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1.	 	Cyflwyniad:	Yr	Almaen	cyn	1919

Hyd at 1871 roedd sawl gwladwriaeth Almaeneg ei 
hiaith ond nid oedd gwlad o’r enw yr Almaen. Ond, yn 
1871, cafodd ymerodraeth yr Almaen ei chreu: roedd 
hyn yn bennaf yn sgil gwaith Otto von Bismarck, prif 
weinidog Prwsia. Prwsia oedd un o’r gwladwriaethau 
mwyaf Almaeneg ei hiaith ac yn 1871, roedd Prwsia a’i 
chynghreiriaid newydd ennill rhyfel yn erbyn Ffrainc. Daeth 
Brenin Prwsia yn llywodraethwr ar yr Almaen newydd: ef 
oedd yr Ymerawdwr cyntaf yr Almaen neu’r Kaiser. Roedd 
gan yr Almaen Senedd hefyd, y Reichstag, ond roedd 
ei phwerau yn gyfyngedig iawn. Erbyn 1990, yr Almaen 
newydd oedd un o’r gwledydd pwysicaf yn y byd gyda 
diwydiannau pwerus, byddin gryf a llynges a oedd newydd 
gael ei chreu.

O ganlyniad i dwf ei diwydiannau, roedd dosbarth newydd 
o weithwyr diwydiannol wedi cael ei greu yn yr Almaen. 
Roedd safon byw llawer o’r gweithwyr hyn yn eithaf isel. 
Cafodd plaid wleidyddol sosialaidd newydd o’r enw Plaid 
y Democratiaid Cymdeithasol (SPD), ei chreu er mwyn 
cynrychioli’r gweithwyr hyn. Roedd sosialaeth yn syniad 
gwleidyddol adain chwith pwysig ac eithaf newydd a oedd 
yn cynnig y dylai’r gymdeithas i gyd gymryd perchenogaeth 
neu reolaeth ar yr economi. Roedd Plaid y Democratiaid 
Cymdeithasol yn yr Almaen o’r farn fod gan y Kaiser ormod 
o rym ac nad oedd gan y Reichstag ddigon o rym. Erbyn 
1914, Plaid y Democratiaid Cymdeithasol oedd y blaid 
wleidyddol unigol fwyaf yn y Reichstag.

Pan ddechreuodd y Rhyfel Byd Cyntaf yn 1914, roedd 
Plaid y Democratiaid Cymdeithasol yn cefnogi llywodraeth 
y Kaiser ac ymdrech ryfel yr Almaen. Ond, erbyn 1918, 
daeth hi’n amlwg nad oedd gan yr Almaen unrhyw obaith 
o ennill y rhyfel a dymchwelodd rheolaeth y Kaiser. 
Cynghorodd byddin yr Almaen y dylai’r Kaiser ddod â’r 
rhyfel i ben a rhoi mwy o rym i’r Reichstag. Gwnaethant 
hyn yn y gobaith mai’r gwleidyddion yn y Reichstag a 
fyddai’n cael y bai am ddod â’r rhyfel i ben ac y gallai’r 
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fyddin osgoi cymryd cyfrifoldeb am orchfygiad yr Almaen. 
Ffurfiodd Plaid y Democratiaid Cymdeithasol, fel y 
blaid fwyaf yn y Reichstag, lywodraeth newydd o dan 
arweinyddiaeth Friedrich Ebert ym mis Tachwedd 1918. Yn 
y cyfamser, cafodd y Kaiser ei berswadio gan wrthryfel y 
llynges ym mhorthladd Kiel a phrotestiadau treisgar mewn 
sawl dinas yn yr Almaen i ildio ei reolaeth ar 9 Tachwedd 
1918. Daeth y frenhiniaeth i ben: roedd yr Almaen bellach 
yn weriniaeth. Ar 11 Tachwedd, llofnododd llywodraeth yr 
Almaen gadoediad gyda gelynion yr Almaen: roedd y rhyfel 
drosodd.

Ffynhonnell 1: Kaiser Willhelm II

Effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf yn fawr ar yr Almaen:

• Roedd llywodraeth y Kaiser wedi dymchwel.
• Roedd dros ddwy filiwn o Almaenwyr wedi marw.
• Roedd yr Almaen yn agos at fynd i’r wal gan fod y rhyfel 

wedi para’n llawer hirach na’r hyn yr oedd y rhan fwyaf o 
bobl wedi’i ddisgwyl.

• Roedd bwyd yn brin iawn.
• Roedd rhaniadau gwleidyddol difrifol rhwng sosialwyr, 

comiwnyddion a grwpiau adain chwith eraill ar y naill 
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law a grwpiau gwleidyddol eraill ar yr adain dde. Yn aml, 
oherwydd y rhaniadau hyn, digwyddodd protestiadau 
treisgar yng ngweriniaeth newydd yr Almaen. Mae 
haneswyr yn defnyddio termau cryno fel adain chwith 
neu adain dde er mwyn dosbarthu grwpiau neu bleidiau 
gwleidyddol.  

Pwyntiau Dysgu Allweddol: Yr Almaen cyn 1919

• Y Kaiser oedd yn arwain llywodraeth yr Almaen cyn ac 
yn ystod y rhan fwyaf o’r Rhyfel Byd Cyntaf.

• Roedd yr Almaen yn wladwriaeth ddiwydiannol a milwrol 
bwerus yn 1914.

• Roedd gan bleidiau gwleidyddol syniadau gwahanol iawn 
am sut dylai’r Almaen gael ei rheoli ar ôl y Rhyfel Byd 
Cyntaf.

• Roedd gwahaniaethau sylweddol rhwng grwpiau a 
phleidiau gwleidyddol adain chwith ac adain dde.

• Daeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben gyda’r Almaen yn dod 
yn weriniaeth.

2.	Effaith	y	Rhyfel	Byd	Cyntaf	ar	
lywodraeth	yr	Almaen

Sefydlu Gweriniaeth Weimar

Penderfynodd y llywodraeth newydd gynnal etholiadau ar 
gyfer Reichstag newydd ym mis Ionawr 1919. Roedd hwn 
yn gyfnod treisgar iawn ar strydoedd Berlin; bu ymgais i 
greu terfysg comiwnyddol, wedi’i ysbrydoli gan y chwyldro 
yn Rwsia. O ganlyniad, penderfynwyd y byddai’n fwy 
diogel i’r Reichstag newydd gwrdd yn ninas Weimar. Felly, 
rhoddodd y ddinas hon ei henw i lywodraeth newydd yr 
Almaen, hyd yn oed ar ôl i’r Reichstag ddychwelyd i Berlin. 
Roedd y cyfansoddiad newydd wedi’i greu erbyn mis 
Awst 1919 a chafodd ei alw yn gyfansoddiad Weimar. 
Daeth yr Almaen yn un o’r gwledydd democrataidd mwyaf 
datblygedig yn y byd. Wedi hynny, galwyd llywodraeth 
newydd yr Almaen yn Weriniaeth Weimar.
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cynrychiolaeth gyfrannol
System lle mae pleidiau 

gwleidyddol yn ennill seddi yn 
gymesur â chyfanswm nifer y 
pleidleisiau a gafodd eu bwrw 

drostyn nhw.

llywodraeth glymblaid
Llywodraeth wedi’i ffurfio o 
ddwy neu ragor o bleidiau.

Cyfansoddiad Weimar

Prif bwyntiau’r cyfansoddiad newydd oedd:

• Cafodd pob dyn a merch dros 20 oed yr hawl i 
bleidleisio. Roedd hyn yn newid mawr gan mai dim ond 
dynion dros 25 a allai bleidleisio o’r blaen.

• Cafodd y Reichstag hawl i wneud deddfau ac i reoli’r 
llywodraeth.

• Roedd y Reichstag i gael ei ethol drwy gynrychiolaeth 
gyfrannol (byddai pob plaid yn cael nifer o seddi yn 
gymesur â’i chyfanswm o bleidleisiau, felly petai plaid yn 
ennill 20 y cant o’r bleidlais, byddai’n cael 20 y cant o’r 
seddi).

• Byddai’r grym yn cael ei rannu yn y cyfansoddiad 
newydd rhwng yr Arlywydd a’r Canghellor. Pennaeth y 
llywodraeth fyddai’r Canghellor ac roedd angen iddo gael 
cefnogaeth dros hanner y Reichstag.

• Pennaeth y wlad fyddai’r Arlywydd a fyddai’n cael ei 
ethol bob saith mlynedd gan bobl yr Almaen. Roedd 
gan yr Arlywydd reolaeth dros y lluoedd arfog a’r grym 
i ddiddymu’r Reichstag a chynnal etholiadau newydd. 
Roedd gan yr Arlywydd hefyd rym mewn argyfwng 
eithriadol, o dan Erthygl 48 y cyfansoddiad, i atal y 
cyfansoddiad a llywodraethu ar ei ben ei hun.

Er bod y rhain yn newidiadau pwysig yn y ffordd yr oedd 
yr Almaen yn cael ei llywodraethu bellach, cafwyd rhai 
problemau gyda’r cyfansoddiad newydd hefyd:

• Gallai’r system o gynrychiolaeth gyfrannol olygu na 
fyddai gan unrhyw blaid wleidyddol fwyafrif o seddi 
yn y Reichstag. Yn aml, roedd llywodraethau’n gorfod 
cynnwys sawl plaid – llywodraethau clymblaid oedd 
yr enw ar y rhain. Er y gallai hyn weithio’n dda, pan 
oedd problemau difrifol yn codi, gallai partneriaid y 
glymblaid anghytuno ynghylch beth i’w wneud a gadael 
y llywodraeth. Arweiniodd hyn at lywodraeth wan, 
ansefydlog ar adegau allweddol.

• Pan dorrodd clymbleidiau neu pan na ellid eu ffurfio, 
yr Arlywydd oedd yr unig berson a allai lywodraethu’n 
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effeithiol ac arweiniodd hyn at atal llywodraeth 
ddemocrataidd o dan Erthygl 48. Defnyddiodd Ebert, 
arlywydd cyntaf yr Almaen, Erthygl 48 ar 136 o 
achlysuron gwahanol ac roedd llawer o Almaenwyr 
yn poeni bod y defnydd gormodol hwn yn fygythiad i 
ddemocratiaeth.

• Nid oedd pob Almaenwr yn croesawu’r cyfansoddiad 
newydd. Roedd llawer o wrthwynebwyr adain chwith, fel 
y comiwnyddion, yn credu bod llywodraeth Weimar yn 
rhy gymedrol ac nad oedd yn ddigon adain chwith. Ar 
yr adain dde, roedd pleidiau gwleidyddol a oedd eisiau 
gweld y Kaiser yn dychwelyd gyda llywodraeth gryfach 
na’r hyn a allai llywodraeth Weimar ei darparu.

• Roedd democratiaeth o’r math a ddarparwyd gan 
gyfansoddiad Weimar yn newydd i’r Almaen. Nid oedd 
llawer o brofiad o arferion llywodraeth ddemocrataidd 
cyn 1919.

Etholiadau mis Ionawr 1919 i’r Reichstag

Dangosodd canlyniadau etholiadau 1919 fod gan yr 
Almaen amrywiaeth o bleidiau gwleidyddol. Roedd hi’n 
wlad wedi’i rhannu yn ôl dosbarth, gwleidyddiaeth a 
chrefydd.
                       

PLAID NIFER	Y	
SEDDI

NIFER	Y	
PLEIDLEISIAU

%	Y	
PLEIDLEISIAU

PLAID Y 
DEMOCRATIAID 
CYMDEITHASOL 
(Sosialwyr)

163 11.5 miliwn 38

PLAID Y CANOL 91 6 miliwn 20
Y BLAID 
DDEMOCRATAIDD

75 5.5 miliwn 19

Y BLAID 
GENEDLAETHOL

44 3 miliwn 10

Y BLAID SOSIALAIDD 
ANNIBYNNOL

22 2.25 miliwn 8
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PLAID POBL YR 
ALMAEN

19 1 miliwn 4

Y BLAID 
GOMIWNYDDOL

0 0 0

Roedd Plaid Gomiwnyddol yr Almaen wedi ymatal rhag 
cymryd rhan yn etholiad 1919. Roedd yn credu mewn 
chwyldro ac roedd o’r farn fod y pleidiau gwleidyddol yn 
yr Almaen yn rhy gymedrol ac nad oeddent yn cefnogi’r 
dosbarthiadau gweithiol diwydiannol.

Y blaid fwyaf oedd Plaid y Democratiaid Cymdeithasol a 
oedd yn cynnwys sosialwyr a diwygwyr gyda chymorth y 
dosbarth gweithiol a’r undebau llafur.

