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وو دهرچ هةرة باش هةرة باش هةرة باش هةرة باش هةرة باش هةرة باش هةرة باش اخىد فارس عثىان عثىان 1

ريار ب ب وو دهرچ هةرة باش ناظنجي ثةسةند ناظنجي ناظنجي ثةسةند ار ربي د/ب ةسةن ث اري واجد عتدامنٍ خسي 2

وو دهرچ ثةسةند باش باش ثةسةند ثةسةند زور باش ثةسةند اوٌرة صىو خنف خسٌي 3

وو هچ دهرن زور باش ناظنجي ثةسةند ثةسةند ز الوا ثةسةند ز الوا اًاد سفر صادق 4

وو هچ دهرن باش ناظنجي ثةسةند ثةسةند ز الوا ناظنجي ز الوا اًىان عتدامكرًه عىر 5

وو هچ دهرن ناظنجي ثةسةند ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ةٌرًڤان اةراٌَه ودىد 6

وو هچ دهرن ناظنجي ثةسةند ز الوا ز الوا ز الوا ناظنجي ز الوا خسي عني خضر 7

وو هچ دهرن ثةسةند ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا خسٌي اوسىان خسي عثىان 8

وو هچ دهرن ناظنجي ناظنجي ثةسةند ز الوا ز الوا ثةسةند ز الوا خسٌي فاضل اةراٌَه صامح 9

وو دهرچ ناظنجي باش زور باش زور باش زور باش هةرة باش زور باش دًرًي عادل سنٌه عني 10

ريار ب ب وو دهرچ زور باش ناظنجي ناظنجي ار ربي د/ب ةسةن ث ثةسةند ناظنجي ثةسةند دًىا ساور ًوًان 11

ريار ب ب وو دهرچ زور باش باش ثةسةند ثةسةند ار ربي د/ب ةسةن ث باش ثةسةند رًكفت عني صورو 12

وو دهرچ زور باش زور باش زور باش باش زور باش زور باش هةرة باش رًگش خسي عتدامصىد خجي 13

وو هچ دهرن ثةسةند ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا زًاد طارق روزي خسي 14

وو هچ دهرن ثةسةند ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ثةسةند ز الوا زًرفان واجد داؤد ووسى 15

وو هچ دهرن ثةسةند ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا سركفت ختٌب صعتان 16

وو هچ دهرن ناظنجي ناظنجي ثةسةند ز الوا ز الوا ناظنجي ثةسةند صنٌر َاصه ودىد 17

وو هچ دهرن ثةسةند باش ز الوا ز الوا ز الوا ثةسةند ز الوا صٌالن اةراٌَه صالل سنٌىان 18

وو دهرچ زور باش ناظنجي ناظنجي ثةسةند ثةسةند زور باش ثةسةند عتدامنٍ عدًان عني 19

وو هچ دهرن ثةسةند ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا عىار ودىد صامح عتدامخامق ًتي 20

وو هچ دهرن ناظنجي باش ثةسةند ز الوا ز الوا هةرة باش ثةسةند ڤٌان خسٌي عني ودىد 21

وو هچ دهرن زور باش باش ناظنجي ز الوا ثةسةند زور باش ز الوا ودىد صامح خنٌل عتدامكرًه 22

وو هچ دهرن مستويف مستويف ز الوا ثةسةند ز الوا ز الوا ز الوا ورًه َضٌار سنٌىان 23

وو دهرچ زور باش باش ناظنجي ناظنجي ثةسةند ناظنجي ناظنجي ًازدار وجٌد ودىد 24

وو هچ دهرن زور باش ناظنجي ز الوا ثةسةند ز الوا ثةسةند ز الوا وارٌَل خورصٌد صٌٌٍ 25

وو هچ دهرن مستويف مستويف مستويف مستويف ز الوا مستويف مستويف دموڤان عارف توفٌق 26

وو هچ دهرن ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا ز الوا سعد ودفوظ أخىد 27
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