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த .ேத
ேத.b
b.KU
KU ெவc> சXவேதசOTYaG அரSYaG K.Yக#ப-ட ெதdவான ெச*+
[ ஞாfc@Ygழைம, 24 iைல 2011, 11:40.26 AM GMT ]
நைடெபc@ !2Dத உ,kரா-%O ேதXத[^ தlmO ேத%யY b-டைம#ைப அnக ெவc> ெபற'
ெச*ததU oலG தlm மYக, இல8ைக அரSYaG, சXவேதச சoகO+caG ெதdவான ெச*+ைய உரOT'
p^[fqYgறாXக, எU@ அYக-% K.OT,ள அ>Yைகf^ ெதNKYக#ப-.,ளT.
தlmO ேத%ய b-டைம#MU இைண' ெசயலாளqG உO+3கsXவ ேப'சாளqG நாடாtமUற
உ@#Mனqமான SேரV Mேரம'சD+ரனா^ ெவdfட#ப-.,ள அDத அ>Yைகf^ ேமuG
a>#Mட#ப-.,ளதாவT:
'ஐYgய நா.க, சைபwG சXவேதச சoக!G இல8ைக அரS xXYacற8கைள இைழO+qYgறT எனZG, இT HடXபாக
y+யான Kசாரைண ேதைவ எனZG வc$@O+ வqG lக !Ygயமான காலக-டO+ேலேய இOேதXத^ நடDT !2D+qYgறT.
சXவேதச சoகG z.OT வqG இDெநqYக2கd^ இqDT த#$வதcகாக அரS உ,kரா-%O ேதXத^கd^ ெவU@ தlm மYக,
தG பYகG எU@ கா-.வதcகாக# ெபqG பா.ப-டT.
அரச இயD+ரG !{வைதwG களlறYg உ,kரா-%O ேதXதைல ஒq wOதG xல எ+X z}டT. இலவச8கைள அ,d 1%யT.
ேவைலவா*#$கைள வழ8aவதாக ெவc@ வாYa@+கைள அdOதT. ேவ-பாளXகைள எUன Kைல z.Oேத:G வா8க

%ற#$' ெச*+க,
24-07-2011 16:38
ேதXத[^ ெவc>ெபcற த.ேத.b உ@#MனXக,
gdå'%f^ பதKேயcபX - இரா.சGபDதU

!யc%OதT.
அவXகைள அ'S@O+O ேதXத[[qDT Kலக ைவYக !யc%OதT. உளKய^ ~+யான +ைய ஏcப.O+# ÄTமYகைள
வாYகd#M^ கலDTz,ள Kடாம^ த.OதT. வாYகாளXக, ÅT கIZ எ}ெண* ஊc>O தாYaதuG நடO+யT.

24-07-2011 12:41 [

]

ேதXத^ !2Zக, எ^çqைடய க}கைளwG
ஆனா^ ஆைச வாXOைதகைளwG, அ'S@Oத^கைளwG Äq-ப.OதாT தlm மYக, தlmO ேத%யY b-டைம#ைப# ெபqG

+றYக' ெச*T,ளT! - அைம'சX டYளV

ெவc>ெபற' ெச*T,ளனX. அரைசwG அதU தர#MனைரwG ப.É^K அைடய ெச*T,ளனX.

ேதவானDதா

வடYa gழYa இைணDத தமT தாயYகO+^ சகல அ+கார8கtடU b2ய அர%ய^ Sயா-% ேவ}.G எUபேத தlm மYகdU
ÑNYைகயாக உ,ளT. எDத சuைககtYகாZG அ'S@Oத^கtYகாகZG த8க, அர%ய^ அMலாைசைய K-.Y z.Yக

24-07-2011 12:33 [

மா-ÖG எUபைதO தlmO ேத%யY b-டைம#ைப ெவc> ெபற ெச*ததU oலG Å}.G ஒq !ைற

உ,kரா-% மUறO ேதXத^: ேதXத^

]

Mரகடன#ப.O+fqYgறாXக,.

!2Zகைள பாXைவf-ட ஜனா+ப+

தlm மYகdU ஜனநாயக sXவமான ÜXZYa தைல வண8g, இB ேமuG காலG தாmOதாT அர%ய^ ÜXKைன !UைவYக ேவ}.G
எU@ தlmO ேத%யY b-டைம#$ இல8ைக அரைசY ேக-.Yz,gறT.
தlm மYக,, தlmO ேத%யY b-டைம#ைப ெவc>ெபற' ெச*ததU oலG ஐYgய நா.க, சைபfU பNDTைரf^
!UáIய#ப-.,ள அர%U xXYacற8கtYaG மBத உNைம Åற^கtYaG பாரப-சமcற சXவேதச Kசாரைண ேதைவ
எUபைத ஏc@ வIáID+qYgறாXக,.

