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EZI
Rapirsa Nasnameya Êzîdiyatiyê

Şîfre /Nav: __________________________________________________
Zayend / Cins: _______________________________________________
Temen / Jî:__________________________________________________
Cihê jidayîkbûnê: _____________________________________________
Asta zanyariyê / Pîşe:__________________________________________
Koka Qatayetî (Mirîd, Şêx, Pîr): __________________________________
Cihê jidayîkbûna dê û bavan: ____________________________________
Mêjû / dîroka a îro:____________________________________________

Rapirsa Nasnameya Êzȋdiyatiyê (EZI)

Agahdarî: Li jêr komek pirs û kurtenerîn derbarê beşên cûr bi cûr yên jiyanê de hene. Ji kerema xwe re wan
bi bêhnfirehî bixwînin, bibersivînin û derbarê wan de fikrê xwe bînin ziman, gelo ew çiqasî we têkildar dikin,
hûn çawa xwe di wan de dibînin, yan jî heta kîjan radeyê hûn wan ji bo xwe tam rast dibînin.
Girîng! Belko yan jî ihtîmalên bersivê hertim ji 0 heta 3 an e. Ji bo her hejmarekê nirx weha hatiye danîn:
0 = „qet ne rast e“, 1 = „hindekî rast e“, 2 = „bihtir rast e“, 3 = „tam rast e“.
Qet ne
rast e

Hindekî
rast e

Bihtir
rast e

Tam
rast e

1.

Ez ji dîroka ola Êzîdiyatiyê agahdar im.









2.

Ez nimêj û ferzên Êzîdiyatiyê nas dikim.









3.

Ez her pênc ferzên Êzîdiyatiyê (heqîqetê) nas dikim.









4.

Ezȋd, Tausî-Melek û Şêx Adi giringtirîn nîşanên pîroz yên
Êzîdiyatiyê ne.









5.

Ez Êzîdiyeke/ î bawermend im.









6.

Êzîdiyatî oleke xweser e.









7.

Ez bi Êzîdiyatiyê ve girêdayî me / pabend im.









8.

Ez kêfxweş im, ku Êzîdî me.









9.

Ez Ȇzȋdȋ bûme û dê Ȇzȋdȋ jȋ bimirim.









10. Kurdî (Kurmancî) zimanê Êzîdiyatiyê ye.









11. Adet, rewişt û tîtalên Êzîdiyatiyê ji bo min girîng in.









12. Beşdarbûn (Tevlîbûn) di cejnên Êzîdiyatiyê ji bo min girîng e.









13. Ez hêzê ji ola Êzîdiyatiyê werdigrim.









14. Nimêjên min bihtir ji bo (arasteyî) Xwedê ne.









15. Di civaka êzîdî de, ez bixwe derbarê jiyana xwe de biryarê didim.









16. Di civaka êzîdî de, ez pişitgirî û ewlekariyê dibînim.









17. Ez xwe ji civaka êzîdî hesab yan jî hest dikim.









18. Danûstendina berdewam bi Êzîdiyan re, ji bo min girîng e.









19. Di gengeşe û guftûgoyan de, ez xwe wek Êzîdiyekê / î didim
pêşkêşkirin.









20. Têkilya bi Şêxê min re, ji bo min girîng e.









21. Têkilya bi Pîrê min re, ji bo min girîng e.
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Qet ne
rast e

Hindekî
rast e

Bihtir
rast e

Tam
rast e

22. Perestgeha Laliş ji bo min wateyek wê a mezin heye.









23. Ez berdewam xwe agahadarî rewşa Êzîdiyan û Êzîdiyatiyê dikim.









24. Jiyansaziya min li ser bingeha Êzîdiyatiya ava ye.









25. Êzîdiyatî dikare cîhan (dinya) û jiyanê ji bo min şirove bike.









26. Êzîdiyatî wate û perspektîvên jiyanê dide min.









27. Êzîdiyatî ji bo min tê wateya têkiliya bi Xwedê re.









28. Eger piştî mirinê jiyaneke din hebe, ez dixwazim carek din wek
Ȇzȋdiyekê/ ȋ werim dinyayê.









29. Civaka êzȋdȋ tenduristiya min baş dike.









30. Di ola xwe de, ez xwe girtî (dîl) hest dikim.









31. Hin caran ez hêvȋ dikim, ku ne êzîdî bama.









32. Ji bo min ku ez êzȋdȋ bim zehmettir (girantir) e ku ne êzȋdȋ bim.









33. Ola Êzîdiyatiyê ji bo min ne girîng e.









34. Ez ditirsim eşkere (vekirî) berevaniya ola xwe bikim.









35. Çawa Êzîdiyatiyê rû daye û çima gereke ez Ȇzȋdiyatiye bişopȋnim,
ti kes nikare vê ji min re, rast şîrove bike.









36. Ji bo min şîrove derbarê cȋhanbȋniya êzȋdiyane de (b.n. wêneyê
mirov, jiyana paş mirinê, wateya jiyanê) lazim in.









37. Ez bawermend im, lê xwe wek Ȇzȋdiyekê/ ȋ hest nakim.









38. Ez xwe girêdayî rêbazên zewacê di Êzîdiyatiyê de nabînim.









39. Êzîdiyatȋ ji bo min oleke teng û pirr hişik e.









40. Sed û Hed di Ȇzȋdiyatiyê de gereke werin sererastkirin yan jȋ
reformkirin.









41. Di civaka êzȋdȋ de gelek rêdan, qeyd û bend û astengȋ hene.









42. Ez bi zanebûn girêbendiya xwe bi Êzîdiyatiyê ji xelkê vedişêrim.









43. Eger min karȋbaya, min dê ola xwe biguheranda.









44. Ez êzȋdî me, lê ne older (dȋndar) im.









45. Jiyankirin di civaka êzîdȋ, ji bo min bargiranȋ ye.
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Ji kerema xwe re li dumahiyê bersiva van pirsên vekirȋ jî bidin.
46. Hûn çi di Êzîdiyatiyê de baş dibînin?

47. Hûn çi di Êzîdiyatiyê de ne baş dibînin?

48. Çi li gorî nerîna we di Êzîdiyatiyê de taybet yan jȋ balkêş e? Taybetmendiya Êzîdiyatiyê, a
ku wê ji olên din cûda dike, çi ye?

49. Bȋne ber çavên xwe, ku yek dixwaze bibe êzîdî, gelo hûn dê wê /wȋ di bin hin şert û
mercên sȋnordar de, wek Ȇzȋdiyekê/ ȋ qebûl bikin? Eger erê, di bin kȋjan şert û mercan
de?

50. Eger bi destên we bihata, gelo we dê civaka êzȋdȋ û Êzîdiyatȋ biguheranda? Eger erê, we
dê çi di civaka êzȋdȋ û Ȇzȋdiyatiyê de bidaye guhertin, sererastkirin, yan jȋ reformkirin?

Zor spas ji bo alîkariya we!
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