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(கட்டுரைக்கான அறிமுகமும் ந ாக்கமும்)Introduction& Importance of this article. 

http://libcom.org இணையத்தளத்தில் வெளியான “Refuse the false choice “health or jobs”, fight 

for a guaranteed income! - The example of ILVA in Taranto” 

என்ற கட்டுணையின்  தமிழ் வமாழிவெயர்ப்பு ெடிொக” வெணை அல்ைது உடல்நைம் 

என்கிற வொய் ொய்ப்ணெ மறு,ெருமான உத்திைொததிற்காக வொைாடு!” என்ற இந்த 

கட்டுணைணய வெளியிட்டுள்வளாம். தங்களின் சுகாதாைத்திற்கான வொைாட்டத்திணன 

வதாழிைாளி ெர்கத்தினர் முன்வனடுக்கும் வொவதல்ைாம்“வெணையா அல்ைது 

உடல்நைமா என்று மிைட்டிவய ெை ெருடங்களாக  முதைாளி 

ெர்க்கமானது,வதாழிைாளர்கணள மிைட்டி ைாெமணடந்தார்கள்.கடந்த அணை 

நூற்றாண்டு வதாழில்யுக ெைைாறு எங்கிலும் நாம் இணத வநாக்கைாம்,வமலும் 

அவத யுக்திணய அெர்கள் இன்றுெணை ணகயாண்டு 

வெற்றியணடகின்றனர்.இந்நிணையில் கடந்த ஆண்டு இத்தாைி நாட்டிலுள்ள 

வடாைாண்ட்வடாெில், வதாழிைாளிகளுக்கும்,அப்ெகுதியில் ெசிக்கும் மக்களின் 

உடல்நைத்திற்கு வெரும்வகடு ெிணளெிக்கிற இல்ொ வதாழிற்சாணைணய 

மூடக்வகாரி அளித்த நீதிமன்ற தீர்ப்ெிணன தனது ெழக்கமான யுக்தியின் மூைம் 

எதிர்வகாள்ளஆணை முதைாளி முடிவுவசய்தார்.ெழக்கமாக முதைாளித்துெ 

நைன்களுக்கு சப்ணெக்கட்டும் வதாழிைாளர்கள் சங்கத்தினவைாடு 

கூட்டுவசர்ந்துவகாண்டு ஆணைணய மூடுெதற்கு எதிைான வொைாட்டத்ணத 

முன்வனடுக்கவசய்கின்றனர்.இந்நிணையில் முதைாளிெர்கத்தின் ெழக்கமான 

சதிணய முறியடிக்கும் முயற்சியாக,அந்த ஆணைணயச் வசர்ந்த சிை 

வதாழிைாளர்கள்,ெிற வதாழிற்சாணைணயச் வசர்ந்த வதாழிைாளர்கள் 

சிைர்,அப்ெகுதியில் ெசிக்கும் மக்கள்,இணளஞர்கள்,வெணையற்வறார் வொன்வறார்கள் 

ஒரு சிறு குழுொக இணைந்து வெணை அல்ைது உடல்நைம் என்கிற வொய் 

ொய்ப்ணெ ணதரியமாக மறுத்து மாற்று ெருமான உத்திைொதத்திற்காக உறுதியாக 

வொைாடுகிறார்கள்.இப்வொைாட்டம் தனித்தன்ணமயுணடயது.முதைாளிெர்கதிற்கு 

மைை அடி குடுக்கச்வசய்ெது.இத்தாைியில் துெங்கிய இப்புது வொைாட்ட 

ெடிெத்ணத தமிழ்ச்சூழலுக்கு அறிமுகம் வசய்யும் 

முயற்சியாகவெ,இம்வமாழிவெயர்ப்பு கட்டுணை இங்கு 
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வெளிெருகிறது.முதைாளித்துெதிற்கு வதச எல்ணைகள் என்ற ெைம்புகள் 

கிணடயாது.இத்தாைி என்றாலும் சரி இந்தியா என்றாலும் சரி முதைாளித்துெ 

உற்ெத்தி முணறயால் நாம் எதிர்வகாள்ளும் ெிைச்சிணன உைகவமங்கிலும் 

ஒன்றாகத்தான் உள்ளது.அவத சமயம் முதைாளித்துெத்திற்கு எதிைான நமது 

அணறக்கூெலும் ஒன்றாகத்தான் உள்ளது 

“உைகத் வதாழிைாளர்கவள ஒன்று வசருங்கள்” ("Workers of the world, unite!) 

