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  فةرهاد ساميفةرهاد سامي... ... ساندويض ساندويض 
  

  هه نووآه یپه رله مانی آوردستان
  ، وهساندویچكرا ی سارده قبه دوو له ته نانی ئه ستووری ر

  ؛هیچ.. .. .. ،  گه رمی آاته وه ئاگرده نی بۆدوو گه رمای دۆی مروبا هه مو
  ؛هیچ.. .. .. ، سوری آاتبه سه ر وه رآه ن   خو ی بیابانی ئویونیهه موو با

  ؛هیچ.. .. .. ، ه وه شلی آاتپدا بچۆڕننه وه ستورالیای مه ڕه آانی ئوبا هه موو رۆنی
  ؛هیچ.. .. .. . ، كاتی خۆشبۆنبه سه ر ببارنن تی آرالی با هه موو به هارا

  ؛هیچ.. .. .. . ، تژی با چآه نپوه ری اشوورب یبا هه موو عه نبه ی ئاسیا
ه ی آات نه رمتبئاخنننسای هاو چه رخی  كو فه ڕه نتیه با هه موو مایۆنیزی رۆمی ئ

  ؛هیچ.. .. . ، وه
  ؛هیچ.. .. .. .. ،  به له زه تی آاتبننه خوار ا به سه ریستانینگلبا هه موو ماستاردی ئ

  ؛ هیچ.. .. . ،  آات تونیبه سه ر داآه ن یكۆبا هه موو سۆسی ته به س
  ؛هیچ.. .. .. .. ، به تامی آاتی به سه را بژنن به لسه میكبا هه موو سرآه ی 

  هیچ؛ .. .. .. ، مزری آات  خوارهپدا بننبا هه موو آه چه پی هینزی 
  ؛هیچ هه ر.. .. .. .. ، وزی آاتسه لوه بپچن  آوردستانیبا هه موو سه وزه ی 

  ،  ئه و دوو له ته نانه نه آرنه وهتا
  ، چی بننهه ر 

   ؛هیچ هه مووی. .. .. .، هه رچی بكه ن
 نهنا له ته نا وئهوه ل  

نده توند چه سپ بوونه ،  
  ، وه ك دوو برای گیانی

   ؛هیچ دیسان.. .. .. . ،  بنین لكیان آاته وهش هزی دوونیاهه موو
  ،  ی دوو له ته نانبكرنه وه ئه

  ،  ره قتر بنه یپش ئه و
  ، ئه ی دوو له ته نان بكرنه وه

   آات؛ ۆشته آه بۆگه نگپش ئه وه ی 
  ، ئه گه ر نا
  ! هیچ.. .. .. .. .. . مانه آه ش ویچنان و ساند

  فه ر هاد سامی 
   به ریتانیا
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