Singhalesisch
اي آر سي اي اتحاد ۽ اقوام متحده کي ٻيهر تعمير ڪرڻ جي دعوت ڏي ٿي
ڊاڪٽر جي حڪومت بدلئي ڇڏيو .اينجلو ميرکل
محفوظ ڪريو جرمني ۾ بنيادي قانون تي عمل درآمد
2020-04-24
.آرڪي” :اسين خدا تي ڀروسو رکون ٿا!“ فوٽو :هيڊروس منٿي
.
جرمني ٻين ڪيترن ئي ملڪن جرمني ٻين ڪيترن  ، ARCHE¹گذريل  20سالن کان Keltern-Weiler.
ئي ملڪن کان جرمني ٻين ڪيترن ئي ملڪن جي وفاقي  ،يورپي عالمي سطح تي بيشمار رپورٽون
رپورٽ ڪري چڪو آهي "ڪنڊررواب ]نه رڳو[ جرمني  -والدين-ٻار-والدين -عليينٽيشن سنڊروم "،

متاثرين  ،متاثرين  ،فلحي انجمنن )اين جي  ، ARCHEمختصر طور تي  -نه سڏيو ويو  ،شايع ڪيو ويو

اوز(  ،سائنسدانن ماهرن جو هڪ عالمي نيٽورڪ قائم ڪيو آهي  ،صرف يورپي پارليامينٽ جي
گڏيل قومن جي ذريعي . IAOHRDدرخواستن جي رپورٽ کان اڳ  ،اي آر سيچ طرفان جاري ڪيل
پاران اصل تقرير کي ترتيب شايع ڪيو ويو قانون صارف تحفظ بابت  ، ARCHEڪيترن ئي مهينن کان
وفاقي جرمن ڪميٽي  ،ڪيترن ئي رجسٽريشن ختم ڪئي جرمني جي چانسلر  ،ڊاڪٽر .انجيل
فارمولي  ،موڪليو شايع ڪيو ڪال جي مدد  ، ARCHEمرڪل  ،مطالبو ڪيو ته هو واپار ڪن
لء Vامريڪا جي صدر ڊونالڊ جي ٽرمپ روسي فيڊريشن جي صدر ولديمير ڊبليو پيوٽن کي  ،انهن
چين جاپان کان پوء Vمڪمل طور تي  SOS-Hilferufeسان گڏ موڪليو انهن سڀني خرچن
.جرمني انساني حقن جي اغوا کي جرمني نه صرف ثبوت عام ڪري ڇڏيا

هينئر  ،آرچي توهان جي بيان جي هدايت ڪري رهيو آهي
 .دنيا جي مشهوري
.
 ،هن پوزيشن  ،آرڪيچ واحد اتحادي هائيزبورور ڪالنگ رهي ٿي
اڻ ۽ پس منظر ثبوت سان شيئر ڪن ٿا  andاهي گڏيل قومن جي
.جرمني حڪومت

انساني حقن جي ڀڃڪڙين جو ثبوت ڪيو
جرمني ”ڪندروذب ]نيڪ نور[  -والدين جي ڌار ڌار -والدين جي صوت جي سنڊروم“  ،ٻار  -اي سي -
 ،رڳو نالو لکيو
سان ڪوڙ ڪريو C 209/15ٻه ڀيرا وڌايل قرارداد 2
جي رپورٽ تشدد ٻين ظالم  ،غير انساني يا سنگين علج يا سزا تي IAoHRD

ARCHE

.گڏيل قومن جي خاص رپوٽر  ،گڏيل قومن جي تنظيم
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.ميرکل جي نازڪ حڪومت ٺيڪ ٿي چڪي آهي
اتحادين کي جرمني ۾ مداخلت ڪرڻي هئي
،قانون حڪم لءV
بنيادي حق جي مواد جي ضمانت ل ِء
جرمني ۾ شهري جي آزادي ۽ حفاظت ل ِء
.پريشاني جو خيال رکو
ميرکل حڪومت غفلت واري هئي
سالن تائين ماڻهن کي بي شمار نقصان شامل ڪيو
!اڻڻ جي باوجود knowing
اهو آرڪچ جي نظر ۾ جنگي ڏوهه آهي
پنهنجي آبادي جي خلف وڏي تناسب
 .هن حڪومت کي طاقت کان محروم ڪرڻ گهرجي
.
!چانسلر ميرکل کي وڃڻو آهي توهان جي ڏوهن جو حساب ڏيڻو آهي
.
ميرکل کي جرمني قنبرائيب ]نه فقط[ هجڻ جي پيشنگوئي ڪئي وئي آهي  -والدين-ٻار جي اغوا -
والدين جي عليحدگي جو سنڊوم  ،بشمول ترقي  ،نيڪالي نقصان  ،ٻارن کي بي وساري پوزيشن کي
.اجاگر ڪرڻ  -اهڙي طرح  ،والدين کان سواء ، Vخاندان کان سواءV
.
.مينسنچيب "§ 234
جيڪو ماڻھو طاقت سان ٻئي ڪنھن کي ڳوليندو  ،ڪن ناممڪن بدمعاشين سان يا خط جي )(1
ذريعي  ،انھن کي بي پناھ جاء Vڏيڻ مدد ڏيڻ يا ٻاهرين فوجي يا فوجي جي مدد لء Vخدمت فراهم ڪرڻ
 ،.انھن کان قيد جي آزادي جو پابند ٿيندو .سالن جي سزا ڏيو
.گهٽ سخت ڪيسن  ،قيد جي سزا ڇهن مهينن کان پنجن سالن تائين هوندي آهي

)(2

.
عالمي سطح تي اعلن
.
اتحادين گڏيل قومن جي بٽس گوگل جي مترجمن جي ذريعي ھيٺ ڏنل  108ٻولين منتقل ARCHE
:ڪيا ويا آھن ته جيئن ھن اعلن جي عالمي ڪال کي ظاھر ڪيو وڃي
*
هن ڪال سان  ،اي آر سي ايڇ جرمني پيش ڪيل انساني حقن جي خلف ورزي ڪنڊيروبيب
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کي اطلع ڏيڻ جي پنهنجي امکانات کي وڌائي ڇڏيو آهي  -نه فقط والدين  -ٻارن جي نيڪالي  -والدين
 ،عليحدگي واري سنڊومي وفاقي  ،يورپي عالمي سطح تي .انساني حقن جي پائمالي جو ثبوت مليا

.آهن ختم ٿي ويا مداخلت ڪرڻ جا ڌڪ تمام اتحادين ٻين حڪومتن جي ڳول آهن
.
!مهرباني ڪري روئي
.
.
.
ڏينهن تائين وڏن پٽڙين سان  dayمار لٽيا ا

 Inجيڪڏهن اوهان جي 11مار  11 8سالن جي

.هيڊيرس منٿئي اي آرچ اي جو بنياد رکيو آهي
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