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АРЧЕ ги повикува сојузниците и ООН да се обноват
Заменете ја владата на Др. Ангела Меркел
Обезбедете имплементација на Основниот закон во Германија
2020/04/24

АРЧЕ: „Имаме доверба во Бог!“ Фото: Хајдерос Мантеј.
.
Keltern-Веилер. За последните 20 години, АРЧЕШ известува за федерални, европски и 
светски безброј извештаи за жртви, самохрани судбини и смртни случаи од Германија и 
многу други земји во врска со кршењето на човековите права „Kinderraub [не само] во 
Германија - родител-дете-родител“ Синдром на отуѓување “, кратко - не наречен, објавен, 
АРЧЕ формираше светска мрежа на жртви, жртви, здруженија на социјална заштита 
(невладини организации), научници и експерти, непосредно пред извештајот на петицијата на
Европскиот парламент, спроведена од АРХ преку IAoHRD и ООН во текот на неколку 
месеци, формулираше и го објави оригиналниот говор на АРЧЕ и Федералниот германски 
комитет за закон и заштита на потрошувачите, заврши неколку апликации и канцеларката на 
Германија, Др. Ангела Меркел, и побара тие да тргуваат, АРЧЕ го формулираше, го испрати и
го објави Повикот за помош до Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд
Ј. Трамп и до Претседателот на Руската Федерација, Владимир В. Путин, тие го испратија со 
во трошењето на СОС-Хилфероф во сите земји, после Кина и Јапонија и целосно ги објави 
доказите не само во Германија киднапирајќи дела за човекови права - дури - само.

Сега, АРЧЕ ја насочува вашата изјава
и светски публицитет.

.
На оваа позиција, АРЧЕ останува единствениот сојузнички хербејзур кој повикува,
тие го споделуваат ова со знаење за ООН и доказ за основата
владата во Германија.

Доказ за сторени злоупотреби на човекови права
"Kinderraub [не само] во Германија - Родителска отуѓување - Синдром на родители на 
отуѓување", дете - eke - само име,
лежи со двојно продолжената РЕШАВА 2Ц 209/15
и со известување на ARCHE и IAoHRD и Специјалниот известувач на ООН за тортура и 
друго сурово, нехумано или сериозно постапување или казнување (ЦИДТП), Организацијата 
на Обединетите нации.

Кршката влада на Меркел мора да го постави занаетот.

Сојузниците требаше да интервенираат во Германија
за закон и ред,
за гаранција на содржината на основното право,
за слобода и безбедност на граѓанинот во Германија
се грижи за грижата.
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Владата на Меркел беше несовесна
со години додаваше безброј штети на луѓето
- и покрај знаењето!

Ова е воено злосторство во очите на АРЧЕ
големи пропорции против сопствената популација
и оваа влада мора да биде лишена од моќ.
.
Канцеларката Меркел треба да оди и да биде одговорна за вашите злосторства!
.
Се предвидува дека Меркел има Kinderraub [не само] во Германија - Киднапирање родители-
деца - Синдром на родителска отуѓување, вклучително и развој, отуѓување и оштетување, да 
ги изложи децата на беспомошни позиции - на тој начин, без родители, без семејство.
.
„234 фунти Меншенрауб.
(1) Кој бара друга личност со сила, заканувајќи се со подложна глупост или список, да им 
помогне во беспомошно сместување или да обезбеди услуга во воен или воен објект во 
странство, ќе подлежи на слобода на затвор. Казнете ги годините.
(2) Во помалку тешки случаи, казната затвор е од шест месеци до пет години “.

.
ГЛОБАЛ НА ПРОКЛАМАЦИЈА
.
Овие делови на АРЧЕ и сојузниците и ООН се пренесени преку преведувачи на Гугл на 
следниве 108 јазици за да се направи глобален повик на оваа прогласување видлив:

*
Со овој повик, ARCHE ги прошири своите можности за известување за претстојното кршење 
на човековите права Kinderraub [не само] во Германија - Ослободување од родители-деца - 
Синдром на родителска отуѓување на сојузно, европско и светско ниво. Доказите за 
откриените кршења на човековите права се искорени и казните за интервенција се гонети од 
сојузниците и другите влади.
.
Те молам, плачи!

.

.

.

