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யாழ்ப்பாண ஆர்ப்பாட்டத்தில் ்தில் ததாழி் தொழிலாளர்களும
இஇளளஞர்களும அ்தில் தும் அமெரிக்க-ஆதரவு இ் தொழிலங்இளக

அரசாங்கத்திற்கு எதிராகப் ராகப் பபசினர்
By Subash Somachandran and K. Nesan, 27 September 2016

சனிக்கிழழமிழமை ஆயிரக்கணக்க்கணக்கான கான த்்கணக்காழிதொழில்கணக்காளர்களும் இழமளஞர்களும்

இதொழிலங்ழமக ஜன்கணக்காதிபதி ழமிழமைத்திரிப்கணக்காதொழில சிறிிபால சிறிசசனவின் அகான திழமைரிக்க-ஆ்ரவ
ஆட்சியின் கான தக்கணக்காள்ழமககழமளயும் இர்கணக்கா.சம்பந்்னின் ்மிழ் ிபால சிறிச்சியதேசியவ்கணக்கா்

கூட்டழமிழமைப்பு (TNA) சிறிிபால சிறிசசனவக்கு ஆ்ரவ தேசியவழங்குதேசியவழம்யும் எதிர்த்த
ய்கணக்காழ்ப்ப்கணக்காணத்தில் ஊர்தேசியவதொழிலம் கான தசன்றனர்.

ிபால சிறிசச்கணக்காசலிச சிழமைத்ததேசியவக் கட்சி (ிபால சிறிசச்கணக்கா.ச.க.)  உறுப்பினர்கள்,  "  இதொழிலங்ழமகயின்

சிறிிபால சிறிசசன  -  விக்கிரிழமைசிங்க  -  சம்பந்்ன் ஆட்சிக்கு எதிர்கணக்காய் கான த்்கணக்காழிதொழில்கணக்காளர்கழமள
அணிதிரட்டுிபால சிறிசதேசியவ்கணக்காம்  !" என்ற தண்டுப் பிரசுரத்தின் ஆயிரக்கணக்க்கணக்கான

பிரதிகழமள விநிிபால சிறிசய்கணக்காகித்்ிபால சிறிச்்கணக்காடு ிபால சிறிசபரணியில் கதொழிலந்த கான தக்கணக்காண்டதேசியவர்கழமள
ிபால சிறிசபட்டி கண்டனர்.  அதேசியவர்கள் பதொழில கான த்்கணக்காழிதொழில்கணக்காளர்களுடனும்,

இழமளஞர்களுடனும் ிபால சிறிசபசின்கணக்கார்.  ிபால சிறிசபரணியில் கான தசன்ற அழமனதேசியவருிபால சிறிசிழமை
சிறிிபால சிறிசசன ஆட்சி மீதம் ்மிழ் ிபால சிறிச்சியக் கூட்டழமிழமைப்பு மீதம் ்ங்கள்

ிபால சிறிசக்கணக்காபத்ழம் கான ததேசியவளிப்படுத்தினர்.  அிபால சிறிச்ிபால சிறிசப்கணக்கால்,  இந்் ஆர்ப்ப்கணக்காட்டத்தக்கு
அழமழப்பு விடுத்் ்மிழ் ிழமைக்கள் ிபால சிறிசபரழமதேசியவழமய (TPC) பிரதிநிதித்ததேசியவம்

கான தசய்யும் ்மிழ் ிபால சிறிச்சியதேசியவ்கணக்கா் கன்ழமனகளின் மீதம் ்ங்கள்
நம்பிக்ழமகயின்ழமிழமைழமய கான த்ரிவித்்னர்.

இதொழிலங்ழமக அரச்கணக்காங்கம்,  இதொழிலங்ழமக உள்ந்கணக்காட்டு யுத்்த்தின் முடிவில்

்மிழீழ விடு்ழமதொழிலப் புலி ிபால சிறிசப்கணக்கார்கணக்காளிகள் மீத இரத்்க்களரிய்கணக்கான ப்கணக்காரிய
படுகான தக்கணக்காழமதொழிலழமய ிபால சிறிசிழமைற்கான தக்கணக்காண்டு ஏழு ஆண்டுகளின் பின்னர்,  யுத்்ம்

