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Ang ARCHE nag-tawag sa mga Kaalyado ug UN
Pagtangtang sa gobyerno gikan ni Dr. Angela Merkel
Pagsiguro sa pagpatuman sa Batakang Balaod sa Alemanya
2020-04-24

ARCHE: "Nagsalig kami sa Diyos!" Litrato: Heiderose Manthey.
.
Puno sa press press. Sulod sa miaging 20 ka tuig, ang ARCHE¹ adunay daghang mga taho sa mga 
biktima, indibidwal nga mga daotan ug pagkamatay gikan sa Alemanya ug gikan sa daghang ubang 
mga nasud sa lebel sa federal, European ug sa tibuuk kalibutan nga may kalabotan sa krimen sa 
tawhanong katungod nga "Ang pagpanulis sa bata [dili lamang] sa Alemanya - pagbulag sa 
ginikanan-anak - ginikanan Ang Alienation Syndrome ”, gipamubu nga bata - naa, pas, ang ARCHE
nag-set up sa usa ka tibuuk nga plataporma sa tibuuk kalibutan alang sa mga biktima, mga 
organisasyon sa relief (NGOs), siyentipiko ug eksperto ang IAoHRD sa UN sa daghang mga bulan, 
nga giporma ug gimantala ang orihinal nga sinultian pinaagi sa ARCHE sa Federal German 
Committee on Legal Affairs and Consumer Protection, nag-andam daghang mga sulat sa Chancellor
of Germany, Dr. Si Angela Merkel, ug gihangyo siya sa paglihok, nag-formulate ang ARCHE, 
nagpadala ug nagpatik sa Call for Help sa Presidente sa Estados Unidos, si Donald J. Trump, ug sa 
Presidente sa Russian Federation, Vladimir W. Putin, nga nagpadala kanila Ang SOS nanawagan 
alang sa panabang sa tanan nga mga nasud, sa China ug Japan ug naghatag mga ebidensya sa 
publiko sa krimen sa tawhanong katungod sa bata, nga dili lamang makita sa Alemanya.

Ang ARCHE karon ang naghimo sa pamahayag niini
sa publiko nga publiko.

.
Niining higayona ang ARCHE kinahanglan nga magpatawag lamang sa mga Kaalyado,
aron sila magtinabangay ug uban ang kahibalo sa UN ug ang ebidensya nga gitipig didto
aron mapahawa ang gobyerno sa Alemanya.

Ang ebidensya sa krimen sa tawhanong katungod
"Ang pagpanulis sa bata [dili lamang] sa Alemanya - pagbulag sa ginikanan-anak - Ginikanan sa 
Alienation Syndrome", gitawag nga bata - eke - pas,
sa doble nga gipadako nga RESOLUSYON 2C 209/15
ug kauban ang ARCHE ug IAoHRD sa pagreport sa United Nations Organization Special 
Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman o Degrading Treatment o Pun penalty (CIDTP).

Ang kriminal nga gobyerno sa Merkel kinahanglan nga mawad-an sa negosyo.

Ang mga Allies kinahanglan mangilabot sa Alemanya ug
alang sa balaod ug kahusay,
alang sa pagtugot sa pagsunod sa sukaranang mga katungod,
alang sa kagawasan ug integridad sa mga lungsuranon sa Alemanya
pagbantay.

Ang gobyerno Merkel napasagdan ug kulang
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tinuyo nga nakabuhat og daghang kadaut sa mga tawo sa daghang mga tuig
- bisan sa kahibalo!

Sa mga mata sa ARCHE, usa kini ka krimen sa gubat
batok sa ilang kaugalingon nga populasyon
ug ang gahum kinahanglan tangtangon gikan sa kini nga gobyerno.
.
Ang Chancellor Merkel kinahanglan moadto ug adunay tulubagon sa iyang mga krimen!
.
Giakusahan si Merkel sa pagkidnap sa mga bata [dili lamang] sa Alemanya - pagbulag sa mga anak-
anak - pagbulag sa ginikanan - sindikato, i.e. pag-upo, pagbulag ug pagkadaot, pagbiya sa mga bata 
sa wala’y mahimo nga kahimtang - i.e. wala ang mga ginikanan, walay pamilya.
.
"§ 234 nga pagpangawat sa tawo.
(1) Ang bisan kinsa nga nag-agaw sa lain nga tawo pinaagi sa kusog, pinaagi sa paghulga kanila sa 
usa ka sensitibo nga kadaut o pinaagi sa tuso aron ma-suspenir sila sa usa ka wala’y mahimo nga 
kahimtang o magserbisyo sa gawas sa nasud sa pasilidad nga sama sa militar o militar gihukman sa 
termino sa bilanggoan nga usa ka tuig hangtod napulo Mga tuig nga gisilotan.
(2) Sa dili kaayo grabe nga mga kaso, ang silot nga pagkabilanggo gikan sa unom ka bulan ngadto 
sa lima ka tuig. "

.
PAGSULAY SA KINABU NGA PROSLAMO
.
Kini nga hangyo gikan sa ARCHE hangtod sa mga Kaalyado ug sa UN gihubad pinaagi sa mga 
tighubad sa Google sa mosunod nga 108 nga mga pinulongan aron klaro nga ihulagway ang 
pangkalibutang tawag sa kini nga proklamasyon:

*
Tungod niini nga panawagan, ang ARCHE gipuno ang mga oportunidad sa pag-report sa karon nga 
pagpanglapas sa tawhanong katungod sa paglapas sa bata [dili lamang] sa Alemanya - pagbulag sa 
mga ginikanan - anak nga sindikato sa mga ginikanan sa federal, European ug sa tibuuk nga lebel. 
Ang ebidensya sa krimen sa tawhanong katungod nga nahitabo gihatag ug ang mga hangyo nga 
mangilabot sa mga Allies ug uban pang mga gobyerno ang nadawat.
.
Palihug lakang sa!

.

.

.

FoundedItukod ni Heiderose Manthey ang ARCHE sa pagpangita sa mga anak nga iyang gikawat 
gikan kaniya sa edad nga 8 ug 11 ug nga daghan nga nagbulag-bulag hangtod karon.
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