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ARCHE ئىتتىپاقداشلر ۋە ب د ت نى قايتا قۇرۇشقا چاقىردى

Angela Merkel .دوكتور ھۆكۈمىتىنى ئالماشتۇرۇڭ

گېرمانىيەدە ئاساسىي قانۇننىڭ يولغا قويۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ
2020-04-24

ھەيدەروزا مانتېي: سۈرەت!» بىز خۇداغا ئىشىنىمىز: «ئارخىپ .
.

Keltern-Weiler.  يىلدا 20يېقىنقى  ، ARCHE¹ فېدېراتىپ ، ياۋروپا ۋە دۇنىا مىقىاسىدا زيىانكەشلىككە

تەرۇز قىلىش-ئۇچريغۇچىلر ، گېرمانىىە ۋە باشقا نۇرغۇن دۆلەتلەردين كەلگەن كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى

مۇناسىۋيتى بىلەن زيىانكەشلىككە ئۇچريغانلر ، يالغۇز تەقديرلەر ۋە قازا قىلغانلر ھەققىدە سانسىزلىغان

تاشقى پىلنېت ئادەملىرى»). ئانا-ئاتا-بال-ئانا-ئاتا[گېرمانىىەديكى كىندېرراۋ «دوكلتلرنى دوكلت قىلدى 

چاقىريلمىغان ، ئېلن قىلىنمىغان- ، قىسقىچە »ئۇنىۋېرسال كېسەللىكى   ، ARCHE ياۋروپا پارلمېنتىنىڭ

ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى تەريپىدين سۇنۇلغان ياۋروپا پارلمېنتىنىڭ ئىلتىماسىنىڭ دوكلتىدين سەل بۇرۇن ،

ئاممىۋى(دۇنىا مىقىاسىدا زيىانكەشلىككە ئۇچريغۇچىلر ، زيىانكەشلىككە ئۇچريغۇچىلر ، پاراۋانلىق جەمئىىىتى 

، ئالىملر ۋە مۇتەخەسسىسلەر تورينى قۇردى) تەشكىلتلر . IAoHRD ۋە ب د ت ئارقىلىق بىر

ۋە فېدېراتىپ گېرمانىىە قانۇن ۋە ئىستېمالچىلرنى قوغداش كومىتېتىنىڭ ARCHE ، نەچچە ئاي ئىچىدە

.ئەسلى نۇتقىنى تۈزدى ۋە ئېلن قىلدى ، بىر نەچچە تىزيملشنى تاماملىدى ۋە گېرمانىىە باش مىنىستىرى در
ئامېريكا قوشما شتاتلىرينىڭ ARCHE ، ئانگېل مېركېل ۋە ئۇلرنىڭ سودا قىلىشىنى تەلەپ قىلدى

ترامپقا ۋە روسىىە فېدېراتسىىەسىنىڭ رەئىسى ۋيلديمىر ۋۇ پۇتىنغا ياردەم. پرېزيدېنتى دونالد ج

ئۇلرنىڭ. چاقىريقىنى تۈزدى ، ئەۋەتتى ۋە ئېلن قىلدى  SOS-Hilferufe بارلىق دۆلەتلەردە ، جۇڭگو ۋە

-ياپونىىىدين كېىىن ۋە گېرمانىىەدە كىشىلىك ھوقۇق جىنايىتىنى تۇتقۇن قىلىشل ئەمەس ، ھەتتا پەقەت دەلىل
.ئىسپاتلرنى تولۇق تەشۋيق قىلدى

 

باياناتىڭىزنى بىر تەرەپ قىلىدۇ ARCHE ، ھازير

.ۋە دۇنىا تەشۋيقاتى

.

، يەنىل بىردينبىر ئىتتىپاقداش ھېربىزۇر چاقىريش ARCHE ، بۇ ئورۇندا

ئۇلر بۇنى ب د ت بىلىملىرى ۋە ئارقا كۆرۈنۈش دەلىللىرى بىلەن ئورتاقلىشىدۇ

.گېرمانىىەديكى ھۆكۈمەت
 

سادىر قىلىنغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ ئىسپاتى

«Kinderraub [ ئانىلرنىڭ ياتلىشىش-ئاتا- ئانىلرنىڭ ياتلىشىشى -ئاتا- پەقەت گېرمانىىەديل ئەمەس 

، بال» ئۇنىۋېرسال كېسەللىكى  - eke - ئەمديل ئىسمى قويۇلغان ،
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بىلەن يالغان RESOLUTION 2C 209/15 ئىككى قېتىم ئۇزارتىلغان

ۋە ب د ت نىڭ قىىناش ۋە IAoHRD ۋە ARCHE بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلتى تەشكىلتى

