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Di dawetên Botanê de huner xwedî roleke berz e, stranên gelêrî û şanoyên cur bi cur ên ji hêla 

ciwanan ve tên pêşkêşkirin, dem û dîmenên nayên jibîrkirin radixin ber çavan. Qîz û xortên 

ku hinekî azadiya xwe bi dest xistine ew bi xwe biryara zewacê didin, lê gelek caran ev 

biryara ku di jiyanê de pir girîng, ne ciwan lê malbatên wan didin, çendî adeta zewaca ku wan 

pêşberî hev dikin ji bo ku hev bibînin pir kêm bûbejî lê ya biryardana malbatê hîna pir e, ji 

lew zewac bi piranî di nava xizman de çêdibe.  

 

Dema xortek qîzekê çavderî xwe dike ango her du ciwan biryara zewacê didin. Xort ji dayika 

xwe an jî ji ferdekê malbata xwe re dibêje, ew jî ji bav re dibêjin an jî, ji birayê mezin re. 

Malbat bi hev dişêwirin, ku biryar hat pejirandin, jineke temenmezin an jî rûspîyekî wekî 

qasid rê dikin ba malbata keçikê ji bo ku ji wan re wê daxwazê ragihîne da rêya mala xwe 

bidin wan. Malbata keçikê jî ku bi hev şêwirîn û guncav were dîtin, di demeke kin de xeberê 

didin malbata ciwanê ku daxwaza zavatiyê dike. Êdî malbat tevî hin kesên temenmezin diçe 

mala qîzê û wê dixwazin, ev xwestin carinan wekî pêguhartî (berdêl) carinan bi qelen jî 

çêdibin, lê êdî ew feraseta mekruh bi dawî bûye. 

 

 
 

Kevneşopiyeke din jî xwestina zêran e û zêr pir tên xwestin, ev jî dibe sedem ku ciwan di 

aliyê aborî de gelekî zehmetiyê bikişîne û heta hinek ciwan dev ji hev berdidin. Piştî ku her du 

aliyan li hev kirin êdî qewlê şîraniyê ango dezgîranê didin hev. Mala zavê û bûkê bangî 



mirovên xwe yên nêzik dikin, şîraniya xwe dixwin û gustîlên wan dixin tiliyên wan, şerbeta 

xwe vedixwîn û reqs û kêfa xwe dikin. Pîştî şîraniyê êdî malbata zavê dest bibamadekariya 

dawetê dikin.  

 

Pirî caran berî dawetê bi hefteyekê ciwan her şev tevî zavê li ber mala zavê bi hev re dîlanê 

digirin, dawet sê rojan didome. Li Cizîrê hinek cudahî hene, wekîbşeva yekem, şeva 

destkuqutang ango çepikan, şeva duduyan şeva hineyê; ji şeva sisiyan jî sersibehî tê gotin. 

Zava dibin mizgeftê, roja ku bûkê tînin zava tevî hevalên xwe diçin seyranê, ji ber ku jin tenê 

direqisin wekî roja jinan tê binavkirin. Roja pêşiya dawetê, ji êvarê pê de sazbend û xizmên 

mala zavê tên mala zavê û dest bi daweta xwe dikin. Sazbend li amûrên muzîkê yên wekî 

dahol, zirne, cimbuşê didin.  

 

Di heman êvarê de jineke navsere û du keç tevî zilamekî ji bo desthinekirinê, diçin mala bûkê 

ku ji wan re berbûkî tê gotin. Dema berbûkî ne ji heman gundî an jî ji heman bajarî bin 

zarokên taxê, berbûkiyan bi keviran pêşwazî dikin. Ji ber ku naxwazin keça wan bi xerîban re 

bizewice bertekên bi vî rengî nîşan didin. Hevalên bûke jî pîştî şîvê tevî berbûkiyan li mala 

bûkê dicivin. Jineke navsere hineyê distirê û destmaleke sor a tenik diavêjin ser rûyê bûkê, 

zêrekî dixin kefa destê bûkê û hine dikin û girêdidin. Ji ber ku dê hevala wan ji wan biqete 

hevalên bûkê dema desthinekirinê kilamên xerîbî û dûriyê bi serê bûkê de dibêjin:  

 

"Hey hevalê hey delalê  

gewrê sîsê çavxezalê  

Heval hevala kaniyê  

Xwedê nede bav û diyê  

Heval dane xeribîyê 

Îşev hevala min nebin  

Sibehê li ser oxirka xwe bin" 

 

Roja din li mala zavê ji serê sibehê de govend tê gerandin. Kebanî jî dest bi çêkirina nanê 

dawetê dikin û xwarinên wekî goşt, dolme, fasûlye, birinc, birinczer, tirşikê çêdikin. Ji bo 

nasîna zavê ya sazbend tevî dawetiyan bi stran û dîlanê zavê dibin mala ku zava hatiye 

vexwendin. Bîstikekê li pêşiya wê mala ku zava hatiyê jî direqisin û vedigerin ciyê dawetê. 

