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ARCHE     მოუწოდებსმოკავშირეებსადა გაეროსაღმშენებლობას
 Dr.  შეცვალეთ ანგელა მერკელი

    უზრუნველყოსძირითადიკანონისშესრულება გერმანიაში
2020-04-24

ARCHE: "   !" :  .ჩვენღმერთსვენდობით ფოტო ჰაიდეროზმანტეჰი
.
Keltern-Weiler.  20  , ARCHE¹–      გასული წლისგანმავლობაში მუწოდაგერმანიიდანდა მრავალისხვა

 ,     ,    ქვეყნისმსხვერპლთა მარტოხელაბედებისდადაღუპვებისმსხვერპლთა მარტოხელაბედებისდა
   ,     , დაღუპულთამსხვერპლთაშესახებფედერალური ევროპულიდამსოფლიოსუამრავი ანგარიში

    "Kinderraub [   ) - ადამიანისუფლებებისდარღვევასთანდაკავშირებით არა მხოლოდგერმანიაში
- - "   ”,  -   , მშობელი ბავშვი მშობელი გასხვისებისსინდრომი მოკლედ არარისგამოქვეყნებული

 , ARCHE–   , ,  გამოქვეყნებულიქნა მადააწესადაზარალებულთა დაზარალებულთა კეთილდღეობის
 (  ),     , ასოციაციების არასამთავრობოორგანიზაციების მეცნიერთადა ექსპერტთამსოფლიოქსელი

   ,   ARCH IAoHRD-   ევროპულიპარლამენტისპეტიციისმოხსენებამდე რომელიცჩატარდა სადა
    ,    ARCHE-   გაეროსმეშვეობითრამდენიმეთვისგანმავლობაში ჩამოაყალიბადა გამოაქვეყნა სდა

        გერმანიისფედერალურისამართლისადა მომხმარებელთაუფლებებისკომიტეტისორიგინალური
,      , Dr.    გამოსვლა დაასრულარამდენიმერეგისტრაციადა გერმანიისკანცლერი ანგელა მერკელმადა

 , ARCHE–  ,       ვაჭრობა მოითხოვა მჩამოაყალიბა გაგზავნადა გამოაქვეყნადახმარებისზარი ამერიკის
    .      შეერთებულიშტატებისპრეზიდენტსდონალდჯ ტრამპსდარუსეთისფედერაციისპრეზიდენტს

 .   SOS-Hilferufe-  ,   ,  ვლადიმერპუტინს ყველა ქვეყანაში სდახარჯვისას ჩინეთშიდა იაპონიაში და
       სრულადგამოაქვეყნა მტკიცებულებები არამარტოგერმანიაში ადამიანისუფლებებისდამნაშავეების

  -  - .გატაცებისშესახებ თუნდაც მხოლოდ

, ARCHE   ახლავე ხელმძღვანელობსთქვენსგანცხადებას
 .მსოფლიორეპუტაცია

.
 , ARCHE     ,ამთანამდებობაზე რჩება ერთადერთიმოკავშირეჰერბიზურისმოწოდება

      ისინი ამას აზიარებენგაეროსცოდნასადა მტკიცებულებებს
 .მთავრობა გერმანიაში

    ჩადენილი ადამიანისუფლებებისდარღვევისმტკიცებულება
"  [ ]  -   -   ", ქინდრაუბი არამარტო გერმანიაში მშობელთაგაუცხოება მშობელთაგაუცხოებისსინდრომი

 -  -  ,ბავშვი ეკე ახლახანდაასახელა
   2C 209/15ორჯერგახანგრძლივებულირეზოლუცია

 ARCHE–   IAoHRD–         , და სდა სდა გაეროსსპეციალურიწამომადგენელიწამებისადა სხვა სასტიკი
       (CIDTP),   არაადამიანური ანსერიოზულიმოპყრობის ანსასჯელისშესახებ გაეროსორგანიზაციის

.მოხსენებით

     .მერკელისმყიფემთავრობამუნდადააწესა ხელნაკეთობა

   მოკავშირეებსგერმანიაში ჩარევა მოუწიათ
  ,კანონისადაწესრიგისთვის

   ,ფუნდამენტურიუფლებისშინაარსისგარანტირებისათვის
     გერმანიაში მოქალაქისთავისუფლებისადაუსაფრთხოებისუზრუნველსაყოფად
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 .გაუფრთხილდიწუხილს

   მერკელისმთავრობადაუდევარიიყო
     წლებისგანმავლობაშიუამრავიზიანიმიაყენა ხალხს

-  !მიუხედავადცოდნის

    ARCHE–  ეს არისომისდანაშაული სთვალში
    დიდიპროპორციებისაკუთარიმოსახლეობისწინააღმდეგ

     .და ამმთავრობასუნდა ჩამოერთვასძალაუფლება
.

