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ಆರ್ಚ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಅನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ

ಡಾ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಏಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ
2020-04-24

ಕಮಾನು: "ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ!" ಫೋಟೋ: ಹೈಡೆರೋಸ್ ಮಾಂಥೆ.
.

Keltern-Weiler. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ARCHE¹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಲಿಯಾದವರು, ಒಂದೇ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಫೆಡರಲ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರದಿಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ

"ಕಿಂಡರ್ ರಾಬ್ [ಮಾತ್ರವಲ್ಲ] ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ - ಪೋಷಕರು-ಮಕ್ಕಳ-ಪೋಷಕರು" ಅನ್ಯೀಕರಣ

ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ", ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ - ಕರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ARCHE ನಡೆಸಿದ

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ವರದಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಬಲಿಪಶುಗಳು, ಬಲಿಪಶುಗಳು,

ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳು (ಎನ್ಜಿಒಗಳು), ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜಾಲವನ್ನು ಆರ್ಚ್

ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಐಎಒಹೆಚ್ಆರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಮೂಲಕ, ಆರ್ಚ್ ಮತ್ತು

ಫೆಡರಲ್ ಜರ್ಮನ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಹಲವಾರು ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಏಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್, ಮತ್ತು

ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ARCHE ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್

ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಂತರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಎಸ್-ಹಿಲ್ಫೆರುಫ್ ಅವರ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆ - ಸಹ - ಮಾತ್ರ.

ಇದೀಗ, ARCHE ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ

ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಚಾರ.

.

ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಚ್ ಏಕೈಕ ಅಲೈಡ್ ಹರ್ಬೈಜೂರ್ ಕರೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ,

ಅವರು ಇದನ್ನು ಯುಎನ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಜರ್ಮನಿಯ ಸರ್ಕಾರ.

ಮಾಡಿದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪುರಾವೆಗಳು

"ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡರ್ರಾಬ್ [ನಿಚ್ಟ್ ನೂರ್] - ಪೋಷಕರ ಅನ್ಯೀಕರಣ - ಪೋಷಕರ ಅನ್ಯೀಕರಣ
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ಸಿಂಡ್ರೋಮ್", ಮಗು - ಇಕೆ - ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ,

ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ RESOLUTION 2C 209/15 ನೊಂದಿಗೆ ಸುಳ್ಳು

ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್, ಆರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಐಎಒಹೆಚ್ಆರ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ

ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ರೂರ, ಅಮಾನವೀಯ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ (ಸಿಐಡಿಟಿಪಿ) ಕುರಿತು

ಯುಎನ್ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾರರ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ.

ಮರ್ಕೆಲ್ ನ ದುರ್ಬಲವಾದ ಸರ್ಕಾರವು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಿರಬೇಕು.

ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಯಿತು

ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ,

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ವಿಷಯದ ಖಾತರಿಗಾಗಿ,

ಜರ್ಮನಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ

ಚಿಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮರ್ಕೆಲ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ

- ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ!

ಇದು ಆರ್ಚ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧ

ತಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಬೇಕು.
.

ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕುಲಪತಿ ಮರ್ಕೆಲ್ ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು!
.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಲು ಮರ್ಕೆಲ್ ಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಡರ್ ರಾಬ್

[ಮಾತ್ರವಲ್ಲ] - ಪೋಷಕ-ಮಕ್ಕಳ ಅಪಹರಣ - ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪರಕೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ

ಪೋಷಕರ ಅನ್ಯೀಕರಣ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಎಂದು is ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲದೆ,

ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲದೆ.
.

"§ 234 ಮೆನ್ಸ್ಚೆನ್ರಾಬ್.

(1) ಬಲವಂತದಿಂದ, ದುರ್ಬಲ ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ,

ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಹದ

ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವನು ಅವರನ್ನು ಜೈಲುವಾಸದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು.

ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿ.

(2) ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

Seite 2 von 4



Kannada 

ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "

.

ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ
.

ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕರೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲು ARCHE ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು

ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ನ ಈ ಬಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ 108 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ:

*

ಈ ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ, ARCHE ಮುಂಬರುವ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಿಂಡರ್ ರಾಬ್ ಗೆ [ಮಾತ್ರವಲ್ಲ]

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ - ಪೋಷಕ-ಮಕ್ಕಳ ವಿಸರ್ಜನೆ - ಫೆಡರಲ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮತ್ತು

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಅನ್ಯೀಕರಣ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಕಂಡುಬಂದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ

ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕಡಿತವನ್ನು

ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ.
.

ದಯವಿಟ್ಟು ಅಳಲು!

.

.

.

UfIn ನಿಮ್ಮ 8 ಮತ್ತು 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ

ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಪುತ್ರರು ಹೈಡೆರೋಸ್ ಮಾಂಥೆ ಆರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
Ārc mitrarāṣṭragaḷu mattu yu'en annu punarnirmisalu kare nīḍuttade ḍā. Sarkāravannu badalāyisi. 
Ēnn jelā markel jarmaniyalli mūla kānūnina anuṣṭhānavannu surakṣitagoḷisi 2020-04-24 kamānu: 
"Nāvu dēvarannu nambuttēve!" Phōṭō: Haiḍerōs mānthe. . Keltern-Weiler. Kaḷeda 20 varṣagaḷinda, 
ARCHE¹ mānava hakkugaḷa ullaṅghanege sambandhisidante jarmani mattu itara halavu dēśagaḷinda
baliyādavaru, ondē bhaviṣya mattu sāvugaḷa bagge pheḍaral, yurōpiyan mattu viśvādyanta 
asaṅkhyāta varadigaḷannu varadi māḍide"kiṇḍarrāb [mātravalla] jarmaniyalli - pōṣakaru-makkaḷa-
pōṣakaru" an'yīkaraṇa siṇḍrōm", saṅkṣiptavāgi - kareyalāgilla, prakaṭisalāgilla, ARCHE naḍesida 
yurōpiyan pārlimeṇṭ arjiya varadiya svalpa modalu, balipaśugaḷu, balipaśugaḷu, kalyāṇa saṅghagaḷu 
(enji'ogaḷu), vijñānigaḷu mattu tajñara viśvādyanta jālavannu ārc sthāpiside. Halavāru tiṅgaḷugaḷalli 
ai'e'ohecārḍi mattu yu'en mūlaka, ārc mattu pheḍaral jarman kānūnu mattu grāhaka sanrakṣaṇā 
samitiya mūla bhāṣaṇavannu rūpisi prakaṭisi, halavāru nōndaṇigaḷannu mugisi jarmaniya kulapati 
ḍā. Ēnn jelā markel, mattu avaru vyāpāra māḍalu ottāyisidaru, ARCHE yunaiṭeḍ sṭēṭs āph amērikā 
adhyakṣa ḍonālḍ je. Ṭramp mattu raṣyāda okkūṭada adhyakṣa vlāḍimir ḍablyū. Puṭin avarige 
sahāyakkāgi kareyannu rūpisi, kaḷuhisidaru mattu prakaṭisidaru. Cīnā mattu japān nantara mattu ellā
dēśagaḷalli eso'es-hilpheruph avara kharcinalli mattu jarmaniyalli mātravallade mānava hakkugaḷa 
aparādhagaḷannu apaharisuva purāvegaḷannu sampūrṇavāgi pracāra māḍide - saha - mātra. Idīga, 
