Kurdisch (Kurmandschi)
ARCHE bangî Hevalbend û NY dike ku ji nûve ava bikin
Hikûmeta Dr. Angela Merkel
Li Elmanyayê bicîhkirina Zagona Bingehîn ewle ye
2020-04-24
ARCHE: "Em bi Xwedê bawer dikin!" Wêne: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Berî 20 salan, ARCHE¹ li ser binpêkirina mafên mirovan "Kinderraub [ne tenê] li
Elmanyayê - dêûbav-zarok-dê-bav" di raporên bêhejmar de li ser mexdûr, yekane û kuştinên ji
Almanya û gelek welatên din ve ragihand. Synca Alienation ", bi kurtî - ne gazî kirin, weşandin,
ARCHE li seranserî cîhanê rapora daxwaznameya Parlamena Ewropî, ya ku ji hêla ARCH ve hatî
saz kirin, tora cîhanî ya qurbanî, qurbanî, komelên hemwelatî (NGO), zanyar û pisporan saz kir. bi
navgîniya IAoHRD û Neteweyên Yekbûyî di nav çend mehan de, ji axaftina orîjînal a ARCHE û
Komîteya Federalî ya Dad û Parastina Mezaxêr a Federal a Almanyayê, formul kirin û weşandin,
gelek qeydan bi dawî kirin û Kancela Almanya, Dr. Angela Merkel, û daxwaz kir ku ew bazirganî
bikin, ARCHE formû kirin, şandin û weşand ku banga Alîkariyê ji Serokê Dewletên Yekbûyî yên
Emerîka, Donald J. Trump, û ji Serokê Federasyona Rûsyayê, Vladimir W. Putin re, re şand. di
lêçûnên wan SOS-Hilferufe li hemû welatan de, piştî Chinaîn û Japonya û bi tevahî delîlan eşkere
kirin ne tenê li Almanya revandin tawanên mafên mirovan - tewra - bi tenê.
Rast e, ARCHE gotina we rasterast e
û weşanên cîhanê.
.
Di vê pozîsyonê de, ARCHE yekane bangkirina herbeizur dimîne,
Ew vê yekê bi zanyariyên NY û delîlên paşîn re parve dikin
Hikumeta li Elmanyayê.
Delîlên binpêkirina mafên mirovan hatine kirin
"Kinderraub [nicht nur] li Elmanyayê - Hevdîtina dêûbavan - Sindroma Xizirbûna dêûbav", zarok eke - tenê navê wî,
bi du caran dirêjkirî RESOLUTION 2C 209/15 derewan bikin
û bi ragihandina ARCHE û IAoHRD û Rapora Nûnerê Taybet a Neteweyên Yekbûyî li ser êşkence û
yên din Zalim, hnsanî an Serpêhatî an Ceza (CIDTP), Rêxistina Neteweyên Yekbûyî.
Pêwîst e ku hikûmeta hêjayî ya Angela Merkel sîxuriyetê pêk bîne.
Hevalbendan neçar ma ku li Elmanyayê mudaxeleyê bike
ji bo qanûn û fermanê,
ji bo garantiya naveroka mafê bingehîn,
ji bo azadî û ewlehiya hemwelatiyê li Almanya
êşên bigire.
Hukûmeta Merkel ji derewîn bû
bi salan zirarên bê hempa li mirovan zêde kir
- tevî ku zanibin!
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Ev di çavên ARCHE de sûcekî şer e
beratên mezin li dijî nifûsa xwe
û divê ev hukûmet ji desthilatê bê bêpar kirin.
.
Kancela Merkel neçar e ku biçin û bêne hesabê sûcên we!
.
Merkel tê pêşbînîkirin ku li Kinderraub [ne tenê] li Almanya - Destavêtin-dêûbav-Zarok - Sindroma
Aliyê Derbirinê, di nav de Pêşveçûn, Xerîbkirin û Zirarê, da ku zarokên xwe li cihên belengaz derxe
- bi vî rengî, bê bav, bê malbat.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Yê / a / a / a / yê / a / yê / a / yê / yê / ê / ê / yê / ê / yê / ê / yê / ê / yê / ê / yê / ê li derveyî welat,
kesê / a / a / ê li derveyî welêt digerin, ew ê binê azadiya zindanê ji wan be. Salan ceza dikin.
(2) Di rewşên kêmtir giran de, cezayê zindanê ji şeş mehan heta pênc salan e. "
.
GLOBAL BI PROCLAMATION
.
Vê pişkên ARCHE û Hevalbend û UN li 108 zimanên jêrîn ji bo wergêrên Google hatine veguhastin
da ku bangewaziya gerdûnî ya vê pêşnûmayê bêtir ronî bikin:
*
Bi vê bangê, ARCHE berfireh kirina rapora binpêkirina mafên mirovan Kinderraub [ne tenê] li
Elmanyayê - Belavkirina Dayik-Zarokî - Sindroma Hevberdanê ya dêûbav li astên federal, Ewropî û
li çaraliyê cîhanê. Theahidên binpêkirinên mafên mirovan ên hatine dîtin qewitandin û binkêlên
navbeynkar ji hêla Hevalbendan û hikûmetên din ve têne şopandin.
.
Ji kerema xwe bigirîn!
.
.
.
UfIn di lêgerîna ji bo 8 û 11 saliya we de hat dizîn û heya îro kurên bi girseyî revandin Heiderose
Manthey ARCHE damezrandin.
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