Roedd y Sosialwyr Annibynnol wedi torri oddi wrth y 
Democratiaid Cymdeithasol yn ystod y rhyfel gan fod eu 
haelodau wedi gwrthwynebu bod yr Almaen wedi cymryd 
rhan yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ddiweddarach, ymunodd y 
rhan fwyaf ohonynt â’r Blaid Gomiwnyddol.

Roedd Plaid y Canol yn blaid a oedd yn seiliedig ar 
grefydd yr Eglwys Babyddol. Yn wreiddiol, cafodd ei 
ffurfio i ddiogelu Pabyddion rhag cael eu herlyn ond 
roedd bellach yn cael cefnogaeth gan Babyddion o bob 
rhan o gymdeithas yr Almaen. Roedd y blaid yn cefnogi’r 
weriniaeth newydd ond yn aml roedd yn anghytuno â 
syniadau sosialaidd.

Roedd y Blaid Ddemocrataidd ychydig yn llai, ac roedd 
yn barod i gyflwyno diwygiadau cymedrol. Roedd ei 
chefnogwyr yn perthyn i ddosbarthiadau canol yr Almaen 
yn bennaf.

Roedd y Blaid Genedlaethol a Phlaid y Bobl yn 
gwrthwynebu Gweriniaeth Weimar ac roedd y rhan fwyaf 
o’u cefnogwyr eisiau adfer y frenhiniaeth. Roeddent yn 
gwrthwynebu sosialaeth a chomiwnyddiaeth yn chwyrn. 
Roedd gan y Blaid Genedlaethol gefnogaeth gryf gan y 
tirfeddianwyr a’r diwydianwyr cyfoethog a oedd yn ofni 
comiwnyddiaeth a sosialaeth.
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Gan nad oedd gan unrhyw blaid unigol fwyafrif dros bob 
plaid arall, clymblaid oedd llywodraeth gyntaf Gweriniaeth 
Weimar ac roedd yn cynnwys y Democratiaid Sosialaidd, 
Plaid y Canol a’r Blaid Ddemocrataidd.

Bu’n rhaid i’r llywodraeth newydd ymdopi â phroblemau 
difrifol iawn ar unwaith:

• protestiadau treisgar gan grwpiau gwleidyddol adain 
chwith ac adain dde;

• cytundeb heddwch amhoblogaidd iawn (Cytundeb 
Versailles) a ddaeth â’r Rhyfel Byd Cyntaf i ben;

• argyfwng economaidd anferth a fyddai’n dinistrio arian 
cyfred yr Almaen ac yn drychinebus i Almaenwyr a 
gollodd gynilion ac a welodd werth eu cyflogau yn 
gostwng yn ddramatig.

Ffynhonnell 2: Plant yn gwneud pyramid o arian papur

Ymatebion i Gytundeb Versailles

Er i’r Almaen gytuno i gadoediad mis Tachwedd 1918 a 
ddaeth â brwydro’r Rhyfel Byd Cyntaf i ben, y Cynghreiriaid 
buddugoliaethus (Prydain, Ffrainc ac UDA) a benderfynodd 
ar y cytundeb heddwch yn bennaf. Nid oedd yr Almaen 

cadoediad
Rhoi’r gorau i frwydro 

mewn rhyfel.
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mewn unrhyw sefyllfa i wrthsefyll y Cynghreiriaid gan fod 
ei byddin wedi cael ei gorchfygu ac roedd ei heconomi’n 
wan. Cafodd telerau’r cytundeb eu llunio mewn hen balas 
brenhinol yn Versailles, ger Paris.

Ni chafodd llywodraeth yr Almaen gymryd rhan yn y 
trafodaethau yn Versailles a chafodd orchymyn heddwch 
(Diktat) a oedd yn golygu bod yn rhaid i lywodraeth yr 
Almaen naill ai dderbyn y telerau a gafodd eu cynnig 
neu eu gwrthod ac wynebu’r ffaith y byddai’r rhyfel yn 
ailddechrau. Roedd llawer o Almaenwyr yn gandryll am 
eu bod wedi cytuno i’r cadoediad yn y gobaith y byddai 
unrhyw heddwch yn seiliedig ar y Pedwar Pwynt ar 
Ddeg a gyflwynwyd ar ddechrau 1918 gan yr Arlywydd 
Woodrow Wilson o UDA, fel cynllun i ddod â’r rhyfel i ben. 
Er enghraifft, roedd yr Almaenwyr wedi gobeithio y byddent 
yn cael yr hawl i hunanbenderfynu. Roedd hon yn rhan 
bwysig o’r Pedwar Pwynt ar Ddeg ac roedd yr Almaenwyr 
bellach yn teimlo eu bod wedi cael eu bradychu am na 
chawsant yr hawl hon.

Daeth telerau’r cytundeb nid yn unig yn syndod i’r 
Almaenwyr ond hefyd yn ergyd enfawr i’w disgwyliadau. 
Roedd llawer ohonynt wedi disgwyl, drwy gael gwared ar 
y Kaiser a sefydlu llywodraeth ddemocrataidd fodern, y 
byddai’r Almaen yn cael triniaeth deg a thrugarog gan y 
Cynghreiriaid. Bu ton o brotest yn dilyn cyhoeddi telerau’r 
cytuniad. Eglurodd cadlywyddion y fyddin i’r llywodraeth y 
byddai cymryd camau milwrol pellach yn drychinebus ac 
nad oedd ganddynt ddewis ond derbyn telerau’r cytundeb. 
Teimlai mwyafrif yr Almaenwyr ddicter chwerw tuag at y 
telerau a beirniadwyd y llywodraeth newydd yn gyffredinol 
am gytuno iddynt. Roedd y weriniaeth newydd wedi cael 
y dechrau gwaethaf posibl. Roedd llawer o Almaenwyr 
o’r farn eu bod wedi cael eu ‘trywanu yn eu cefn’ gan 
wleidyddion a oedd wedi llofnodi’r cytundeb amhoblogaidd.

Diktat
Gair Almaeneg am 

orchymyn heddwch.

Pedwar Pwynt ar 
Ddeg

Cynllun heddwch 
a gynigiwyd gan 

Woodrow Wilson, 
Arlywydd UDA, ym mis 

Ionawr 1918.

hunanbenderfynu
Proses lle mae gwlad 

yn ennill annibyniaeth, 
yn penderfynu ar ei 

dyfodol ei hun ac yn 
rhedeg ei materion ei 

hun
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Map o Gytundeb Versailles

Prif delerau’r cytuniad oedd:

Euogrwydd am y rhyfel
O dan Erthygl 231 y cytundeb, cafodd yr Almaen ei gorfodi 
i dderbyn cyfrifoldeb llwyr am achosi’r Rhyfel Byd Cyntaf. Y 
prif reswm dros y cymal hwn oedd fel y gallai’r cynghreiriaid 
gyfiawnhau gwneud i’r Almaen dalu am y rhyfel (iawndal).

Iawndal
Bu’n rhaid i’r Almaen dalu am y difrod a achosodd y rhyfel. 
Cafodd y cynghreiriaid gyfanswm o £6,600 miliwn.

Colli tir
Byddai’r Almaen yn colli 10 y cant o’i phoblogaeth a 13 y 
cant o’i thiriogaeth, yn cynnwys ardaloedd gwerthfawr ar 
gyfer cynhyrchu glo, haearn a dur. Er enghraifft, cafodd 
rhanbarth y Saar, a oedd yn cynnwys llawer o lo, ei roi 
i Ffrainc am 15 mlynedd, ac yna byddai’r trigolion yn 
pleidleisio i ba wlad y byddent eisiau perthyn. Cafodd 
Alsace-Lorraine ei dychwelyd i Ffrainc, enillodd Gwlad Belg 
Eupen a Malmedy, enillodd Denmarc ogledd Schleswig, 
rhoddwyd Silesia Uchaf i Wlad Pwyl, a gafodd hefyd ddarn 
o dir Almaenig, sef y coridor Pwylaidd fel bod gan y wlad 

iawndal
Taliad am ddifrod yn 

ystod rhyfel.
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Pwyl newydd fynediad i’r Môr Baltig. Collodd yr Almaen ei 
holl drefedigaethau tramor hefyd.

Un o’r telerau mwyaf niweidiol, a oedd, yn llygad yr 
Almaenwyr, yn bradychu’r syniad o hunanbenderfynu’n 
llwyr, oedd gwahardd y syniad o Anschluss, sef uno’r 
Almaen ag Awstria.

Telerau milwrol
Roedd y telerau hyn yn llym ac yn ergyd i fri gwlad a arferai 
fod â byddin a llynges bwerus. Cafodd y fyddin ei lleihau i 
100,000 o wirfoddolwyr. Cafodd y llynges ei lleihau i chwe 
hen long ryfel, chwe llong ryfel gyflym ysgafn a rhai llongau 
llai. Ni fyddai unrhyw longau tanfor. Nid oedd hawl gan yr 
Almaen i gael awyrlu. 

Cafodd y Rheinlandardal bwysig yng ngorllewin yr Almaen, 
ei dadfilwrio. Roedd hyn yngolygu nad oedd unrhyw filwyr 
Almaenig yn cael mynd o fewn 50 cilometr i lan ddeheuol 
afon Rhein. Byddai’r cynghreiriaid yn meddiannu’r parth am 
15 mlynedd.

Nid y pleidiau adain dde yn unig a gafodd eu sarhau gan y 
cytundeb hwn; cafodd ei wrthwynebu’n gyffredinol. Byddai 
Gweriniaeth Weimar bob amser yn cael ei chysylltu â 
methiant a chywilydd. Ond nawr, gallai’r fyddin honni mai’r 
gwleidyddion a oedd ar fai am bopeth: yn aml, byddai’r rhai 
a lofnododd y cadoediad ym mis Tachwedd 1918 yn cael 
eu galw yn ‘Droseddwyr mis Tachwedd’.

Pwyntiau Dysgu Allweddol: Effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar 
Lywodraeth yr Almaen    

• Y syniad o gyfansoddiad.
• Y syniad o ddemocratiaeth.
• Cyfansoddiad newydd Weimar.
• Cynrychiolaeth gyfrannol.
• Roedd gan yr Almaen sawl plaid wleidyddol bwysig.
• Llywodraethau clymblaid ansefydlog oedd llawer o 

lywodraethau yn yr Almaen yn yr 1920au .
• Telerau Cytundeb Versailles.

Anschluss
Uno’r Almaen ag 

Awstria
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• Cymal euogrwydd am y rhyfel.
• Iawndaliadau.
• Amhoblogrwydd Cytundeb Versailles.

3.	Heriau	i	Weriniaeth	Weimar

Gwrthwynebiad i’r llywodraeth newydd

Daeth y bygythiad pwysig cyntaf gan Blaid Gomiwnyddol 
yr Almaen. I ddechrau, galwodd ei hun yn Gynghrair 
Spartacus (wedi’i enwi ar ôl Spartacus, Rhufeiniwr a 
arweiniodd wrthryfel yn erbyn Rhufain yn 71CC), a galwyd 
ei haelodau yn Spartacyddion. Roeddent yn gomiwnyddion 
a gredai mewn chwyldro treisgar er mwyn cipio grym 
i’r dosbarthiadau gweithiol. Karl Liebknecht a Rosa 
Luxemburg oedd arweinwyr y comiwnyddion. Roeddent yn 
gwrthwynebu’r weriniaeth newydd ac ym mis Ionawr 1919 
arweinion nhw wrthryfel yn Berlin. Gwelwyd gwrthryfeloedd 
tebyg mewn dinasoedd eraill yn yr Almaen ac ym Mafaria, 
arweiniodd Dr Kurt Eisner, sosialydd annibynnol, chwyldro 
hefyd. Achosodd y chwyldro comiwnyddol diweddar yn 
Rwsia ofn mawr gyda’i drais, camau i atafael eiddo a 
bygythiad y byddai’r chwyldro yn lledaenu ledled y byd.

