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Papur Bro i Ddysgwyr Cymraeg a Chymry alltud Canolbarth Lloegr

Rhad ac am ddim

Y Swydd Ddelfrydol

C

roeso i rifyn arbennig o Lais y Dderwentydd
ar gyfer wythnos Yr Eisteddfod. Yn y rhifyn
yma fe gewch chi newyddion o nifer o ddosbarthiadau a grŵpiau newydd i Ddysgwyr
Cymraeg ar draws Clawdd Offa. Mae wastad wedi
bod nifer o bobl yn dysgu’r Gymraeg yn Lloegr ond yn
ystod y 4 blynedd diweddaf mae’na nifer cynyddol o
bobl nid yn unig yn dysgu’r iaith ond sy’n dod yn rhugl.
Mae’na reswm am hyn wrth gwrs. Mae mwy o bobl yn
manteisio ar ddysgu ar lein. Mae safleoedd we megis
SSIW wedi helpu sawl mil o bobl yn Lloegr i ddechrau
dysgu. Mae safleoedd dysgu ar lein gan sefydliadau
megis y BBC ac yn ogystal â hyn mae’na gyrsiau ar
lein neu trwy’r post efo Prifysgolion yng Nghymru ac
efo’r Brifysgol Agored. Mae mudiadau eraill wedi cyfrannu at dwf yn y nifer sy’n dysgu yn Lloegr.
Mudiadau megis Prifysgol y Drydedd Oes. Mae tua 10
o ganghennau'r U3A yn cynnig gwersi Cymraeg. Mae
addysg leol a grŵpiau gwirfoddol hefyd yn weithgar.
Erbyn hyn efo SSIW a’r 20+ o sesiynau / grŵpiau
ymarfer yn Lloegr mae rhaid bod cymaint â 3,000 sy’n
dysgu yn Lloegr. Mae erthyglau gan rhai o’r dysgwyr
yma i’w weld yn y rhifyn yma.
Os yr ydych chi’n dysgu’r iaith ar eich pen eich hunan yn Lloegr, neu yn Gymro neu Gymraes alltud yn
Lloegr sy eisiau cadw gafael ar eich iaith neu i helpu
eraill dysgu mae’na groeso i chi gysylltu â Llais Y Derwentydd trwy’r e-bost i menteriaithlloegr@mail.com
trwy ffôn 07767260514 neu trwy fynd at ein gwefan
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com neu at
wefan http://lloegrambyth.wix.com/llais-y-dderwentydd
Jonathan Simcock

MAE nifer o bobl wedi gofyn i mi gwestiwn cyfarwydd dros y blynnyddoedd,
sef: 'Beth fasai dy swydd ddelfrydol?
Mi faswn i'n dychmygu bod chi wedi
clywed y cwestiwn hwn droeon o'r
blaen hefyd. Mi ddechreuais i feddwl
amdani hi'n ddiweddar. Efallai nad y
swydd hon sy'n bodoli. Os bydd swyddi delfrydol yn bodoli, mi allech chi
dreulio oes yn edrych o bant i bentan amdanyn nhw. Y rheswn pam fy
mod i'n ysgrifennu peth felly ydy bod
pobl yn credu bod gen i'r swydd ddelfrydol. 'Rhaid bod hi'n wych yn cerdded yn y cefn gwlad pob dydd', meddan nhw. Rhaid i mi gyfadde, dw i'n
chwerthin o dan fy ngwynt weithiau
pan glywa i hyn. Mae 'na fwy na
hynny!
Wrth gwrs, dw i ddim yn anniolchgar
ac dw i'n sylweddoli y ceir swyddi
gwaeth yn y byd. Dw i'n ffodus, ond
ro'n i'n meddwl bod ni'n euog o edrych
ar fywydau pobl mewn ffordd arwynebol, dybiwn i. Hefyd dw i'n cyfeirio at
bobl sy'n cael eu gweld yn gyson. Efallai bod ni wedi eu nabod nhw ers blynnynoedd. Mae'n anodd edrych ar
bethau o safbwynt gwahanol ac mae
rhaid i ni wneud ymdrech er mwyn i ni
gael cydymdeimlo neu werthfawrogi
nifer fawr o bethau sy'n effeithio ar
bobl eraill. Does dim digon o le yma i
wneud rhestr o bethau felly, ond pan
ddechreuwch chi feddwl amdani hi,
mae'n eitha hawdd dychmygu sut gallai bywyd fod mor wahanol i bobl eraill
hyd yn oed os ydyn nhw'n ymddangos
yn debyg i ninnau.
Dw i wedi dweud pethau heb feddwl
yn y gorffennol, ond ddylen ni ddim

teimlo'n rhy ddrwg pan ddigwyddith hi gan bod
hi'n ddigon naturiol i'w wneud. Greddfol ydy
hyn achos bod ni'n meddwl am ein hun yn
naturiol ac mi wnaeth y reddf hon ein diogelu
ni tra oedden ni'n byw bywydau cyntefig canrifoedd yn ôl. Er gwaetha ein bodolaeth wareiddiedig ni heddiw, mae'n anodd anwybyddu
neu reoli'r greddfau cynhenid 'ma. Er bod
nhw'n gallu gweithio'n groes i'r oes gyfoes
hon, maen nhw'n gwneud i ni ddynol wedi'r
cyfan ac mae'n bwysig peidio gwneud mor a
mynydd o'r peth pan wnawn ni'r ambell beth
drwg. Efallai bod ni'n ceisio bod yn fwy ystyriol
tra bod ni'n mynd trwy fywyd? Fel y gwelwch
chi, mi wnaeth cwestiwn syml arwain at gwestiynau eraill! Er hynny, mi faswn i'n dweud bod
hi'n dda gofyn cwestiynau. Dyna sut dyn ni'n
dysgu am y byd o'n cwmpas ni. Dyna sut
cawn ni ein barnau ein hun.
Beth am y cwestiwn gwreiddiol? 'Wn i ddim'
ydy'r ateb. Mi hoffwn i ennill bywoliaeth drwy
gyfuniad o gerddoriaeth ac ysgrifennu. Mae'r
tirwedd a mynyddoedd yn ysbrydoli'r ddau
beth, ond dw i ddim yn siwr os gallwn i weithio
ar 'n liwt 'n hun. Dim dyn busnes dw i. Ond,
am y tro, mi fydda i'n fodlon efo pethau fel y
maen nhw a gobeithio y byddwn ni'n teimlo fel
hyn hyd y fedd.

