
هَيذا وشك و براَيني خ :  

هيظى ,و ئةظ ثَيزانني دبَى اليةنن ذاليَى ضاالكظاناظة و بةنابةراظة ئةوَين ل ظى جهى ,  5102-01-3تي دياركريخل ظَيدةر هندةك نووترين ثَيزانني ل طؤر ظى وة

تى جنكى دى دةمى وان سةر ظة جيتخدهَينة طهورين ئةظضا ج طةرينتى نني كو ئةظ ثَيزانني مبينن هةتا وى وة  جنكى هةمي تشت زو ,وةربطرن دكةن ب بةرضاظ   

 كورتيةك لدور بابةتَى سةرةكى 

ئةوا هاتية ظةكرن ذاليىَ  (( ريكا مروظايةتيَي))يا هةيى   نوكة رَيكةك,ةلكى ئةوَيني ب ظَى رَيكى دةرباز دبن خو زَيدةبوونا هذمارة ,زئةكةرى طهورينَين ظى دوماهيكَى 

هاريكارى دطةل ثوليسا و ,و هةلبذَيرن خوهةروةسا ل هةنطاريايى هيظى دكةن يا ل دليظ حةزا  ئةوَى دجتة يونان و مةقدونيا و سربيا و كرواتيا ,حكومةتاظة 

برتيا جاران دى ل هيظيا سرَى بن دا كو هني سنورا دةرباز بن يان ,ر كنرتوىل و رًيظةبرنى بشيوةكى نو ويا ذَي( يو ان اج سي ار -سليب االمحر)كراوين مروظايةتيَى خري

نيشانكري د  ةلك دطةهتا جهى خبةىَل وةسا ديارة ,جونة بو كامبةكى بو توماركرنى يان ل هيظيا ظةطوهاستنةكا ب رَيك و ثَيك لدوظ مةرجيني و ئاوةيى مروظايةتيَى 

تر ذيَى بةرى نوكةد دةمةكى كور  

 بؤ هةنطاريايَى ذ سربيا

ةلكى دةرباز خهندةك ثَيزانني هةنة ئةو ,بشيوةكى كيم دهينة دةربازكرن (دةظةرا سوبوتيكا و سنورى هورجورس ) سنوورَى باشور يى دناظبةرا سربيا و هةنطاريايًى دا ي

ذبةر ياسايا نو ئةوا كو ,مورا ددةن و هةمي ياسيايى حقى ثةنابةرى لسةر دهينة جى بةجى كرن و ذ سربيا بو هةنطاريا دهَينة دةست سةركرن و ثةنضا خدبت ب ثيا راست

و ذيى دور بكةي خيا باشرت تو ب ريكا راستطو ذ سربيا بؤ هةنطاريا نةجي و ,قاداغرنا هةركةسى نة ئاسايى دةرباز بت و دى طةلةك زةمحةتى بينى و ب شيوَى توند 

تيا ئةو ريكا نو هاتية ظةكرنشينا وى تو دشيى جبية كروا  

 رَيكا سربيا و كرواتيا و هةنطاريا

-دى باس و ترومبيلى ثوليسا دويرَى بن و دى وة بةن بو كةمبا ,بشتى سنورى دةربازدكةن  -ريكا باثسكا -سيد-ل نيزيكي هذمارا برت يا دةربازبوية ذ سربيا بو كرواتيا 

وت ئانكو ذ وى دةمى خدةمذمريا نا52ئاوا كو برت ز-بتشى توماركرنى ,ثةجنامورى دةستى دةي  –ناظ و وينة -توماركرن ذ سنورى سربيا ل ويدةر دى دهية  -ئاوثاتوظاج

و هة بن كو ذ خدةمذمريا ظةكيشت جونة وة ئةفضا ئاطةه ذ  2دى   دةبارز نةبت مانة تة ل وى والتي و دى وة بةنة سنورى هةنطاريايى ب باسا و شةمةندةفرا و 

ستسينتطوسارت و -ةلك هينة طواسنت ذ سنورى خ-بشتى تو دةرباز بوية هةنطاريايى , يزانى دةست نةدةنخيزان ذيك ظةبن يى هيشار بة كةسةكى ذ خلةزاتيى 

كةسَين ذ كرواتيا را رؤذين بوري دا يَي ئوان  01هيطويشالوم كةميبني ظةكرينة ل سنورى نةمسايى و لديظ زانيا مة ثوليسني هةنطاريايى ثةجنةمورا دةستا ناكرت ذ 

 ,دجنة هةنطاريايى دا

 طرنطة

جنكى  و جبى بو كرواتيا وان ريكا هةرة ئةوين كو سياج ىَل نةيى خهةكة تة ب ظَيت سةرحسابَي ,و دطةل كرواتيا دكرت و سياج دكةت خهةنطاريا يا سنوري 

