داستان های اقلیم افغانستان

د افغانستان اقلیم کیسې
درباره این کمپاین (دادخواهی)

نوم :بسمینه
کلی :ننگرهار
دنده :ښوونکې
زما نوم بسمینه دی او د ننګرهار والیت د حاجی صاحبان د کيل په ښوونځي کې ښوونکې یم .په دې سیمه
کې زموږ ژوند ډېر ښه دی .د ننګرهار والیت د نورو سیمو په پرتله ،دلته ژوند سوله ییز دی ،دلته د نا امنۍ
پېښې لږې دي او په تېره لسیزه کې د کيل د بیارغولو لپاره ډېرې ودانیزې کړنې تررسه شوې دي .موږ پاکو
اوبو ته الرسسی لرو ،روغتونونه او ښوونځي رغول شوي دي او آن موږ په خپلو روغتونونو کې د لومړي ځل
لپاره ښځینه ډاکټرانې لرو.
ځینې څیزونه داسې دي چې موږ یې کنټرول کوالی شو او همدا شان ځینې شیان داسې دي چې انسان هغه
نه يش کنټرول کوالی لکه هوا .په دې ورځو کې د هوا وړاندوینه ناشونې برېښي .ځینې کلونه وچکالۍ وي او
ځینې کلونه موږ د ډیرو زیاتو اورښتونو شاهدان وو .دواړو حالتونو موږ ته د محصوالتو په کرلو کې ستونزې
زیږولې دي .کله چې کومه ستونزه رامنځ ته کېږي لکه په تېر کې خطرناک سیالبونه ،موږ ټول په ګډه یو د
بل مرستې ته وردانګو .کله چې وچکايل رايش ټول د یو بل په مرسته د خړوبولو لپاره د اوبو ذخېرې جوړوو.
د یو بل په مرسته زموږ ټولنه د دې ستونزو پر وړاندې کامیابه شوې ده ،دا داسې څه دي چې موږ یې په
پیسو نه شو پېرالی.
زه يوه ښوونکې یم او زموږ د ټولنې په پیاوړتیا کې د زده کړو اغېز په ښه توګه لیدالی شم .په پخوا وختونو
کې زموږ په شا او خوا سیمو کې خلکو خپل ماشومان مدرسو او ښوونځیو ته د زده کړو د ترالسه کولو په
موخه نه لېږل ،ځکه نو ما له ځان رسه دا هوکړه وکړه چې یوه ښوونکې و اوسم او د خپلې سیمې ماشومانو
ته د ښو زده کړو په رسولو کې کار وکړم .زما په آند که چېرې موږ سمې زده کړې او وړتیاوې ولرو ،موږ په
ګډه کوالی شو د طبیعي پېښو پر وړاندې مبارزه وکړو .ددې سیمې خلک په ګډه کار کوي دا د دې المل
ګرځېدلی چې زیاتې السته راوړنې ولري.
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بعد از چند دهه جنگ و فقر ،مردم
افغانستان امروز با چالش جدید مواجه
هستند :تغییرات اقلیم .برای کمک جهت
درک تاثیرات آن ،اتحادیه انعطاف پذیری
افغانستان کمپاین داستان های تغییر
اقلیم ،اولین مجموع از تجارب مردم را در
قسمت مجادله روزمره آنها با تغییراقلیم،
جمع آوری می کند.
هدف این کمپاین پیشکش منودن این
داستان ها جهت ایجاد مباحثات و گفتگو
میان مردم افغانستان ،تصمیم گیرنده
گان و جامعه بین املللی میباشد تا در
قسمت ایجاد انعطاف پذیری در مقابل
تغییراقلیم کمک صورت گیرد.
متام داستان ها را در وب سایت یا فیس
بوک ما بخوانید.
لطفا در همگانی منودن کمک کنید!

(د کمپاین په هکله)

د لسیزو جګړو او بیوزلیو وروسته ،د
افغانستان وګړي اوس مهال له یوه نوي
ناورین «د اقلیم بدلون» رسه مخامخ
دي .د دې ناورین د اغیزو په هکله د
معلوماتو راټولولو په موخه ،د افغانستان
د انعطاف مننې ټولنې ( )ARCد اقلیمي
قیصو کمپاین په الره اچولی تر څو له
دې الرې د اقلیم بدلون پر وړاندې د
افغانستان د وګړو له ورځنیو تجربو څخه
معلومات راټول کړي.
د دې کمپاین موخه داده چې دا قیصې
راټولې او له دې الرې د افغانستان د
عامو وګړو ،پرېکړه کوونکو ،او نړیوالې
ټولنې تر منځ د خربو اترو په پیاوړتیا
رسه په افغانستان کې د اقلیم بدلون پر
وړاندې د جوړښت په را منځ ته کولو کې
مرسته وکړي.
ټولې قیصې زموږ د ویب پاڼې او یا
فیسبوک پاڼې له الرې لوستالی شئ.
مهرباين وکړئ د دې قیصو په خپرولو کې
مرسته وکړئ!
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