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ARCHE-      -ն հրավիրում է Դաշնակիցներին ևՄԱԿ ին
  Dr.  Կառավարության հեռացումը ԱնգելաՄերկել

   Ապահովել հիմնական օրենքը Գերմանիայում
2020-04-24

ARCHE. «    »:   Heiderose Manthey:Մենք հավատում ենք Աստծուն Լուսանկարը ՝
.

  :  20   ARCHE¹–        Գինու մամլո Համլետ Անցած տարիների ընթացքում ը բազմաթիվ զեկույցներ է ունեցել Գերմանիայից և
   ,        ,    բազմաթիվ այլ երկրներից զոհերի անհատների ճակատագրերի և մահվան դեպքերի վերաբերյալ ՝ դաշնային եվրոպական ևամբողջ
,  «   [  ]      ` -աշխարհում կապված Մարդու թալան ոչ միայն Գերմանիայում մարդու իրավունքների հանցագործության հետ կապված ծնող

  - :   », -   , ARCHE-  երեխա օտարումը ծնողական Օտարացման համախտանիշ կարճաժամկետ մանկավարժական հիմնադրամ ն
  ,   ( - ),      ստեղծել է զոհերի օգնության կազմակերպությունների ՀԿ ների գիտնականների և փորձագետների համաշխարհային ցանցային

:    -  -          պլատֆորմ Միավորված ազգերի կազմակերպության ՄԻԵԴ ը ՄԱԿ ի մի քանի ամիսների ընթացքում ձևակերպել և հրապարակել է
ARCHE-           ի բնօրինակի ելույթը Գերմանիայի Դաշնային օրենսդրության իրավական և սպառողների պաշտպանության

,        .      , ARCHE-հանձնաժողովին մի քանի նամակ է պատրաստել Գերմանիայի կանցլեր դոկտ ԱնգելաՄերկելը և խնդրեց իրեն գործել
 ,          J..    ն ձևակերպեց ուղարկեց և հրապարակեց օգնության կոչը Միացյալ Նահանգների Նախագահ Դոնալդ Թրամփին ևՌուսաստանի

   ,    SOS-      ,  Դաշնության ՆախագահՎլադիմիր Պուտինին ով նրանց ուղարկեց ը օգնություն է կանչում բոլոր երկրներին Չինաստանին
 Japan ,          և ապոնիային ինչպես նաևտրամադրել է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանցագործության հանցագործության

    :հասարակական ապացույցներ ոչ միայն Գերմանիայում

ARCHE-       ն այժմ հանդես է գալիս իր հայտարարությամբ
 :համաշխարհային հանրությանը

.
   ARCHE-      ,Այս պահի դրությամբ ը պետք է միայն հրավիրի Դաշնակիցներին

      -      որպեսզի նրանք կարողանան աշխատել միասին ևՄԱԿ ի գիտելիքներով ևայնտեղ պահվող ապացույցներով
  :կառավարությունը գանձել Գերմանիայում

    Կատարված մարդու իրավունքների հանցագործության ապացույցը
«   [  ]  - -   -   »,   Երեխայի կողոպուտը ոչ միայն Գերմանիայում ծնող երեխայի օտարացում Ծնողների օտարման համախտանիշ որը կոչվում
  - eke - pas,է երեխա

   2C 209/15կրկնակի երկարաձգված ԲԱՆԱՁԵՎ
 ARCHE-   IAoHRD-          , և ի և ի հետՄիավորված ազգերի կազմակերպության կողմից Խոշտանգումների ևայլ դաժան

          :անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի մասին հատուկ զեկուցողին զեկուցելու վերաբերյալ

       :Մերկելի հանցավոր կառավարությունը պետք է դուրս գա բիզնեսից

     Դաշնակիցները պետք է միջամտեն Գերմանիայում և
   ,օրենքի և կարգի համար

    ,հիմնարար իրավունքներին համապատասխանություն տրամադրելու համար
     Գերմանիայում քաղաքացիների ազատության ևամբողջականության համար

 :հոգ տանել

     Մերկելի կառավարությունը անփույթ և պակաս էր
        տարիներ շարունակ միտումնավոր կերպով մեծ վնաս է հասցրել ժողովրդին

-  :չնայած գիտելիքներին
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ARCHE-       ի կարծիքով ՝ սապատերազմական հանցագործություն է
  ընդդեմ սեփական բնակչության

      :և իշխանությունը պետք է հեռացվի այս կառավարությունից
.

          :Կանցլեր Մերկելը պետք է գնաևպատասխանատվության ենթարկվի իր հանցագործությունների համար
.