Gweithredodd llywodraeth Ebert yn gyflym i ddod â’r 
gwrthryfeloedd hyn i ben. Gyda help y fyddin, cafodd 
gwirfoddolwyr eu recriwtio a’u hyfforddi i ymosod ar y 
comiwnyddion. Cyn-filwyr rhyfel ac is-swyddogion y 
fyddin oedd y rhan fwyaf o’r rhai a gafodd eu recriwtio, 
ac roeddent yn gwrthwynebu comiwnyddiaeth yn chwyrn. 
Cawsant eu galw yn Freikorps (y Corfflu Rhydd). Yn 
Berlin, gorchfygodd y Freikorps chwyldro’r Spartacyddion 
gan ddefnyddio dulliau ciaidd – lladdwyd Rosa Luxemburg 
a Karl Liebknecht ynghyd â miloedd o rai eraill. Ym 
Mafaria, defnyddiodd y Freikorps yr un math o drais i 
adfer trefn. Cafodd chwyldro comiwnyddol arall yn Berlin 
yn 1920 ei ddinistrio gan y Freikorps. Un o ganlyniadau’r 
trais hwn oedd sicrhau yn y dyfodol na fyddai Plaid y 
Democratiaid Cymdeithasol a’r Blaid Gomiwnyddol fyth yn 
cydweithredu oherwydd yr holl chwerwder a thywallt gwaed 
a ddigwyddodd yn 1919–20 .

Freikorps
Unedau o wirfoddolwyr 

arfog, a oedd 
yn gwrthwynebu 
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Yr Almaenwyr adain dde oedd y prif fygythiad arall i 
Weriniaeth Weimar. Roedd llawer ohonynt wedi arfer â 
thrais, gan eu bod wedi bod yn aelodau o’r Freikorps. 
Roeddent yn gwrthwynebu Cytundeb Versailles yn chwyrn, 
yn beio Gweriniaeth Weimar am y cywilydd a ddeilliodd 
o’r cytundeb ac roeddent yn gwrthwynebu sosialaeth 
a democratiaeth yn llwyr hefyd. Yn 1920, aeth aelodau 
gwrthryfelgar o’r Freikorps o dan Dr Wolfgang Kapp ati 
i anufuddhau i orchymyn y llywodraeth i ddadfyddino a 
cheision nhw gipio grym yn Berlin. Er eu bod yn anhrefnus, 
llwyddodd cefnogwyr Kapp i gipio grym am bedwar diwrnod 
a gwnaeth llywodraeth Ebert ffoi o Berlin. Roedd y fyddin 
yn amharod i ymdrin â llawer o’i chyn aelodau ond yn y 
pen draw, oherwydd streic gyffredinol gan y gweithwyr yn 
Berlin a’r ffaith i weision sifil wrthod ufuddhau i Dr Kapp, 
dinistriwyd ‘Putsch Kapp’ fel y cafodd ei alw. Roedd y 
trugaredd a ddangoswyd wrth gosbi’r rhai a oedd yn rhan o 
Putsch Kapp a’r ffaith na ddangosodd y fyddin gefnogaeth 
lawn i’r Weriniaeth Weimar newydd yn arwyddion pwysig o 
wendid yn y weriniaeth newydd.

Er i unedau’r Freikorps gael eu chwalu ar ôl Putsch Kapp, 
ffurfiodd rhai o’u haelodau garfanau llofruddio i ladd 
gwleidyddion yr oeddent yn anghytuno â nhw. Cafodd 
Matthias Ersberger, democrat cymdeithasol amlwg, a 
Walter Rathenau, y Gweinidog Tramor, eu llofruddio, y naill 
yn 1921 a’r llall yn 1922, am gefnogi Cytundeb Versailles.

Problemau economaidd

Roedd gan yr Almaen ddyledion difrifol yn barod o 
ganlyniad i’r Rhyfel Byd Cyntaf. Effeithiodd Cytundeb 
Versailles ar allbwn diwydiannol yr Almaen wrth i’r wlad 
golli sawl ardal werthfawr lle y cloddiwyd am haearn a glo. 
Yn sgil hyn, roedd yn anoddach fyth adfer yr economi a 
thalu’r iawndal. Yn anochel, penderfynodd y llywodraeth 
argraffu mwy o arian i dalu dyledion. O ganlyniad, 
dechreuodd gwerth arian cyfred yr Almaen ostwng, ac 
aeth yr Almaen ar ei hôl hi gyda’r taliadau iawndal. Ym 
mis Ionawr 1923, ymatebodd Ffrainc drwy anfon milwyr 
i ardal y Ruhr, sef prif ardal ddiwydiannol yr Almaen, er 
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mwyn cael y glo eu hunain. Rhoddodd llywodraeth yr 
Almaen orchymyn i’r gweithwyr Almaenaidd yn ardal y 
Ruhr fynd ar streic, a chafodd mwy o arian ei argraffu er 
mwyn talu eu cyflogau. Aeth chwyddiant allan o reolaeth 
– gorchwyddiant yw’r enw ar hyn – a dymchwelodd 
economi gwan yr Almaen yn llwyr. Dyma enghraifft o’r 
ffordd yr effeithiodd hyn ar bris bwyd sylfaenol fel bara:

Blwyddyn Pris	torth	o	fara

1918 0.6 marc
Ionawr 1923 250 marc
Medi 1923 1.5 miliwn marc
Tachwedd 1923 201 miliwn marc

Roedd cyfnod y gorchwyddiant yn brofiad brawychus. Aeth 
cynilion pobl yr Almaen yn ddiwerth a chollodd cyflogau 
eu gwerth. Roedd newyn a diffyg maeth yn gyffredin. Dim 
ond y bobl fwyaf cefnog oedd yn dirfeddianwyr a lwyddodd 
i osgoi’r dioddefaint gan fod prisiau tir wedi dilyn prisiau 
eraill. Effaith wleidyddol hyn oedd i’r Almaenwyr golli ffydd 
yng Ngweriniaeth Weimar, ac aeth hi’n amhoblogaidd 
iawn. Nawr, gwnaeth llawer o Almaenwyr droi at bleidiau 
gwleidyddol mwy eithafol i chwilio am atebion i broblemau’r 
Almaen.

Putsch München (Munich), 1923

Mab i swyddog tollau o Awstria oedd Adolf Hitler. Cyn y 
Rhyfel Byd Cyntaf, methodd ei ymgais i hyfforddi fel artist 
a wynebodd dlodi a chaledi yn Fienna. Newidiodd ei fywyd 
pan wasanaethodd ym myddin yr Almaen yn y Rhyfel Byd 
Cyntaf: enillodd fedalau am ddewrder (y Groes Haearn) a 
chafodd ei ddewis gan y fyddin ar ôl y rhyfel i gymryd rhan 
mewn uned bropaganda er mwyn atal comiwnyddiaeth 
rhag lledaenu yn y fyddin. Roedd y fyddin wedi cydnabod 
ei ddawn i argyhoeddi wrth siarad yn gyhoeddus. Fel llawer 
o gyn-filwyr, roedd cadoediad 1918 a thelerau Cytundeb 
Versailles wedi ei arswydo.

gorchwyddiant
Cyfraddau chwyddiant 

uchel iawn o ran prisiau 
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O ganlyniad i’w waith yn yr uned bropaganda, dechreuodd 
Hitler gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth adain dde. Yn 
1919, roedd Anton Drexler wedi sefydlu Plaid Gweithwyr 
yr Almaen, sef plaid genedlaetholgar i’r dosbarthiadau 
gweithiol. Roedd gan y blaid enw cryno a ddaeth yn fwy 
cyffredin ‒ y Blaid Natsïaidd. Cyn hir, cymerodd Hitler 
reolaeth o’r blaid ei hun a disodlodd Drexler yn 1921.

Roedd y blaid eisiau dymchwel Cytundeb Versailles ac 
uno’r holl bobl Almaeneg eu hiaith, yn enwedig y rhai 
mewn tiroedd a gollwyd gan y cytundeb, mewn Almaen 
fwy. Roedd y blaid yn hiliol ac yn wrth-Semitig, a hynny’n 
agored. O dan arweinyddiaeth Hitler, aeth y blaid yn fwy 
treisgar a bygythiol: cafodd uned baramilwrol, o’r enw’r 
SA, ei sefydlu i warchod cyfarfodydd y blaid ac i darfu 
ar gyfarfodydd pleidiau eraill, yn enwedig pleidiau adain 
chwith. Cafodd Hermann Goering, arwr ifanc o’r awyrlu, , 
ei benodi’n arweinydd cyntaf yr SA neu’r ‘Crysau Brown’ 
fel y byddent yn cael eu galw. Roedd yr SA yn gwneud 
fel y mynnont, gan ymosod ar bawb a allai wrthwynebu’r 
Natsïaid . Cyn hir roeddent yn enwog am gieidd-dra 
ac ymddygiad bygythiol. Y swastica oedd arwyddlun y 
Natsïaid.

Erbyn 1923, arweiniodd goresgyniad y Ruhr a’r 
gorchwyddiant at awyrgylch o argyfwng yn yr Almaen. 
Credai Hitler mai hon oedd yr adeg gywir i geisio cipio 
grym drwy lansio chwyldro yn Bafaria (Bafaria), yn y 
brifddinas yn München. Roedd Hitler yn gobeithio bod 
modd perswadio llywodraeth adain dde Bafaria i ymuno ag 
ef. Cafodd Hitler gefnogaeth gan y Cadfridog Ludendorff, 
un o arwyr yr Almaen yn y rhyfel, ac ar 8 Tachwedd 1923, 
syfrdanodd Hitler a’r SA gyfarfod o lywodraeth Bafaria 
drwy frasgamu i mewn i’r cyfarfod, tanio pistol i’r nenfwd 
a bwlio arweinwyr Bafaria i ymuno â’r hyn yr oedd Hitler 
yn ei alw’n ‘chwyldro cenedlaethol’. Collodd yr ymgais ar 
Putsch gefnogaeth yn gyflym yn München, a saethodd yr 
heddlu at orymdaith a arweiniwyd gan Hitler a Ludendorff: 
lladdwyd 16 o bobl. Cafodd Hitler a Ludendorff eu dwyn i 
brawf am frad. Roedd yr achos llys yn gyfle i Hitler ddod 
yn adnabyddus ledled yr Almaen drwy wneud areithiau 
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hir a gafodd eu cyhoeddi mewn papurau newydd wedyn. 
Roedd yr achos llys yn llwyfan propaganda gwych i Hitler. 
Yn y diwedd, cafwyd Ludendorff yn ddieuog, er mawr 
anfodlonrwydd iddo, a chafodd Hitler ddedfryd gymharol 
ysgafn, sef pum mlynedd yn y carchar. Yng ngharchar 
Landsberg, defnyddiodd Hitler y cyfle i ysgrifennu ei 
lyfr Mein Kampf (Fy Mrwydr) a nododd ei brif syniadau. 
Oherwydd ei ymddygiad da yn y carchar, cafodd 
llywodraeth Bafaria ei pherswadio i’w ryddhau ar ôl naw 
mis yn unig. Bellach, roedd yn rhaid i Hitler ailystyried ei 
strategaeth i ennill grym; sylweddolodd ar ôl y profiad yn 
München na allai ddibynnu ar drais yn unig i wneud hyn.

Ffynhonnell 3: Stormfilwyr Natsïaidd y tu allan i Neuadd Dinas 
München, mis Tachwedd 1923

4.	Blynyddoedd	Euraidd	diwedd	y	1920au

Er bod economi’r Almaen mewn cyflwr enbyd yn 1923, 
dechreuodd wella dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, yn 
bennaf oherwydd polisïau Gustav Stresemann. Daeth 
yn Ganghellor yr Almaen am rai misoedd yn 1923 a bu’n 
Weinidog Tramor hyd at 1929. Roedd ei bolisïau mor 
llwyddiannus fel y caiff y cyfnod hwn ei alw’n ‘Flynyddoedd 
Euraidd Gweriniaeth Weimar’ yn aml. Byddwn yn edrych yn 
fanylach ar ei bolisïau mewn adrannau diweddarach (Rhan 
2, tudalen 2) ond sicrhaodd gwaith Stresemann y canlynol:
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• Cafodd yr Almaen wneud cytundebau â gwledydd eraill 
er mwyn hwyluso proses yr iawndaliadau ac er mwyn 
dod i gytundeb am rai gwahaniaethau.

• Cafodd arian cyfred yr Almaen ei ddisodli er mwyn atal y 
gorchwyddiant dinistriol.

• Cafodd yr Almaen ganiatâd i ymuno â Chynghrair y 
Cenhedloedd.

• Gwellodd economi’r Almaen yn dda rhwng 1924 a 1929.

