
 ذعبدهللا أضيفت

 نسحوط نݒوها ذنكياء واهحبو هضيفت نروتب لجريء واغوياء هو جتمن يثريت بنهوري اضيفت فنوهن خميس ذا أنهور

 من يغليق ليه طاط مني مكنيو امورن.  يالݒ يشقصر واحد جدت   تقاء اضيفت نحوم, متات من احينث نمول نݒوها

 من كطاط برغتريك هو عبدهللا امور.  بيه ينقاء تحومن ولهن ذحينيث امتات ليه وطاط اسحط ليه وطاط ويرتبس اخيميت

 . وهيم هو سدك امور وبر وبوفيه واحلوى واقهويت الشاهي يكون وبركيسن بيسن ينقاء ذقييس وهيه خييم شيه هرباتين

 .هبارهء من هرباتين من طاط هل من بيبيت نكون وامور اسوق برك ذيكون اباردي طاط شهروجن حيبيت مني ومكن

 . بيه ينكاسن يݒ شقصور هم حينيث يثنا وكصوبح امطام تا اتيوي وثيليل اسحط ليه امورن وحسن

 جهما هيه امرك وشهرجي ال تسديد خاف امور ال بيس وقونا نييسݒو حيبيت هل تا حسن جهيم ذجمات اسار بحلي هيس

 ذبرغيتن اضيفت وطورن اقودر بيلس هم يسدد وتوه حينيث ونهصله بهيل بر امطاط من تيوي تييمݒ ادن اقودر بيلي هم

 هيستو امور.  حيبيت تسدد وتوس ويختفم بوه اهݒيف واحاد بوه اهݒيف احاد حبو وتوهم ذهاروس طاط

 نوقاء الحد اد كسك ربكوت من هو جهمكش كسوبح هيس. شوكوف ورد ذاسر فقح امطام اتيوي حسن هوصول ومغورن

 . امتات ويقربم وشاهي قهويت لحبو يصببم اجريء واخدومت اخيميت ارتبك ال

 بيه وامور ليهم امجيين حبو واقربم. رحبيت من واحد نجد من واحد حيرݒ من نوقاء احد خرخور حبو نكم سوانوت باد

 !!وطوه

  حورم ظر اده اغيج نومر هيلاسي ييݒ هبطاء فهݒ حوه اكلون اغيج من ويشخبير

 وخطراقه وجنبيتة هيه ذفتخور أكلون أغيج عبدهللا نوقاء ذواليبن هيس ذكنهور باغسويس اهيخار وكتوثم خولولنݒ

 ذي هرباته هنيه خوليلݒو وخݒا اكرسي ظر خولولݒو حبو هيه وباركو وهيخار هحبو ونطوق ايدنوت اوبنيت ودشدشته

 . سوبر شيه يسيور

 اضيفت برق وهݒف واحاد ويسيورݒ ويفي ريتݒا ار واحد عشرين واحد خمسين واحد ميت احد امتيسر يهقبور ذنوقاء وكل

 . قباتن ضيف ذا ذبرقيتن

 اكلون اتيث نكوت ومقورن ابيت اءݒبعي نقن بحليين هيس  امطام برك ته وهوقاك اݒعي هبحلي تيوي تمنݒ ومقورن

 . بمݒ تاء واغيوج لحينيث وجرحن

 . امغنيس برق وقوب اكلون اغيج ذهيه هنقورن قوييت لبلبيت ابيت برك من همن اءݒاعي باد هيس

 .ذعبدهللا اضيفت وتموت                                    

 