     [  ]   ` -   -   Մերկելը մեղադրվում է Գերմանիայում երեխաների ոչ միայն առևանգման մեջ ծնող երեխա օտարացում ծնողների օտարման
,    ,    ,     համախտանիշ այսինքն ՝ արմատախիլ անելու օտարման և վնաս պատճառելու անօգնական իրավիճակում երեխաներին թողնելու

, `  ,  :մեջ այսինքն առանց ծնողների առանց ընտանիքի
.
«§ 234  :մարդու կողոպուտ
(1) ,             ,  Յուրաքանչյուրը ով բռնաբարում է մեկ այլ անձի ՝ սպառնալով նրանց զգայուն չարիքով կամ խորամանկությամբ որպեսզի

            կարողանա նրանց անօգնական իրավիճակում կասեցնել կամ արտասահմանում ծառայել ռազմական կամ ռազմական նման
,       :հաստատությունում դատապարտվում է մեկ տարվաազատազրկման Տարիներ պատժվեցին

(2)              »:Ավելի քիչ ծանր դեպքերում պատիժը կրում է վեց ամսից հինգ տարի ժամկետով ազատազրկում

.
  ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆԳԼՈԲԱԼ ՓՈՍՏ

.
ARCHE-    -     Google-       ից դաշնակիցներին ևՄԱԿ ին ուղղված այս խնդրանքը ի թարգմանիչների միջոցով թարգմանվել է հետևյալ
108  `       .լեզուներով այս հռչակագրի գլոբալ կոչը հստակ պատկերացնելու համար

*
  ARCHE-           Այս կոչով ն սպառել է իր հնարավորությունները զեկուցելու Գերմանիայում մարդու իրավունքների հանցագործության

   [  ]  ` -   -   ` , ներկայիս գողության մասին ոչ միայն Գերմանիայում ծնող երեխա օտարացում ծնողների օտարման համախտանիշ դաշնային
   :         , եվրոպական ևամբողջ աշխարհում Տեղի ունեցած մարդու իրավունքների հանցագործության մասին ապացույցները տրամադրվել են

         :և ստացվել են Դաշնակիցների ևայլ կառավարությունների կողմից միջամտության խնդրանքներ
.

  :Խնդրում ենք քայլել

.

.

.

¹    ARCHE-     ,     8-  11  Հեյդերոզե Մանթեյը հիմնադրեց ն ՝ որոնելով իր որդիներին որոնք գողացել էին իրենից ից տարեկան
       :հասակում և որոնք մինչ օրս զանգվածաբար օտարվել են

