Bulgarisch
ARCHE призовава съюзниците и ООН
Отстраняването на правителството от Dr. Ангела Меркел
Гарантиране на прилагането на основния закон в Германия
04.24.2020
ARCHE: „Ние се доверяваме на Бога!“ Снимка: Хайдероза Мантей.
,
Село за преса за вино. През последните 20 години ARCHE¹ е имал безброй доклади за
жертви, отделни съдби и смърт от Германия и от много други страни на федерално,
европейско и световно ниво във връзка с престъплението за правата на човека „Детски
грабеж [не само] в Германия - Отчуждаване на родители и деца - Родител Синдром на
отчуждение ", съкратено дете, ARCHE създаде световна платформа за мрежи за жертви,
организации за подпомагане (НПО), учени и експерти. Тя извърши докладването от Комитета
на Европейския парламент по петициите, ръководи докладването на ARCHE и IAoHRD до
ООН в продължение на няколко месеца, формулира и публикува оригиналната реч на ARCHE
до Федералния комитет на Германия по правни въпроси и защита на потребителите, подготви
няколко писма до канцлера на Германия, д-р. Ангела Меркел и я помоли да действа, ARCHE
формулира, изпрати и публикува Призива за помощ до президента на САЩ Доналд Дж.
Тръмп и до президента на Руската федерация Владимир У. Путин, който ги изпрати SOS
призовава за помощ във всички страни, в Китай и Япония и предостави публични
доказателства за престъплението, свързано с човешките права, не само в Германия.
ARCHE вече прави своето изявление
пред световната общественост.
,
В този момент ARCHE трябва само да призове съюзниците,
за да могат да работят заедно и със знанието на Организацията на обединените нации и
съхраняваните там доказателства
да свали правителството в Германия.
Доказателствата за извършеното престъпление в областта на правата на човека
„Детски грабеж [не само] в Германия - отчуждение от родител-дете - синдром на отчуждение
на родителите“, наречен kid - eke - pas,
с двойно разширеното РЕЗОЛЮЦИЯ 2C 209/15
и с доклад ARCHE и IAoHRD на специалния докладчик на Организацията на обединените
нации за изтезания и други жестоки, нечовешки или унизителни действия или наказание
(CIDTP).
Наказателното правителство на Меркел трябва да бъде прекратено.
Съюзниците трябва да се намесят в Германия и
за реда и реда,
за предоставяне на съответствие с основните права,
за свободата и целостта на гражданите в Германия
грижи се.
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Правителството на Меркел беше небрежно и липсваше
умишлено е нанесла голяма вреда на хората от години
- въпреки знанието!
В очите на ARCHE това е военно престъпление
срещу собственото им население
и властта трябва да бъде отстранена от това правителство.
,
Канцлерът Меркел трябва да отиде и да носи отговорност за престъпленията си!
,
Меркел е обвинена в отвличане на деца [не само] в Германия - отчуждение на родител-дете синдром на отчуждение на родителите, т.е. изкореняване, отчуждение и увреждане,
изоставяне на деца в безпомощно положение - тоест без родители, без семейство.
,
"§ 234 човешки грабеж.
(1) Всеки, който завземе друго лице със сила, заплашвайки ги с чувствително зло или с
лукавство, за да ги спре в безпомощно положение или да служи в чужбина във военно или
военно-подобно съоръжение, се осъжда на затвор от една година до десет Години наказани.
(2) В по-малко сериозни случаи присъдата е лишаване от свобода от шест месеца до пет
години. "
,
ГЛОБАЛЕН ПРИКЛАД НА ПРОКЛАМАЦИЯТА
,
Това искане от ARCHE до съюзниците и до ООН беше преведено чрез преводачи от Google
на следните 108 езика, за да се илюстрира ясно глобалният призив към тази прокламация:
*
С този призив ARCHE изчерпа възможностите си да докладва за текущия грабеж на деца
срещу престъпления на човешките права [не само] в Германия - отчуждение на родител-дете
- синдром на отчуждаване на родители на федерално, европейско и световно ниво.
Представени са доказателства за извършеното престъпление в областта на правата на човека
и са получени искания за намеса от съюзниците и други правителства.
,
Моля, пристъпете!
,
,
,
EХейдероза Мантей основава ARCHE в търсене на синовете, които е откраднала от нея на 8 и
11 години и които са били масово отчуждени и до днес.
