YR HOLOCOST
1941 - 1945

Dechreuodd erledigaeth y Natsïaid ar Iddewon
ym 1933 gyda deddfau gormesol a phropaganda,
gan alluogi’r ymgais systematig a gynlluniedig
i ddinistrio’r holl Iddewon yn Ewrop. O 1941,
datblygwyd yr ‘Ateb Terfynol’. Llofruddiodd y
Natsïaid a’u cydweithwyr chwe miliwn o bobl
Iddewig mewn getos, saethu torfol, gwersylloedd
crynhoi a gwersylloedd difa. Dyna’r Holocost.
Llun: Auschwitz © Rodrigo Paredes

‘Roeddwn i yno. Fel plentyn naw

oed roeddwn i yn y geto. Yn 15 oed
roeddwn i yn y gwersyll crynhoi.

Rhaid i ni ddweud wrth bobl beth
ddigwyddodd. Ni ddylai unrhyw

blentyn fynd drwy’r hyn a wnes i.’

Syr Ben Helfgott, goroeswr yr Holocost

hmd.org.uk/ben

CYMRYD RHAN
Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost
(HMDT) yn darparu ystod o adnoddau a gwybodaeth
i’ch helpu chi i ddysgu mwy am yr Holocost.
Ewch i hmd.org.uk/holocaust i ddarllen rhagor.

STRAEON GO IAWN
Mae casgliad HMDT o straeon go iawn gan oroeswyr a phobl a lofruddiwyd yn rhoi
mewnwelediadau pwerus ac unigryw i brofiadau’r rhai sydd wedi wynebu erledigaeth a
hil-laddiad. Gallech gynnwys y rhain yn eich gweithgaredd Diwrnod Cofio’r Holocost.
Darganfyddwch ragor o straeon go iawn ar ein gwefan: hmd.org.uk/lifestories

WALTER
KAMMERLING

RENEE
BORNSTEIN

ANNE
FRANK

Ffodd Walter o Awstria a feddiannwyd
gan y Natsïaid ar y Kindertransport
ym 1939. Gallwch wylio a rhannu ffilm
bwerus lle mae Walter yn myfyrio ar
ei amser yng Ngogledd Iwerddon, ar
Fferm Millisle.

Goroesodd Renee yr Holocost trwy
guddio mewn ysguboriau, ffermydd
a lleiandai. Cafodd gweithiwr
gwrthsafiad a aeth â Renee i un o’r
lleiandai, Marianne, ei lofruddio gan y
Gestapo.

Mae’r dyddiadur a ysgrifennwyd
gan Anne Frank yn enwog ledled y
byd fel cyfrif llygad-dyst sy’n rhoi
mewnwelediad i’r erledigaeth a
wynebwyd gan bobl Iddewig o dan y
drefn Natsïaidd.

Gwyliwch ffilm Walter:
hmd.org.uk/walter

Darllenwch stori Renee:
hmd.org.uk/renee

Darllenwch stori Anne:
hmd.org.uk/anne

ADNODDAU ERAILL
Gellir gweld ein hystod lawn o adnoddau ar-lein am ddim gan gynnwys ffilmiau,
deunyddiau ysgol, cerddi ac enghreifftiau o weithgareddau HMD lleol mewn un lle:
hmd.org.uk/resources

hmd.org.uk

ERLEDIGAETH Y NATSÏAID
1933 - 1945

Taniodd damcaniaethau hiliol y Natsïaid eu herlid o
bobl Roma, Sinti, Slafaidd a phobl dduon. Targedwyd
pobl anabl, pobl hoyw a gwrthwynebwyr gwleidyddol
hefyd. Cafodd cannoedd o filoedd o fywydau eu
dinistrio neu eu newid y tu hwnt i gydnabyddiaeth
oherwydd Erledigaeth y Natsïaid.
Llun: Auschwitz © Adam Jones

‘Rwy’n cofio

Auschwitz bob eiliad
effro o fy mywyd.’