Ffynhonnell 4: Gustav Stresemann, Gweinidog Tramor yr Almaen

O ganlyniad i lwyddiant Stresemann, mwynhaodd 
Gweriniaeth Weimar gyfnod o sefydlogrwydd gwleidyddol 
lle parhaodd llywodraethau clymblaid yn hirach a lle 
methodd pleidiau gwleidyddol eithafol fel y Natsïaid 
â gwneud cystal mewn etholiadau. Daeth y cyfnod 
hwn o ffyniant a sefydlogrwydd i ben gyda marwolaeth 
gynamserol Stresemann a dechrau’r Dirwasgiad Mawr yn 
1929.
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Pwyntiau Dysgu Allweddol: Heriau i Weriniaeth Weimar a’r 
blynyddoedd euraidd

• Gwrthryfel y Spartacyddion, a orchfygwyd yn giaidd gan 
y Freikorps.

• Y rhaniad rhwng y democratiaid cymdeithasol a’r 
comiwnyddion.

• Lledaenu syniadau adain dde a thrais.
• Methiant Putsch Kapp.
• Achosion gorchwyddiant a’i effeithiau.
• Esgyniad Adolf Hitler.
• Methiant ymgais y Natsïaid i gipio grym yn München.

5.	Esgyniad	Hitler	a’r	blaid	Natsïaidd

Effaith y Dirwasgiad Mawr

Ar ôl iddo gael ei ryddhau o’r carchar, bu’n rhaid i Adolf 
Hitler ailsefydlu rheolaeth o’r Blaid Natsïaidd ac ad-drefnu 
strwythur ei blaid:

• Cafodd Hitler ei adnabod fel arweinydd diamheuol y blaid 
a mynnai fod pawb yn ufuddhau’n llwyr i’w orchmynion 
Cafodd y Blaid Natsïaidd ei had-drefnu yn rhanbarthol 
gyda phob cangen (Gau) yn cael ei rhoi dan reolaeth un 
o arweinwyr y blaid (Gauleiter).

• Sefydlwyd mudiad Urdd Ieuenctid Hitler yn 1926 er 
mwyn denu cefnogaeth pobl ifanc.

• Cafodd yr SA ei ad-drefnu a chyflwynwyd uned lai, yr SS, 
i roi diogelwch personol i Hitler.

• Cafodd Joseph Goebbels, propagandydd galluog, 
ei benodi yn Gauleiter ar gyfer Berlin, a oedd yn 
ddatblygiad pwysig.

• Gwnaeth y Natsïaid ymgais enfawr i wella eu perfformiad 
mewn etholiadau, er bod trais ar y stryd, wedi’i drefnu 
gan yr SA, yn gyffredin o hyd.

Er gwaethaf ei holl ymdrechion, siomedig a dweud y lleiaf 
oedd perfformiad y Blaid Natsïaidd mewn etholiadau. 
Cyfanswm o19 sedd yn unig a enillodd y blaid yn etholiad 
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y Reichstag ym mis Rhagfyr 1924 a 17 sedd yn 1928. 
Nesaf, byddai argyfwng economaidd a gwleidyddol difrifol 
yn newid ffawd Adolf Hitler a’r Blaid Natsïaidd yn syfrdanol. 
Ym mis Hydref 1929, chwalodd Cwymp Wall Street 
economi UDA a phlymio’r byd i ddirwasgiad economaidd.

Roedd adferiad economaidd yr Almaen yn y 1920au wedi 
dibynnu ar fenthyciadau tramor, yn bennaf o UDA. Roedd 
hefyd wedi dibynnu ar fasnach â gweddill y byd. Hyd yn 
oed cyn Cwymp Wall Street, roedd rhai o’r benthyciadau 
wedi dod i ben pan ddechreuodd buddsoddwyr amau 
pa mor gryf oedd adferiad yr Almaen. O ganlyniad, 
dechreuodd diweithdra godi yn 1929. Daeth Cwymp 
Wall Street a marwolaeth Stresemann fel ergyd ddwbl 
ychwanegol a thyngedfennol i hyder yn yr economi. Heb 
gymorth ariannol gan wledydd eraill, yn enwedig UDA, 
torrodd diwydiant ac amaethyddiaeth yr Almaen yn ôl ar 
eu cynhyrchiant a chafodd mwy o weithwyr eu diswyddo. 
Ychwanegodd hyn at y ffigurau diweithdra a gododd i 3.5 
miliwn yn 1920, mwy na 5 miliwn yn 1931 a chymaint â 6 
miliwn yn 1932.

Yn yr amgylchiadau hyn, cynyddodd y gefnogaeth i’r Blaid 
Gomiwnyddol a’r Blaid Natsïaidd wrth i lywodraethau 
Weimar, un ar ôl y llall, gael eu beio am sefyllfa yr Almaen. 
Yn 1930, enillodd y Blaid Gomiwnyddol 77 sedd ac enillodd 
y Natsïaid 107 sedd. Ym mis Gorffennaf 1932, enillodd y 
Comiwnyddion 89 sedd ac enillodd y Natsïaid 230 sedd. 
Erbyn mis Gorffennaf 1932, felly, y Blaid Natsïaidd oedd y 
blaid unigol fwyaf yn y Reichstag.

Brüning, Canghellor yr Almaen, oedd pennaeth Plaid 
y Canol ac arweinydd y glymblaid gyda Phlaid y 
Democratiaid Cymdeithasol. Ni allai’r llywodraeth gytuno ar 
fesurau economaidd yn wyneb y bygythiad cynyddol o fynd 
i’r wal. Roedd Brüning eisiau torri gwariant y llywodraeth ar 
ddiweithdra a budd-daliadau lles. Nid oedd y Democratiaid 
Cymdeithasol yn cytuno, a gwnaethant dynnu’n ôl o’r 
llywodraeth. Penderfynodd Arlywydd Hindenburg yn y 
sefyllfa argyfyngus hon, y gallai llywodraeth Brüning, o 
dan erthygl 48 y cyfansoddiad, reoli drwy archddyfarniad 
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argyfwng oherwydd nad oedd ganddi fwyafrif ac oherwydd 
y ffaith fod y sefyllfa economaidd yn ddifrifol. Roedd hyn yn 
hynod o amhoblogaidd a dangosodd nad oedd yr Almaen 
yn ddemocratiaeth wirioneddol mwyach.

Ffynhonnell 5: Hitler yn moesymgrymu i von Hindenburg, Arlywydd y 
Reich

Roedd sefyllfa Hitler yn gryf iawn erbyn hyn a heriodd 
Arlywydd Hindenburg yn etholiad arlywyddol 1932, gan 
ddod yn ail parchus gyda 13,400,000 o bleidleisiau o’i 
gymharu â’r 19,400,000 o bleidleisiau a gafodd Hinderburg. 
Fel arweinydd y blaid unigol fwyaf yn y Reichstag, roedd 
Adolf Hitler wedi llwyddo i ailsefydlu ei hun yn wleidyddol 
yn hynod effeithiol mewn llai na naw mlynedd. Pam roedd 
hi’n ymddangos bod Hitler a’r Natsïaid mor llwyddiannus?

• Mae’n rhaid cydnabod gallu gwleidyddol Adolf Hitler 
ei hun. Er bod ganddo bersonoliaeth annymunol 
iawn, roedd ganddo’r gallu i siarad ag angerdd ac 
roedd yn deall ofnau a chredoau llawer o Almaenwyr. 
Yn benodol, gallai chwarae ar ofn diweithdra, dicter 
oherwydd cywilydd Cytundeb Versailles, ac arswyd rhag 
comiwnyddiaeth a rhag trychineb economaidd. 

• Roedd ei allu i ddal sylw cynulleidfa, i achub ar gyfleoedd 
ac i fanteisio ar anawsterau llywodraethau Weimar yn 
ffactorau allweddol yn ei lwyddiant. Roedd wedi cynllunio 
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twf y Blaid Natsïaidd o’r blaid leiaf yn y Reichstag yn 
1924 i’r fwyaf erbyn 1932.

• Gwnaeth y Blaid Natsïaidd gynnydd enfawr ymysg 
yr Almaenwyr hynny a oedd yn casáu cytundeb 
amhoblogaidd Versailles ac a ddioddefodd adeg y 
gorchwyddiant ar ddechrau’r 1920au a dechrau’r 
Dirwasgiad Mawr yn 1929. Roedd hyn yn ddigon i 
sicrhau mai hon oedd y blaid unigol fwyaf erbyn 1932.

• Roedd yr SA yn ymgyrchu’n dreisgar ar raddfa 
wirioneddol anferth a llwyddodd i fygwth gwrthwynebwyr 
Hitler.

• Ni allai llywodraethau Weimar olynol gynnig atebion a 
oedd yn dderbyniol yn y 1930au. Roedd Stresemann 
wedi rhoi rhai blynyddoedd o sefydlogrwydd yn y 1920au 
ond am weddill yr amser, ni allai’r llywodraethau roi’r 
sefydlogrwydd yr oedd ei angen i ymdopi â phroblemau 
economaidd yr Almaen. Yn y pen draw, gwnaeth 
llywodraeth Brüning droi at reoli drwy archddyfarniad 
argyfwng, a oedd yn bell o fod yn dangos hyder mewn 
democratiaeth.

• Difrodwyd pleidiau gwleidyddol mwy cymedrol yr 
Almaen y tu hwnt i adferiad gan y profiad o drychineb 
economaidd a phoblogrwydd y pleidiau mwy eithafol.

• Roedd y Blaid Gomiwnyddol a Phlaid y Democrataidd 
Cymdeithasol yn hollol ranedig oherwydd digwyddiadau 
cynharach. Gyda’i gilydd, roedd ganddynt 241 sedd, 
oedd yn fwy na’r 196 sedd a oedd gan y Natsïaid yn 
etholiadau mis Tachwedd 1932, ond nid oeddent yn 
fodlon cydweithredu â’i gilydd.

Hitler yn dod yn Ganghellor

Roedd y cadfridogion a oedd yn rheoli   byddin yr Almaen 
wedi mynd yn bryderus iawn am yr argyfwng ac wedi 
cefnogi defnydd Arlywydd Hindenburg o bwerau brys ar ôl 
1930 er mwyn ceisio cael rhyw fath o drefn mewn gwlad 
a oedd yn wynebu problemau economaidd difrifol ac 
ansefydlogrwydd gwleidyddol. Kurt von Schleicher oedd 
y prif gadfridog a oedd yn ddylanwadol iawn. , Byddai’n 
chwarae rhan allweddol yn esgyniad Hitler i rym.
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Roedd von Schleicher o’r farn y gallai ef a’r fyddin lunio 
cytundeb gyda Hitler a’r Blaid Natsïaidd yn 1932 a fyddai’n 
rhoi llywodraeth newydd a chryf i’r Almaen. Roedd von 
Schleicher wedi cweryla â Franz von Papen, gwleidydd 
adain dde a oedd yn cystadlu ag ef. Roedd Hindenburg 
wedi rhoi swydd Canghellor i von Papen ym mis Mehefin 
1932.

Mae’r gystadleuaeth rhwng von Schleicher a von Papen 
yn egluro llawer o’r hyn ddigwyddodd nesaf. Daeth von 
Schleicher yn Ganghellor am gyfnod byr ym mis Rhagfyr 
1932, ond cafodd ei ddiswyddo gan Hindenburg a gafodd 
ei berswadio gan von Papen i ystyried llywodraeth 
von Papen/Hitler. Roedd hon yn gamp gan nad oedd 
Hindenburg yn hoff o Hitler ac roedd wedi’i arswydo 
gan drais a bygythiad yr SA. Yn y diwedd, cafodd yr 
Hindenburg oedrannus ei ddarbwyllo, pe byddai Hitler yn 
cael ei wneud yn Ganghellor (fel arweinydd y blaid fwyaf 
– hyd yn oed ar ôl gostyngiad bach yn nifer y seddi yn 
etholiad mis Tachwedd 1932), y byddai von Papen fel Is-
Ganghellor yn gallu rheoli polisïau Hitler a’u gwneud yn 
fwy cymedrol. Yn y llywodraeth o ddeuddeg o weinidogion, 
tri yn unig oedd yn Natsïaid, ac roedd von Papen a 
Hindenburg felly yn drychinebus o anghywir. Roedd Hitler 
wedi bod yn graff iawn yn yr holl drafodaethau hyn, gan 
wrthod ystyried unrhyw glymblaid oni fyddai’n cael ei 
wneud yn Ganghellor. Ar 30 Ionawr 1933, cafodd Adolf 
Hitler ei wneud yn Ganghellor yr Almaen. Un o’i dasgau 
cyntaf oedd cael gwared ar ei bartneriaid yn y glymblaid. 
Penderfynodd alw etholiadau newydd i’r Reichstag yn 1933 
fel y gallai lywodraethu gyda mwyafrif clir.

