
මමෙමෙ ලිපිය ආර. එන.ඒ එනනත වලට සම්බනධය. මමෙය මකකොමරකොරෝනකො සඳහකො මබකොමහකොරෝ දුරට 
භකොවිතකො මව. මකමස මවතත මකකොමරකොරෝනකො සඳහකො මවනත එනනතද පවතින බබැවින ඔමබ 
පප්රමදේශමය ආර.එන.ඒ එනනත භකොවිතකො කරනමන දබැය අපට කිව මනකොහබැක.

අවදි කිරීමම් හදිසි සසංඥාවය. මකකොමරකොරෝනකො එනනත 
ඩ.එන.ඒ වලට බලපපෑම් කරය.

පුද්ගලික අයිතිවවාසිකම කකකරෙහ මවාස ගණනක දදැවදැන්ත තහහංච පදැනවීකමන් පසුව කබවාකහවාහ අය සියල
පුද්ගලික නිදහස සමග නදැවත සවාමවානන ජීවිතයක සඳහවා ආශවාකවන් සිටිති.

ජර්මවාන අධනවාපන හවා පර්කයේෂණ අමවාතන අහංජවා කවාර්ලිකකචෙකකග කපන්වවාදීමට අනව කමය හුකදකම 
වදැඩිදියුණ කරෙමින් පවතින නව එන්නතකට කගනයවාකම කහේතුකවාරෙකයකය.
“ටදැකගස්කචෙවාහ” පුවත්පතට අනව ජර්මවාන රෙජය කම සඳහවා යුකරෙවාහ මිලියන 750 ක පමණ වදැය කිරීමට 
සදැලසුමකරෙ ඇත.
ජර්මවාන රෙජකයේ පප්රධවාන කරුණ පතිත්රිකවාවක පදැහදැදිලිවම කමකස් සඳහන් කව.
උපුටවා ගදැනීමයි; “ ජනතවාවට එන්නතක ලබවා ගත හදැකිව විට කකවාකරෙවාහනවා වසහංගතය අවසන් කව” 
උපුටවා ගදැනීම අවසන්.
කකවාකරෙවාහනවා වසහංගතය අවසන් කිරීකම කමම සුවිකශේෂ අර්ථ දදැකවීම පප්රශේනවාර්තයක මතුකරෙයි.
එන්නත් කලවාබියක වන බිල කගට්ස් නිල වශකයන් පිළිගදැනීමත් සමග රෙජයට වදැඩි බලපපෑමක කළ 
හදැකි ද?
2020 අකපප්රහල 12 වන දින ජර්මවාන රූපවවාහනි නවාලිකවාවක වන ඒ.ආර්.ඩ  විසින් කරෙන ලද සමමුඛ 
සවාකච්ඡවාවකට අනව කගට්ස් හට බිලියන හතකව මුළ කලවාහක ජනගහනයටම කකවාකරෙවාහනවාවට 
එකරෙහව එන්නත් කිරීකම අවශනතවාවක ඇත.
කකකස් කවතත්,කමම කකවාකරෙවාහනවා එන්නත මගින් භයවානක අතුරුඵල 700,000 පමණ අකපේකෂවා කළ
හදැකි බව කගට්ස්ට පවවා සමමුඛ සවාකච්ඡවාවක දී විවවෘතව පිළිගදැනීමට සිදුවිය. 
“සූකරෙ උණ එන්නත ලබවාදීකම වනවාපවාරෙකයන්” පසුව නිදිබරෙවීකම කරෙවාහගය වන නිද්රලව වදැනි 
යථවාතත්ත්වයට පත්කළ කනවාහදැකි භයවානක අතුරුඵල කගන දුන් බව පිළිගත යුතුව පවතින කහයින් 
කමම පුකරෙවාහකතනය තුළින් සපෑහීමකට පත්විය කනවාහදැක.
කකවාකරෙවාහනවා වවරෙස්  වලට එකරෙහව නිපදවවා ඇති නව එන්නත් මගින් ඇති කරෙන ඊටත් වඩවා විශවාල 
අනතුරෙක ගදැන අද අපි ඔබට කමම අවදිමත් කිරීකම හදිසි සහංඥාව තුළින් අනතුරු අඟවන්කන්මුව.
