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Nanawagan ang ARCHE sa mga Kaalyado at UN na muling itayo
Palitan ang gobyerno ni Dr. Angela Merkel
I-secure ang pagpapatupad ng Batayang Batas sa Alemanya
2020/04/24

ARCHE: "Nagtitiwala kami sa Diyos!" Larawan: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Sa nagdaang 20 taon, ang ARCHE¹ ay nag-ulat sa mga pederal, European at buong 
mundo na hindi mabilang na mga ulat tungkol sa mga biktima, nag-iisang fate at pagkamatay mula 
sa Alemanya at maraming iba pang mga bansa na may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao 
"Kinderraub [hindi lamang] sa Alemanya - Magulang-anak-magulang" Ang Alienation Syndrome ",
sa madaling sabi - hindi tinawag, nai-publish, na-set up ng ARCHE ang isang pandaigdigang 
network ng mga biktima, biktima, asosasyon ng kapakanan (NGOs), siyentipiko at eksperto, bago 
ang ulat ng petisyon ng European Parliament, na isinagawa ng ARCH sa pamamagitan ng IAoHRD 
at ng UN sa loob ng maraming buwan, nabuo at nai-publish ang orihinal na pagsasalita ng ARCHE 
at ang Federal German Committee on Law and Consumer Protection, natapos ang ilang mga 
pagrerehistro at ang Chancellor ng Alemanya, Dr. Si Angela Merkel, at hiniling na ipagpalit nila, 
ang ARCHE ay nakabuo, nagpadala at naglathala ng Call for Help sa Pangulo ng Estados Unidos ng
Amerika, si Donald J. Trump, at sa Pangulo ng Russian Federation, Vladimir W. Putin, ipinadala 
nila kasama sa kanilang paggasta sa SOS-Hilferufe sa lahat ng mga bansa, pagkatapos ng China at 
Japan at ganap na naipublikar ang ebidensya hindi lamang sa Alemanya ang pagkidnap sa mga 
karapatang pantao - kahit na - lamang.

Sa ngayon, ang ARCHE ay nagdidirekta sa iyong pahayag
at publisidad sa buong mundo.

.
Sa posisyon na iyon, ang ARCHE ay nananatiling nag-iisang tumawag sa herbeizur,
ibinabahagi nila ito sa kaalaman ng UN at katibayan sa background
ang gobyerno sa Alemanya.

Ang katibayan ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao ay nagawa
"Kinderraub [hindi lamang] sa Alemanya - Pagpapalaglag ng Magulang - Parehong Alienation 
Syndrome", bata - eke - pinangalanan lamang,
magsinungaling sa dalawang beses na pinalawig na RESOLUSYON 2C 209/15
at sa pag-uulat ng ARCHE at IAoHRD at UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, 
Inhuman o Serious Treatment o Pun penalty (CIDTP), ang United Nations Organization.

Ang marupok na pamahalaan ng Merkel ay dapat na naglagay ng bapor.

Kailangang mamagitan ang mga Allies sa Alemanya
para sa batas at kaayusan,
para sa garantiya ng nilalaman ng pangunahing karapatan,
para sa kalayaan at seguridad ng mamamayan sa Alemanya
alagaan ang alala.
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Ang gobyerno ng Merkel ay pabaya
nagdagdag ng hindi mabilang na pinsala sa mga tao sa loob ng maraming taon
- sa kabila ng pag-alam!

Ito ay isang krimen sa digmaan sa mata ng ARCHE
malaking proporsyon laban sa kanilang sariling populasyon
at ang pamahalaang ito ay dapat na binawian ng kapangyarihan.
.
Chancellor Merkel ay kailangang pumunta at accounted para sa iyong mga krimen!
.
Ang Merkel ay hinuhulaan na magkaroon ng Kinderraub [hindi lamang] sa Alemanya - Magulang-
Bata na Pag-agaw - Parenteng Alienation Syndrome, kasama ang Development, Alienation at 
Pinsala, upang ilantad ang mga bata na walang magawa ang mga posisyon - sa gayon, nang walang 
mga magulang, walang pamilya.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Ang sinumang naghahanap ng ibang tao sa pamamagitan ng lakas, sa pamamagitan ng 
pagbabanta ng isang madaling kapitan o walang listahan, upang tulungan sila sa walang magawa na 
paglalagay o magbigay ng serbisyo sa isang pasilidad ng militar o tulad ng militar sa ibang bansa, 
ay mapapailalim sa kalayaan ng pagkabilanggo mula sa kanila. Parusahan ang mga taon.
(2) Sa hindi gaanong matinding kaso, ang parusa ng pagkabilanggo ay anim na buwan hanggang 
limang taon. "

.
GLOBAL SA PAMAMARAAN
.
Ang mga ito ng ARCHE at ang Mga Kaalyado at UN ay ipinadala sa mga tagasalin ng Google sa 
sumusunod na 108 wika upang higit na mailarawan ang pandaigdigang tawag ng proklamasyong 
ito:

*
Gamit ang panawagang ito, pinalawak ng ARCHE ang mga posibilidad ng pag-uulat sa darating na 
paglabag sa karapatang pantao ng Kinderraub [hindi lamang] sa Alemanya - Magulang-Bata na 
Discharge - Parehong Alienation Syndrome sa pederal, European at buong mundo na antas. Ang 
katibayan ng mga paglabag sa karapatang pantao na natagpuan ay tinanggal at ang mga kagat na 
makagambala ay hinahabol ng mga Allies at iba pang gobyerno.
.
Mangyaring umiyak!

.

.

.

UfIn ang paghahanap para sa iyong edad na 8 at 11 taon na ninakawan at hanggang sa araw na ito 
ay napakalaking estranged na mga anak na itinatag Heiderose Manthey ang ARCHE. 
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