        !კანცლერიმერკელიუნდაწავიდესდა პასუხი აგოსთქვენსდანაშაულებზე
.

,      [ ] -    ვარაუდობენ რომმერკელსგერმანიაში ჰყავსქინდრაუბი არამარტო მშობლებისადა ბავშვების
 -   ,  , ,    გატაცება მშობლებისგაუცხოებისსინდრომი მათშორის განვითარების გაუცხოებისადაზიანის
 ,      - ,  მიყენებისჩათვლით რომბავშვებსდაუცველმდგომარეობებზე მიაყენონ ამრიგად მშობლების

,  .გარეშე ოჯახისგარეშე
.
”§ 234 .მენსჩენრაუბ
(1)      ,     , ვინცეძებსსხვა პირსძალისგამოყენებით მგრძნობიარესისულელეებითანსიითმუქარით

   ,       დაეხმაროსმათუმწეოგანლაგებაში ანსაზღვარგარეთსამხედროანსამხედროდაწესებულებაში
 ,    .  .მომსახურებასგაუწევს ექვემდებარება მათთავისუფლების აღკვეთას დაისაჯეთწლები

(2)   ,       . "ნაკლებადმძიმეშემთხვევებში პატიმრობისსასჯელიარისექვსითვიდანხუთწლამდე

.
  გლობალურიშესახებგანცხადება

.
ARCHE– ,       Google   108 , ს მოკავშირეებისდა გაეროსესბიტებიგადაეცა თარჯიმანებსშემდეგ ენაზე

         :რათა კიდევუფრომეტიილუსტრაცია მოახდინოსამგამოცხადებისგლობალურზარზე

*
 , ARCHE–       Kinderraub [ამმოწოდებით მგააფართოვა ადამიანისუფლებებისდარღვევისშესახებ არა

]        მხოლოდ გერმანიაში ადამიანისუფლებებისდარღვევისშესახებინფორმაციისგაცემის
 -     -   შესაძლებლობები მშობლებისადა ბავშვებისგანთავისუფლება მშობელთაგაუცხოებისსინდრომი

,    .     ფედერალურ ევროპულდამსოფლიოდონეზე ნაპოვნი ადამიანისუფლებებისდარღვევის
         .მტკიცებულებები აღმოფხვრილიადა ჩარევისნაკბენი იძიებსმოკავშირეებმადა სხვა მთავრობებმა

.
 !გთხოვტირილო

.

.

.

  8  11         გაძარცვეთთქვენი და წლისასაკისძებნამდადღემდემასობრივადგაძარცულმა ვაჟებმა
   ARCHE.დააარსესჰეიდეროზმანტიე

