
1

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Strwythur Cyffredinol Traethawd – ymateb awgrymedig

Strwythur Cyffredinol Traethawd – ymateb awgrymedig |  Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Gweithgaredd 2: Strwythur Cyffredinol Traethawd – ymateb 
awgrymedig

Yn etholiadau modern UDA, dadleuwyd bod etholiadau’n llawer mwy seiliedig ar yr ymgeisydd a’i 

bersonoliaeth nag ar bolisïau a gallu. Yn wir, dadleuwyd na fyddai Abraham Lincoln wedi gallu rhedeg 

oherwydd sut roedd yn edrych; fodd bynnag, mae gwir natur ymgeisydd-ganolog yr ymgyrch wedi cael 

ei gwestiynu yn ddiweddar gyda llawer yn honni nad yw’r broses bellach yn seiliedig ar feritocratiaeth a 

gallu.

Mae agweddau ymgeisydd-ganolog yr etholiad yn codi o ddechrau’r rhagetholiadau rhwng y pleidiau. 

Llwyddiant ymgeisydd wrth wneud i’w enw ddod yn adnabyddus ac ar y cyfryngau lleol, yn enwedig mewn 

taleithiau pendil, sy’n arwain at y cyhuddiadau hyn. Wrth gyhoeddi llyfrau a chael amser ar yr awyr, mae’r 

ymgeiswyr hyn yn ceisio dod mor adnabyddus ag y gallan nhw, ar draul siarad am unrhyw bolisïau. Roedd 

hyn fwyaf amlwg yn 2007-8 pan ddechreuodd cyn seneddwr o Illinois nad oedd yn adnabyddus, sef 

Barrack Obama, redeg, gan ddibynnu ar y cyfryngau lleol i gario ei enw er mwyn cael y pleidleisiau allweddol 

yn y rhagetholiadau. Mae hyn yn dangos bod natur ymgeisydd-ganolog y broses hon yn gynhenid i’r 

ymgyrch ac yn yr etholiad drwyddo draw.

At hynny, mae dadleuon fel hyn yn codi o natur yr ymgyrch sy’n canolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Mae’r 

ymgyrch rhwng y pleidiau’n gweld bod y ffocws yn cael ei roi ar yr ymgeiswyr, drwy brynu’r dewiniaid 

delwedd gorau ac mae rheolwyr yr ymgyrchoedd yn canolbwyntio’n llwyr ar allu eu hymgeiswyr i wneud 

areithiau, ac i ymddangos yn “arlywyddol”. O gyfleoedd tynnu ffotograffau Reagan o flaen y Cerflun 

Rhyddid, ymddangosiad Clinton ar y rhaglen Aresno Hall Show i ymddangosiad Trump ar sioe Jimmy 

Fallon yn gwneud hwyl am ben ei wallt, mae’r ymgyrch nid yn unig yn gallu tynnu sylw at yr ymgeisydd 

ond dangos yr ochr fwy cyfeillgar, lawn hiwmor. Yn ogystal mae’r ymgyrch yn gallu tynnu sylw at hanes a 

gallu’r ymgeisydd, gan eu “gwerthu” nhw i bobl America. Mae hyn wedi dod i’r amlwg gydag arlywyddion 

yn canolbwyntio ar eu Profiad yn Washington, gyda Kennedy, hyd at Lywodraethwyr cyfoes fel Bush Jr 

a Clinton a’u gallu i ymwneud â phobl gyffredin, gan ddangos y ffaith syml mai sioeau sy’n seiliedig ar 

bersonoliaethau yw’r ymgyrch. Yn wir, tîm ymgyrchu personol Trump a benderfynodd “gadewch i Trump 

fod yn Trump/let Trump be Trump” yn yr ymgyrch, gan sicrhau’r arlywyddiaeth iddo yn y pen draw. Mae 
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hyn yn dangos, mewn ymgyrchoedd modern, fod ethol arlywyddion yn canolbwyntio llawer gormod ar yr 

ymgeiswyr, ar ôl colli unrhyw ffocws ar bolisïau.

Yn ychwanegol at y pwynt uchod mae dadleuon wedi’u gwneud bod ymgeisydd yn cael ei wneud neu ei 

chwalu ar deledu yn America, gan ddangos bod yr ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. 

O ddadleuon teledu byw i’r polau piniwn bondigrybwyll a’r hysbysebion sy’n cael eu chwarae gan eu 

hymgyrchoedd, mae’r ffocws i gyd yn cael ei symud at ba mor dda, neu pa mor wael y gallai ymgeisydd fod, 

gan gadarnhau’r ffaith bod gormod o ganolbwyntio ar yr ymgeiswyr. Gwelwyd bod llwyddiant Obama, pan 

oedd yn ceisio am yr enwebiad Arlywyddol, wedi dod ar ôl i’w lwyddiant yn y ddadl yn 2008 yn erbyn John 

McCain arwain at gynnydd yn y polau piniwn ac roedd yn ffactor arall a ychwanegodd at ei fuddugoliaeth. 

I’r gwrthwyneb gwelwyd hyn gryfaf gyda hysbyseb Willie Horton yn 1988 o ymgyrch Bush Snr., yn dangos 

ei wrthwynebydd Dukakis fel ymgeisydd gwan ar drosedd a chosb, ynghyd â’i ymateb gwan i gwestiwn a 

holwyd am drais yn erbyn ei wraig a’i blant, mewn dadl gwelon ni ei obaith o fod yn arlywydd yn chwalu. 

Mae hyn i gyd yn dangos, gyda’r rhan fwyaf o Americanwyr yn gwylio’r digwyddiadau hyn, fod yr ymgyrch 

yn amlwg yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr wrth ethol yr arlywydd.