Zava tevî hevalên xwe dimîne, ji hevalên zavê re jî birazava tê gotin. Piştî xwarinê hevalên 

zavê şal û şapik an jî bedlê zavê lê dikin, ji bo ku zava were nasîn destmaleke rengîn bi milê 

wî ve dikin, an jî sêkuçikekî bi singê wî ve dikin. Hîna zava li mala ku hatiye vexwendin e 

leyistika bi navê "Mifirdî" dest pê dike. 

 

Lêystika mifirdî bi çar kesan tê lîstin, zava dibe dadger, hevalekî wî dibe wezîr û du hevalên 

wî jî dibin leşker. Dadger ji wezîr dixwaze ku herin mirovekî ji nav govendê derxînin û bînin 

ba wî. Wezîr tevî leşkeran diçe nav dawetê û kesekî tînin, ji wî kesî pezekê dixwazin. Ger yê 

girtî li ber xwe bide jî, leşker bi destûra dadger û wezîr li wî didin, heta ku ew daxwaza wan 

bipejirîne. Ji bo ku êvarî zava tevî hevalên xwe li mala hevalekî din bicivin û goştê wê sewala 

ku hatibû xwestin bixwin. Esirkî zava vedigere nava dawetê, beriya ku xêlîvan herin bûkê, vê 

stranê ji zavê re distrên. 

 

"Serî zavano, 

serê şaşê gêlano 

terhikê nûgihano 

xêliya te ji baxê gulano" 

 



Gelek kes wekî xêlîvan li erebeyên xwe siwar dibin û diçin mala bûkê, berê bi hespan diçûn û 

hespekî boz bi gulîvandikan dixemilandin, ji bo ku bûkê lê siwar kin. Lê niha piranî bi 

otomobîlan diçin û texsiyekê bi kulîlk û gulan dixemilînin ji bo bûkê. Zava berê bi xêlîvanan 

re nediçû, lê niha gelek zava jî tevî xêlîvanan diçin bûkê. Dema xêlîvan diçin mala bûkê, tevî 

berbûkiyan û hevalên bûkê bi vê stranê daxwaza amadebûna bûkê dikin: 

 

"Bûkê delalê rabe xwe kar ke 

Şîşa miskê serê xwe da ke 

Xemla xwe girêde, xwe negiriyêne, 

zava şîrîn e xortekî pak e." 

 

Qezî ku bi şêweyê dirûtina xwe wekî çarikê reş in, lê qumaşê wan sorekî vekirî û bi neqş e, 

li bûkan dikin. Niha bûkaniyê li bûkê dikin û piranî jî wan dibin kuafêran. Bi amadekirina 

bûkê re vê stranê distrên: 

 

"Bûka me we dikê hey lê lê bûkê 

Zêra bi xwe ve dikê lê lê bûkê 

Malbavê ji bîr dikê delalê bûkê 

 

Dema ku bûk ji bo çûyîne amade bû, çend jin û keç destên xwe diavêjin ser milên hev û strana 

narê li hevdu vedigerînin, bi vê strana dawiyê, ji ber dilzîziyê xêlîvan tevî bûkê digirîn. 

 

"Bûkê narê, bûkê narê hey narê 

Rakin bejna bilind e wey narê 

Pêşiyê vêxin çira û findê hey delalê 

Şarê ji ser hilînin hey narê 

Da dê û bav têr bibînin delalê" 

 

Eger amadekariya bûkê bi derengî bikeve hevalên zavê bi strankî dibêjin: 

 

"Me dereng e me dereng e  

bavê bûkê me dereng e 

Şîv û taştê kereng e  

bavê bûkê me dereng e" 

 

Bi rakirina bûkê re carinan yek xwe dide pişta derî û daxwaza bexşîşê li xêlîvanan dike ku jê 

re ‘pêşderî’ tê gotin. Dema bûkê derdixin û siwar dikin, li Botanê wekî edetekê ye ku ciwan 

hin amûrên mala bûkê yên wekî kevçî an jî qedehan didizin û dema siwar dibin, wan kevçî û 

qedehan di camên erebeyan re derdixin û dibêjin: 

 

"Me biro, me biro 

me bûka xwe biro 

me hîla xwe li bavê kiro” 

 

Ev tevger carinan kenê xêlîvanan û aciziya mala bûkê digihîne asta herî bilind. Dema xêlîvan 

ber bi mala zavê ve diherin, di rê de rastî dîwarên zarokan ên bi dar û keviran çêkirî tên. 