24-07-2011 10:14 [

]

ஈழO+^ இனYzைல, இதயO+^ இரOதG ைவÑ இயYgய ஈழ#படG

தlm மYகdU இDத ÜX#$Ya ம+#பdOT இல8ைக அரS சXவேதச Kசாரைணைய ஏc@ நைட!ைற#ப.Oத ேவ}.G எU@ தlmO
ேத%யY b-டைம#$ ேக-.Y z,gUறT. தlm மYக, தமT தாயகO+^ àரவமாகZG, SதD+ரமாகZG வாmவதca ஏcற
அர%ய^ ÜXைவ ெபc@Y z,tG வைகf^ இல8ைக அரைச' சXவேதச சoகG HடXDTG வc$@Oத ேவ}.G எU@G தlmO

24-07-2011 08:40 [

ேத%யY b-டைம#$ ேக-.Yz,gறT.

K+ ெவ^ல வாYகdOÉG வ[ தDதாைர

எமT ேவ}.Ñைள ஏc@# ப^ேவ@ அ'S@Oத^கtYaG, ெநqYக2கtYaG மO+fuG வாYa' சாவ2கtYa' சாN சாNயாக'

]

Écக2OÉG….! - SதD+ரU

ெசU@ தlழO ேத%யY b-டைம#$Ya வாYகd#பைத ஒq ேத%யY கடைமயாக âைறேவc> ைவOத தlm மYகtYaY
b-டைம#$ தனT ெநäசG âைறDத நU>கைளO ெதNKOTYz,gறT' எU@ அDத அ>Yைகf^ ேமuG a>#Mட#ப-.,ளT.
%ற#$' க-.ைர
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அெமNYகO தர#MU இD+ய# பயணG
பயணG! உ,kரா-% சைபO
ேதXத^
ேதXத^!- இãவாரG நடDேத>w,ள இர}. !Ygய
âகmZக, - இதய'சD+ரU
[ Saturday, 23-07-2011 16:49:52 ] [


MD+ய 5 ெச*+க,

உலகG

வடYg^ தlm ேத%யY b-டைம#$ 17 சைபகைள
ைக#பc>யT
ைக#பc>யT!

34 Kர^கtடU MறDத அ+சய aழDைத
aழDைத: gUனV
$OதகO+^ இடG ெபcறT

http://www.tamilwin.com/view.php?22Gp7bc3BI24eE29303jQ6dd3QjH20D923e4GLLcb2pG02

]

அெமNYக இராஜா8க +ைணYகள'
ெசயலாளX èலாN gd}டBU இD+ய
Kஜய!G, வடYa gழYg^ நைட ெபcற
உ,kரா-% சைபO ேதXதuG, ஊடக8கைள
âர#Mய ெச*+களாக அைமDT,ளன.
ே மu G ப2Yக
ப2Yக...
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ைக#பc>யT
ைக#பc>யT!

$OதகO+^ இடG ெபcறT

[ Monday, 25-07-2011, 02:50.20 AM ]

[ Monday, 25-07-2011 07:50:25 ]

வடYg^ உ,kரா-%O ேதXத[^
தlmO ேத%யY b-டைம#$ 17
சைபகdU âXவாகOைதY
ைக#பc>யT. la+யான oU@
சைபகைளwG ஐYgய மYக, SதD+ர

gUனV சாதைன எUபT
ெபqைமYaNய KடயG தாU. ஆனா^
இD+யாKU உOதரMரேதசOைத ேசXDத
மìî சYேசனாZYa அT ேவதைன.
ெச
ெ ச*
* + க ைள பப2Y
2Y க
க...

!Uனê வசமாgன.
ே
ேம
ம uG
uG பப2Yக...
2Yக

இD+யா

âலO+uG $லO+uG ஈழO தlழXகdU த.Yக !2யாத
உNைமYகான HடX xரா-டG

தBெதu8கானா ÑN அைனOT க-% எG
எG.எ^
எ^.ஏ
ஏ.Yக,
Yக,
Å}.G ராïனாமா

[ Monday, 25-07-2011, 02:30.34 AM ]

[ Monday, 25-07-2011 07:38:25 ]
ஆD+ராைவ MNOT தBமாâலG
அைமYக ÑN ெதu8கானாைவ
ேசXDத அைனOT க-% எG.எ^.ஏ.Yக,
%ல நா-கtYa !U$ ராïனாமா
ெச*தனX.

எ8க, ÅT %8கள இனெவ> அரS
அடYa!ைறைய க-டKmOT K-. எG
இனOைத ëைறயா2ய கணO+^ தாU
ஈழO தlழXகdU SதD+ர# xரா-டG
ஆரGMYக ேவ}2ய ேதைவ
உqவானT.

ெச
ெ ச*
* + க ைள பப2Y
2Y க
க...

ே
ேம
ம uG
uG பப2Yக...
2Yக

[ Monday, 25-07-2011, 02:13.28 AM ]
தlmO ேத%யY b-டைம#MனX தாU
த8கdU ஏக Mர+â+க, என வடYa
மYக, இDத உ,kரா-% சைபO
ேதXத^கdU oலG ஆêO தரமாக !{
உலகOTYaG பைறசாc>w,ளனX.