Fy ngrŵpiau Cymraeg
MENNA dw i a dw i’n aelod o gylch U3A yn
Congleton ers mwy na ddeng mlynedd. Dw i’n
aelod o sawl grŵp: Ffrangeg, Sbaeneg, Mynd
am dro ac ati. Pedair blynedd yn ôl dweudodd
rhywun i fi, “Beth am arwain Grŵp Cymraeg?”
ac mi glywais fy hun yn dweud “ Byddwn ni’n
hoffi wneud hynny yn fawr iawn!” (mewn
Saesneg wrth cwrs!)
Mi ges i fy ngeni yn yr Wyddgrug a mi
treuliais fy ugain mlynedd cyntaf yn y dref
farchnad hanesyddol lle trigodd yr awdur enwog Daniel Owen. Ro’n ni’n siarad Cymraeg
pan ro’n i’n fechan ond mi es i ysgol Saesneg
achos nid oedd ysgol Gymraeg yn yr
Wyddgrug yr adeg hynny. Ar ôl byw yn Lloegr
am hanner can mlynedd ro’n i bron wedi anghofio fy mamiaith i gyd!

Martin Coleman

Say Something In Welsh
Become a Welsh speaker - join the
world's largest class!
FIND OUT WHY OVER 15,000 PEOPLE USE
O U R AW AR D - W I N N I N G C O U R S E

You don't need to read or write or do any revision you just start speaking normally and naturally from
the very beginning. But we don't expect you to
take our word for it!
Listen to the first lesson right here, right now - either the northern or the southern version - and if
you like it, you can access another 25 half-hour
lessons for free

Cyn bore cofrestriad cyntaf i’r grŵp Cymraeg Congleton U3A, do’n i ddim yn sicr bod
‘na ddigon o bobl yn Congleton efo awydd
dysgu Cymraeg. Ar ôl y cofrestriad, ro’n i wedi
synnu ar y nifer o Saeson gyda diddordeb cryf
yn yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymreig.

go to website
www.saysomethinginwelsh.com
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Ar hyn o bryd mae gen i ddau ddosbarth
Cymraeg, un i ddysgwyr efo peth profiad ac
un arall i ddysgwyr llwyr. Mae ‘na ddeuddeg
person yn y dosbarth cyntaf a tua deg person
yn yr ail. Dw i wrth fy modd yn arwain y dosbarthiadau ac mae’r dasg o baratoi y gwersi
yn ddiddorol dros ben. Dw i’n cael y cyfle i
ailddysgu fy mamiaith mewn cwmni cyfeillgar
sy’n fy nghalonogi.
Dan ni’n defnyddio llyfr gan Elin Meek efo’r
teitl “Cwrs Mynediad”. Mae’r crynoddisg sy’n
dŵad efo’r llyfr yn ddefnyddiol iawn. Mae
pwyslais y llyfr (a’r crynoddisg) ar yr iaith lafar cyfoes. Felly mae lawer o broblemau i fy
myfyrwyr efo Cymraeg mwy ffurfiol sy’n eu
defnyddio mewn pamffledi, erthyglau a chyfeirlyfrau. Ond maen nhw’n ymdrin â chymhlethodau’r iaith Gymraeg gydag amynedd a
mae’r dosbarthiadau yn llawn o hwyl.
Dw i’n chwilio am lyfrau Cymraeg hawdd
sy’n addas i oedolion. Oes gynnoch chi
syniadau i fi?

Yn fuan, roeddem yn trafod sut i recriwtio o
fewn U3A, pa mor amal a ble i gwrdd. Hefyd
roedd yn amlwg fod angen dysgu’r iaith
Gymraeg. Ar y pryd, fi oedd yr unig un oedd
yn gallu siarad Cymraeg ond nid oeddwn i
erioid wedi dysgu’r iaith ysgrifenedig.
Nawr, mae gennym dros chwe deg o
aelodau. Pob wythnos, mae dau grŵp yn
cwrdd i ddysgu Cymraeg ac mae un grŵp yn
cwrdd i gael ymarfer trwy gyfrwng yr iaith
Gymraeg. ‘Rydym hefyd, yn cwrdd unwaith y
mis trwy gyfrwng yr iaith Seasneg lle mae’r
aelodau yn cyfrannu cyflwyniadau gyda
themau Cymreig. Mae’r pwnciau yn cynnwys
teitlau fel ‘Gweithio yn y Pyllau Llechi
Cymraeg yn y Ddeunawfed Ganrif’, ‘Dylan
Thomas’,
‘Hedd Wyn’, ‘Trychuneb Pwll
Senghennydd, Hydref 1913’ ac ‘Owain
Glyndŵr’.
Unwaith y flwyddyn, mae U3A Peterborogh
yn trefnu wythnos o wyliau yng Nghymru lle
mae aelodau’r grŵp Cymraeg yn ymuno.
Mae’r dysgwyr hefyd yn treulio wythnos yn
Nefyn, gogledd Cymru, unwaith y flwyddyn er
mwyn ymarfer siarad yr iaith gyda phobol lleol.
Pob mis Mawrth y cyntaf ‘rydym yn dathlu
Dydd Gwyl Dewi Sant trwy ymuno i gael cinio.
Mae’r aelodau yn cyfrannu trwy ddarllen
gwaith Dylan Thomas, a chanu a darllen
gwaith llawer o feirdd a llenorion eraill sy’n
gysylltiedig â Chymru.
Cyn 2010 nid oedd cyfle gan bobl Cymraeg
Peterborough i ymuno â Chymry Cymraeg.
Nawr mae ffrindiau newydd gyda phethau
cyffredin Cymreig yn cwrdd tu allan i’r cyrddau
‘Materion Cymraeg’.
‘Rydym yn edrych
ymlaen at y dyfodol pan fydd ‘Materion
Cymraeg’ Peterborough yn mynd o nerth i
nerth.
Meirion Griffiths

Menna Winch

Peterborough U3A
‘Materion Cymreig’
MAE grŵp Cymraeg U3A (University of the
Third Age neu Prifysgol y Trydydd Oes)
Peterborough yn weddol newydd.
Cynhaliwyd y cwrdd cyntaf yn fy nhŷ i ar 19 Ebrill
2010 dan nawdd U3A Peterborough.
Dechreuodd y grŵp, gyda phump unigolyn,
yn trafod y ffordd ymlaen ac yn arbennig ein
nodau. ‘Doedden ni ddim yn adnabod ein
gilydd cyn y cwrdd yma. Penderfynom mai
pwrpas y grŵp byddai i hyrwyddo pob mater
Cymreig ac i enwi’r grŵp ‘Materion Cymraeg’.

Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg
Mae aelodau o’r Bore Coffi Popeth
yn Gymraeg Nottingham yn cwrdd bob mis
mewn ardal gwahanol o’r ddinas.
Am fanylion pellach cysylltwch
â Gwynne ar 0115 925 9613
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Hanes aelod o grŵp
SSIW Manceinion

elusennau cancr. Roedd o’n hwyl a ches i
gyfle i siarad efo llawr o bobl hyfryd, hyd yn
oed fy hoff gantores Lleuwen, pwy oedd yn
mynnu yn noddi i mi hefyd!
Mis Mawrth 2013, o’n i efo fy nheulu a fy
ffrind mewn caffi yng Nghriccieith, pan
wnaeth Nia Parry gerdded i mewn. Wnaeth
hi wenu...roedd hi’n cofio ein profiad doniol
yn Eisteddfod yr Urdd.
Mis Awst 2013, o’n i’n helpu efo stondin
“Say Something in Welsh” yn Eisteddfod,
Dinbych. Roedd hi’n brofiad ardderchog i
ymarfer Cymraeg, ac i gyfarfod efo dysgwyr
eraill. Roeddwn ni’n rhannu'r sofa efo Hwb,
felly wnes i gyfarfod rhai o’r cynhyrchwyr o’r
rhaglen, ond ddim Nia Parry, diolch byth.
Byddai hi wedi meddwl mai fi oedd yn
“stalker”!

ROEDD fy ngŵr yn cyflwyno i mi i Ben Llyn 22
mlynedd yn ôl. Wnes i ddisgyn mewn cariad
efo hi ar unwaith a dyn ni wedi bod yn mynd
yno ers hynny efo’n gilydd, wedyn efo ein 2
fab.
Dros y blynyddoedd o’n i’n mwynhau dysgu
mwy am y diwylliant Cymraeg, yn enwedig y
llenyddiaeth a’r gerddoriaeth. O’n i’n mwynhau
darllen llyfrau Kate Roberts, wedi cyfieithu wrth
gwrs. Wnes i ddechrau dymuno fy mod i’n medru darllen ei llyfrau yn y Gymraeg a hefyd
mod i’n medru deall geiriau’r caneuon o’n i’n
eu mwynhau.
Yn anffodus 3 blynedd yn ôl, roedd gan fy
ngŵr cancr. Roedd o’n gwneud yn dda iawn
efo'r driniaeth, diolch byth, ond roedd y digwyddiad wedi bod yn brofiad “dych chi’n byw
dim ond unwaith” ar gyfer y ddau ohonon ni.
Wnes i benderfynu “dw i’n mynd i ddysgu
Cymraeg rŵan”. Felly ar 1af o Ionawr 2012,
dechreuais i ddysgu Cymraeg efo “Say Something in Welsh,” cwrs ardderchog ar y we. Cyn
bo hir o’n i’n gaeth; yn gwrando a siarad Cymraeg bob dydd....i mi fy hun!
Y gwyliau nesa o’n i’n ceisio siarad Cymraeg efo pobl yn y siopa. O’n i’n ofidus iawn i’r
syniad hyd yn oed! Do’n i ddim yn gwneud yn
dda iawn, gwneud llawr o gamgymeriadau ac
weithiau methu siarad yn y Gymraeg i’r siopwyr o gwbl. Aethon ni i’r Eisteddfod yr Urdd
efo’n ffrindiau Cymry Cymraeg. Roeddwn ni
wedi newydd gyrraedd y maes, pan wnes i
sylwi ar Nia Parry o S4C. Roedd fy ffrind yn
dweud wrthi “fy ffrind yn dysgu Cymraeg ac
mae hi eisiau siarad efo chdi”. Roedd hi’n
dechrau siarad â mi yn y Gymraeg, felly o’n i’n
ceisio rhoi atebion synhwyrol iddi hi. O’n i’n
teimlo fel taswn i ddim yn gwnued yn rhy wael
nes i mi eisiau dweud wrthi fy mod i’n mwynhau gwylio hi ar raglen Hwb...ond dwedais “dw
i’n dy garu di”! O’n i’n mor embaras, ond roedd
hi’n hyfryd a rhoi cwtsh i mi!
Y gŵyliau nesa, wnes i benderfynu bod angen hwb i fy helpu i’n teimlo’n fwy hyderus i
ddefnyddio'r Gymraeg. Felly wnes i orfodi fy
ffrindiau i fy noddi i siarad Cymraeg efo cymaint o bobl a phosib trwy'r 2 wythnos ym
Mhen Llŷn. Wnes i godi tua 300 punt ar gyfer

