
 

Christoph Hörstel: ශශ
   ලලකකවව සමහ ඝකතන CIA 

 තශසත කළමනකකරණයකට
  ආවවණක වවක වය.

   මකධධ වකරතක වලට අනව, 2019          පකසක ඉරදක ශශ ලලකකවව වබකබමබ පපහකර මකලකවකන අවම වශවයන
 පදගලයන 253    වදවනක මය වගකස 150      කට වවඩ පරසක තවකල ලබක ඇත.   ජරමකන තශසත වවශෂඥ
  කකසවටකබෆ වහකබරසවටල සඳහක,        වනකශකකර වබකබමබ පපහකරවල නයම කකයකතමක කරම සඅයඒ

  සලවධකනවය අතසන දරය.       නමත වලකව පරක කකයකතමක වන වමම CIA   තශසත කළමනකකරණය
    පටපස ඇත සවබබ ඉලකක වමකනවකද? Christoph Hörstel    වග තකවසරව ඔබම බලනන.

    අද වවඩසටහන "Opinion unvarnished"  වපනවනවන "Christoph Hörstel"  වග පපකකශයක. 
Christoph Hörstel   තශසතවකදය පළබඳ වවශෂඥවයක.   ඔහ "Neue Mitte" (  නව මවද)  පකෂවය

   වෆඩරල සභකපත ද වව. 
2019  අවපපබල 21           පකසක ඉරදක ශශ ලලකකවව වබකබමබ පපහකර මකලකවකන අවම වශවයන පදගලයන 253 

    වදවනක මය වගකස තවත 150         වදවනක පමණ තවකල ලබක ඇත බව මකධධ වකරතක කරය. 
           පලල තනකට සහ වහකබටල හතරකට මරකවගන මවවරන වබකබමබකරවන වසන කෂණකව පපහකර
  එලල කරන ලද. 
   තශසත පපහකරය සමබනධවයන බලධකරන,       පපකවදශය රඩකල ඉසලකමය කණඩකයමකට සහ පපකවදශය

  ජහකඩවකදනට වදකස පවරය. 
 වකවස වවතත,        ජරමකන තශසතවකද වවශෂඥ කකසවටකබෆ වහකබරසවටලට එක වදයක පවහවදලය:  ශශ

            ලලකකවව සහ මබතක ද නවසලනතවය සදව සමහ ඝකතන පටපස බටහර ඔතත වසවක සට. 
        ශශ ලලකකවව සමහ ඝකතන සඅයඒ තශසත කළමනකකරණවය සකමකනධ වව. 

Hörstel      ට අනව ඉලකකය ද පවහවදල ය:          එය චනයට ඕනබවට වඩක ළල වනකවමට ශශ ලලකකව සහ
      අවනකත රකජධයන කරන වදශපකලන බලවකවමල ගවන ය. 

       ඊට අමතරව එය ශෂටකචකරවල ගවටම ගවන ය -    වමය මලක ඉලකකය වව. 
            එය ඇමරකකන වදශපකලන වදධකඥ සවමවවල ප හනටලටනවග වශකල කකතවය ද සභධතවවය ගවටම
       යන මල මකතකකකවවන වසතර කර ඇත ආකකරයටම ය. 

           වපකත වශවලෂණයක වහකබ අනතර ඇඟවමක සහ ඒ හක සමකන වදයක ගවන වනකවව,  නමත
වවඩසටහනක,    නධකය පතශයක වසතර කරය:    එය එවස වය යතය. 

 ඇතතටම වමකකකද? 
    වදවන වලකබක සලගපකමවයන පස නවවගනහර-        බටහර ගවටම මකනව වරගයක ආතතවයයන තවබ

  ආකකරය හක සමකනව,         දවන එය ශෂටකචකරවල ඉලකකගත ගවටම හරහක සදවන ඇතවය සවලවක. 
    ලකභ ලබනනන යන ආයධ කරමකනතය,        එක අතකන එහ වකණම වවළඳවපකළ සමකදධමත වන