கேணசU $வேனVவN

கZதG காGX காயG ÜKரl^ைல இU@ களlற8aவாX
களlற8aவாX:
ேமலாளX அB_O சZON

M

கரெவ-2 கரணவா*

வா

மாB#பா*

[ Monday, 25-07-2011 08:19:25 ]

+

25 iைல 2011

களOத.#$ ெச*wG xT காயG ப-ட
கZதG காGX காயG ÜKரமானT
இ^ைல எU@G அதனா^ அவX இU@
களlற8aவாX எU@G இD+ய gNYகஅê ேமலாளX அB_O சZON

வடமரா-%f^ தlழரSY க-%f^ x-2f-ட
கணவ:G மைனKwG ெவc>

ெச
ெ ச*
* + க ைள பப2Y
2Y க
க...

HIJ-பG
ba, #ளV ந}பXகைள தைட ெச*வதca
[ Monday, 25-07-2011 07:21:25 ]

[ Monday, 25-07-2011, 02:01.05 AM ]
நடDT !2Dத உ,kரா-% மUறO
ேதXத[^ வடமரா-%f^ இqேவ@
சைபகd^ தlழரSY க-% சாXM^
x-2f-ட கணவ:G மைனKwG
ெவc> ெபc@,ளனX.
ே
ேம
ம uG
uG பப2Yக...
2Yக

ேபV$Yைக கா-2uG ba, MளV
சoக இைணயதளG உப3க#ப.Oத
lகZG Sலபமாக உ,ளT.
ெச
ெ ச*
* + க ைள பப2Y
2Y க
க...

%Bமா

[ Monday, 25-07-2011, 01:32.27 AM ]
z{GM^ ேநc@ நைடெபcற மைறDத
!Uனா, y+யரசX அனDO
பாலg-ணNU âைனZ# ேபqைரf^
pcÄIவாc>ய !Uனா,
ஜனா+ப+ சD+Nகா aமாரT8க
உைரfU இ@+Yக-டO+U xT க} கல8gயTடU
த{த{Oத aர[^ உைரயாc>னாX.

ெப

கDைதயா S#MரமêயG

M

ஒமDைத நாGபUaளG

வா

வZBயா +qநாவcaளG

+

24 iைல 2011

அகாலமரணG
ெப

ராமதாV சாரதா

M

மqத8ேகê

வா

`்மB Bielefeld

+

24 iைல 2011

மரண அ>KOத^

தlழா^ ~மாZYa gைடOத வா*#$
இல8ைகfU zைலYகளG காíd a>OT
KசாNOதxT க}கல8gய சD+Nகா

மரண அ>KOத^

ெதNKOT,ளாX.

இãவா@ $+ய இடTசாN !UனêfU தைலவX கலாâ+
KYgரமபாa கqணார-ன ெதNKOதாX.
ே
ேம
ம uG
uG பப2Yக...
2Yக

மரண அ>KOத^
ெப

Kைளயா-.
தlழXகdU ஏக# Mர+â+க,
த .ேத
ேத.b-டைம#MனXதாU
b-டைம#MனXதாU! ேதXத^ இதைனேய
â_MOT,ளT - KYgரமபாa

அ>KOத^க,

[ Monday, 25-07-2011 08:09:25 ]
ராG MYசXV சாXM^ தயாN#பாளX
ñYடX K.ராமதாV தயாN#M^,
நாயகU பரO - நாயg ~மா க[8க^
இqவNU ந2#M^ ”wவU wவ+”
KைரK^ ெவdவர உ,ளT.
ெச
ெ ச*
* + க ைள பப2Y
2Y க
க...

ே
ேம
ம uG
uG பப2Yக...
2Yக

ெப

இராய#$ அமலநாயகG

M

!^ைலOÜZ ெச^வ$ரG

வா

MராUV Saint Deins

+

24 iைல 2011

மரண அ>KOத^
ெப

கனகர-ணG ல-Sl

M

ேவலைண ேமca

வா

ந^òX

+

24 iைல 2011

மரண அ>KOத^
ெப

Kஜயெர-ணG த8க#ÄUனாU

M

சGsX

வா

gdெவ-2, ல}டU

+

24 iைல 2011

மரண அ>KOத^
ெப

தG$ நடராஜா

M

Åசாைல

வா

சாவக'ேசN ச8கOதாைன

+

23 iைல 2011

மரண அ>KOத^
ெப

http://www.tamilwin.com/view.php?22Gp7bc3BI24eE29303jQ6dd3QjH20D923e4GLLcb2pG02

அqள#$ அமலதாV
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M

யாm ராேஜD+ரா1+

வா

S}ணாகG

+

23 iைல 2011

மரண அ>KOத^
ெப

சcaணG இராஜல-Sl

M

யாm STமைல
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