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وو دهرچ ناظنجي ناظنجي هةرة باش زور باش باش باش زور باش آفان شٌِٔ عتدامرزاق 7

وو دهرچ ثةسةند ناظنجي ناظنجي زور باش باش باش باش آىان شُاب اخىد قاشه 8

ببريار وو دهرچ زور باش ثةسةند ناظنجي زور باش ثةسةند زور باش ار ربي د/ب ةسةن ث ةشرى عتدامدىٔد عنْ ودىد 9

ببريار وو دهرچ ناظنجي ثةسةند ار ربي د/ب ةسةن ث باش ثةسةند ناظنجي ثةسةند پەٓىان حخر اشىاعٔل عٔصّ 10

هچوو دهرن ز الوا ز الوا ثةسةند ناظنجي ز الوا ز الوا ز الوا پەٓىان خىٔد زٓرو ِٓشف 11

هچوو دهرن ز الوا ز الوا ناظنجي ز الوا ثةسةند باش ناظنجي ثٌاء ًِري عزٓز ًِٓس 12

هچوو دهرن ثةسةند ز الوا باش ناظنجي ثةسةند ناظنجي ناظنجي جٔالن شنٔىان كرٓه شنٔىان 13

هچوو دهرن ز الوا ز الوا ز الوا ناظنجي ناظنجي ز الوا ز الوا
جُٔاد عصىج وجٔد 

شنٔىان
14

وو دهرچ زور باش زور باش زور باش هةرة باش زور باش هةرة باش باش خصي عنْ ودْ ةكر 15

ببريار وو دهرچ ناظنجي ار ربي د/ب ةسةن ث ناظنجي باش ناظنجي زور باش باش خنٔىث اةرأَه شنٔه شٔخْ 16
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36

هچوو دهرن ثةسةند ز الوا ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند َەةٔي صدٓق خصِ عثىان 37

هچوو دهرن ز الوا ز الوا باش ثةسةند ثةسةند ثةسةند ثةسةند َالت صامح خصي اشىاعٔل 38

وو دهرچ ناظنجي ثةسةند ثةسةند ناظنجي ناظنجي باش باش َىام الزگٔي وشٔر 39

هچوو دهرن باش ز الوا ناظنجي زور باش ناظنجي ناظنجي زور باش َِمٔر جىال خنف عصكر 40

هچوو دهرن ز الوا ز الوا ناظنجي ناظنجي ثةسةند ز الوا ثةسةند نٔي رٓتر عىر حٔنْ ٚٔ َ 41

هچوو دهرن ناظنجي ثةسةند ناظنجي باش ناظنجي باش ز الوا وَاب اخىد شنِ اخىد 42

هچوو دهرن ثةسةند ز الوا ز الوا ناظنجي ثةسةند ثةسةند باش ِٓشف ٓاشر ؤصر داود 43


