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Архе иттифоқчиён ва СММро аз нав даъват мекунад
Иваз кардани ҳукумати доктор. Ангела Меркел
Амалисозии Қонуни асосӣ дар Олмонро таъмин кунед
2020-04-24

АРЧА: "Мо ба Худо эътимод дорем!" Сурат: Ҳейдерос Манте.
.
Keltern-Weiler. Дар 20 соли охир, ARCHE¹ гузоришҳои бешумори федералӣ, аврупоӣ ва 
ҷаҳонро дар бораи қурбониён, тақдирҳои ягона ва марги Олмон ва бисёр дигар кишварҳо дар
робита ба вайронкунии ҳуқуқи инсон "Киндеррауб [на танҳо] дар Олмон - Волидон-кӯдак-
волидайн” гузориш додааст. ARCHE шабакаи ҷаҳонии қурбониён, қурбониён, иттиҳодияҳои 
некӯаҳволӣ (СҒД), олимон ва коршиносонро пеш аз гузориши дархости Парлумони Аврупо, 
ки аз ҷониби ARCH гузаронида шудааст, таъсис додааст. тавассути IAoHRD ва СММ дар 
тӯли чанд моҳ суханронии аслии ARCHE ва Кумитаи федералии Олмон оид ба қонун ва 
ҳифзи истеъмолкунандагонро таҳия ва нашр кард, якчанд сабти ном ва канслери Олмонро 
анҷом дод. Ангела Меркел ва талаб кард, ки онҳо савдо кунанд, ARCHE даъватро барои 
кӯмак ба Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва ба Президенти 
Федератсияи Русия Владимир В.Путин фиристод. дар хароҷоти худ SOS-Hilferufe дар ҳама 
кишварҳо, пас аз Чин ва Ҷопон далелҳоро пурра на танҳо дар Олмон рабуда шудани 
ҳуқуқҳои инсон, ҳатто - танҳо ба пуррагӣ паҳн карданд.
 

Дар айни замон, ARCHE изҳороти шуморо роҳбарӣ мекунад
ва ошкорбаёнии ҷаҳонӣ.

.
Дар ин вазифа, ARCHE ягона даъвати муттаҳидкунандаи гербизур боқӣ мемонад,
онҳо ин маълумотро бо СММ ва далелҳои пешрафта мубодила мекунанд
хукумат дар Германия.
 

Далелҳои нақзи ҳуқуқи инсон содир карда шуданд
"Kinderraub [на танҳо] дар Олмон - бегона кардани волидон - синдроми бегона кардани 
волидон”, кудак - ҳарду - танҳо номгузорӣ шудааст,
бо НАЗАРИ 2C 209/15 ду маротиба дароз кардашуда хоб кунед
ва бо гузориши ARCHE ва IAoHRD ва Гузоришгари махсуси СММ оид ба шиканҷа ва дигар 
намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё шадид (CIDTP), Созмони Милали 
Муттаҳид.

Ҳукумати ноустувори Меркел бояд ҳунармандиро гузошта бошад.

Иттифоқчиён маҷбур буданд ба Олмон дахолат кунанд
барои қонуният ва тартибот,
барои кафолати мазмуни ҳуқуқи бунёдӣ,
барои озодӣ ва амнияти шаҳрванд дар Олмон
ғамхорӣ карданро фаромӯш накунед.

Ҳукумати Меркел бепарво буд
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зарари бешумор ба мардум дар тӯли солҳои
- ҳарчанд медонед!