நேரை அல்ைது உடல் ைம் என்கிற பைாய் ோய்ப்ரை மறு,ேருமான 

உத்திைோததிற்காக நைாைாடு! 

 

ரிொ(RIVA )குழுமத்ணதச் வசர்ந்ததும்,இத்தாைியின் மிகப்வெரிய உருக்கு 

வதாழிற்சாணையுமுமான, இல்ொ(ILVA)உருக்கு வதாழிற்சாணையானது,2,000,00 மக்கள் 

ெசிக்கும் டைண்வடா நகரின் ணமயத்தில் அணமத்துள்ளது.1961 கட்டப்ெட்ட இந்த 

வதாழிற்சாணை,ெயன்ொட்டில் உள்ள வதாழிற்சாணைகளில் 

மிகப்ெழணமயானதும்,அொயகைமானதாகவும், கடும் சுற்றுச்சூழல் மாணச 

ஏற்ெடுத்திெருெணெயாக இருந்துள்ளது. 30% வெணையில்ைாவதார் ெசிக்கும் 

ெகுதியில்,இத்வதாழிற்சாணையானது 11,500  வதாழிைாளர்களுக்கு வநைடியாகவும், 

ஒப்ெந்தவதாழில் மூைம் 9500  வதாழிைாளர்களுக்கு மணறமுகமாகவும் வெணை 

ெழங்குகிறது. 
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இத்வதாழிற்சாணை,ஆண்டு ஒன்றிற்கு 20 ைட்சம் டன் மூைப்வொருணள 8 ைட்சம் 

டன் இரும்ொக மாற்றும் வகால்திறணனக் வகாண்டதாகும். 

இந்நிணையில்,நீண்ட ெிசாைணனக்குப்ெின்,சுற்றுச்சூழலுக்கு கடும் ொதிப்புகணள 

ஏற்ெடுத்திணமக்காக,இல்ொ உருக்கு வதாழிற்சாணையிலுள்ள,ஊது உணைணய 

மூடவெண்டும் என டைண்வடா நீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு 

உத்தைெிட்டது.ணடயாக்சின்(Dioxine) வொன்ற கடும் வெதியல் நச்சுகணள 

இத்வதாழிற்சாணை ெைப்புெதாக அளித்த உயர்மட்டெிசாைணனக் குழுெின் 

அறிக்ணகயின் வெரில் நீதிமன்றமானது, இல்ொ நிறுெனத்ணத கடுணமயாக 

ெிமர்சித்து இத்தீர்ப்ணெ ெழங்கியது.உற்ெத்தியில் வெளிவயற்றும் இவ்வெதியல் 

நச்சானது,இத்வதாழிற்சாணைக்கு உள்வள வெணை வசய்யும் வதாழிைாளர்களுக்கும், 

வதாழிற்சாணைக்கு அருகாணமயில் ெசிக்கும் வதாழிளார்களின் குடும்ெங்களுக்கும் 

புற்றுவநாணய ஏற்ெடுத்தும் ொய்ப்ெிணன அதிகரிக்கச் வசய்துள்ளது.இத்தீர்ப்பு 

இறுதியானது.இத்வதாழிற்சாணைணய மூட வெண்டியதுதான்.கடந்த 13 ஆண்டுகளில், 

இச்சுற்றுசூழல் ொதிப்ொல்  386க்கும் வமற்ெட்ட மக்கள் இங்கு புற்றுவநாயால் 

ொதிக்கப்ெட்டு இறந்தார்கள் என்று அதிகாைெர்க நீதிமன்றங்கள் 

வதருெித்தது!உறுதிப்ெடுத்தப்ெட்டணத ெிட ,இத்வதாழிற்சாணையால் 

ஏற்ெடுத்தப்ெட்ட சுகாதாைப் ொதிப்புகள் இன்னும் அதிகம். 

