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ARCHE vokas la Aliancanojn kaj UNon rekonstrui
Anstataŭigu la registaron de Dr. Angela Merkel
Sekurigi la efektivigon de la Baza Leĝo en Germanio
2020-04-24

ARCHE: "Ni fidas Dion!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Dum la pasintaj 20 jaroj, ARCHE¹ raportis pri federaciaj, eŭropaj kaj mondaj 
sennombraj raportoj pri viktimoj, unuopaj sortoj kaj mortoj de Germanio kaj multaj aliaj landoj lige 
kun la malobservo de homaj rajtoj "Kinderraub [ne nur] en Germanio - Gepatro-infano-gepatro" 
Sindromo pri Alienado ", mallonge - ne nomata, publikigita, ARCHE starigis tutmondan reton de 
viktimoj, viktimoj, bonfartaj asocioj (NRO), sciencistoj kaj spertuloj, ĝuste antaŭ la raporto pri 
peticio de la Eŭropa Parlamento, farita de la ARCH. per la IAoHRD kaj UN dum pluraj monatoj, 
formulis kaj publikigis la originalan paroladon de ARCHE kaj la Federacia Germana Komitato pri 
Juro kaj Protektado de Konsumantoj, finis plurajn enskribojn kaj la Kanceliero de Germanio, Dr. 
Angela Merkel, kaj postulis ke ili komerci, ARCHE formulis, sendis kaj publikigis la Alvokon al 
Helpo al la Prezidanto de Usono de Usono, Donald J. Trump, kaj al la Prezidanto de la Rusa 
Federacio, Vladimir W. Putin, ili sendis kun en sia elspezo SOS-Hilferufe en ĉiuj landoj, post Ĉinio 
kaj Japanio kaj plene publikigis la atestojn ne nur en Germanio forrabanta homajn rajtajn deliktojn -
eĉ - nur.

En ĉi tiu momento ARĈE direktas vian deklaron
kaj monda reklamado.

.
En ĉi tiu pozicio, ARCHE restas la sola aliancita alvokanto,
ili dividas ĉi tion kun la scio de UN kaj la fonaj provoj
la registaro en Germanio.

La provoj pri la homaj rajtoj misuzoj faris
"Kinderraub [ne nur] en Germanio - Parental Alienation - Parental Alienation Syndrome", infano - 
eke - ĵus nomata,
kuŝu kun la duoble plilongigita RESOLUCO 2C 209/15
kaj kun la raportado de la ARĈE kaj la IAoHRD kaj la Speciala Raportisto de UN pri Torturo kaj 
Alia Kruela, Malhumana aŭ Grava Traktado aŭ Puno (CIDTP), la Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj.

La delikata registaro de Merkel devas esti fordoninta la metion.

La Aliancanoj devis interveni en Germanio
por juro kaj ordo,
por la garantio de la enhavo de la fundamenta rajto,
por la libereco kaj sekureco de la civitano en Germanio
zorgu pri la zorgo.

La registaro de Merkel estis malzorgema
aldonis sennombrajn damaĝojn al la homoj dum jaroj
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- malgraŭ scii!

Ĉi tio estas militkrimo en la okuloj de la ARCHO
grandaj proporcioj kontraŭ sia propra loĝantaro
kaj ĉi tiu registaro devas esti senigita de potenco.
.
Kanceliero Merkel devas kondamni viajn krimojn!
.
Merkel antaŭdiras, ke Kinderraub [ne nur] en Germanujo - Gepatro-Infana Forfluo - Parental 
Alienation Syndrome, inkluzive de Disvolviĝo, Eksterleĝigo kaj Damaĝo, elmontros infanojn al 
senhelpaj postenoj - tiel, sen siaj gepatroj, sen administrado de sia familio.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Kiu serĉas alian homon per forto, minacante per suspektinda sensencaĵo aŭ per listo, helpi ilin 
en senhelpa lokado aŭ por doni servon en milita aŭ milita simila eksterlando, estos submetita al 
malliberigo de ili. Punu la jarojn.
(2) En malpli severaj kazoj, la puno de malliberigo estas de ses monatoj al kvin jaroj. "

.
GLOBALO PRI LA PROCLAMACIO
.
Ĉi tiuj bitoj de ARCHE kaj la Aliancanoj kaj UN estis transdonitaj al Google-tradukistoj en la jenaj 
108 lingvoj por plue ilustri la tutmondan alvokon de ĉi tiu proklamo:

*
Kun ĉi tiu alvoko, ARCHE etendis siajn raportajn kapablojn al la venonta malobservo de homaj 
rajtoj Kinderraub [ne nur] en Germanio - Parental Alienation - Parental Alienation Syndrome al la 
federacia, eŭropa kaj tutmonda nivelo. La evidentaĵoj pri la trovitaj malobservoj de homaj rajtoj 
estis elradikigitaj kaj la mordoj por interveni estas postkuritaj de la aliancanoj kaj aliaj registaroj.
.
Bonvolu plori!

.

.

.

Se vi serĉis vian aĝon de 8 kaj 11 jaroj, kaj ĝis nun multaj fremdaj filoj fondis Heiderose Manthey 
la ARKO.

Seite 2 von 2


