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ARCHE thërret Aleatët dhe KB
Largimi i qeverisë nga Dr. Angela Merkel
Siguroni zbatimin e Ligjit Themelor në Gjermani
2020/04/24

ARCHE: "Ne kemi besim te Zoti!" Foto: Heiderose Manthey.
,
Hamleti i shtypit të verës. Gjatë 20 viteve të fundit, ARCHE¹ ka pasur raporte të panumërta mbi 
viktimat, fatet individuale dhe vdekjet nga Gjermania dhe nga shumë vende të tjera në nivelin 
federal, evropian dhe mbarëbotëror në lidhje me krimin e të drejtave të njeriut "Vjedhja e fëmijëve 
[Jo vetëm] në Gjermani - tjetërsimi i prindërve dhe fëmijëve - Prindërit Sindromi i tjetërsimit ", me 
përvojë të shkurtuar, ARCHE ka ngritur një platformë në mbarë botën për viktimat, organizatat e 
ndihmës (OJQ), shkencëtarët dhe ekspertët. Ajo ka kryer raportimin nga Komisioni i Peticioneve të 
Parlamentit Evropian, ka udhëhequr raportimin e ARCHE dhe IAoHRD në KB për disa muaj, 
formuloi dhe botoi fjalimin origjinal të ARCHE para Komitetit Federal Gjerman për Legalështjet 
Ligjore dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, përgatiti disa letra drejtuar kancelarit të Gjermanisë, Dr. 
Angela Merkel, dhe i kërkoi asaj të vepronte, ARCHE formuloi, dërgoi dhe publikoi Thirrjen për 
Ndihmë Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald J. Trump, dhe Presidentit të Federatës Ruse, 
Vladimir W. Putin, i cili u dërgoi atyre SOS bën thirrje për ndihmë për të gjitha vendet, në Kinë dhe
Japoni dhe ka siguruar prova publike për krimin e të drejtave të njeriut kid-eke-pas, i cili nuk 
gjendet vetëm në Gjermani.

ARCHE tani po bën deklaratën e saj
para publikut botëror.

,
Në këtë pikë ARCHE duhet të thërrasë Aleatët,
në mënyrë që ata të mund të punojnë së bashku dhe me njohuritë e Kombeve të Bashkuara dhe 
provat e ruajtura atje
për të depozituar qeverinë në Gjermani.

Provat e krimit të të drejtave të njeriut të kryera
"Grabitja e fëmijëve [jo vetëm] në Gjermani - tjetërsimi i prindërve dhe fëmijëve - Sindromi i 
tjetërsimit të prindërve", i quajtur fëmijë - eke - pas,
me rezolutën dy herë të zgjatur REZULTATI 2C 209/15
dhe me ARCHE dhe IAoHRD raportimin tek Raportuesi Special i Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara për Torturën dhe Trajtimin ose Dënimin tjetër Mizor, Innjerëzor ose Degradues (CIDTP).

Qeveria kriminale e Merkel duhet të shuhet.

Aleatët duhet të ndërhyjnë në Gjermani dhe
për ligjin dhe rendin,
për lejimin e pajtueshmërisë me të drejtat themelore,
për lirinë dhe integritetin e qytetarëve në Gjermani
kujdesu
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Qeveria Merkel ishte e pakujdesshme dhe e munguar
me qëllim ka bërë dëm të madh për njerëzit me vite
- pavarësisht dijes!

Në sytë e ARCHE, ky është një krim lufte
kundër popullsisë së tyre
dhe pushteti duhet të hiqet nga kjo qeveri.
,
Kancelarja Merkel duhet të shkojë dhe të mbahet përgjegjëse për krimet e saj!
,
Merkel akuzohet për rrëmbimin e fëmijëve [jo vetëm] në Gjermani - tjetërsim prindër-fëmijë - 
sindromë tjetërsimi prindëror, d.m.th. zhdukje, tjetërsim dhe dëmtim, braktisje e fëmijëve në një 
situatë të pafuqishme - d.m.th pa prindër, pa familje.
,
"234 § grabitje njerëzore.
(1) Kushdo që kap një person tjetër me forcë, duke i kërcënuar ata me një të keqe të ndjeshme ose 
me mashtrim, për t'i pezulluar ata në një situatë të pafuqishëm ose për të shërbyer në një strukturë 
ushtarake ose ushtarake, jashtë vendit, dënohet me burgim nga një vit deri në dhjetë Vite të 
ndëshkuara.
(2) Në raste më pak të rënda, dënimi është me burgim nga gjashtë muaj në pesë vjet. "

,
THIRR G GLOBAL I PROKLAMIMIT
,
Kjo kërkesë nga ARCHE për Aleatët dhe KB u përkthye përmes përkthyesve të Google në 108 
gjuhët e mëposhtme për të ilustruar qartë thirrjen globale për këtë shpallje:

*
Me këtë thirrje, ARCHE ka shteruar mundësitë e saj për të raportuar mbi grabitjen e fëmijëve aktual
të krimit të të drejtave të njeriut [jo vetëm] në Gjermani - tjetërsimi prind-fëmijë - sindromi i 
tjetërsimit të prindërve në nivelin federal, evropian dhe në të gjithë botën. Provat për krimin e të 
drejtave të njeriut që kanë ndodhur janë siguruar dhe janë pranuar kërkesa për ndërhyrje nga Aleatët
dhe qeveritë e tjera.
,
Ju lutemi hapni!

,
,
,

¹ Heiderose Manthey themeloi ARCHE në kërkim të djemve të saj, të cilët ishin vjedhur prej saj në 
moshën 8 dhe 11 vjeç dhe të cilët janë tjetërsuar masivisht edhe sot e kësaj dite. 
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