බවවන. 
  අනක අතට වදශපකලකයනට,  වවවහසට පත,        කමපනයට පත මනසන පවක තමනට රස වස

  වමවහයවය හවක බවවන. 
   ඉලකකය වනවන ඊනයක "   නව වලකබක පළවවල" (NWO)      කරයකතමක කළ හවක වන පරද

     සලසකකතන සහ ආගම සමපරණවයනම අවහකබස කරමය. 
2019  අවපපබල 25           දන සට කකසවටකබෆ වහකබරසවටල වසන කරන ලද ආසනන වශවයන මනතත 10  ක

  තකවසරව දවන බලනන,   ඔහවග මතය අනව,       ශශ ලලකකවව සමහ මනමවරම සඅයඒ තශසත
    කළමනකකරණවය ලකෂණ වනවන මනදවය බලනන. 

Christoph Hörstel:     ශශ ලලකකවව සමහ ඝකතන CIA     තශසත කළමනකකරණයකටආවවණක වවක වය.  
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Christoph Hörstel    වසන කරන ලද වදශනවයන:
"       ඇතත වශවයනම ශශ ලලකකව පළම තවනට පවමවණ." 

 පදගලයන 350        ක සහ ඊට වවඩ පරසක මය වගකස 500      කට වවඩ පරසක තවකල ලබක ඇත.   ඒක මහක
වනකශයක! 

      ඒ ගවන කතක කරනන වවන වදහක නවහව.     එය සඅයඒ තශසත කළමනකකරණවය ලකෂණයක. 
 පපහකරවයන පසවම,          ශශ ලලකකවව වදශපකලනය සහ මකධධ ඒකමතකව නවවත නවවතත කයක සටවය: 

"වමනන,    වවදශකයනට කකඩකවට අත ඇත,  වවදශය බලවතන." 
             භකෂකව සබම වටම වවදශය රහස වසවක පළබඳ බව වකවනකට පවහවදලව උපකලපනය කළ හවක

වය. 
 වකවස වවතත,          වමම කඩක වසතරය අපවග බටහර මකධධ මගන කසවසත ගනවදන වනකකරය. 

SPIEGEL ONLINE         වපනවක වදනවන වමවවන පපහකර වගකතනනට වදශය කණඩකයමවලට ඇත
  අරම පදම වනකහවකයකවය. 

          වකකවහකම උනත වමක වකකටස අටකන සමනවත ඝකතන උතසහයක ගවන ය . 
"  සපගල ඔනලයන"       පපවකතතය පහත සඳහන වද ගවන පවමණල කරය:    එක කණඩකයමක එවවන

    ඝකතන පපයතනයක සඳහක අලත වවඩය,      අවනක කණඩකයම වමවතක කතනවනට එවරහව
    පපචණඩතවය භකවතක කර නවත -   වබබදධයනට එවරහව පමණ. 

10%       ක පමණ වන සළ ජකතන වදක (   කකසතයකන සහ මසලම)   කසවක කරනවන නවත. 
 වපකෂයක නවහව,   පපශන නවහව - අතතවය. 

             ඒවවගම වම කණඩකයම ඇතතටම එවහම පපහකර එලල කරනවන නබ කවවම රහස ඔතත වසවක
            වමකට අත තයනන ඇත කයලක වපළ අතවර කයවනන අවප බටහර වකතය තමය ඒක. 

 කකරණය කමකද? 
      කකරණය නම ශශ ලලකක රජය අකකර වමය. 

  වමය තරණකතමක ය. 
    වවකෂනටනවය ගවඹර රකජධය අතකපතමත ය. (   ගවඹර රකජධය =     ඉතක නතවවරකබධ බලය භකවතක

    කරමන වදශපකලනයට බලපබම කරන කණඩකයම) 
      ලලකකව චනය වදසට ඕනබවට වඩක ගමන කරය. 

 ඇතත වශවයනම,  පපශනය නම:      ඔබ එවට භතවයන පපතචකර දකවමන රජයක,   රකජධ නකයකතවයක
      වම ආකකරවයන පඩනයට පත කරමට අවශධ නම,     දවන එය අනකගතවය ආකකතය ද? 

             චනය සමඟ ඕනබවට වඩක මතශශල වවනත රකජධයනට තශසතවකදය වනකනවතවක බලක සටමට සද ව
තවබද? 

