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ARCHE союздаштарды жана БУУну кайра курууга чакырат
Доктордун өкмөтүн алмаштыр. Ангела Меркел
Германияда Негизги Мыйзамдын аткарылышын камсыз кыл
2020-04-24

ARCHE: "Биз Кудайга ишенебиз!" Сүрөт: Хейдероз Манте.
.
Keltern-Уилер. Акыркы 20 жыл ичинде ARCHE¹ федералдык, европалык жана дүйнө жүзү 
боюнча адам укуктарынын бузулушуна байланыштуу Германияда жана башка көптөгөн 
өлкөлөрдө курман болгондор, жалгыз тагдырлар жана каза болгондор жөнүндө "Германияда 
гана эмес - Ата-эне-бала-Ата" ЭЛЕНАЦИЯЛОО синдрому "деп кыскача айтыла элек, 
жарыяланган жок, ARCHE дүйнө жүзү боюнча жапа чеккендердин, жабырлануучулардын, 
жөлөкпулдардын ассоциацияларынын (ӨЭУ), илимпоздордун жана эксперттердин, Европа 
Парламентинин АРХ жүргүзгөн петициясынын баяндамасынын алдында. IAoHRD жана 
Бириккен Улуттар Уюму аркылуу бир нече айдан кийин, ARCHE жана Германиянын 
Федералдык Германиянын Укук жана керектөөчүлөрдүн укуктары боюнча комитетинин 
баштапкы баяндамасын иштеп чыгып, жарыялаган, бир нече каттоону аяктаган жана 
Германиянын канцлери Др. Ангела Меркель, алар соода жүргүзүүнү талап кылышты, ARCHE
Америка Кошмо Штаттарынын Президенти Дональд Дж. Трампка жана Россия 
Федерациясынын Президенти Владимир В. Путинге жардам чакырыгын жөнөтүп, 
жарыялады. SOS-Hilferufe чыгымдарын Кытай менен Япониядан кийин бардык өлкөлөрдө 
жүргүзүп, Германияда адам укугун бузган фактыларды толугу менен жарыялашкан, атүгүл 
дагы гана.

Азыр, ARCHE билдирүүңүздү багыттап жатат
жана дүйнөлүк таануу.

.
Бул позицияда, ARCHE жалгыз союздаш гербизур чакырган бойдон калууда,
алар БУУнун билими жана негизги далилдери менен бөлүшүшөт
Германиядагы өкмөт.

Адам укуктарынын бузулушунун далили
Германиядагы "Kinderraub [гана эмес) - Ата-энесинен ажыратуу - Ата-энеден ажыратуу 
синдрому", бала - ошондой эле -
эки жолу узартылган RESOLUTION 2C 209/15 менен жат
ARCHE жана IAoHRD, БУУнун Кыйноолор жана башка катаал, адамгерчиликсиз же катаал 
мамилелер же жазалар боюнча атайын баяндамачысы (CIDTP), Бириккен Улуттар Уюму.

Меркелдин алсыз өкмөтү кол өнөрчүлүктү түптөп калса керек.

Союздаштар Германияга кийлигишүүгө аргасыз болушкан
мыйзам жана тартип үчүн,
негизги укуктун мазмунун кепилдөө үчүн,
Германияда жарандын эркиндиги жана коопсуздугу үчүн
тынчсыздануу жөнүндө кам көрөт.
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Меркелдин өкмөтү көңүл бурбай койду
жылдар бою элге сансыз зыян келтирди
- Билсе да!