Fodd bynnag, er gwaethaf hyn i gyd rhaid cofio, wrth edrych ar y broses o ethol ymgeisydd, efallai nad 

yw’n canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr gyda thystiolaeth o etholiadau blaenorol bod ffactorau eraill 

yn chwarae rhan yr un mor bwysig yn yr etholiadau â’r ymgeiswyr. Mae sylw enwog Elizabeth Dole “money 

is the message” wedi dod i ddangos efallai nad yw’r ymgyrch yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr. 

Mewn hanes etholiadol modern, heblaw am rai eithriadau, yr ymgeisydd sy’n ennill yw’r ymgeisydd sy’n 

codi ac yn gwario’r swm mwyaf o arian yn yr etholiad. Mae Obama, Bush Jr a Clinton i gyd yn tystio i hyn 

gyda ffocws Obama yn 2008 ar roddion unigol bychain yn gosod y record am y swm mwyaf a godwyd gan 

roddion unigol bychain, ac roedd yn gyfraniad mawr i’w fuddugoliaeth. At hynny gyda dyfarniad cyfoes 

y Goruchaf Lys mewn achosion fel Citizens Unites v FEC, gwelwyd cymharu rhyddid barn a mynegiant 

â chyllid ymgyrchoedd yn arwain at dwf y Super PACS a’r ymgyrch ‘shadow campaign’ fel caiff ei galw. 

Roedd hyn wedi arwain at ragor o hysbysebion ymosodol, mwy o hysbysebion yn dadlau dros faterion, 

y cyfryngau’n arwain at lai o bwysigrwydd ar yr ymgeisydd gyda phwysigrwydd arian mewn etholiadau 

cyfoes yn dangos nad yw’r broses o ethol arlywyddion yn canolbwyntio gormod ar yr ymgeiswyr.
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At hynny, pwy bynnag yw’r ymgeiswyr, mewn etholiad mae digwyddiadau yn ystod yr ymgyrch yn gallu 

gwneud i unrhyw beth ddigwydd. Mae’r “October Surprise” fel caiff ei alw a gwneud yn fawr o’r manteision 

mewn etholiadau’n gallu cael llawer mwy o effaith ar y broses o ethol arlywydd. Yn 2016 roedd Clinton 

yn cael ei ystyried, ar y cyfan, yn ymgeisydd gwell i reoli’r wlad na Trump, fodd bynnag efallai fod ailagor 

yr ymchwiliad i’r e-byst ddyddiau cyn Diwrnod yr Etholiad wedi bod yn un o’r prif resymau pam collodd 

hi’r etholiad. Yn ogystal mae’r syrpreisys hyn yn sicr yn gallu cael effaith gadarnhaol gyda’r Arlywydd 

Obama ar ei hôl hi mewn rhai polau piniwn yn ystod ychydig wythnosau olaf etholiad 2012. Digwyddodd 

argyfwng Corwynt Sandy, gyda Llywodraethwr Gweriniaethol New Jersey, Chris Christy hyd yn oed yn 

diolch i Obama am weithredu ar ran y dalaith. Cafodd ganmoliaeth enfawr am hyn ac roedd Romney ei 

wrthwynebydd o dan anfantais fawr ac yn y pen draw ailetholwyd Obama. Bwriad y rhain i gyd yw dangos 

bod gweithredoedd ar y pryd yn gallu helpu neu ddifetha ymgeisydd pwy bynnag yw’r ymgeisydd gan fod 

hyn yn gallu cynyddu neu chwalu siawns ymgeisydd o ennill sy’n hollol wahanol i’w ddelwedd neu natur 

fas yr ymgyrch gan fod hyn bron yn dangos ei wir gymeriad.

Eto, yr hyn sydd fwyaf pwysig wrth ystyried y broses o ethol arlywydd yw system y Coleg Etholiadol. Heb 

lwyddiant yma does gan yr ymgeisydd ddim gobaith o ennill, delwedd gadarnhaol neu beidio. Yn wir, 

enillodd Clinton y bleidlais boblogaidd yn 2016 ond oherwydd ei chyfran o’r bleidlais wnaeth hi ddim yn 

y bleidlais boblogaidd, ac felly enillodd hi mo’r arlywyddiaeth. Mae’r broses o ethol arlywydd yn amlwg i 

gyd yn dibynnu ar system y Coleg Etholiadol ac os yw ymgeisydd yn aflwyddiannus yn hynny, beth bynnag 

yw’r ddelwedd arlywyddol yn y misoedd a’r flwyddyn cyn yr etholiad mae’n amhosibl iddo ennill, yn y pen 

draw mae hyn yn cael gwared ar gwlt personoliaeth o’r etholiad wrth y rhwystr olaf. Mae hyn yn dangos 

nad yw’r broses yn gallu bod yn un sy’n rhy ymgeisydd-ganolog oherwydd yn y pen draw os nad yw’r 

ymgeisydd yn gallu ennill y Coleg Etholiadol mae’n gallu ennill.

Mae hyn yn dangos, ar y cyfan nad yw’r broses ar gyfer ethol arlywydd yn rhy ymgeisydd-ganolog. Yn y 

blynyddoedd diwethaf mae’n sicr wedi symud yn fwy tuag at hynny ac oddi wrth y gallu i lywodraethu, ond 

ar y cyfan mae mecanweithiau yn eu lle o gyfnod y sefydlwyr, a dulliau cyfoes i atal arlywydd rhag cael ei 

ethol ar sail ei gymeriad yn unig.