      මම වවනසයලකව ගවන කතක කරනන කවමත නවහව;        එය නදර අනකගතවය ද ඉතක පපතධකෂ මලටර
   පයවරක අවපකෂක කරන අතර. 

"BND" (   ජරමනවය බදධ වසවය),  අහඹ වලස, 2002        ද බකල වවත රකතශ සමකජශකලක පපහකරය සමඟ යම
   සමබනධයක ඇත බව පවහවදලය. 

    ඒක මට වපබදගලකව දරකථනවයන Michael von Wedel කවවක.  ඔහ "  වවකන වවවඩල"  වලස
හවඳනවව,       ඔහවග සවබබ නම මයකල වවකන සටවටස ය.    ඔහ වශෂට වපකතක ලවය: "  ඩය ඇබයචනල".

          ජරමකනවන ද වමහ සමබනධ බව ඉතක පවහවදල බව ඔහ මට පවවසය. 
   වමය ද පදම සහගතය:          ශශ ලලකකවව පපහකර මකලකව දන කහපයකට වපර නවසලනතවය කකයසට

          පලලවය සද ව සමහ ඝකතනයට පළගවනමක වන ඇතවය වහකම කයන ලවවබ. 
         කකරණය නම ඉනදය රහස ඔතත වසවයද අනතර ඇඟවමක කර තබමය. 

   අවසකනවය එය එළයට ආවව,          එවවන පපහකර ගවන තන වතකවක අනතර ඇඟවවය ඉනදය රහස
 ඔතත වසවයය,          නමත අගමවත වකකමසලහ තමකට අනතර ඇඟවමක වනකකළ බව පවහවදලව

  වකකමසලහ පවවසවව ය. 
         ඇතත වශවයනම ඔබට දවන ආරකෂත ඉඟ පපතසථකපනය කරමට සදවන ඇත,    ඒ ගවන පපශනයක

නවත. 
   නමත සයලලටම වඩක ඉහළන.   සරවසන කරනවන වමයය.   වම ජනකධපතවරයක 2018 ඔකවතකබමබර

     මකසවයද වකකමසලහ සමඟ රණඩ ව ඇත. 

Christoph Hörstel:     ශශ ලලකකවව සමහ ඝකතන CIA     තශසත කළමනකකරණයකටආවවණක වවක වය.  
2 / 5

 මකරගගත සමබනධකය: www.kla.tv/20833 |    පපකකශයට පත කරන ලද: 04.12.2021



    දවන ජනකධපත සරවසන ඒක කරනවක.  එහ වතරම:      වමම ආරකෂක උලපත පසව පකෂපකතව
        වකරතක කරනවන කකටද කකර වනවන කකටදවය අප හරයටම වනකදනමද? 

    ජනකධපතවරනය සරත සකතවව පවත (    කරණකකර සටහන කර ගනන:  වකරතකව 2019 සට);  එවට
           වතමන ජනකධපතවරයක සහ වතමන අගමවත එකවනකකට එවරහව තරඟ කරන ඇතවය අනමකන

 කළ හවකය. 
 අවසකන වශවයන,    අපට පවහවදලව කව යතය:       නවසලනතවය කකයසට පලලවය සමහ ඝකතනය

              පටපස බටහර බදධ වසවකවන සටන අතර ශශ ලලකකවව පපහකර මකලකව සහ සමහ ඝකතනය පටපස
  සටනවනද ඔවන ය. 

              ඒ වවගම අප දනනවක වවඩ බලය තවයනවන කකටද සහ වවඩපරම මදල වයදම කරනවන කවද
කයලක. 

 ඒ වවකෂනටනයය. 
    ඒ වවගම අවසකන ඉලකකයත පවහවදලය. 

      ගය සවවර කතක කළකට ඒක ආවයත කයනවක. 
        කකරණය වනවන මහකචකරය සවමවවල හනටලටනවග වමම සපපසදධ කකතය "  ශෂටකචකර ගවටම", 

"  ශෂටකචකර ගවටම",          එය වශවලෂණයක වහකබ අනතර ඇඟවමක වහකබ යමක වනකව වවඩසටහනක
බවය. 

