyrchu ystrydeb, wedi achosi gelyniaeth wleidyddol ddwyochrog. Mae, angen 

ailgynllunio ontolegol yn nisgyblaeth CRh fel man cychwyn i ddatrys hyn. Yn hanesyddol, 

erys seciwlariaeth fel disgwrs yn gysyniad Dwyreiniaethol ac fe aeth moderniaeth seciwlar yn 

hesb, gan ei fod yn brin o effeithlonrwydd strwythurol. Fel y noda Jürgen Habermas, yr her 

nawr yw “how one can assimilate the semantic legacy of religious traditions without effacing 

the boundary between the universes of faith and knowledge.”³⁸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________                                                                                                                                                                 

³⁸ Mavelli, L., Petito, F. ‘The Postsecular in International Relations: An Overview’, Review of 

International Studies Association, 38 (2012), t. 936. 
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 Mae 2018 yn nodi canmlwyddiant rhoi’r bleidlais i ferched, ac 19 mlynedd ers y 

bleidlais gyffredinol.³⁹ 

 Tra bo llai wedi cael ei ysgrifennu am gefnogwyr Cymreig, Albanaidd a Gwyddelig y 

mudiad dros y bleidlais, gellir dadlau bod Undeb Cenedlaethol i Gymdeithasau Pleidlais i 

Ferched (NUWSS) ac Undeb Cymdeithasol a Gwleidyddol Merched (WSPU), ymysg grwpiau 

eraill, wedi ceisio hyrwyddo achos y bleidlais i ferched fel safbwynt oedd yn cael ei harddel 

ym mhob un o’r pedair gwlad, mae sawl awdur wedi dweud bod mudiadau Pleidlais i Ferched 

‘Prydeinig’ a ‘Seisnig’ yr un peth yn sylfaenol oherwydd bod y mwyafrif o’r grwpiau a oedd 

yn cefnogi pleidlais merched, hyd at 1922 yn cael eu harwain gan ferched Lloegr.⁴⁰ Fy amcan 

yn yr erthygl hon yw esbonio cyfraniad aelodau Cymreig i fudiad y bleidlais, esbonio sut y 

maent yn wahanol, ond eto yn llawn haeddu cymaint o’n sylw â’u cymheiriaid Seisnig. 

Canolbwyntia nifer o haneswyr ar gyfraniad teulu Pankhurst, Millicent Fawcett ac efallai hyd 

yn oed Elizabeth Garret Anderson.⁴¹ At ddibenion yr erthygl hon, byddaf yn canolbwyntio ar 

fudiad y bleidlais o c.1890–1928.  

 Mae Christine Bolt wedi dadlau bod mudiad y bleidlais, mewn sawl ystyr, yn ‘estron’ 

i ferched Cymru. Nid oedd cymaint o ferched mewn cyflogaeth oedd yn rhoi tâl, sy’n golygu 

nad oedd y dadleuon a wnaed gan fudiad y bleidlais, megis y ddadl ynghylch eu hamodau 

gwaith, yn  

__________________                                                                                                                                                         

³⁹ Krista Cowman, Women’s Suffrage Campaigns in Britain, Women’s History Review, ix 

(2002), t. 819 & Harold L. Smith, The British Women’s Suffrage Campaign 1866-1928 

(Harlow, 1998), tt. 105-6                                                                     

⁴⁰ Kirsti Bohata, ‘’For Wales, See England?’ Suffrage and the New Woman in Wales’, 

Women’s History Review, xi (2002), t. 643 & Angela V. John, Turning the Tide: The Life of  



berthnasol i’w bywydau.⁴² Yn ychwanegol at hyn, dadleua June Hannam fod syniadau mudiad 

y bleidlais yn fwyaf poblogaidd ymysg merched Seisnig dosbarth-canol oedd wedi symud i 

ardaloedd arfordirol a diwydiannol yn Ne-ddwyrain Cymru.⁴³ Nid yw hyn yn wir ym mhob 

achos gan fod Amy Dillwyn ac Elizabeth Andrews ill dwy yn etholfreintwyr amlwg a aned yng 

Nghymru, ac a gafodd eu magu mewn ardaloedd diwydiannol; cred onest Dillwyn, a oedd yn 

berchennog ar weithiau sinc ei theulu, oedd y byddai’r bleidlais helpu ei gweithlu benywaidd, 

gwella eu hamgylchiadau a rhoi iddynt eu llais eu hunain. Roedd Dillwyn fwy na thebyg yn 

gywir, oherwydd parhaodd mudiad y bleidlais i dyfu ar draws De Cymru ac roedd gan 

Cymdeithas Pleidlais Merched Caerdydd a’r Cyffiniau (CDWSS) yr aelodaeth fwyaf y tu allan 

i Lundain, â chyfanswm o 1,200 erbyn 1913.⁴⁵ Yr unig wahaniaeth rhwng y mudiad Cymreig 

a mudiadau eraill oedd bod etholfreintiaeth yn hwyr yn dechrau cynyddu yng Nghymru. Nid 

oedd gan Cymdeithas Etholfraint Ceidwadol ac Undebol Merched Cymru (CUWFA), y fath 

draddodiad sefydledig neu arwydd o bleidleisio benywaidd yn nyddiau cynnar etholfraint 

fenywaidd c.1867, o’i gymharu â’r Alban ar ffurf Lady Balfouror, Lloegr trwy Millicent 

Flawcett, ac o ganlyniad cymerodd yn hirach i fagu .⁴⁶ Er hynny roedd llawer o’r deisebau’r un 

fath unwaith iddo gydio ymysg y rhai a oedd yn byw mewn ardaloedd diwydiannol.  

 Roedd mudiad y bleidlais Gymreig yn wahanol i fudiad y bleidlais Seisnig yn y cyfnod 

yn union cyn cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd diwygwyr Cymreig yn fwy tueddol i fod 

yn etholfreintwyr nac yn swffragétiaid. Roedd etholfreintwyr yn fwy tueddol i ddefnyddio 

dulliau cyfreithlon i sicrhau bod merched yn cael y bleidlais, er gwaethaf yr holl amser a 

gymerai i’w gael, neu faint bynnag o weithiau y caent eu rhwystro gan ASau gwrywaidd. 