ஏற்படுத்திய ிபால சிறிசபரழிவகளில் எதவம் தீர்க்கப்படவில்ழமதொழில.
ஆர்ப்ப்கணக்காட்டக்க்கணக்காரர்கள்,  க்கணக்காண்கணக்காிழமைல் ிபால சிறிசப்கணக்காயுள்ள உறவினர்கள் பற்றிய

கதேசியவழமதொழிலழமயயும் எதிர்ப்கணக்கார்ப்ழமபயும் பற்றி ிபால சிறிசபசினர், இன்னமும் இதொழிலங்ழமக
இர்கணக்காணுதேசியவம் ஆக்கிரமித்தள்ள நிதொழிலங்கழமள திருப்பித் ்ரிபால சிறிசதேசியவண்டும்

என்று ிபால சிறிசக்கணக்காரினர்,  ிழமைற்றும் அரசியல் ழமகதிகழமள விடுவிக்குிழமை்கணக்காறு
ிபால சிறிசக்கணக்காரினர். 

சயந்்ன், ய்கணக்காழ் பல்கழமதொழிலக்கழக ிழமை்கணக்காணதேசியவர் கூறிய்்கணக்காதேசியவத:

"ஏழமனயதேசியவர்கழமளப் ிபால சிறிசப்கணக்காதொழிலிபால சிறிசதேசியவ,  ந்கணக்கானும் இங்கு சிறிிபால சிறிசசன-ரணில்
விக்ரிழமைசிங்க அரச்கணக்காங்கத்திற்கு என் எதிர்ப்ழமப கான த்ரிவிக்க தேசியவந்ிபால சிறிச்ன்.

ஆட்சிக்கு தேசியவந்்ிபால சிறிசப்கணக்காத,  அத 100  ந்கணக்காள் ிபால சிறிசதேசியவழமதொழிலத் திட்டத்தில் ்மிழ்
ிழமைக்களின் பிரச்சிழமனகழமளத் தீர்க்க தேசியவ்கணக்காக்குறுதியளித்்த.  ஆன்கணக்கால்

கடந்் 21  ிழமை்கணக்கா்ங்களில் எதவம் கான தசய்யப்படவில்ழமதொழில.  ்மிழ்
தேசியவ்கணக்காக்க்கணக்காளர்கள் ்ிழமைத பிரதிநிதிகள்கணக்காக ்மிழ் ிபால சிறிச்சியக் கூட்டழமிழமைப்ழமப

ிபால சிறிச்ர்ந்கான த்டுத்்னர், ஆன்கணக்கால் அதேசியவர்கள் அரசியல் ழமகதிகழமள விடு்ழமதொழில
கான தசய்தேசியவ்ற்ிபால சிறிசக்கணக்கா அல்தொழிலத ்மிழ் ிழமைக்கழமளப் ப்கணக்காதிக்கும் ிபால சிறிசதேசியவறு எந்்

பிரச்சிழமனகழமளிபால சிறிசய்கணக்கா தீர்க்க எழம்யும் கான தசய்யவில்ழமதொழில.  அதேசியவர்கள்
அரச்கணக்காங்கத்திற்கு நட்ப்கணக்கான எதிர் கட்சிய்கணக்காக ிழமை்கணக்காறிவிட்டனர்."

சயந்்ன், ்மிழ் ிழமைக்கள் ிபால சிறிசபரழமதேசியவ மீ்்கணக்கான ்னத அதேசியவநம்பிக்ழமகழமயயும்

சுட்டிக்க்கணக்காட்டின்கணக்கார்.  "இததேசியவழமர ந்கணக்கான் ப்கணக்கார்த்்தில்,  இந்் ிபால சிறிசபரணியின்
அழமிழமைப்ப்கணக்காளர்களுக்கும் ்மிழ் ிபால சிறிச்சியக் கூட்டழமிழமைப்பும் இழமடிபால சிறிசய எந்்

ிபால சிறிசதேசியவறுப்கணக்காடுகழமளயும் க்கணக்காணமுடியவில்ழமதொழில,"  என்ற அதேசியவர்,  "இந்்
ிபால சிறிசபரணிழமய ஏற்ப்கணக்காடு கான தசய்்தேசியவர்கள், ்ங்கள் அரசியல் ிபால சிறிச்ழமதேசியவகளுக்க்கணக்காக

்மிழ் ிழமைக்களின் பிரச்சிழமனகழமளக் ழமகய்கணக்காள உத்ிபால சிறிச்சித்தள்ளனர். ந்கணக்காம்
ிபால சிறிசப்கணக்கார்கணக்காட்டத்ழம் நம் ழமகயில் எடுக்க ிபால சிறிசதேசியவண்டும்," என ிபால சிறிசிழமைலும் கூறின்கணக்கார்.

