Ar ôl i adroddiad ‘Brad y Llyfrau
Gleision’ ddweud fod yr iaith Gymraeg
yn ddrwg, aeth llawer o ysgolion ati i
drio stopio’r plant rhag siarad
Cymraeg. Pan oedd plentyn yn cael ei
ddal yn siarad Cymraeg, roedd rhaid
iddo wisgo darn o bren yn dweud W.N.
(Welsh Not) am ei wddw. Byddai pwy
bynnag oedd yn gwisgo’r W.N. ar
ddiwedd y dydd yn cael ei gosbi efo’r
gansen.
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“No Person or Persons that use
the Welsh Speech or Language,
shall have or enjoy any manner
Office or Fees within this Realm
of England, Wales, or other the
King's Dominion.”
Roedd y Deddfau Uno yn dweud fod
yn rhaid i bobl Cymru siarad Saesneg i
gael gwaith o hyn allan. Cafodd hyn
effaith ddrwg ar yr iaith Gymraeg.
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Roedd yr adroddiad yma yn dweud
fod yr iaith Gymraeg yn ddrwg. Pan
ddaeth yr adroddiad allan (mewn llyfrau
glas) roedd pobl Cymru yn teimlo eu
bod nhw wedi cael eu bradychu.
“The Welsh language is a vast
drawback to Wales and a manifold
barrier to the moral progress and
commercial prosperity of the
people. It is not easy to
overestimate its evil effects.”
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Llywelyn Ein Llyw Olaf oedd
tywysog olaf Cymru. Cafodd ei ladd yn
1282. Ar ôl hynny, daeth Edward 1af,
Brenin Lloegr ac adeiladu cestyll, fel
Castell Caernarfon a Conwy er mwyn
cadw trefn ar bobl Cymru. O hyn
ymlaen, am, dros 700 mlynedd, tan
1998, byddai Cymru yn cael ei rheoli o
Loegr.
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