Roedd eu dulliau yn cynnwys 

____________________                                                                                                                                                  
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lobïo ASau, gorymdeithiau heddychlon, a gwneud areithiau i ddarbwyllo.⁴⁷ Roedd y 

swffragetiaid yn fwy rhyfelgar; defnyddient ddulliau mwy radical ac ymosodol i gael y 

bleidlais, gan ddefnyddio dulliau anghyfreithlon ar adegau megis tarfu ar ddulliau o gyfathrebu, 

taflu eu hunain o flaen ceffyl, ac ymprydio er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i’r achos a allai eu 

helpu i ennill cefnogaeth yn y gobaith y gallent berswadio pobl i newid eu meddwl er mwyn 

galluogi merched i gael y bleidlais.⁴⁸ Credai’r swffragetiaid bod defnyddio dulliau sefydliadol 

yn dod yn gynyddol ddi-werth oherwydd eu bod yn parhau i gael eu gorchfygu gan 

ddefnyddio’r dulliau hynny. Roedd yr etholfreintwyr yn boblogaidd yn Lloegr, ond yn fwy 

poblogaidd yng Nghymru gan eu bod yn defnyddio dulliau cyfansoddiadol. Roedd y Cymry 

yn adnabyddus am eu cefnogaeth i’r blaid Ryddfrydol, ac roedd David Lloyd-George, y 

Canghellor y Trysorlys o Gymru mewn llywodraeth ryddfrydol a etholwyd yn 1906, yn arwr 

Cenedlaethol Cymru o ryw fath.⁴⁹ Roedd safbwynt negyddol yr WSPU tuag at Lloyd-George 

yn eu gosod ar lwybr i ennill llai o gefnogaeth yng Nghymru nac yn Lloegr.⁵⁰ Roedd Christabel 

Pankhurst yn amheus o Lloyd-George ac yn meddwl ei fod yn rhywfaint o ragrithiwr. Yn 

allanol, fe ymddangosai i fod yn gefnogol i bleidlais merched, ond credai hi mai twyll oedd 

hyn, a’i fod yn gyfrinachol yn ceisio rhwystro merched rhag cael y bleidlais, gan alw aelodau’r 

WSPU yn “ffyliaid” mewn llythyr at ei frawd, William ac wedi cydymffurfio â phenderfyniad 

Asquith i beidio â chaniatáu ail ddarlleniad o’r Bil Cymodi 1910.⁵¹ Mae’r gwahaniaeth yma o 

farn wleidyddol yn rhoi mudiadau’r bleidlais yng Nghymru a Lloegr benben â’i gilydd yn syth. 

Roedd ganddynt strategaethau gwahanol ynghylch sut i gyflawni’r bleidlais, a pha unigolion i 

ymddiried ynddynt. Roedd yr etholfreintwyr yng Nghymru yn  

__________________        

⁴⁶ Mitzi Auchterlonie, Conservative Suffragists: The Women’s Vote and the Tory Party 

(Llundain, 2007), p.t & Janet Howarth, Dame Millicent Garrett Fawcett, Oxford Dictionary 

of National Biographies (4ydd Hydref 2007), https://doi.org/10.1093/ref:odnb/33096 

cyrchwyd 7/12/18                                                                    

⁴⁷ Draisey, Welsh Women, t. 143                                   

⁴⁸ Deirdre Beddoe, Margaret Haig Thomas, suo jure Viscountess Rhondda, Oxford Dictionary 

of National Biographies, (28ain Mai 2015), https://doi.org/10.1093/ref:odnb/36479 cyrhcwyd 

7/12/18, Vera Di Campli San Vito, Emily Wilding Davison, Oxford Dictionary of National 

Biographies (3ydd Ionawr 2008), https://doi.org/10.1093/ref:odnb/37346 cyrchwyd 7/12/18, 

Kent, Sex & Suffrage in Britain, t. 199 & Liz McQuistion, Suffragettes to She-Devils:  



fwy tueddol o roi eu ffydd yn Lloyd-George oherwydd y blaid yr oedd yn perthyn iddi. 

Addawodd Undeb Cymreig Cymdeithas Ryddfrydol y Merched (WUWLA), a oedd ag 

uchafswm o 9,000 o aelodau yn 1895, i gysylltu â merched am yr hawl i bleidlais, yn ogystal 

â’r Hunanlywodraeth, tra bo’r Pankhursts ychydig yn fwy amheus.⁵² Roeddent wedi cael eu 

siomi gan wleidyddion ychydig yn ormod o weithiau o’r blaen; i bob pwrpas bob tro ers i John 

Stuart Mill geisio rhyddfreinio merched o dan yr un amodau â dynion ar yr ail bil diwygio trwy 

newid ffurf yr iaith ynddo o ‘ddynion’ i ‘bobl’, ac yr oeddent wedi cael eu gadael y tu allan i’r 

cylchoedd oedd yn gwneud penderfyniadau. Roeddent yn amharod i ddibynnu ar wleidydd 

arall a ymddangosai i fod yn gwneud y gwrthwyneb i’r hyn yr oedd yn ei ddweud. Felly, roedd 

yna wahaniaeth yma rhwng y mudiadau cenedlaethol oherwydd y modd yr oeddent yn dewis 

ymgyrchu dros gael y bleidlais a phwy oeddent yn rhoi eu hymddiriedaeth ynddo. 

 I ychwanegu at hyn, gellir dadlau bod mudiad y bleidlais yng Nghymru ar ôl y Rhyfel 

Byd Cyntaf mewn gwirionedd yn fwy radical na mudiad y bleidlais yn Lloegr. Daeth Is-iarlles 

y Rhondda – a oedd yn un o aelodau Cymreig mwyaf nodedig o’r WSPU, ac a oedd wedi cael 

ei charcharu am roi blychau post ar dân – yn aelod mwyaf amlwg mudiad y bleidlais, ar ôl i 

Fawcett ymddiswyddo o’i rôl fel arweinydd yr NUWSS oherwydd ei henaint, ac roedd 

Emmeline Pankhurst hefyd wedi bod yn cymryd llai a llai o gyfrifoldebau am reswm tebyg.⁵³ 

Yn 1922, Is-Iarlles Rhondda sylfaenodd ac a gadeiriodd Grŵp y Chwe Phwynt i weithio dros 

ddiwygiadau ffeministaidd, gan geisio sicrhau bod gan famau hawliau i weld eu plant a 

gweithio tuag at ryddfraint gydradd, a gosod y Pwyllgor Ymgyrch Hawliau Gwleidyddol 

Cydradd EPRCC) yn 1926 i sicrhau hyn; fe’i cyflawnwyd yn 1928.⁵⁴ Yn ogystal â’r cynnydd 

yn natur radicalaidd ym mudiad y bleidlais Gymreig oherwydd y lleihad yn y  

______________                 

Women’s Liberation and Beyond, (Llundain, 1997), t. 25                                                ⁴⁹ 

Auchterlonie, Conservative Suffragists, t. 105 & Emyr Price, David Lloyd-George, (Cardiff, 

2006), t. 195 50 Bolt, ‘The ideas of British suffragism’, t .48 (Aberystwyth, 2010), tt. 146-7 

& Kent, Sex & Suffrage in Britain, tt. 199-200                                                                                                                                                                                                            

⁵ᴼ Bolt, ‘The ideas of British suffragism’, t. 48                                                                                                                                       

⁵¹ J. Graham Jones, David Lloyd-George and Welsh Liberalism, (Aberystwyth, 2010), tt. 146-

7 & Kent, Sex & Suffrage in Britain, tt. 199-200                                                                                                                                    

 



mudiad pleidlais radical yn Lloegr, roedd hefyd y ffaith bod y Rhyddfrydwyr, gan gynnwys 

Lloyd-George, wedi siomi merched trwy beidio â rhoi pleidlais i ferched o dan yr un amodau 

