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Mae Canmlwyddiant y Rhyfel Mawr wedi bod yn ymwneud â choffáu a dysgu. 

Rydym yn cofio'r rhai a syrthiodd neu a roddodd aberth dros eu gwlad. Mae angen 

inni hefyd ddysgu am yr achos y rhoddodd gymaint, cymaint drosti.  Mae'r llythyrau a 

ysgrifennwyd gan Private William O'Brien yn creu'r llwyfan i goffau'r rhyfel a dysgu 

mwy am ei effaith. Ysgrifennodd William y rhan fwyaf o'r llythyrau at ei gariad Rose 

yn Abersychan tra ei fod yn hyfforddi ym Mhrydain cyn cael ei leoli yn Ewrop yn 

ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r llythyrau'n disgrifio ei brofiadau ar y rheng flaen, yr 

anghysur a'r caledi wrth ymladd ar y Ffrynt Gorllewinol, bywyd yn y ffosydd, a'r 

cysur cartref yr oedd yn gweld eu heisiau'n fawr iawn. Yn drasig, fel cymaint o bobl 

eraill, ni wnaeth Will oroesi'r rhyfel ond fe wnaeth Rose gadw'r llythyrau hyd yn oed 

ar ôl iddi briodi â Jack Nash, ffrind Will. Fe'u darganfuwyd gan Joan Nash, eu merch-

yng-nghyfraith sawl blwyddyn ar ôl marwolaeth Rose ym 1980. I Joan roedd hi'n 

foment arbennig y tu hwnt. Dyma gyfieithiad o’i hymateb:. 

Y diwrnod wnes i ganfod llythyrau William O'Brien ni allwn fod wedi dychmygu'r diddordeb 

y byddent yn ei ddenu nes ymlaen. Cawsom y dasg o glirio hen gartref y teulu ac roedd hyn yn 

peri tristwch mawr i John fy ngŵr am iddo dreulio cyfnodau hapus yno yn ystod ei blentyndod 

a'r cyfnod pan oedd yn ei arddegau. Roeddem yn gweithio yn un o'r ystafelloedd gwely ac 

roeddem yn gwacau droriau'r ystafell wisgo. Roeddwn yn eistedd ar y llawr ar y pryd yn mynd 

trwy un o'r droriau pan gaeodd fy llaw yn sydyn ar fwndel o hen lythyrau wedi'u lapio o dan 

rai o'r blowsys. Tynnais hwy allan ac roeddwn yn chwilfrydig i weld mai 1915 oedd y dyddiad 

arnynt felly gwnaeth hyn i mi eisiau edrych ymhellach… 

 

Arweiniodd chwilfrydedd Joan at ddiogelu ffynhonnell ragorol ar gyfer y Rhyfel 

Mawr. Gwireddwyd potensial cyfoethog y llythyrau y funud y cyflwynwyd hwy inni 

yn 2014. Cafodd y casgliad ei flaenoriaethu a chrëwyd catalog manwl. Roedd hyn yn 

sail i brosiect uchelgeisiol, arloesol, 'Rhannu Pte O'Brien' a ariennir gan CDL. Mae 

digwyddiad heddiw yn dathlu diwedd llwyddiannus y prosiect. Roedd profiad 

William O'Brien o'r Rhyfel Mawr yn debyg i filoedd o filwyr ond mae ei stori yn byw 

yn y llythyrau bywiog a rhyfeddol a gyfnewidiodd â'i gariad. Mae 'Rhannu Private 

O'Brien' yn canolbwyntio ar un milwr ond mae'n coffáu aberth pawb a roddodd eu 

bywydau dros eu gwlad.         

   



 
 
 
 

  SESIWN Y BORE 

Ar y llwyfan 
 
 

10.00  Drysau’n Agor 
 

10.15  Gair o Groeso a Threfniadau 
 

10.25  Agoriad Swyddogol 
Gan yr Arglwydd Elis-Thomas AC, Gweinidog 
dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 
 

10.35 10.40 Joan Nash – Cyflwyniad 
 

10.45 
 

11.00 Ysgol Bryn Onnen: Llythyrau i’w Trysori – 
Cyflwyniad Clyweled   
Darnau dethol o lythyrau Rhyfel Byd Cyntaf 

Private William O'Brien yn cael eu darllen yn 

Gymraeg a Saesneg gan y disgyblion 

 

11.10 
 

11.25 Theatr Ieuenctid Torfaen: drama 

11.30 
 

11.45 ‘My Dear Rose’ 
Teyrnged i William O’Brien  
 

11.50 12.05 Prosiect Rhannu Private O’Brien 
 

12.05 1.00 Y Ffilmiau 
 Rhannu Private O’Brien: O am Heddwch 

– Ysgol Bentref Victoria, Abersychan 

 Cofion Private O’Brien: heddwch cyn hir 
(memories of Private O’Brien, peace 
soon) - Ysgol Bryn Onnen, School, 
Varteg 

 Er Cof am Will – Ysgol y Santes Fair, 
Casnewydd 

 
 

 

  



 

 
 
 

SESIWN Y PRYNHAWN 

Ar y llwyfan 
 
 

1.00  Agoriad 
gan Nick Thomas-Symonds AS Torfaen 
 

1.15 1.45 Theatr Ieuenctid Torfaen: drama 
 

1.50 2.05 ‘My Dear Rose’ 
Teyrnged i William O’Brien  
 

2.10 2.25 Charley’s War 
 

2.30 
 

3.00 Cofio Gwent a’r Ail Ryfel Byd 

3.00 
 

4.00 Y Ffilmiau 
 Rhannu Private O’Brien: O am Heddwch – 

Ysgol Bentref Victoria, Abersychan 

 Cofion Preifat O’Brien: heddwch cyn hir 
(memories of Private O’Brien, peace soon) 
- Ysgol Bryn Onnen School, Varteg 

 Er cof am Will – Ysgol y Santes Fair 
Casnewydd 

 

 
 

  Cyfranwyr pen-bwrdd yn cynnwys: 
 

  Cymdeithas y Ffrynt Gorllewinol, Cymdeithas Cofnodion De Cymru, 
  Cymdeithas Hynafiaethau Sir Fynwy, Cymdeithas Hanes Sir Gwent,  
                   Amgueddfa Gymunedol Blaenafon, Heads4Arts, Cymdeithas Hanes  
                  Teuluol Gwent, Cymdeithas Hanes Lleol Y Fenni 
 
  a mwy … 

 
 

 
 