உடவன,இப்ெகுதியின் இதயமாக இருக்கும் இத்வதாழிற்சாணைணய மூடினால்,அதில் 

வெணை வசய்யும் அணனத்து வதாழிைாளர்களும் வெணை இழப்ொர்கள் ஆணகயால் 

வதாழிற்சாணைணய மூடெிடக்கூடாது என்று கூறி  வதாழிைாளர்கள் சங்கம் 

மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகள் அத்வதாழிற்சாணையின் முதைாளிணயயும் 

இணைத்துக்வகாண்டு வொைாட்டம் நடத்துகிறார்கள்.ஐக்கிய முன்னைி, 

வெணைநிறுத்தத்திற்கும் ஊர்ெைத்திற்கும் அணழப்பு ெிடுக்கிறது.ரிொ குடும்ெம் 

தனது அணனத்து இயக்குனைக ெைியாளர்கணளயும் வொைாட்டக் களத்திற்கு 

அனுப்ெி ஆணைணய மூடுெதற்கு எதிைான வெணைநிறுத்த வொைாட்டத்ணத 

சிதறாமல் ொர்துக்வகாள்ளணெக்கிறது.அவத சமயத்தில்,இத்வதாழிற்சாணையின் 

முதைாளி,இத்தாைியிலுள்ள தனது அணனத்து நிறுெனங்கணளயும் மூடப்வொெதாக 
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ெயமுறுத்துகிறார்.இணெவயல்ைாம் எதிர்ொர்த்தணதப்வொல் வெணை வசய்தது.எங்கு 

ொர்த்தாலும் ஆணைணய மூடுெதற்கு எதிைான வெணை நிறுத்தம் மற்றும் 

ஊர்ெைங்கள்.முதைாளித்துெத்ணத காப்ெதில் முழுணமயான வெற்றி கிட்டியது 

வொல் வதான்றியது! 

ஆணைணய மூடுெதற்கு எதிைாக ெலுப்வெற்ற இப்வொைாட்டத்திற்கு எதிைாக அந்த 

ஆணைணயச் வசர்ந்த சிை வதாழிைாளர்கள்,ெிற வதாழிற்சாணைணயச் வசர்ந்த 

வதாழிைாளர்கள் சிைர்,அப்ெகுதியில் ெசிக்கும் மக்கள்,இணளஞர்கள் மற்றும் 

வெணையற்வறார் வொன்வறார்கள் ஒரு சிறு குழுொக முதைில் ஒன்று 

வசர்ந்தார்கள்.அெர்களுக்குள்வளவய ஒரு ஒழுங்ணக ஏற்ெடுத்திக்வகாண்டு 

அெர்கணள ெைப்ெடுத்திக்வகாண்டார்கள்.” டைண்நடாேில் ேசிக்கும் 

குடும்ைத்தினரின் பசயற்குழு”என்று அெர்கணள அணழத்துக்வகாண்டார்கள்.ெின் 

கீழ்ெரும் ொசகம் அடங்கிய துண்டுெிைசூைத்திணன ெிநிவயாகித்தினர். 

“பைரும் உடல்  ைக் நகட்ரட உருோக்கிய குற்றத்திற்கான ேிரைரய யார் 

பகாடுப்ைது என்ைது அைசு மற்றும் ரிோ குடும்ைதிற்குமானது”என்று 

வகாரியது.ெின் 31/7/2012 அன்று,தங்களின் வெயணை “சுயமாகவும்,சுதந்திைமாவும் 

சிந்திக்கும் குடும்ைத்தினர் மற்றும் பதாழிைாளர்களின் பசயற்குழு” என்று வெயர் 

மாற்றம் வசய்துவகாண்டு,ஆகஸ்டு 2 இல் நணடவெற இருக்கிற ெர்த்தக சங்க 

ஊர்ெைத்தில்,கீழ்ெரும் நிணைப்ொட்ணட உறுதியாக முன்வனடுக்க முடிவு 

வசய்தனர். 

“நேரைக்கு ேிரையாக உடல்  ைத்ரத ரேத்து மிைட்டுேரத மறுப்ைது” 

ஒரு மூன்ற சக்கை ொகன சின்னவமான்ணற வதர்வு வசய்து,அணத அவ்ெணகயான 

ொகனத்தின் ெின்புறத்தில் ணெத்துக்வகாண்டு,ெர்த்தக சங்க 

ஆவைாசணனக்கூட்டத்திற்குள் நுணழகிறார்கள்.ெின் அங்கிருந்த வமணடயில் ஏறி 

தங்களின் “வெணை அல்ைது உடல்நைம் என்ற மிைட்டணை மறுப்ெது” என்ற 

வகாரிக்ணகணய வதளிொக ெிளக்கினர். 
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மக்களின் முன் வசய்த இம்முயற்சிகளின் வெற்றி வெற்றது.இதன் 