ஒரு கணக்கியல் ஆசிரிழமய, உதொழிலக ிபால சிறிசச்கணக்காசலிச தேசியவழமதொழிலத் ்ள நிருபரிடம்

கான த்ரிவித்்்்கணக்காதேசியவத: "ந்கணக்கான் இந்் ிபால சிறிசபரணியில் கதொழிலந்த கான தக்கணக்காள்ள குருநகர்
பகுதியில் இருந்த தேசியவந்ிபால சிறிச்ன்.  எம்முழமடய உரிழமிழமைகளுக்க்கணக்காக ந்கணக்காம் பதொழில

்ச்கணக்காப்்ங்கள்கணக்காக ிபால சிறிசப்கணக்கார்கணக்காடி தேசியவந்தள்ிபால சிறிசள்கணக்காம் என்பத உதொழிலகத்தக்கு கான த்ரியும்,
ஆன்கணக்கால் படுகான தக்கணக்காழமதொழிலகழமளயும் அழிவகழமளயும் ்விர ிபால சிறிசதேசியவறு எதவம்

கிழமடய்கணக்காத.  புதிய அரச்கணக்காங்கம் பதொழில தேசியவ்கணக்காக்குறுதிகழமள அளித்்த.  இத
நல்தொழில்கணக்காட்சி ிழமைற்றும் ிழமை்கணக்காற்றத்தக்க்கணக்கான அரச்கணக்காங்கம் என்று எம்மிடம்

கூறினர்,  ஆன்கணக்கால் எதவம் ிழமை்கணக்காறவில்ழமதொழில.  முந்ழம்ய அரச்கணக்காங்கம் சீன-
ச்கணக்கார்ப்கணக்கானத, ்ற்ிபால சிறிசப்கணக்காழம்ய அரச்கணக்காங்கம் அகான திழமைரிக்க்கணக்கா ச்கணக்கார்ப்கணக்கானத."

அப்கான தபண்ிழமைணி, அகான திழமைரிக்க கான ததேசியவளியுறவக் கான தக்கணக்காள்ழமகக்கு ்மிழ் ிபால சிறிச்சிய
கூட்டழமிழமைப்பு ஒத்தழமழப்பழம் விிழமைர்சித்்்கணக்கார்:  "அகான திழமைரிக்க்கணக்காவம் ஏழமனய
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ந்கணக்காடுகளும் ிபால சிறிசப்கணக்காரில் எிழமைத ிழமைக்கழமள கான தக்கணக்கான்றிபால சிறிசப்கணக்காத அழமிழமைதிய்கணக்காக
இருந்தவிட்டு,  இப்ிபால சிறிசப்கணக்காத ்ங்கள் நதொழிலன்களுக்க்கணக்காக ய்கணக்காழ்ப்ப்கணக்காணத்தக்கு

பழமடகான தயடுக்கின்றன.  கடந்் ிழமை்கணக்கா்ம்,  அகான திழமைரிக்க ிழமைற்றும் இதொழிலங்ழமக
கடற்பழமடகள், சம்பந்்னின் ஆ்ரவடன் எிழமைத கடற்பரப்பில் ஒரு கூட்டு

பயிற்சிழமய நடத்தின.  அதேசியவருக்கு அரசியல் ழமகதிகழமள விடு்ழமதொழில
கான தசய்தேசியவதில் ஆர்தேசியவம் இல்ழமதொழில,  அதேசியவரத ிபால சிறிசந்கணக்காக்கம் அரச்கணக்காங்கத்தக்கும்

அகான திழமைரிக்க்கணக்காவக்கும் ிபால சிறிசசழமதேசியவ கான தசய்தேசியவிபால சிறிச்.  ்மிழ் ிபால சிறிச்சிய கூட்டழமிழமைப்பு
எங்கழமள அரசியல் அன்கணக்காழம்கள்கணக்காக்கியுள்ளத.  இந்் கான தக்கணக்காள்ழமகழமய

எதிர்க்கிபால சிறிசதேசியவ ந்கணக்காம் இங்ிபால சிறிசக தேசியவந்தள்ிபால சிறிசள்கணக்காம் என ந்கணக்கான் நிழமனக்கிிபால சிறிசறன்."