â dynion yn 1918.⁵⁵ Fe wnaeth yr anfodlonrwydd yma annog pobl i droi at y Blaid Lafur, pobl 

oedd wedi bod yn ymgyrchu dros y bleidlais i ferched ar amodau cydradd a hunanlywodraeth 

ers i Keir Hardie arwainy Blaid Lafur, ac roedd hynny cyn y Rhyfel Byd Cyntaf; cafodd Hardie 

gymorth i ymgyrchu gan y Pankhursts cyn ei ethol ym Merthyr Tudful yn 1916.⁵⁶ Achosodd 

hyn ddicter ledled y DU oherwydd yr oedd Hardie yn AS lleol yn ne Cymru, yn agos i sffêr 

dylanwad Is-iarll y Rhondda. Am fod Rhondda wedi cael ei hysbrydoli gan y Pankhurts, gwelai 

mai ei thasg oedd cwblhau’r hyn yr oeddent hwy wedi ei gychwyn.⁵⁷ Dengys hyn gynnydd 

mewn radicaliaeth Gymreig mewn perthynas â mudiad y bleidlais yn Lloegr, er mwyn sicrhau 

bod merched ar draws y Deyrnas Unedig gyfan wedi gallu pleidleisio ar yr un amodau â dynion; 

mae yna awgrym nad oedd swffragetiaid ac etholfreintwyr Saesnig wedi cwblhau eu tasg. 

 Fel y dywedais yn y cyflwyniad, cafodd haneswyr eu beirniadu am or-bwysleisio’r 

cyfraniad Saesnig i fudiad y bleidlais Brydeinig.⁵⁸ Tyfodd mudiad y bleidlais wreiddiau yn 

Lloegr ac yn yr Alban yn gynharach nac y gwnaeth yng Nghymru, ond er ei fod yn hwyr i 

gydio yng Nghymru, roeddent hwy hefyd eisiau cael math eu hunain o etholfreintiaeth, a oedd 

yn cynnwys arddel credoau rhyddfrydol, etholfreintaidd yn gynharach nac yn Lloegr oherwydd 

iddynt fod yn ymfalchïo yn Lloyd-George ychydig yn hirach, cyn dod yn fwy radical.⁵⁹ Ond 

nid oedd yr un wlad yn arbennig o genedlaetholgar ynghylch mudiad y bleidlais, ac roedd pob 

rhan o fudiad y bleidlais am i ferched gael y bleidlais ar amodau cydradd i bawb yn y Deyrnas 

Unedig ac Iwerddon; y cyfan oedd yn wahanol  

_______________                   

⁵²Draisey, Welsh Women, t. 141                                                                                                                                                 

⁵³Smith, British Women’s Suffrage, t. 108, Janet Howarth, Dame Millicent Garrett Fawcett, 

Oxford Dictionary of National Biographies, (4ydd Hydref 2007), 

https://doi.org/10.1093/ref:odnb/33096 cyrchwyd 7/12/18 & June Purvis, Emmeline 
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https://doi.org/10.1093/ref:odnb/33096 cyrchwyd 7/12/18                                                                                                    
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⁵⁶ Ryland Wallace, The Women’s Suffrage Movement in Wales 1866-1928, (Cardiff, 2009), t. 
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oedd eu bod yn arddel credoau gwahanol ar adegau gwahanol oherwydd y maint y diwydiant 

yr oedd ganddynt ym mhob gwlad ac oedran eu harweinwyr ar y pryd, pan ddechreuodd 

menywod gael y bleidlais yn 1918 – ac i ba raddau yr oeddent yn credu gallai’r Blaid 

Ryddfrydol ddod â newid ar droed.        
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Yr Her o Genedlaetholdeb: Sut Esblygodd Rhethreg Hunaniaeth Genedlaethol Trwy’r 

Ganrif Ddiwethaf (1918-2018)?                                                                                            
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MA mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth 

Ebost: kipogorzelska@gmail.com 

Cyflwyniad 

 Nid yw gwrthdaro a heriau byd-eang yn ymddangos o unman. Maent bob tro yn faterion 

cymhleth na ellir eu crynhoi i achos unigol neu wreichionyn cychwynnol unigol. Fodd bynnag, 

maent fel arfer wedi eu gwreiddio yn hanes a pherspectifau cymdeithasol. Gall yr hyn y mae 

cymdeithasau’n ystyried i fod yn ‘eu hunain’ gael ei herio weithiau ac mae’r cysyniad yna o 

ddal gafael ar feddiant dros rywbeth, er enghraifft lle, traddodiad neu syniad cyfan am 

hunaniaeth ddiwylliannol, yn gallu creu gwreichionyn sy’n creu her, a hynny yn aml nid yn 

unig yn lleol ond yn fyd eang. Heb amheuaeth, nid yw cenedlaetholdeb yn ffenomenon 

newydd. Yn ogystal, nid yw’n her y gellir ei hystyried yn sefydlog. Mae’n newid ac yn esblygu. 

Yn union fel gwrthdaro byd-eang, nid yw cenedlaetholdeb yn bodoli mewn gwacter, ond yn 

hytrach mae’n ideoleg sydd wedi’i seilio ar ddiwylliant a thraddodiad ynghyd â chred yn eu 

goruchafiaeth. Gall cwestiwn treftadaeth gael ei blethu’n hawdd i’r rhethreg yma am ei fod yn 

perthyn i gof torfol a’r gwerth y maent yn priodoli ‘i’w hunain’. Felly, er y bydd ffocws y papur 

hwn ar heriau cenedlaetholdeb, rhaid i dreftadaeth aros yn agwedd bwysig o’r drafodaeth yma. 

 Bydd y traethawd hwn yn dadansoddi esblygiad cenedlaetholdeb, fel her mewn 

materion rhyngwladol trwy gydol y ganrif ddiwethaf, mewn ymgais i ddarganfod y tueddiadau 

gwaelodol, ac i fwrw rhywfaint o oleuni ar sut y mae’r heriau yma wedi effeithio ar faterion 

byd-eang. Dewiswyd Gwlad Pwyl fel astudiaeth achos gwerthfawr mewn perthynas a 

chenedlaetholdeb fel bygythiad i gyfanrwydd yr Undeb Ewropeaidd am ei fod yn darparu 

mewnwelediad i’r rhanbarth Canolbarth / Dwyrain Ewrop a’r pryderon diweddar am gynnydd 

mewn poblyddiaeth ar hyd ffin ddwyreiniol yr UE, yn ogystal â phryderon y gallai cenhedloedd 

eraill ddilyn ôl traed Brexit. Yn ogystal, mae 2018 yn nodi canrif o annibyniaeth Gwlad Pwyl, 

gan ganiatáu astudiaeth drylwyr o’r cyfnod. 

 



 Yn gyntaf, bydd yr ysgrif hon yn archwilio’r cysyniad o genedlaetholdeb a sut y mae’n 

cysylltu â’r cysyniad o dreftadaeth, cyn symud ymlaen i archwilio’r heriau y mae 

cenedlaetholdeb yn ei harddangos mewn perthynas â materion rhyngwladol a’r UE. Yn ail, 

ymgeisia’r ysgrif i adnabod sut y mae teimladau cenedlaetholgar wedi newid yng Ngwlad Pwyl 

ers y cyfnod rhyng-ryfel trwy’r Ail Ryfel Byd, gan symud ymlaen i archwilio’r cyfnod 

Comiwnyddol ar ôl ei dymchwel, â democratiaeth gynyddol a nodwyd gan fynediad gwlad 

Pwyl i’r UE ac yn olaf, bydd yr ysgrif yn cymryd i ystyriaeth y sefyllfa bresennol. 