بكرن تاوان ل دوف ياسايا نوى يا هةنطاريايى و ديى كةظية د زيندانى ظة ل دوماهيكىتشتةكى جوناوة تو دةست بكةية سياجي يان كو دبن سياجى را جبي جنكى دهيتة حسا  

 سلوفينيا

تى خوى وة, و بكرت و هندةك طهورين بهينة كرن خئةطةر هةنطاريا سنوررى ,را حكومةتني مةزن وةسا دياركرية كو ريكا ناجت بو سلوفيناخل ظى دةمى ريكا رَيك

داكو ظَى رَيكى را جبن هةكة طةهشتى سنورى .الية ثةجنةمورا خبةىل نوكة باشرتة جنكى بةلةزترة و ئةرزان ترة و سالمةتيى ترة و يا ةلكى بو سلوفينيا خدى باس 

الينطةرى سلوفينيايى وهةكة تة بريار دا د رَيكا سلوفينيا را جبى يا باشرت ئةوة ثةيوةنديَى ب طروثَى بَى . سلوفينيا بتنَى ئةم نةيَى ثشت راسنت كو كا دى ج جَى بت 

تى تو لسةر سنورى و بالنكرية جبية د سلوفينيا دا بشني جاظ ديري بكةن و ثةيدوةنيى دكةل جهني خوئةوان ئاطةه بكة وة. -ارى دى هذمارين ثةيوةنديَى بينى خل -بكةن 

 بريارى كار بكةن و ثَيزانيا دطةل طروبى وة

 نةمسا,

و ل نةمسايى تو دى هية توماركرن ئانكو ثةجنةمورين دة ستى ئةوين . َى نةمسا خويشالوم ل ويري دشَين ب ثيا بهينة بو رةةلكَى دهَيت ب ريكا باسا بو هيطخبرتيا 

و جية ريكا سنورى ختوةر بي دى تة نيزيكي سنورى ئةملانيا كةن و هةكة وةسا نةبو تو دى بخهذمارى كو بس سةرى وةرقى و دى تة بةنة جهةكى دى و هةكة تو يى بة



و ل روذَين دوماهيكى يوليسني  -باكورى نةمسا-تريول -سالزبورط –ل سنورى ئةملانيايى هة بن ل جهني جودا  -سيرتة-الني بشكينينى خةملانيايى يا بةرجافة كو ئ

وشرت خو ئةملانيايى نة ديا دناظبةرا نةمسا ثةيوةن. و مبينن خو تةمام بكةن ئةكة نةظيان ل كامبى خو ريكا خةلكى تورماردكةت و دبةن و يان دهيلن ئةو ب خئةملانيايى 

و ظةكرى دهيت بةلكو نةمسا ذي وةسا بكة تخو ئالوز تر ىل دهيت روذ بو روذَى هةرجةندا كو ئةملانيا سنورى  . 

ت و خةظًيت هةكة تة وةج ثُى ن. وش بن ئةم نووترين ثَيزانيا ذتة بزانن خودى طةلةك ب كةيف , تى خهيظيى دكةن كو هةمى تشت دهَينة طهورين ل ديف وة

و  تو دشيى ئةو سةربورا كةساتيى يا تة هةيى لسةرى طهورانطاريا و هةر ج ثَيزانني ب مةفا بن بو وان كةسًين كو وةكى ريكا تة كرتي و بهني.بةرطرى يى هة بت 

 دى

 .مة فايى ذَي وةرطرن

 ثةيوةندي :

 : ل سربيا

ايلميل( فايرب-واتساب ) 11300101221250كومةال بَى سنور هةذمارا تيلفونى   :  noborderserbia@riseup.net 

 ل كرواتيا

1130200022000هذمارا تيفونى   

 noborderzagreb@riseup.com : امييل

 ل سلوفينيا

( ثةيوةنديَى ب تة كةن باشي دَى ئةو  تو ريساىل بو وان فريكة  نة  ةتَى خدةما نةلسةر واتساب و فايرب هةنة بةىل هةمي )  1130131350023هذمارا تيلفوني 

 frontabrezmja@gamil.com: امييل

ثَيزانني بَى الينن بو ثةنابةران و ئاواران. َيرهاتي بو تورا اوروبا خب  

 www.w2eu.info : مالثةرَى تورَى

 w2eu_info@yahoo.com // w2eu@hotmail.com : امييل

001111: كر وةحدةكا اميرجنسيى يا هةيى -بةرزا-و هندا كر خ( مندال)و خهةكة تة جبيكى   

11232003013333: و دطةريَى خهةكة تو ل مروظَى   

ازنخازا ريك و جونةكا سالمةت دخدا  

ذبو هةميا ئازادى بو طواستنَى و مافى سةيرانى   

مان و نزم كرن بو سياج و ديواراننة  

 يةك بون هيزا مةية
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