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 Δύο χρόνια από τη γενοκτονία

Κραυγή απόγνωσης και μνήμης από τους Γιαζίντι, σε μια διακριτική συγκέντρωση στην πλατεία
Σαπφούς
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Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν την Τετάρτη από τη γενοκτονία των Γιαζίντι στις 3 Αυγούστου 2014, όπου χιλιάδες
δολοφονήθηκαν, ενώ οι γυναίκες τους βιάστηκαν και έπεσαν θύματα απαγωγής από τον ISIS.

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν την Τετάρτη από τη γενοκτονία των Γιαζίντι στις 3 Αυγούστου 2014, όπου χιλιάδες
δολοφονήθηκαν, ενώ οι γυναίκες τους βιάστηκαν και έπεσαν θύματα απαγωγής από τον ISIS.

Οι 64 Γιαζίντι που μένουν στο Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας στον Καρά Τεπέ, πραγματοποίησαν την Τετάρτη το απόγευμα,
πορεία μνήμης και διαμαρτυρίας από τον καταυλισμό έως την πλατεία Σαπφούς, όπου προσευχήθηκαν, ενώ με πρόχειρα
πλακάτ είχαν σημειώσει στα αγγλικά την ιστορία τους, που συγκινεί.

Μαζί τους ήταν και η εθελόντρια και Κολομβιανή ιστορικός Τέχνης, Άνχελα Μαρία Αρμπαλαές, με την κόρη της, η οποία
έπαιξε βιολί στη μνήμη των αδικοχαμένων θυμάτων.

Ο Κεράν μίλησε στο «Ε» για την ιστορία τους. Οι Γιαζίντι κατοικούν στα βουνά του βορειοδυτικού Ιράκ για αιώνες. Οι
περιοχές τους αναγνωρίζονται ως ιεροί τόποι και προγονικά εδάφη. Εκτός του όρους Σιντζάρ, Γιαζίντι μπορεί να
συναντήσει κανείς σε βόρειες περιοχές της Μοσούλης αλλά και στην επαρχία του Ιρακινού Κουρδιστάν Ντοχούκ.

Μικρές πληθυσμιακές κοινότητες υπάρχουν ακόμη στην Τουρκία, τη Γερμανία κ.ά.. Η ιερή τους πόλη είναι η Λαλές.  Και
ενώ οι Τζιχαντιστές συνεχίζουν την επέλασή τους, οι Γιαζίντι έχουν μόνο τρεις επιλογές: Την υποταγή στο «Ισλαμικό
Κράτος», το θάνατο ή τη διαφυγή.

 

Η επίθεση του ISIS

Ήταν 3 Αυγούστου 2014, όταν οι άντρες του ISIS εξαπέλυσαν επίθεση στο Σιντζάρ, μια περιοχή που βρίσκεται στο
βορειοδυτικό Ιράκ, ανάμεσα στα σύνορα της Συρίας και τη Μοσούλη. Μέσα σε λίγες ώρες και μέχρι τα ξημερώματα της
ίδιας ημέρας, οι εξτρεμιστές είχαν ήδη καταλάβει την πόλη σκοτώνοντας περίπου 2.000 άντρες Γιαζίντι και παίρνοντας τις
γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια μαζί τους ως σκλάβες.

Μόνο τέσσερις οικογένειες από το χωριό του Σειφ κατάφεραν να ξεφύγουν από τη μανία των Τζιχαντιστών και να
κρυφτούν στα γύρω βουνά. Η τύχη των υπολοίπων αγνοείται. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ανύπαντρες Γιαζίντι πωλήθηκαν
στους Άραβες έναντι 150 δολαρίων, ενώ οι υπόλοιπες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των Γιαζίντι ανέρχεται στους 700.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Η θρησκεία τους έχει
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των Γιαζίντι ανέρχεται στους 700.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Η θρησκεία τους έχει
κοινά σύμβολα και με το ζωροαστρισμό, όπως για παράδειγμα τον ήλιο που κοσμεί τους λατρευτικούς τους χώρους.
Πιστεύουν σε έναν και μοναδικό Θεό, ωστόσο κεντρική φιγούρα της πίστης τους είναι ο Ταουσί Μελέκ, ένας άγγελος που
αψηφά το Θεό και λειτουργεί ως μεσάζοντας ανάμεσα στον άνθρωπο και τη θεϊκή δύναμη.

Οι Γιαζίντι αποτελούν μια παρεξηγημένη μειονότητα και κατηγορήθηκαν για πρώτη φορά από τους μουσουλμάνους ως
λάτρεις του διαβόλου περίπου στα τέλη του 16ου αιώνα. Εξαιτίας των συχνών και βίαιων διώξεων, οργανώθηκαν σε
κλειστές κοινωνίες και απομονώθηκαν σε ορεινές περιοχές ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την περιθωριοποίησή τους.
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