వాతావరణ అతయవసర ప్రిసత్త
ిా
సమయం గడిచిపో త ంది
మన ప్రప్ంచం కాలిపో త ంది.
ఇది మేల్కొనవల్సిన సమయం.
వరదల్ు, మంటల్ు, ఆకలి, మరియు దరిదంర ,
ఇదే మన వాసత వం.

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio
Ac mae’n byd ni ar dân.
Mae’n amser deffro.

వల్స, సంఘరషణ, స్ాానభ్రంశం,

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

మన భ్విష్యతత అంతేనా?

dyma ein realiti ni.

ఇప్పటికీ మనం అధికారంల్ో ఉననవారి

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

అరధ ం ల్ేని వాగుడుని ఎందుకు వింటునానము?

ai dyma ein dyfodol ni?

డబ్ుుల్త మనం బ్యటప్డగల్మని

ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?

ఇప్పటికీ ఎందుకు నముుత నానం?
ఇది మేల్కొనవల్సిన సమయం.
ఇది మారపప తీసుకురావల్సిన సమయం.
మనం దీనిన ఇల్ాగే కొనస్ాగించల్ేము.
ఆప్డానికి, మన వినియోగానిన తగిగంచడానికి
ఆల్ోచించడానికి, అధిక వినియోగానిన ఆప్డానికి
ఎంపిక చేసుకోగలిగే.
ప్రతేయకమైన హకుొ మనకి ఉంది.
ఎందుకంటే ఇబ్ుంది ప్డే మొదటి వాళ్ళం మనమే కాదు.

Pam ein bod ni’n dal i wrando
Pam ein bod ni’n dal i gredu
y gallwn brynu ein ffordd allan?
Mae’n amser deffro.
Mae’n amser addo i newid.

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.
Mae gennym ni’r fraint i arafu,
i leihau ein defnydd,
i feddwl.
i stopio’r cynnydd.
Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.
Felly dyma ein haddewid

భ్విష్యతత కోసం గలోబ్ల్ స్ౌత్•ల్ో ఉనన
వారి కోసం మనం జీవిసుతనన
విధానానిన మారచడానికి

i newid ein ffordd o fyw
a galw am newid systemig
er mwyn y rheiny yng ngwledydd y De Byd-eang.

వయవసా ల్ో మారపప కోసం పిల్ుప్ునివవడానికి.

Er mwyn dyfodol ein cartref.

ఇదే మా వాగాానం.

Dechreuwn wrth ein traed

చినన మారపపల్ు చేయడం దావరా మేము
మాత నే పారరంభిస్ాతం
మరియు పెదా మారపపల్ు చేయడానికి కారపపరేష్నో మీద మరియు
రాజకీయనాయకుల్ మీద ఒత్తత డి తీసుకువస్ాతం
ఇది మా వాగాానం.
మీ వాగాానం ఏది?

gan wneud y pethau bychain
A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion
i wneud y pethau mawr.
Dyma’n haddewid ni.
Beth yw dy addewid di?
Mae’n amser deffro.

ఇది మేల్కొనవల్సిన సమయం.

@Urdd
మరింత చేయాల్నుకుంటునానరా:

మీరప, మీ సననహిత ల్ు ఈ సందేశానిన మీ భాష్ల్ో చదువుతూ రికార్డ్ చేసి, #Heddwch100
#Telugu #India ల్ను ఉప్యోగిసత త, @Urdd కి టాయగ్ చేసత త మే 18న షనర్డ చేయండి
మీ కోట్ రీ–టవవట్ కోసం సతచించబ్డిన టెక్స్ట్:
@Urdd నుండి ఈ ముఖ్యమైన శాంత్త మరియు సదాావన సందేశానిన చతడండి.
#Telugu ల్ో ఇకొడ అందుబ్ాటుల్ో ఉంది.#Heddwch100 #Telugu #India

మీ మదా త కు ధనయవాదాల్ు.

Urdd Gobaith Cymru
@urddgobaithcymru

#Heddwch100
heddwch@urdd.org
www.urdd.cymru/heddwch

బ్రరటిష్ కౌనిిల్ మరియు వెల్ష ప్రభ్ుతవం దావరా మదా త ఇవవబ్డింది.