Jean Brandwood

Rhaglen Cylch Dysgwyr
Cymraeg Derby 2014-2015
Mae’r Cylch yn cwrdd unwaith y mis, dydd
Sadwrn am 9.30 y bore yn Nhŷ Cŵrdd y
Crynwyr, Stryd Sant Helen, Derby.
Dyn ni’n cynnal Ysgol Undydd unwaith y
flwyddyn a 9 Gweithdy Cymraeg misol.
Mae’na groeso i Ddysgwyr o bob safon a
hefyd i Gymry Cymraeg alltud.
20-9-14 Ysgol Undydd Cymraeg Derby
9.30yb - 3.30yp (Pris ₤15 gan gynnwys
cinio a diodydd )
Mae pris y gweithdai yw ₤5 bob un
4-10-14 Gweithdy Cymraeg
15-11-14 Gweithdy Cymraeg
6-12-14 Gweithdy Cymraeg
17-1-15 Gweithdy Cymraeg
7-2-15 Gweithdy Cymraeg
7-3-15 Gweithdy Cymraeg
11-4-15 Gweithdy Cymraeg
9-5-15 Gweithdy Cymraeg
6-6-15 Gweithdy Cymraeg
www.derbywelshlearnerscircle.blogspot.com
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oedd yn gwybod gormod " gan Alun
Hibbard.
Mae hanes Iwcrain yn hanes cyffrous dros
y canrifoedd. Yn 1922 daeth dan lywodraeth Rwsia. Yn nyddiau Joseph Stalin daeth
amser difrifol yn ei hanes yn enwedig yn y
blynyddoedd 1932 - 33; dyma adeg yr
Holodomor, hynny yw adeg newyn ofnadwy a greuwyd i raddau helaeth gan
polisi llywodraeth Rwsia dan arweiniad
Stalin. Roedd Stalin eisiau creu gwlad ddiwidiannol, (cofier fan hyn am ei gynlluniau
pum mlynedd), ac roedd yn barod i aberthu
bywydau miloedd o fobl Iwcrein i gyflawnnu
hynny. Rhodd Stalin y bai am y newyn difrifol ar y werin yn Iwcrein; cyhuddodd filoedd
o'r Kulags ( sef y ffermwyr a thipyn o dir ac
arian) o fod yn ddiweithgar; collasant eu
tiroedd, a gorthrymder a dioddefaint oedd
tynged miliynnau o fobl; anfonwyd rhai i'r
Gulags a cyhuddwyd eraill o bob math o
droseddi a condemniwyd llawer i farwolaeth. Nid yw'r ystadegau am y newyn yn
cytuno a'u gilydd yn hollol ond gellir dweud
heb os nac onibai i rhyw 5 miliwn o leiaf o
fobl farw o newyn yn uniongyrchol, a mwy
na hynny yn annuniongyrchol yn y cyfnod
hwn.
Cadwyd y gwir am y newyn a'r gorthymderau dan glo gan yr awdurdodau yn
Rwsia am flynyddoedd tan yn gymharol
ddiweddar, ac hyd yn oed heddiw mae na
lawer yn amau fod y fath beth wedi digwydd. Mae'r haneswyr yn lledgytuno y gallai'r newyn fod wedi ei osgoi onibai i Stalin
wrthod rhoi grawn i ardal yr Iwcrein , ond
yn lle hynny ei allforio er mwyn cael arian i
sefydlu gwlad ddiwidiannol. Gwrthododd
hefyd gymryd cymorth o wledydd tramor.
Mae'n wir i ddwy gynhaeaf wael ddigwydd
yn 1932 a 1933 ac i hynny ehangu'r broblem. Dyma hefyd adeg y ffermydd cyfunol .
Un effaith o'r broses hyn oedd llai o fwyd a
llai o anifeiliaid ar y ffermydd. Hefyd rhaid
oedd i'r ffermydd cyfunol cyfrannu rhan helaeth o'u cynnyrch i rannau eraill o Rwsia.
Mae na dystoliaethau o sguboriau llawn o
rawn a bwydydd yn cael eu gwarchod gan
filwyr tra fod y bobl oddiamgylch yn marw o
newyn. Mae haneswyr yn dadlau a ddylai y
digwyddiadau hyn eu cyfrif yn hil-laddiad
(neu genocide i ddefnyddio'r gair Saesneg). Mae'r ateb yn dibynu beth oedd
bwriad Stalin; a oedd yn bwriadi lladd dos-

Siriol, Gareth Jones
a'r Holodomor
MAE gan aelodau Cymdeithas Cymry Nottingham a'r grwp bach sy'n mynychu Bore Coffi
Popeth yn Gymraeg atgofion tyner am Dr.
Siriol Colley a fu farw rhyw ddwy flynedd a
hanner yn ôl. Ac mae'r helbulon heddiw yn Iwcrain yn ein hatgoffa hefyd am y cysylltiadau
'roedd rhwng Siriol â'r Iwcrein. Bu ei mamgu,
Annie Gwen Jones, yn gweithio fel athrawes i
blant Arthur Hughes, mab y John Hughes a
aeth allan i Rwsia yn y 1870au i sefydlu
gwaith haearn ar gais llywodraeth y wlad
honno. Roedd hyn yn Yuzovka ( Stalino yn
ddiweddarach a dinas Donetz yn yr Iwcrain
heddiw ar ôl i'r enw gael ei newid ddwywaith) .
Bu Annie Jones yn gweini yn Yuzovka o 1889
i 1892 cyn gorfod ymadael yn dra sydyn pan
ddaeth y geri farwol i'r ardal. Pryd hynny wrth
gwrs roedd Iwcrein yn rhan o Rwsia. Fe
wyddoch efallai mai gwr o Ddowlais oedd
John Hughes ac enwyd y ddinas ar ei ôl.
Y cysylltiad arall yw hanes ewythr i Siriol,
Gareth Jones, a aeth pan yn ddyn ifanc i
Rwsia fel gohebydd papurau newydd; tynnodd
sylw pobl Prydain, trwy gyfres o erthyglau, at y
newyn aruthrol a ddigwyddodd yn y
blynyddoedd 1932/33 yn Iwcrein. Bu Gareth
Jones farw mewn byr amser wedi hynny ym
Mongolia ac erys y grêd iddo gael ei lofruddio.
Mae ei hanes yn y llyfr bywgraffiadol a
sgrifennwyd amdano gan Siriol a hefyd mae
na gyfrol fach weddol newydd amdano a gyhoeddwyd gan wasg Y Lolfa eleni. - "Y dyn
5

