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Dathlu Deg!
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Cofio Harri Webb

Sefydlu Cymdeithas Hanes Plaid Cymru
(Llun: Mari Evans)
Mae Cymdeithas Hanes Plaid Cymru wedi
dathlu deng mlynedd o weithio i gofnodi
gwaith ein mudiad cenedlaethol.
Er gwaethaf cyfyngiadau'r cyfnod clo, fe
ddathlwyd canmlwyddiant geni'r bardd
a'r cenedlaetholwr radical Harri Webb.

Ers ei sefydlu mewn cyfarfod yng nghanolfan
Chapter, Caerdydd mae'r Gymdeithas wedi
trefnu cyfres o gyfarfodydd i nodi
digwyddiadau a phobl arbennig. Rydyn ni
wedi cydweithredu gyda changhennau lleol megis Cangen Penarth ble dadorchuddiwyd
plac glas i gofio bywyd Saunders Lewis.

Ar fore glawog o Fis Medi ym Mhenrhyn
Gŵyr, gosodwyd torch o flodau ar fedd
Harri Webb yn eglwys Llanfair Penard gan
Guto Ap Gwent. Diolch i'r Athro Emeritws
Prys Morgan am ei araith bwrpasol wrth
ochr y bedd - ac i'r cyfryngau am sylw
teilwng ar raglen Heno S4C, ac ar Radio
Cymru a Radio Wales y BBC (mae dolenni
cyswllt i'r rhain ar ein gwefan, manylion
islaw).

Mae'r Gymdeithas hefyd yn cynghori sut i
ddiogelu dogfennau a lluniau pwysig, a
sicrhau lle iddyn nhw yn y Llyfrgell
Genedlaethol neu'r archifau sirol.
A diolch i Penri Williams, Pentyrch, mae
gwefan y Gymdeithas yn darparu adnodd
helaeth o wybodaeth ar hanesion y Blaid ers
ei dyddiau cynnar.
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Hanes Ambrose Bebb
Ffaelu aros am y Gynhadledd (go iawn)
nesaf? Na ninnau chwaith - yn arbennig
gan fod cynllun i glywed mwy am un o brif
sylfaenwyr Plaid Cymru, Ambrose Bebb.

Harri Webb (1920-1994), bardd, awdur a
chenedlaetholwr o fri - llawer mwy
amdano ar ein gwefan
W. Ambrose Bebb (1894-1955) yn Ysgol
Haf Llangollen, 1927

Cofio Kitch

Mae'r hanesydd a'r sylwebydd
gwleidyddol nodedig yr Athro Richard
Wyn Jones wedi cytuno dod i roi braslun o
hanes Ambrose Bebb, cymeriad
dylanwadol o fewn Plaid Cymru oedd â
diddordeb mawr yn Llydaw.
Bywyd y bardd, dramodydd a
chenedlaetholwr James Kitchener Davies
fydd pwnc darlith gyhoeddus gyntaf y
Gymdeithas Hanes ers dechrau'r cyfnod
clo - os aiff yr Eisteddfod Genedlaethol yn
ei blaen eleni.

Mwy Am Wynne Samuel

Yr Athro M. Wynn Thomas fydd yn
traddodi'r ddarlith yn Nhregaron, ardal
enedigol Kitchener Davies (1902-1952) a
wnaeth ei gartref yn Nhrealaw yn y
Rhondda Fawr. Gweithiai Kitch yn ddibaid dros y Blaid, wrth annerch
cyfarfodydd stryd, gan gynnwys un ble
taflwyd bricsen i gyfeiriad Gwynfor Evans!

Cyhoeddwyd fersiwn cryno o gofiant Dr
Wynne Samuel yng nghylchgrawn
Llyfrgell Genedlaethol Cymru eleni.
Cewch ddarllen fersiwn llawn gan
gadeirydd Hanes Plaid Dafydd Williams ar
y wefan (www.hanesplaidcymru.org).
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Beth Am Blac Glas?