ARCHE mouts’odebs mok’avshireebsa da gaeros aghmsheneblobas shetsvalet Dr. angela merk’eli 
uzrunvelq’os dziritadi k’anonis shesruleba germaniashi 2020-04-24 ARCHE: "chven ghmerts 
vendobit!" pot’o: haideroz mant’ehi. . Keltern-Weiler. gasuli 20 ts’lis ganmavlobashi, ARCHE¹– m 
uts’oda germaniidan da mravali skhva kveq’nis mskhverp’lta, mart’okhela bedebis da daghup’vebis
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mskhverp’lta, mart’okhela bedebis da daghup’ulta mskhverp’lta shesakheb pederaluri, evrop’uli da 
msoplios uamravi angarishi, adamianis uplebebis darghvevastan dak’avshirebit "Kinderraub [ara 
mkholod germaniashi) - mshobeli-bavshvi-mshobeli" gaskhvisebis sindromi ”, mok’led - ar aris 
gamokveq’nebuli, gamokveq’nebul ikna, ARCHE– ma daats’esa dazaralebulta, dazaralebulta, 
k’etildgheobis asotsiatsiebis (arasamtavrobo organizatsiebis), metsnierta da eksp’ert’ta msoplio 
kseli, evrop’uli p’arlament’is p’et’itsiis mokhsenebamde, romelits chat’arda ARCH IAoHRD- sa da 
gaeros meshveobit ramdenime tvis ganmavlobashi, chamoaq’aliba da gamoakveq’na ARCHE- s da 
germaniis pederaluri samartlisa da momkhmarebelta uplebebis k’omit’et’is originaluri gamosvla, 
daasrula ramdenime regist’ratsia da germaniis k’antsleri, Dr. angela merk’elma da vach’roba 
moitkhova, ARCHE– m chamoaq’aliba, gagzavna da gamoakveq’na dakhmarebis zari amerik’is 
sheertebuli sht’at’ebis p’rezident’s donald j. t’ramp’s da rusetis pederatsiis p’rezident’s vladimer 
p’ut’ins. q’vela kveq’anashi SOS-Hilferufe- s dakharjvisas, chinetshi da iap’oniashi, da srulad 
gamoakveq’na mt’k’itsebulebebi aramart’o germaniashi adamianis uplebebis damnashaveebis 
gat’atsebis shesakheb - tundats - mkholod. akhlave, ARCHE khelmdzghvanelobs tkvens 
gantskhadebas msoplio rep’ut’atsia. . am tanamdebobaze, ARCHE rcheba ertaderti mok’avshire 
herbizuris mots’odeba, isini amas aziareben gaeros tsodnasa da mt’k’itsebulebebs mtavroba 
germaniashi. chadenili adamianis uplebebis darghvevis mt’k’itsebuleba "kindraubi [aramart’o] 
germaniashi - mshobelta gautskhoeba - mshobelta gautskhoebis sindromi", bavshvi - ek’e - 
akhlakhan daasakhela, orjer gakhangrdzlivebuli rezolutsia 2C 209/15 da ARCHE– s da IAoHRD– s 
da gaeros sp’etsialuri ts’amomadgeneli ts’amebisa da skhva sast’ik’i, araadamianuri an seriozuli 
mop’q’robis an sasjelis shesakheb (CIDTP), gaeros organizatsiis mokhsenebit. merk’elis mq’ipe 
mtavrobam unda daats’esa khelnak’etoba. mok’avshireebs germaniashi chareva mouts’iat k’anonisa
da ts’esrigistvis, pundament’uri uplebis shinaarsis garant’irebisatvis, germaniashi mokalakis 
tavisuplebisa da usaprtkhoebis uzrunvelsaq’opad gauprtkhildi ts’ukhils. merk’elis mtavroba 
daudevari iq’o ts’lebis ganmavlobashi uamravi ziani miaq’ena khalkhs - miukhedavad tsodnis! es 
aris omis danashauli ARCHE– s tvalshi didi p’rop’ortsiebi sak’utari mosakhleobis ts’inaaghmdeg 
da am mtavrobas unda chamoertvas dzalaupleba. . k’antsleri merk’eli unda ts’avides da p’asukhi 
agos tkvens danashaulebze! . varaudoben, rom merk’els germaniashi hq’avs kindraubi [aramart’o] - 
mshoblebisa da bavshvebis gat’atseba - mshoblebis gautskhoebis sindromi, mat shoris, ganvitarebis,
gautskhoebisa da zianis miq’enebis chatvlit, rom bavshvebs dautsvel mdgomareobebze miaq’enon -
amrigad, mshoblebis gareshe, ojakhis gareshe. . ”§ 234 menschenraub. (1) vints edzebs skhva p’irs 
dzalis gamoq’enebit, mgrdznobiare sisuleleebit an siit mukarit, daekhmaros mat umts’eo 
ganlagebashi, an sazghvargaret samkhedro an samkhedro dats’esebulebashi momsakhurebas 
gauts’evs, ekvemdebareba mat tavisuplebis aghk’vetas. daisajet ts’lebi. (2) nak’lebad mdzime 
shemtkhvevebshi, p’at’imrobis sasjeli aris ekvsi tvidan khut ts’lamde. " . globaluri shesakheb 
gantskhadeba . ARCHE– s, mok’avshireebis da gaeros es bit’ebi gadaetsa Google tarjimanebs 
shemdeg 108 enaze, rata k’idev upro met’i ilust’ratsia moakhdinos am gamotskhadebis globalur 
zarze: * am mots’odebit, ARCHE– m gaapartova adamianis uplebebis darghvevis shesakheb 
Kinderraub [ara mkholod] germaniashi adamianis uplebebis darghvevis shesakheb inpormatsiis 
gatsemis shesadzleblobebi - mshoblebisa da bavshvebis gantavisupleba - mshobelta gautskhoebis 
sindromi pederalur, evrop’ul da msoplio doneze. nap’ovni adamianis uplebebis darghvevis 
mt’k’itsebulebebi aghmopkhvrilia da charevis nak’beni idziebs mok’avshireebma da skhva 
mtavrobebma. . gtkhov t’irilo! . . . gadzartsvet tkveni 8 da 11 ts’lis asak’is dzebnam da dghemde 
masobrivad gadzartsulma vazhebma daaarses heideroz mant’ie ARCHE.

Seite 3 von 3