Welsh Cakes

barth eang o fobl am ei hil yn uniongyrchol
neu a oedd yr holl farwolaethau yn ganlyniad
o'i bolisi? I raddau mae'r cwestiwn yn
dibynny ar ddiffyniad o hil-laddiad ac nid yw
pawb yn cytuno ar y diffyniad. Ta waeth, beth
bynnag yw'r gair a ddefnyddid am yr holl ddioddefaint, nid y gair sy'n holl bwysig ond y
ffaith i filiynau o fobl farw o newyn.; gyda llaw
yn y cyfnod hwn roedd gorthrymder enbyd yn
erbyn iaith Iwcrain a'r eglwys a diwylliant
Wcrein yn gyffredinnol.
Yr ofn heddiw yw fod problemau sy'n bodoli
ar hyn o bryd yn y wlad ddim yn debyg o ddiflannu dros nos er bod na newid yn y llywodraeth. Mae'r ansicrwydd presennol wedi
rhoi cyfle i Rwsia i ymyrryd unwaith eto. Fel y
gwyddus erbyn heddiw mae un rhan o'r hen
Iwcrein , sef Crimea, wedi cwympo i ddwylo
Rwsia, i ddilyn y refferendwm a gynhaliwyd
rhyw ddeufis yn ôl, refferendum mae'r gwledydd gorllewinol yn dweud oedd yn anghyfreithlon. Erys y syniad all y sefyllfa waethygu
mewn chwinciad. Pwy all ddweyd na fydd
Rwssia am daenu ei hadennydd dros holl
barthau o'r Iwcrein yn y dyfodol? Wrth feddwl
am y sefyllfa daeth llinell o gerdd I D Hooson
am y cudull coch ysglafeuthus i fy meddwl,
sef "Yng nghrafanc dur y cudull coch." Beth
tybed fydd tynged gweddill o Iwcrain yn enwedig yn y rhan ddwyreiniol lle mae llawer o
fobl o dras Rwseiaidd yn byw. Mae hanes yn
rhoi i ni arwyddocâd fod na ddyfodol ansicr i'r
wlad.
Hefyd beth tybed fyddai barn Siriol am y
digwyddiadau diweddaraf yn Iwcrain, pe
byddai wedi byw i weled y sefyllfa heddiw?
Dymuniadau gorau i ddysgwyr Derby a'r
cylch.

Welsh Cakes, dyna eu henw Saesneg ond
mae hen ddigon o Gymry Cymraeg yn eu
galw nhw y ffordd yna hefyd, efallai oherwydd eu henw Cymraeg go iawn yn dibynnu
lle yr oeddwch chi ddigwydd bod yng
Nghymru. Cymerwch eich ddewis o’r enwau
isod ond cofiwch efallai y bydd sawl eraill
megis

teisennau crwn, teisennau cri, teisi cri
teisennau bach, teisen lechfaen,
teisen lechwen, pice ar y maen, cacau
gradell, cacau cri, cacau planc
Mae’r enw sef ‘pice ar y maen’ yn boblogaidd, yn enwedig yn y gogledd, ond clywir
‘teisi cri’ yn aml hefyd. Hoff enw Sir Benfro,
Brycheiniog a Gorllewin Cymru yw cacau
planc a dyna enw od yntefe? Mae planc yn
fenthiciad o plank yr iaith fain rwy’n credu.

Howell Price
geirfa
y geri farwol - cholera
Holodomor - newyn a achoswyd yn bwrpasol
hil-laddiad - genocide
ffermydd cyfunol - collective farms
cudull coch - kestrel

Mae’r llun uchod yn dangos y radell Gymreig draddodiadol gydag enwau Cymraeg
amrywiol unwaith eto, sef maen, llechfaen,
llechwen, gradell, planc. Yn yr hen amser
roedd meini gwastad yn cael ei defnyddio fel
gradell wrth gwrs.
Wel credwch neu beidio yr wyf i newydd
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grasu teisen’ron, (enw Mam amdani), a dyma
nhw’n barod i oeri typyn bach ac mae’n
ddanteithiol tu hwnt yn ddi-feth wedyn, felly
dw i’n mynd nawr i roi’r tegell ymlaen a chael
un neu ddwy. Gyda llaw, mae ngradell yn
dod o’r Alban, cywilydd o beth mae arna i
ofn!
John Vivian Harris

flwyddyn ddiwethaf, yr ydym wedi darllen
gweithiau gan awduron megis Kate Roberts,
John Ceiriog Hughes a DJ Williams, yn
ogystal ag astudio eu bywydau. Rydym bob
amser yn cefnogi ein gilydd wrth egluro
geiriau mwy anghyfarwydd Cymraeg o fewn
cyd-destun. Er mwyn sicrhau ein bod yn
dysgu’r geiriau Cymraeg anghyfarwydd hyn,
rydym yn adeiladu rhestr o eiriau i ailymweld â
nhw yn ystod y flwyddyn.
Yn arwain at y Nadolig darllenwyd y cyfieithiad Cymraeg o Nadolig Plentyn yng
Nghymru gan Dylan Thomas a gefnogir gan
Fersiwn Saesneg yn ysgrifenedig ac ar CD.
Cafodd hyn ei ddilyn gan atgof blentyndod un
o’r aelodau am ei phrofiad o Nadolig yng
Nghymru, lle oedd hi’n faciwi yn ystod y rhyfel.
Wnaethon ni ddathlu'r Nadolig mewn steil gwir
Dylan gyda gwydraid o win a 'Bara Brith'.
Mae'r grŵp yn cwrdd yn fflat Elizabeth bob
pythefnos ac yr ydym yn cael hwyl fawr. Avril
yw'r boss ac mae'n cadw ni ar fysedd ein
traed. Cafodd Avril ei magu yn y Gymraeg yn
ardal Bro Aman ond mae hi wedi colli gafael
ar yr iaith i raddau a mae’n gobeithio gwella ei
Chymraeg trwy redeg y dosbarth. Daeth
Elizabeth i Lundain yn chwe wythnos oed a
mae hi’n rhugl yn yr iaith ond hoffai gwella ei
safon. Trwy lwc mae gweddill y grwp yn
"homogeneous". Cafodd Lorraine hefyd gartref Cymraeg i ddechrau ond ar ôl dod i Lundain yn ferch ifanc, cafodd ddim cyfle i ymarfer ei Chymraeg ac mae yn awr eisiau ail afael
yn yr iaith. Mae’r un peth yn wir am Delyth, ac
mae ganddi ddigon o'r iaith ond dim llawer o
hyder yn ei defnyddio. Cafodd Dafydd ei fagu
yn Essex ac mae’n dod o gartref hollol diGymraeg. Pob clod iddo am ddysgu Cymraeg
at safon mor uchel. Mae’n medru siarad yr
iaith yn weddol rhugl.
Er mwyn sicrhau profiad dysgu difyr ac amrywiol, rydym yn annog ein gilydd i ddod a
chyfraniadau mewn unrhyw fformat.
Ymunwch â ni - byddwch yn cael croeso cynnes yn y draddodiad gwir Gymreig.
Mae croeso i chi gysylltu ag Avril Cuthbert
ar 07814 938 228 (m) neu drwy ebost
avril@raisingpotential.com i gael rhagor o wybodaeth.

