உர்ட்-இன் அமைதி ைற்றும் நல்லெண்ண லெய்தி 2021

Cydraddoldeb i Ferched

லெண்கள் ைற்றும் ெிறுைிகளுக்கான ெைத்துவம்

Hawliau merched yw hawliau dynol
Hawliau dynol yw hawliau merched
Ni allwn achub y byd os nad yw’r byd yn gyfartal

மனித உரிமமகளே பெண்கேின் உரிமமகள்
பெண்கேின் உரிமமகளே மனித உரிமமகள்
உலகம் சமநிமல அமையும் வமை இந்த உலமக நாம் காப்ொற்ற

Mae hyn yn fwy na hashtag.

முடியாது

இது ஒரு ளேஷ்ளைமக விை முக்கியம்.

Ail-feddyliwn ein geiriau
Trown y negyddol yn gadarnhaol
Nid pengaled ond pwerus.
Nid hunanbwysig, ond hyderus.
Nid cegog ond awdurdodol
Nid emosiynol ond angerddol

நாம் நமது வார்த்மதகமே மீ ண்டும் சிந்தித்துப் ொர்த்து
எதிர்மமறயானவற்மற எடுத்துவிட்டு ளநர்மமறயானதாக
மாற்றிக்பகாள்ளவாம்
அதிகாைம் இல்மல ஆனால் தன்னம்ெிக்மக உண்டு
அறிவுமழுங்கல் இல்மல ஆனால் தற்சார்பு உண்டு
உணர்ச்சிவயப்ெடுதல் இல்மல ஆனால் சக்திவாய்ந்தது

Ni yw ieuenctid Cymru yn sefyll gyda’n chwiorydd ar
draws y byd

ெிடிவாதம் இல்மல ஆனால் பவற்றிகைமானது

ளவல்ஸின் இமேஞர்கோகிய நாங்கள் உலகம் முழுவதும் உள்ே

Mae coronafeirws wedi stopio’r cloc.
Defnyddiwn y normal newydd i greu dyfodol gwell.
Dyfodol o addysg i bob merch.
Dyfodol o ferched llawn hyder.
Dyfodol cyfartal, o gefn gwlad i’r dinasoedd,
ar draws y byd.

எங்கள் சளகாதரிகளுக்கு உறுதுமணயாக நிற்கிளறாம்.

பகாளைானா மவைஸ் நம் வாழ்க்மகமய நிமலகுமலயச் பசய்துள்ேது.
ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்மத உருவாக்க நாம் புதிய இயல்மெப்
ெயன்ெடுத்தலாம்.
ஒவ்பவாரு சிறுமிக்கும் கல்வி கற்ெிக்கப்ெடும் எதிர்காலம்.
நம்ெிக்மகயான பெண்ணின் எதிர்காலம்.
கிைாமப்புறங்கள் மற்றும் நகைங்கேில் வசிப்ெவர்கள்,
கிழக்கிலிருந்து ளமற்கு வமை உள்ேவர்கள் என அமனவருக்கும்

Ni yw myfyrwyr a disgyblion heddiw
Ni yw arloeswyr ac arweinwyr yfory
Chwalwn y nenfwd wydr gyda’n gilydd,
Dilynwn ein breuddwydion,
Gan ddangos y ffordd i’r genhedlaeth nesaf

சமமான எதிர்காலம்.

நாம் இன்று மாணவர்கோகவும் கற்ெவர்கோகவும் இருக்கிளறாம்.
நாம் தான் நாமேய தமலவர்கள் மற்றும் முன்ளனாடிகள்.
நாம் அமனவரும் ஒன்றிமணந்து உன்னதமான நிமலக்கு
முன்ளனறுளவாம்,
நமது கனவுகமேப் ெின்ெற்றுளவாம்

Mae hyn yn fwy na hashtag.
Gweithreda er mwyn pob merch.
Fe gyda Hi gyda Nhw gyda Ni.
Does dim terfyn ar ein nerth ni, gyda’n gilydd.

மற்றும் அடுத்த தமலமுமறக்கு வழி ஏற்ெடுத்திக் பகாடுப்ளொம்.
இது ஒரு ளேஷ்ளைமக விை முக்கியம்.
இது ஒவ்பவாரு பெண்ணுக்கும் சிறுமிக்கும் ஆதைவாக நிற்க
உங்களுக்கு விடுக்கப்ெடும் அமழப்பு.
அவளுக்காக அவன், மற்றும் நம்முைன் அவர்கள்.

நாம் ஒன்றிமணந்து பசயல்ெட்ைால், நம்மம யாரும் தடுக்க முடியாது.
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