ஆர்ப்ப்கணக்காட்டிழமை்கணக்கானத,  ்மிழ் ிபால சிறிச்சிய கூட்டழமிழமைப்பின் தேசியவ்கணக்காஷிங்டன்-ச்கணக்கார்பு
ிழமைற்றும் கான தக்கணக்காழும்பு-ச்கணக்கார்பு கான தக்கணக்காள்ழமககள் பற்றி ிழமைட்டுிழமைன்றி, ்மிழ் ிழமைக்கள்

ிபால சிறிசபரழமதேசியவயின் அழமிழமைப்ப்கணக்காளர்களத கான தக்கணக்காள்ழமககள் மீ்்கணக்கான எதிர்ப்பின்கணக்காலும்
குண்கணக்காம்சப்படுத்்ப்பட்டிருந்்த.  சிங்கள ிழமைற்றும் ்மிழ்

கான த்்கணக்காழிதொழில்கணக்காளர்களுக்கு இழமடிபால சிறிசய கான தபருகிதேசியவரும் ஐக்கிய உணர்ழமதேசியவ
பிளவபடுத்ததேசியவ்ற்கு தேசியவழி ிபால சிறிச்டும் முயற்சிய்கணக்காக,  இர்கணக்காணுதேசியவம்

ழமகப்பற்றிக்கான தக்கணக்காண்டுள்ள,  முன்னர் ்மிழர்களுக்கு கான தச்கணக்காந்்ிழமை்கணக்கான
நிதொழிலத்தில்,  கான தபரும்ப்கணக்கான்ழமிழமை சிங்கள இன உறுப்பினர்கள் கான தபப்பினர்கள் பௌத்்

ிபால சிறிசக்கணக்காயில்கழமள கட்டுவிப்பழம் எதிர்ப்பத சம்பந்்ிழமை்கணக்காக,  ிபால சிறிசபரணியின்
கதேசியவனத்ழம்க் குவிக்க ்மிழ் ிழமைக்கள் ிபால சிறிசபரழமதேசியவ முயற்சித்்த.

ர்கணக்காஜிழமைிபால சிறிசன்கணக்காகரன், ்மிழ் ிபால சிறிச்சிய கூட்டழமிழமைப்பு ிழமைற்றும் ்மிழ் ிழமைக்கள்

ிபால சிறிசபரழமதேசியவ பற்றி கூறுழமகயில், "இரு ிபால சிறிசக்கணக்காஷ்டிகளுக்கும் இழமடிபால சிறிசய எந்்
வித்திய்கணக்காசமும் இல்ழமதொழில.  இரு ்ரப்பினரும் அரச்கணக்காங்கத்தடிபால சிறிசனிபால சிறிசய

இருக்கின்றனர்.  அப்படிகான தயனில் ஏன் அதேசியவர்கள்கணக்கால் அரசியல் ழமகதிகள்
விடு்ழமதொழில கான தசய்ய முடிய்கணக்காத?  ஏன் அதேசியவர்கள்கணக்கால் க்கணக்காண்கணக்காிழமைல்

ிபால சிறிசப்கணக்கானதேசியவர்கள் பற்றிய உண்ழமிழமைகழமள கண்டுபிடிக்க முடியவில்ழமதொழில?
ஏகான தனனில், அதேசியவர்கள் அழம்ச் கான தசய்ய விரும்பவில்ழமதொழில" என்ற்கணக்கார்.

"்மிழ் ிபால சிறிச்சிய கூட்டழமிழமைப்பு உட்பட எந்் அரசியல் கட்சியும்,  ிழமைற்ற

ந்கணக்காடுகளின் மீ்்கணக்கான அகான திழமைரிக்க்கணக்காவின் ிபால சிறிசபரழிவ அரசியல் பற்றி
ிபால சிறிசபசவில்ழமதொழில,  இதொழிலங்ழமகயிதொழில்கணக்கான அ்ன் ்ழமதொழிலயீடு,  அ்னத

நதொழிலன்களுக்க்கணக்கான்்கணக்காகும் ிழமைற்றும் ிழமைற்ற ந்கணக்காடுகழமள ஒத்் அழிவ இங்கும்
உருதேசியவ்கணக்காகக் கூடும்.  ிழமைக்கள் இந்் அபிவிருத்திகழமளப் பற்றி அந்்ளவ

விழிப்புடன் இல்ழமதொழில," என்று அதேசியவர் ிபால சிறிசிழமைலும் கூறின்கணக்கார்.