Grŵp Trafodaeth
Cymraeg Merton

Grŵp U3A brwdfrydig cymharol newydd o
siaradwyr Cymraeg ydyn ni ac mae gynnon
ni ystod eang o ruglder. Rydyn ni’n cwrdd
bob pythefnos yn Ne Orllewin Llundain.
Rydyn ni wedi gosod nodau ar gyfer y grŵp,
sef:
1. Cymraeg sy’n cael ei siarad yn y Grŵp,
mewn amgylchedd cefnogol a chalonogol ar
gyfer
pob
lefel
o
wybodaeth.
2. Grŵp cefnogol a rhagweithiol sy’n cymryd
syniadau sy’n seiliedig ar ddiwylliant a
llenyddiaeth Gymraeg ar gyfer trafodaeth.
3. Cyfle i adeiladu fforwm o wybodaeth ar
ddigwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol
Cymreig yn Llundain ac o gwmpas a thu
hwnt.
Nodau yn cael eu diwallu drwy rannu
profiad, darllen barddoniaeth a straeon
b yr io n ,
ce rd d o ria e t h
a
m yn ych u
digwyddiadau diwylliannol. Yn ystod y
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daidd fel y teithiem i fyny Mor y Gogledd, ambell i
rig nwy nei olew i’w gweld yn y pellter ond cyfle i
ymlacio yn y llyfrgell, gwrando ar y band a mynychu rhai a’r darlithiau gwych am y llefydd y
byddem yn galw iddynt yn y dyddiau nesaf, a
bwyta ac yfed wrth gwrs. Roedd un o’r darlithwyr
yn rhoi hanes ei fywyd fel peilot ar yr Afon Tees,
mewn oes pan oedd maint y llongau wedi
cynyddu’n ddirfawr.
Yn Rosyth, ar ôl hwylo o dan y ddwy bont enfawr, cantilifer hanesyddol y rheilffordd, a’r bont
grog y bu bron gael ei hadeiladu dros yr Hafren,
ond fod Swyddfa’r Alban wedi cael gafael yn ei
harian o flaen y Swyddfa Gymreig! Mewn
canlyniad adeiladwyd pont grog Hafren i gynllun
mwy gwefreiddiol gan fod y dec wedi’i sylfaenu ar
aden awyren. Tra yno, bu rhaid i ni fynd i ymweld
â hen brif ddinas Dumfermline, ac yn arbennig
fynd i ymweld â’r tŷ y ganwyd Andrew Carnegie
ynddo sy’ nawr yn amgueddfa am ei fywyd yn yr
Unol Dalaethau’r Amerig, ac am y ffordd gwnaeth
y dyn cyfoethocaf yn y byd rhoi ei arian i ffwrdd.
Meddyliais, pwy oedd noddwyr mwyaf pwysig y
Cymry'r un adeg?
Yna i fyny i Scrabster, porthladd bychan ar arfordir gogleddol yr Alban. Dyma’r porthladd
sgadarn ar le'r bydau gwragedd yn dilyn yr
heidiau sgadarn ar hyd porthladdoedd y dwyrain
lawr i Lowestoft. Gwibdaith mewn coets i John
O’Groats a heibio castell y diweddar fam frenhines ac ymweld â’r eglwys lle y byddai’n addoli ar
y Sul. Yna taith i Pen Dunnet i weld y tir mwyaf
gogleddol yn y D.U., a’i adar arbennig. Ochor
draw'r Pentland Firth gwelwyd yr Orkneys o amgylch hen angorfa’r Llynges yn Scapa Flow. Yfory
draw i Ynys Lewis a heibio’r Penrhyn Digofaint
(Cape Wrath), ac i mewn i harbwr cysgodol Stornaway. Hyfryd oedd hwylio drwy’r ynysoedd lawr
i Belfast a bwrw’r bore yn amgueddfa wych Y Titanic - dyna beth oedd leviathan o long, ac mae’n
denu miloedd o ymwelwyr, ac yn rhoi Belfast ar y
map twristaidd. Y bore hwnnw roedd ras beiciau'r
Eidal yn cychwyn o’r amgueddfa.
Dros nos i Lerpwl ac yn angori o dan adeilad
eiconig y Liver. Tro ar y tir, ymweld â’r Tate ai
Arddangosfa o Waith yr Athro Raymond Williams
- prynu ei lyfr Keywords er mwyn ei ddarllen fel
paratoad i ddarlith yr Athro John Morgan i Gymdeithas Cymry, Nottingham yn yr Hydref!
Y gwynt yn cryfhau wrth adael y Mersey ac yn
hwylio i’r gogledd o’r Twrbeins Gwynt enfawr
wedi’i ynysu i’r gogledd o Landudno. Yn cofio fod

