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Iarrann ARCHE ar na Comhghuaillithe agus na Náisiúin Aontaithe atógáil
Ionadaigh rialtas an Dr. Angela Merkel
Cur i bhfeidhm an Dlí Bhunúsach sa Ghearmáin a chinntiú
2020/04/24

ARCHE: “Tá muinín againn i nDia!” Grianghraf: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Le 20 bliain anuas, tá tuairisc tugtha ag ARCHE¹ ar thuairiscí cónaidhme, Eorpacha
agus ar fud an domhain ar íospartaigh, fait aonair agus básanna ón nGearmáin agus go leor tíortha 
eile i dtaca leis an sárú ar chearta an duine "Kinderraub [ní amháin] sa Ghearmáin - Tuismitheoir-
leanbh-tuismitheoir" Siondróm Alienation ", go hachomair - nár glaodh, foilsithe, tá líonra 
íospartaigh, íospartaigh, cumainn leasa (ENRanna), eolaithe agus saineolaithe curtha ar bun ag 
ARCHE, díreach roimh an tuarascáil ar achainí Pharlaimint na hEorpa, a rinne an ARCH tríd an 
IAoHRD agus na Náisiúin Aontaithe thar roinnt míonna, chuir agus d’fhoilsigh óráid bhunaidh 
ARCHE agus chríochnaigh Coiste Cónaidhme na Gearmáine um Dhlí agus Cosaint Tomhaltóirí, 
roinnt iarratas agus chríochnaigh Seansailéir na Gearmáine, an Dr. Angela Merkel, agus d’éiligh 
siad trádáil, chuir ARCHE le chéile, sheol agus d’fhoilsigh siad an Glao ar Chúnamh chuig 
Uachtarán Stáit Aontaithe Mheiriceá, Donald J. Trump, agus chuig Uachtarán Chónaidhm na Rúise,
Vladimir W. Putin, a sheol siad le agus iad ag caitheamh SOS-Hilferufe i ngach tír, tar éis na Síne 
agus na Seapáine agus an fhianaise a phoibliú go hiomlán ní amháin sa Ghearmáin ag fuadach 
cionta um chearta an duine - fiú amháin - amháin.

Ceart anois, tá ARCHE ag stiúradh do ráitis
agus poiblíocht dhomhanda.

.
Sa phost seo, is é ARCHE an t-aon luibheolaí gaolmhar a ghlaonn,
roinneann siad é seo le heolas na Náisiún Aontaithe agus an fhianaise chúlra
an rialtas sa Ghearmáin.

Fianaise ar mhí-úsáid chearta an duine a rinneadh
"Kinderraub [ní amháin] sa Ghearmáin - Eachtrannach do Thuismitheoirí - Siondróm Eachtrannach 
do Thuismitheoirí", kid - eke - díreach ainmnithe,
luigh leis an RÉITEACH 2C 209/15 a leathnaíodh faoi dhó
agus le tuairisciú an ARCHE agus an IAoHRD agus Rapóirtéir Speisialta na Náisiún Aontaithe ar 
Chéasadh agus Cóireáil nó Pionósú Cruálach, Mídhaonna nó Thromchúiseach Eile (CIDTP), 
Eagraíocht na Náisiún Aontaithe.

Caithfidh gur leag rialtas leochaileach Merkel an cheird.

Bhí ar na Comhghuaillithe idirghabháil a dhéanamh sa Ghearmáin
le haghaidh dlí agus oird,
chun ábhar an chirt bhunúsaigh a ráthú,
ar son saoirse agus slándáil an tsaoránaigh sa Ghearmáin
aire a thabhairt don imní.
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Bhí rialtas Merkel faillíoch
chuir sé damáiste mór leis na daoine le blianta
- ainneoin a fhios!

Is coir chogaidh é seo i súile an ARCHE
comhréireanna móra i gcoinne a ndaonra féin
agus caithfear an rialtas seo a bhaint de chumhacht.
.
Caithfidh an Seansailéir Merkel dul agus cuntas a thabhairt ar do choireanna!
.
Meastar go mbeidh Kinderraub [ní amháin] sa Ghearmáin ag Merkel - Fuadach Tuismitheora-
Leanaí - Siondróm Eachtrannach do Thuismitheoirí, lena n-áirítear Forbairt, Coimhthiú agus 
Damáiste, chun leanaí a nochtadh do phoist gan chuidiú - mar sin, gan tuismitheoirí, gan teaghlach.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) An té a lorgaíonn duine eile le fórsa, trí bhagairt le nonsense so-ghabhálach nó le liosta, chun 
cabhrú leo socrúchán gan chabhair nó chun seirbhís a sholáthar i saoráid mhíleata nó míleata cosúil 
le thar lear, beidh sé faoi réir saoirse príosúnachta uathu. Pionósú na blianta.
(2) I gcásanna nach bhfuil chomh dian sin, is é an pionós príosúnachta idir sé mhí agus cúig bliana. 
"

.
DOMHANDA AR AN nGNÍOMH
.
Tarchuireadh na giotáin seo de ARCHE agus na Comhghuaillithe agus na Náisiúin Aontaithe trí 
aistritheoirí Google sna 108 teanga seo a leanas chun glao domhanda an fhorógra seo a dhéanamh 
infheicthe:

*
Leis an nglao seo, leathnaigh ARCHE a fhéidearthachtaí tuairisciú don sárú ar chearta an duine atá 
le teacht Kinderraub [ní amháin] sa Ghearmáin - Urscaoileadh Tuismitheora-Leanaí - Siondróm 
Coimhthiú Tuismitheoirí ag na leibhéil cónaidhme, Eorpacha agus ar fud an domhain. Scriosadh an 
fhianaise ar na sáruithe ar chearta an duine a fuarthas agus tá na comhghuaillithe agus rialtais eile 
ag saothrú na ngiotaí chun idirghabháil a dhéanamh.
.
Caoin le do thoil!

.

.

.

Nuair a robáladh d’aois 8 agus 11 bliana d’aois agus go dtí an lá atá inniu ann bhunaigh mic a bhfuil
coimhthiú mór orthu Heiderose Manthey an ARCHE. 
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