Cydraddoldeb i Ferched
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Hawliau merched yw hawliau dynol
Hawliau dynol yw hawliau merched
Ni allwn achub y byd os nad yw’r byd yn gyfartal
Mae hyn yn fwy na hashtag.

කාන්තාවන්ට හා ගැහැණු ළමුන්ට සමානත්වය
කාන්තාව අයිතිවාසිකම යනු මානව අයිතිවාසිකමය
මානව අයිතිවාසිකම යනු කාන්තා අයිතිවාසිකම්ය
ල ෝකය සමාන වන තුරු අපට ජය රැක ගක ලනාහැක
ලමය හැෂ් ටැග් ළුකක් පමණක් ලනාලේ.

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

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.
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

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.

අපි අපලග් වචන පිළිබදව නැවත සිතා බ මු
සෘණාත්මක ලේ ලවනුවට ධනාත්මක ලේ ගනිමු
අධිපතිවාදි ලනාවී ආත්ම විශ්වාසලයන් යුක්ත ලවමු
අවිවාරවත් ලනාවී ස්වාධීන ලවමු
හැගිම්බර ලනාවී බ වත් ලවමු
මුරණ්ඩු ලනාවී සාර්ථක ලවමූ
අපි ලේල්ස්ලග් තරුණ අප ල ාව පුරා අප සලහෝදරියන් සමඟ
ඵකට සිටගනිමු.
ලකාලරෝනා වයිරසය ලහාරා යන්රය නවතා තත.
ලමම අළුත් තත්වය යහපත් අනාගතයක් සදහා භාවිතා කරමු.
සෑම ගැහැණු ළමලයකූම අධයාපන බන ලහටක්.
විශ්වාසලයන් යුතූ ගැලහණුන්ලග් ලහටක්.
ගලමන් නගරලයන් සමානත්වය බන ලහටක්,
පරදිගත් අපරදිගත්.
අපි අද අපලග් සිසුන්.
අපි ලහට නායකයන් සහ පුලරෝගාමීන්ය.
එක්ව අපි සීමා මායිමි බිදි දමන්ලනමු,
අපි සිහින කරා යන්ලනමු
ඊළඟ පරපුරට මාර්ගය තනන්ලනමු.

ලමය හැෂ් ටැග් ළුකක් පමණක් ලනාලේ.
සෑම ගැහැණියකම දැරියකම සමඟ වීමට ළුකට සිට ගැනීම ලමය
ඔබලග් වගකීමයි.
ඔහු තය ලවනුලවන්, සහ ඔවුන් අප සමඟ.
එකමුතූ වූ අපට නවතිය ලනාහැකිය.
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