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ARCHE Холбоотнууд ба НҮБ-ыг дахин байгуулахыг уриалж байна
Докторын засгийн газрыг орлох. Ангела Меркел
ХБНГУ-д Үндсэн хуулийн хэрэгжилтийг хангах
2020-04-24

АРХИ: "Бид Бурханд итгэдэг!" Гэрэл зураг: Хейдерос Манте.
.
Keltern-Weiler. Сүүлийн 20 жилийн турш ARCHE¹ нь "Германд Kinderraub [төдийгүй эцэг эх-
хүүхэд-эцэг эх" хүний эрхийн зөрчилтэй холбоотойгоор Герман болон бусад олон орноос 
ирсэн хохирогчид, ганц бие хувь тавилан, нас баралтын талаарх олон тооны тайланг 
тайлагнасан. ЭЗХ-ны өмчлөлийн синдром "гэж товчхон нэрлээгүй, нийтлээгүй. ARCHE нь 
Европын Парламентын Архаг зохион байгуулсан өргөдлийн тайлангийн өмнөхөн хохирогч, 
хохирогч, халамжийн холбоо (ТББ), эрдэмтэн, мэргэжилтнүүдийн дэлхийн сүлжээг 
байгуулжээ. IAoHRD, НҮБ-аар дамжуулж хэдэн сарын туршид ARCHE, ХБНГУ-ын Хууль, 
хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах товчооны анхны илтгэлийг боловсруулж, хэвлүүлж, хэд 
хэдэн бүртгэлийг хийж, Герман улсын канцлер Др. Ангела Меркель тэдэнтэй худалдаа 
хийхийг шаардаж, ARCHE Америкийн Нэгдсэн Улсын Ерөнхийлөгч Дональд Ж.Трамп, ОХУ-
ын Ерөнхийлөгч Владимир В.Путинд тусламжийн дуудлагыг боловсруулж, нийтлүүлэв. SOS-
Hilferufe-г бүх улс оронд, Хятад, Японы дараа зарж, Герман улсад хүний эрхийг хулгайлсан 
баримт нотолгоог бүрэн нийтэд дэлгэсэн болно.

Яг одоо ARCHE таны мэдэгдлийг чиглүүлж байна
дэлхийн олон нийтэд

.
Энэ байрлалд, ARCHE нь зөвхөн холбоотон гэж үздэг.
НҮБ-ын мэдлэг, суурь нотолгоотой үүнийг хуваалцах болно
Германд засгийн газар.

Хүний эрх зөрчигдсөн үйлдлийн нотолгоо
"Германд Kinderraub [төдийгүй] - Эцэг эхийн мэдэлд шилжүүлэх - Эцэг эхийн харъяаллын 
синдром", хүүхэд - экэ - зүгээр л нэрлэгдсэн,
хоёр дахин сунгасан RESOLUTION 2C 209/15-тай хэвт
Архе, АТГ, НҮБ-ын Эрүүдэн шүүх болон бусад харгис, хүнлэг бус, ноцтой эмчлэл, шийтгэл 
(CIDTP) -ийн тусгай илтгэгчтэй хамтран хийсэн илтгэлдээ.

Меркелийн эмзэг Засгийн газар гар урлалыг тавьсан байх ёстой.

Холбоотнууд Германд хөндлөнгөөс оролцох ёстой байв
бид бүгдэд
үндсэн эрхийн агуулгыг баталгаатай байлгахын тулд
Герман дахь иргэний эрх чөлөө ба аюулгүй байдлын төлөө
сэтгэлийн түгшүүрийг анхаар.

Меркелийн засгийн газар хайхрамжгүй хандсан
ард түмэнд олон жилийн турш асар их хор хохирол учруулав

Seite 1 von 3



Mongolisch 

- мэдсэн ч гэсэн!