   එය පවමණය යතවත එවලසය! 
Süddeutsche Zeitung (  ජරමන පවතපත)   වතකකනව උපටක දකවය.      වලකව පරක සටන සබම නවවන

      කතනවවකම සහ ආසයකවව සබම තනවන කතනවවකම -  රටවල 21    ක කතනවන වශකල වශවයන
     හලසකවට ලකවන අතර තවත රටවල 17       ක වවනසකමවලට ලකවන බව වතකකනව ලවයසතගත

කරය. 
  ඒක තමය වවවඩ. 

    ඉතන අප දවන වමකකද කරනවන? 
   සයලම මනසනට වබකබමබ දමනන,   ඔවන අතගක දමනන,  නධෂටක අව, ඔව? 

 එතවකකට වමකකකද? 
     පපචණඩතවය වම පපශනය වවනස කරනවන නවහව! 

             සමහර වට තමන කකසතයකනවන යවය කයක ගනනක රටවල දල වශවයන ඔවනවග ඉගවනවම අනව
     හවසවරනවක නම වඩකත වහකඳ වන ඇත. 

         ශශ ලලකකවව වමම පපහකර මකලකවව අපට වදවන ඉලකකයක ද ඇත:      එය චනයට ඕනබවට වඩක සමප
     වනකවන වලස ණයගවත රකජධයට අනතර ඇඟවමක. 

 එවස වනකවවවහකත,        ඊටත වඩක භෂණයක ඇතවය වකවනකට උපකලපනය කළ හවකය.   අපට එය
  නරකෂණය කළ හවකය. 

         ශශ ලලකකවව යම ආකකරයක පකලන වවනසක ඇතත වශවයනම සද වය. 
            ඉසලකමය තශසතවකදය වල වවකවයන මරදනය කරමට සමත ව රකජපකෂ මහතක පසගය රජවය
 පපධකනයක වය.   ඔවන සවබබ මසලමවරනද?       අවනක අය ඒ ගවන සකකචඡක කළ යතය.    අප ඒ ගවන
  සකකචඡක කරනවන නවහව.        වකකවහකමත අපරකධ කකරවයකබ තමන මසලම කයලක හඳනවප එක. 
            රකජපකෂ සය පවල මලධමය වශවයන ද වපකවහකසත කර ඇත බව වපවනනනට තවබ -   එය ඔහට

2015     ජනකධපතවරණවයන පරකජය වමට වහත වය. 
         එවමනම වතමන ජනකධපතවරයකද කයක සටවය රකජපකෂ චනයට හතවත වවඩ බවය.  දවන
       ජනකධපත සරවසනයටවත වදවවන අගමවත වකකමසලහ චනයට හතවත වය. 

  ඒකත කයනන ඕන. 
    වරකය වධකපකත වදකක ඇත අතර,          එක වරකය බද වධකපකතයක සඳහක පමණක ශශ ලලකකවට වඩකලර

 බලයන 1.1  ක ලවවබ. 
     එවවන මල ගණන සහ අගයන සමඟ, Süddeutsche (  ජරමකන පවතපත)     එය ඉතක වහකඳන වසතර

           කර ඇත අතර එය නශචල වදපල වවයලදන සමඟ කවමත බව පවසන බවවන: සථකනය, සථකනය, 
සථකනය. 

 එය පවහවදලය:        ශශ ලලකකවව පහටම ඇදහය වනකහවක තරම වහකඳ ය.  ඇතත වශවයනම:   එවට චනය
      එහ වරකයක බද දමට වශකල මදලක වගවය,    ඒ ගවන පරශනයක නවත! 

Christoph Hörstel:     ශශ ලලකකවව සමහ ඝකතන CIA     තශසත කළමනකකරණයකටආවවණක වවක වය.  
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      අනක වම සලල වලන වමකනවද කරනන පලවන?  පළගනවන නවදද? 
      ඇතත වශවයනම ඔබ වමම ගනවදනව සද කරය,        ඇ තත වශවයනම ඔබට චනය සමඟ වහකඳ
  සබඳතක අවශධ වව,      එය ශශ ලලකකවට නයත වශවයනම සවකභකවකය. 

