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ئةويَ إبساِيي أمحد ِزضوه

ِزَيباش ضمَيىاُ أمحد
ِزؤشٍا ضميي حمىود

ِزؤذاُ عمي حمىد محة أوني
ِزوٌاك وضو محد وساد 

ِزَيبني خدز إبساِيي عبد اهلل
ِزَيبني حمىود ضميي
زٌة عىس عمي أمحد

زؤشٍا عىس ممٍد زشيد
شاٌياز أبو بكس ِزضوه زشيد

ناوي خويَندكاران
ئازياُ بكس عمي

ئةذيَ خدز محة أمحد

أضاوة حمىد أمحد حطَ

ِزاٌيا باشيد حاجي باشيد

 ضمييخضرخدجية 
خوٌكاز وضو حطَ وضو

ثريؤتمصطفى داٌةز إمساعين 
دَلٍيا حمىد ِزضوه عبد اهلل

ذياز أمحد محة قادز

أون جعفس ضعدي عصيص
بةضؤش عبد اهلل حمىود عبد اهلل

بةِاز أمحد عبد اهلل أمحد
بَيراُ ثريؤت حمىود أمحد
ثَيصةٌط أبو بكس عبد اهلل 

 عبد اهللمصطفىخةٌدة 
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فسدوس حمىد حطَ
كازشاُ بسايي  ِزضوه

كةشية ٌةوشاد عبد اهلل مجين
كةوضةز حمىود صديق باثري 

طةشاو محد بابكس شَيخة
طمَيٍة ثريؤت ومتاُ قادز

عائصة عمي حمىود فقَي أمحد
عبد اهلل حمىد إمساعين ِزضوه

عدٌاُ حطَيَ عمي 
فخسية حمىد أمحد عمي

عثمانضٍوز حطَ حمىد 
ضَيوة بسايي ٌيب بسايي

ضرياُ أمحد وال شَيخ حمىود
ضيظاُ حمىد قاز حمىد
شرياش زشطاز حمىد خدز
ضاواُ خاليد حطَ بايص

مصطفى حسنضاوَيَ أمحد 
 حطَ أمحدمصطفىضاوَيَ 

ضةزوَيَ حاجي حطَ حاجي
ضسوة أمحد بابكس

ضسوة أمحد عمي محة
مسية وّدي عمي وسداُ

خضرشيٍة عبد اهلل حاجي 
شيٍت حمىد إبساِيي حطني

ضازا حطَيَ حمىود 
ضازَير خدز واً اهلل

ضاشطاز شَيخة ٌيب أمحد
ضاٌا عىس حمىد بابكس

شيٍب دلَيس حمىد إبساِيي
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يوضف شسيف حمىد

ِاوٌاش حمىود حطَ محة
ِةَلؤ شَيسكؤ عصة أمحد

ِوٌةز عىس حمىود يعقوب
ِؤشاُ عىس عبد اهلل حطَ

ياظاُ حمىد خدز

كوَيطتاُ إبساِيي أمحد عبد اهلل
لةجنة إبساِيي حمىد عصيص 
وةبطت بابكس خدز ِووس

رضاوّاباد  عىس عمي 
 عمي إبساِيي حمىدنداء

ٌّسؤ حمىد خدز

 أمحد محد بساييكلثوم
 محد إمساعين ِزضوهكوثر