Rhan bwysig o waith Hanes Plaid yw rhoi
darlun cyflawn o hanes y bobl a roes
gyfle i Gymru fyw fel cenedl.

Beth am ddathlu hanes y mudiad
cenedlaethol yn eich ardal chi gyda phlac
glas - fel yr un yma (mawr ddiolch i
Gangen Penarth)? Nid yw mor anodd â
hynny - gofynnwch am fanylion.

Gwefan Hanes Plaid
Dr Noëlle Davies - bu dylanwad cryf
ganddi hi a'i gŵr Dr DJ Davies ar
ddatblygiad Plaid Cymru

Cofiwch edrych ar wefan y Gymdeithas sy'n llawn o eitemau difyr am
weithgareddau’n mudiad cenedlaethol.
Ewch at: www.hanesplaidcymru.org - a
cheir tudalen Weplyfr ar
@hanesplaidcymru.

Drwy gynnal - a chadw - darlithoedd a
dogfennau rydyn ni'n rhoi amlygrwydd i
hanes ein mudiad cenedlaethol a thrwy
hynny llunio dyfodol Cymru.
Un enghraifft yw'r ddarlith a roddwyd yng
Nghynhadledd Wanwyn y Blaid yng
Nghasnewydd yn 2017 gan brif hanesydd
cyfnod cynnar Plaid Cymru, D. Hywel
Davies, Treforys. Testun y ddarlith oedd y
pâr rhyfeddol, Dr Noëlle Davies a'i gŵr Dr
DJ Davies. Bu'r ddau ohonyn nhw'n
bwysig iawn wrth newid cwrs Plaid Cymru.
Mae fersiwn sain a'r sgript yn dal ar gael
(ar http://www.hanesplaidcymru.org/djand-noelle-shaping-the-blaid/?lang=en ).
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sydd wedi bod yn ymgeiswyr y blaid yn ne
Caerdydd o 1985 ymlaen. Ac mae addewid
o fwy i ddod eto oddi wrtho.

Ysgrifau Morgan
Mae'r hoelen wyth Plaid Cymru Syd
Morgan yn gefnogwr pybyr o’r
Gymdeithas Hanes hefyd.

Stephen Thomas

Cofio Ioan
Ymddangosodd cyfrol o deyrngedau i'r
awdur, newyddiadurwr a
chenedlaetholwr Ioan Roberts yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf, diolch i Wasg Carreg
Gwalch.

Syd Morgan
Mae ei ddiddordeb mewn cofnodi
materion tu allan i ffiniau’r blaid Gwyddelig, neu draws-Ewropeaidd
ymhlith eraill - i’w weld yn ei ddarlith o
Hydref 2016 ‘Cymru a Chwildro’r Pasg’,
yma:
http://www.hanesplaidcymru.org/darlithsyd-morgan/ (yn Saesneg). Clywir hefyd
cyfweliad Dafydd Williams â Syd, yn galw i
gof ddegawdau o weithredu ganddo, ar
wefan y Gymdeithas:
http://www.hanesplaidcymru.org/cyfweli
ad-gyda-syd-morgan/ .
Mae rhai o’r ffrwythau diweddar o’i
ymchwil i ogwyddiadau hanesyddol i’w
gweld ar ei safle we bersonol
www.morganideas.cymru . Ni allaf wneud
yn well na’ch pwyntio at ddwy erthygl yno
sydd ar themâu o berthnasedd cyfredol:
‘Three Lost Leaders of Plaid Cymru?’
parthed y blaid ac actifyddiaeth dynion
hoyw; a ‘Tiger Bay Born: Plaid Cymru’s
First Black Candidates’, yn disgrifio pobl

Gyda chyflwyniad gan Lis Saville Roberts
AS a'r golygydd Alun Jones, ceir 27
teyrnged yn Gymraeg a thair yn Saesneg
gan ffrindiau agos o Iwerddon a'r Alban,
ynghyd â cherddi a darnau o waith Ioan ei
hunan. Gellir archebu'r llyfr pris £8.50
drwy'r siopau llyfr. Gellwch hefyd
ddarllen fersiwn dwyieithog o rai o'r
teyrngedau, gan gynnwys araith
Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones,
ar wefan Hanes Plaid.
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Dafydd Wigley droedio un o goridorau San
Steffan, dyma griwiach o Dorïaid yn dod
heibio ac un ohonyn nhw - chwip o'r enw
Lightbown - yn gweiddi "Ungrateful
ba****ds!".