කගට්ස් විසින් දදැනටමත් පුකරෙවාහකථනය කරෙ ඇති භයවානක අතුරුඵල 700,000 වඩවා වදැඩි පප්රමවාණයක 
කමම ආර්.එන්.ඒ එන්නත මගින් සිදුවිය හදැකිය.
කම බව විකශේෂඥයන් විශවාල පිරිසක විසින් සනවාථ කරෙන ලදැකබ අපි එයින් උදවාහරෙණ කදකක පමණක 
කමහ කගනහදැරෙ දකවන්කනමුව.
ආචෙවාර්ය වුලෆ්ගදැන්ග කවවාඩවාර්ග කපනහළ විකශේෂඥකයකි.
වසරෙ ගණනවාවක මහජන කසසෞඛන කදපවාර්තකමන්තුකව පප්රධවානිකයකි,
1994 – 2009 දකවවා ජර්මවාන බුන්කඩස්ටදැගහී එස්.ප.ඩ සවාමවාජිකකයකි.
ජර්මවාන බුන්කඩස්ටදැගහී කසසෞඛනය කමිටුකව දිගුකවාලීන සභවාපතිවරෙකයකි,
“ සූකරෙ උණ විමර්ශන කමිටුකව” ආරෙමභකයවාය.
වවදනවරෙකයක හවා කසසෞඛනය කද්ශපවාලනඥකයක කලස ඔහු කමකස් පවසයි;
කමම එන්නත ලබවාගත් පුද්ගලයවා ජවානමය වශකයන් කවනස් කරෙයි.
ජවාන කවනස් කරෙනලද ශවාක හවා සතුන් ගදැන අපි කලබලවමුව,
එම එන්නත් මගින් දදැන් අපවම ජවානමය වශකයන් කවනස් කිරීමට තීරෙණයකකවාට ඇත.
බිලියන ගණනකව මිනිසුන්ට දදැන් එන්නත ලබවාදීමට සූදවානමව ඇත.
කමය සමපූර්ණකයන්ම වගකීම විරෙහතය.
මට මිනිසුන්ට කීමට ඇත්කත් කමයයි,
ඔකබ දරුවන්ට එන්නත ලබවාදීමට ඉඩ කනවාකදන්න. එතරෙම කකටි කවාලයක තුළ එතරෙම 
කනවාසදැලකිලිමත් කලස නිපදවවා ඇති එන්නතක ඔබද එන්නත් කනවාකරෙන්න. කමය ජවාවවාරෙමකි.
මහවාචෙවාර්ය ආචෙවාර්ය ස්කටෆවාන් කහවාකර්ට්ස් ජර්මවාන විකශේෂඥකයකි.
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2003 – 2004 දකවවා විශේව විදනවාල කරෙවාහහකල එකපන්කඩවාෆ්හී පර්කයේෂණවාත්මක හවා සවායනික 
ඖෂධකවදනය හවා විෂ විදනවාව පිළිබඳ ආයතනකයේ අධනකෂකවරෙකයකි.
2004 සිට ස්වයහං රැකියවාවක නිරෙතකව.
ඔහු නව අර්.එන්.ඒ එන්නත කමකස් පදැහදැදිලිකරෙයි.
නිදහස් ජවානමය ද්රවන කකලින්ම අපකග වසල තුළට නිදහස්කකවාට එමගින් ඊට සමවානව ජවාන 
අපකගම වසල තුළින් පිටපත්කරෙ පප්රතිනිර්මවාණය කරෙයි.
කමයින් පදැහදැදිලිවම අදහස් කරෙන්කන් මිනිසුන්කග ජවාන කවනස් කිරීමකි.
විකශේෂකයන් කමම ජවානමය ද්රවන විසබීජ වසල තුළට පමණක කනවාව ඒවවා ස්තිත්රියකකග ඩිමබ වසල 
කහවාහ පුරුෂයක කග ශුකකවාන වසලවලට උරුමවිය හදැකිබව අදහස් කරෙයි.
නිසදැකවම, එන්නත් නිෂ්පවාදකයින්ද ජවාන කවනස් කිරීකම අවදවානම පිළිබඳව දදැනවත්ව සිටිති. මන්ද 
