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ARCHE müttəfiqləri və BMT-ni çağırır
Hökumətin qaldırılması Dr. Angela Merkel
Almaniyada Əsas Qanununun həyata keçirilməsini təmin edin
2020-04-24

ARCHE: "Allaha güvənirik!" Şəkil: Heiderose Manthey.
.
Şərab press hamlet. Son 20 ildə ARCHE¹ Almaniyada “Almaniyada Uşaq Soyğunçuluğu [Təkcə 
Yoxdur” - Valideyn-Uşağın Özgəninkiliyi - Valideyn Özgəninkiləşdirmə Sindromu ", qısaldılmış 
uşaq - ARCHE, qurbanlar, yardım təşkilatları (QHT), elm adamları və mütəxəssislər üçün dünya 
miqyasında bir şəbəkə platforması qurdu. Avropa Parlamentinin Müraciətlər Komitəsinin hesabatını
apardı, ARCHE və hesabatlarını apardı. IAoHRD, bir neçə ay ərzində BMT-dəki, ARCHE'nin 
Federal Alman Hüquq Məsələləri və İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinə verdiyi 
orijinal nitqini hazırladı və nəşr etdi, Almaniyanın Kanslerinə bir neçə məktub hazırladı. Angela 
Merkel və hərəkət etməsini istədi, ARCHE, ABŞ Prezidenti Donald J. Trump-a və onları göndərən 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir V. Putinə kömək çağırışı hazırladı, göndərdi və 
yayımladı SOS, bütün ölkələrə, Çinə və Yaponiyaya köməyə çağırır və təkcə Almaniyada deyil, 
insan hüquqlarının pozulmasına dair ictimai sübutlar təqdim etdi.

ARCHE indi açıqlama verir
dünya ictimaiyyətinə.

.
Bu zaman ARCHE yalnız müttəfiqləri çağırmaq məcburiyyətindədir,
beləliklə birlikdə işləyə bilmək və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatı və orada saxlanılan 
dəlillərlə
Almaniyada hökuməti devirmək.

İnsan hüquqları ilə əlaqəli cinayətin sübutları
Uşaq - eke - pas, "Almaniyada uşaq soyğunçuluğu [nəinki]
iki dəfə uzadılmış QƏRAR 2C 209/15 ilə
və ARCHE və IAoHRD ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İşgəncələr və digər qəddar, qeyri-insani 
və ya alçaldıcı rəftar və cəzalar (CIDTP) üzrə Xüsusi Məruzəçisinə hesabat verməklə.

Merkelin cinayətkar hökuməti işdən kənarlaşdırılmalıdır.

Müttəfiqlər Almaniyaya müdaxilə etməlidirlər və
qanun və qaydalar üçün,
əsas hüquqlara uyğunluğunun verilməsinə görə,
Almaniyada vətəndaşların azadlığı və bütövlüyü üçün
qayğı göstərmək.

Merkel hökuməti səhlənkar və əskik idi
illərlə qəsdən insanlara böyük ziyan vurmuşdur
- biliyə baxmayaraq!
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ARCHE-nin nəzərində bu müharibə cinayətidir
öz əhalisinə qarşı
və hakimiyyət bu hökumətdən uzaqlaşdırılmalıdır.
.
Kansler Merkel getməli və etdiyi cinayətlərə görə cavabdeh olmalıdır!
.
Merkel Almaniyada uşaqları oğurlamaqda (nəinki) - valideyn-uşağın özgəninkiləşdirilməsi - 
valideynlərin özgəninkiləşdirmə sindromu, yəni köklənmə, özgəninkiləşdirmə və zərər, uşaqları 
aciz vəziyyətdə tərk etməkdə - yəni valideynlərsiz, ailəniz olmadan qaçırmaqda ittiham olunur.
.
"§ 234 insan soyğunu.
(1) Başqa bir şəxsi zorla ələ keçirmək, həssas bir pisliklə hədələmək və ya köməksiz vəziyyətdə 
dayandırmaq və ya xaricdə hərbi və ya hərbi obyektdə xidmət etmək üçün hiylə işlətməklə ələ 
keçirən hər kəs bir ildən on ilədək həbs cəzasına məhkum edilir. İllər cəzalandırıldı.
(2) Az ağır hallarda, cəza altı aydan beş ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə cəzasıdır. "

.
TƏKLİFİN QLOBAL ZƏNGİ
.
ARCHE-nin müttəfiqlərə və BMT-yə göndərdiyi bu tələb, bu elana qlobal çağırışı aydın şəkildə 
göstərmək üçün Google tərcüməçiləri tərəfindən aşağıdakı 108 dilə tərcümə edilmişdir:

*
Bu çağırışla, ARCHE Almaniyada mövcud insan hüquqları cinayətlərindən olan uşaq soyğunçuluğu
barədə məlumat vermək imkanlarını tükəndirdi (təkcə deyil) - valideyn-uşağa özgəninkiləşdirmə - 
valideyn, özgəninkiləşdirmə sindromu federal, Avropa və dünya səviyyəsində. Baş verən insan 
haqları cinayətinin sübutları verildi və müttəfiqlərin və digər hökumətlərin müdaxiləsi ilə bağlı 
müraciətlər alındı.
.
Xahiş edirəm addım atın!

.

.

.

EHeiderose Manthey, 8 və 11 yaşlarında oğurladığı və bu günə qədər kütləvi şəkildə 
kənarlaşdırıldığı oğulları axtarmaq üçün ARCHE qurdu. 
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