
FSLN i ennill ym mis Tachwedd? 

Sut ydych chi'n mesur tymheredd gwlad? Dyna'r her sy'n wynebu'r Ymgyrch wedi pob 
ymweliad â Nicaragua. Nid yw'n sialens i'w chymryd yn ysgafn ychwaith. Fel mae pobl y 
wlad yn ei ddweud, dowch i'n gwlad am wythnos, ac ysgrifennwch lyfr. Dowch i'n gwlad 
am flwyddyn a pheidio ysgrifennu 'run gair.

Mae dau fath o realiti yn wynebu Nicaragua ar hyn o bryd, a'r ddau yn cystadlu yn erbyn ei 
gilydd. Mae'r ddau efo elfen gref o wir ynddynt. Nid deall y ddwy stori wahanol yw'r dasg 
anodd, ond ceisio barnu'n wleidyddol o bellter mor faith.

Er na chafwyd dirprwyaeth draddodiadol (yr 11eg) eleni, treuliodd dau aelod o NSC 
Cymru, David McKnight a Ben Gregory, bythefnos yn y wlad yn gynnar ym mis Mawrth. 
Treuliwyd peth amser yn cael cyfarfodydd i gryfhau'r cysylltiadau rhwng mudiadau 
Cymreig a rhai o Nicaragua (UNSAIN, a'u hundeb cyfatebol, UNE, a'r prosiect ar y cyd 
rhwng Prifysgol Bluefields, URACCAN a Phrifysgol Bangor). Treuliwyd gweddill yr amser 
yn cael cyfarfodydd i asesu'r sefyllfa wleidyddol.

Mae sawl peth da yn digwydd yn Nicaragua na chawn glywed amdanynt yn aml ar y prif 
newyddion. Mae'r economi yn sefydlog, gan dyfu dros 4% y flwyddyn, ac mae'r wlad yn 
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delio yn well gyda'r dirwasgiad byd eang nag y mae ei chymdogion. Mae allforion yn uwch 
nag y buont erioed ac mae buddsoddi mewnol yn ffynnu. Hyd yma, dyma neo-
ryddfrydiaeth. Yr hyn wnaiff Nicaragua yn wahanol yw'r rhaglenni cymdeithasol a 
weithredir i ail-ddosbarthu cyfoeth i'r tlotaf mewn cymdeithas.

A dyma rai enghreifftiau. Mae'r Cynllun To yn amcannu i wella catrefi 250,000 o 
deuluoedd. Mae 150,000 wedi derbyn haearn crych a hoelion yn barod. Ariennir y Cynllun 
gan ALBA. Mae Zero Hunger , wedi cael sylw mewn rhifynnau blaenorol, yn cadw at ei 
gynllun. Bydd yn cefnogi 75,000 o deuluoedd dros gyfnod o bum mlynedd i'w helpu i gael 
mynediad i'r economi wledig. Gwerir $150 miliwn, ar ffurf anifeiliaid, hadau, biodigester, 
hyfforddi a chynghori. Ariennir hwn hefyd gan ALBA a chyrff dwy ochr ac aml ochrog.

Defnyddir model cyffelyb ar gyfer Usuriaeth Sero (Zero Usury). Mae 80,000 o wragedd yn 
derbyn benthyciadau bach (tua $200) mewn cynllun credit-meicro i'w cynorthwyo i sefydlu 
busnesau bach. Mae ALBA a rhai gwledydd wedi darparu'r cyllid. Mae ALBA  hefyd yn 
cefnogi rhoi cerrig newydd ar y palmentydd yn Rhaglen Strydoedd i'r Bobl, ac yn ariannu 
tai newydd yn y rhaglen Tai i'r Bobl.

Mae gostyngiad sylweddol mewn diffyg llythrenedd ymysg oedolion, ac mae'r ddarpariaeth 
mewn iechyd ac addysg yn cynyddu'n gyson.

Mae Nicaragua hefyd yn buddsoddi mewn prosiectau mwy. Addawyd purfa. Mae cyflwr 
y ffyrdd i arfordir y Caribi wedi gwella. Cafwyd gwared o'r toriadau mewn trydan oedd yn 
nodwedd mor gyffredin o'r llywodraeth flaenorol. Mae cynllun tymor hir ar y gweill i leihau 
dibyniaeth y wlad ar olew i gynhyrchu trydan.

Yn gyfochrog â hyn, mae agwedd yr FSLN tuag at feirniadaeth yn destun pryder. 
Ymddengys mai eu safbwynt hwy yw naill ai yr ydych o'u plaid neu yn eu herbyn. Mae ei 
geiriau llymaf yn cael ei cyfeirio at y rhai sydd yn y canol. Gwir yw dweud fod llai o 
anoddefgarwch tuag at feirniaid, yn enwedig ymysg mudiadau merched, nag oedd yn 
ystod ein hymweliad blaenorol yn 2009. Ond mae arweinyddiaeth yr FSLN wedi ymestyn 
ei gyfansoddiad i'w bwynt eithaf drwy ail-ethol Daniel Ortega (a dderbyniwyd fel ymgeisydd 
gan y Prif Gyngor Etholiadol tra roeddem yn y wlad).