Ин ҷинояти ҷанг дар чашми Архе мебошад
миқдори калон нисбат ба аҳолии худ
ва ин ҳукумат бояд аз қудрат маҳрум карда шавад.
.
Канцлер Меркел бояд рафта, ҷиноятҳои шуморо ба ҳисоб гирад!
.
Пешгӯӣ мешавад, ки Меркел дар Олмон - на рабудани волидон - кӯдак - Синдроми бегона 
кардани волидайн, аз ҷумла рушд, бегона ва хароб, барои фош кардани фарзандон ба 
мавқеъҳои нотавон - ҳамин тариқ, бидуни волидайн ва бидуни пешбурди оилаашон.
.
"§ 234 Menschenraub.
1) Ҳар касе, ки шахси дигарро бо роҳи зӯрӣ, бо таҳдиди номуайянӣ ё рӯйхат ҷустуҷӯ кардан, 
ба онҳо дар ҷойгиркунии нотавон ё дар хизмат дар муассисаи ҳарбӣ ё ҳарбӣ дар хориҷа 
хизмат расонидан, мекушад, бояд аз озодӣ маҳрум карда шавад. Ҷазо солҳо.
(2) Дар ҳолатҳои камтар вазнин, ҷазои маҳрум сохтан аз шаш моҳ то панҷ сол аст. "

.
ГЛОБАЛ ON ДАР ТАВСИЯ
.
Ин қисмҳои ARCHE ва Иттифоқчиён ва СММ барои тарҷумаи Google бо 108 забонҳои зерин 
интиқол дода шуданд, то ин даъвати глобалии ин эъломияро намоён кунанд:

*
Бо ин даъват, ARCHE қобилияти гузоришдиҳии худро дар бораи поймолкунии ҳуқуқи инсон 
Kinderraub [на танҳо] дар Олмон - бегона кардани волидон - синдроми бегона кардани 
волидон дар сатҳи федералӣ, Аврупо ва ҷаҳонӣ васеъ кард. Далелҳои вайронкунии ҳуқуқҳои 
инсон пайдо карда шуданд ва нуқсонҳои мудохила аз ҷониби Иттифоқчиён ва ҳукуматҳои 
дигар мавриди пайгирӣ қарор гирифтанд.
.
Лутфан гиря кунед!
 
.
.
.