Pwyntiau Dysgu Allweddol: Esgyniad Hitler a’r Blaid 
Natsïaidd

• Syniadau newydd Hitler am ennill etholiadau.
• Effaith Cwymp Wall Street yn 1929 a’r Dirwasgiad Mawr.
• Rhesymau pam roedd Hitler a’r Blaid Natsïaidd yn 

boblogaidd.
• Methodd cynllwynion rhwng cadfridogion a gwleidyddion 
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â dod â’r Blaid Natsïaidd dan reolaeth ac arweiniodd hyn 
at benodi Hitler yn Ganghellor yr Almaen.

6.	Sut	cafodd	yr	Almaen	ei	throi’n	
unbennaeth

Ymgyrch etholiadol 1933

Roedd yr ymgyrch yn un dreisgar a defnyddiodd y Blaid 
Natsïaidd ei safle yn y llywodraeth i atal ei gwrthwynebwyr. 
Nid oedd y comiwnyddion yn cael mynegi eu hunain a 
chafodd eu papurau newydd eu cyfyngu. Brawychodd yr 
SA wrthwynebwyr adain chwith ac erbyn hyn, Hermann 
Goering, cydweithiwr Natsïaidd Hitler, ,a oedd yn rheoli’r 
rhan fwyaf o’r heddluoedd yn yr Almaen yn rhinwedd ei 
swydd fel gweinidog yn y llywodraeth newydd. Drafftiwyd 
cynifer â 50,000 o aelodau o’r SA i mewn fel swyddogion 
heddlu ychwanegol. Roedd mwy na dwy filiwn o’r Crysau 
Brown erbyn 1933 ac roedd trais a bygythiadau tuag at 
wrthwynebwyr y Natsïaid yn gyffredin.

Ond, ar 27 Chwefror y gwelwyd digwyddiad mwyaf 
trawiadol yr ymgyrch etholiadol, pan aeth adeilad y 
Reichstag yn Berlin ar dân a chael ei ddifrodi’n ddifrifol. 
Honnodd y Natsïaid mai Marinus van der Lubbe, 
comiwnydd o’r Iseldiroedd, oedd yn gyfrifol am hyn. 
Bachodd Hitler ar y cyfle i feio’r holl asgellwyr chwith am 
y tân a darbwyllodd Arlywydd Hindenburg i gyhoeddi 
archddyfarniad argyfwng a wnaeth atal hawliau sylfaenol 
fel rhyddid barn, rhwystro’r Blaid Gomiwnyddol rhag 
ymgyrchu, cau papurau newydd Plaid y Democratiaid 
Cymdeithasol a rhoi’r hawl i’r heddlu (a oedd bellach 
yn cael ei reoli gan y Natsïaid) arestio unrhyw un heb 
bennu achos llys. Unwaith eto, chwaraeodd darpariaeth 
archddyfarniad argyfwng cyfansoddiad Weimar ran 
allweddol yn y broses o danseilio’r rheolau cyfreithiol a’r 
siawns o gynnal etholiadau teg a rhydd.

Arweiniodd y pleidleisio ar 5 Mawrth 1933 at y canlyniadau 
hynl:

unbennaeth
Llywodraeth gan reolwr 

ag awdurdod absoliwt 
neu gyflawn dros 

wladwriaeth
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Pleidleisiau Seddau

Y Blaid Gomiwnyddol 4.8 miliwn 81
Plaid y Democratiaid 
Cymdeithasol

7.2 miliwn 120

Plaid y Canol 5.5 miliwn 92
Y Blaid Genedlaethol 3.1 miliwn 52
Y Blaid Natsïaidd 17.3 miliwn 288
Eraill 1.4 miliwn 14

Er ei bod yn amlwg mai’r Natsïaid oedd y blaid fwyaf, nid 
oedd yr ymgyrch lawn bygythiadau a thrais a’r holl fesurau 
argyfwng wedi rhoi’r mwyafrif llwyr yr oedd Hitler eisiau ei 
gael. Ond, roedd gan Hitler ddwy fantais:

• Defnyddiodd yr archddyfarniadau argyfwng i wahardd 
aelodau’r Blaid Gomiwnyddol etholedig rhag cymryd eu 
seddi yn y Reichstag.

• Tarodd fargen â Phlaid y Canol a’r Blaid Genedlaethol 
i gael mwyafrif gweithiol yn y Reichstag. Roedd Plaid y 
Canol yn ofni pe na byddai’n taro bargen gyda Hitler, y 
byddai’r Pabyddion yn yr Almaen yn cael eu bygwth gan 
y Natsïaid.

Roedd Hitler bellach yn defnyddio’r mwyafrif hwn i wneud 
i’r Reichstag basio deddf newydd, y Ddeddf Alluogi, a 
fyddai’n rhoi’r grym iddo ddeddfu heb gael cymeradwyaeth 
y Reichstag am bedair blynedd. Roedd yr SA a’r SS wrth 
law i sicrhau bod aelodau’r Reichstag yn pleidleisio o blaid 
Hitler yn eu hadeilad dros dro, Tŷ Opera Kroll. Pasiwyd y 
Ddeddf Alluogi o 441 pleidlais i 94 ym mis Mawrth 1933.

O hyn ymlaen, gallai Hitler a’i weinidogion reoli drwy 
archddyfarniad, gan ddefnyddio Arlywydd Hindenburg 
fel ameniwr. Roedd yr arbrawf gyda democratiaeth yn yr 
Almaen ar ben: byddai Hitler yn defnyddio ei bwerau brys 
yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf i sathru ar y rhai a oedd 
yn gwrthwynebu ei reolaeth ac i sicrhau bod yr Almaen yn 
datblygu i fod yn wladwriaeth un blaid. Er bod y bleidlais yn 



  

Datblygiad yr Almaen, 1919–1991
Rhan 1: Datblygiadau Gwleidyddol yn yr Almaen

24

Nhŷ Opera Kroll yn dechnegol gyfreithiol, mewn gwirionedd 
roedd trais, bygythiadau a rheolaeth drwy archddyfarniad 
argyfwng wedi dinistrio cyfansoddiad Weimar.

Noson y Cyllyll Hirion 1934

Roedd yr SA wedi chwarae rhan fawr yn esgyniad y 
Natsïaid i rym. Roedd Ernst Röhm, yr arweinydd, yn 
awyddus i ddatblygu rhan sosialaidd rhaglen y Blaid 
Natsïaidd drwy wladoli diwydiannau’r Almaen. Nid oedd 
Hitler erioed wedi cymryd llawer o ddiddordeb yn hyn a 
bellach, ac yntau mewn grym, roedd yn amheus o rym a 
dylanwad yr SA. Roedd hefyd yn pryderu bod gan Röhm 
gynlluniau i uno byddin yr Almaen â’r SA. Nid yw’n syndod 
fod cadfridogion yr Almaen yn awyddus i gael gwared ar 
yr SA, ac roedd Hitler eisoes wedi penderfynu bod angen 
cymorth y fyddin arno yn fwy na chymorth yr SA. Roedd 
rhai o gynghreiriad agosaf Hitler, Hermann Goering a 
Heinrich Himmler, arweinydd yr SS, hefyd yn genfigennus 
iawn o ddylanwad Röhm, a llwyddon nhw i ddarbwyllo 
Hitler fod angen i’r SA gael ei ddinistrio. 

Ar noson 30 Mehefin 1934, ar gyfarwyddyd Hitler, 
symudodd yr SS yn gyflym yn erbyn arweinwyr yr SA. 
Cafodd cannoedd eu llofruddio, gan gynnwys Ernst Röhm, 
mewn ymosodiad ciaidd. Manteisiodd Hitler ar y cyfle i 
gael gwared ar wrthwynebwyr posibl eraill fel y Cadfridog 
Schleicher, a gafodd ei lofruddio hefyd ar y noson honno (a 
gafodd ei henwi wedyn yn ‘Noson y Cyllyll Hirion’). Cafodd 
y Crysau Brown neu’r SA eu disodli gan SS Himmler, a 
ddatblygodd i fod hyd yn oed yn fwy pwerus. Roedd y 
fyddin hefyd yn falch o ganlyniad ‘Noson y Cyllyll Hirion’ 
a rhoddon nhw eu cefnogaeth i Hitler. Cafodd y byd ei 
frawychu yn sgil digwyddiadau 30 Mehefin 1934; roedd yn 
amlwg bellach nad oedd arweinyddiaeth newydd ddidostur 
yr Almaen yn poeni dim am lofruddio ei gwrthwynebwyr.

Hitler yn dod yn Führer

Rai misoedd yn ddiweddarach, ym mis Awst 1934, bu farw 
Arlywydd Hindenburg ac yntau’n hen ŵr. Roedd Hitler 
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wedi pasio deddf a’i gwnaeth nid yn unig yn Ganghellor 
ond hefyd yn Arlywydd mewn swydd unigol newydd fel 
Führer (arweinydd). Galluogodd hyn iddo ddod yn uwch 
gadlywydd y lluoedd arfog. Ar 19 Awst bu’n rhaid i holl 
aelodau’r lluoedd arfog dyngu llw personol o deyrngarwch i 
Hitler fel Führer. Bu’n rhaid i holl swyddogion y llywodraeth 
wneud hynny hefyd maes o law. Byddai Hitler yn rheoli 
drwy gyhoeddi archddyfarniadau Führer: roedd yr Almaen 
bellach yn unbennaeth lwyr.

Dulliau o reolaeth wleidyddol  

Roedd unbennaeth y Natsïaid yn seiliedig ar y canlynol:

• rhoi’r grym i gyd yn nwylo Hitler, fel Führer, a reolai’r 
Almaen drwy archddyfarniad;

• caniatáu un blaid wleidyddol yn unig (y Blaid Natsïaidd);
• bywydau pobl yr Almaen yn cael eu rheoli drwy 

wladwriaeth heddlu drefnus a pheiriant propaganda 
effeithiol.

Gleichschaltung
Roedd proses a alwyd yn Gleichschaltung (cydgysylltu) 
yn rhan bwysig o’r unbennaeth. Roedd hyn yn golygu bod 
canolbwynt y grym yn Berlin yn nwylo’r Blaid Natsïaidd:

• Cafodd llywodraethau rhanbarthol eu diddymu, heblaw 
ym Mhrwsia.

• Cafodd yr holl bleidiau gwleidyddol heblaw am y Natsïaid 
eu gwahardd mewn deddf a basiwyd yn 1933.

• Cafodd yr undebau llafur eu dinistrio.
• Cafodd gweision sifil, cyfreithwyr ac athrawon eu 

‘cydgysylltu’, gan sicrhau bod y rhan fwyaf ohonynt yn 
deyrngar i’r Blaid Natsïaidd.

• Roedd bechgyn o ddeg oed ymlaen dan bwysau i ymuno 
â Phobl Ifanc yr Almaen (Deutsches Jungvolk) ac yna ag 
Urdd Ieuenctid Hitler (Hitler Jugend) pan fyddent yn 14 
oed, a chafodd pob sefydliad arall i fechgyn ei wahardd;

• Sefydlwyd yr un math o sefydliadau i ferched, dynion 
ifanc 18 i 25 oed, gweithwyr diwydiannol a ffermwyr.

Gleichschaltung
Y broses o uno’r 

Almaen o dan reolaeth 
y Natsïaid.
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Felly cyn pen rhai misoedd iddo gael ei benodi’n Führer, 
roedd Hitler wedi llwyddo i reoli neu i ddylanwadu’n gryf 
ar y rhan fwyaf o’r sefydliadau allweddol yn llywodraeth a 
chymdeithas yr Almaen.

Gwladwriaeth heddlu
Ar ôl chwalu’r SA ar ‘Noson y Cyllyll Hirion’, daeth yr SS 
yn rhan hanfodol o unbennaeth Hitler. Gwarchodwr i’r 
arweinwyr Natsïaidd oedd yn wreiddiol, ond erbyn 1934 
roedd wedi datblygu i fod yn rym pwerus yn ei rinwedd 
ei hun o dan Heinrich Himmler. Gan fod yr SA wedi’i 
chwalu erbyn hyn, cymerodd SS Himmler reolaeth ar holl 
heddluoedd yr Almaen.

