د اقلیم بیړنی حالت
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
Pam ein bod ni’n dal i wrando
?ar bla bla bla’r rhai mewn pŵer
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
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.

ګړۍ تکهار کوئ
او زموږ نړۍ په اور کې سوځي.
دا د ویښیدو وخت دی.
سېالبونه ،اورونه ،لوږه او فقر،
دا زموږ حقیقت دی.

کډوالۍ ،شخړې او بې ځایه کیدل،
ایا دا هغه څه دي چې زموږ راتلونکې یې لري؟
ولې موږ الهم اورو
د هغه چا بې معني خبرې ،چې په واک کې دي؟
ولې بیا هم باور لرو
چې موږ کولی شو خپله الره واخلو؟
دا د ویښیدو وخت دی.
دا د بدلون وخت دی.
موږ دا ډول دوام نشو ورکولې.
موږ د انتخاب ،امتیاز لرو
چې ورو کړو ،زموږ کارول راکم کړو،
چې فکر وکړو.
چې ډیر مصرف ودروو.
ځکه چې موږ به لومړیزغمونکینه یو.
او نو دلته زموږ ژمنه ده
هغه الره بدله کړو چې موږ پرې ژوند کړو
او د سیسټمیک بدلون لپاره غوښتنه وکړو
د هغو کسانو په خاطر چې په نړیوال سویل کې دي.
د راتلونکي په خاطر.
موږ به له ځانه سره پیل وکړو
د کوچنیو بدلونونو رامځته کولو لخوا
او په شرکتونو او سیاستوالو فشار راوړئ
ترڅو لوی بدلونونهرامنځته شي.
دا زموږ ژمنه ده.
ستا ژمنه څه ده؟
دا د ویښیدو وخت دی.

?Beth yw dy addewid di
Mae’n amser deffro.
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غواړئ ډیر څه وکړئ:
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د خپل ځان او خپل ملګري په خپله ژبه کې د پیغام لوستل ثبت کړئ او د
#افغانستان په کارولو سره د #Heddwch100می په 81مه بندې  -د
په ټیګ کولو سره یې شریک کړئ @Urdd

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

د برتانیا شورا او ویلش حکومت لخوا مالتړ شوی

ستاسو د اقتباس بیا ټویټ کولو لپاره وړاندیز شوی متن:
څخه د دې مهمې سولې او ښه نیت پیغام ته یو نظر وګورئ .دلته په @Urddد
#افغانستان ##Heddwch100پښتو کې شتون لري.

ستاسو د مالتړ لپاره مننه.

