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தமிழக எ�.எ�.ஏ ஒ�வ� இ�தியா ��வ�� உ�ள எ�.எ�.ஏ-�க��� �� உதாரணமாக 

மாறியி��கிறா�. ச�க வைல�தள�களி� ‘ைவர�’ ஆகிவ�� அவ�, ம�ைர ம�திய� ெதா�தி 

தி.�.க எ� எ�.ஏ-வான பி.�.ஆ�.பழனிேவ� தியாகராஜ�. 

 



“தமிழக�ைத� ேச��த இ�த எ�.எ�.ஏ மாதிரி இ��க ேவ��� எ�� உ�க� க�சி 

எ�.எ�.ஏ-�க��� ஏ� உ�தர� ேபாட� �டா�?” எ�� ம.பி, ெதல�கானா, ஆ�திர�, க�நாடக�, 

ெட�லி உ�ளி�ட �தலைம�ச� களிட�� ப�ேவ� க�சி� தைலவ� களிட�� ச�க வைல�தள� 

ெசய� பா�டாள�க� �வி�ட� �ல� ேக�வி எ��பி வ�கிறா�க�. அ�ம��மி�லாம�, “இ�த 

எ�.எ�.ஏ, வட மாநில�தி� இ��தி��தா� நா� ��வ�� பிரபலமாகியி��பா�... உ�கைள� 

ேபா�றவ� இ��பதா� எ�க���� ெப�ைமயாக உ�ள�” எ�� பல�� பாரா��� 

த��கிறா�க�. 

 

அ�ப� எ�ன ெச�தி��கிறா� பழனிேவ� தியாகராஜ�? 

 

நீதி�க�சி நி�வன�களி� ஒ�வ� பி.�.ராஜ�. இவர� ேபர�� ��னா� சபாநாயக� 

பி.�.ஆ�.பழனிேவ� ராஜனி� மக�மான பி.�.ஆ�.பழனிேவ� தியாகராஜ�, தமிழக 

எ�.எ�.ஏ-�களி� வி�தியாசமானவ�. அெமரி�கா வி� ஆசிய� பசிபி� வ�கியி� உய� அதிகாரி 

யாக மாத���� ல�ச�கண�கி� ச�பாதி�� வ�தவ�. தி.�.க தைலவ� �டாலி� அைழ�ததா� 

அரசிய���வ�� ம�ைர ம�திய� ெதா�தியி� ெவ�றிெப�� எ�.எ�.ஏ-வாக��, தி.�.க-வி� 

தகவ� ெதாழி���ப அணியி� ெசயலாளராக�� பணியா�றி வ�கிறா�. அவ�ட� ெந��கி� 

பழ�� அைனவ���� அவ�ைடய ெசய�பா�க� ந�றாக� ெதரி��. 

 

இ�த நிைலயி�, �வி�டரி� அவ� பகி��த ஒ� தகவ�, ைவர� ஆகியி��கிற�. அ�த� தகவைல� 

பா��தவ�க� 2,94,165 ேப�. க���� ெசா�னவ�க� 17,332 ேப�. ைல� ெச�தவ�க� 11,917 

ேப�. ரீ �வீ� ெச�தவ�க� 782 ேப� எ�� எ�ணி�ைக எகிறி�ெகா����கிற�. 

 

இ�ப�றி பி.�.ஆ�.தியாகராஜனிட� ேபசிேனா�. ‘‘��� ரதீ எ�கிறவ� பிரபலமான ேசாஷிய� 

மீ�யா ஆ��வி��. அவ� ஃ�ரீலா�� ப�திரிைகயாளராக�� உ�ளா�. �வி�டரி� இவ��� 

ஃபாேலாய�� அதிக�. ‘ம�க� பிரதிநிதிக�, த�க� ெதா�தி��� ெச��� பணிக� ப�றி ஏ� 

ஆ��ேதா�� அறி�ைகயாக ெவளியி�வதி�ைல... இத�காக� ச�ட� இய�ற ேவ���’ எ�� 



இவ� ேபசிய வீ�ேயாைவ �வி�டரி� எேத�ைசயாக� பா��ேத�. அத��� சில ேப� கவைல�ட� 

பதி� அளி�தி��தா�க�. 