ARCHE- n hravirum e Dashnakits’nerin yev MAK-in Karravarut’yan herrats’umy Dr. Angela 
Merkel Apahovel himnakan orenk’y Germaniayum 2020-04-24 ARCHE. «Menk’ havatum yenk’ 
Asttsun»: Lusankary  Heiderose Manthey: . Ginu mamlo Hamlet: Ants’ats 20 tarineri ynt’ats’k’um ՝
ARCHE¹– y bazmat’iv zekuyts’ner e unets’el Germaniayits’ yev bazmat’iv ayl yerkrnerits’ zoheri, 
anhatneri chakatagreri yev mahvan depk’eri veraberyal  dashnayin, yevropakan yev amboghj ՝
ashkharhum, kapvats «Mardu t’alan [voch’ miayn] Germaniayum mardu iravunk’neri 
hants’agortsut’yan het kapvats` tsnogh-yerekha otarumy - tsnoghakan: Otarats’man hamakhtanish 
», - karchazhamket mankavarzhakan himnadram, ARCHE- n steghtsel e zoheri, ognut’yan 
kazmakerput’yunneri (HK-neri), gitnakanneri yev p’vordzagetneri hamashkharhayin ts’ants’ayin 
platform: Miavorvats azgeri kazmakerput’yan MIYED-y MAK-i mi k’ani amisneri ynt’ats’k’um 
dzevakerpel yev hraparakel e ARCHE- i bnorinaki yeluyt’y Germaniayi Dashnayin orensdrut’yan 
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iravakan yev sparroghneri pashtpanut’yan handznazhoghovin, mi k’ani namak e patrastel 
Germaniayi kants’ler dokt. Angela Merkely yev khndrets’ iren gortsel, ARCHE- n dzevakerpets’, 
ugharkets’ yev hraparakets’ ognut’yan koch’y Miats’yal Nahangneri Nakhagah Donald J.. 
T’ramp’in yev Rrusastani Dashnut’yan Nakhagah Vladimir Putinin, ov nrants’ ugharkets’ SOS- y 
ognut’yun e kanch’um bolor yerkrnerin, Ch’inastanin yev Japanaponiayin, inch’pes nayev 
tramadrel e mardu iravunk’neri pashtpanut’yan hants’agortsut’yan hants’agortsut’yan hasarakakan 
apats’uyts’ner voch’ miayn Germaniayum: ARCHE- n ayzhm handes e galis ir haytararut’yamb 
hamashkharhayin hanrut’yany: . Ays pahi drut’yamb ARCHE- y petk’ e miayn hraviri 
Dashnakits’nerin, vorpeszi nrank’ karoghanan ashkhatel miasin yev MAK-i gitelik’nerov yev 
ayntegh pahvogh apats’uyts’nerov karravarut’yuny gandzel Germaniayum: Katarvats mardu 
iravunk’neri hants’agortsut’yan apats’uyts’y «Yerekhayi koghoputy [voch’ miayn] Germaniayum - 
tsnogh-yerekhayi otarats’um - Tsnoghneri otarman hamakhtanish», vory koch’vum e yerekha - eke -
pas, krknaki yerkaradzgvats BANADZEV 2C 209/15 yev ARCHE- i yev IAoHRD- i het 
Miavorvats azgeri kazmakerput’yan koghmits’ Khoshtangumneri yev ayl dazhan, anmardkayin kam
nvastats’nogh verabermunk’i kam patzhi masin hatuk zekuts’voghin zekuts’elu veraberyal: Merkeli 
hants’avor karravarut’yuny petk’ e durs ga biznesits’: Dashnakits’nery petk’ e mijamten 
Germaniayum yev orenk’i yev kargi hamar, himnarar iravunk’nerin hamapataskhanut’yun 
tramadrelu hamar, Germaniayum k’aghak’ats’ineri azatut’yan yev amboghjakanut’yan hamar hog 
tanel: Merkeli karravarut’yuny anp’uyt’ yev pakas er tariner sharunak mitumnavor kerpov mets 
vnas e hasts’rel zhoghovrdin - ch’nayats gitelik’nerin: ARCHE- i kartsik’ov  sa paterazmakan ՝
hants’agortsut’yun e ynddem sep’akan bnakch’ut’yan yev ishkhanut’yuny petk’ e herrats’vi ays 
karravarut’yunits’: . Kants’ler Merkely petk’ e gna yev pataskhanatvut’yan yent’arkvi ir 
hants’agortsut’yunneri hamar: . Merkely meghadrvum e Germaniayum yerekhaneri [voch’ miayn] 
arrevangman mej `tsnogh-yerekha otarats’um - tsnoghneri otarman hamakhtanish, aysink’n  ՝
armatakhil anelu, otarman yev vnas patcharrelu, anognakan iravichakum yerekhanerin t’voghnelu 
mej, aysink’n` arrants’ tsnoghneri, arrants’ yntanik’i: . «§ 234 mardu koghoput: (1) 
Yurak’anch’yury, ov brrnabarum e mek ayl andzi  sparrnalov nrants’ zgayun ch’arik’ov kam ՝
khoramankut’yamb, vorpeszi karoghana nrants’ anognakan iravichakum kasets’nel kam 
artasahmanum tsarrayel rrazmakan kam rrazmakan nman hastatut’yunum, datapartvum e mek tarva 
azatazrkman Tariner patzhvets’in: (2) Aveli k’ich’ tsanr depk’erum patizhy krum e vets’ amsits’ hing
tari zhamketov azatazrkum »: . HAMASHKHARHAYIN GLOBAL P’VOST . ARCHE- its’ 
dashnakits’nerin yev MAK-in ughghvats ays khndrank’y Google- i t’argmanich’neri mijots’ov 
t’argmanvel e hetevyal 108 lezunerov `ays hrrch’akagri global koch’y hstak patkerats’nelu hamar. * 
Ays koch’ov ARCHE- n sparrel e ir hnaravorut’yunnery zekuts’elu Germaniayum mardu 
iravunk’neri hants’agortsut’yan nerkayis goghut’yan masin [voch’ miayn] Germaniayum `tsnogh-
yerekha otarats’um - tsnoghneri otarman hamakhtanish` dashnayin, yevropakan yev amboghj 
ashkharhum: Teghi unets’ats mardu iravunk’neri hants’agortsut’yan masin apats’uyts’nery 
tramadrvel yen, yev stats’vel yen Dashnakits’neri yev ayl karravarut’yunneri koghmits’ 
mijamtut’yan khndrank’ner: . Khndrum yenk’ k’aylel: . . . ¹ Heyderoze Mant’eyy himnadrets’ 
ARCHE- n  voronelov ir vordinerin, voronk’ goghats’el ein irenits’ 8-its’ 11 tarekan hasakum yev ՝
voronk’ minch’ ors zangvatsabar otarvel yen:
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