(CIDTP) باشقا رەھىمسىز ، ئىنسان قېلىپىدين چىققان ياكى ئېغىر مۇئامىلىسى ياكى جازاسى

.نىڭ دوكلتچىسى بىلەن دوكلت بەردى

.مېركېلنىڭ ئاجىز ھۆكۈمىتى چوقۇم بۇ ھۈنەرنى قويغان بولۇشى كېرەك

ئىتتىپاقداشلر گېرمانىيەگە ئارىلىشىشى كېرەك ئىدى

، قانۇن ۋە تەرتىپ ئۈچۈن

، ئاساسىي ھوقۇقنىڭ مەزمۇنىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن

گېرمانىيەدىكى پۇقرالرنىڭ ئەركىنلىكى ۋە بىخەتەرلىكى ئۈچۈن

.ئەنديشىگە كۆڭۈل بۆلۈڭ

مېركېل ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا سەل قارىدى

كۆپ يىللردىن بۇيان كىشىلەرگە نۇرغۇن زىيانلرنى قوشتى

!بىلگەن بىلەن -

نىڭ نەزىرىدىكى ئۇرۇش جىنايىتى ARCHE بۇ

ئۆز نوپۇسىغا قارشى زور نىسبەت

.ھەمدە بۇ ھۆكۈمەت ھوقۇقىدين مەھرۇم قىلىنىشى كېرەك
.

!باش مىنىستىر مېركېل بېريپ جىنايىتىڭىزدين ھېساب ئېلىشى كېرەك
.

-ئانىلر بالىلىرينى تۇتقۇن قىلىش -مېركېلنىڭ كىندېرراۋنىڭ گېرمانىىەديل ئەمەس ، بەلكى ئاتا
ئانىلرنىڭ ياتلىشىش ئۇنىۋېرسال كېسەللىكى-تەرەققىىات ، ياتلىشىش ۋە زيىاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاتا

ئانىسى يوق ،-بولۇشى مۇمكىنلىكى مۆلچەرلەنگەن بولۇپ ، بالىلرنى ئامالسىز ئورۇنغا قويىدۇ ، شۇڭا ئاتا

.ئائىلىسىنى باشقۇرمايدۇ
.

"4 234 Menschenraub.

بىلەن تەھديد سېلىشباشقىلرنى زورلۇق بىلەن ئىزدەپ ، ئاسان بىمەنە سۆزلەر ياكى تىزيملىك  (1)

ئارقىلىق ، ئۇلرنىڭ ئامالسىز ئورۇنلشتۇرۇشىغا ياردەم بېريش ياكى چەتئەلديكى ھەربىي ياكى ھەربىي

يىللرنى. ئەسلىھەلەردە مۇلزيمەت قىلىش ئۈچۈن ، ئۇلردين تۈرمىدە يېتىش ئەركىنلىكى بولىدۇ

.جازالىغىن

ئېغىرراق بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا ، ئالتە ئايدين بەش يىلغىچە مۇددەتلىك قاماق جازاسى (2)

.« بېريلىدۇ
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.
PROLAMATION ON GLOBAL

.

ARCHE  خىل تىلدا گۇگۇل 108ۋە ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر ۋە ب د ت نىڭ بۇ بۆلەكلىرى تۆۋەنديكى

:تەرجىمانلىريغا يەتكۈزۈلۈپ ، بۇ خىتابنامىنىڭ يەرشارى چاقىريقىنى تېخىمۇ تەسۋيرلەپ بەردى

*

فېدېراتىپ ، ياۋروپا ۋە دۇنىا مىقىاسىدا پات ئاريدا يۈز بېريديغان ARCHE ، بۇ چاقىريق ئارقىلىق

پەقەت. غا دوكلت قىلىش مۇمكىنچىلىكىنى كېڭەيتتى Kinderraub كىشىلىك ھوقۇق دەپسەنديچىلىكى

ئانىلرنى ياتلىشىش ئۇنىۋېرسال-ئاتا- ئانىدين بالىلرنى قويۇپ بېريش -گېرمانىىەديل ئەمەس ، ئاتا

بايقالغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەنديچىلىكىنىڭ ئىسپاتى يوقىتىلدى ۋە ئاريلىشىش. كېسەللىكى

.چىشلىرى ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر ۋە باشقا ھۆكۈمەتلەر تەريپىدين قوغلندى
.

!يىغلڭ
 
.
.
.

Uf  تالڭ قىلىنغان ۋە بۈگۈنگە قەدەر-ياشلىريڭىزنى ئىزدەش جەريانىدا بۇلڭ 11ۋە  8سىزنىڭ  
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