කමම නව ජවාන එන්නත්වල සවායනික අත්හදවාබදැලීම වලට සහභවාගීවන්නන්කගන් ගර්භනීයන් ඉන්  
වදැළදැකවිය යුතු බව අනිවවාර්කයන්ම දදැනවත් කරෙයි.
මිනිසුන් කකකරෙහ කමම වගකීම විරෙහත “ජවානමය අත්හදවාබදැලීම” සිදුකිරීම කකවාළය වසවා කීකඩවා කිරීමක
වදැනිය. ජවාන ඉහංජිකන්රු පනත මගින් මිනිසුන්කග ජවාන කවනස්කිරීම සවෘජුවම තහනම කනවාකරෙන 
අතරෙ අර්ථ දදැකවීකමදී ඒවවා අත්හදැරෙ අර්ථ දකවයි.
එන්නත් මගින් පුරෙවදැසියන්කග ජීවිත හවා අවයව වලට සිදුවන හවානිය සමබන්ධකයන් වන ඕනපෑම 
වගකීමකින් වනවස්ථවාදවායකයවා විසින් එන්නත් නිෂ්පවාදකයින් නිදහස්කරෙ තිබීම කපරෙ කනවාව විරූ 
කද්ශපවාලන අපකීර්තියකි.
නිගමනය; ජවානමය කමකහයවීම මත පදනමව එන්නතක කිසිකස්ත් වසහංගතය අවසන් කනවාකරෙන 
ඇත, නමුත් නවාටකවාකවාරෙ මවානව වනසනයක ඇති කළ හදැකිය.
ජවානමය වශකයන් කවනස් කරෙනලද ආහවාරෙ සමබන්ධව විවවෘතව පප්රකවාශ කිරීමත් සමඟ ජනගහනකයන්
බහුතරෙයක ඒවවා පප්රතිකකෂ්ප කරෙන ලදැබූහ.
එන්නත් කිරීම මගින් ඔවුන්කග ජවාන සවෘජුවම කවනස්කරෙන බව විවවෘතව හවා විනිවිදභවාවකයන් යුතුව 
දදැනමකදන ලදැබුවකහවාත් තවත් කබවාකහවාහ අය එන්නත් කිරීමට දදැඩිකලස විරුද්ධවන ඇත.
දදැනටමත් රෙතු ඉරෙ අභිබවවා ඇති නමුත් ජනගහනය කිසිකස්ත් සදැක කනවාකරෙයි. මන්ද ජනමවාධන 
කිසිවිකටකත් එන්නත් කිරීම පිළිබඳ විකවචෙනවාත්මකව වවාර්තවා කනවාකරෙන බදැවින්
එබදැවින් තීරෙණවාත්මක පප්රශේනය වනකයේ
කමම ආර්.එන්.ඒ එන්නකතහ ඇති අවදවානම තත්ත්වය පිළිබඳව ජනමවාධන පුළල කලස ජනතවාව 
දදැනවත් කනවාකරෙන්කන් ඇයි?
කමම වගකීම විරෙහත රෙහසනභවාවය හවා සනසවාලීම, ඖෂධ කවළඳදදැන්වීම වලින් ලදැකබන ආදවායම 
නිසවාද?
හතවත් නරෙඹන්කනනි, කමම අධ අවදවානමක සහත “ජවාන එන්නත” පිළිබඳව ජනතවාවට වහවාම 
අනතුරු ඇඟවිය යුතු බවට ඔබ එකඟද?
ජනමවාධන වගකීම විරෙහතව නිහඬව සිටිනවිට සදැක සහත ජනතවාවට අනතුරු අඟවන්කන් කවුද?
ඇත්කත් එක මවාර්ගයක පමණයි.
ඔබට හදැකිතරෙම පිරිසකට දදැනමකදන්න.
එබදැවින් කමම වීඩිකයවාහව අදවාල ලින්ක එක මගින් සමවාජ මවාධනවල කබදවාහදැරීම තුළින් අපකග කමම 
අවධ කිරීකම හදිසි සහංඥාවට ඔබත් සහවාය වන්න.
කම ආකවාරෙකයන්, කකවාකරෙවාහනවා අර්බුදය එන්නතකින් අවසන් කනවාවන ඇත. නමුත් අවදිව පුද්ගලයන් 
තුළින් එය අවසන් කව.