Y cysyniad o ‘genedlaetholdeb’, ‘treftadaeth’ a’r cwestiwn o her byd-eang 

   Tra gall rywun ddarganfod sawl diffiniad o genedlaetholdeb, ystyrir mai dehongliad 

Ernest Gellner sydd wedi cael y dylanwad ysgolheigaidd mwyaf sylweddol ar y drafodaeth. 

Yn ôl Gellner, ‘Nationalism is primarily a political principle, which holds that the political and 

the National unit should be congruent’ (2006: 1). Felly, gallwn weld bod y pwyslais yn niffiniad 

Gellner wedi’i leoli ar y cysyniad gwleidyddol o genedlaetholdeb, sy’n golygu bod y teimlad 

yma yn gysylltiedig iawn i’r cysyniad o genedl-wladwriaeth fodern, a ellir ei hadnabod fel 

cysondeb neu fan cyfarfod rhwng y gwleidyddol a’r cenedlaethol. Mae torri’r egwyddor yma 

yn creu teimlad o anghydfod a gellir cael boddhad trwy weithredu’r egwyddor (Gellner, 2006: 

1). Mewn geiriau eraill, gall egwyddorion cenedlaetholgar gael eu cyflawni orau pan mae 

ffiniau gwladwriaethol yn cwmpasu cenedl gyfan, heb ei chymysgu â phobl dramor. 

 Yn ôl y Geiriadur a Thesawrws Boced Rhydychen mae treftadaeth yn ‘gwerthfawrogi 

pethau megis adeiladau hanesyddol, a etifeddwyd o sawl cenhedlaeth flaenorol’ tra’n cyfeirio 

at gyfystyron megis ‘traddodiad’, ‘diwylliant’ neu ‘linach’ (Hawker, 2008: 341). Felly, nid 

yw’r cysylltiad rhwng treftadaeth a chenedlaetholdeb yn gwbl glir ar yr olwg gyntaf. Fodd 

bynnag, os edrychir ar y diffiniad yma o bersbectif gwahanol, a gofyn y cwestiwn ‘wedi’i 

werthfawrogi gan bwy?’ gellir casglu bod yna grŵp o bobl sydd yn ffynhonnell i’r gwerth yma. 

Gall rhywun ddod i gasgliad bod y grŵp yma yn gallu bod yn genedl. Mewn trafodaeth am 

genedlaetholdeb, mae Eriksen yn adnabod cenhedloedd fel ‘ideological constructions seeking 

to forge a link between (self-defined) cultural group ad state, and that they create abstract 

communities of a different order from those dynastic states or kingship-based communities 

which pre-dated them’ (2010: 120). Yn yr un modd, gallwn adnabod y grŵp yma fel cenedl am 

ei fod wedi’i ddiffinio mewn modd cyfystyrol i ddiwylliant. Gall ddiwylliant, felly, ddod yn 

ffactor wrth gyflawni neu’n dorri’r egwyddor genedlaetholgar, er enghraifft pan mae safle 

hanesyddol gwerthfawr y tu allani i ffiniau’r wladwriaeth. 



Gall torri egwyddorion cenedlaetholgar a’r ymdrech i’w cyflawni ddyn yn gwestiwn o her byd 

eang. Fel teimlad o anghydfod, gall ddod yn ffactor sy’n gyrru gwrthdaro o feintiau amrywiol, 

rhwng y ffrwgwd lleiaf a rhyfel. Yn ôl Harry Anastasiou ‘nationalism furnished an 

unprecedented basis for the collective legistimization of agression and violence as necessary 

instruments of National Policy’ (2007: 35). Nid oes rhaid edrych ymhell i ddarganfod nifer o 

enghreifftiau o pan arweiniodd teimladau cenedlaetholgar at wrthdrawiadau gwaedlyd sydd 

wedi gosod her i faterion rhyngwladol. Credir bod gwrthdrawiadau a daniwyd gan genedlaethol 

wedi bod yn symbol arwyddocaol o hanes Ewropeaidd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r 

ugeinfed ganrif, â’r Ail Ryfel Byd yn nodi’r enghraifft fwyaf dinistriol (Arts a Halmen, 

2005/2006: 70). Tra y byddai’n amhriodol i briodoli cenedlaetholdeb fel unig achos yr Ail 

Ryfel Byd, roedd heb amheuaeth yn ffactor cyfrannol pwysig a alluogodd iddo ddigwydd. Fel 

dywed Anastasiou “The absolutist and self-centred approaches of ethno-centric nationals, 

prevalent in nearly all European states, lagged behind the inter-natoinal and inter-societal 

interdependencies (...)’, sydd yn wyneb caledi economaidd, yn arwain at ryfel (2007: 34). Felly, 

gallwn weld bod cenedlaetholdeb yn parhau’n her i faterion byd-eang, o ystyried mai 

rhagosodiad y papur hwn yw bod cenedlaetholdeb yn gallu esblygu dros amser. Gadewch inni, 

felly, ystyried achos yr Undeb Ewropeaidd. Fel dyfais uwchgenedlaethol mae’n cwmpasu 

llawer o wladwriaethau a chenhedloedd ac yn gweithredu ar y rhagdybiaeth bod yna werthoedd 

cyffredin o fewn cymuned sy’n caniatáu ar gyfer undeb gymdeithasol-economaidd agos rhwng 

ei haelodau. Fodd bynnag, lluniwyd nifer o holiaduron a’r darganfyddiad amlwg yw bod 

preswylwyr yr UE yn adnabod eu hunain yn ôl eu hunaniaeth genedlaethol yn bennaf, ac fel 

Ewropeaid yn ail (Political Capital Policy Research and Consulting Institute, 2013: 3-5). Yn yr 

un modd, gallwn weld bod ymdeimlad cryf o roi blaenoriaeth i genedl yr unigolyn dros 

deimladau Ewropeaidd yn parhau, ac er nad yw teimladau Ewrosgeptif yn ffenomenon 

newydd, y mae o hyd yn rhoi pwysau ar integreiddiad anesmwyth yr UE, a thrwy hyn mae’n 

gosod her i faterion byd-eang modern. Mae aelodau Ewropeaidd o Ganolbarth a Dwyrain yr 

undeb wedi peri consyrn arbennig, gyda phoblyddiaeth a chenedlaetholdeb yn cynyddu yng 

ngwledydd fel Hwngari a Gwlad Pwyl. 