             එවමනම ශශ ලලකකවට එවවන සබඳතක වසවමට අයතයක වහකබ පපඥවක වනකමවත බව වකවස වහකබ
          මවක පබමට උතසකහ කළවහකත වමහ සටන බටහර අප වමකබඩයන වන ඇත. 

   වදකම හරයටම අවනක පවතතය. 
   එය ඥනවනත වන අතර,        ශශ ලලකකව එවස කරම වඩක යකත සහගත ය. 
          තවද අපට සහතක කළ හවකවක අපවග සබඳතක යහපතව පවතන බව පමණ. 

      තයශසතවකදය සලවධකනය කරම අනවකරයවයනම යහපත සබඳතකවලට පයපතවවරකබධකයක. 
   ආසයකන නවව වවළඳකවමන 80%     ක ශශ ලලකකව පසකර ඉදරයට,    පසපසට සහ පවතතට යය. 

   එය වකතරම රකසකද යත,       එයන රටට මදල උපයක ගත යත අතර,   එවස වනකවවවහකත, 
         නකයකතවවය වමකබඩකම නසක එය තමනවගම මනසන සමඟ රණඩ වය යතය. 

  ඇතතටම වම වවග. 
         චනවය වවදශ වවවළඳ උපකය මකරග සඳහක ශශ ලලකකව අතධවශධ වව. 
        යහපත වදශපකලනය සමනවත වනවන වවනත රටවලට බකධක කරම වනකව,   තනවන පකරශවයනට

             හකනයක වනකවන පරද තමකට වපකදවව ඇත යහපත අරමණ වහකඳන හක දකෂ වලස සමබනධ
කරමය! 

  එය තරණකතමක ය,   එය ඥනවනත පපතපතතයක. 
  අවනක සයලල වකකරයක,   වමම නරවචනයට අනව, සමකවවනන,  වනවටකබ වදශපකලනවය, 

 යවරකබපය වදශපකලනවය,       මම සබම වටම පපධකන වශවයන වකකර අතවඳම!

 සට dd.

මලකශර:

https://de.wikipedia.org/wiki/Bombenanschl%C3%A4ge_in_Sri_Lanka_am_Ostersonntag_2019
https://www.youtube.com/watch?v=B2LfZOxzR3w

    වමය ඔබටත උනනදවක වය හවකය:

---

Kla.TV -   අවනක පපවකතත ...  නදහස -  සවකධන -  වකරණය වනකකළ...

è      මකධධ නහඩ වනකවය යත වද ... 
è    අසනනට ලවබවන සවලපයක -  මනසන වසන,  මනසන සඳහක!...
è පවත: www.kla.tv/si

  රඳ සටනන -  එය වටනවක!

          අපවග ඉලගපස වදදත තවපවල පපවකතත පතශය සඳහක වනකමවල දකයක වම වමතවනන: www.kla.tv/abo-en

 ආරකෂක උපවදස:

 අවකසනකවනත වලස,  පපත -      හඩ වඩකත වකරණය කර මරදනය වකවර.       ආයතනක මකධධවල දකෂටවකදය හක අවශධතක අනව

    අප වකරතක වනකකරන තකක කල, 
    අප නතරම අවදකනමට ලකව සටම,   එම කඩතරකවන කලක.ට.         ව වසක දවමමට වහකබ හකන කරමට ඉඩ ඇත .

      එබවවන අදම අනතරජකලවයන වතකර ජකලයකට සමබනධ වනන!   වමහ කලක කරනන: 

www.kla.tv/vernetzung&lang=en
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බලපතරය:    Creative Commons License with Attribution
       නම වලන වබදක හවරම හක නවවත සවකසම අවශධය!  වකවස වවතත,       එම වතකරතර සනදරභය තළ ඉදරපත වනකකළ යතය. 

            මහජන මදල වලන අරමදල සපයන ආයතන වවඩදර වමසමකන වතකරව භකවතක කරමට ඉඩ වනකවද.      උලලලඝනය කරම සමබනධවයන නඩ පවවරය හවකය.
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