பஸ் ஓட்டுனர் ஒருதேசியவர்,  ிபால சிறிசச்கணக்காசலிச சிழமைத்ததேசியவக் கட்சி உறுப்பினர்களுடன்
்மிழ் ிபால சிறிச்சியதேசியவ்கணக்கா்த்தின் தேசியவரதொழில்கணக்காற்று ப்கணக்காத்திரம் பற்றி ிபால சிறிசபசுழமகயில்,

ப்கணக்கார்கணக்காளுிழமைன்ற அரசியதொழில்கணக்காிபால சிறிசதொழில்கணக்கா அல்தொழிலத புலிகளின் ஆயு்ப் ிபால சிறிசப்கணக்கார்கணக்காட்ட
அரசியதொழில்கணக்காிபால சிறிசதொழில்கணக்கா இறுதியில் ்மிழ் ிழமைக்களின் ஜனந்கணக்காயக

அபிதொழில்கணக்காழமஷைகழமள நிழமறிபால சிறிசதேசியவற்ற எதவம் கான தசய்ய முடியவில்ழமதொழில
என்பதில் உடன்பட்ட்கணக்கார்.  ்மிழ் ிழமைக்கள் ிபால சிறிசபரழமதேசியவ பற்றி ிபால சிறிசபசும் ிபால சிறிசப்கணக்காத,

இந்் ிபால சிறிசபரணி எங்களத ிபால சிறிசக்கணக்காரிக்ழமககழமள கான ததேசியவன்கான தறடுக்கும் என்ற
நம்பிக்ழமகயில் ந்கணக்கான் இந்் ஆர்ப்ப்கணக்காட்டத்தில் கதொழிலந்தகான தக்கணக்காண்ிபால சிறிசடன்.

நீங்கள் அதேசியவர்கழமளப் பற்றி கூறியத சரிய்கணக்கானிபால சிறிச் என்று ிபால சிறிச்்கணக்கான்றுகிறத.
அதேசியவர்களும் எம்ழமிழமை ஏிழமை்கணக்காற்றுகிற்கணக்கார்கள்," என்ற்கணக்கார்.

ிபால சிறிசபரணியில் ிபால சிறிசச்கணக்காசலிச சிழமைத்ததேசியவக் கட்சி உறுப்பினர்களின் ்ழமதொழிலயீட்ழமட

்மிழ் ிழமைக்கள் ிபால சிறிசபரழமதேசியவ ஏற்ப்கணக்காட்ட்கணக்காளர்கள் கடுழமிழமைய்கணக்காக எதிர்த்்னர்.
தண்டுப் பிரசுரத்ழம் ்மிழ் ிழமைக்கள் ிபால சிறிசபரழமதேசியவ விநிிபால சிறிசய்கணக்காகிக்கவில்ழமதொழில

எனக் கூறி ிபால சிறிசச்கணக்காசலிச சிழமைத்ததேசியவக் கட்சியின் பிரசுரத்ழம் தேசியவ்கணக்காங்க
ிபால சிறிசதேசியவண்ட்கணக்காம் என அழமழப்பு விட்னர்.  அழம் ிபால சிறிசகட்ட கான த்்கணக்காழிதொழில்கணக்காளர்களும்,

இழமளஞர்களும் ிபால சிறிசச்கணக்காசலிச சிழமைத்ததேசியவக் கட்சி உறுப்பினர்கழமளச்
சூழ்ந்தகான தக்கணக்காண்டு ிபால சிறிசிழமைலும் பிரதிகழமள ிழமைற்றதேசியவர்களுக்க்கணக்காகவம்

தேசியவ்கணக்காங்கிக்கான தக்கணக்காண்டனர். 