வெற்றியானது,ெர்த்தக சங்கம் மற்றும் இடது சாரி முகாம்களிடம் முைண்ெட்டு 

இருந்தெர்கணள ஈர்த்து இெர்களிடம் வசர்க்கும் அளெிற்கு ெளர்ந்தது.வமலும் 

வதாழிைாளர் சங்கமானது முதைாளிணயப் ொதுகாப்ெதில் அக்கணையாக உள்ளவத 

தெிை வதாழிைாளிகளின் வதணெகளில் கரிசனம் வகாள்ெதில்ணை என்று வசால்ைி 

வதாழிைாளர் சங்கத்திணன ஏற்றுக்வகாள்ள மறுப்ெதாக வொைாட்டக் குழுெினர் 

அறிெித்தனர். 

இச்சூழ்நிணைணய சமாதனம் வசய்யும் வொருட்டில், ஆகஸ்டு 17இல் அைசானது 

காட்சிக்குள் ெருகிறது.அது டைண்வடா நீதிெதி ெட்ரிசியா வடாடிஸ்வகா, ெழங்கிய 

ெிரிொன ெரிந்துணைணய வசாந்தமாக்கிக்வகாண்டு தனது ொதவமான்ணறயும் 

வசர்க்கிறது.அது வதாழிற்சாணையணய மூடக்கூடாது என்ெதாக இருந்தது ! 

நிணைணம நகரில் வமலும் தீெிைமணடந்து,நாட்டின் தணைப்புச்வசய்தியாகவும் 

ெிொதத்திற்குரிய முக்கிய ெிடயமாெதிற்கு முன்ொக ,சூழ்நிணைணய தைிக்கும் 

முயற்சியாக, சுற்றுச்சூழணை காக்கும் வொருட்டு 146மில்ைியன் யூவைாணெ(இந்திய 

மதிப்ெில் கிட்டத்தட்ட 122வகாடி ரூொய்) இல்ொ வதாழிற்சாணையில் முதலீடு 

வசய்ய இருப்ெதாக அவத நாளில், அந்நிறுெனம் அறிெிக்கிறது.இத்வதாணக 

இதற்குமுன் சூழல் ொதுகாப்பு நடெடிக்ணகக்காக அைசு அறிெித்திருந்த 

வதாணகயான 336 மில்ைியன் யூவைாவுடன் (இந்திய மதிப்ெில் கிட்டத்தட்ட 282 வகாடி 

ரூொய்)  வசர்ந்துவகாள்கிறது.இனி இத்வதாழிற்சாணை எந்த சூழல் ஆெத்ணதயும் 

ெிணளெிக்காமால் வசயல்ெடவென்டுவமன்றால்  இதுவொல் இன்னும் 5  முதல் 8 

ெில்ைியன் யூவைாக்கள்(இந்திய மதிப்ெில் கிட்டத்தட்ட 482 வகாடி முதல் 672 வகாடி 

ரூொய்) வதணெப்ெடும். ஆனால் இதற்குமுன், ெை ஆண்டுகளாக சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் மனித உயிர்களுக்கு கடும் அழிணெ ஏற்ெடுத்திய வதாழிற்சாணை மாணச 

ொதி அளெிைாொது நீக்க எவ்ெளவு ெில்ைியன் ஆகும் என்று கைக்கிடாமல்  

முதலீடு வசய்கிறார்கள் என்ெது இங்கு முக்கியமாக கெனிக்கப்ெடவெண்டிய 

ஒன்றுஅவதாடு இங்கு வடாைாண்டாெில்.சுற்றுச்சூழல் மாசு இல்ொொல் மட்டும் 

ஏற்ெடுத்தப்ெடெில்ணை,அருகில் உள்ள அர்வசனல் மற்றும் சிவமன்ட் 

வதாழிற்சாணைகளிருந்தும் ஏற்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  
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ணெவயாம்(FIOM) என்ற உவைாக ஆணைத் வதாழிளார்களின் சங்கம், நாட்டின் ெிற 

ெர்த்தக சங்கத்திடமிருந்து ெிரிந்துெை முணனந்த இத்தாைியின் தீெிை 

இடதுசாரிகணள ஒன்றுவசர்த்து “வெணை மற்றும் உடல்நைம்” என்ற 

வகாரிக்ணகயின் கீழ் ஒருணமப்ெடுத்த முயற்சித்தது. அெர்களுக்கு ஆணைணய 

உடனடியாக மூடச்வசால்ெதில் எந்த மாற்றக்கருத்தும் இல்ணை. 