Mordaith o amgylch
y Deyrnas Unedig
Ar y 4ydd o Mai, 2014 teithiodd Marilyn a minnau
yn ein Peugeout newydd (teirblwydd oed) i Portsmouth, i ddechrau ein mordaith pythefnos. Yr
oeddwn braidd yn bryderus i adael y car ym Maes
Parcio’r Porthladd yn yr awyr agored tra oeddem i
ffwrdd, a hefyd am y tywydd garw y gallem ei
ddisgwyl tra i ffwrdd! Yr oeddem i alw ym Mhorthladd Tyne yn Lloegr, Rosyth, Scrabster a Stornaway yn yr Alban, Belfast yng Ngogledd Iwerddon, Lerpwl, Caerdydd, Ynysoedd Scilly, Falmouth, a Guernsey cyn dychwelyd i Portsmouth,
ac adref i Nottingham yn ein car newydd heb farcyn arno, gobeithio!
Yr oeddem wedi bod gyda’r cwmni Voyages of
Discovery ar ei llong Voyager o’r blaen, ac wedi ei
mwynhau yn ddirfawr. Trip cyfadferiad oedd hwn
am fod ein mordaith o amgylch Ynys Iwerddon y
flwyddyn cynt wedi gorffen mewn storm ar Mor
Iwerydd ar ôl gadael y Shannon, pan dorrodd y
cynhyrchwyr trydan i lawr mewn storom. Crafodd y
llong i mewn i harbwr Killibegs, ac yno arhosodd
am dridiau wrth geisio atgyweirio’r cynhyrchwyr,
ond methwyd. Roedd y bwyd cystal yn yr harbwr
ac oedd ar y môr mawr. Cofiwch yr oedd y tywydd
yn reit heulog erbyn hyn a bola heulo yn bleserus
ar y Dec Haul, ond yn y pen draw bu rhaid i ni gael
ein hedfan nôl i Gatwick o awyrfaes Knock. Felly
ni fu’n bosib i ni alw yn Portrush, Dulyn a Cove ger
Cork cyn dychwelid i Portsmouth. Fe ddeliodd y
trefnwyr yn anrhydeddus a ni gan roi 70% o gost y
trip yn ôl i ni ‘n reit sionc, a 50% bant o drip
newydd yn 2014. Felly roedd rhaid mynd eleni eto!
Roedd y gwynt yn dawel ond y cymylau’n llwy8

y Royal Charter wedi suddo tu allan i Foelfre yn
storom enfawr Hydref 1859, pryd collwyd eglwys
Cwm yr Eglwys yng Ngogledd Sir Benfro, hefyd
yn yr un storom. Y gwynt yn parhau’n gryf force
5/6 ac ar ei waethaf fel i ni newid cwrs i mewn i
Sianel Bryste o amgylch Tŷ Ddewi. Yna i fyny i
Gaerdydd, codi’r peilot a dwy dỳg tu allan i
Ffyrdd Penarth. Rhaid cadw gofal arbennig wrth
ddilyn y sianel sy’n arwain i’r loc a’r fynedfa i Doc
Alexandria. Roedd yn reit gynhyrfus i fod ar y
Dec Haul i wylio’r broblem o gael y llong yn ddiogel i’r loc, cau’r drysau morol a disgwyl i’r dŵr
gyfodi hyd gyrraedd ei lefel yn y doc, ac yna agor
y drysau mawr eraill. Am fod y gwynt yn awr mor
gryf penderfynodd y peilot i raffu’r Voyager yno
am ryw awr hyd y byddai’r gwynt yn gostegu cyn
symud y llong yn ddiogel i’r harbwr. Y noswaith
honno draw i Amgueddfa Cymru i glywed Côr
Meibion Parc yr Arfau yn cynnal cyngerdd, ac yn
rhannu’r rhaglen gyda’r delynores hyfryd Eleri
Rhiannon Darkins. Roedd yr hen alawon yn tycio
ar ein calonnau ac yn denu gwlith i’r llygaid hefyd, yn arbennig wrth weld enw fy nyth Gwenllïan
Davies ar y rhaglen. Noswaith arbennig! Roedd y
tywydd wedi mwyno erbyn i ni hwylio allan drwy’r
loc y pnawn canlynol, ar ôl rhodio’r ddinas yn
ystod y dydd.
Roedd yr haul yn tywynnu wrth i ni forio lawr i
ynysoedd y Scillies ac yn angori tu allan i Ynys St
Mary’s a Hughtown a defnyddio tendr i gyrraedd
y lan. Arweiniwyd ni mewn taith cerdded yn yr
haul o amgylch yr ynys. Dros nos i harbwr Falmouth, ac yna draw i Guernsey, a thaith gerdded
arall - eto yn nhes yr haul o amgylch ynys fach
ddeniadol Herm, cyn dychwelyd i Portsmouth.
Mordaith hyfryd yn llawn diddordeb, a chyfle i
gwrdd â’r Capten ar y 'bont' hefyd. Pwysais fy
hun cyn ymadael ar y fordaith -100kg, ac ar ôl
dychwelid-100kg ! Hawdd oedd bwyta ac yfed yn
synhwyrol er mwynhad, gan fod cymaint o ddewis, gallwn wneud hyn ac iechyd da. O ie, y car!
Popeth yn ddiogel, dim marc ond ôl un wylan ar y
to! Siwrne hwylus a diogel nôl i Nottingham.

