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Οι Γιαζίντι της Λέσβου τιμούν την ημέρα της γενοκτονίας του λαού τους

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 03|08|2016 23:46

Με πορεία από τον Καρά Τεπέ προς την Μυτιλήνη και παράσταση διαμαρτυρίας στη πλατεία Σαπφούς τίμησαν την ημέρα
της γενοκτονίας του λαού τους  (3 Αυγούστου 2014) οι Γιαζίντι που βρίσκονται στην Λέσβο.  

Με πορεία από τον Καρά Τεπέ προς την Μυτιλήνη και παράσταση διαμαρτυρίας στη πλατεία Σαπφούς τίμησαν την ημέρα της γενοκτονίας του λαού τους  (3 Αυγούστου

2014) οι Γιαζίντι που βρίσκονται στην Λέσβο.  

Αυτή την ώρα βρίσκονται στην πλατεία Σαπφούς με πανό και πλακάτ που γράφουν συνθήματα ενάντια στο Ισλαμικό
Κράτος. Στις 3 Αυγούστου του 2014 οι κοινότητες των Γιαζίντι δέχθηκαν επίθεση από το Ισλαμικό Κράτος χιλιάδες ήταν οι
άνδρες που δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και πουλήθηκαν ως σκλάβες, επίσης έγιναν πάρα πολλές απαγωγές.

Τα πανό του αναφέρουν ότι η γενοκτονία των Γιαζίντι βρίσκεται σε εξέλιξη, πάνω από 450.000 Γιαζίντι αυτή την στιγμή
είναι πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους παρέχει άσυλο.

 Οι Γιαζίντι, ή Γεζίντι, είναι κουρδική εθνοθρησκευτική ομάδα με ινδοϊρανικές ρίζες. Οι Κούρδοι Γεζίντι διατηρούν
στοιχεία του κουρδικού πολιτισμού. Ζουν στην επαρχία της Νινευή του βορείου Ιράκ. Στην Ασία υπάρχουν κι άλλες
κοινότητες Γιαζιντιτών στην Υπερκαυκασία, την Αρμενία, την Τουρκία και τη Συρία, οι οποίες όμως βρίσκονται από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 σε παρακμή, με τα περισσότερα μέλη τους να έχουν μεταναστεύσει στην Ευρώπη, κυρίως
στη Γερμανία.
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