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ARCHE meminta Sekutu dan PBB untuk membangun kembali
Ganti pemerintahan Dr. Angela Merkel
Mengamankan implementasi Hukum Dasar di Jerman
2020/04/24

ARCHE: "Kami percaya pada Tuhan!" Foto: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Selama 20 tahun terakhir, ARCHE¹ telah melaporkan laporan federal, Eropa dan 
dunia yang tak terhitung jumlahnya tentang korban, nasib tunggal dan kematian dari Jerman dan 
banyak negara lain sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia "Kinderraub [tidak hanya] di
Jerman - Orangtua-anak-orang tua" Sindrom Keterasingan ", secara singkat - tidak disebut, 
diterbitkan, ARCHE telah membangun jaringan korban, korban, asosiasi kesejahteraan (LSM) di 
seluruh dunia, ilmuwan dan ahli, tepat sebelum laporan petisi Parlemen Eropa, yang dilakukan oleh 
ARCH melalui IAoHRD dan PBB selama beberapa bulan, merumuskan dan menerbitkan pidato asli
oleh ARCHE dan Komite Federal Jerman tentang Hukum dan Perlindungan Konsumen, 
menyelesaikan beberapa pendaftaran dan Kanselir Jerman, Dr. Angela Merkel, dan menuntut 
mereka berdagang, ARCHE merumuskan, mengirim dan menerbitkan Panggilan untuk Bantuan 
kepada Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, dan kepada Presiden Federasi Rusia, Vladimir 
W. Putin, mereka mengirim dengan dalam pembelanjaan mereka, SOS-Hilferufe di semua negara, 
setelah Cina dan Jepang dan mempublikasikan sepenuhnya bukti tidak hanya di Jerman yang 
menculik pelanggaran HAM - bahkan - saja.

Saat ini, ARCHE mengarahkan pernyataan Anda
dan publisitas dunia.

.
Dalam posisi ini, ARCHE tetap menjadi satu-satunya herbeizur yang bersekutu,
mereka berbagi ini dengan sepengetahuan PBB dan bukti latar belakang
pemerintah di Jerman.

Bukti pelanggaran HAM yang dilakukan
"Kinderraub [tidak hanya] di Jerman - Pengasingan Orangtua - Sindrom Pengasingan Orangtua", 
kid - eke - baru saja disebutkan,
berbaring dengan RESOLUSI 2C 209/15 yang diperpanjang dua kali
dan dengan pelaporan dari ARCHE dan IAoHRD dan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan 
Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Serius (CIDTP), Organisasi 
PBB.

Pemerintah Merkel yang rapuh pasti telah meletakkan pesawat itu.

Sekutu harus melakukan intervensi di Jerman
untuk hukum dan ketertiban,
untuk jaminan isi dari hak fundamental,
untuk kebebasan dan keamanan warga negara di Jerman
rawatlah kekhawatiran itu.
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Pemerintah Merkel lalai
menambahkan kerusakan yang tak terhitung jumlahnya kepada orang-orang selama bertahun-tahun
- meski tahu!

Ini adalah kejahatan perang di mata ARCHE
proporsi besar terhadap populasi mereka sendiri
dan pemerintah ini harus kehilangan kekuasaan.
.
Kanselir Merkel harus pergi dan bertanggung jawab atas kejahatan Anda!
.
Merkel diperkirakan memiliki Kinderraub [tidak hanya] di Jerman - Penculikan Orangtua-Anak - 
Sindrom Keterasingan Orangtua, termasuk Perkembangan, Keterasingan dan Kerusakan, untuk 
mengekspos anak-anak ke posisi yang tidak berdaya - dengan demikian, tanpa orang tua, tanpa 
keluarga.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Siapa pun yang mencari orang lain dengan paksa, dengan mengancam dengan omong kosong 
yang rentan atau dengan daftar, untuk membantu mereka dalam penempatan yang tidak berdaya 
atau untuk memberikan layanan di fasilitas militer atau seperti militer di luar negeri, akan 
dikenakan kebebasan penjara dari mereka. Menghukum bertahun-tahun.
(2) Dalam kasus yang tidak terlalu parah, hukuman penjara adalah enam bulan hingga lima tahun. "

.
GLOBAL TENTANG PROCLAMATION
.
Potongan-potongan ARCHE dan Sekutu dan PBB ini telah dikirimkan melalui penerjemah Google 
dalam 108 bahasa berikut untuk membuat panggilan global proklamasi ini terlihat:

*
Dengan seruan ini, ARCHE telah memperluas kemampuan pelaporannya ke pelanggaran HAM 
yang akan datang, Kinderraub [tidak hanya] di Jerman - Pengasingan Orang Tua - Sindrom 
Pengasingan Orangtua di tingkat federal, Eropa dan seluruh dunia. Bukti pelanggaran hak asasi 
manusia yang ditemukan telah diberantas dan gigitan untuk campur tangan sedang dilakukan oleh 
Sekutu dan pemerintah lain.
.
Tolong menangis!

.

.

.

Di tengah-tengah pencarian untuk usia 8 dan 11 tahun Anda dirampok dan sampai hari ini putra-
putra yang terasing secara besar-besaran mendirikan Heiderose Manthey the ARCHE. 
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