சுயமாகவும்,சுதந்திைமாவும் சிந்திக்கும் குடும்ைத்தினர் மற்றும் 

பதாழிைாளர்களின் கூட்டரமவு,தினமும் ெல்வெறு இடங்களில் வதாடர்ச்சியாக 

சந்தித்து ெந்தனர்.ஆகஸ்டு 2 மற்றும் ஆகஸ்டு 17  இல் இரு முணற வெரும் 

ஊர்ெைத்திற்கு அணழப்பு ெிடுத்தார்கள்.(இத்தாைியின்) வமான்ட்டி அைணசச் வசர்ந்த 

முக்கிய மந்திரிகள் இருெர் டைண்வடாெிற்கு ஆகஸ்டு 17 அன்று ெருெதால் 

அெர்கள் ெயைத்திற்கு தணட ஏற்ெடுத்தக்கூடாது என்ற வநாக்கில், அன்ணறய 

ஊர்ெைத்திற்கு அைசு ெிதித்திருந்த தணடணயயும் மீறி  நணடவெற்ற ஊர்ெைத்தில் 

2000 வமற்ெட்டெர்கள் ணதரியமாக ெங்வகற்று வொைாட்டத்திற்கு ெலு வசர்த்தனர். 

ஆகஸ்டு 31 இல் ஆயிைக்கைக்கில் திைண்ட இக்கூட்டணமப்ெினர் வதாழிற்சாணை 

ெளாகத்திற்கு அருகில் வசன்று ,வதாழிற்சாணைணய மூடக்வகாரி வொைாட்டம் 

நடத்தினர்.வொைாட்டம் இன்னும் நணடவெறுகிறது. 

வொைாட்டத்தின் முக்கிய வகாரிக்ணகயாய் இன்னும் வதாடர்ெது, 

பதாழிற்சாரைரய உடநன இழுத்து மூடு. 

நேரையிழக்கும் பதாழிைார்களின் ேருமானத்திற்கு உத்திைோதம் பகாடு.  

கேனிக்க நேண்டியது என்ன? 

சம அளெில் உள்ள சக்திகணள ெயன்ெடுத்தத்தக்க அளெிைா திறன் 

இப்வொைாட்டத்திற்கு இருக்கவெண்டும். 

இக்கூட்டணமெின் ெைம் என்ன?முதைில் 30 என்ற எண்ைிக்ணகயில் ஒன்று 

வசர்ந்தெர்கள்,நாளுக்கு நாள்200,500,1000,2000 என்று 

வெருகினார்கள்.வதாழிற்சாணைக்கு உள்வள உள்ள 1000 வதாழிைாளர்கள் 
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இக்கூட்டணமப்ெிற்கு ஆதைவு நல்கினர்.அது வமாத்த வதாழிைார்களின் 

எண்ைிக்ணகயில் 10% என்றாலும் வெரும்ொைான வதாழிைாளர்கள் ெர்த்தக சங்கம் 

எடுக்கும் முடிெிற்காக காத்திருந்தனர்.  

ெர்த்தக சங்கம் உணடந்தது. ணெவயாம்(FIOM)  வதாழிைாளர்கள் 

சங்கத்தினர்,இல்ொ வதாழிற்சாணைக்கு ஆதைொக எடுத்த முடிெிற்காக CGIL ணள 

சாடியது. சுயமாகவும்,சுதந்திைமாவும் சிந்திக்கும் குடும்ைத்தினர் மற்றும் 

பதாழிைாளர்களின் கூட்டரமேின் வகாரிக்ணகக்கு ஆதைவு தைக் வகாரியது. 

