
 أصيلح ظأري

 نهقصم نحوم أمور ربكوت من وأحاد رحبيت من أحاد هرباتيا شهريجي فنالوه

 أريظ ذشيه أحاد تغربم هيهم أمرك نغترمه أريض ليلݒن ونحوم بحودي جييد بمكون

 .بهو أمورهيني صيلح

 صيلح طاط شي هيني أمروت تيس وشخبرك حمي مسلم رتب شهرجك حلكماه من

 أمرك ذوطيوه أمشيغر ليلمݒ وتيم هيحيى أصيلح ذكما أحوم وأمروت وطيوه وطاط

 صيلح ذيحيى أريظ كسك أضيجاء وسيركي تيس ناكك سوانوت بأد. نكونتيش هيس

 لين يمݒت توش مسلم برت أبوب أمرك بيس بهرك, ال وين لهه أمشيغر وذيك ووين

 لين موتݒ وملز كليف بأد ومغورن أغي يحيى أزمه أمشيغير وذيك ذيحيى ذيك

 .هيستو هين وأمروت

 نحوم أغيوج أمور وصلن لهيس, ذاجشويل حودي تا أغيوج هيني وجريو اريظ لنݒ

 هو مني ومكن همضبوت بأصوير ينكاء وطاط يسحوط طاط ونحوم أريظ نضبه

 من لغليق لحق حودي برك ووكبك سيرك ومغورن.  تحطاب لوك هيت أمور

 ليس ولقدرك وختݒ جنزفوت تاكسك لحق أدي وجورك يالݒ كسك فنوهن. ظيروب

 كسك أذهيب يجير هل من حوقيال من هنيس, غوقونا أر أدي أمرك ييݒوح لسݒل ال

 ونجفك أسيريت برك تيسن لكݒو هيستو قنتن وأزمتسن أذهيب ذثبريسن جنزيف

 هيس لهرباتيا أعينت وهبطاك تيسن كوأحمل أذهيب باد من بطح بيسن باض تيسن

 هبطاك هيني أمور أشضيوي تيهم كسك ومصاء لهرباتيا ردك أسيريتي ملوت

 . هبطاك حنوفي من أر هيهم أمرك تيك وشضاين

 يووطݒأ وهليق ضربوتن كوسم وبر ته أنزلم وبر أريظ سحاطم بر اغيوج كسك

 أحروض نخلي شونخ صرومه هيت هيني وأمورم أمضبوت وعملم اشاهي وعملم

 وقونا باد أحص تمروتن لجريء أمضبوت ظار يوطݒأ هليق ومغورن. شاهي وزݒون

 أحصبيت وهوقام وأجودول أضيروب أغيوج وحروف أحص ميرت أسات فقح

 ومغورن حرق تقان تا سوانوت تيسن وقلم(  أمضبوت ظار تكونن قنتن صوير)

 يقرفده لجراء ووطيݒل قريب خولولݒ أغيوج من وطاط أمضبوت ضار أتيوي هوقام

,  وذيكتليث شاهي يزݒذين أحروض نخلي هقصيم غيوج ذا وأبوقي بيه تهنح أد من

 بأد صرومه ال هيني ويقاء أمور منه وخزوه شاهي ليه صبن أتيوي ذيقرفود وذيك

 تولي خوفيه وهيه شاهي وزݒوتن تشونخ اغيوج من طاط ليه اهالء سوانوت

 . أمضبوت

 فݒ ال تيس فطنن ال صينيت شين أءرف ظار وجرحن أتيوي بهيل سأت وقونا بأد

 شين بيقيي ال سيورن ال ادن غسرون تاء وهقصومن وين وين وثبوت تاه وملحن

, ال حبليكم هيهم أمرك حارظ من يݒ ظار سنݒنهق نحوم أغيوج امور ذاأريظ أفوم



 خيبن برايكم هيهم أمرك بهوو أمور أكوب يتهسن وال يهرقسن أحد اد من

 .ربكوت كنينحس نݒوشوجو

 من هيسن جهيم اغيوج من وطاط أريظ ذا افومݒ نهفه نحوم أمورن غسرون جيهما

  !! غده تيوي ذا بفقح هيه مداني ويصل هيس أحروظ ظار

 أغيوج ويسدد ميكن يقاء لجريي وبونݒ أي لتيوي نمول نحوم وأمورن لين كلوث

 تا ذحودي بأمق أرف برك أظيروب قورن ومغورن حمدهللا وسدݒ اي عملن. كل

 وبيقي ربكوت ردن اءݒاعي بأد ال دݒنه والد ظيروب نكسي أمشيغر طور نكن مت

 !!   أصيلح أريظ ذا أدين

 


