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ARCHE союздашларны һәм БМОны яңадан торгызырга чакыра
Доктор хакимиятен алыштырыгыз. Анжела Меркель
Германиядә Төп Законның үтәлешен тәэмин итү
2020-04-24

Арча: "Без Аллага ышанабыз!" Фото: Хайдероза Мантей.
.
Keltern-Weiler. Соңгы 20 ел эчендә, ARCHE¹ федераль, Европа һәм бөтен дөнья буенча 
корбаннар, бер язмышлар һәм Германиядән һәм башка күп илләрдән кеше хокукларын бозу 
белән бәйле сансыз докладлар турында хәбәр итте "Киндеррауб Германиядә генә түгел - Ата-
ана-ата-ана". Алиенация синдромы ", кыскача - чакырылмаган, бастырылмаган, ARCHE 
бөтен дөнья корбаннары, корбаннар, социаль берләшмәләр (иҗтимагый оешмалар), галимнәр
һәм экспертлар челтәрен булдырган, Европа Парламенты гаризасы докладына кадәр, ARCH 
үткәргән. IAoHRD һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасы аша берничә ай эчендә, ARCHE һәм 
Федераль Германия хокук һәм кулланучыларны яклау комитетының оригиналь чыгышын 
формалаштырдылар һәм бастырдылар, берничә теркәлүне тәмамладылар һәм Германия 
канцлеры, доктор. Анжела Меркель, һәм алар белән сәүдә итүне таләп иттеләр, ARCHE 
Америка Кушма Штатлары президенты Дональд Дж. Трампка һәм Россия Федерациясе 
президенты Владимир В.Путинга ярдәм чакыруын формалаштырды, җибәрде һәм бастырды. 
чыгымнарында SOS-Hilferufe барлык илләрдә, Китай һәм Япониядән соң һәм дәлилләрне 
Германиядә генә түгел, кеше хокукларын бозу турында гына игълан иттеләр.
 

Хәзерге вакытта, ARCHE сезнең белдерүегезне җитәкли
һәм дөнья популярлыгы.

.
Бу позициядә, ARCHE бердәнбер союздаш гербейзур чакыруы булып кала,
алар моны БМО һәм төп дәлилләр белән бүлешәләр
Германиядә хөкүмәт.
 

Кеше хокукларын бозуның дәлиле
"Киндеррауб [Германиядә генә түгел - Ата-анадан читләшү - Ата-анадан читләшү синдромы",
бала - эке - әле генә аталган,
ике тапкыр киңәйтелгән RESOLUTION 2C 209/15 белән ята
һәм Берләшкән Милләтләр Оешмасы, ARCHE һәм IAoHRD һәм БМОның җәзалау һәм башка 
рәхимсез, кешелексез яки җитди мөгамәлә яки җәза (CIDTP) буенча махсус докладчысы 
белән.

Меркельнең зәгыйфь хөкүмәте һөнәрне салган булырга тиеш.

Союздашлар Германиягә катнашырга тиеш иде
хокук һәм тәртип өчен,
төп хокукның эчтәлеген гарантияләү өчен,
Германиядә гражданның иреге һәм куркынычсызлыгы өчен
борчылу турында кайгырт.
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Меркель хакимияте битараф иде
еллар дәвамында халыкка сансыз зыян өстәде
- белүгә карамастан!

Бу ARCHE күзлегендә сугыш җинаяте
үз халкына каршы зур өлешләр
һәм бу хакимият хакимияттән мәхрүм ителергә тиеш.
.
Канцлер Меркель барып, сезнең җинаятьләрегез өчен җавап бирергә тиеш!
.
Меркель Киндеррауб Германиядә генә түгел - Ата-ана урлау - Ата-анадан читләшү синдромы,
шул исәптән үсеш, читләшү һәм зыян, балаларны ярдәмсез урыннарга чыгару өчен, шулай 
итеп, ата-анасыз, гаиләсез.
.
"4 234 Менщенрауб.
(1) Кем дә булса башка кешене көч белән эзли, сизелерлек мәгънәсезлек белән яисә исемлек 
белән куркытып, аларга ярдәмсез урнашырга булышырга яки чит илдәге хәрби яки хәрби 
хезмәттә хезмәт күрсәтергә ярдәм итсә, алардан азат ителергә тиеш. Елларны җәзала.
2) Азрак очракларда төрмә җәзасы алты айдан биш елга кадәр. "

.
ПРОКЛАМА ONИЯДӘ ГЛОБАЛ
.
Бу бит ARCHE һәм Союздашлар һәм БМО Google тәрҗемәчеләренә түбәндәге 108 телдә 
тапшырылды, бу игъланның глобаль чакыруын тагын да күрсәтү өчен:

*
Бу чакыру белән, ARCHE отчет мөмкинлекләрен Германиядә булачак Киндерраубка гына 
түгел - Германиядә генә түгел - Ата-анадан читләшү - федераль, Европа һәм бөтен дөнья 
дәрәҗәсендә ата-аналарны читләштерү синдромы белән киңәйтте. Кеше хокукларын бозу 
дәлилләре юкка чыгарылды һәм катнашырга тешләү союздашлар һәм бүтән хөкүмәтләр 
тарафыннан эзләнә.
.
Зинһар, елагыз!
 
.
.
.

Uf Сездә 8 һәм 11 яшь эзләгәндә таланганнар һәм бүгенге көнгә кадәр читләшкән уллары 
Хайдероза Мантейга ARCHE нигез салдылар. 
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