ARCHE nim'ma hēḷikeyannu nirdēśisuttide mattu viśva pracāra. . Ī sthānadalli, ārc ēkaika alaiḍ 
harbaijūr kare āgi uḷidide, avaru idannu yu'en jñāna mattu hinnele purāvegaḷondige hann cikoḷḷuttāre 
jarmaniya sarkāra. Māḍida mānava hakkugaḷa ullaṅghaneya purāvegaḷu "jarmaniyalli kiṇḍarrāb 
[nicṭ nūr] - pōṣakara an'yīkaraṇa - pōṣakara an'yīkaraṇa siṇḍrōm", magu - ike - kēvala 
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hesarisalāgide, eraḍu bāri vistarisida RESOLUTION 2C 209/15 nondige suḷḷu mattu yunaiṭeḍ 
nēṣans ārganaisēśan, ārc mattu ai'e'ohecārḍi mattu citrahinse mattu itara krūra, amānavīya athavā 
gambhīra cikitse athavā śikṣe (si'aiḍiṭipi) kuritu yu'en viśēṣa varadigārara varadiyondige. Markelna 
durbalavāda sarkāravu karakuśalateyannu hākiddirabēku. Mitrarāṣṭragaḷu jarmaniyalli 
madhyapravēśisabēkāyitu kānūnu suvyavasthegāgi, mūlabhūta hakkina viṣayada khātarigāgi, 
jarmaniya nāgarikara svātantrya mattu surakṣategāgi cinte nōḍikoḷḷi. Markel sarkāra nirlakṣya 
vahisittu varṣagaḷinda janarige asaṅkhyāta hāniyannu sēriside - tiḷididdarū saha! Idu ārc drr ṣṭiyalli 
yud'dha aparādha tam'ma janasaṅkhyeya virud'dha doḍḍa pramāṇadalli mattu ī sarkāravu 
adhikāradinda vann citavāgabēku. . Nim'ma aparādhagaḷige kulapati markel hōgi lekka hākabēku! . 
Makkaḷannu asahāyaka sthānagaḷige oḍḍalu markelge jarmaniyalli kiṇḍarrāb [mātravalla] - pōṣaka-
makkaḷa apaharaṇa - abhivrr d'dhi, parakīyate mattu hāni sēridante pōṣakara an'yīkaraṇa siṇḍrōm ide 
endu is hisalāgide. Hīgāgi, pōṣakaru illade, kuṭumbavillade. . "§ 234 Menscenrāb. (1) 
Balavantadinda, durbala asambad'dhateyinda athavā paṭṭiyinda bedarike hākuva mūlaka, asahāyaka 
sthānadalli sahāya māḍalu athavā vidēśadalli miliṭari athavā miliṭari tarahada saulabhyadalli sēve 
odagisuvavanu avarannu jailuvāsada svātantryakke oḷapaḍisabēku. Varṣagaḷannu śikṣisi. (2) Kaḍime
tīvrataravāda prakaraṇagaḷalli, āru tiṅgaḷininda aidu varṣagaḷavarege jailu śikṣe vidhisalāguttade. " . 
Prakaṭaṇeyalli jāgatika . Ī ghōṣaṇeya jāgatika kareyannu mattaṣṭu vivarisalu ARCHE mattu 
mitrarāṣṭragaḷu mattu yu'enna ī biṭgaḷannu ī keḷagina 108 bhāṣegaḷalli gūgal anuvādakarige 
ravānisalāgide: * Ī kareyondige, ARCHE mumbaruva mānava hakkugaḷa ullaṅghane kiṇḍarrābge 
[mātravalla] jarmaniyalli varadi māḍide - pōṣaka-makkaḷa visarjane - pheḍaral, yurōpiyan mattu 
viśvādyanta maṭṭadalli pōṣakara an'yīkaraṇa siṇḍrōm. Kaṇḍubanda mānava hakkugaḷa ullaṅghaneya
purāvegaḷannu nirmūlane māḍalāgide mattu madhyapravēśisuva kaḍitavannu mitrarāṣṭragaḷu mattu 
itara sarkāragaḷu anusarisuttive. . Dayaviṭṭu aḷalu! . . . UfIn nim'ma 8 mattu 11 varṣa vayas'sina 
huḍukāṭadalli darōḍe māḍalāgide mattu indigū brr hat pramāṇadalli bērpaṭṭa putraru haiḍerōs mānthe 
ārc annu sthāpisidaru.
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