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ARCHE soýuzdaşlary we BMG-ny täzeden gurmaga çagyrýar
Doktor hökümetini çalyşyň Angela Merkel
Esasy Kanunyň Germaniýada durmuşa geçirilmegini üpjün ediň
2020-04-24

ARCHE: "Biz Hudaýa bil baglaýarys!" Surat: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. ARCHE¹ soňky 20 ýylda adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly 
Germaniýada we beýleki ýurtlarda pidalar, ýekeje ykbal we ölenler barada federal, Europeanewropa
we dünýäde sansyz hasabat berdi, diňe bir Germaniýada däl, ene-atasy-ene-atasy. Alyenasiýa 
sindromy ", gysgaça - çagyrylmady, çap edilmedi, ARCHE ARCH tarapyndan geçirilen 
Europeanewropa Parlamentiniň haýyşynyň hasabatyndan ozal pidalaryň, pidalaryň, jemgyýetçilik 
birleşikleriniň (jemgyýetçilik guramalarynyň), alymlaryň we bilermenleriň ulgamyny döretdi. 
IAoHRD we BMG arkaly birnäçe aýyň dowamynda ARCHE we Germaniýanyň Hukuk we sarp 
edijileri goramak baradaky federal komitetiniň asyl çykyşyny düzdi we neşir etdi, birnäçe bellige 
alnyşy tamamlady we Germaniýanyň kansleri Dr. Angela Merkel we söwda etmegini isledi, 
ARCHE Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald J. Trump-a we Russiýa 
Federasiýasynyň prezidenti Wladimir W. Putine kömek çagyryşyny düzdi, iberdi we neşir etdi. 
çykdajylarynda SOS-Hilferufe Hytaýdan we Japanaponiýadan soň we diňe Germaniýada adam 
hukuklaryny bozmak bilen çäklenmän, hatda diňe subutnamalary doly ýaýratdy.
 

Häzirki wagtda ARCHE beýannamaňyzy ugrukdyrýar
we dünýä meşhurlygy.

.
Bu ýagdaýda, ARCHE ýeke-täk soýuzdaş gerbizur çagyrýar,
BMG-ni bilmek we arkaýyn subutnamalar bilen paýlaşýarlar
Germaniýada hökümet.
 

Adam hukuklarynyň depelenmeginiň subutnamasy
"Kinderraub [diňe Germaniýada däl - Ene-atanyň keseki bolmagy - Ene-atanyň keseki sindromy", 
çaga - eke - ýaňy atlandyryldy,
iki gezek uzaldylan RESOLUTION 2C 209/15 bilen ýatyň
Birleşen Milletler Guramasynyň ARCHE we IAoHRD we BMG-nyň Gynamalar we beýleki 
rehimsiz, adamkärçiliksiz ýa-da çynlakaý çemeleşme ýa-da jeza (CIDTP) hasabaty bilen.

Merkeliň gowşak hökümeti bu hünäri esaslandyran bolmaly.

Soýuzdaşlar Germaniýa goşulmalydy
kanun we tertip üçin,
esasy hukugynyň mazmunyny kepillendirmek üçin,
Germaniýada raýatyň erkinligi we howpsuzlygy üçin
aladanyň aladasyny et.

Merkel hökümeti geleňsizdi
adamlara ençeme ýyllap zyýan ýetirdi
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- bilýändigine garamazdan!

Bu ARCHE-iň öňünde uruş jenaýaty
öz ilatyna garşy uly mukdarda
we bu hökümet häkimiýetden mahrum bolmaly.
.
Kansler Merkel gidip, eden jenaýatlaryňyz üçin jogap bermeli!
.
Merkeliň Kinderraubyň diňe bir Germaniýada däl - Ene-atanyň ogurlanmagy - Ösüş, keseki bolmak
we zyýan ýaly ene-atanyň keseki sindromy, çagalary ejiz ýagdaýlara sezewar etmegi, şeýlelik bilen,
ene-atasyz, maşgalasy bolmaz diýlip çaklanylýar.
.
"§ 234 Menşenraub.
(1) Kimdir biri zor bilen, ähtimal bolgusyz sözler bilen ýa-da sanaw bilen haýbat atyp, ejiz 
ýerleşdirilmegine kömek etmek ýa-da daşary ýurtdaky harby ýa-da harby gullukda gulluk etmek 
isleýän adam, azatlykdan mahrum ediler. Yearsyllary jezalandyryň.
(2) Has agyr bolmadyk ýagdaýlarda alty aýdan bäş ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jezasy 
berilýär. "

.
JEMLE .JI ÜÇIN GLOBAL
.
ARCHE-iň, soýuzdaşlaryň we BMG-iň bu bölekleri, bu beýannamanyň global çagyryşyny has-da 
görkezmek üçin aşakdaky 108 dilde Google terjimeçilerine iberildi:

*
Bu çagyryş bilen, ARCHE ýakyn wagtda adam hukuklarynyň bozulmagy Kinderraub-a diňe 
Germaniýada däl-de, ene-atanyň çagasynyň boşadylmagy - federal, Europeanewropa we dünýä 
derejesinde ene-atanyň kesilmegi sindromy barada habar bermek mümkinçiligini giňeltdi. Tapylan 
adam hukuklarynyň bozulandygy baradaky subutnamalar ýok edildi we goşulmak üçin soýuzdaşlar 
we beýleki hökümetler yzarlanýar.
.
Aglaň!
 
.
.
.

Uf 8 we 11 ýaşyňyzdaky gözlegde talandy we şu güne çenli köp keseki ogullar Heiderose Manthey 
ARCHE-ni esaslandyrdylar. 
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