அைசின் ஆதைவு இருப்ெதால்,வதாழிற்சாணைணய மூடும் நிணை ெைாது என்ெதில் 

முதைாளி வதளிொக இருந்தார்.வமலும் அைசானது மிக சாமர்த்தியமாக 

நீதித்துணறணய எதிர்வகாள்ெணத தெிர்த்து ெிடயத்ணத மீண்டும் 

நீர்ந்துப்வொகச்வசய்ெதில்/கிடப்ெில் வொடுெதில் மும்முைம் காட்டியது.முதைில் 

உற்ெத்திணய நிறுத்தி,வதாழிற்சாணைணய மூட உத்தைெிட்ட நீதிமான்கள் ெின்னர் 

அப்ெடிவய தணைகீழாய் ெின்ொங்கி வதாழிற்சாணைணய மூடாமல் சூழல் ொதுகாப்பு 

நடெடிக்ணகணய வமற்வகாள்ள ெரிந்துணைக்கிறார்கள்!இந்நிணையில் 

வசயற்குழுொனது தனது ெைத்ணத மட்டும் நம்ெிவய களத்தில் 

உள்ளது.நீதித்துணறயிடம் நம்ெிக்ணக ணெத்தெர்கள் இவ்ெிடயத்தின் இறுதியில் 

அளிக்கெட்ட தீர்ப்ொல் ஏமாற்றமணடந்தனர். 

இச்வசயற்குழு, ெல்வெறு தைப்ெினரின் குைைாகவெ ஒைித்தது.உருக்கு ஆணையில் 

ெைிபுரிந்த வதாழிைாளர்கள்,ெிற வதாழிற்சாணைகளில் ெைிபுரிந்த 

வதாழிைாளர்கள்,வெணை இல்ைாவதார்,ஒப்ெந்த வதாழிைாளர்கள் மற்றும் 

ஓய்வூதியம் வெறுவொர் என இப்ெடி ெை தைப்ெினர் இதில் ெங்வகடுத்தனர். 

நகரின் சுகாதாைத்ணத ொதுகாக்கும் வொருட்டும்,வதாழிைாளிகளின் ெருமானத்திற்கு 

உத்தைொதம் ெழங்கக்வகாரியும் ,அந்நகரில் ெசிக்கும் மக்கள்,நடுத்தை 

குடும்ெத்ணதச்வசர்ந்த வதாழிைாளர்கள் என அணனெரும் இச்வசயற்குழுெில் 

இணைந்தனர். 
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வொைாட்டத்தின் முக்கிய அச்சாைியாக திகழ்ந்தது ,வெணை அல்ைது உடல்நைம் 

என்கிற வொய் ொய்ப்ணெ ணதரியமாக மறுத்து ,ெருமான உத்திைொதத்திற்காக 

உறுதியாக தனித்தன்ணமயுடன் வொைாடியது.(இதற்கு முன் நணடவெற்ற 

வொைாட்டத்தின் ெின் இருந்த ொசகம்”ெசியால் மடிெணத ெிட புற்றுவநாய்க்கு 

சாகைாம்!).ெை ெருடங்களாக வெணையா அல்ைது உடல்நைமா என்று 

மிைட்டிவய,வதாழிைாளர்கணள ெணளத்து முதைாளிகள் ைாெமணடந்தார்கள்.கடந்த 40 

ெருடங்களாக தங்களின் சுகாதாைத்திற்கான வொைாட்டத்திணன முன்வனடுக்கும் 

வொவதல்ைாம் ணகயாண்ட அவத  யுக்திணய தற்வொது ெணை ணகயாள்கின்றனர்! 

(எங்கணள வெணைணய ெிட்டு நீக்க நிணனத்தாலும் சரி ,சூழல் ொதுகாப்ெக 

வசயல்ொடுகணள உறுதி வசய்தாலும் சரி அதற்கான ெிணை வகாடுக்கவொெது 

முதைாளிதான்) 

(இல்ொ வொைாட்டத்தின் தற்வொணதய நிணைணம:ஆகஸ்டு 2012 வொைாட்டத்திற்குப் 

ெின் இல்ொ வொைாட்டவசயல்குழுெினர், வதாடர்ச்சியாக ஆணையில் உள்ள 

வதாழிளார்களுக்கு வொைாட்டக்குழுெின் நிணைப்ொடு குறித்தும்,அதன் நியாங்கள் 

குறித்தும் ெிளக்கி புரியணெக்கும் முயற்சிகணள தீெிைமாக 
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முன்வனடுத்தனர்,ஆனால் அதில் வொதுமான வெற்றி கிட்டெில்ணை.ஆணைக்கு 

வெளியிலும் சிறிய அளெிைான வொைாட்டங்கணள முன்வனடுத்து 

ெருகின்றனர்.நிணைணமயில் எந்த மாற்றமும் இல்ைாமல் அன்று நிைெிய சூழவை 

இன்றும் நீடிக்கிறது) 

 


