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ARCHE از متفقین و سازمان ملل متحد می خواهد كه دوباره بسازند

دولت دکتر را جایگزین کنید آنگل مرکل

اجرای قانون اساسی در آلمان را تضمین کنید
2020/04/24

ARCHE: " عکس!" ما به خدا اعتماد داریم : Heiderose Manthey.
.

Keltern- سال گذشته 20طی . ویلر  ، ARCHE¹  گزارشهای بیشماری در مورد فدرال ، اروپا و جهان را

در مورد قربانیان ، سرنوشت مجردها و کشته شدگان آلمان و بسیاری دیگر از کشورها در رابطه با 

] Kinderraub" نقض حقوق بشر سندرم. گزارش کرده است" والدین-فرزند-پدر و مادر- در آلمان ] نه تنها

نامیده نشده ، منتشر نشده- ، به طور خلصه »بیگانگی   ، ARCHE  درست قبل از گزارش

سازمان(شبکه ای از قربانیان ، قربانیان ، انجمن های رفاهی  ، ARCH دادخواست پارلمان اروپا ، توسط

از طریق. ، دانشمندان و متخصصان را راه اندازی کرده است) های مردم نهاد  IAoHRD  و سازمان ملل

و کمیته فدرال آلمان در زمینه  ARCHE متحد طی چندین ماه ، تدوین و انتشار سخنرانی اصلی

حقوق و حمایت از مصرف کننده ، چندین ثبت نام را به پایان رساند و صدراعظم آلمان ، دکتر آنگل 

فرم تماس ، فرمایش ، ارسال و انتشار نامه کمک به رئیس  ARCHE ، مرکل ، و خواستار تجارت آنها شد

جمهور آمریكا ، دونالد جی ترامپ ، و رئیس جمهور فدراسیون روسیه ، ولدیمیر دبلیو پوتین ، را ارسال و 

در هزینه. منتشر كرد  SOS-Hilferufe  در تمام کشورها ، پس از چین و ژاپن و شواهد کامل نه تنها در

به طور کامل منتشر کرد- حتی - آلمان برای ربودن جرایم مربوط به حقوق بشر  .

بیانیه شما را راهنمایی می کند ARCHE هم اکنون

.و تبلیغات جهانی

.

، تنها متحد هربیزور متفق است ARCHE ، در این موقعیت

آنها این موضوع را با دانش سازمان ملل و شواهد پیشین به اشتراک می گذارند

دولت در آلمان

شواهد نقض حقوق بشر مرتکب شده است

"Kinderraub [ به همین نام- اکه - ، بچه " سندرم بیگانگی والدین- بیگانگی والدین - در آلمان ] نه تنها  ،

2با دو برابر تمدید رزولوشن  C 209/15 دروغ بگویید

و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا  IAoHRD و ARCHE و با گزارش

.سازمان ملل متحد ، (CIDTP) مجازاتهای ظالمانه ، غیرانسانی یا جدی
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.دولت شکننده مرکل باید این هنر و صنعت را وضع کرده بود

متفقین مجبور بودند در آلمان مداخله كنند

، برای قانون و نظم

، برای تضمین محتوای حق اساسی

برای آزادی و امنیت شهروند در آلمان

.مراقبت از نگرانی

دولت مرکل سهل انگار بود

سالها صدمات بی شماری به مردم اضافه کرد

!با وجود دانستن -

است ARCHE این یک جنایت جنگی در نگاه

نسبت های زیادی علیه جمعیت خود دارند

.و این دولت باید از قدرت محروم شود
.

!صدراعظم مرکل باید برود و از جنایات شما پاسخگو باشد
.

] Kinderraub پیش بینی می شود مرکل سندرم بیگانگی- فرزند - آدم ربایی والدین - در آلمان ] نه تنها

بنابراین ، - از جمله توسعه ، بیگانگی و آسیب ، کودکان را در موقعیت های درمانده قرار دهد والدین ، 

.بدون پدر و مادر ، بدون خانواده
.

.Menschenraub پوند 234"

هر كس با جستجوی تهدید با مزخرف مستعد یا لیست ، به یاری آنها در اسكان ناپایدار یا ارائه خدمات در  (1)

یك تجهیزات نظامی یا نظامی مانند خارج از كشور ، شخص دیگری را به زور بدنبال یافت ، مشمول آزادی 

سالها را مجازات کنید. حبس از جانب آنها خواهد شد .

" .در موارد شدیدتر مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال است (2)

.

جهانی در ارائه
.

زبان زیر منتقل شده 108و متفقین و سازمان ملل از طریق مترجمان گوگل به  ARCHE این بخش های

:اند تا تماس جهانی این اعلمیه قابل مشاهده باشد

*

نه ] Kinderraub قابلیت گزارشگری خود را در مورد نقض حقوق بشر در آینده ARCHE ، با این تماس
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سندرم بیگانگی والدین در سطح فدرال ، اروپا و سراسر جهان گسترش - بیگانگی والدین - در آلمان ] تنها

مدارک مربوط به نقض حقوق بشر در این کشور از بین رفته و نیش های مداخله توسط . داده است

.متفقین و دولت های دیگر تحت پیگرد است
.

!لطفا گریه کنید

.

.

.

سال سن خود به سرقت برید و تا به امروز پسران غرق در هیدروس 11و  8در جستجوی   
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