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ARCHE одақтастар мен БҰҰ-ны қайта құруға шақырады
Доктор үкіметін ауыстырыңыз. Ангела Меркель
Германияда Негізгі Заңның орындалуын қамтамасыз етіңіз
2020-04-24

МҰРАҒАТ: «Біз Құдайға арқа сүйейміз!» Сурет: Хайдероз Мантей.
.
Keltern-Weiler. Соңғы 20 жыл ішінде ARCHE¹ федералды, еуропалық және бүкіл әлем 
бойынша Германияда және Германияда көптеген басқа елдерден «Киндерауб (Германияда 
ғана емес - ата-ана-бала-ата-ана») адам құқықтарының бұзылуына байланысты құрбан 
болғандар, жалғыз тағдырлар мен өлім туралы көптеген есептер шығарды. Иеліктен шығару 
синдромы », қысқаша - аталмаған, жарияланған жоқ, ARCHE бүкіл әлемде құрбан 
болғандардың, құрбан болғандардың, қоғамдық бірлестіктердің (ҮЕҰ), ғалымдар мен 
сарапшылардың Еуропалық парламенттің ARCH өткізген петициясының баяндамасының 
алдында құрылған. IAoHRD және Біріккен Ұлттар Ұйымы арқылы бірнеше ай ішінде 
ARCHE және Германияның Федералды заң және тұтынушылар құқығын қорғау комитетінің 
алғашқы баяндамасын тұжырымдап, жариялады, бірнеше тіркеуді аяқтады және 
Германияның канцлері доктор Др. Ангела Меркель олармен сауданы талап етті, ARCHE 
Америка Құрама Штаттарының Президенті Дональд Дж.Трампқа және Ресей 
Федерациясының Президенті Владимир В. Путинге көмекке шақыру жіберді және 
жариялады. SOS-Hilferufe-ді Қытай мен Жапониядан кейін барлық елдерде өткізген және 
Германияда адам құқығын бұзатын қылмыстарды, тіпті - ұрлап әкетудің дәлелдерін толық 
жариялаған.

Дәл қазір ARCHE мәлімдемеңізді бағыттап жатыр
және әлемдік жариялылық.

.
Бұл позицияда ARCHE тек одақтас гербистерді шақырады,
олар мұны БҰҰ туралы біліммен және алғашқы дәлелмен бөліседі
Германиядағы үкімет.

Адам құқықтарының бұзылуының дәлелдері
«Kinderraub [nicht nur] Германиядағы - Ата-аналық иеліктен шығару - Ата-аналық иеліктен 
шығару синдромы», бала - дәл осылай аталған,
екі рет созылған ШЕШІМ 2C 209/15 жалған
Архе және ХАОҚ және Біріккен Ұлттар Ұйымының Азаптаулар мен басқа да қатыгез, 
адамгершілікке жатпайтын немесе қатал қарым-қатынас немесе жаза мәселелері жөніндегі 
арнайы баяндамашысының (CIDTP) баяндамасымен.

Меркельдің сынғыш үкіметі қолөнердің негізін қалаған болса керек.

Одақтастар Германияға араласуға мәжбүр болды
заң және тәртіп үшін,
негізгі құқық мазмұнының кепілдігі үшін,
Германиядағы азаматтың бостандығы мен қауіпсіздігі үшін
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алаңдаушылық туралы ойланыңыз.

Меркель үкіметі немқұрайды болды
адамдарға жылдар бойы сансыз зиян келтірді
- білсе де!