Ceija Stojka, goroeswr Roma erledigaeth y Natsïaid

hmd.org.uk/ceija

CYMRYD RHAN
Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost
(HMDT) yn darparu ystod o adnoddau a gwybodaeth
i’ch helpu chi i ddysgu mwy am Erledigaeth y Natsïaid.
Ewch i hmd.org.uk/nazipersecution i ddarllen rhagor.
STRAEON GO IAWN
Mae casgliad HMDT o straeon go iawn gan oroeswyr a phobl a lofruddiwyd yn rhoi mewnwelediadau
pwerus ac unigryw i brofiadau’r rhai sydd wedi wynebu erledigaeth a hil-laddiad. Gallech gynnwys y rhain
yn eich gweithgaredd Diwrnod Cofio’r Holocost.
Darganfyddwch ragor o straeon go iawn ar ein gwefan: hmd.org.uk/lifestories

JOHANN ‘RUKELI’
TROLLMANN

HELENE
MELANIE LEBEL

PIERRE
SEEL

Roedd Johann yn focsiwr
poblogaidd o’r Almaen a oedd
yn rhan o gymuned Sinti. Cafodd
wahaniaethu, ei ymyleiddio, ei
sterileiddio, a’i alltudio yn y diwedd
i wersyll crynhoi, lle cafodd ei
lofruddio.

Cafodd Helene ddiagnosis o
sgitsoffrenia pan oedd hi’n 19
oed. Roedd hi’n un o tua 250,000
o bobl a lofruddiwyd gan y
Natsïaid oherwydd y canfyddwyd
bod ganddyn nhw anableddau
corfforol neu feddyliol.

Magwyd Pierre Seel yn Ffrainc
a chafodd ei garcharu gan y
Natsïaid yn 17 oed am fod yn
hoyw. Anfonwyd Pierre i wersyll,
lle’r oedd yn byw o dan drefn
greulon o gael ei guro, ei newynu
a’i fychanu.

Darllenwch stori Johann:
hmd.org.uk/johann

Darllenwch stori Helene:
hmd.org.uk/helene

Darllenwch stori Pierre:
hmd.org.uk/pierre

ADNODDAU ERAILL
Gellir gweld ein hystod lawn o adnoddau ar-lein am ddim gan gynnwys ffilmiau,
deunyddiau ysgol, cerddi ac enghreifftiau o weithgareddau HMD lleol mewn un lle:
hmd.org.uk/resources

hmd.org.uk

HIL-LADDIAD YN CAMBODIA
1975 - 1979

Gwagiodd y Khmer Rouge drefi a dinasoedd, gan
orfodi dynion, menywod a phlant i gefn gwlad i
weithio fel llafurwyr caethweision ar ffermydd
cyfunol. Amcangyfrifwyd bod marwolaethau o
ganlyniad i ddienyddiad, afiechyd, blinder a llwgu
dros ddwy filiwn o bobl.
Llun: Gwersyll crynhoi Tuol Sleng

‘Gorfodwyd dwy filiwn o bobl

allan o’r ddinas ac ar y ffordd.
Roedd holl wead ein bywyd
wedi ei rwygo’n ddarnau. ’

Var Ashe Houston, goroeswr yr Hil-laddiad yn Cambodia

hmd.org.uk/var

CYMRYD RHAN
Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost
(HMDT) yn darparu ystod o adnoddau a gwybodaeth i’ch
helpu chi i ddysgu mwy am yr Hil-laddiad yn Cambodia.
Ewch i hmd.org.uk/cambodia i ddarllen rhagor.
STRAEON GO IAWN

Mae casgliad HMDT o straeon go iawn gan oroeswyr a phobl a lofruddiwyd yn rhoi
mewnwelediadau pwerus ac unigryw i brofiadau’r rhai sydd wedi wynebu erledigaeth a hil-laddiad.
Gallech gynnwys y rhain yn eich gweithgaredd Diwrnod Cofio’r Holocost.
Darganfyddwch ragor o straeon bywyd ar ein gwefan: hmd.org.uk/lifestories

