කා ගුය හදිසියක්
ඔරල ෝසුව ටික් ලවනවා
ඒ වලේම අලේ ල ෝකය ගිනි ගන්නවා.
අවදි වීමට කා ය අවිල් ා.

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio

ගංවතුර, ැව්ගගිනි, කුසගින්න සහ දුේපත්කම,

Ac mae’n byd ni ar dân.

ලමය අපලේ යථාර්ථයයි.

Mae’n amser deffro.

සංක්රමයය, ගැුම්  සහ අවැැන් වීම,

Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,

අලේ අනාගැය ලමයද?

dyma ein realiti ni.

ඇයි අපි ැාම අහලගන ඉන්ලන්

Mudo, gwrthdaro, dadleoli,

බ ලේ සිටින අයලේ බ් ා, බ් ා, බ් ා?

ai dyma ein dyfodol ni?
Pam ein bod ni’n dal i wrando

ඇයි අපි ැවමත් විශ්වාස කරන්ලන්

ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer?

අපට අපලේ මාර්ගය මි දී ගැ හැකි බව?

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

අවදි වීමට කා ය අවිත්.
ලවනසක් කිරීමට කා යයි ල් .

Mae’n amser deffro.
Mae’n amser addo i newid.

අපිට ලමලහම කරලගන යන්න බෑ.

අපට ලත්රීල්  වරප්රසාදයක් ඇැ,

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.

ලව්ගගය අඩු කිරීමට, හා අපලේ භාවිැය අඩු කිරීමට,

Mae gennym ni’r fraint i arafu,

හිැන්නට.

i leihau ein defnydd,

අධික පරිලභෝජනය නැර කිරීමට.

i feddwl.
i stopio’r cynnydd.

ලමාකද මුලින්ම දුක් විඳින්ලන් අපි නැලවයි.
Achos nid ni fydd yn dioddef yn gyntaf.

ඉතින් ලමන්න අලේ ලපාලරාන්දුව

Felly dyma ein haddewid

අපි ජීවත් වන ක්රමය ලවනස් කිරීමට

i newid ein ffordd o fyw

සහ පද්ධතිමය ලවනසක් ඉල් ා සිටීමට

a galw am newid systemig

ලගෝලීය දකුලේ අය ලවනුලවන්.
අනාගැයක් ලවනුලවන්.
අපි අලපන්ම පටන් ගනිමු
කුඩා ලවනස්ක්  සිදු කිරීලමන්
එලමන්ම සංස්ථා සහ ලද්ශපා කයන් ලවැ පීඩනයක් ලයදීමට
විශා ලවනස්ක්  කිරීමට.
ලමය අපලේ ලපාලරාන්දුවයි.
ඔබලේ කුමක්ද?

er mwyn y rheiny yng ngwledydd y De Byd-eang.
Er mwyn dyfodol ein cartref.
Dechreuwn wrth ein traed

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.

අවදි වීමට කා ය දන් අවිල් ා.

@Urdd
ැවත් ලද්වල් කිරීමට අවශයයි

ඔබ සහ ඔලබ් මිතුරන් ඔලබ් භාෂාලවන් පණිවිඩය කියවීම වාර්ැා කර මැයි 18 දින
ලබදා ගන්න - #Heddwch100 # සිංහ # ශ්රී ංකා භාවිැලයන් Urdd ටැේ
කිරීම
ඔබලේ උපුටා දැක්වී්  නැවැ ට්වවීට්ව කිරීම සඳහා ලයෝජිැ ලපළ
@Urdd ලවතින් ලමම වැදගත් සාමය සහ ලහාඳ හිැ පණිවිඩය ලදස බ න්න.
# සිංහ භාෂාලවන් ලමහි ඇැ. #Heddwch100 #සිංහ භාෂාව # ශ්රී ංකා

ඔබලේ සහලයෝගයට ස්ූතියි.

Urdd Gobaith Cymru
@urddgobaithcymru

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

බ්රිැානය කුනන්සි ලේ සහ ලව්ගල්ස් රජලයන් සහය බයි

