
                    தேர்ேல் ேிட்டத்ேின் சுருக்கம் 

                     இடதுசாரி அமைப்பு (DIE LINKE.LISTE)ஒபகவுசன் 

 

அன்பான ஒபகவுசன் வாழ் ைக்கதே, 
 
13 சசப்ரம்பர் 2020 அன்று  ஒபகவுசன்  நகரசமபக்கான  நகரபிோ  ைற்றும் 

பிரேிநிேிகமே  சேரிவு சசய்யும் தேர்ேல் நமடசபறுகிறது. அடுத்ே  சில 

ஆண்டுகேில் எங்கள் நகரம் எவ்வாறு வேர்ச்சியமடய தவண்டும் என்பமே 

ேீர்ைானிக்கும் வாய்ப்பு ஒபகவுசன் நகரைக்கோகிய எங்களுக்கு கிமடத்துள்ேது. 

இடதுசாரி அமைப்பான(DIE LINKE.LISTE)நாங்களும் ஒபகவுசன் நகரில் வசிக்கும் 210,000 

ைக்கேில் ஒருவராக இருக்கிதறாம். இந்ே நகரத்ேில் வாழும் ைக்கள் சவவ்தவறு 

இனம், சமூகப்பின்னனிகள்,சவவ்தவறு தேமவகள் ைற்றும் வாழ்க்மக 

முமறகமே சகாண்டவர்கோக இருக்கிறார்கள். எங்கமேப் சபாறுத்ேவமர ,நாம் 

அமனவரும் வாழும்,தவமலசசய்யும்,ைற்றும் எங்கள் ஓய்வுதநரத்மே 

சசலவழிக்கும் அத்தோடு சமூக உறவுகமே பராைரிக்கும் இடைாகவும் ஒபகவுசன் 

நகரம் உள்ேது. நாங்கள் அமனவரும் எங்கள் பன்முகத்ேன்மை 

(Unterschiedlichkeit)ைற்றும் சமூகப்பின்னனிகமே சபாருட்படுத்ோைல் இருந்ோல் 

சுயநிர்ணயைான ஒரு நல்ல வாழ்க்மகமய வாழமுடியும். 

 
பசுமையான இடங்கமே அழித்து சமூகத்மே சரீழிக்கும் ஒரு புேிய ோராேைய 

அரசியல் சகாள்மககளுடன் நகரத்மே விற்பவர்கேிக்கு எேிரான ஒரு எேிர்ப்பு 

சக்ேியாக  இடதுசாரி அமைப்பு சசயற்படுகிறது. 

 
DIE LINKE. LISTE என்பது ஒபகவுசனிலுள்ே இடதுசாரிகள் சங்கம். இச்சங்கம் 

இடதுசாரிக்கட்சியின் உறுப்பினர்கள் ைற்றும் கட்சியல்லாே சுயாேீன 

இடதுசாரியினமரயும் சகாண்டுள்ேது. 

 
ைக்களுக்கு அரசியல் நடத்துவமே விட ைக்களுடன் இமணந்தே ேிட்டங்கமே 

உருவாக்க விரும்புகிதறாம். எனதவ ஒரு ஒற்றுமையான சமூகத்மே உலகிற்கு 

காட்டுவேற்காக அமனத்து குழுக்கள் ைற்றும் அமைப்புகேின் ஒத்துமழப்மப 

எேிர்பார்த்து நிற்கின்தறாம். 

 
அடுத்ே ஆட்சிக்காலத்ேில் ஒரு பலைான இடதுசாரி சசய்யதவண்டியது அேிகம் 

உள்ேது. எங்கள் உள்ளூர் தேர்ேல் ேிட்டம் ேனி ஒரு தேர்ேல் ேிட்டைாக 

ைட்டுைல்லாது இடதுசாரி அமைப்பின் (DIE LINKE.LISTE) நாடாளுைன்றக்குழுவின் 
தவமலத்ேிட்டைாகவும் உள்ேது. இது ஒபகவுசன் நகரில் வாழும் அமனத்து 

ைக்கேின் வாழ்க்மகத்ேரத்ேின் முன்தனற்றத்மேயும் சமூகப்பங்கேிப்மபயும் 
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