பருெநிடல மாற்றம் கதாடர்பான அெசரநிடல

காலம் கடந்துககாண்டட இருக்கிறது
நம் உலகம் கெப்பமயமாக்கல் என்னும் தீயில் எரிந்துககாண்டிருக்கிறது.
இது ெிழிப்படடய டெண்டிய டநரம்.

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio

கெள்ளம், காட்டுத்தீ, பட்டினி, ெறுடம,
இகதல்லாம் இப்டபாது நிசர்சனமான உண்டம.

Ac mae’n byd ni ar dân.
Mae’n amser deffro.

இடம்கபயர்வு, டமாதல் மற்றும் ொழ்ெிட மாறுதல்கள்,
இதுதான் நமது எதிர்காலமாக இருக்கப் டபாகிறதா?

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,
dyma ein realiti ni.

அதிகாரத்தில் இருப்பெர்கள் டபசும்
உளறல்கடள இன்னும் நாம் ஏன் டகட்டுக்ககாண்டிகிடறாம்?

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

இன்னும் நாம் ஏன் நம் ெழிடயப்
பார்த்துக்ககாண்டு ொழலாம் என்று நம்புகிடறாம்?

ai dyma ein dyfodol ni?
Pam ein bod ni’n dal i wrando
ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?

இது ெிழிப்படடய டெண்டிய டநரம்.
இது மாற்றத்டதக் ககாண்டு ெருெதற்கான டநரம்.

Pam ein bod ni’n dal i gredu
y gallwn brynu ein ffordd allan?

பருெநிடல மாற்றம் டபான்ற இப்படிப்பட்ட இடர்ப்பாடுகள் குறித்து
கெடலப்படாமல் இனியும் நாம் இந்தப் பூமியில் ொழ முடியாது.
மனிதர்களாகிய நம்மிடம் நமது ொழ்க்டக முடறடயத் டதர்வுகசய்யும்
ஞானம் உள்ளது.
பருெநிடல மாற்றம் டெகமாக ஏற்படுெடத நாம் குடறக்கலாம்,
டதடெயற்ற கபாருட்கடளப் பயன்படுத்துெடத நாம் குடறக்கலாம்,
இதன் ககாடூரமான பாதிப்புகள் குறித்து சிந்திக்கலாம்,
ஏகனன்றால் முதலில் கஷ்டப்பட இருப்பெர்கள் நாம் மட்டும் அல்ல, நமது
சந்ததியினரும்தான்.
எனடெ, நமது ொழ்க்டக முடறடய எளிடமயானதாக
மாற்றுெதற்கும் குடளாபல் சவுத் எனப்படும் மூன்றாம் உலக நாடுகளில்
ெசிப்பெர்களின் நலன்கடளப் பாதுகாப்பதற்கான முடறயான
மாற்றங்கடளச் கசய்யவும் அடழப்பு ெிடுப்பதற்கும் இங்கு
உறுதிகமாழிடயற்கிடறாம்.
நம் எதிர்காலச் சந்ததியினருக்காக.

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

நம் ொழ்க்டக முடறயில் சிறிய மாற்றங்கடளச் கசய்ெதன்
மூலம் நாடம மாற்றத்திற்கு ெித்திடுடொம்
கபரிய மாற்றங்கடளக் ககாண்டுெர, கபருநிறுெனங்களுக்கும்
அரசியல்ொதிகளுக்கும் அழுத்தம் ககாடுப்டபாம்.

Er mwyn dyfodol ein cartref.

இதுடெ எங்கள் உறுதிகமாழி.
உங்களுடடய உறுதிகமாழி என்ன?

A rhown bwysau ar gwmnïau a gwleidyddion

Dechreuwn wrth ein traed

gan wneud y pethau bychain
i wneud y pethau mawr.

இது ெிழிப்படடய டெண்டிய டநரம்.

Dyma’n haddewid ni.
Beth yw dy addewid di?
Mae’n amser deffro.

@Urdd
கூடுதலாகச் கசய்ய ெிரும்பினாம் பின்ெருமாறு கசய்யலாம்:

Urdd Gobaith Cymru

நீங்களும் உங்கள் நண்பர்களும் உங்களின் தாய்கமாழியில் இந்தச் கசய்திடயப்
படித்து, அடத ெடிடயாெில்
ீ
பதிவுகசய்து, ெரும் டம 18 அன்று அடத சமூக
ஊடகங்களில் பகிர்ந்துககாள்ளுங்கள் #Heddwch100 #Tamil #India ஆகிய

@urddgobaithcymru

ஹாஷ்டாக்குகடளப் பயன்படுத்தி @Urdd என்படதக் குறியிடுங்கள்

#Heddwch100

இடத ரீ-ட்ெட்
ீ கசய்யும்டபாது பின்ெரும் ெரிகடளச் டசர்க்குமாறு
பரிந்துடரக்கப்படுகிறது:

heddwch@urdd.org

@Urdd அடமப்பின் இந்த முக்கியமான அடமதி மற்றும் நல்கலண்ணச்
கசய்திடயப் படித்துப் பாருங்கள். இங்கு இது #Tamil-இல் கிடடக்கிறது.

www.urdd.cymru/heddwch

#Heddwch100 #Tamil #India

உங்கள் உதெிக்கு நன்றி.

இது பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் மற்றும் டெல்ஷ் அரசாங்கத்தால் ஆதரிக்கப்படும் உறுதிகமாழியாகும்.