Энэ бол АРХЭГ-ын нүдэн дээр дайны гэмт хэрэг юм
олон хүн амтай харьцуулахад
энэ засгийн газрыг засгийн эрх мэдлээс чөлөөлөх ёстой.
.
Канцлер Меркель очиж гэмт хэрэгтээ тооцогдох ёстой!
.
Меркелийг Германд Киндерауб [зөвхөн төдийгүй] - Эцэг эх-Хүүхдийг хулгайлах - Хөгжил, 
хараат бус байдал, хохирлыг багтаасан эцэг эхийн мэдлэгийн синдром гэх мэтчилэн 
хүүхдүүдийг сул дорой байрлалд гаргахыг хичээдэг. Тиймээс эцэг эхгүй, гэр бүлгүй.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Өөр хүнийг хүчээр, эмзэг, утгагүй зүйлээр заналхийлж, хүчгүй байрлуулахад нь туслах 
эсвэл гадаадад байгаа цэргийн болон цэргийн төстэй байгууламжид үйлчилгээ үзүүлэх гэж 
байгаа хүн тэднээс хоригдох эрх чөлөөтэй байх болно. Он жилүүдийг шийтгэ.
(2) Бага хүнд тохиолдолд зургаан сараас таван жил хүртэл хорих ялаар шийтгэнэ. "

.
ХӨТӨЛБӨРИЙН Глобал
.
Энэхүү тунхаглалын дэлхийн уриалгыг илүү дэлгэрэнгүй харуулахын тулд ARCHE ба 
холбоотнууд ба НҮБ-ын эдгээр хэсгүүдийг Google-ийн орчуулагчид дараахь 108 хэлээр 
орчуулав.

*
Энэхүү дуудлагын тусламжтайгаар ARCHE нь хүний эрхийн зөрчлийн талаар Германд 
мэдээлэх боломжоо өргөжүүлэв. Зөвхөн төдийгүй Герман улсад - Эцэг эх-Хүүхэд халах - Эцэг
эхийн мэдлэгийн синдром нь холбооны, Европын болон дэлхийн хэмжээнд. Олдсон хүний 
эрхийн зөрчлийн нотолгоог арилгаж, Холбоотнууд болон бусад засгийн газрууд хөндлөнгөөс 
оролцохыг хүсч байна.
.
Уйлна уу!

.

.

.