Canrif o Wlad Pwyl a chanrif o genedlaetholdeb: esblygiad trwy’r degawdau 

 Ar y 11eg o Dachwedd dathlodd Gwlad Pwyl gan mlynedd o annibyniaeth. Yn wyneb 

honiadau bod y llywodraeth bresennol wedi cefnogi cenedlaetholwyr Pwylaidd yn ystod y 

dathliadau trwy gerdded yn yr un orymdaith â’r rhai a losgai rocedi, a gariai baneri ffasgaidd, 

ac a losgai faner yr UE (TVN24, 2018), mae’n dod yn fwy angenrheidiol i ymchwilio esblygiad 



cenedlaetholdeb yng Ngwlad Pwyl. Pan ddaeth diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn 1918, 

ailymddangosodd Gwlad Pwyl ar fap Ewrop wedi 123 o flynyddoedd. Fel y darllenwn yn 

Wandycz, ‘The partitioning powers deliberately cultivated an image of Polish History as 

indicative of Poland’s inability to exist as an indipendent state’ (1992: 1011). Gellir dod i 

gasgliad, felly, o dan yr ymgyrchoedd, bod teimladau cenedlaetholgar wedi caniatáu i 

hunaniaeth Bwylaidd barhau – hunaniaeth a fyddai fel arall wedi dod o dan ddylanwad yr 

Almaen neu Rwsia. Arweiniodd hunangadwraeth genedlaetholgar at annibyniaeth Gwlad Pwyl 

a chreu’r Ail Weriniaeth, felly ‘Nid yw’n syndod bod amddiffyniad diwylliant cenedlaethol 

bron a bod wedi dod yn bryder obsesiynol i’r Pwyliaid’ (Wandycz, 1992: 1011). 

 Fodd bynnag, cafodd cymhathiad gorfodol i mewn i ddiwylliannau estron a 

chwestiynau o hunaniaeth genedlaethol effaith sylweddol ar anian Gwlad Pwyl sydd wedi 

ailymddangos. Cafwyd nifer o werinbleidleisiau mewn ardaloedd megis Silesia Uchaf, 

Kashubia neu Masuria ar ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Clustnodwyd cyfrannau helaeth o 

diriogaeth ddadleuol i’r Almaen o ganlyniad i achosion fel gwerinbleidlais Masuria – 

digwyddiad yr ystyrir yn ‘gywilydd i’r mudiad cenedlaethol Pwylaidd, wrth i dros 97% o’r 

bleidlais yn y rhanbarth iaith Bwylaidd yn bennaf fynd o blaid yr Almaen’ (Cordell, 2009: 6). 

Felly, unwaith eto, mae’r cwestiwn o oroesiad cenedlaethol wedi ategu at deimladau o 

hunaniaeth genedlaethol. O ganlyniad, prin ydyw’n syndod bod y profiad o orthrwm tramor 

wedi esblygu i elyniaeth tuag at leiafrifoedd. Caiff y farn hon ei harddel gan Eichenberg sy’n 

ei henghreifftio â chyflafan genedlaetholgar wrth-semitaidd yn Lwów a Kielce yn 1918, gan 

bwysleisio bod trais tuag at leiafrifoedd nid yn unig yn nodweddiadol o’r milwyr, ond ei fod 

hefyd wedi ei gefnogi gan y boblogaeth ddomestig (2010:236).  

 Ymhellach, yr hyn a gafodd ei chysylltu â’r drwgdeimlad tuag at bobl tramor oedd eu 

bod yn cynrychioli crefyddau gwahanol i Pwyliaid, sy’n Babyddion yn bennaf. Yn ôl 

Eichenberg, ‘In Poland, antisemitism increased in the war years because the Jewish populaition 

was suspected of supporting the Hadsburg authorities in suppressing Polish nationalism’ a 

chymhwyswyd rhesymeg debyg i Wcrainiaid Uniongred (2010: 245). Felly, daeth cysylltiadau 

crefyddol i fod ynghlwm wrth deimladau cenedlaetholgar. Cafodd hyn ei annog ymhellach gan 

rymoedd gwleidyddol megis Democratiaeth Genedlaethol, mudiad asgell dde a arweiniwyd 

gan Roman Dmowski, a geisiodd ‘cyfuno cenedlaetholdeb â Chatholigiaeth er mwyn ehangu’r 

effaith ar drwch y boblogaeth o gredinwyr ymysg gweithwyr a’r gwerinwyr (...)’ fel rhan o 

ymdrech genedlaethol i oroesi (Holzer, 1997: 397-398). 



Daeth yr Ail Ryfel Byd unwaith eto i fygwth cipio ymaith annibyniaeth ac integriti 

gwladwriaeth Gwlad Pwyl. Unwaith eto, daeth cenedlaetholdeb yn fodd o sicrhau 

hunangynhaliaeth a goroesiad cenedlaethol. Gellir gweld hyn trwy ymdrech gwrthsafiad 

Pwylaidd, trwy’r sefydliad o Fyddin Gartref danddaearol a thrwy sefydliad llywodraeth 

Bwylaidd mewn alltudiaeth yn Llundain. Gellir dehongli gweithrediadau gwrthsafiad, yn 

enwedig Gweithrediad Burzua (Tempest) fel ymgais i sicrhau goroesiad cenedlaethol, 

rhywbeth a ddisgrifiwyd gan y Cadfridog Bór-Komorowski fel ‘ein hewyllys i amlygu ein 

hymgais yn erbyn yr Almaenwyr’, yn ogystal ag ‘ein hewyllys i ddangos i’r Sofietiad y 

presenoldeb o elfennau sy’n cynrychioli sofraniaeth y Weriniaeth’ (Gluckstein, 2012: 63). 

 Yn y cyd-destun yma, daeth cenedlaetholdeb yn ymgais yn erbyn gorthrwm tramor 

ailadroddedig ac felly fe’i canfuwyd yn rhesymol o gyfiawn yn y modd yma. Yn ôl Bromke, 

‘With their state dismembered, the Poles’ last line of defence became nationalism, the sine qua 

non of their survial as a people. It inspired them in their repeated efforts to cast off foreign 

bondage and to restore a viable Polish state’ (1962: 636). Gwelwyd llywodraeithant 

Gomiwnyddol fel ‘rhwymiad estron’ arall ac er gwaethaf y gefnogaeth o deimladau 

cenedlaetholgar Pwylaidd gan y Comiwnyddion Pwylaidd, roeddent yn ddibynnol ar gymorth 

y fyddin Sofietaidd i alluogi dechrau’r gyfundrefn newydd, ac fel y datganwyd gan Bromke, 

‘the bitter resistance to the imposition of a Communist regime in Poland was essentially 

nationalistic and not social in character’ (1962: 637). 