Бұл Архейдің көз алдында әскери қылмыс
өз халқына қарағанда үлкен пропорциялар
және бұл үкіметті биліктен айыру керек.
.
Канцлер Меркель барып, жасаған қылмыстарыңыз үшін жауапқа тартылуы керек!
.
Меркель Германияда Киндераубтың (тек қана емес) болуы мүмкін - Ата-ананы ұрлау - ата-
ананың иеліктен шығу синдромы, оның ішінде даму, иеліктен шығару және бүліну, 
балаларды дәрменсіз жағдайға душар ету үшін - ата-анасыз, отбасынсыз.
.
«§ 234 Менщенрав.
(1) Кімде-кім басқа адамды күштеп, сезінбейтін мағынасыздықпен немесе тізіммен 
қорқытып, оларды дәрменсіз орналастыруға көмектесетін немесе шетелде әскери немесе 
әскери тәртіпті мекемеде қызмет көрсететін болса, олардан бас бостандығынан айыруға 
жатады. Жылдарды жазалаңыз.
(2) Аз ауыр жағдайларда, алты айдан бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы 
тағайындалады. «

.
ПРОКЛАМАЦИЯ БОЙЫНША ҒАЛАМ
.
ARCHE және одақтастар мен БҰҰ-ның бұл бөліктері осы жарияланымның жаһандық үндеуін
одан әрі көрсету үшін Google аудармашыларына келесі 108 тілде жіберілді:

*
Осы шақырумен ARCHE алдағы адам құқығын бұзатын Киндерауб туралы Германияда 
хабарлау мүмкіндіктерін кеңейтті - Германияда - Ата-анадан айыру - Ата-аналық иеліктен 
шығару синдромы федералды, еуропалық және дүниежүзілік деңгейде. Табылған адам 
құқықтарының бұзылуының дәлелдері жойылды және одақтастар мен басқа үкіметтер 
араласуға тырысты.
.
Өтінемін!

.

.

.