Pwysigrwydd trefn
SAWL gwaith yn ddiweddar daethpwyd i’r golwg
bod gen i drefn arferol o ymbaratoi cyn i fi
ddechrau fy niwrnod gwaith. Er bod fy ngwraig i’n
tynnu fy nghoes amdano (dyn ni’n gweithio o gartref gyda’n gilydd ers talwm), tra hamddenol am y
peth ydw i, ac dw i ddim moyn gwneud dim byd
i’w niwtraleiddio. Dyma hi am ei werth.
Ar ôl cychwyn y cyfrifiadur, mae rhaid i fi dacluso a glanhau’r ddesg cyn gosod fy mhennau
(coch gwyrdd a glas - heb ffaelu yn ôl trefn yr enfys). Erbyn i fi eistedd, mor hyderus â chogydd
sy wedi casglu a phwyso’r cynhwysion, dw i’n
barod wynebu heriau newydd sbon y dydd.
Alla i ddim esbonio o ble daeth y gweithgareddau hyn. Ganwyd ei gwreiddiau wrth aros yn
ddiamynedd am y cyfrifiadur i danio yn fy marn i.
Hoffwn i feddwl y bydd fy rheolwaith yn cynhyrchu canlyniadau cystal â’r rheiny a gafodd y ffigyrau dilynol o’r gorffennol.
Credodd y bardd Almaeneg Friedrich Schiller y
daeth ei ysbrydoliaeth o’r arogl afalau pydron a
gafodd eu gwasgaru ar hyd yr ystafell. Ces i fy
magu yn Henffordd a byddai unrhywun sy’n byw
ar bwys ffatri sy’n cynhyrchu seidr yn anghytuno
yn bendant.
Wnaeth Alexandre Dumas ddefnyddio papur o
liwiau penodol - ysgrifennodd ei farddoniaeth ar
bapur melyn, erthyglau ar bapur pinc a’i ffuglen
ar bapur glas. Unwaith ar daith o gwmpas Ewrop
rhedodd e mas o’i bapur glas gwerthfawr. Doedd
ei waith ar bapur lliw hufen dim yn ddigon haeddiannol i’w roi i’w gyhoeddwr.
Bob dydd heb ffaelu aeth Pyotr Tchaikovsky
am dro am ddwy awr - dim llai a dim mwy na dwy
awr. Os cafodd yr amod hwn ddim ei ddiwallu, fe
gwrthod y cyfansoddwr fynd o’i gartref y dydd
hwn. Roedd ofn arno rhag damwain gerllaw.

Gwynne Davies

I Franz Kafka roedd ymarfer corff a chadw’n
heini yn allweddol i wneud ei feddyliau yn fwy
creadigol. Bob bore am ddeng munud perfformiodd e ymarferion Muller Technik yn noeth o
flaen y ffenestr ei barlwr.
Credodd rhai dyfeiswyr bod cysgu drwy’r nos
yn wastraff eu hamser gwerthfawr. Roedd well
gyda Leonardo Da Vinci gael cyfres o gyntunau o
9

Ware U3A Welsh Class 01920 464740
Milton Keynes U3A welsh@mku3a.org
U3A Maghull & Lydiate 0151 5262530
U3A Newport
U3A Merton Groups@mertonu3a.org.uk
Peterborough U3A 01733 266483
Malvern U3A
Sheffield U3A

bryd i’w gilydd yn hytrach na chwsg hir. Dyna
wedi sbarduno i Nikola Tesla pedair canrif yn ddiweddarach weithio o dri o’r gloch y bore tan
unarddeg o’r gloch y nos bob dydd am ddeunaw
mlynedd ar hugain heb gymryd diwrnod o wyliau.
Sdim i guro'r gweithgareddau anarferol o Dr
Yoshiro Nakamatsu, dyfeisiwr y disg hyblyg.
Cafodd ei syniadau mwyaf creadigol eu cyflawni
ar ôl iddo fe neidio i mewn i ddŵr. Wrth iddo
blymio yn ychydig dyfnach, mae’r gwasgedd dŵr
yn achosi prinder graddol o ocsigen yn yr ymennydd. Tipyn bach cyn colli ymwybyddiaeth, mae
Nakamatsu yn taro ar syniad newydd. Mae e’n
cofnodi ei meddyliau ar nodiadur dan dŵr wrth
nofio yn ôl at wyneb y dŵr.

Cymdeithasau Cymreig /
Cymraeg yn Lloegr
Mae Cymdeithasau Cymreig a Chymraeg yn
Lloegr yn aml yn cynnig y cyfle i ymarfer
eich Cymraegyn gymdeithasol. Dyma rhai o’r
Cymdeithasau sy’n weithredol yn Lloegr ar
hyn o bryd. Mae manylion cysylltu ar gael
trwy wneud ymchwiliad google ar lein yn aml
iawn. Mae gan sawl un gwefannau yn cynnig
manylion cysylltu â gwybodaeth am eu
gweithgareddau.

Dw i’n siŵr bod fy ngweithgareddau’n weddol
gyffredin o’u cymharu â’r rheiny'r bobl yma. Sdim
becso amdano wedi cwbl. Tasai ofergoel yn hollol chwerthinllyd gyda fi, er enghraifft gorffen erthygl gyda gair aml sillafog, byddai hi’n wahanol.
Faswn i ddim gallu ymlac-i-o damo!
Adrian Howells

Grwpiau ymarfer
Cymraeg yn Lloegr

Birmingham Welsh Society
Bradford St Davids Society
Chester Welsh Society
Croydon Welsh Society
Cymdeithas Cymraeg Northwich
Cymdeithas Cymry Nottingham
Cymdeithas Cymreig Chelmsford
Cymdeithas Cambrian Sheffield
Cymdeithas Cymreig Manceinion
Droitwich Welsh Society
Kingston upon Hull Welsh Society
Liverpool Welsh Society
Oxfordshire Welsh Society
Cymry Llundain
Petersfield Welsh Society
Woking Welsh Society

Basingstoke Welsh Learners
www.cymraegbasingstoke.blogspot.com
Bore Coffi Popeth yn Gymraeg Nottingham
0115 925961
Clwb Cymraeg y Chilterns
http://freespace.virgin.net/d.griffiths/
ardal6.htm
Clwb Clebran Bradford
www.communicate.co.uk/brad/
stdavidssociety
Clwb Cymraeg Telford
01952 608305
Cylch Dysgwyr Cymraeg Derby
07767260514
Cylch Siarad Llundain
www.londonwelsh.org/learn-welsh/y-cylchsiarad
Loughborough Welsh Class
www.cymdeithas.org/loughborough
Preston Welsh Club
http://welshclubpreston.org
SSIW Manceinion
SSIW Leeds
SSIW Solihull
SSIW Oxford
Grwp Sgrsio East Dereham
U3A Congleton
Groups.u3a.congleton@gmail.com

Cysylltwch!
Os dych chi eisiau ysgrifennu erthygl i ‘Lais’
cysylltwch trwy anfon neges e-bost at
menteriaithlloegr@mail.com
Mae hen gopiau Llais y Dderwentydd ar
gael ar lein trwy mynd at ein gwefan
http://lloegrambyth.wix.com/llais-ydderwentydd
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