UfIn-д 8, 11 наснаасаа хулгайлагдсан бөгөөд өнөөг хүртэл асар их хөнгөлөлттэй хөвгүүд нь 
Хейдероз Мантей хэмээх археог байгуулжээ.
ARCHE Kholbootnuud ba NÜB-yg dakhin baiguulakhyg urialj baina Doktoryn zasgiin gazryg 
orlokh. Angyela Myerkyel KhBNGU-d Ündsen khuuliin kheregjiltiig khangakh 2020-04-24 
ARKhI: "Bid Burkhand itgedeg!" Gerel zurag: Khyeidyeros Mantye. . Keltern-Weiler. Süüliin 20 
jiliin tursh ARCHE¹ ni "Gyermand Kinderraub [tödiigüi etseg ekh-khüükhed-etseg ekh" khünii 
erkhiin zörchiltei kholbootoigoor Gyerman bolon busad olon ornoos irsen khokhirogchid, gants 
biye khuvi tavilan, nas baraltyn talaarkh olon toony tailang tailagnasan. EZKh-ny ömchlöliin 
sindrom "gej tovchkhon nerleegüi, niitleegüi. ARCHE ni Yevropyn Parlamyentyn Arkhag zokhion 
baiguulsan örgödliin tailangiin ömnökhön khokhirogch, khokhirogch, khalamjiin kholboo (TBB), 
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erdemten, mergejiltnüüdiin delkhiin süljeeg baiguuljee. IAoHRD, NÜB-aar damjuulj kheden saryn 
turshid ARCHE, KhBNGU-yn Khuuli, khereglegchdiin erkh ashgiig khamgaalakh tovchoony 
ankhny iltgeliig bolovsruulj, khevlüülj, khed kheden bürtgeliig khiij, Gyerman ulsyn kantslyer Dr. 
Angyela Myerkyeli tedentei khudaldaa khiikhiig shaardaj, ARCHE Amyerikiin Negdsen Ulsyn 
Yerönkhiilögch Donalid J.Tramp, OKhU-yn Yerönkhiilögch Vladimir V.Putind tuslamjiin 
duudlagyg bolovsruulj, niitlüülev. SOS-Hilferufe-g bükh uls orond, Khyatad, Yapony daraa zarj, 
Gyerman ulsad khünii erkhiig khulgailsan barimt notolgoog büren niited delgesen bolno. Yag odoo 
ARCHE tany medegdliig chiglüülj baina delkhiin olon niited . Ene bairlald, ARCHE ni zövkhön 
kholbooton gej üzdeg. NÜB-yn medleg, suuri notolgootoi üüniig khuvaaltsakh bolno Gyermand 
zasgiin gazar. Khünii erkh zörchigdsön üildliin notolgoo "Gyermand Kinderraub [tödiigüi] - Etseg 
ekhiin medeld shiljüülekh - Etseg ekhiin khariyaallyn sindrom", khüükhed - eke - zügeer l 
nerlegdsen, khoyor dakhin sungasan RESOLUTION 2C 209/15-tai khevt Arkhye, ATG, NÜB-yn 
Erüüden shüükh bolon busad khargis, khünleg bus, notstoi emchlel, shiitgel (CIDTP) -iin tusgai 
iltgegchtei khamtran khiisen iltgeldee. Myerkyeliin emzeg Zasgiin gazar gar urlalyg tavisan baikh 
yostoi. Kholbootnuud Gyermand khöndlöngöös oroltsokh yostoi baiv bid bügded ündsen erkhiin 
aguulgyg batalgaatai bailgakhyn tuld Gyerman dakhi irgenii erkh chölöö ba ayuulgüi baidlyn tölöö 
setgeliin tügshüüriig ankhaar. Myerkyeliin zasgiin gazar khaikhramjgüi khandsan ard tümend olon 
jiliin tursh asar ikh khor khokhirol uchruulav - medsen ch gesen! Ene bol ARKhEG-yn nüden deer 
dainy gemt khereg yum olon khün amtai kharitsuulakhad ene zasgiin gazryg zasgiin erkh medlees 
chölöölökh yostoi. . Kantslyer Myerkyeli ochij gemt kheregtee tootsogdokh yostoi! . Myerkyeliig 
Gyermand Kindyeraub [zövkhön tödiigüi] - Etseg ekh-Khüükhdiig khulgailakh - Khögjil, kharaat 
bus baidal, khokhirlyg bagtaasan etseg ekhiin medlegiin sindrom gekh metchilen khüükhdüüdiig sul
doroi bairlald gargakhyg khicheedeg. Tiimees etseg ekhgüi, ger bülgüi. . "§ 234 Menschenraub. (1) 
Öör khüniig khücheer, emzeg, utgagüi züileer zanalkhiilj, khüchgüi bairluulakhad ni tuslakh esvel 
gadaadad baigaa tsergiin bolon tsergiin töstei baiguulamjid üilchilgee üzüülekh gej baigaa khün 
tednees khorigdokh erkh chölöötei baikh bolno. On jilüüdiig shiitge. (2) Baga khünd tokhioldold 
zurgaan saraas tavan jil khürtel khorikh yalaar shiitgene. " . KhÖTÖLBÖRIIN Global . Enekhüü 
tunkhaglalyn delkhiin urialgyg ilüü delgerengüi kharuulakhyn tuld ARCHE ba kholbootnuud ba 
NÜB-yn edgeer khesgüüdiig Google-iin orchuulagchid daraakhi 108 kheleer orchuulav. * Enekhüü 
duudlagyn tuslamjtaigaar ARCHE ni khünii erkhiin zörchliin talaar Gyermand medeelekh bolomjoo
örgöjüülev. Zövkhön tödiigüi Gyerman ulsad - Etseg ekh-Khüükhed khalakh - Etseg ekhiin 
medlegiin sindrom ni kholboony, Yevropyn bolon delkhiin khemjeend. Oldson khünii erkhiin 
zörchliin notolgoog arilgaj, Kholbootnuud bolon busad zasgiin gazruud khöndlöngöös oroltsokhyg 
khüsch baina. . Uilna uu! . . . UfIn-d 8, 11 nasnaasaa khulgailagdsan bögööd önöög khürtel asar ikh 
khöngölölttei khövgüüd ni Khyeidyeroz Mantyei khemeekh arkhyeog baiguuljee.
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