8 және 11 жас аралығындағы жасөспірімдеріңізді іздеу кезінде тоналды және осы уақытқа 
дейін жаппай қаңқылған ұлдар Гейдероз Мантейдің негізін қалады.
ARCHE odaqtastar men BUU-nı qayta qurwğa şaqıradı Doktor ükimetin awıstırıñız. Angela Merkel
Germanïyada Negizgi Zañnıñ orındalwın qamtamasız etiñiz 2020-04-24 MURAĞAT: «Biz 
Qudayğa arqa süyeymiz!» Swret: Xayderoz Mantey. . Keltern-Weiler. Soñğı 20 jıl işinde ARCHE¹ 
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federaldı, ewropalıq jäne bükil älem boyınşa Germanïyada jäne Germanïyada köptegen basqa 
elderden «Kïnderawb (Germanïyada ğana emes - ata-ana-bala-ata-ana») adam quqıqtarınıñ 
buzılwına baylanıstı qurban bolğandar, jalğız tağdırlar men ölim twralı köptegen esepter şığardı. 
Ïelikten şığarw sïndromı », qısqaşa - atalmağan, jarïyalanğan joq, ARCHE bükil älemde qurban 
bolğandardıñ, qurban bolğandardıñ, qoğamdıq birlestikterdiñ (ÜEU), ğalımdar men sarapşılardıñ 
Ewropalıq parlamenttiñ ARCH ötkizgen petïcïyasınıñ bayandamasınıñ aldında qurılğan. IAoHRD 
jäne Birikken Ulttar Uyımı arqılı birneşe ay işinde ARCHE jäne Germanïyanıñ Federaldı zañ jäne 
tutınwşılar quqığın qorğaw komïtetiniñ alğaşqı bayandamasın tujırımdap, jarïyaladı, birneşe 
tirkewdi ayaqtadı jäne Germanïyanıñ kancleri doktor Dr. Angela Merkel olarmen sawdanı talap etti, 
ARCHE Amerïka Qurama Ştattarınıñ Prezïdenti Donald Dj.Trampqa jäne Resey Federacïyasınıñ 
Prezïdenti Vladïmïr V. Pwtïnge kömekke şaqırw jiberdi jäne jarïyaladı. SOS-Hilferufe-di Qıtay men
Japonïyadan keyin barlıq elderde ötkizgen jäne Germanïyada adam quqığın buzatın qılmıstardı, tipti
- urlap äketwdiñ dälelderin tolıq jarïyalağan. Däl qazir ARCHE mälimdemeñizdi bağıttap jatır jäne 
älemdik jarïyalılıq. . Bul pozïcïyada ARCHE tek odaqtas gerbïsterdi şaqıradı, olar munı BUU twralı
bilimmen jäne alğaşqı dälelmen bölisedi Germanïyadağı ükimet. Adam quqıqtarınıñ buzılwınıñ 
dälelderi «Kinderraub [nicht nur] Germanïyadağı - Ata-analıq ïelikten şığarw - Ata-analıq ïelikten 
şığarw sïndromı», bala - däl osılay atalğan, eki ret sozılğan ŞEŞIM 2C 209/15 jalğan Arxe jäne 
XAOQ jäne Birikken Ulttar Uyımınıñ Azaptawlar men basqa da qatıgez, adamgerşilikke jatpaytın 
nemese qatal qarım-qatınas nemese jaza mäseleleri jönindegi arnayı bayandamaşısınıñ (CIDTP) 
bayandamasımen. Merkeldiñ sınğış ükimeti qolönerdiñ negizin qalağan bolsa kerek. Odaqtastar 
Germanïyağa aralaswğa mäjbür boldı zañ jäne tärtip üşin, negizgi quqıq mazmunınıñ kepildigi üşin,
Germanïyadağı azamattıñ bostandığı men qawipsizdigi üşin alañdawşılıq twralı oylanıñız. Merkel 
ükimeti nemquraydı boldı adamdarğa jıldar boyı sansız zïyan keltirdi - bilse de! Bul Arxeydiñ köz 
aldında äskerï qılmıs öz xalqına qarağanda ülken proporcïyalar jäne bul ükimetti bïlikten ayırw 
kerek. . Kancler Merkel barıp, jasağan qılmıstarıñız üşin jawapqa tartılwı kerek! . Merkel 
Germanïyada Kïnderawbtıñ (tek qana emes) bolwı mümkin - Ata-ananı urlaw - ata-ananıñ ïelikten 
şığw sïndromı, onıñ işinde damw, ïelikten şığarw jäne bülinw, balalardı därmensiz jağdayğa dwşar 
etw üşin - ata-anasız, otbasınsız. . «§ 234 Menşçenrav. (1) Kimde-kim basqa adamdı küştep, 
sezinbeytin mağınasızdıqpen nemese tizimmen qorqıtıp, olardı därmensiz ornalastırwğa 
kömektesetin nemese şetelde äskerï nemese äskerï tärtipti mekemede qızmet körsetetin bolsa, 
olardan bas bostandığınan ayırwğa jatadı. Jıldardı jazalañız. (2) Az awır jağdaylarda, altı aydan bes 
jılğa deyin bas bostandığınan ayırw jazası tağayındaladı. « . PROKLAMACÏYa BOYINŞA 
ĞALAM . ARCHE jäne odaqtastar men BUU-nıñ bul bölikteri osı jarïyalanımnıñ jahandıq ündewin
odan äri körsetw üşin Google awdarmaşılarına kelesi 108 tilde jiberildi: * Osı şaqırwmen ARCHE 
aldağı adam quqığın buzatın Kïnderawb twralı Germanïyada xabarlaw mümkindikterin keñeytti - 
Germanïyada - Ata-anadan ayırw - Ata-analıq ïelikten şığarw sïndromı federaldı, ewropalıq jäne 
dünïejüzilik deñgeyde. Tabılğan adam quqıqtarınıñ buzılwınıñ dälelderi joyıldı jäne odaqtastar men 
basqa ükimetter aralaswğa tırıstı. . Ötinemin! . . . 8 jäne 11 jas aralığındağı jasöspirimderiñizdi 
izdew kezinde tonaldı jäne osı waqıtqa deyin jappay qañqılğan uldar Geyderoz Manteydiñ negizin 
qaladı.
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