Mae llawer yn dadlau mai gwleidyddiaeth graff yw hyn gan Ortega a'i gylch mewnol. 
Methodd y Cynulliad Cenedlaethol i enwebu barnwyr ac ynadon newydd i'r Cyngor 
Etholiadol. Cyflwynodd Ortega orchymyn i gadw'r hen rai yn ei lle ( a oedd o blaid i Ortega 
sefyll drachefn). Defnyddiodd sialens debyg i'r un a ddefnyddiwyd gan Oscar Arias yn 
Costa Rica rai blynyddoedd yn ôl. Heriodd y gwaharddiad ar ail-ethol ddwy waith yn 
olynol, a'r gwaharddiad ar unrhywun i fod yn Llywydd am fwy na dau dymor. Llwyddodd i 
ddadlau fod hyn yn mynd yn groes i'r egwyddor o gael ei drin yn gyfartal gyda unigolion 
eraill yn Nicaragua. Fel y nododd mwy nag un beirniad ar y Chwith, mae penderfyniad 
Ortega i sefyll eto a phenderfyniad y llys i ganiatáu hyn yn gwneud sbort o'r Cyfansoddiad 
ac yn tanseilio y gyfundrefn.

Mae'r sefyllfa wleidyddol bresennol yn bleidiol i fuddugoliaeth i'r FSLN. Mae un grwp ar y 
Chwith fodd bynnag, yr MRS, wedi penderfynu cefnogi'r Dde i gael Clymblaid yn erbyn yr 
FSLN. Mwy na thebyg bydd hyn yn gamgymeriad mawr ar ran yr MRS. Mae plaid arall ar y 
Chwith, Rescate, yn galw ar i bobl foicotio yr etholiad. I'r sawl sydd yn gwrthwynebu yr 
FSLN oherwydd eu diffyg parch at y cyfansoddiad, efallai mai hwn yw'r safbwynt mwyaf 
egwyddorol. Mae rhai mudiadau merched wedi bod yn galw yn agored ar i bobl ymuno 
gyda'r MRS yn yr wrthblaid, ond rhannu'r mudiad fyddai hyn, yn ogystal a gwaethygu eu 
perthynas gyda'r llywodraeth.

Os yw pobl ar y Chwith yn rhanedig, mae mwy o raniadau byth ar y Dde. Bydd dim llai na 
phedwar grŵp neu blaid yn sefyll yn erbyn Frente Sandinista. Bydd gan y cyntaf, a 
arweinir gan y PLC, Arnoldo Aleman drachefn fel eu llywydd. Fe gofir amdano ef gan y 
mwyafrif fel y Llywydd a gadwodd $100 miliwn iddo'i hunan tra'n y swydd, a dyw'r 
honiadau hyn heb fynd heibio. Arweinir yr ail grŵp gan Fabio Gadea, gŵr 78 oed, a 
dreuliodd ran helaethaf ei fywyd yn cynnal Aleman. Caiff ymgeisio yn erbyn yr ymgeisydd 
MRS am swydd yr Is-Lywydd. Nid yw'r grwpiau eraill yn debyg o fynd ymhell, dim ond 
tynnu rhai pleidleisiau oddi wrth y ddau ymgeisydd arall ar y Dde.

Er gwaethaf peth symudiadau, mae'n werth pwysleisio eto mai'r hyn sydd yn debyg o 
arwain yr FSLN at lwyddiant arall i'r Sandinistiaid yw ei rhaglenni cymdeithasol. Mae El 
Lagartillo, cymuned wledig iawn ar Arfordir y Mor Tawel, yn gadarnle i'r Sandinistiaid. 
Maent hwy wedi manteisio ar y llinellau pŵer, goleuadau stryd, credyd meicro i'r merched 
ac adfywiad yn economi'r bobl. Ar Arfordir y Caribi, ardal sydd ymhell o fod yn gefnogol i'r 
Sandinistiaid, mae cymunedau gwasgaredig yn ac, o amgylch, Pearl Lagoon yn cael budd 
trydan am y tro cyntaf yn eu bywydau.

Mae rhai o fewn y mudiadau cefnogol wedi cychwyn trafod drachefn a ddylem gefnogi'r 
Frente. Mae sawl rheswm dros beidio. Y cyntaf yw yr arwyddion pryderus am agwedd y 
blaid tuag at y cyfansoddiad. Yn y tymor hir, nid yw hyn yn gwneud lles i'r Frente na'r wlad. 
Yr ail reswm yw fod ein cefnogaeth – o leiaf ers 1990 – wedi bod gyda phobl Nicaragua, 
beth bynnag fo lliw y llywodraeth.

Ond o leiaf mae dau beth yn glir. Yn gyntaf, mae'n debygol y bydd yr FSLN yn ennill yr 
etholiadau ym mis Tachwedd, ac y byddant yn cynyddu'r bleidlais. O ystyried eu 
hymroddiad i'r tlawd a'u stiwardiaeth ofalus o'r economi, nid yw hyn yn syndod. Yn ail, os 
na fydd grwpiau yn cefnogi yr FSLN, ni ddylent gael trafferth i ddweud mai buddugoliaeth 
i'r Sandinistiaid ym mis Tachwedd fydd y canlyniad gorau i'r wlad, ac i fwyafrif y 
dinasyddion, yn enwedig y tlotaf yn eu mysg.


