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آرچ ای نے اتحادیوں اور اقوام متحدہ سے دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا ہے

ڈاکٹر کی حکومت کو تبدیل کریں۔ انجیل مرکل

جرمنی میں بنیادی قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں
2020-04-24

ہیڈروز مانتھی۔: تصویر!" ہمیں خدا پر بھروسہ ہے: "آرچ
.

Keltern-Weiler.  سالوں سے ، اے آر سی ای ای نے جرمنی میں انسانی حقوق کی خلف ورزی 20پچھلے

کے خلف جرمنی اور بہت سے" - والدین- والدین - جرمنی میں ] نہ صرف[کنڈراب "کے واقعات 

دوسرے ممالک سے متاثرین ، سنگل فرضی اور ہلکتوں کے بارے میں وفاقی ، یوروپی اور دنیا بھر میں ان

گنت رپورٹس کی ہیں۔ اے آر سی ای ای نے یورپی پارلیمنٹ کی عرضی کی رپورٹ سے عین قبل ، آر ایچ ای نے

، سائنس دانوں اور ماہرین کا ایک عالمی نیٹ ورک) این جی اوز(متاثرین ، متاثرین ، فلحی تنظیموں 

اور اقوام متحدہ کے IAoHRD قائم کیا ہے ، جسے مختصر طور پر نہیں کہا جاتا ، شائع کیا گیا ہے۔

ذریعہ کئی مہینوں کے دوران ، آرچ ایچ اور فیڈرل جرمن کمیٹی برائے لء اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کی

اصلی تقریر مرتب اور شائع کی ، کئی رجسٹریشن ختم ہوئیں اور جرمنی کے چانسلر ، ڈاکٹر۔

انجیل مرکل ، اور مطالبہ کیا کہ وہ تجارت کریں ، اے آر سی ای ای نے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر ،

ڈونلڈ جے ٹرمپ ، اور روسی فیڈریشن کے صدر ، ولدیمیر ڈبلیو پوتن کو مدد کے لئے کال تیار کی ، شائع کی

ہلفیروف- اور شائع کیا ، انہوں نے ان کے ساتھ بھیجا۔ چین اور جاپان کے بعد تمام ممالک میں ایس او ایس 

بھی اغوا کیا۔- یہاں تک کہ - نے اپنے اخراجات میں اور جرمنی میں ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کے جرائم 
 

ابھی ، آرچی آپ کے بیان کی ہدایت کر رہی ہے

اور عالمی تشہیر۔

.

، صرف اتحادی ہیبی زیور کالنگ رہ گیا ہے ARCHE ، اس پوزیشن میں

وہ اقوام متحدہ کے علم اور پس منظر کے ثبوت کے ساتھ اس کا اشتراک کرتے ہیں

جرمنی میں حکومت
 

انسانی حقوق کی پامالی کے ثبوت

"Kenderraub [ ،" والدین سے علیحدگی سنڈروم- والدین کی طرف سے علیحدگی - جرمنی میں ] نہ صرف

ایک نام ، جس کا ابھی نام لیا گیا ہے- بچ ،ہ   ،

2دو بار بڑھا ہوا ردعمل  C 209/15 کے ساتھ جھوٹ بولیں

اور اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تشدد اور دیگر IAoHRD اور ARCHE ، اور اقوام متحدہ کی تنظیم

سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی (CIDTP) ظالمانہ ، غیر انسانی یا سنگین سلوک یا سزا
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رپورٹر کی رپورٹنگ کے ساتھ۔

میرکل کی نازک حکومت نے یہ ہنر ضرور تیار کیا ہوگا۔

اتحادیوں کو جرمنی میں مداخلت کرنا پڑی

، امن و امان کے لئے

، ،بنیادی حق کے مواد کی ضمانت کے ل

.جرمنی میں شہری کی آزادی اور سلمتی کے ل

پریشانی کا خیال رکھنا۔

مرکل حکومت غفلت برت رہی

لوگوں کو برسوں سے لتعداد نقصان پہنچا

!جاننے کے باوجود -

کی نظر میں جنگی جرم ہے ARCHE یہ

ان کی اپنی آبادی کے خلف بڑے تناسب

اور اس حکومت کو اقتدار سے محروم رکھنا چاہئے۔
.

!چانسلر میرکل کو جانا ہے اور آپ کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا
.

والدین- بچوں کے اغوا - والدین - جرمنی میں ] نہ صرف[میرکل کی پیش گوئی کی گئی ہے کہ کنڈرراؤب 

-کی علیحدگی سنڈروم ، بشمول ترقی ، علیحدگی اور نقصان ، بچوں کو بے بس عہدوں پر بے نقاب کریں 
اس طرح ، ان کے والدین کے بغیر ، اپنا کنبہ چلئے بغیر۔

.

مینشینراؤب۔ 234 4"

جو بھی شخص کسی بے بس بکواس یا کسی فہرست کے ذریعہ کسی بے بس جگہ یا (()

کسی بیرونی ملک میں کسی فوجی یا فوجی جیسی سہولت میں خدمات فراہم کرنے کے لئے

کسی بے بس بکواس یا کسی فہرست کے ذریعہ دھمکی دے کر ، کسی اور شخص سے

زبردستی ڈھونڈتا ہے ، وہ ان سے قید کی آزادی سے مشروط ہوگا۔ سالوں کی سزا دیں۔

" کم سنگین معاملت میں ، چھ ماہ سے پانچ سال تک قید کی سزا ہوسکتی ہے۔ (2)

.

دعوی پر عالمی
.

108اے آر سی ایچ ای اور اتحادی ممالک اور اقوام متحدہ کے یہ بٹس گوگل کے مترجمین کو مندرجہ ذیل 
زبانوں میں منتقل کردیئے گئے ہیں تاکہ اس اعلن کی عالمی سطح پر مزید وضاحت کی جاسکے۔
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*

آئندہ انسانی حقوق کی- اس کال کے ساتھ ، آرچ ای ای نے اپنی رپورٹنگ کی صلحیتوں کو جرمنی میں 

بلکہ وفاقی ، یوروپی اور دنیا بھر میں والدین سے علیحدگی سنڈروم] نہ صرف[خلف ورزی کنڈراب 

تک بڑھا دیا ہے۔ پائے گئے انسانی حقوق کی پامالیوں کے ثبوتوں کو مٹا دیا گیا ہے اور اتحادیوں اور

دیگر حکومتوں کے ذریعہ مداخلت کے کاٹنے کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔
.

!پلیز رونا
 
.
.
.

UfIn  سال کی عمر میں ڈھونڈ گئی اور آج بھی بڑے پیمانے پر 11اور  8میں آپ کی عمر  
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