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آرچ ای له متحدینو او ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې بیارغونه وکړي

انګیل میرکل. د ډاکټر حکومت ځای په ځای کړئ

په آلمان کې د اساسی قانون د پلي کیدو خوندي کول
2020-04-24

هیډروز مانتې: عکس!" موږ په خدای باور لرو: "آرچ .
.

Keltern-Weiler.  کلونو راهیسې ، آرچې د آلمان او نورو ډیرو هیوادونو څخه د قربانیانو ، واحد  20د تیرو

میخونو او مړینو په اړه فدرالي ، اروپایي او نړۍ په کچه بې شمیره راپورونه د بشري حقونو سرغړونې په 

نه بلل - ، په لنډ ډول "د ایلینشن سنډروم " ماشوم والدین- والدین - په آلمان کې ] نه یوازې[جرمنی "تړاو 

، ساینس پوهانو او ) انجوګانو(د قربانیانو ، قربانیانو ، خیریه ټولنو  ARCHE ، شوی ، خپور شوی

ARCH کارپوهانو یوه نړیواله شبکه جوړه کړې چې د اروپای پارلمان د عریضې راپور څخه دمخه ، د

د. لخوا ترسره شوی  IAoHRD او ملګرو ملتونو له لرې په څو میاشتو کې ، د ARCHE  او د قانون او

مصرف کونکي محافظت فدرال الماني کمیټې اصلي وینا ترتیب او خپره کړه ، څو غوښتنلیکونه یې پای ته 

انګیل میرکل ، او غوښتنه یې وکړه چې دوی تجارت وکړي. ورسول او د جرمني چانسلر ، ډاکټر  ، 

ARCHE  د متحده ایالتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې فدراسیون رییس ولدیمیر ډبلیو پوتین ته د

په چین او جاپان وروسته په ټولو هیوادونو . مرستې غوښتنې لیک چمتو او خپور کړ ، دوی ورسره ولیږل

هیلرفیف په مصرف رسولو کې ، او په بشپړ ډول یې شواهد خپاره کړل نه یوازې په آلمان کې د  - SOS کې

یوازې- حتی - بشري حقونو سرغړونه  .

ستاسو بیان لرښوونه کوي ARCHE ، همدا اوس

.او د نړۍ تبلیغات

.

، یوازې د بوټو بوټي ویل شوي ARCHE ، پدې حالت کې

دوی دا د ملګرو ملتونو پوهه او د شالید شواهد سره شریکوي

.په آلمان کې حکومت

د بشري حقونو څخه سرغړونې شواهد

" یوازې - ، ماشوم " د مور او پلر علیم صنایع- د مور او پلر تعصب - په آلمان کې ] نه یوازې[کیندرروب 
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، نوم ورکړل شوی

سره دروغ RESOLUTION 2C 209/15 د دوه ځلې غځول شوي

په  (CIDTP) او شکنجې او نور ظالمانه ، غیر انساني یا جدي چلند یا جزا ARCHE ، IAoHRD او د

.اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي سره ، د ملګرو ملتونو سازمان

.د مرکل نازک حکومت باید دا کسب له ځانه سره ولري

متحدین باید په آلمان کې مداخله وکړي

، د قانون او نظم لپاره

، د اساسي حق د مینځپانګې تضمین لپاره

په آلمان کې د وګړو د آزادۍ او امنیت لپاره

اندیښنې ته پام وکړئ

د مېرکل حکومت غفلت کاوه

د کلونو لپاره خلکو ته بې شمیره زیان اوښتی

!د پوهیدو سره سره -

په نظر کې جنګي جرم دی ARCHE دا د

د دوی د خپل نفوس پروړاندې لوی تناسب

.او دا حکومت باید له واک څخه بې برخې شي
.

!چانسلر میرکل باید لړشي او ستاسو د جرمونو محاسبه شي
.

د پراختیا ، تعویض- د مور او ماشوم تښتونې - په آلمان کې ] نه یوازې[میرکل وړاندوینه کیږي چې کنډراب 

پدې توګه ، - او زیان په شمول د مور او پلر الوهنی سنډروم ، ترڅو ماشومان بې کاره پوستونو ته وباسي 

.پرته د مور او پلر پرته ، پرته له کورنۍ
.

.مینسچینروب 234 4"

هرڅوک چې په زور د بل چا په واسطه ، د شکمنو خبرو او یا د لیست په واسطه ، د بې وسه ځای په ځای (()

کولو کې د مرستې لپاره یا په بهر کې په نظامي یا نظامي ډوله تاسیساتو کې د خدمت وړاندې کولو په لټه 

کلونه سزا ورکړئ. کې ، د دوی څخه د قید ازادي ولري .

" .په لږ سخت قضیو کې ، د حبس سزا له شپږو میاشتو څخه تر پنځو کلونو پورې ده (2)

.

د پیژندنې نړیوال
.
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ژبو کې د ګوګل ژباړونکو له لرې لیږل  108د آرچ ای او متحدینو او ملګرو ملتونو دا ټوټې په لندې 

:شوي ترڅو د دې اعلن نړیواله اړیکه څرګنده کړي

*

په فدرالي ، ] - نه یوازې[د دې زنګ سره ، آرچ ای ای په جرمني کې د بشري حقونو سرغړونکي کیندرروب 

. اروپایي او نړیواله کچه د میندو او پلرونو د علیه کولو سنډروم ته د راپور ورکولو خپل امکانات پراخ کړي دي
د بشري حقونو سرغړونې وموندل شوې شواهد له منځه وړل شوي او د لسوهنې په اړه د آیتونو او

.نورو حکومتونو لخوا تعقیب شوي دي
.

!مهرباني وکړئ ژاړئ

.

.

.

UfIn  کلونو عمر په لټه کې شو او تر نن ورځې پورې په پراخه کچه بې درکه شوي 11او  8ستاسو د

.موسسه تاسیس کړه ARCHE زامن د هيډروس مانتې د
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