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ARCHE tappella lill-Alleati u n-NU biex jibnu mill-ġdid
Ibdel il-gvern ta 'Dr. Angela Merkel
Niżguraw l-implimentazzjoni tal-Liġi Bażika fil-Ġermanja
2020/04/24

ARCHE: "Aħna nafdaw f'Alla!" Ritratt: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Għall-aħħar 20 sena, ARCHE¹ irrappurtat rapporti dwar għadd federali, Ewropej u 
mad-dinja kollha dwar vittmi, destin wieħed u mwiet mill-Ġermanja u ħafna pajjiżi oħra b'rabta 
mal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem "Kinderraub [mhux biss] fil-Ġermanja - Ġenitur-tifel-ġenitur" 
"Syndrome Alienation", fil-qosor - mhux imsejjaħ, ippubblikat, ARCHE waqqfet netwerk dinji ta 
'vittmi, vittmi, assoċjazzjonijiet ta' benesseri (NGOs), xjenzati u esperti, eżatt qabel ir-rapport tal-
petizzjoni tal-Parlament Ewropew, immexxi mill-ARCH permezz tal-IAoHRD u n-NU fuq bosta 
xhur, ifformulat u ppubblika d-diskors oriġinali tal-ARCHE u tal-Kumitat Federali Ġermaniż dwar 
il-Liġi u l-Ħarsien tal-Konsumatur, temm diversi applikazzjonijiet u l-Kanċillier tal-Ġermanja, Dr. 
Angela Merkel, u talbet li jinnegozjaw, ifformulat ARCHE, bagħtet u ppubblikat is-Sejħa għall-
Għajnuna lill-President tal-Istati Uniti tal-Amerika, Donald J. Trump, u lill-President tal-
Federazzjoni Russa, Vladimir W. Putin, li bagħtu fl-infiq tagħhom f’SOS-Hilferufe fil-pajjiżi 
kollha, wara ċ-Ċina u l-Ġappun u ppubbliċizzaw bis-sħiħ l-evidenza li mhux biss fil-Ġermanja ħtif 
ta ’reati tad-drittijiet tal-bniedem - anke - biss.

Dritt issa, ARCHE qed tidderieġi d-dikjarazzjoni tiegħek
u l-pubbliċità dinjija.

.
F'din il-pożizzjoni, ARCHE tibqa 'l-unika alleata tal-herbeizur li ssejjaħ,
huma jaqsmu dan bl-għarfien tan-NU u l-evidenza ta 'sfond
il-gvern fil-Ġermanja.

L-evidenza tal-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem saru
"Kinderraub [mhux biss] fil-Ġermanja - Alienazzjoni tal-Ġenituri - Sindromu ta 'Alienazzjoni tal-
Ġenituri", kid - eke - bl-isem biss,
jinsabu fir-RIŻOLUZZJONI 2C 209/15 darbtejn estiża
u bir-rappurtaġġ tal-ARCHE u tal-IAoHRD u tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar it-Tortura u 
Pieni jew Trattamenti oħrajn Krudili, Inumani jew Serji (CIDTP), l-Organizzazzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti.

Il-gvern fraġli ta 'Merkel irid ikun waqqaf il-vapur.

L-Alleati kellhom jintervjenu fil-Ġermanja
għal-liġi u l-ordni,
għall-garanzija tal-kontenut tad-dritt fundamentali,
għal-libertà u s-sigurtà taċ-ċittadin fil-Ġermanja
ħu ħsieb it-tinkwetax.

Il-gvern ta 'Merkel kien negliġenti
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żiedet għadd bla ħsara lin-nies għas-snin
- minkejja li taf!

Dan huwa delitt tal-gwerra f'għajnejn l-ARCHE
proporzjonijiet kbar kontra l-popolazzjoni tagħhom stess
u dan il-gvern għandu jkun imċaħħad mill-poter.
.
Il-Kanċillier Merkel trid tmur u tirrapreżenta r-reati tiegħek!
.
Merkel hija mbassra li jkollha Kinderraub [mhux biss] fil-Ġermanja - Ħtif ta 'Ġenituri-Tfal - 
Sindromu ta' Alienazzjoni tal-Ġenituri, inkluż Żvilupp, Aljenazzjoni u Ħsara, li tesponi lit-tfal għal 
pożizzjonijiet bla ħila - b'hekk, mingħajr ġenituri, mingħajr familja.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Kull min ifittex persuna oħra bil-forza, billi jhedded bi ħmerijiet suxxettibbli jew permezz ta 
'lista, biex jgħinhom f'posthom bla għajnuna jew biex jipprovdi servizz f'faċilità militari jew simili 
barra mill-pajjiż, għandu jkun suġġett għal-libertà ta' priġunerija mingħandhom. Jikkastigaw is-snin.
(2) F'każijiet inqas severi, il-piena ta 'priġunerija hija minn sitt xhur sa ħames snin. "

.
GLOBALI FUQ IL-PROCLAMAZZJONI
.
Dawn il-biċċiet ta 'ARCHE u l-Alleati u n-NU ġew trażmessi lil tradutturi tal-Google fil-108 lingwa
li ġejjin biex juru aktar is-sejħa globali ta' din il-proklamazzjoni:

*
B'din is-sejħa, ARCHE espandiet il-possibiltajiet tagħha li tirrapporta għall-ksur li jmiss ta 'drittijiet 
tal-bniedem Kinderraub [mhux biss] fil-Ġermanja - Ħatt ta' Ġenituri-Tfal - Sindromu ta 
'Alienazzjoni tal-Ġenituri fil-livelli federali, Ewropej u mad-dinja kollha. L-evidenza tal-
vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem misjuba ġiet eradikata u l-gdim li jintervjeni qed jiġu 
segwiti mill-Alleati u minn gvernijiet oħra.
.
Jekk jogħġbok tibki!

.

.

.

Uf Fit-tfittxija għall-età ta '8 u 11-il sena tiegħek insterqet u sal-lum il-ġurnata wlied bnedmin 
immodernizzati waqqfu Heiderose Manthey l-ARCHE. 
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