සිට:  kw, str

 මලකොශශ /  සබබැඳ :

Compulsory vaccinations (in German):
https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunk
turpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.youtube.com/watch?v=LoWXXjTdiEI

Bill Gates predicts 700,000 victims from corona vaccination (in German):
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https://www.tagesschau.de/inland/geld-corona-impfstoff-101.html
https://www.youtube.com/watch?v=LoWXXjTdiEI
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9


https://kenfm.de/bill-gates-prognostiziert-700000-opfer-durch-corona-impfung/
https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1

Vaccination damage cases with the swine flu (in German):
https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-
ignoriert-a-1229144.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfung-schweden-entschaedigt-
narkolepsie-patienten-a-1092175.html
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schlafkrankheit-nach-Impfung-Lebenslange-Rente-
231107.html]. 

Dr. Wolfgang Wodarg
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
https://www.youtube.com/watch?v=1YFR13uRolE
https://www.wodarg.com/impfen/

Professor Hockerts
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz
https://vimeo.com/437116241(from min. 33:15)

Commitment of the participants in the clinical trial
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=vaccine&cond=covid-19&draw=2

Genetic Engineering Act 
https://www.gesetze-im-internet.de/gentg/BJNR110800990.html

Vaccine adverse event: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_adverse_event
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__60.html

This may interest you as well:

#Vaccination-en - www.kla.tv/Vaccination-en

#Coronavirus-en - www.kla.tv/Coronavirus-en

Kla.TV – The other news ... free – independent – uncensored ...

è what the media should not keep silent about ...
è Little heard – by the people, for the people! ...
è regular News at www.kla.tv/en

Stay tuned – it’s worth it!

Free subscription to our e-mail newsletter here: www.kla.tv/abo-en

Security advice:

Unfortunately countervoices are being censored and suppressed more and more. As long as 
we don't report according to the ideology and interests of the corporate media, we are 
constantly at risk, that pretexts will be found to shut down or harm Kla.TV.

So join an internet-independent network today! Click here: 

www.kla.tv/vernetzung&lang=en

අවදි කිරීකම හදිසි සහංඥාවයි. කකවාකරෙවාහනවා එන්නත ඩ.එන්.ඒ වලට බලපපෑම කරෙයි. 3 / 4

Online link:  https://www.kla.tv/18537
Published:   18.04.2021  (Original german broadcast published on 29.07.2020)

https://www.kla.tv/vernetzung&lang=en
https://www.kla.tv/abo-en
https://www.kla.tv/en
https://www.kla.tv/Coronavirus-en
https://www.kla.tv/Vaccination-en
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine_adverse_event
https://www.gesetze-im-internet.de/gentg/BJNR110800990.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04283461?term=vaccine&cond=covid-19&draw=2
https://vimeo.com/437116241
https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Hockertz
https://www.wodarg.com/impfen/
https://www.youtube.com/watch?v=1YFR13uRolE
https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schlafkrankheit-nach-Impfung-Lebenslange-Rente-231107.html%5D
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Schlafkrankheit-nach-Impfung-Lebenslange-Rente-231107.html%5D
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfung-schweden-entschaedigt-narkolepsie-patienten-a-1092175.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfung-schweden-entschaedigt-narkolepsie-patienten-a-1092175.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-ignoriert-a-1229144.html
https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/schweinegrippe-impfstoff-pandemrix-risiken-wurden-ignoriert-a-1229144.html
https://www.youtube.com/watch?v=1--c2SBYlMY
https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1
https://kenfm.de/bill-gates-prognostiziert-700000-opfer-durch-corona-impfung/


Licence:    Creative Commons License with Attribution
Spreading and reproducing is endorsed if Kla.TV if reference is made to source. No content may be presented out of context.
The use by state-funded institutions is prohibited without written permission from Kla.TV. Infraction will be legally prosecuted.

අවදි කිරීකම හදිසි සහංඥාවයි. කකවාකරෙවාහනවා එන්නත ඩ.එන්.ඒ වලට බලපපෑම කරෙයි. 4 / 4

Online link:  https://www.kla.tv/18537
Published:   18.04.2021  (Original german broadcast published on 29.07.2020)