 

நா� எ� ெதா�தி��� ெச��� பணிகைள ஏ�ெகனேவ அறி�ைகயாக ம�க��� 

அளி���ெகா����கிேற�. எனேவ, ‘இைத நா� ெச��ெகா����கிேற�. ஆ���� ஒ� 

ரி�ேபா�� அ�ல... ஆ� மாத�க��� ஒ� ரி�ேபா��ைட ஊடக� �ல� ெவளியி� வ� 

ம��ம�லாம�, எ� ெதா�தியி��ள ஒ�ெவா� வீ���� அைத ேநர�யாக� ேச���� 

வ�கிேற�’ எ�� பதி�ெச�ேத�. 

 

உடேன அவ�, ‘அத�கான ஆதார�ைத� கா���க�’ எ�றா�. கட�த ��� வ�ட�களாக 

ெவளியி��வ�� ெதா�தி ேம�பா��� பணி விவர�க� அட�கிய ஐ�� அறி�ைககைள 

‘அ�ேலா�’ ெச�ேத�. ேத�த� வ�ததா� ஆறாவ� ரி�ேபா�� நி�ைவயி� உ�ள� எ�பைத�� 

ெதரிவி�ேத�. அதி� ஒ�ெவா� வா����� எ�ன ெச�தி��கிேறா�, எ�வள� �பாைய 

எ�ெத�த வித�களி� ெசலவி����கிேறா� எ�பைத விள�கமாக� �றி�பி����கிேற�. அ� 

ம��ம�லாம�, ம�க� எ�னிட� ெகா��த ம��க�மீ� எ�ன நடவ��ைக எ��க�ப���ள�, 

எ�தைன ம��க�மீ� நடவ��ைக எ��க� படாம� இ��கிற� எ�பைத�� ெதரிவி�ேத�. 

அத��� ஆதார� ேக�டா�க�. அைன�ைத�� அ�ேலா� ெச�ேத�. அ�வள�தா�... ��வி� 

�வீ�ைட ஃபாேலா ெச�தவ�க� எ�ேலா�� ெரா�ப மகி��சியாகி, பாரா��� ப�ேவ� 

கெம���கைள� பதி�ெச�ய� ெதாட�கினா�க�. இ�த விஷய� நா� ேத�தலி� 

ேபா��யி��ேபாேத ம�க���� ெகா��த வா���திதா�. ‘நா� ெதா�தி�� எ�ன 

ெச�கிேற� எ�பைத ஒ�ெவா� வீ����� ெதரிவி�ேப�... அதி� ச�ேதக� இ��தா� எ�னிட� 

ேக�வி எ��பலா�’ எ�� அ�ேபா� �றியி��ேத�. இ�த� ெசய�பா�தா� அவ�க��� 

ஆ�ச�யமாக உ�ள�. எ�ப�ேயா இ�தியா ���க ஒ� வழிகா��த���� திராவிட இய�க 

எ�.எ�.ஏ-வி� ெசய�பா� ���தாரணமாக இ��கிற� எ�ப� மகி��சிதா�. இத� ெப�ைம 

அைன��� தி.�.க-���� தளபதி �டாலி���� ேச��’’ எ�றா�. 

 

ெதா�தி ேம�பா�� நிதிைய எ�ப�� ெசல� ெச�தா�க� எ�� எ�த எ�.பி, எ�.எ�.ஏ-�� 

ெசா�வதி�ைல. அ�ப�� ெசா�ல ேவ��ய ச�ட�� இ�ைல. ஆனா�, அைத� ெசா�லேவ��� 



எ�� ச�க ஊடக� ெசய�பா�டாள� ��� த��ைடய �வி�ட� �ல� ஒ� வா�ெக��� நட�தி 

உ��பின�கைள� ேச��� வ�கிறா�. இ�ேபா� அவ�க��� ��மாதிரியாக பழனிேவ� 

தியாகராஜ� உ�ளதா� அைத� கா��ேய, ‘இைத ஏ� ச�டமா�க� �டா�’ எ�� அைன��� 

க�சி� தைலவ�க���� எ�.எ�.ஏ, எ�.பி-�க���� ேகாரி�ைக ைவ�� வ�கிறா�க�. 

 

வட மாநில ம�க� பிரதிநிதிக� தைலைய� பி���� ெகா����கிறா�க�! 

 