SOPHARI ASHLEY

SOKPHAL DIN

CHANRITHY HIM

Collodd Sophari aelodau’r
teulu yn ystod yr Hil-laddiad yn
Cambodia a gorfodwyd hi i adael
ei chartref yn Phnom Penh yn
ddeg oed. Parhaodd i ddioddef
effeithiau seicolegol a chorfforol
hil-laddiad ar ôl symud i’r DU.

Ganwyd Sokphal yn Phnom
Penh ac ar ôl i’r ddinas ddisgyn
i’r Khmer Rouge, roedd ef a’i
deulu ymhlith y rhai a orfodwyd
i lafur caled. Llofruddiwyd tad,
nain Sokphal ac un o’i frodyr iau
yn yr hil-laddiad.

Goroesodd Chanrithy yr
Hil-laddiad yn Cambodia, a
ddechreuodd pan oedd hi’n
10 oed. Profodd drawma
annirnadwy pan gollodd ei rhieni
a phump o frodyr a chwiorydd
yn ystod cyfundrefn Pol Pot.

Darllenwch stori Sophari:
hmd.org.uk/sophari

Darllenwch stori Sokphal:
hmd.org.uk/sokphal

Darllenwch stori Chanrithy:
hmd.org.uk/chanrithy

ADNODDAU ERAILL
Gellir gweld ein hystod lawn o adnoddau ar-lein am ddim gan gynnwys ffilmiau,
deunyddiau ysgol, cerddi ac enghreifftiau o weithgareddau HMD lleol mewn un lle:
hmd.org.uk/resources

hmd.org.uk

HIL-LADDIAD YN RWANDA
1994

Yn dilyn blynyddoedd o erledigaeth, llofruddiwyd
oddeutu miliwn o Tutsis ochr yn ochr â Hutus
cymedrol yn Rwanda mewn dim ond 100 diwrnod.
Defnyddiodd arweinwyr eithafol Hutu radio a
thrafod ar lawr gwlad i annog lladd sgwadiau i
gyflawni’r hil-laddiad â llaw.
Llun: Kigali Memorial Centre

‘Er gwaethaf nifer o alwadau

SOS, ni ddaeth unrhyw gymorth
rhyngwladol. Cawsom negeseuon

y byddai’r milisia yn ymosod ar y
gwesty ac yn ein lladd ni.’

Jean Baptiste Kayigamba, goroeswr yr Hil-laddiad yn Rwanda

hmd.org.uk/jeanb

CYMRYD RHAN
Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost (HMDT)
yn darparu ystod o adnoddau a gwybodaeth i’ch helpu
chi i ddysgu mwy am yr Hil-laddiad yn Rwanda.
Ewch i hmd.org.uk/rwanda i ddarllen rhagor.
STRAEON GO IAWN

Mae casgliad HMDT o straeon go iawn gan oroeswyr a phobl a lofruddiwyd yn rhoi
mewnwelediadau pwerus ac unigryw i brofiadau’r rhai sydd wedi wynebu erledigaeth a hil-laddiad.
Gallech gynnwys y rhain yn eich gweithgaredd Diwrnod Cofio’r Holocost.
Darganfyddwch ragor o straeon bywyd ar ein gwefan: hmd.org.uk/lifestories

APPOLINAIRE
KAGERUKA

MARIE CHANTAL
UWAMAHORO

ERIC EUGENE
MURANGWA MBE

Roedd Appolinaire yn gweithio
fel athrawes yn Rwanda pan
ddechreuodd yr hil-laddiad.
Mewn ffilm i HMDT, mae’n rhannu
ei brofiadau o guddio yn ystod yr
hil-laddiad, ac ymdopi â cholli ei
rieni a’i frodyr a’i chwiorydd.