ARCHE prizovava sŭyuznitsite i OON Ot·stranyavaneto na pravitelstvoto ot Dr. Angela Merkel
Garantirane na prilaganeto na osnovniya zakon v Germaniya 04.24.2020 ARCHE: „Nie se
doveryavame na Boga!“ Snimka: Khaideroza Mantei. , Selo za presa za vino. Prez poslednite 20
godini ARCHE¹ e imal bezbroi dokladi za zhertvi, otdelni sŭdbi i smŭrt ot Germaniya i ot mnogo
drugi strani na federalno, evropeisko i svetovno nivo vŭv vrŭzka s prestŭplenieto za pravata na
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choveka „Det·ski grabezh [ne samo] v Germaniya - Otchuzhdavane na roditeli i detsa - Roditel
Sindrom na otchuzhdenie ", sŭkrateno dete, ARCHE sŭzdade svetovna platforma za mrezhi za
zhertvi, organizatsii za podpomagane (NPO), ucheni i eksperti. Tya izvŭrshi dokladvaneto ot
Komiteta na Evropeiskiya parlament po petitsiite, rŭkovodi dokladvaneto na ARCHE i IAoHRD do
OON v prodŭlzhenie na nyakolko mesetsa, formulira i publikuva originalnata rech na ARCHE do
Federalniya komitet na Germaniya po pravni vŭprosi i zashtita na potrebitelite, podgotvi nyakolko
pisma do kantslera na Germaniya, d-r. Angela Merkel i ya pomoli da deistva, ARCHE formulira,
izprati i publikuva Priziva za pomosht do prezidenta na SASHT Donald Dzh. Trŭmp i do prezidenta
na Ruskata federatsiya Vladimir U. Putin, koito gi izprati SOS prizovava za pomosht vŭv vsichki
strani, v Kitai i Yaponiya i predostavi publichni dokazatelstva za prestŭplenieto, svŭrzano s
choveshkite prava, ne samo v Germaniya. ARCHE veche pravi svoeto izyavlenie pred svetovnata
obshtestvenost. , V tozi moment ARCHE tryabva samo da prizove sŭyuznitsite, za da mogat da
rabotyat zaedno i sŭs znanieto na Organizatsiyata na obedinenite natsii i sŭkhranyavanite tam
dokazatelstva da svali pravitelstvoto v Germaniya. Dokazatelstvata za izvŭrshenoto prestŭplenie v
oblastta na pravata na choveka „Det·ski grabezh [ne samo] v Germaniya - otchuzhdenie ot roditeldete - sindrom na otchuzhdenie na roditelite“, narechen kid - eke - pas, s dvoino razshirenoto
REZOLYUTSIYA 2C 209/15 i s doklad ARCHE i IAoHRD na spetsialniya dokladchik na
Organizatsiyata na obedinenite natsii za iztezaniya i drugi zhestoki, nechoveshki ili unizitelni
deistviya ili nakazanie (CIDTP). Nakazatelnoto pravitelstvo na Merkel tryabva da bŭde prekrateno.
Sŭyuznitsite tryabva da se namesyat v Germaniya i za reda i reda, za predostavyane na sŭotvet·stvie
s osnovnite prava, za svobodata i tselostta na grazhdanite v Germaniya grizhi se. Pravitelstvoto na
Merkel beshe nebrezhno i lipsvashe umishleno e nanesla golyama vreda na khorata ot godini vŭpreki znanieto! V ochite na ARCHE tova e voenno prestŭplenie sreshtu sobstvenoto im naselenie
i vlastta tryabva da bŭde ot·stranena ot tova pravitelstvo. , Kantslerŭt Merkel tryabva da otide i da
nosi otgovornost za prestŭpleniyata si! , Merkel e obvinena v otvlichane na detsa [ne samo] v
Germaniya - otchuzhdenie na roditel-dete - sindrom na otchuzhdenie na roditelite, t.e.
izkorenyavane, otchuzhdenie i uvrezhdane, izostavyane na detsa v bezpomoshtno polozhenie - toest
bez roditeli, bez semeistvo. , "§ 234 choveshki grabezh. (1) Vseki, koito zavzeme drugo litse sŭs
sila, zaplashvaiki gi s chuvstvitelno zlo ili s lukavstvo, za da gi spre v bezpomoshtno polozhenie ili
da sluzhi v chuzhbina vŭv voenno ili voenno-podobno sŭorŭzhenie, se osŭzhda na zatvor ot edna
godina do deset Godini nakazani. (2) V po-malko seriozni sluchai prisŭdata e lishavane ot svoboda
ot shest mesetsa do pet godini. " , GLOBALEN PRIKLAD NA PROKLAMATSIYATA , Tova
iskane ot ARCHE do sŭyuznitsite i do OON beshe prevedeno chrez prevodachi ot Google na
slednite 108 ezika, za da se ilyustrira yasno globalniyat priziv kŭm tazi proklamatsiya: * S tozi
priziv ARCHE izcherpa vŭzmozhnostite si da dokladva za tekushtiya grabezh na detsa sreshtu
prestŭpleniya na choveshkite prava [ne samo] v Germaniya - otchuzhdenie na roditel-dete - sindrom
na otchuzhdavane na roditeli na federalno, evropeisko i svetovno nivo. Predstaveni sa dokazatelstva
za izvŭrshenoto prestŭplenie v oblastta na pravata na choveka i sa polucheni iskaniya za namesa ot
sŭyuznitsite i drugi pravitelstva. , Molya, pristŭpete! , , , EKheideroza Mantei osnovava ARCHE v
tŭrsene na sinovete, koito e otkradnala ot neya na 8 i 11 godini i koito sa bili masovo otchuzhdeni i
do dnes.
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