وضعیت اضطراری محیط زیست
سپی شدن است
زمان به رسعت در حال ر

Yr Argyfwng Hinsawdd
Mae’r cloc yn ticio
Ac mae’n byd ni ar dân.
Mae’n amser deffro.
Llifogydd, tanau, newyn, a thlodi,
dyma ein realiti ni.
Mudo, gwrthdaro, dadleoli,
?ai dyma ein dyfodol ni

و دنیای ما در حال آتش سوزی است.
اکنون وقت بیدار شدن است.
سیل ،آتش سوزی ،قحیط و فقر،
این واقعیت دنیای ما است.

ی
مهاجرت ،جنگ و آوارگ،
این ز
چپی است که در آینده منتظر ما است؟
چرا ما همچنان در حال شنیدن
حرفهای تکراری قدرتمندان هستیم؟

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

چرا ما هنوز باور داریم
که یم توانیم راهمان را به بپون باز کنیم؟

?y gallwn brynu ein ffordd allan
اکنون وقت بیدار شدن است.
Mae’n amser deffro.

اکنون وقت تغیپ کردن است.

Mae’n amser addo i newid.
ما نیم توانیم این گونه ادامه دهیم.

Fedrwn ni ddim cario ’mlaen fel hyn.
Mae gennym ni’r fraint i arafu,
i leihau ein defnydd,
i feddwl.

ما این فرصت را داریم که انتخاب کنیم،
تا مرصفمان را ر
کمپ کنیم ،رسعت آن را کندتر کنیم،
تا فکر کنیم.
تا مرصف یب رویه را متوقف کنیم.

i stopio’r cynnydd.
ز
ز
کساب نخواهیم بود که رنج خواهیم برد.
اولی
زیرا ما
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.
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

و بنابراین این پیمان ما است
ی
برای تغیپ نحوه زندگ مان
و برای درخواست یک تغیپ نظام مند
آنهاب که در کشورهای در حال توسعه هستند.
به خاطر ی
به خاطر یک آینده.
ما از خودمان ررسوع خواهیم کرد

با ایجاد تغیپات کوچک
و اعمال فشار بر ررسکت ها و سیاستمداراها
برای ایجاد تغیپات بزرگ.
این پیمان ما است.
پیمان شما چیست؟

Mae’n amser deffro.
اکنون وقت بیدار شدن است.
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این برنامه توسط شواری فرهنگی بریتانیا و دولت ولز حمایت شده است

می خواهید کارهای بیشتری کنید:

خودتان و دوستانتان این پیام را به زبان خودتان بخوانید و از خودتان ویدئو بگیرید و در
را تگ کنید و از هشتگهای @Urddروز  81ماه مه آن را به اشتراک بگذارید و صفحه
استفاده کنید #Heddwch100 #Farsi #Iran

متن پیشنهادی برای ریتوییت پیام:
است مطالعه نمایید .در @Urddاین پیام مهم صلح و حسن نیت را که از سوی
#Heddwch100 #Farsi #Iranاینجا به زبان #فارسی موجود است.

از حمایت شما بسیار سپاسگذاریم.