 Daeth diwedd yr Ail Ryfel Byd â newid arall yn ffiniau Gwlad Pwyl wrth i diriogaethau 

dwyreiniol gael eu colli i’r Undeb Sofietaidd ond fe enillwyd tiriogaethau newydd gan yr 

Almaen. Mabwysiadodd rheolaeth Gomiwnyddol Bwylaidd weledigaeth o ‘Wlad Pwyl fel un 

genhedlaeth fodern dorfol ymysg eraill’ a chysylltir ‘moderniaeth â Phwyliaeth’ (Snyder, 2013: 

220-224), gan anwybyddu unrhyw leiafrifoedd sylweddol sydd ar ôl. Gall cyflawni 

homogenrwydd cenedlaethol trwy drosglwyddo poblogaeth ymddangos fel canlyniad i 

dueddiadau cenedlaetholgar a pholisïau ethnig yn ogystal â fel gweithred atgyfnerthol. Er 

enghraifft, fe wnaeth trosglwyddiad Wcranaidd-Bwylaidd ‘greu anawsterau cymdeithasol o 

ddyfnder i’r boblogaeth a ddisodlwyd a chyfrannodd at anghydfod parhaus rhwng Gwlad Pwyl 

a Wcráin’ (Stadnik, 2009: 181). Yn wir, ceisiodd awdurdodau Comiwnyddol ennill 

cyfreithlondeb trwy ddefnyddio ‘rhethreg wladgarol’ a phortreadu lleiafrifoedd ethnig fel 

gelynion. Felly, cyplyswyd y polisïau ailgartrefu â cheisiadau i gynyddu nodweddion Pwylaidd 

ar hyd y ffiniau gorllewinol newydd i ddisodli unrhyw arwyddion ‘Almaenig’. Roedd hyn yn 

cynnwys ‘rhoi pwysau ar Almaenwyr i newid eu henwau i rai Pwylaidd a chlirio eu siopau 



llyfrau, llyfrgelloedd, ysgolion a sefydliadau o lenyddiaeth a barddoniaeth Almaeneg’ 

(Zielinski, 2009: 195). O ganlyniad, ni all cenedlaetholdeb bellach wneud achos dros oroesiad 

identiti Pwylaidd. Fodd bynnag, cafodd ei ddeall yn well yn nhermau rheolaeth Sofietaidd dros 

y wladwriaeth Bwylaidd a diffyg hunanbenderfyniaeth y genedl Bwylaidd. Yn ôl Davies, 

‘Ironically, if the second Republic possessed political sovereignty but not a nationally uniform 

population, the People’s Republic possessed a truly National Society, but lacked full 

sovereignty’ (2001: 222). 

 Gyda chwymp Comiwnyddiaeth a sefydliad y Drydedd Weriniaeth, ymgorfforwyd 

syniadau o genedlaetholdeb a chenedlaetholdeb grefyddol i adeilad-wladwriaeth Gwlad Pwyl 

ôl-Gomiwnyddol. Mae rhai yn ystyried y Cyfansoddiad Pwylaidd, a sefydlwyd yn 1997 ac sy’n 

cael ei ddefnyddio hyd heddiw, yn fynegiant o gam ymlaen tuag at ddemocrateiddio a 

rhyddfrydoli ar yr un llaw, tra ar y llaw arall, yn fynegiant o ddylanwad teimladau 

cenedlaetholgar ar egwyddorion deddfwriaethol sy’n llywodraethu’r wlad. Yn ôl Kikham, 

mae’r ffaith bod rhagymadrodd y Cyfansoddiad yn cyfeirio’n gyntaf at y Genedl Bwylaidd a 

dim ond wedyn yn cyfeirio at ddinasyddion Gwlad Pwyl, ynghyd â phwysleisio amddiffyniad 

treftadaeth Bwylaidd, yn adlewyrchu ‘sensitifrwydd hanesyddol’ ac yn ‘osodiad cryf o 

hunaniaeth hanesyddol’ (2004:48). Felly, gellir ymddangos bod amlygu’r syniadau yma yn y 

rhagymadrodd yn dangos y maint o barch a leolwyd gan wladwriaeth Gwlad Pwyl a gellir ei 

ddehongli fel cyflawni cymdeithas genedlaethol a sofraniaeth o’r diwedd, fel rhan o gyflawniad 

egwyddorion cenedlaetholgar. Gall hyn gael ei gysylltu ymhellach â chenedlaetholdeb 

grefyddol. Fel dywed Kirkham, ‘Poland is a strongly Roman Catholic Country, and the 

preamble makes clear that the nation’s Christian heritage is not to be ignored in public debate’ 

(2004: 48). Serch hynny, er gwaetha’r pwyslais eglur ar deimladau cenedlaetholgar a fynegwyd 

trwy hunaniaeth hanesyddol a chrefyddol, mae’r cyfansoddiad hefyd wedi sefydlu Gwlad Pwyl 

fel democratiaeth ryddfrydol, a lywodraethwyd gan reolau’r gyfraith ac yn sicrhau bod 

hawliau’r holl ddinasyddion yn cael eu hamddiffyn, nid y genedl Bwylaidd yn unig.  

 Ond fe wnaeth mabwysiadu’r egwyddor o ryddid mynegiant effeithio ar deimladau a 

fynegwyd gan ddinasyddion wladwriaeth newydd Gwlad Pwyl. Yn ôl E. Hauser, sylwyd bod 

‘arwyddion cenedlaetholgar traddodiadol’ yn colli eu hystyr yn raddol ac fe’i gwawdiwyd wrth 

i’r Eglwys Gatholig a cheidwadwyr geisio ‘ffurfio gwladgarwch Pwylaidd newydd, yn adfer 

treftadaeth y traddodiadau dominyddol’ (1995: 93). Gellir dadlau bod cenedlaetholdeb hefyd 

yn dod yn ddiystyr oherwydd cyflawniad egwyddorion cenedlaetholgar, am nad oedd y genedl 

Bwylaidd bellach yn cael ei rheoli gan bŵer tramor ac nid oedd ei bodolaeth bellach yn achos 



o frwydro i oroesi. Daeth y symudiad gwleidyddol tuag at y Gorllewin â Gwlad Pwyl yn 

agosach at yr UE yn raddol. Fodd bynnag, cafodd uchelgais y sosialwyr democrataidd, sydd 

yn gefnogol i’r UE, i foderneiddio Gwlad Pwyl yn wleidyddol ei rhwystro gan leisiau anfodlon 

y ceidwadwyr a’r gwladolion Catholig. Yn eu barn hwy, byddai ymuno â’r UE yn fygythiad 

i’r sofraniaeth a adferwyd ac i’r hunaniaeth genedlaethol Bwylaidd (Wagner, 2003: 200). 

Profodd y teimladau cenedlaetholgar yma, fodd bynnag, yn rhai lleiafrifol. Mewn refferendwm 

yn 2003 i benderfynu ymuniad Gwlad Pwyl, cyhoeddwyd bod 77.45% o blaid a dim ond 

22.55% yn erbyn (Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca, 2003). 

Felly, ymunodd Gwlad Pwyl â’r UE a chyda hynny, honnodd nifer y byddai’r sefydliadau 

uwchgenedlaethol a rhyngwladolrwydd yn gweithio i waredu cenedlaetholdeb yn ei 

gwladwriaethau sy’n aelodau, gan gyfnewid hunaniaeth genedlaethol ag un Ewropeaidd. 