Gorfodwyd Chantal i guddio yn
ystod yr Hil-laddiad yn Rwanda, ar
ôl iddi fod yn dyst i lofruddiaeth ei
brodyr. Helpodd ei chymdogion hi
er gwaethaf y risg i’w bywydau eu
hunain, ond llofruddiwyd 50 aelod
o deulu Chantal.

Gwyliwch ffilm Appolinaire:
hmd.org.uk/appolinaire

Darllenwch stori Chantal:
hmd.org.uk/chantal

Roedd gan Eric angerdd am bêl-droed
a chwaraeodd i Glwb Pêl-droed enwog
Rayon Sports yn Kigali. Llofruddiwyd
tri deg pump o’i berthnasau yn ystod
yr hil-laddiad a gyflawnwyd yn erbyn y
Tutsi yn Rwanda, ond goroesodd Eric
diolch i’w gyd-chwaraewyr a’i helpodd
i guddio.
Darllenwch stori Eric:
hmd.org.uk/eric

ADNODDAU ERAILL
Gellir gweld ein hystod lawn o adnoddau ar-lein am ddim gan gynnwys ffilmiau,
deunyddiau ysgol, cerddi ac enghreifftiau o weithgareddau HMD lleol mewn un lle:
hmd.org.uk/resources

hmd.org.uk

HIL-LADDIAD YN BOSNIA
1995

Gyda’r rhyfel cartref yn gefnlen, disgynnodd
lluoedd Serbaidd Bosnia ar ‘hafan ddiogel’
Mwslimaidd Bosnia yn Srebrenica. Llofruddiwyd
tua 8,000 o ddynion a bechgyn - y llofruddiaeth
dorfol sengl fwyaf yn Ewrop er 1945.
LIun: Cofeb Hil-laddiad Srebrenica © Julian Buijzen

‘Doedden nhw ddim yn poeni
ein bod ni’n ddiarfog. Eu

prif bryder oedd ein bod ni’n
Fwslimiaid, ac roedden nhw
eisiau i ni farw.’

Llun: © Kristian Skeie

Hasan Hasanovic, goroeswr yr Hil-laddiad yn Bosnia

hmd.org.uk/hasanH

CYMRYD RHAN
Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost
(HMDT) yn darparu ystod o adnoddau a gwybodaeth
i’ch helpu chi i ddysgu mwy am yr Hil-laddiad yn Bosnia.
Ewch i hmd.org.uk/bosnia i ddarllen rhagor.
STRAEON GO IAWN

Mae casgliad HMDT o straeon go iawn gan oroeswyr a phobl a lofruddiwyd yn rhoi
mewnwelediadau pwerus ac unigryw i brofiadau’r rhai sydd wedi wynebu erledigaeth a hil-laddiad.
Gallech gynnwys y rhain yn eich gweithgaredd Diwrnod Cofio’r Holocost.
Darganfyddwch ragor o straeon bywyd ar ein gwefan: hmd.org.uk/lifestories

HASAN
NUHANOVIĆ

KEMAL
PERVANIĆ

SAFET
VUKALIĆ

Roedd Hasan yn ddehonglydd
i’r Cenhedloedd Unedig yn
Srebrenica a gwelodd ei deulu’n
cael eu llofruddio pan ddisgynnodd
y dref i Fyddin Serbiaid Bosnia.
Yn y blynyddoedd ers hynny mae
wedi ymgyrchu dros gyfiawnder i
ddioddefwyr Srebrenica.

Yn 1992, carcharodd lluoedd
Serbiaid Bosnia Kemal a’i frawd
yng ngwersyll crynhoi drwgenwog Omarska oherwydd eu
bod yn Fwslimiaid. Roedd llawer
o’r gardiaid yn gymdogion, gan
gynnwys cyn-athro a chyd-ddisgybl.