Cafodd yr heddlu ei rannu’n ddau grŵp o dan Himmler: 
yr heddlu arferol a’r heddlu gwleidyddol, a oedd yn 
cynnwys y Gestapo, o dan orchymyn Reinhard Heydrich. 
Rhyngddynt, roedd Himmler a Heydrich yn rheoli ymgyrch 
ddiogelwch enfawr a oedd yn delio’n ddidostur ag unrhyw 
wrthwynebwyr i unbennaeth y Natsïaid. Roedd gan y 
Gestapo y grym i arestio pobl heb achos llys ac i roi 
pobl mewn ‘dalfa warchodol’, fel roedd yn cael ei galw. 
Mewn gwirionedd, roedd hyn yn golygu rhoi pobl mewn 
‘gwersylloedd crynhoi’ a drefnwyd yn arbennig. Roedd 
18 o’r rhain i ddechrau, a drefnwyd gan yr SS. Cawsant 
eu galw yn ‘Unedau Marwolaeth’ ac roedd carcharorion 
yn cael eu trin yn filain. Gwrthwynebwyr gwleidyddol i’r 
Natsïaid, fel comiwnyddion a democratiaid cymdeithasol 
oedd llawer o garcharorion cyntaf y gwersylloedd crynhoi.  
Yn ddiweddarach, cafodd y gwersylloedd crynhoi eu 
defnyddio i roi ar waith bolisïau Hitler tuag at yr Iddewon a’r 
grwpiau eraill yr oedd y Natsïaid yn eu casáu.

Gestapo
Yr heddlu 

gwladwriaethol 
cyfrinachol a sefydlwyd 

yn 1933 gan Goering, 
ac a oedd o dan 

oruchwyliaeth Reinhard 
Heydrich

gwersyll crynhoi
Yn y dechrau, 

gwersyll diogel ar 
gyfer carcharorion 

gwleidyddol.
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Ffynhonnell 6: Y gwersyll crynhoi cyntaf, 1933

Propaganda
Roedd unbennaeth y Natsïaid yn dibynnu ar bropaganda 
i ddylanwadu ar y ffordd yr oedd pobl yr Almaen yn 
meddwl. Trefnwyd hyn gan Dr Josef Goebbels, gweinidog 
propaganda Hitler.

Sefydlodd Goebbels Siambr Diwylliant y Reich yn 1933 
i wirio pawb a oedd eisiau gweithio ym maes papurau 
newydd, ffilm, radio, y celfyddydau, llenyddiaeth, theatr a 
cherddoriaeth. Yn amlwg, dim ond Natsïaid neu’r sawl a 
oedd yn cefnogi’r Natsïaid a oedd yn cael gweithio yn y 
meysydd hyn.

Roedd gorsafoedd radio’n bwysig iawn, ac erbyn 1939 
roedd radio gan y mwyafrif o deuluoedd yn yr Almaen. 
Cafodd setiau radio eu rhoi mewn gweithleoedd fel bod 
modd clywed negeseuon pwysig yn ystod oriau gwaith. 
Roedd mwy o setiau radio y pen o’r boblogaeth yn yr 
Almaen nag mewn unrhyw wlad arall. Sicrhaodd Goebbels 
fod neges y Natsïaid yn cael ei chyfleu’n gyson ar y radio a 
byddai Hitler yn siarad ar y radio yn aml hefyd.

Asiantaeth y wasg Natsïaidd oedd yn rheoli’r newyddion, a 
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chafodd unrhyw bapurau newydd a oedd yn gwrthwynebu’r 
Natsïaid eu cau i lawr yn gyflym.

Cafodd llyfrau eu sensro ar raddfa enfawr - cafodd   gwaith 
mwy na 2,500 o awduron ei wahardd. Roedd yn eithaf 
cyffredin i gefnogwyr y Natsïaid ysbeilio llyfrgelloedd 
a llosgi llyfrau a oedd wedi cael eu gwahardd mewn 
coelcerthi mawr ar y strydoedd.

Gadawodd Goebbels i’r diwydiant ffilm wneud comedïau 
a ffilmiau antur a oedd yn boblogaidd iawn, ond sicrhaodd 
hefyd fod ffilmiau gwleidyddol yn cyfleu neges y Natsïaid 
yn glir. Un o’r ffilmiau enwocaf oedd Hitlerjunge Quex, a 
oedd yn sôn am berson ifanc a redodd i ffwrdd o’i deulu 
comiwnyddol er mwyn ymuno ag Urdd Ieuenctid Hitler ac a 
gafodd ei lofruddio’n ddiweddarach gan y comiwnyddion.

Un o’r ffurfiau propaganda hynod bwerus a ddefnyddiodd 
y Natsïaidoedd y rali. Rali Nürnberg (Nuremburg) – 
digwyddiad blynyddol a fyddai’n cael ei gynnal mewn 
stadiwm fawr a oedd yn dal 100,000 o bobl – oedd yr 
arddangosfa gyhoeddus fwyaf trawiadol o gefnogaeth i 
unbennaeth y Natsïaid oedd. Defnyddiodd Hitler Gemau 
Olympaidd 1936 yn Berlin hefyd at ddibenion propaganda.

Source 7: panoramic view of a Nazi rally in Nuremburg, September 
1934
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O fod yn agored i’r holl bropaganda hwn, bu effaith 
enfawr ar y ffordd roedd pobl yn meddwl am y llywodraeth 
Natsïaidd: nid oedd pobl yr Almaen yn cael llawer o 
gyfleoedd i weld na chlywed safbwynt gwrthwynebol a 
chafodd cyflawniadau llywodraeth Hitler eu canmol yn 
barhaus a’u cyfleu yn y ffordd orau posibl. Cafodd dros 17 
miliwn o ddynion yr Almaen eu gorfodi i ymuno â lluoedd 
arfog yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd gan ymladd 
clymblaid anferth o Gynghreiriaid gyda phenderfyniad a 
theyrngarwch i wladwriaeth yr Almaen – mesur o lwyddiant 
propaganda ac arweinyddiaeth y Natsïaid.

Datblygiad economaidd yn yr Almaen Natsïaidd

Pan enillodd y Natsïaid rym nid oedd ganddynt unrhyw 
gynlluniau manwl ar gyfer problemau economaidd yr 
Almaen. Yn wir, ni fugan Hitler erioed lawer o ddiddordeb 
mewn economeg a gadawodd i eraill weithio allan fanylion 
yr hyn yr oedd eisiau ei gael. Cafodd Hjalmar Schacht, 
llywydd y Reichsbank, y gwaith o reoli’r economi o 1934. 
Roedd yn arbenigwr ariannol medrus a chafodd rywfaint o 
lwyddiant yn gwireddu galwadau polisi Hitler, sef: 

• lleihau diweithdra;
• ehangu ac ailarfogi byddin, llynges ac awyrlu’r Almaen;
• gwneud i’r Almaen fod yn hunangynhaliol (caiff hyn ei 

alw yn awtarciaeth weithiau) a pheidio â dibynnu gormod 
ar fasnach dramor. Roedd yr atgof o effaith y gwarchae 
ar yr Almaen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn arswyd i 
Hitler.

Llwyddodd polisïau Schacht i ostwng cyfraddau diweithdra. 
Oherwydd gwaith cyhoeddus fel adeiladu’r Autobahnen 
(traffyrdd), taliadau bonws priodas hael a oedd yn cael eu 
rhoi er mwyn cadw menywod gartref a rhyddhau swyddi i 
ddynion, y miloedd a gyflogwyd gan y Blaid Natsïaidd a’r 
llywodraeth, a’r ymgyrch i ailarfogi, llwyddwyd i ostwng 
nifer y bobl ddi-waith o chwe miliwn yn 1933 i un filiwn 
erbyn 1935. Roedd y Natsïaid hefyd wedi dinistrio’r mudiad 
undebau llafur a ddisodlwyd gan y Ffrynt Llafur a reolwyd 
gan y Natsïaid dan arweiniad Dr Ley. Llwyddodd hyn i 
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sicrhau bod y gweithwyr yn ddisgybledig ond hefyd bod 
cyflogau’n cael eu cadw’n isel.

Source 8: Hitler digging the first spade of earth for the motorway 
system in 1933

Yn 1936, gwnaeth Hitler i Hermann Goering fod yn 
gyfrifol am Gynllun Pedair Blynedd i wneud yr Almaen yn 
hunangynhaliol; erbyn hyn roedd Hitler yn gwrthod polisi 
economaidd gofalus Schacht. Roedd Hitler eisiaugweld 
ailarfogi ac awtarciaeth yn datblygu’n gyflymach. Ni 
lwyddodd y cynllun ac, yn 1939, roedd yr Almaen yn dal 
i fewnforio un rhan o dair o’i deunyddiau crai. Un o brif 
nodau Hitler yn ei gyfarwyddiadau cyfrinachol i Goering 
oedd paratoi’r lluoedd arfog a’r economi at ryfel cyn pen 
pedair blynedd. Byddai polisi economaidd yr Almaen 
yn cael dylanwad mawr ar ei pholisi tramor cynyddol 
ymosodol, fel y gwelir yn nes ymlaen.

Pwyntiau Dysgu Allweddol: Sut cafodd yr Almaen ei throi’n 
unbennaeth

• Defnydd y Natsïaid o frawychu er mwyn cynyddu eu 
cyfran o’r bleidlais yn ymgyrch etholiadol 1933.

• Tân y Reichstag a’i effaith ar etholiad 1933.
• Y Ddeddf Alluogi yn rhoi pwerau unben i Hitler.
• Yr SA yn cael ei ddinistrio yn ystod ‘Noson y Cyllyll 

Hirion’
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• Y cydgysylltu (Gleichschaltung) yn dinistrio 
gwrthwynebiad i’r Natsïaid.

• Roedd yr SS yn rhan bwysig o unbennaeth Hitler ac 
mae’n dod yn sefydliad pwerus.

• Y cyfryngau dan reolaeth lwyr y Natsïaid.
• Roedd y Natsïaid eisiau i’r Almaen fod yn hunangynhaliol 

yn economaidd.

7.	Effaith	yr	Ail	Ryfel	Byd	ar	lywodraeth	yr	
Almaen

Cynadleddau Yalta a Potsdam 1945

Erbyn gwanwyn 1945 roedd hi’n amlwg y byddai’r 
Almaen yn cael ei threchu ac roedd yn rhaid i bwerau’r 
Cynghreiriaid benderfynu beth fyddai’n digwydd i’r Almaen 
ar ôl y rhyfel. Ym mis Chwefror 1945, cyfarfu arweinwyr 
UDA (Roosevelt), yr Undeb Sofietaidd (Stalin) a Phrydain 
(Churchill) mewn cynhadledd yn Yalta i benderfynu. 
Daethant i gytundeb ar y pwyntiau canlynol:

• Byddai’r Almaen ac Awstria yn cael eu rhannu yn bedwar 
parth meddiannaeth: byddai Rwsia yn rheoli’r dwyrain, 
Prydain y gogledd, UDA a Ffrainc y de a’r gorllewin. 
Gwnaed trefniadau arbennig ar gyfer Berlin - cafodd pob 
un o’r Cynghreiriaid sector o Berlin i’w reoli er bod Berlin 
yng nghanol parth meddiannaeth Rwsia.

• Byddai’r rhai a oedd yn gyfrifol am droseddau rhyfel yn 
cael eu dwyn i brawf.

• Byddai ffiniau newydd yn cael eu creu ar gyfer Gwlad 
Pwyl.
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Source 9: The ‘Big Three’ at Yalta

Cafodd arweinwyr y Cynghreiriaid gyfarfod eto yn Potsdam 
ym mis Gorffennaf 1945 ar ôl i’r Almaen ildio. Cytunwyd 
y byddai’r feddiannaeth yn dod i ben rywbryd, pan fyddai 
penderfyniad y gallai’r Almaenwyr eu rheoli eu hunain 
unwaith eto. Yna, byddai cytundeb heddwch olaf rhwng yr 
Almaen a’r Cynghreiriaid. Cytunwyd y byddai’r Almaenwyr 
a oedd yn byw yng Ngwlad Pwyl, Tsiecoslofacia a Hwngari 
yn cael eu symud yn ôl i’r Almaen.

O ganlyniad i ddiwedd y rhyfel ac ail-lunio’r ffin ddwyreiniol, 
cafodd Almaenwyr eu troi allan o wledydd dwyrain Ewrop 
ar raddfa anferth: mae rhai amcangyfrifon yn nodi bod 
dros hanner miliwn o Almaenwyr wedi cael eu lladd. Ni 
chafodd y trosglwyddo hwn ei gynnal yn y modd dyngarol 
y cytunwyd arno yn Potsdam. Erbyn mis Hydref 1946, 
roedd 9.5 miliwn o Almaenwyr wedi cael eu gorfodi i adael 
dwyrain Ewrop a dychwelyd i’r Almaen.