ிபால சிறிசபரணியில் ஆற்றிய உழமரயில்,  ்மிழ் ிழமைக்கள் ிபால சிறிசபரழமதேசியவயின் இழமண
்ழமதொழிலதேசியவர் விக்ிபால சிறிசனஸ்தேசியவரன்,  சீன்கணக்காவடன் ிபால சிறிசப்கணக்காருக்க்கணக்கான ஒரு களிழமை்கணக்காக

இதொழிலங்ழமகழமய ிழமை்கணக்காற்ற முயலும் அகான திழமைரிக்க ஏக்கணக்காதிபத்தியத்திற்கு ்்கணக்கானும்
்மிழ்த் ிபால சிறிச்சிய கூட்டழமிழமைப்பபும் தேசியவழங்கும் அடிழமிழமைத்்னிழமை்கணக்கான ஆ்ரழமதேசியவ

மூடிிழமைழமறத்்்கணக்கார். "எிழமைத நல்தொழில்கணக்காட்சி அரச்கணக்காங்கம்" ்னத தேசியவ்கணக்காக்குறுதிகழமள
நிழமறிபால சிறிசதேசியவற்றவில்ழமதொழில என தேசியவஞ்சகத்்னிழமை்கணக்காக முழமறப்ப்கணக்காடு கான தசய்் அதேசியவர்,

்மிழ் ிழமைக்கள் மீ்்கணக்கான கான த்்கணக்காடர்ச்சிய்கணக்கான அடக்குமுழமறகளுக்கு சிழமை
கான தப்கணக்காறுப்ழமப கான தக்கணக்காண்டுள்ள ்மிழ் ிபால சிறிச்சியக் கூட்டழமிழமைப்புக்கும்

அரச்கணக்காங்கத்தக்கும் இழமடிபால சிறிசயய்கணக்கான கான தநருக்கிழமை்கணக்கான உறவகள் குறித்த
ிபால சிறிசபசுதேசியவழம் முழுழமிழமைய்கணக்காக ்விர்த்தக்கான தக்கணக்காண்ட்கணக்கார்.

விக்ிபால சிறிசனஸ்தேசியவரன் ய்கணக்காழ்ப்ப்கணக்காணத்தில் இருந்தகான தக்கணக்காண்டு "சர்தேசியவிபால சிறிச்ச

சமூகத்தக்கு"  ிபால சிறிசதேசியவண்டுிபால சிறிசக்கணக்காள் விடுத்் அிபால சிறிச் சிழமையம்,  சிறிிபால சிறிசசன நிய
ிபால சிறிசய்கணக்கார்க்கில் உள்ள ஐ.ந்கணக்கா.  கான தப்கணக்காத சழமபயின் அிழமைர்வில் பங்கு

கான தக்கணக்காண்டிருந்்்கணக்கார்.  சிறிிபால சிறிசசன இதொழிலங்ழமகயில் "ச்கணக்கா்கிழமை்கணக்கான ிழமை்கணக்காற்றங்கள்"
கான தசய்்ழமிழமைக்க்கணக்காக ஐ.ந்கணக்கா.  கான தப்கணக்காதச் கான தசயதொழில்கணக்காளர் ப்கணக்கான் கி-மூன் ிழமைற்றும்

ஐ.ந்கணக்கா.  ிழமைனி் உரிழமிழமைகள் உயர் ஸ்்்கணக்கானிகர் இளதேசியவரசர் கான தசய்ட் ர்கணக்காட்
அல்-ஹஹுழமசன்கணக்காலும் ப்கணக்கார்கணக்காட்டப்பட்ட்கணக்கார்.  ஒப்கணக்காிழமை்கணக்காழமதேசியவ சந்தித்் பின்னர்,

"இதொழிலங்ழமக ிழமைற்றதேசியவர்களுக்கு ஒரு எடுத்தக்க்கணக்காட்ட்கணக்காக உள்ளத,  உ்வி
ிபால சிறிச்ழமதேசியவப்படும்ிபால சிறிசப்கணக்காகான த்ல்தொழில்கணக்காம் அகான திழமைரிக்க்கணக்கா எம்ிபால சிறிசிழமை்கணக்காடு இருக்கும் என்று

ஜன்கணக்காதிபதி ஒப்கணக்காிழமை்கணக்கா கூறின்கணக்கார்."  என சிறிிபால சிறிசசன ஊடகங்களுக்கு
கான த்ரிவித்்்கணக்கார்.
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