Betws a'r Byd
Dyma deitl llyfr hynod ddarllenadwy gan
Elfyn Llwyd, cyn-aelod Seneddol Plaid
Cymru.

A Dafydd Wigley yn ymateb yn syth "Listen here Lightbown - our people were
writing poetry when your lot were
chewing bark in the bogs of Bavaria!"
Yn ogystal â chodi gwên, mae Elfyn wedi
llwyddo ychwanegu'n sylweddol at ein
gwybodaeth o hanes y mudiad
cenedlaethol.
'Betws A'r Byd' gan Elfyn Llwyd, Y Lolfa,
£9.99 yn siopau llyfrau Cymru nawr.
Dafydd Williams

Trafod ei amser yn Senedd San Steffan
mae Elfyn, a rhaid cyfaddef y hoffwn i
wybod mwy am ei blentyndod a'i gyfnod
cynnar fel cyfreithiwr.
Ond fe gaiff darllenwyr mwy na gwerth
eu harian gan y gyfrol hon, gyda hanes
Plaid Cymru yn y senedd-dy hwnnw ar lan
y Tafwys wedi'i gweu gyda llwyth o storïau
difyr.
Un hanesyn bach o'r adeg pan bwysai'r
Blaid am fesur iaith gwell - wrth i Elfyn a
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Ymuno â Hanes Plaid
Mae croeso cynnes i chi ymuno â
Chymdeithas Hanes Plaid Cymru - mae
aelodaeth ar agor i unigolion a
changhennau'r Blaid fel ei gilydd.
Mae aelodaeth gref yn ein helpu i ganfod
a diogelu cofnodion pwysig, a hybu
gweithgareddau sy'n dathlu cyfraniadau
gan aelodau'r Blaid o bob cenhedlaeth.
Yn ddelfrydol, carem weld celloedd Hanes
Plaid ledled y wlad, gan wneud defnydd o
adnoddau'r Llyfrgell Genedlaethol a phob
un o archifdai sirol Cymru lle cedwir
manylion am y Blaid.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
Unwaith y bydd y Llyfrgell Genedlaethol
ar agor unwaith eto, bydd aelodau o
Gymdeithas Hanes Plaid Cymru yn
gweithio ar brosiect pwysig i ddiweddaru
cofnod o holl gyhoeddiadau'r Blaid - a
sicrhau eu bod ar gael yn fyd-eang.

Sut i ymuno? Ewch i'n gwefan
(www.hanesplaidcymru.org), dilynwch
'Dewislen' ar y top ac yna 'Aelodaeth'.

Cydweithredir â'r cwmni World Microfilms
i farchnata fersiynau digidol o
gyhoeddiadau'r Blaid ers 1925 i'r gymuned
academaidd ac eraill sydd â diddordeb yn
hanes ein mudiad cenedlaethol.

Cysylltu â ni
Oes gyda chi eitemau hanesyddol yr
hoffech eu trosglwyddo i ofal y
Gymdeithas? Cysylltwch ag Ysgrifennydd
Hanes Plaid Eluned Bush drwy e-bostio
history@hanesplaidcymru.org

Bydd y gwaith yn gofyn dewis eitemau
penodol o adnau helaeth Plaid Cymru a'u
danfon i'w copïo. Rhowch wybod i ni os
ydych chi'n byw o fewn cyrraedd
Aberystwyth ac yn fodlon cynorthwyo.
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