Litauisch
ARCHE ragina sąjungininkes ir JT atstatyti
Pakeiskite vyriausybės dr. Angela Merkel
Užtikrinti pagrindinio įstatymo įgyvendinimą Vokietijoje
2020/04/24
ARCHE: „Mes pasitikime Dievu!“ Nuotrauka: Heiderose Manthey.
,
Keltern-Weiler. Per pastaruosius 20 metų ARCHE¹ pranešė apie daugybę federalinių, Europos ir
viso pasaulio pranešimų apie aukas, pavienius likimus ir mirtis iš Vokietijos ir daugelio kitų šalių,
susijusių su žmogaus teisių pažeidimu „Kinderraub [ne tik] Vokietijoje - Tėvas-vaikas-tėvas“.
Susvetimėjimo sindromas “, trumpai - nekviečiamas, neskelbiamas, ARCHE prieš pat ARCH atliktą
Europos Parlamento peticijos pranešimą sukūrė pasaulinį aukų, aukų, gerovės asociacijų (NVO),
mokslininkų ir ekspertų tinklą. per IAoHRD ir JT per kelis mėnesius suformulavo ir paskelbė
originalią ARCHE ir Federalinio Vokietijos įstatymų ir vartotojų apsaugos komiteto kalbą, baigė
keletą registracijų ir Vokietijos kancleris dr. Angela Merkel ir reikalaudama jų prekiauti, ARCHE
suformulavo, išsiuntė ir paskelbė pagalbos kvietimą Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentui
Donaldui J. Trumpui ir Rusijos Federacijos prezidentui Vladimirui W. Putinui, kuriuos jie išsiuntė
kartu su išleisdami „SOS-Hilferufe“ visose šalyse, po Kinijos ir Japonijos, ir visiškai paviešino
įrodymus, kad ne tik Vokietijoje pagrobiami žmogaus teisių nusikaltimai, bet ir netgi.
Šiuo metu ARCHE nukreipia jūsų pareiškimą
ir pasaulio viešumas.
,
Šioje pozicijoje ARCHE išlieka vienintelis sąjungininkų herbeizūrų šaukinys,
jie tuo dalijasi su JT žiniomis ir pagrindiniais įrodymais
vyriausybė Vokietijoje.
Įrodymai apie padarytus žmogaus teisių pažeidimus
„Kinderraub [nicht nur] Vokietijoje. Tėvų susvetimėjimas - Tėvų susvetimėjimo sindromas“, vaikas
- eke - ką tik pavadintas,
gulėkite su dvigubai išplėsta RESOLUTION 2C 209/15
kartu su Jungtinių Tautų organizacijos ARCHE ir IAoHRD bei JT specialiojo pranešėjo kankinimo
ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar sunkaus elgesio ar bausmės (CIDTP) pranešimais.
Trapi Merkelio vyriausybė turėjo nusistatyti amatą.
Sąjungininkai turėjo įsikišti į Vokietiją
teisėtvarkai,
užtikrinant pagrindinės teisės turinį,
už piliečio laisvę ir saugumą Vokietijoje
rūpinkis rūpesčiu.
Merkelio vyriausybė buvo aplaidi
metų padaryta nesuskaičiuojama žala žmonėms
- nepaisant žinojimo!
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ARCHE akyse tai karo nusikaltimas
didelę dalį palyginti su savo gyventojais
ir šiai vyriausybei turi būti atimta valdžia.
,
Kanclerė Merkel turi kreiptis ir būti atsakyta už jūsų nusikaltimus!
,
Prognozuojama, kad Merkel turės Kinderraubą (ne tik) Vokietijoje - tėvų ir vaikų grobimą - tėvų
susvetimėjimo sindromą, įskaitant vystymąsi, susvetimėjimą ir žalą, kad vaikai galėtų patekti į
bejėgiškas pozicijas - taigi, be tėvų, be šeimos.
,
„§ 234„ Menschenraub “.
(1) Tam, kuris per prievartą ieško kito asmens, grasindamas jautriomis nesąmonėmis ar
sudarydamas sąrašą, kad padėtų jiems padėti bejėgiškai ar teiktų tarnybą kariniame ar panašiame
objekte užsienyje, jam bus taikoma laisvės atėmimo bausmė. Bausti metus.
(2) Lengvesniais atvejais laisvės atėmimo bausmė yra nuo šešių mėnesių iki penkerių metų. “
,
PASAULIS APIE PROCLAMACIJĄ
,
Šie ARCHE, sąjungininkų ir JT rinkiniai buvo perduoti „Google“ vertėjams šiomis 108 kalbomis,
kad būtų galima išsamiau paaiškinti visuotinį šio skelbimo raginimą:
*
Šiuo kvietimu ARCHE išplėtė savo galimybes pranešti apie būsimą žmogaus teisių pažeidimą
„Kinderraub“ (ne tik) Vokietijoje - tėvų ir vaikų išleidimą - tėvų susvetimėjimo sindromą
federaliniu, Europos ir pasaulio lygiu. Šalinti įrodymai apie padarytus žmogaus teisių pažeidimus
buvo panaikinti, o sąjungininkai ir kitos vyriausybės siekia įsikišti.
,
Prašau verkti!
,
,
,
UfPaieškoti jūsų 8 ir 11 metų amžiaus apiplėšė ir iki šios dienos masiškai svetimi sūnūs įkūrė
Heiderose Manthey ARCHE.
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