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ARCHE Müttefikleri ve BM'yi yeniden inşa etmeye çağırıyor
Dr hükümetini değiştirin Angela Merkel
Almanya'da Temel Yasanın uygulanmasını sağlamak
2020/04/24

ARCHE: "Tanrı'ya güveniyoruz!" Fotoğraf: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca ARCHE Germany, Almanya ve diğer pek çok ülkeden 
"Almanya'da Kinderraub [sadece değil] - Ebeveyn-çocuk-ebeveyn" ile ilgili kurbanlar, tek kader ve 
ölümler hakkında federal, Avrupa ve dünya çapında sayısız rapor bildirdi. Yabancılaşma Sendromu 
", kısaca - çağrılmadı, yayınlanmadı, ARCHE, ARCH tarafından yürütülen Avrupa 
Parlamentosu'nun dilekçesinin raporundan hemen önce dünya çapında bir mağdurlar, mağdurlar, 
sosyal yardım dernekleri (STK'lar), bilim adamları ve uzmanlar ağı kurdu. IAoHRD ve BM 
aracılığıyla birkaç ay boyunca ARCHE ve Federal Alman Hukuk ve Tüketiciyi Koruma Komitesi 
tarafından yapılan orijinal konuşmayı formüle ederek yayınladı, çeşitli kayıtlar ve Almanya 
Şansölyesi Dr. Angela Merkel ve ticaret yapmalarını talep etti, ARCHE, Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Donald J. Trump'a ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir W. Putin'e Yardım Çağrısı 
formüle etti, gönderdi ve yayınladı. Çin ve Japonya'dan sonra tüm ülkelerde SOS-Hilferufe 
harcamalarını gerçekleştirdiler ve sadece Almanya'da insan hakları suçlarını - hatta - kaçırdılar - 
kanıtları tam olarak yayınladılar.
 

Şu anda ARCHE ifadenizi yönlendiriyor
ve dünya reklamları.

.
Bu pozisyonda ARCHE, müttefiki ahiret çağrısı olmaya devam ediyor,
bunu BM bilgisi ve arka plandaki kanıtlarla paylaşıyorlar
Almanya'daki hükümet.
 

İnsan hakları ihlallerinin kanıtı
"Almanya'da Kinderraub [sadece] - Ebeveyn Yabancılaşması - Ebeveyn Yabancılaşması Sendromu",
çocuk - eke - yeni adlandırılmış,
iki defa uzatılmış ÇÖZÜNÜRLÜK 2C 209/15
ve Birleşmiş Milletler Örgütü olan ARCHE ve IAoHRD ile BM İşkence ve Diğer Zalimane, 
İnsanlık Dışı veya Ciddi Muamele veya Ceza Özel Raportörü (CIDTP) raporuyla.

Merkel'in kırılgan hükümeti gemiyi bırakmış olmalı.

Müttefikler Almanya'ya müdahale etmek zorunda kaldı
kanun ve düzen için,
temel hak içeriğinin garanti altına alınması için,
Almanya'da vatandaşın özgürlüğü ve güvenliği için
endişeye dikkat et.

Merkel hükümeti ihmalkardı
yıllarca insanlara sayısız hasar kattı
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- bilmesine rağmen!

Bu, ARCHE'nin gözünde bir savaş suçudur
kendi nüfuslarına karşı büyük oranlar
ve bu hükümet iktidardan yoksun bırakılmalıdır.
.
Şansölye Merkel gitmeli ve suçlarını hesaba katmalı!
.
Merkel'in Almanya'da [sadece] değil - Ebeveyn-Çocuk Kaçırma - Gelişim, Yabancılaşma ve Hasar 
dahil Ebeveyn Yabancılaşma Sendromu'nun çocukları çaresiz pozisyonlara maruz bırakması - 
böylece ebeveynsiz, ailesiz.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Başka bir kişiyi zorla, hassas bir saçmalıkla veya bir listeyle tehdit ederek, çaresizce 
yerleştirilmelerine yardımcı olmak veya yurtdışındaki askeri veya askeri benzeri bir tesiste hizmet 
vermek için kimin isterse onlardan hapis cezasına çarptırılır. Yılları cezalandır.
(2) Daha az ciddi vakalarda, hapis cezası altı ay ila beş yıldır. "

.
SÖZLEŞMEDE KÜRESEL
.
Bu ARCHE ve Müttefikler ve BM parçaları, bu bildirinin küresel çağrısını daha da göstermek için 
aşağıdaki 108 dilde Google çevirmenlerine aktarıldı:

*
Bu çağrı ile ARCHE, raporlama yeteneklerini federal, Avrupa ve dünya çapındaki Almanya - 
Ebeveyn Yabancılaşması - Ebeveyn Yabancılaşması Sendromu [sadece] değil, yaklaşan insan 
hakları ihlali Kinderraub'a genişletti. Bulunan insan hakları ihlallerine ilişkin kanıtlar ortadan 
kaldırılmıştır ve müdahale etmek için ısırıklar Müttefikler ve diğer hükümetler tarafından takip 
edilmektedir.
.
Lütfen ağla!
 
.
.
.

Uf 8 ve 11 yaşınızı aramak için soyuldu ve bu güne kadar büyük ölçüde yabancılaşmış oğullar 
ARCHE'yi Heiderose Manthey'i kurdu. 
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