Бул Архейдин көз алдында согуш кылмышы
өз калкына каршы чоң пропорциялар
жана бул бийлик бийликтен ажыратылышы керек.
.
Канцлер Меркель барып, кылмыштарыңыз үчүн жоопко тартылышы керек!
.
Меркель Германияда Киндерраубдун гана эмес, ата-эненин баласын уурдоонун - ата-
энесинин ээликтен ажыратуу синдрому, анын ичинде өнүгүү, ээликтен ажыратуу жана зыян 
келтирүү, балдарды алсыз абалга алып келүү үчүн - ата-энесиз, үй-бүлөсү жок.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Кимдир-бирөөнү күч менен, сезимтал болбогон уят сөздөр менен же коркутуп-үркүтүү 
менен, аларды алсыз жерге жайгаштырууга жардам берүү же чет өлкөдөгү аскердик же 
аскердик жайларда кызмат өтөө үчүн издесең, анда алардан эркиндигинен ажыратылууга 
тийиш. Жылдарды жазала.
(2) Анчалык оор эмес учурларда, алты айдан беш жылга чейин эркиндигинен ажыратуу 
жазасы белгиленет. "

.
ПРОКЛАМАЦИЯ ЖӨНҮНДӨ ГЛОБАЛ
.
ARCHE жана союздаштар жана БУУнун бул бөлүктөрү бул жарыялоонун дүйнөлүк 
чакырыгын андан ары көрсөтүү үчүн Google котормочуларына төмөнкү 108 тилде 
жөнөтүлдү:

*
Бул чакыруу менен, ARCHE Германиядагы адам укуктарын бузган Киндеррауб жөнүндө 
кабарлоонун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтти - бир гана Германияда эмес - Ата-эне баласынан 
ажыратуу - Ата-энеден ажыратуу синдрому федералдык, Европа жана дүйнөлүк 
деңгээлдерде. Табылган адам укуктарынын бузулгандыгы жөнүндө далилдер жокко 
чыгарылды жана кийлигишүү үчүн чаккандар союздаштар жана башка өкмөттөр тарабынан 
жүргүзүлүүдө.
.
Сураныч ыйлай бер!

.

.

.