 Yn y ddegawd nesaf, does dim amheuaeth bod Gwlad Pwyl, yn gyffredinol, wedi gweld 

democrateiddio rhyddfrydol pellach, a lleihad mewn teimladau senoffobaidd. Yn 2011, roedd 

Gwlad Pwyl o hyd yn wlad homogenaidd iawn, â 94% yn adnabod eu hun fel gwladolion 

Pwylaidd yn unig (Central Statistical Office, 2013L 180). Fodd bynnag, gellir sylwi ar y 

cynnydd mewn goddefiant tuag at bobl o dramor. Yn 2014, mynegodd 91% o bobl Pwylaidd a 

gyfwelwyd na fyddai gwahaniaeth ganddynt gael cymydog o dramor. Fodd bynnag, honnodd 

Fox a Vermeersch, ‘contrary to both the spirit and letter of the EU, accession opened a back 

door for Eastern Europe’s unreconstructed nationalists pursue their nationalistic ambitions’ 

(2010: 325-326). Achosodd bodlonrwydd cyffredinol Gwlad Pwyl i addasu i safonau 

Ewropeaidd ac i gymryd rhan mewn integreiddiad Ewropeaidd mewn ailenyniad teimladau 

cenedlaetholgar sy’n adleisio’r lleisiau y cafwyd cyn ymuno trwy eu Ewrosgeptigrwydd. 

Gwnaeth rhai grwpiau radical y tu allan i bleidiau gwleidyddol prif ffrwd bortreadu Ewropeaid 

fel ‘the allies of the enemy within: non-Catholics, sexual minorities and ethnc minority 

populations, in particular Jews, gays and Roma’ (Fox a Vermeersch, 2010: 351). Felly, gallwn 

weld yn y modd yma y dechreuodd cenedlaetholwyr unwaith eto ddefnyddio’r rhethreg bod 

perygl i oroesiad y genedl Bwylaidd.  

 Ers hyn mae teimladau o’r fath wedi codi mwy o fomentwm. Fel y gwelid yn White, er 

eu bod yn fodlon derbyn mwy o ffoaduriaid yn y gorffennol, ers 2015 ymatebwyd i’r syniad 

yma gyda mwy o wrthwynebiad cyffredinol ‘na ddylai ei weld fel effaith uniongyrchol yr 

argyfwng ffoaduriaid Syria ond yn hytrach fel arteffact o wleidyddion asgell dde a mudiadau’ 

(2018: 225). Mae rhai yn honni bod agweddau yn newid, a bod Gwlad Pwyl yn dod yn fwy 

parod i dderbyn mwy o dramorwyr ac amrywiaeth (White, 2018: 160). Fodd bynnag, mae yna 



ddigon o achos i bryderu. Mae’r llywodraeth asgell dde bresennol, Pravo i Sprawiedliwosc 

(PiS, Plaid Cyfraith a Chyfiawnder) wedi dod yn fwy cysylltiedig â thwf mewn teimladau 

cenedlaetholgar sydd wedi cael ei hamlygu’n barod gan orymdaith Diwrnod Annibyniaeth 

eleni. Efallai y gellid cael golwg gliriach ar y teimladau yma yng ngeiriau’r Arlywydd Andrzej 

Duda mewn cyfarfod ag etholydd lle mae’n honni bod yr UE yn ‘gymuned ddychmygol’ sydd 

wedi darparu ychydig iawn i Wlad Pwyl ac fe ddylai adael Gwlad Pwyl ar ben ei hun am y tro 

(Dziennik, 2018). Mae PiS yn parhau i fod yn blaid boblyddol sydd â chefnogaeth eang ac y 

mae’n ansicr beth sy’n mynd i ddigwydd yn yr etholiadau seneddol y flwyddyn nesaf, er 

gwaethaf ymdrech y gwrthwynebydd i roi ergyd i’r teimladau a’r polisïau cenedlaetholgar sydd 

ym marn nifer yn annemocrataidd. Gellir dadlau ei bod wedi dod yn frwydr am oroesiad i 

gefnogwyr Pwylaidd o’r UE, sy’n ofni gall y gweithrediadau a’r safbwyntiau yma achosi 

Gwlad Pwyl i adael yr UE, boed yn fwriadol neu beidio. Mae’r pryder hwn wedi ei fynegi gan 

Donald Tusk, Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd a chyn-Arlywydd Gwlad Pwyl, sy’n honni bod 

y grymoedd gwleidyddol yng Ngwlad Pwyl yn ceisio tanseilio sylfaeni ei hannibyniaeth trwy 

siarad yn erbyn yr UE (TVN24, 2018b).  

 

Casgliad 

Mae cenedlaetholdeb heddiw yn gymaint o her ag y bu erioed. Mae achos Gwlad Pwyl wedi 

dangos bod teimladau cenedlaetholgar trwy gydol y ganrif ddiwethaf wedi bod yn bresennol 

ymysg y boblogaeth. Bu cyswllt agos rhwng treftadaeth a’r syniad o genedlaetholdeb, cyn 

belled ag y gall fod yn egwyddor sy’n gallu cyflawni’r teimlad. Mae Pwyliaid yn aml yn galw 

am amddiffyniad o’u treftadaeth fel rhan o sicrhau goroesiad y genedl, megis wedi’r Rhyfel 

Byd Cyntaf, neu fel rhan o draddodiad i gynnal cenedlaethau’r dyfodol, megis y crybwylliad o 

dreftadaeth yng nghyfansoddiad Gwlad Pwyl. Fodd bynnag, lle mae cenedlaetholdeb yn dod 

yn ffurf eithafol o senoffobia ac y gellir ei weld yn foesol anghywir ac anghyfiawn, nid yw 

treftadaeth yn dal unrhyw rym moesol y tu hwnt i’r gwerthoedd y mae pobl yn dewis i’w 

harddel.  

 Fodd bynnag, gelli honni bod yna adegau mewn hanes pryd galluogodd 

cenedlaetholdeb oroesiad y genedl Bwylaidd, megis cyn i Wlad Pwyl adennill ei 

hannibyniaeth, yn ystod yr Ail Ryfel Byd neu yn ystod y gyfundrefn Gomiwnyddol. Ar yr un 

pryd gellir sylwi bod teimladau cenedlaetholgar Pwylaidd wedi esblygu trwy gydol y ganrif, o 

geisio cyflawni’r egwyddor o genedl-wladwriaeth homogenaidd i geisio cyflawni’r egwyddor 



o annibyniaeth a hunanlywodraethiant. Ymddengys bod yr esblygiad diweddaraf, fodd bynnag, 

yn ddatganiad o deimladau cenedlaetholgar yn erbyn bygythiadau canfyddol o fewnfudwyr ac 

ymglymiad tramor. Gan hynny, gwelir enghreifftiau o elyniaeth tuag at dderbyn ffoaduriaid 

neu’r UE. 

 Felly, gall y frwydr genedlaetholgar yma i oroesi yn wyneb bygythiadau dadleuol gael 

ei weld fel her mewn materion byd-eang. Gyda Brexit yn llechu ar y gorwel a phryder cynyddol 

gall wladwriaeth arall ddilyn esiampl y DU, sydd yn ei thro yn mynd i achosi effaith domino a 

chynyddu teimladau cenedlaetholgar, mae’n ychwanegu cynhwysyn arbennig o anwadal i’r 

gymysgedd. Os bydd y teimladau cenedlaetholgar hyn yn tyfu ac y bydd pobl yn mynd yn 

gynyddol elyniaethus tuag at yr UE – yn ei weld yn amharu ar eu sofraniaeth sydd yn egwyddor 

genedlaetholgar hanfodol – gall mwy o wledydd ddewis gadael. Crybwyllwyd ‘Polexit’ ar y 

cyfryngau’n barod. Felly, nid yw’n rhy afrealistig i honni y gall cenedlaetholdeb fod â’r 

potensial i chwalu’r UE. Ac mae’r heriau y gall yr achos yma rhoi ar faterion rhyngwladol yn 

bwnc ar gyfer papur ymchwil arall. 

