
2020ی ئەیلولی  13هەڵبژاردنی ئەنجومەنی تێکەڵبوون لە   

نەتەوەوە بە ناوی کۆچی کۆچبەرانەوە تۆماریان کردووە 130هەزار کەس کە لە 28لیڤەرکوزن لە ماڵەوەیە بۆ نزیکەی  -   

 ئەنجومەنی تێکەڵکردن وەک جەستەی نوێنەری سیاسی خۆی لە رێساکانی شارەوانی ویالیەتی راین وێستفالیای باکوور لە

ئابورییە جۆراوجۆرەکان و هەروەها لەشی ەزراوە کۆمەاڵیەتی وپەیوەندی لەگەڵ سیاسەت و ئیدارە و جەستە و دام  

  ڕاوێژکاری ئەنجومەنەکە لەنگەر دەگیرێ

 دەتوانێت مامەڵە لەگەڵ هەموو مەسەلەکانی کۆمەڵگە بکات و بەم شێوەیە بەشداری بکات لە بڕیارەکانی سیاسەتی ناوخۆ

 کە کاریگەری لەسەر دەستبەجێی ژینگەی ژیانمان هەیە

تێکەڵکردن لە لیڤەرکوسێن نابێت سنوردار بکرێت بە بەرژەوەندی گروپە ئەتنی کی یان ئاینیە تاکەکەسیەکانسیاسەتی   ! 

ساڵ لەمەوبەر لیستی لیڤەرکوزن 30بۆیە ئێمە   ( Inter - Lev ) مان دامەزراند . 

لە ئەنجومەنی تێکەڵکردنئینتەرلیڤ هەمیشە بەهێزترین و ئێستاش نوێنەرایەتی بەهێزترین و هاوکات چاالکترین گرووپ   

  . دا دەکات و بە ڕوونی سیاسەتی تێکەڵبوونی پێشکەوتنخوازانە لە شارەکەماندا پێک ئەهیێت

ساڵە ئێمە کار بۆ بەرژەوەندیی هەموو ئەو کەسانە دەکەین کە 30ئێمە ناومان وەک پابەندبوونێک دەبینین زیاتر لە   

  مێژوویەکی کۆچیان هەیە لە شارەکەماندا

انی ئێمە خۆیان لە یەکێتی ئەوروپاوە هاتوون و هەروەها واڵتانی نا یەکێتی ئەوروپا، لە ئەفریقا، ئاسیا، یانئەندام  

 ئەمریکای باشوورەوە 

 

 پێکەوە بۆ یەکتر 

 

 بەرنامەکەمان 

 ئێمە بۆ ئەوە وەستاوین 

   پێکەوە ژیانی ئارام و هاوخەباتی لە لیڤەرکوزن -

نۆفۆبیاسفر ی تۆلەرانسی ڕەگەزپەرستی و زی -   

 سیاسەت بۆ و لەگەڵ هاواڵتیانی لیڤەرکوسێن (سیاسەتی هاواڵتیان) -

    بۆ سروشتێکی تەندروست و ئابوورییەکی داهێنەرانە، بۆ خێزانە بەهێزەکان و بۆ -

      کۆمەڵگای جۆراوجۆر لە شارەکەماندا   

 ،هاوکاری و چاودێری و ئاڵوگۆڕی نێوان کلتورەکان -

لەگەڵ پەنابەران و کەسە داماوو و داوکارییەکانهاوسۆز و هاوکاری  -  . 

 

 

 

 

 

 



 ئێمە داوا دەکەین 

 

  شاری لیڤەرکوزن و هەموو شارستانەکان، خەڵک -

  لەگەڵ پێشینەی کۆچ، بۆ وەرگرتنی حسابی زیاتر بۆ دامەزراندن    

    ئۆفەری گشتگیر بۆ ژنان، بۆ نموونە بە هاوکاری لەگەڵ کەسانی تر -

 ،ویتەربیلدونگسترەگەرن   

  هەماهەنگییەکی گونجاو لەگەڵ ئیدارەو هەموو کۆمەالیەتییەکان  -

 ڕێکخراوەکان    

یەکسان بۆ هەمووانپێشخستنی خوێندن و ڕاهێنان، گەنجان، دەرفەتی  - ، 

 کەلتوری ئازاد بۆ هەموو لیڤەرکوزنەرەکان -

 ،مافی دەنگدان لە هەڵبژاردنی خۆجێی بۆ هەموو هاواڵتیانی نا یەکێتی یەکێتی لە لیڤەرکوزن -

 دامەزراندنی الشەی دژە جیاکاری لە شارەکەماندا  -

 . خانوویەکی هەرزان بۆ هەمووان -

 

سۆزبوون و پێشخستنی دیمەنە پەروەردەیی و پیشەیی وئێمە پابەندین بە بەردەوامی سیاسی و پێکەوەیی و هاو  

لیڤەرکوزن  ژیانییەکانی هەموو هاوواڵتیان لە  

  ! متمانەمان پێبکە ئێمە پابەندین بە فرەییەکی واقیعیەوە
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 !پێشکەوتن هەڵبژێرە

 

  لیستی نێوده وڵە تی لێڤە رکوزن ئە نتە لێڤ

 کۆمەڵەی بەرزکردنەوەی ژیانی نێوان کلتوری لە لیڤەرکوزن

www.inter-lev.com 

E-Mail:info@inter-lev.com 

Tel . +49157 35479320 

www.facebook.com/inter.lev 
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