Yn ystod 1945–6, cydweithredodd y Cynghreiriaid er 
mwyn rhoi prif arweinwyr y Natsïaid o flaen eu gwell am 
droseddau rhyfel. Rhoddwyd 22 o Natsïaid ar brawf yn 
Nürnberg: cafodd 11 ohonynt, gan gynnwys Hermann 
Goering, eu dedfrydu i farwolaeth, cafodd saith eu carcharu 
a chafwyd tri yn ddieuog.
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Rhannu’r Almaen

Newidiodd y cynlluniau ar gyfer yr Almaen yn syfrdanol 
yn sgil y cwerylon rhwng UDA a Phrydain ar y naill law a’r 
Undeb Sofietaidd ar y llaw arall. Oherwydd bod bygythiad 
gan arfau atomig, bod yr Undeb Sofietaidd yn amharod i 
gynnal etholiadau rhydd yng ngwledydd dwyrain Ewrop 
a bod y gorllewin yn ofni comiwnyddiaeth, datblygodd 
hinsawdd lawn amheuaeth a diffyg ymddiriedaeth.

Penderfynodd Prydain, Ffrainc ac UDA y byddai o fudd 
iddynt adfywio economi ardaloedd yr Almaen a oedd dan 
eu rheolaeth. Yn 1947, cafodd y parthau Americanaidd 
a Phrydeinig eu huno yn un uned economaidd o’r enw 
Bizonia. Hefyd, cyflwynon nhw arian cyfred newydd o’r enw 
Deutschmark. Achosodd y datblygiadau hyn gryn arswyd 
i Stalin, arweinydd yr Undeb Sofietaidd, ac roedd yn 
ystyried eu bod yn torri’r addewidion a wnaed yn Potsdam. 
Arweiniodd hyn at roi Berlin dan warchae a byddwn yn 
edrych ar awyrgludiad Berlin yn 1948 yn Rhan 3, tudalen 
30. Yn dilyn y digwyddiadau hyn, gwnaeth y Cynghreiriaid 
gorllewinol (Prydain, UDA a Ffrainc) drefniadau ar y cyd ar 
gyfer eu parthau cyfunol yn gwbl ar wahân i’r parth yr oedd 
Rwsia yn ei reoli. Cafodd yr Almaen ei rhannu’n ddwy ran a 
fyddai’n para am dros 40 o flynyddoedd.

Ffynhonnell 10: Map o’r Almaen Ranedig



  

Datblygiad yr Almaen, 1919–1991
Rhan 1: Datblygiadau Gwleidyddol yn yr Almaen

34

Gweriniaeth Ffederal yr Almaen a Gweriniaeth 
Ddemocrataidd yr Almaen

Penderfynodd y pwerau gorllewinol ffurfio gwlad 
newydd allan o’u tri pharth yn 1949. Byddai’r wlad hon 
dan feddiannaeth o hyd ond byddai ganddi bwerau 
hunanlywodraethu helaeth. Ystyriwyd y byddai adfywiad 
yn economi Gorllewin yr Almaen yn ffordd ddefnyddiol o 
rwystro lledaeniad comiwnyddiaeth. Byddai’r wlad newydd 
yn cael ei galw yn Weriniaeth Ffederal yr Almaen (BRD, 
Bundesrepublik Deutschland) gyda Bonn yn brifddinas.

• Cafodd strwythur ffederal ei fabwysiadu er mwyn osgoi 
unrhyw berygl o unbennaeth. Cafodd y wlad newydd ei 
rhannu yn 11 Länder a fyddai’n cael eu cynrychioli mewn 
Senedd Ffederal newydd yn Bonn.

• Byddai dwy ran i’r Senedd. Byddai tŷ isaf o’r enw y 
Bundestag yn cael ei ethol yn uniongyrchol gan y 
bobl. Y Bundesrat oedd y tŷ uchaf a fyddai’n cynnwys 
cynrychiolwyr o’r 11 Länder.

• Y prif arweinydd gwleidyddol fyddai’r Canghellor a oedd 
yn cael ei ethol gan y Bundestag. Rhoddwyd pwerau 
cryfach i’r Canghellor nag yng Ngweriniaeth Weimar, fel 
yr hawl i ddewis gweinidogion.

• Byddai Arlywydd yn cael ei ethol am bum mlynedd 
ac unwaith yn unig y byddai’n cael sefyll am y swydd 
hon. Ni fyddai’r Arlywydd yn cael rheoli’r lluoedd arfog 
ac ni fyddai ganddo unrhyw bwerau i gyhoeddi stad o 
argyfwng na phenodi a diswyddo cangellorion. Roedd 
y rhain yn newidiadau pwysig iawn o’u cymharu â 
chyfansoddiad Weimar.

Yn y cyfamser, gwnaeth yr Undeb Sofietaidd drefniadau 
i’w barth i’r dwyrain fod yn wlad ar wahân a alwyd yn 
Weriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen (DDR, Deutsche 
Demokratische Republik). Sefydlodd yr Undeb Sofietaidd 
wladwriaeth gomiwnyddol un blaid yno yn 1949, dan 
arweiniad Walter Ulbricht. Dwyrain Berlin oedd y brifddinas 
newydd. Cafodd gwrthwynebwyr y llywodraeth newydd 
eu harestio a’u carcharu: cafodd yr hen wersylloedd 
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crynhoi eu hadfer ar gyfer carcharorion gwleidyddol. 
Amcangyfrifwyd bod 120,000 o bobl wedi cael eu rhoi yn y 
gwersylloedd hyn yn ystod y cyfnod hwn, a bod mwy nag 
un rhan o dair ohonynt wedi marw.

Roedd dwy system wleidyddol wahanol iawn wedi 
cael eu sefydlu yn yr Almaen ranedig: gwladwriaeth 
gomiwnyddol, un blaid yn y dwyrain (DDR), a gwladwriaeth 
ddemocrataidd, ffederal gyda Changhellor, Arlywydd a 
Senedd etholedig yn y gorllewin (BRD).

8.	Datblygiadau	yn	Nwyrain	a	Gorllewin	yr	
Almaen

Systemau gwleidyddol Dwyrain a Gorllewin yr 
Almaen

Roedd Gweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen yn Nwyrain 
yr Almaen yn wynebu sawl problem. Un rhan o dair o 
boblogaeth Gorllewin yr Almaen yn unig oedd ganddi 
ac roedd ei hallbwn diwydiannol cyn lleied ag 20 y cant 
o allbwn diwydiannol Gorllewin yr Almaen. Oherwydd 
yr amodau byw a gweithio gwael, cafodd miloedd o 
Almaenwyr a oedd yn byw yn y DDR eu hannog i symud 
i’r gorllewin. Felly, gwaethygodd y diffyg gweithwyr medrus 
ac ni ffynnodd yr economi, yn enwedig gan fod yr Undeb 
Sofietaidd yn dal i fynnu cael iawndal. Er i lywodraeth 
Dwyrain yr Almaen gau’r ffin yn 1952, llwyddodd miloedd i 
ffoi drwy ddinas rydd Berlin. Yn 1952, gadawodd 182,000 
am y gorllewin drwy’r llwybr hwnnw.

Daeth y pwysau ar lywodraeth Dwyrain yr Almaen i’r 
amlwg ym mis Mehefin 1953 pan aeth cannoedd ar filoedd 
o weithwyr ar streic, gan ymosod ar adeiladau’r Blaid 
Gomiwnyddol a mynnu cael etholiadau rhydd a chudd. 
Cafodd y fyddin Sofietaidd ei galw er mwyn adfer trefn: 
cafodd miloedd eu harestio ac amcangyfrifwyd bod 125 o 
bobl wedi cael eu lladd. Er bod cyflogau wedi codi, ar ôl y 
terfysg hwn, cymerodd y llywodraeth gamau i ddyblu maint Stasi

Y wladwriaeth gudd 
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ei heddlu cudd, y Stasi, er mwyn sicrhau na fyddai protest 
debyg yn digwydd eto. Pleidleisiodd llawer gyda’u traed, 
ac yn 1953 yn unig ymfudodd 408,000 o bobl o Ddwyrain 
i Orllewin yr Almaen. Parhaodd y wladwriaeth heddlu un 
blaid, gyda’r fyddin Sofietaidd wrth gefn er mwyn sicrhau ei 
diogelwch.

Yng Ngorllewin yr Almaen, Konrad Adenauer oedd y 
Canghellor cyntaf, rhwng 1949 a 1963. Ei fwriad oedd:

• adfer economi Gorllewin yr Almaen a thrwsio’r difrod a 
wnaed gan y rhyfel;

• gweithio dros fwy o annibyniaeth i Orllewin yr Almaen 
a rhoi diwedd ar feddiannaeth lluoedd milwrol y 
Cynghreiriaid;

• adfer democratiaeth a dadnatsieiddio Gorllewin yr 
Almaen.

Llwyddodd i gyflawni bron pob un o’r nodau hyn a byddwn 
yn egluro llwyddiant economaidd Gorllewin yr Almaen 
yn yr adran nesaf (Rhan 2, tudalen 28). Erbyn 1955, roedd 
yr Almaen yn rhan o NATO, ac roedd meddiannaeth y 
Cynghreiriaid wedi dod i ben, er bod lluoedd Prydain, UDA 
a Ffrainc yn dal ar dir yr Almaen fel cynghreiriaid. Cafodd 
byddin newydd yr Almaen ei ffurfio, y Bundeswehr. 
Gweithiodd democratiaeth seneddol yn dda, gan sicrhau 
llywodraethau sefydlog yn y 1950au a’r 1960au. Roedd 
rhywfaint o feirniadaeth fod cyn-swyddogion Natsïaidd 
yn cael eu cyflogi yn y fyddin a’r gwasanaethau cudd-
wybodaeth, ac roedd rhai a wasanaethodd o dan Hitler yn 
dal swyddi yn y gwasanaeth sifil a’r farnwriaeth. Roedd yr 
Undeb Sofietaidd yn benodol yn beirniadu’r penodiadau 
hyn ond cafodd y feirniadaeth hon ei bwrw i’r cysgod 
gan lwyddiant economi Gorllewin yr Almaen a’i system 
ddemocrataidd. 

Y ddwy brif blaid wleidyddol yng Ngorllewin yr Almaen oedd 
y Democratiaid Cristnogol a’r Democratiaid Cymdeithasol. 
Y Democratiaid Cristnogol oedd y prif enillwyr yn y 1950au 
a’r 1960au, ond daeth y Democratiaid Cymdeithasol yn 
fwy llwyddiannus yn etholiadol ar ôl creu brand newydd 
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iddyn nhw eu hunain yn 1959 er mwyn ymddangos yn fwy 
cymedrol ac yn llai adain chwith. Cafodd cenedlaetholdeb 
a sosialaeth radical eu gwrthod gan Blaid y Democratiaid 
Cymdeithasol newydd.

Roedd bygythiadau eithafol i lywodraethau Gorllewin 
yr Almaen, yn benodol peth llwyddiant lleol i’r blaid 
neo-Natsïaidd, y Blaid Ddemocrataidd Genedlaethol, 
a ddechreuodd ennill seddi mewn llywodraeth leol, 
ond ni ddatblygodd i fod yn fygythiad mawr. Cafodd 
sefydlogrwydd ei fygwth gan y grŵp terfysgol adain chwith 
Baader-Meinhof, drwy ymosodiadau â bomiau, herwgipio 
a llofruddio gwleidyddion a dynion busnes amlwg. Erbyn 
canol y 1970au, roedd y bygythiad hwn wedi mynd heibio, 
yn enwedig ar ôl i’r llywodraeth basio deddfau gwrth-
derfysgaeth.

Gwahaniaethau o ran datblygiad economaidd

Weithiau caiff datblygiad diwydiannol Gorllewin yr Almaen 
yn y 1950au ei ddisgrifio fel ‘gwyrth economaidd’. Roedd 
hyn oherwydd i Orllewin yr Almaen yn y 1950au brofi:

• y gyfradd twf flynyddol uchaf yng ngorllewin Ewrop;
• cyfradd gyflogaeth lawn;
• cynhyrchiant uchel;
• chwyddiant isel iawn.