Aed â thad a brawd Safet i
wersylloedd crynhoi, ond fe
wnaeth osgoi’r un dynged o
drwch blewyn pan lwyddodd ei
fam i’w atal rhag mynd gyda nhw.
Yn ddiweddarach daeth Safet i’r
DU fel ffoadur.

Darllenwch stori Kemal:
hmd.org.uk/kemal

Darllenwch stori Safet:
hmd.org.uk/safet

Darllenwch stori Hasan:
hmd.org.uk/hasanN

ADNODDAU ERAILL
Gellir gweld ein hystod lawn o adnoddau ar-lein am ddim gan gynnwys ffilmiau,
deunyddiau ysgol, cerddi ac enghreifftiau o weithgareddau HMD lleol mewn un lle:
hmd.org.uk/resources

hmd.org.uk

HIL-LADDIAD YN DARFUR
2003 - presennol

Mae Llywodraeth Sudan wedi cefnogi milisia
i lofruddio, treisio a disodli Affricaniaid du yn
Darfur. Maen nhw wedi dinistrio cannoedd
o bentrefi, lladd degau o filoedd o bobl, a
gorfodi miliynau i ffoi.
Llun: Pentref Um Ziefa yn llosgi © Brian Steidle

‘Penderfynais fod angen i mi

amddiffyn fy mhlant rhag y niwed

roeddent yn ei wynebu. Fe wnaethon
ni benderfyniad anoddaf fy mywyd
a phenderfynu gadael y wlad.’
Newidiwyd enw a delwedd i amddiffyn hunaniaeth.

Faiza, goroeswr yr Hil-laddiad yn Darfur

hmd.org.uk/faiza

CYMRYD RHAN
Mae Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocost
(HMDT) yn darparu ystod o adnoddau a gwybodaeth
i’ch helpu chi i ddysgu mwy am yr Hil-laddiad yn Darfur.
Ewch i hmd.org.uk/darfur i ddarllen rhagor.
STRAEON GO IAWN

Mae casgliad HMDT o straeon go iawn gan oroeswyr a phobl a lofruddiwyd yn rhoi
mewnwelediadau pwerus ac unigryw i brofiadau’r rhai sydd wedi wynebu erledigaeth a hil-laddiad.
Gallech gynnwys y rhain yn eich gweithgaredd Diwrnod Cofio’r Holocost.
Darganfyddwch ragor o straeon bywyd ar ein gwefan: hmd.org.uk/lifestories

HAWA

KARIM

ABDUL AZIZ MUSTAFA

Goroesodd Hawa yr Hil-laddiad
yn Darfur. Mewn ffilm ‘straeon
heb eu hadrodd’, gallwch
ei chlywed yn siarad am yr
erledigaeth a’i gorfododd i adael
ei phentref, a’i hofnau am ei
theulu.

Dinistriwyd pentref Karim’s gan
y Janjaweed - llwythau Arabaidd
a arfogwyd gan y llywodraeth.
Llofruddiwyd rhai o’i deulu ond
llwyddodd eraill, gan gynnwys
Karim, i ffoi i Chad.

Mae Abdul Aziz yn aelod o bobl
Zaghawa ac fe’i magwyd yn
Darfur. Yn 13 oed, dinistriwyd ei
fywyd teuluol ar ôl erledigaeth
gan Lywodraeth Sudan, a ffodd i’r
DU.

Darllenwch stori Karim:
hmd.org.uk/karim

Darllenwch stori Abdul:
hmd.org.uk/abdul

Gwyliwch ffilm Hawa:
hmd.org.uk/hawadarfur

Newidiadau delwedd i amddiffyn
hunaniaeth

ADNODDAU ERAILL
Gellir gweld ein hystod lawn o adnoddau ar-lein am ddim gan gynnwys ffilmiau,
deunyddiau ysgol, cerddi ac enghreifftiau o weithgareddau HMD lleol mewn un lle:
hmd.org.uk/resources

hmd.org.uk