  



Llyfryddiaeth 

Anastasiou, Harry (2007) ‘The EU as a peace building system: Deconstructing nationalism in 

an era of globalization’, International Journal of Peace Studies, 12(2), tt. 31-50. 

Arts, W. and Halman, L. (2005/2006) ‘National Identity in Europe Today: What the People 

Feel and Think’, International Journal of Sociology, 35 (4), tt. 69-93. 

Bromke, A. (1962) ‘Nationalism and Communism in Poland’, Foreign Affairs, 40(4), tt. 635-

643. Calhoun, C. (2017) ‘Populism, nationalism and Brexit’ in Outhwaite, W. (gol.) (2017) 

Brexit: Sociological Responses. Llundain: Anthem Press, tt. 57-76. 

Central Statistical Office (2013) Demographic Yearbook of Poland [online] Ar gael yn: 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2013.pdf; cyrchwyd 

25.11.2018 

Cordell, K. (2009) ‘Memory, Identity and Poland's German Minority’, German Politics & 

Society, 27(4), tt. 1-23. 

Davies, N. (2001) Heart of Europe. The Past in Poland’s Present. Rhydychen: Oxford 

University Press. Dziennik (2012) ‘Andrzej Duda o UE: Wyimaginowana wspólnota, z której 

dla nas niewiele wynika’, Dziennik [online] ar gael yn: 

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/580955,prezydent-andrzejduda-ue-

wyimaginowana-wspolnota-lezajsk.html; cyrchwyd 25.11.2018 59 

Eichenberg, Julia (2010) ‘The Dark Side of Independence: Paramilitary Violence in Ireland 

and Poland after the First World War’, Contemporary European History, 19(3), tt. 231-248. 

Eriksen, T. H. (2010) Ethnicity and Nationalism. Llundain: Pluto Press. 

Fox, J. E. and Vermeersch, P. (2010) ‘Backdoor Nationalism’, European Journal of 

Sociology, 51(2), tt. 325-357.  

Gellner, E. (2006) Nations and Nationalism. Efrog Newydd: Blackwell Publishing Ltd.  

Gluckstein, D. (2012) A People's History of the Second World War. Llundain: Pluto Press. 

Hauser, E. (1995) ‘Traditions of Patriotism, Questions of Gender: The Case of Poland’, yn 

Berry, E. E. (gol.) (1995) Genders 22: Postcommunism and the Body Politic. Efrog Newydd: 

New York University Press.  

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2013.pdf
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2013.pdf


Hawker, S. (2008) Pocket Oxford Dictionary and Thesaurus. Rhydychen: Oxford University 

Press. 

Hipsz, N. (2014) Granice tolerancji- Stosunek do wybranych grup mniejszościowych. 

Warszawa: CBOS; [ar lein] ar gael yn: 

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_149_14.PDF; cyrchwyd 25.11.2018. 

Holzer, J. (1977) ‘The Political Right in Poland, 1918-39’, Journal of Contemporary History, 

12(3), tt. 395-412.  

Kirkham, D.M. (2004) ‘Constitutionalism as Protector or Disrupter of Nationalism: A 

Selected Central, Eastern European and Eurasian Review’, Connections, 3(4), tt. 43-52 60 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca (2003) Dziennik Ustaw 

2003 nr. 103 poz. 953 [ar lein] Ar gael yn: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031030953; cyrchwyd 

25.11.2018. 

Political Capital Policy Research and Consulting Institute (2013) National and/or European 

Identity? Issues of Self-definition and Their Effect on the Future of Integration [ar lein]. ar 

gael yn: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/budapest/10840.pdf; cyrchwyd 18.11.2018.  

Rieffer, B.A.J. (2003) ‘Religion and nationalism: Understanding the consequences of a 

complex relationship’, Ethnicities, 3(2), tt. 215-242 

TVN24 (2018a) ‘"Ekstremalna Europa pokazuje siłę w Polsce". Zagraniczne media o 

marszu’, TVN24 [ar lein] ar gael yn: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-

swiata,2/zagraniczne-media-komentujamarsz-narodowcow-na-11-listopada,882831.html; 

cyrchwyd 22.11.2018  

TVN24 (2018b) ‘Tusk: kto występuje przeciwko naszej pozycji w Europie, występuje 

przeciwko niepodległości’, TVN24 [ar lein] ar gael yn: https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-

kraju,3/donald-tusk-na-igrzyskachwolnosci-o-polskiej-niepodleglosci,882570.html; 

cyrchwyd 25.11.2018.  

Snyder, T. (2003) The Reconstruction of Nations. New Haven: Yale University Press. 

Stadnik, K. (2009) ‘Ukrainian-Polish Population Transfers, 1944-46: Moving in Opposite 

Directions’, yn Gatrell, P. a Baron, N. (gol.) (2009) Warlands: Population Resettlement and 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031030953
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031030953
http://library.fes.de/pdffiles/bueros/budapest/10840.pdf
http://library.fes.de/pdffiles/bueros/budapest/10840.pdf
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zagraniczne-media-komentujamarsz-narodowcow-na-11-listopada,882831.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zagraniczne-media-komentujamarsz-narodowcow-na-11-listopada,882831.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zagraniczne-media-komentujamarsz-narodowcow-na-11-listopada,882831.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/zagraniczne-media-komentujamarsz-narodowcow-na-11-listopada,882831.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/donald-tusk-na-igrzyskachwolnosci-o-polskiej-niepodleglosci,882570.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/donald-tusk-na-igrzyskachwolnosci-o-polskiej-niepodleglosci,882570.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/donald-tusk-na-igrzyskachwolnosci-o-polskiej-niepodleglosci,882570.html
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/donald-tusk-na-igrzyskachwolnosci-o-polskiej-niepodleglosci,882570.html


State Reconstruction in the Soviet-East European Borderlands, 1945-50. Efrog Newydd: 

Palgrave Macmillan.  

Wagner, G. (2003) ‘Nationalism and Cultural Memory in Poland: The European Union Turns 

East’, International Journal of Politics, Culture, and Society, 17(2), tt. 191-212. 

Wandycz, P.S. (1992) ‘Historiography of the Countries of Eastern Europe: Poland’, The 

American Historical Review, 97(4), tt. 1011-1025. 

Zielinski, K. (2009) ‘To Pacify, Populate and Polonise: Territorial Transformations and the 

Displacement of Ethnic Minorities in Communist Poland, 1944-49’, yn Gatrell, P. a Baron, 

N. (gol.) (2009) Warlands: Population Resettlement and State Reconstruction in the Soviet-

East European Borderlands, 1945-50. Efrog Newydd: Palgrave Macmillan. 

 

 


