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وو دهرچ باش ناظنجي ناظنجي ناظنجي هةرة باش ناظنجي باش ئافەرًي سگڤان طاهر 1

هچوو دهرن ناظنجي ز الوا ز الوا ز الوا ثةسةند ز الوا ز الوا ئەژًي وؤًد وحسي 2

وو دهرچ ثةسةند ثةسةند باش باش هةرة باش ثةسةند ثةسةند احالم عتدامنه رشٌد 3

ار ري ب ب وو دهرچ ثةسةند/بربيار ثةسةند باش ثةسةند ناظنجي ثةسةند ناظنجي احىد اةراهٌه إسىاعٌل 4

هچوو دهرن ز الوا ثةسةند ناظنجي ز الوا ناظنجي ناظنجي ثةسةند احىد عتدامخامق عتدامجتار 5

هچوو دهرن ثةسةند ز الوا باش ثةسةند ناظنجي ز الوا ز الوا اووٌد عتدامسالم عني 6

وو دهرچ ناظنجي باش باش باش زور باش ثةسةند ناظنجي اًىان سعٌد صادق 7

هچوو دهرن ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ةدل جىال صوفي 8

وو دهرچ زور باش باش زور باش زور باش هةرة باش باش زور باش ةشرى رشٌد إسىاعٌل 9

وو دهرچ ثةسةند زور باش ناظنجي باش باش باش باش داڤٌي عتدامستار وصطفى 10

وو دهرچ ناظنجي ثةسةند باش ناظنجي ناظنجي ثةسةند ناظنجي گر ثوري وٌكائٌل ًٚ ر 11

هچوو دهرن ز الوا ز الوا ناظنجي ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ژًان حسٌب اسىاعٌل 12

وو دهرچ ثةسةند ثةسةند ناظنجي ثةسةند باش ثةسةند باش ژًىان فرحان سرحان 13

وو دهرچ ثةسةند ناظنجي باش ناظنجي باش ناظنجي ناظنجي سنىى سعٌد طه 14

وو دهرچ باش باش ناظنجي باش هةرة باش زور باش زور باش سەروەر حسي وجٌد 15

وو دهرچ هةرة باش زور باش زور باش زور باش هةرة باش هةرة باش زور باش گرًي ًازي عتدامتاكي 16

هچوو دهرن ز الوا ز الوا ثةسةند ناظنجي ثةسةند ز الوا ز الوا وزًره ًوسف عتداملادر 17

هچوو دهرن مستويف مستوفى مستويف مستويف مستويف مستويف ز الوا ورًه هشٌار سنٌىان 18
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