
 -  ثةلَةيةكي ِرةشة بة ِروي بكةرانييةوة     قاِرينَ  تاواين
 جينؤسايدكردين كورد لة       ِرؤذيي سةثتةمبةر     2

 كوردستاين ِرؤذهةآلت

 لةو تاوانة    قاِرينَ، يادي كوشت و بِري خةلَكي          لة
جةرطِربةدا دةيان ذن و منالَ، ثري و ثةككةوتة تا مةالي          

  وةحشييانة لة اليةن كؤماري        شيوةيةكيدي بة     
 هةلَةجبة  ناوةندي.ئيسالمي ئيرانةوة كوشت و بِركران    

ضاك بؤ بةرز    -كورددذ بة ئةنفال و جينؤسايدي          
ِراطرتين قوربانييان يادي ئةو كارةساتة جةرطِربة         

 مسيناريكي بةرفراوان كة      كرديندةكاتةوة بة ساز      
تيايدا ضةندين ثارت و ِريكخراوي سياسي بةشداري          

لةم بةِريزانة بة بابةتيك     هةروةها هةر يةكة      دةكةن،
 -:بةشداري لةو ياداوةريية دةكةن 

 سياسي  كةسايةيت  شةلَماشي  مستةفا •
كؤماري ئيسالمي ئيران و    –ناسراو و نوسةر  

ثرؤسةي جينؤسايدكردين كورد لة           
  . كوردستانخؤرهةآليت

 كؤميتةي  ئةندامي و   نوسةر  ميسري  حمةمةد •
ئةوروثاي كؤمةلَةي شؤِرشطيري           

  .ئيرانين كوردستاين زةمحةتكيشا
 تاواين  زيندوويشايةد حالَي     :برامي  مةال •

  . بة ضاوي خؤي بينيوييةيتئةوةي.قاِرينَ
 دميوكرايت  حيزيببةرثرسي    (اَزارز  سادقي •

ديدطاي -)  ئيران لة هؤلَةندة   -كوردستان
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 لة  كوردحدكا لةسةر جينؤسايد كردين       
  .كوردستان

  :  جاجي خدر  يشةفيق و نووسةر     ثاريزةر •
  .دةولَةتيداجينؤسايد لة قانوين نيو 

  

 و برسكةي اليةن وتار خويندنةوةي ثةيام و سةرباري
 .و كةسايةتييةكان

 ِرؤتةردام شاري - هؤلَةند- :شوين

 S Gravendijkwal 28 

 3014 EC Rotterdam 

 ي ثاش نيوةِرؤ    2 كاتذمير   2004-9-25 شةممة   -:كات
 .هؤلَةندةبة كايت 

 0626946619: ثةيوةندي بؤ

 و جةماوةري سياسي ثارت و ِريكخراويكي هةموو
دةتوانن بة بةيانامةو بروسكة بةشاري لة ِرسوا كرين 

 .بكةنئةم تاوانة 

  بؤ هةمووانةهاتن

- ئةنفال و جينؤسايدي كوردبة هةلَةجبة دذ ناوةندي
info.chak.www 
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 ةوة  سةنترالَ ستاسيؤنلة
1 

 
uw startpunt is: Weenapadvertrek in 
oostelijke richting  

0 00:00 

2 
 

op Walenburgerweg na 240 m.links afslaan 
naar Schepenstraat 

0 ، 24 00:00 

3 
 

op Schepenstraat na 20 m.links afslaan 
naar Walenburgerweg 

0 ، 26 00:00 

4 
 

op Bentinckplein na 120 m.links afslaan 
naar Statenweg 

0 ، 38 00:01 

5 
 

op Statenweg na 90 m.rechts aanhouden op 
Henegouwerlaan 

0 ، 47 00:01 

6 
 

op Henegouwerlaan na 640 m.schuin links 
aanhouden naar Henegouwerlaan  

1 ، 11 00:02 

7 
 

op 's-Gravendijkwal na 140 m.rechts 
aanhouden op 's-Gravendijkwal  

1 ، 25 00:02 

8 
 

u bent gearriveerd op het eindpunt: 's-
Gravendijkwal 

1 ، 41 00:02 
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