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  به ن ڕه وا ندوزیبه ن ڕه وا ندوزی  ……    ختخت  پاییزکی نا وهپاییزکی نا وه

 
  و به گیانی پاکی هه میشه زیندووی مه رزیه خان. . . شه پش که

 کاک ناسری فرمسک سوور
  

 له پایته خته که ی عاشقی به فر
 وه رزی ناوه ختی
 گه  ڕزان بوو

 سه رو سیمای ڕووخسارکی
 ناشیرین به دی ئه کرا
  هه ر وه ک و سوارک

 دوورله 
 ڕق و کینه ی ل ئه باری

 به چاووی سوور
 هه ر وه م ده زانی

  دیسان پاییزه و
 به ره و ژووان

  داخی ده ب ڕه حمیه که ی
ندا ئه مرک 

 به گوه کانی ناسک و جوان
 وه ک شت و هار

 گه و پۆپیان ئه وه رنی
 له بالکۆنگ و

  به ر پشتنه ی کۆشک و ته الر
 به ر له وه ی ده ستی
 فریشته یان پ بگاو

 گ بدرنه وه بۆ و ژوور
  

 که چی ئه مجاره یان
 به سه ر سامی و

 سوڕمانه وه
  گووه ڕه نگاو ڕه نگه کانی

 ناز هه ڵ گرتووی
 ده ست و په نجه ی

 جوانم بینی
 له بالکۆنگ و له دامنی
 کۆشکه کان و شه قامه وه

 جوان و گه شتر
 به دی ئه کران

 ب باکیان ئه نووان
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  خه زان و ڕاکردن وله 
 ، پاشه کشش
 بۆ ناو سنوور

  
 وه ک و ب ی

 وه کو ب ی ئه یان زانی
 به م نا وه خته

  ئه م پاییزه نا واده یه
 له ڕوویانا

  زۆر ساده یه
  له پسته پست و

 خوستیان دیار بوو
 نه هامه تی له کارا بوو

 باس و خواسی
 ئه م پاییزه چکنه بوو

 ئه م پاییزه ی
  بای نامرادی و نه هامه تی

  له کۆڵ دا بوو
 بۆ گوکی سوور

 ڕه نگ هه گرتووی چوار چراوو
  دیار به کرو قامیشلۆو

 هه ه بجه و شاره زوور
  

 ، به دکی پیس و
  نه گریس و به د چاوو
  له پارزی کو خنکاوو

 وه ک ڕێ گرکی
 ده مامک دراوو
 له حه شار بوو

 بۆ گوکی داپچاوی
  ر نه دیووبه ها

 له باخکی خونچه وه رییو
  هه گری مه شخه ی

 ڕگایه کی دوور
 هه گبه ی پشمه رگه و

 په یامکی نور
 هه ڵ گری مه شخه ی

 ڕیفراندۆم له شاخ
 ژووانکی گه رمی

 شه ش په پوله ی باخ
 به نا مه ردی
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 له هه نده ران
 خه ونه کانی به با بردن

 خه مه کانیشی
 به تکرای کرده

ه که ی پشتیکۆ  
 خاۆ هه ی خاۆی
 له ال نه خاپوور

  
 سوید/ سوندسفال
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