
Hebräisch 

ם לבנות מחדש"י קורא לבעלות הברית ולאו'ארצ

לה מרקל'אנג. החליף את ממשלתו של דר

אבטח את יישום חוק היסוד בגרמניה
2020/04/24

היידרוז מנטהיי: צילום!" אנחנו סומכים על אלוהים': "ארצ  .
.

Keltern- השנים האחרונות דיווח 20במשך . ויילר  ARCHE¹ אירופיים, על אינספור דיווחים פדרליים

גורלות יחידים ומקרי מוות מגרמניה וממדינות רבות אחרות בקשר להפרת זכויות, ובעולם על קורבנות

,לא נקראה- בקצרה ", תסמונת הניכור " הורה-הורה לילד- בגרמניה ] לא רק[קינדרראוב "האדם 
ארגונים לא(עמותות רווחה , קורבנות, הקימה רשת עולמית של קורבנות ARCHE .פורסמה

שנערך על ידי ה, ח עתירת הפרלמנט האירופי"רגע לפני דו, מדענים ומומחים), ממשלתיים - ARCH

ה והוועדה'ניסחו ופרסמו את הנאום המקורי של ארצ, ם במשך מספר חודשים"והאו IAoHRD באמצעות

,לה מרקל'ר אנג"ד, סיים מספר רישומים והקנצלר גרמניה, הגרמנית הפדרלית לחוק והגנת הצרכן
יי'דונלד ג, שלחה ופרסמה את הקריאה לעזרה לנשיא ארצות הברית, ניסחה ARCHE ,ודרשה שיסחרו

הם שלחו עם בזבוזם של, פוטין. ולדימיר וו, ולנשיא הפדרציה הרוסית, טראמפ  SOS-Hilferufe בכל

-אחרי סין ויפן ופרסמו באופן מלא את הראיות שלא רק בגרמניה חוטפות פשעי זכויות אדם , המדינות
בלבד- אפילו  .

מכוון את הצהרתך ARCHE כרגע

.ופרסום עולמי

.

.נותרה הקריאה היחידה לבכירי האצבע של בעלות הברית ARCHE ,בעמדה זו

ם ועם ראיות הרקע"הם חולקים את זה עם הידע של האו

.הממשלה בגרמניה

העדויות לפגיעות בזכויות האדם שבוצעו

" בדיוק נקרא- אקה -ילד", תסמונת ניכור הורי- ניכור הורי - בגרמניה ] לא רק[קינדרראוב  ,

2שקר עם החלטה  C 209/15 המורחבת פעמיים

,ם בנושא עינויים וטיפול או ענישה אכזריים"והמרצה המיוחד של האו IAoHRD -וה ARCHE -ודיווח על ה
ם"ארגון האו ,(CIDTP) לא אנושיים או רציניים .

.הממשלה השברירית של מרקל כנראה הניחה את המלאכה
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בעלות הברית נאלצו להתערב בגרמניה

,לחוק וסדר

,לצורך הבטחת תוכן זכות היסוד

למען חירותו וביטחונו של האזרח בגרמניה

.דאג לדאגה

ממשלת מרקל התרשלה

הוסיף אינספור נזק לאנשים במשך שנים

!למרות הידיעה -

ARCHE -זהו פשע מלחמה בעיני ה

פרופורציות גדולות כנגד אוכלוסייתם

.ויש לשלול ממשלה זו את השלטון
.

!הקנצלרית מרקל צריכה ללכת ולדווח על פשעיכם
.

כולל, תסמונת ניכור הורים- חטיפה של הורים וילדים - חזקה כי למרקל קיימת קינדרראוב בגרמניה 

ללא משפחה, ללא הורים, ובכך- לחשיפת ילדים לתפקידים חסרי ישע , ניכור ונזק, פיתוח .
.

"§ 234 Menschenraub.

לסייע להם בהשמה חסרת, באיומים בשטויות רגישות או ברשימה, מי שמחפש אדם אחר בכוח (1)

הענישו את השנים. יהיה כפוף לחופש מאסר מהם, ל"אונים או לספק שירות במתקן צבאי או צבאי בחו .

" .במקרים פחות חמורים עונש המאסר הוא שישה חודשים עד חמש שנים (2)

.

עולם על ההכרזה
.

השפות הבאות 108-ם הועברו למתרגמים של גוגל ב "ובעלות הברית ושל האו ARCHE קטעים אלה של

:כדי להמחיש את השיחה הגלובלית של הכרזה זו

*

] Kinderraub הרחיבה את יכולות הדיווח שלה להפרה הקרובה של זכויות האדם ARCHE ,עם קריאה זו ]לא רק
העדויות. האירופאית והעולמית, תסמונת ניכור הורים ברמה הפדרלית- ניכור הורים - בגרמניה 

.להפרות זכויות האדם שנמצאו הושמדו והביסים להתערב נמשכים על ידי בעלות הברית וממשלות אחרות
.

!בבקשה בבקשה
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שנים שנשדד ועד היום בנים מנוכרים באופן 11עד  8החל בחיפוש אחר גיל   
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