UfIn во потрагата по вашата ограбена возраст од 8 и 11 години и до денес масовно изгорени 
синови го основаа Хедероза Мантеј АРЦЕ.
ARČE gi povikuva sojuznicite i OON da se obnovat Zamenete ja vladata na Dr. Angela Merkel 
Obezbedete implementacija na Osnovniot zakon vo Germanija 2020/04/24 ARČE: „Imame doverba
vo Bog!“ Foto: Hajderos Mantej. . Keltern-Veiler. Za poslednite 20 godini, ARČEŠ izvestuva za 
federalni, evropski i svetski bezbroj izveštai za žrtvi, samohrani sudbini i smrtni slučai od 
Germanija i mnogu drugi zemji vo vrska so kršenjeto na čovekovite prava „Kinderraub [ne samo] 
vo Germanija - roditel-dete-roditel“ Sindrom na otuguvanje “, kratko - ne narečen, objaven, ARČE 
formiraše svetska mreža na žrtvi, žrtvi, združenija na socijalna zaštita (nevladini organizacii), 
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naučnici i eksperti, neposredno pred izveštajot na peticijata na Evropskiot parlament, sprovedena od
ARH preku IAoHRD i OON vo tekot na nekolku meseci, formuliraše i go objavi originalniot govor 
na ARČE i Federalniot germanski komitet za zakon i zaštita na potrošuvačite, završi nekolku 
aplikacii i kancelarkata na Germanija, Dr. Angela Merkel, i pobara tie da trguvaat, ARČE go 
formuliraše, go isprati i go objavi Povikot za pomoš do Pretsedatelot na Soedinetite Amerikanski 
Državi, Donald J. Tramp i do Pretsedatelot na Ruskata Federacija, Vladimir V. Putin, tie go ispratija
so vo trošenjeto na SOS-Hilferof vo site zemji, posle Kina i Japonija i celosno gi objavi dokazite ne 
samo vo Germanija kidnapirajki dela za čovekovi prava - duri - samo. Sega, ARČE ja nasočuva 
vašata izjava i svetski publicitet. . Na ovaa pozicija, ARČE ostanuva edinstveniot sojuznički 
herbejzur koj povikuva, tie go spodeluvaat ova so znaenje za OON i dokaz za osnovata vladata vo 
Germanija. Dokaz za storeni zloupotrebi na čovekovi prava "Kinderraub [ne samo] vo Germanija - 
Roditelska otuguvanje - Sindrom na roditeli na otuguvanje", dete - eke - samo ime, leži so dvojno 
prodolženata REŠAVA 2C 209/15 i so izvestuvanje na ARCHE i IAoHRD i Specijalniot izvestuvač 
na OON za tortura i drugo surovo, nehumano ili seriozno postapuvanje ili kaznuvanje (CIDTP), 
Organizacijata na Obedinetite nacii. Krškata vlada na Merkel mora da go postavi zanaetot. 
Sojuznicite trebaše da interveniraat vo Germanija za zakon i red, za garancija na sodržinata na 
osnovnoto pravo, za sloboda i bezbednost na graganinot vo Germanija se griži za grižata. Vladata 
na Merkel beše nesovesna so godini dodavaše bezbroj šteti na lugeto - i pokraj znaenjeto! Ova e 
voeno zlostorstvo vo očite na ARČE golemi proporcii protiv sopstvenata populacija i ovaa vlada 
mora da bide lišena od mok. . Kancelarkata Merkel treba da odi i da bide odgovorna za vašite 
zlostorstva! . Se predviduva deka Merkel ima Kinderraub [ne samo] vo Germanija - Kidnapiranje 
roditeli-deca - Sindrom na roditelska otuguvanje, vklučitelno i razvoj, otuguvanje i oštetuvanje, da 
gi izloži decata na bespomošni pozicii - na toj način, bez roditeli, bez semejstvo. . „234 funti 
Menšenraub. (1) Koj bara druga ličnost so sila, zakanuvajki se so podložna glupost ili spisok, da im 
pomogne vo bespomošno smestuvanje ili da obezbedi usluga vo voen ili voen objekt vo stranstvo, 
ke podleži na sloboda na zatvor. Kaznete gi godinite. (2) Vo pomalku teški slučai, kaznata zatvor e 
od šest meseci do pet godini “. . GLOBAL NA PROKLAMACIJA . Ovie delovi na ARČE i 
sojuznicite i OON se preneseni preku preveduvači na Gugl na slednive 108 jazici za da se napravi 
globalen povik na ovaa proglasuvanje vidliv: * So ovoj povik, ARCHE gi proširi svoite možnosti za
izvestuvanje za pretstojnoto kršenje na čovekovite prava Kinderraub [ne samo] vo Germanija - 
Osloboduvanje od roditeli-deca - Sindrom na roditelska otuguvanje na sojuzno, evropsko i svetsko 
nivo. Dokazite za otkrienite kršenja na čovekovite prava se iskoreni i kaznite za intervencija se 
goneti od sojuznicite i drugite vladi. . Te molam, plači! . . . UfIn vo potragata po vašata ograbena 
vozrast od 8 i 11 godini i do denes masovno izgoreni sinovi go osnovaa Hederoza Mantej ARCE.
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