Агар дар ҷустуҷӯи синну соли шумо 8 ва 11-сола ғорат карда шуда бошад ва то ба имрӯз 
писарони азиме ба ваҳшатангез асос ёфтаанд, Heiderose Manthey ARCHE-ро таъсис доданд.
Arxe ittifoqcijon va SMMro az nav da'vat mekunad Ivaz kardani hukumati doktor. Angela Merkel 
Amalisozii Qonuni asosī dar Olmonro ta'min kuned 2020-04-24 ARCA: "Mo ʙa Xudo e'timod 
dorem!" Surat: Hejderos Mante. . Keltern-Weiler. Dar 20 soli oxir, ARCHE¹ guzorişhoi ʙeşumori 
federalī, avrupoī va çahonro dar ʙorai qurʙonijon, taqdirhoi jagona va margi Olmon va ʙisjor digar 
kişvarho dar roʙita ʙa vajronkunii huquqi inson "Kinderrauʙ [na tanho] dar Olmon - Volidon-kūdak-
volidajn” guzoriş dodaast. ARCHE şaʙakai çahonii qurʙonijon, qurʙonijon, ittihodijahoi nekūahvolī
(SƢD), olimon va korşinosonro peş az guzorişi darxosti Parlumoni Avrupo, ki az çoniʙi ARCH 
guzaronida şudaast, ta'sis dodaast. tavassuti IAoHRD va SMM dar tūli cand moh suxanronii aslii 
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ARCHE va Kumitai federalii Olmon oid ʙa qonun va hifzi iste'molkunandagonro tahija va naşr 
kard, jakcand saʙti nom va kansleri Olmonro ançom dod. Angela Merkel va talaʙ kard, ki onho 
savdo kunand, ARCHE da'vatro ʙaroi kūmak ʙa Prezidenti Ijoloti Muttahidai Amriko Donald 
Tramp va ʙa Prezidenti Federatsijai Rusija Vladimir V.Putin firistod. dar xaroçoti xud SOS-
Hilferufe dar hama kişvarho, pas az Cin va Çopon dalelhoro purra na tanho dar Olmon raʙuda 
şudani huquqhoi inson, hatto - tanho ʙa purragī pahn kardand.   Dar ajni zamon, ARCHE izhoroti 
şumoro rohʙarī mekunad va oşkorʙajonii çahonī. . Dar in vazifa, ARCHE jagona da'vati 
muttahidkunandai gerʙizur ʙoqī memonad, onho in ma'lumotro ʙo SMM va dalelhoi peşrafta 
muʙodila mekunand xukumat dar Germanija.   Dalelhoi naqzi huquqi inson sodir karda şudand 
"Kinderraub [na tanho] dar Olmon - ʙegona kardani volidon - sindromi ʙegona kardani volidon”, 
kudak - hardu - tanho nomguzorī şudaast, ʙo NAZARI 2C 209/15 du marotiʙa daroz kardaşuda xoʙ 
kuned va ʙo guzorişi ARCHE va IAoHRD va Guzorişgari maxsusi SMM oid ʙa şikança va digar 
namudhoi munosiʙat va çazoi ʙerahmona, ƣajriinsonī jo şadid (CIDTP), Sozmoni Milali Muttahid. 
Hukumati noustuvori Merkel ʙojad hunarmandiro guzoşta ʙoşad. Ittifoqcijon maçʙur ʙudand ʙa 
Olmon daxolat kunand ʙaroi qonunijat va tartiʙot, ʙaroi kafolati mazmuni huquqi ʙunjodī, ʙaroi 
ozodī va amnijati şahrvand dar Olmon ƣamxorī kardanro faromūş nakuned. Hukumati Merkel 
ʙeparvo ʙud zarari ʙeşumor ʙa mardum dar tūli solhoi - harcand medoned! In çinojati çang dar 
caşmi Arxe meʙoşad miqdori kalon nisʙat ʙa aholii xud va in hukumat ʙojad az qudrat mahrum 
karda şavad. . Kancler Merkel ʙojad rafta, çinojathoi şumoro ʙa hisoʙ girad! . Peşgūī meşavad, ki 
Merkel dar Olmon - na raʙudani volidon - kūdak - Sindromi ʙegona kardani volidajn, az çumla 
ruşd, ʙegona va xaroʙ, ʙaroi foş kardani farzandon ʙa mavqe'hoi notavon - hamin tariq, ʙiduni 
volidajn va ʙiduni peşʙurdi oilaaşon. . "§ 234 Menschenraub. 1) Har kase, ki şaxsi digarro ʙo rohi 
zūrī, ʙo tahdidi nomuajjanī jo rūjxat çustuçū kardan, ʙa onho dar çojgirkunii notavon jo dar xizmat 
dar muassisai harʙī jo harʙī dar xoriça xizmat rasonidan, mekuşad, ʙojad az ozodī mahrum karda 
şavad. Çazo solho. (2) Dar holathoi kamtar vaznin, çazoi mahrum soxtan az şaş moh to panç sol ast.
" . GLOBAL ON DAR TAVSIJa . In qismhoi ARCHE va Ittifoqcijon va SMM ʙaroi tarçumai 
Google ʙo 108 zaʙonhoi zerin intiqol doda şudand, to in da'vati gloʙalii in e'lomijaro namojon 
kunand: * Bo in da'vat, ARCHE qoʙilijati guzorişdihii xudro dar ʙorai pojmolkunii huquqi inson 
Kinderraub [na tanho] dar Olmon - ʙegona kardani volidon - sindromi ʙegona kardani volidon dar 
sathi federalī, Avrupo va çahonī vase' kard. Dalelhoi vajronkunii huquqhoi inson pajdo karda 
şudand va nuqsonhoi mudoxila az çoniʙi Ittifoqcijon va hukumathoi digar mavridi pajgirī qaror 
giriftand. . Lutfan girja kuned!   . . . Agar dar çustuçūi sinnu soli şumo 8 va 11-sola ƣorat karda 
şuda ʙoşad va to ʙa imrūz pisaroni azime ʙa vahşatangez asos joftaand, Heiderose Manthey 
ARCHE-ro ta'sis dodand.
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