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ARCHE dia miantso ireo mpiara-dia sy UN mba hanorina indray
Soloy ny governemanta Dr. Angela Merkel
Haroana tsara ny fampiharana ny Lalàna fototra any Alemana
2020-04-24

ARCHE: "Matoky an'Andriamanitra isika!" Sary: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Nandritra ny 20 taona lasa, ny ARCHE¹ dia nitatitra momba ny tatitra federaly, erop
eana sy manerantany momba ireo niharam-boina, ny fatiantoka ary ny fahafatesan'ny olona avy any 
Alemana ary ny firenena maro hafa mifandraika amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona "Kind
erraub [tsy vitan'ny hoe eto Alemana - ray aman-dreny-zanaka-raiamandreny" Ny Alienation Syndr
ome ", vetivety - tsy nantsoina, navoaka, dia nanangana tambajotra an'izao tontolo izao ho an'ireo ni
haram-boina, niharam-boina, fikambanan'ny fiaraha-monina (ONG), mpahay siansa sy manampahai
zana, talohan'ny nitaterana ny fangatahan'ny Parlemanta Eropeana, notarihin'ny ARCHE tamin'ny al
àlan'ny IAoHRD sy ny ONU nandritra ny volana maromaro, namolavola sy namoaka ny kabary tan
y am-boalohany nataon'ny ARCHE sy ny Komitin'ny Federaly Alemanina momba ny lalàna sy ny fi
arovana ny mpanjifa, nahavita ny fisoratana anarana maro sy ny Chancellor any Alemaina, Dr. Ange
la Merkel, ary nangataka ny varotra, dia namolavola ARCHE, nandefa sy namoaka ny Antso fanam
piana ho an'ny Filohan'ny Etazonia, Donald J. Trump, ary ho an'ny Filohan'ny Federaly Rosiana, Vl
adimir W. Putin, nalefan'izy ireo niaraka tamin'ny fandaniany ny SOS-Hilferufe tany amin'ny firene
na rehetra, taorian'ny China sy Japon ary nanambarana tanteraka ny porofo fa tsy tany Alemanà nak
a an-keriny ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona - na izany aza - ihany.

Amin'izao fotoana izao, ARCHE dia mitarika ny fanambaranao
sy ny fitsaram-bahoaka an'izao tontolo izao.

.
Amin'ity toerana ity, ny ARCHE no mijanona ho hany antso ho mpiray tanindrazana aminy,
nozarain'izy ireo tamin'ny fahalalana ny ONU sy ny porofo mivaingana
ny governemanta any Alemaina.

Ny porofo momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona izay natao
"Kinderraub [tsy vitan'ny hoe ihany] any Alemana - ny Fenenan'ny Ray aman-dreny - ny Syndrome 
momba ny maha-ray aman-dreny", zaza - eke - vao nantsoina,
mitoera miaraka amin'ny RESOLUSY 2C 209/15
ary miaraka amin'ny tatitra momba ny ARCHE sy IAoHRD ary ny UN Special Rapporteur momba 
ny fampijaliana sy ny famoanana hafa, tsy maha-olombelona na fitsaboana mahery setra na fanasazi
ana (CIDTP), ny Firenena Mikambana.

Ny governemanta malemy tao Merkel dia tsy maintsy nametraka ny asa tanana.

Tsy maintsy niditra an-tsehatra tany Alemana ny Allies
ho an'ny lalàna sy ny filaminana,
ho antoka ny votoatin'ny zo fototra,
ho an'ny fahalalahana sy fiarovana ny olom-pirenena any Alemaina
tandremo ny ahiahy.
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Tsy niraharaha ny governemanta Merkel
nanampy fahavoazana tsy tambo isaina ho an'ny vahoaka nandritra ny taona maro
- na dia eo aza ny fahalalana!

Ity dia ady heloka bevava eo imason'ny ARCHE
vondron-javatra lehibe amin'ny vahoaka
ary ity governemanta ity dia tokony hesorina amin'ny fahefana.
.
Chancellor Merkel tsy maintsy mandeha sy hisoratra amin'ny heloka bevava ataonao!
.
Ny Merkel dia voalaza fa manana Kinderraub [tsy amin'ny] any Alemana fotsiny ihany - ny ray ama
n-dreny sy ny zaza (ny ray aman-jaza), anisan'izany ny fampandrosoana, ny fitrandrahana ary ny fa
hasimbana, ny hamoahana ny ankizy tsy hanana fanampiana tsy voafetra - noho izany, tsy misy ny r
ay aman-dreny, tsy mitantana ny ankohonany.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Na iza na iza mitady olona hafa an-keriny, amin'ny fandrahonana miaraka amin'ny tsy misy dika
ny na amin'ny lisitr'ireo lisitra, hanampy azy ireo amin'ny toerana tsy misy mpanampy na hanome s
erivisy any amin'ny trano miaramila na miaramila toa ny any ivelany, dia hiharan'ny fanagadrana az
y ireo. Manasazy ny taona.
(2) Amin'ny tranga tsy dia henjana, ny sazy an-tranomaizina dia enim-bolana ka hatramin'ny dimy t
aona. "

.
MISY ATAHOROA EO AMIN NY FAMPORATANA
.
Ireo fehezin'ny ARCHE sy ireo mpiara-dia ary UN dia nampita ireo mpandika teny tao amin'ny Goo
gle amin'ireto fiteny 108 manaraka ireto mba hanehoana misimisy kokoa ny fiantsoana an'ity fanam
barana ity:

*
Miaraka amin'io antso io dia nanitatra ny fahaizan'izy ireo ny tatitra momba ny fanitsakitsahana ny 
zon'olombelona ho avy Kinderraub [tsy vitan'ny hoe] any Alemana fotsiny ihany - ARENIN'ny FOT
OTRA - Syndrome ho an'ny ray aman-dreny ao amin'ny ambaratonga federaly, eoropeana ary mane
rantany. Ny porofo momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona hita hita dia nesorina ary manaik
itra ireo fanakianana ireo dia enjehin'ny Allies sy ny governemanta hafa.
.
Miangavy!

.

.

.

UfIn amin'ny fikarohana ho an'ny 8 sy 11 taona no nandroba ka mandraka androany dia nanangana 
an'i Heiderose Manthey ilay ARCHE ny zazalahy efa natsangana faobe. 
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