Сиздин издөөңүздө 8 жана 11 жаштарыңызда тонолгон жана бүгүнкү күнгө чейин массалык 
түрдө бузулган уулдары Heiderose Manthey ARCHE негиздеген.
ARCHE soyuzdaştardı jana BUUnu kayra kuruuga çakırat Doktordun ökmötün almaştır. Angela 
Merkel Germaniyada Negizgi Mıyzamdın atkarılışın kamsız kıl 2020-04-24 ARCHE: "Biz Kudayga
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işenebiz!" Süröt: Heyderoz Mante. . Keltern-Uiler. Akırkı 20 jıl içinde ARCHE¹ federaldık, 
evropalık jana düynö jüzü boyunça adam ukuktarının buzuluşuna baylanıştuu Germaniyada jana 
başka köptögön ölkölördö kurman bolgondor, jalgız tagdırlar jana kaza bolgondor jönündö 
"Germaniyada gana emes - Ata-ene-bala-Ata" ELENATsİYaLOO sindromu "dep kıskaça aytıla 
elek, jarıyalangan jok, ARCHE düynö jüzü boyunça japa çekkenderdin, jabırlanuuçulardın, 
jölökpuldardın assotsiatsiyalarının (ÖEU), ilimpozdordun jana ekspertterdin, Evropa Parlamentinin 
ARH jürgüzgön petitsiyasının bayandamasının aldında. IAoHRD jana Birikken Uluttar Uyumu 
arkıluu bir neçe aydan kiyin, ARCHE jana Germaniyanın Federaldık Germaniyanın Ukuk jana 
kerektööçülördün ukuktarı boyunça komitetinin baştapkı bayandamasın iştep çıgıp, jarıyalagan, bir 
neçe kattoonu ayaktagan jana Germaniyanın kantsleri Dr. Angela Merkel, alar sooda jürgüzüünü 
talap kılıştı, ARCHE Amerika Koşmo Ştattarının Prezidenti Donald Dj. Trampka jana Rossiya 
Federatsiyasının Prezidenti Vladimir V. Putinge jardam çakırıgın jönötüp, jarıyaladı. SOS-Hilferufe 
çıgımdarın Kıtay menen Yaponiyadan kiyin bardık ölkölördö jürgüzüp, Germaniyada adam ukugun 
buzgan faktılardı tolugu menen jarıyalaşkan, atügül dagı gana. Azır, ARCHE bildirüüŋüzdü bagıttap
jatat jana düynölük taanuu. . Bul pozitsiyada, ARCHE jalgız soyuzdaş gerbizur çakırgan boydon 
kaluuda, alar BUUnun bilimi jana negizgi dalilderi menen bölüşüşöt Germaniyadagı ökmöt. Adam 
ukuktarının buzuluşunun dalili Germaniyadagı "Kinderraub [gana emes) - Ata-enesinen ajıratuu - 
Ata-eneden ajıratuu sindromu", bala - oşondoy ele - eki jolu uzartılgan RESOLUTION 2C 209/15 
menen jat ARCHE jana IAoHRD, BUUnun Kıynoolor jana başka kataal, adamgerçiliksiz je kataal 
mamileler je jazalar boyunça atayın bayandamaçısı (CIDTP), Birikken Uluttar Uyumu. Merkeldin 
alsız ökmötü kol önörçülüktü tüptöp kalsa kerek. Soyuzdaştar Germaniyaga kiyligişüügö argasız 
boluşkan mıyzam jana tartip üçün, negizgi ukuktun mazmunun kepildöö üçün, Germaniyada 
jarandın erkindigi jana koopsuzdugu üçün tınçsızdanuu jönündö kam köröt. Merkeldin ökmötü 
köŋül burbay koydu jıldar boyu elge sansız zıyan keltirdi - Bilse da! Bul Arheydin köz aldında 
soguş kılmışı öz kalkına karşı çoŋ proportsiyalar jana bul biylik biylikten ajıratılışı kerek. . Kantsler
Merkel barıp, kılmıştarıŋız üçün joopko tartılışı kerek! . Merkel Germaniyada Kinderraubdun gana 
emes, ata-enenin balasın uurdoonun - ata-enesinin eelikten ajıratuu sindromu, anın içinde önügüü, 
eelikten ajıratuu jana zıyan keltirüü, baldardı alsız abalga alıp kelüü üçün - ata-enesiz, üy-bülösü 
jok. . "§ 234 Menschenraub. (1) Kimdir-biröönü küç menen, sezimtal bolbogon uyat sözdör menen 
je korkutup-ürkütüü menen, alardı alsız jerge jaygaştıruuga jardam berüü je çet ölködögü askerdik 
je askerdik jaylarda kızmat ötöö üçün izdeseŋ, anda alardan erkindiginen ajıratıluuga tiyiş. Jıldardı 
jazala. (2) Ançalık oor emes uçurlarda, altı aydan beş jılga çeyin erkindiginen ajıratuu jazası 
belgilenet. " . PROKLAMATsİYa JÖNÜNDÖ GLOBAL . ARCHE jana soyuzdaştar jana BUUnun 
bul bölüktörü bul jarıyaloonun düynölük çakırıgın andan arı körsötüü üçün Google kotormoçularına
tömönkü 108 tilde jönötüldü: * Bul çakıruu menen, ARCHE Germaniyadagı adam ukuktarın 
buzgan Kinderraub jönündö kabarloonun mümkünçülüktörün keŋeytti - bir gana Germaniyada emes
- Ata-ene balasınan ajıratuu - Ata-eneden ajıratuu sindromu federaldık, Evropa jana düynölük 
deŋgeelderde. Tabılgan adam ukuktarının buzulgandıgı jönündö dalilder jokko çıgarıldı jana 
kiyligişüü üçün çakkandar soyuzdaştar jana başka ökmöttör tarabınan jürgüzülüüdö. . Suranıç ıylay 
ber! . . . Sizdin izdööŋüzdö 8 jana 11 jaştarıŋızda tonolgon jana bügünkü küngö çeyin massalık 
türdö buzulgan uuldarı Heiderose Manthey ARCHE negizdegen.
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