Zarok heta diravan ji wan nestînin rê nadin wan. Dema bûk tê ber mala zavê, zû peya nabe ev 

jî tê vê wateyê ku bûk zêr, pere, an jî sewalekê dixwaze. Di pêşwazîkirina bûkê de, hevalên 

zavê wî dibin serê bên, dema bûk peya dibe û dihere malê li ber deriyê xênî, jineke xizmê 

zavê, şerbikekî ku gûz, şekir an mewîj xistiyê, li ber lingê bûkê diavêjê erdê û dişkînê. Zarok 

ji bo ku wan tiştan bi dest bixin, pê li hev dikin û di heman demê de hevalên zavê ferek 



qonderaya bûkê an jî balgiheke bûkê ji nav cihêzê wê derdixin dibin ji zavê re û zava jî 

pereyan dide wan. Xortên li ser bên hinek xwelî li ber lingê zavê kom dikin û zava lingê xwe 

lê didê û diavêje ser serê bûkê, çendî êdî ev adet rabûbê jî, şîroveyên wekî ev xwelî avêtina 

ser bûkê tê wateya ku 'tu zewiciyî xwelî li serê te bû' Di heman demê de bûk hêkekê an jî 

guldankekê li devê derî dide ku dibêjin ev jî ji ber nezerê ye û bûk derbasî mala xwe ya nû 

dibe. Dîlan bi vê stranê dest pê dike: 

 

"Vê carê rast e 

me ji te re anî 

ya ku te dixweste 

Daweta te me li dar danî 

Şabaşa ewilî me ji kîs xwe danî" 

 

Carinan zava diçe odeyê, xêliya bûkê ji ser rûyê wê radike, carinan jî dema bûkê ji erebeyê 

peya dikin ku yekser dibin nava govendê, zava xêliya wê ji ser rûyê wê hiltîne. Zarokekî dixin 

dawa bûkê ji bo ku berikê nûxurî kurik be, bûk jî pereyan dide kurik. Roja sêyemîn ango roja 

sersibehiyê ye, ciwan leyîstika şivan û gur li nav govendê dilîzin. Kesek xwe dike şivan, yek 

jî xwe dike gur, deh, panzdeh kes bi pişta hev digirin û şivan jî li ser wan e. Gur rihê xwe ji 

hiriyê çêdike, gopalekî dixe destê xwe, tûrekî ard bi milê xwe ve daldiqîne û wî ardî diavêjê 

nava pez, heta hinek dibe mij, gur ji vê mijê sûdê werdigire û pezê şivan yeko yeko didize.  

 

Peyre leyîstika mifirdî dîsa dest pê dike, lê belê vê carê rolên beşdarên yekem tên guhertin. 

Zava ji dadgeriyê, wezîr ji wezîrtiyê û leşker jî ji leşkertiyê dikevin, dîlê roja yekem dibe 

dadger û ji zavê tiştan dixwaze. Bi vî awayî tola xwe ji wan digire. Gelek caran hevalên diya 

zavê selik an jî terîşekî dixin gerdena diya zavê, ji bo ku wekî xesûya nû bê nasîn. Li gelek 

ciyan destên bûk û zavê bi şerbetê dişon ji bo ku zewaca wan her şîrîn be. Êdî ber bi nîvro 

bûkê jî tînin govendê, carinan bi tenê carinan jî tevî zavê dîlanê digire. Bi strana "Narînê" her 

kes beşdarî govendê dibe. 

 

"Narînê hey narîn  

hey narîn hey narîn 

Narîna çiyayîn delalîn delalîn 

Gula li nav giyayîn hey narîn” 

 

Dema dawet ber bi dawiyê ve diçe, bûk û zava tevî govendgeran li ber strana 'çelebî' govenda 

xwe didomînin: 

 

"Çelebî oy çelebî ew kî ye zava 

Çelebî oy çelebî ... zava. 

Hewtikê me bi rihan e, ma kî ye zava 

Rihana şax vedane sed car malî ava" 

 

Nîvroyê bi govendên wek sixcanê, zeriyê, şêxanî, bablekan û hwd. dawî li dawetê tê. 
 