Manteisiodd diwydiant ar y dechnoleg ddiweddaraf 
i ddisodli difrod y rhyfel. Rhoddodd buddsoddiad o 
raglen Cymorth Marshall ($1,300 miliwn) hwb anferth i’r 
economi (Rhan 2, tudalen 29). Dilynodd Dr Ludwig Erhard, 
Gweinidog Economaidd Gorllewin yr Almaen, bolisïau a 
oedd yn annog buddsoddi, ymchwil, banc canolog cryf a 
sefydlogrwydd o ran arian cyfred. Cafodd yr economi ei 
helpu hefyd drwy’r galw am gyfarpar diwydiannol o Ryfel 
Korea (1950–3). Un ffactor arall a helpodd oedd mudiad 
undeb llafur cymedrol a oedd yn tueddu i osgoi streiciau 
ac yn gweithio gyda llywodraethau a chyflogwyr er mwyn 
datrys problemau mewn model rheoli cymysg. Perfformiodd 
economi Gorllewin yr Almaen yn gyson gryf i mewn i’r enciliad
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1960au. Bu enciliad yn 1967 ond cafodd twf ei adfer yn 
1968 gyda help benthyciadau’r llywodraeth a chytundeb ag 
undebau i gadw rheolaeth ar gyflogau. Ailgychwynnodd twf, 
er efallai nad yw’n syndod nad oedd mor uchel ag yr oedd 
yn y 1950au.

I’r gwrthwyneb, ni allai Dwyrain yr Almaen reoli’r llif o 
ffoaduriaid o’r dwyrain i’r gorllewin a oedd yn chwilio am 
safonau byw uwch. Rhwng 1949 a 1961, roedd 3.5 miliwn 
o bobl o Ddwyrain yr Almaen wedi symud i’r gorllewin. O’i 
chymharu â gwledydd eraill dwyrain Ewrop, roedd gan 
Ddwyrain yr Almaen gyfraddau cyflogaeth a safonau byw 
rhesymol, ond roedd y wlad ymhell ar ei hôl hi o’i chymharu 
â Gorllewin yr Almaen ac roedd y wladwriaeth heddlu yn 
amhoblogaidd iawn. Erbyn 1961, penderfynodd llywodraeth 
Dwyrain yr Almaen a’r Undeb Sofietaidd fod yn rhaid iddynt 
weithredu er mwyn atal mwy o bobl o Ddwyrain yr Almaen 
rhag gadael drwy Berlin. Penderfynwyd adeiladu wal drwy 
Berlin er mwyn atal mwy o’r llif hwn. Dechreuwyd codi 
Mur Berlin yn 1961 ac arweiniodd at densiynau ag UDA a 
Chynghreiriaid gorllewinol eraill. Yn y blynyddoedd dilynol, 
bu farw 900 o bobl wrth geisio ffoi dros y mur, gyda’r rhan 
fwyaf ohonynt yn cael eu saethu gan warchodwyr ffin 
Dwyrain yr Almaen. Cafodd miloedd yn rhagor eu harestio 
am geisio ffoi. Atgyfnerthodd llywodraeth Dwyrain yr 
Almaen ei gwladwriaeth heddlu un blaid ymhellach yn y 
1960au, a daeth yn un o’r gwledydd mwyaf gormesol yn 
Ewrop. Daeth y Stasi hyd yn oed yn fwy pwerus.

Yr ECSC a’r EEC

Daeth y syniad o orllewin Ewrop unedig yn fwy poblogaidd 
wrth i’r rhaniad rhwng y dwyrain a’r gorllewin ddod yn 
bwysicach. Yn benodol, gwelodd y Canghellor Adenauer 
fanteision mawr i Orllewin yr Almaen newydd mewn Ewrop 
unedig. Roedd gwledydd Ewrop wedi dod i arfer â’r syniad 
o gydweithredu yn 1948 gyda’r OEEC (y Sefydliad ar gyfer 
Cydweithrediad Economaidd Ewropeaidd) a roddodd 
Gynllun Marshall ar waith.

Yn 1950, llwyddodd Jean Monnet, gwleidydd amlwg 

Dirywiad dros dro 
mewn gweithgarwch 

economaidd.
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o Ffrainc a oedd yn credu mewn cydweithrediad yng 
ngorllewin Ewrop, i berswadio Robert Schuman, gweinidog 
tramor Ffrainc, i gynnig cynllun i Ffrainc a’r Almaen 
gynhyrchu glo, haearn a dur ar y cyd. Bwriad y cynllun 
oedd nid yn uniggwneud cydweithrediad economaidd yn 
haws drwy ddileu tolldaliadau, ond hefyd gwella’r berthynas 
rhwng Ffrainc a’r Almaen ar ôl iddynt fod yn rhyfela mor 
aml. Cafodd y Gymuned Glo a Dur Ewropeaidd (ECSC) 
ei sefydlu yn 1951 ac erbyn 1953 roedd yn cynnwys 
Ffrainc, Gorllewin yr Almaen, yr Iseldiroedd, Gwlad Belg, 
Lwcsembwrg a’r Eidal. Roedd yn eithriadol o lwyddiannus. 
Erbyn 1958, roedd y fasnach mewn dur 151 y cant yn uwch 
na ffigurau 1950. Helpodd y cynnydd mewn gweithgarwch 
economaidd i adfer economi Gorllewin yr Almaen yn y 
1950au.

Perswadiodd llwyddiant yr ECSC y chwe gwlad y byddai 
marchnad gyffredin er budd iddynt i gyd. Byddai’r farchnad 
gyffredin hon yn lleihau, ac yn ddiweddarach, yn dileu 
tolldaliadau ac yn cyflwyno rhyddid i symud nwyddau, 
llafur, gwasanaethau a chyfalaf. Cafodd y farchnad 
gyffredin neu’r EEC (y Gymuned Economaidd Ewropeaidd, 
neu’r Undeb Ewropeaidd yn ddiweddarach) ei sefydlu gan 
Gytundeb Rhufain yn 1957.

Pwyntiau Dysgu Allweddol: Datblygiadau yn Nwyrain a 
Gorllewin yr Almaen

• Pwysigrwydd cytundebau Yalta a Potsdam.
• Sut cafodd yr Almaen ei rhannu’n wleidyddol.
• Cyfansoddiad ffederal Gorllewin yr Almaen.
• Y wladwriaeth un blaid yn Nwyrain yr Almaen.
• Gwahaniaethau rhwng Dwyrain a Gorllewin yr Almaen yn 

y 1950au a’r 60au.
• ‘Gwyrth economaidd’ Gorllewin yr Almaen.
• Camau tuag at Ewrop unedig (yr ECSC a’r EEC).
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9.	Ailuno’r	Almaen

Cwymp y Llen Hae

Yn 1982, daeth Helmut Kohl yn Ganghellor Gorllewin 
yr Almaen, ac o dan ei arweinyddiaeth dechreuodd 
yr economi gryfhau eto ar ôl yr enciliad ar ddiwedd y 
1970au. Roedd ei gyfnod yn ei swydd yn cyd-fynd â 
diwedd y rhyfel oer (Rhan 3, tudalen 34). Yn ogystal â rhoi 
diwedd ar y tensiynau rhwng y dwyrain a’r gorllewin, 
llwyddodd polisïau Mikhail Gorbachev sef perestroika a 
glasnost yn yr Undeb Sofietaidd i lacio’r gwaharddiad ar 
bleidiau gwleidyddol eraill yn nwyrain Ewrop. Newidiodd 
llywodraethau Gwlad Pwyl a Hwngari yn llywodraethau 
clymblaid lle roedd y comiwnyddion naill ai mewn lleiafrif 
neu’n absennol yn llwyr. Tynnodd llywodraeth newydd 
Hwngari y Llen Haearn i lawr, gan agor ei ffiniau i Awstria 
ym mis Mawrth 1989.

Cafodd hyn effaith syfrdanol yn Nwyrain yr Almaen lle 
roedd gan filoedd nawr lwybr newydd i symud i’r gorllewin. 
Erbyn mis Mehefin 1989, roedd 12 y cant o holl boblogaeth 
Dwyrain yr Almaen wedi gwneud cais am gael ymfudo. 
Ym mis Medi 1989 yn unig, symudodd 33,000 o bobl i’r 
gorllewin o Ddwyrain yr Almaen. Roedd economi Dwyrain 
yr Almaen yn mynd i’r wal. Roedd Gorbachev eisoes wedi 
cyhoeddi na fyddai’n gorchymyn i’r Fyddin Goch i sathru ar 
y gwrthwynebwyr yn nwyrain Ewrop fel roedd wedi digwydd 
ar gynifer o achlysuron yn y gorffennol.

Ar 9 Tachwedd 1989, nid oedd gan lywodraeth Dwyrain 
yr Almaen unrhyw ddewis arall, heb gymorth Rwsia, 
ond agor ei ffiniau a chaniatáu i’r bobl deithio’n rhydd. 
Gorymdeithiodd miloedd at Fur Berlin a’i dynnu i lawr yn 
un oddigwyddiadau mwyaf cofiadwy hanes ar ôl y rhyfel. 
Yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf, croesodd cannoedd 
ar filoedd o bobl o Ddwyrain yr Almaen weddillion y mur er 
mwyn ymweld â’r gorllewin.

perestroika
Diwygiadau 

economaidd a 
gwleidyddol yn yr 

Undeb Sofietaidd yn y 
1980au.

glasnost
Polisi o lywodraeth fwy 

agored yn yr Undeb 
Sofietaidd
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Ffynhonnell 11: Chwalu Mur Berlin

Manteisiodd Helmut Kohl, Canghellor Gorllewin yr Almaen, 
ar y cyfle i arwain y broses o ailuno’r Almaen:

• Gwnaeth llywodraeth Gorllewin yr Almaen fenthyciadau 
anferth i achub gwladwriaeth Dwyrain yr Almaen a oedd 
wedi methdalu.

• Erbyn mis Mawrth 1990, roedd 300,000 o bobl o 
Ddwyrain yr Almaen wedi gadael am y gorllewin. O 
ystyried y gyfradd allfudo, ynghyd â’r economi wael, nid 
oedd gan y DDR unrhyw ddyfodol hirdymor fel gwlad.

• Rhoddodd Gorbachev sicrwydd i Kohl na fyddai’n 
gwrthwynebu ailuniad yn gyfnewid am fenthyciadau 
Gorllewin yr Almaen i’r Undeb Sofietaidd: erbyn 1997, 
roedd 133 biliwn marc wedi cael eu talu i’r Undeb 
Sofietaidd a’r gwledydd a ddaeth yn ei le.

• Roedd cefnogaeth aruthrol i ailuniad yn Nwyrain yr 
Almaen fel y dangoswyd mewn etholiadau rhydd ym mis 
Mawrth 1990.

Nawr daeth yr Almaen yn ddemocratiaeth ffederal lwyr. 
Unwyd y ddau arian cyfred ym mis Mai 1990 a gwelodd 
pobl Dwyrain yr Almaen y gallent gyfnewid eu marc un am 
un gyda Deutschmark Gorllewin yr Almaen pan oedd ei 
werth ar y farchnad ond yn gyfran fach o farc Gorllewin yr 
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Almaen. Roedd hwn yn ffactor pwysig gan sicrhau bod yr 
ailuno’n boblogaidd yn y dwyrain.

Dilynodd y cytuniad uno ym mis Awst 1990, daeth Berlin yn 
brifddinas yr Almaen newydd ac enillodd Helmut Kohl yn 
hawdd yn yr etholiad newydd ar gyfer llywodraeth newydd 
yn yr Almaen. Cafodd ei benodi’n Ganghellor ar Almaen 
unedig, un flynedd a deugain ar ôl rhannu’r wlad.

Pwyntiau Dysgu Allweddol: Ailuno’r Almaen 

• Polisïau newydd yn yr Undeb Sofietaidd.
• Dymchwel Mur Berlin.
• Arweinyddiaeth Helmut Kohl.
• Rhesymau dros ailuno’r Almaen.
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Crynodeb	o’r	Datblygiadau	Gwleidyddol	yn	yr	Almaen	
1919–91	

Cyn 1918, brenhiniaeth oedd yr Almaen. Pwerau cyfyngedig oedd 
gan y Reichstag (y senedd)  

Yn 1918 daeth yr Almaen yn weriniaeth ac yn ddemocratiaeth – 
Gweriniaeth Weimar

Erbyn 1932 roedd y llywodraeth yn rheoli drwy archddyfarniad 
argyfwng – roedd democratiaeth yn methu

Yn 1933 daeth Adolf Hitler yn ganghellor ac roedd yr Almaen yn 
unbennaeth erbyn 1934

Ar ôl cael e i gorchfygu yn yr Ail Ryfel Byd yn 1945, cafodd yr 
Almaen ei rheoli gan bwerau’r Cynghreiriaid (UDA, y DU, yr Undeb 

Sofietaidd, Ffrainc)

Yn 1949 cafodd yr Almaen ei rhannu’n ddwy

Yn 1990 cafodd yr Almaen ei hailuno’n ddemocratiaeth ffederal

Democratiaeth Ffederal yn 
y Gorllewin (BRD )

Gwladwriaeth Gomiwnyddol Un 
Blaid yn y Dwyrain (DDR)
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