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ARCHE закликає союзників та ООН відновити
Замініть уряд доктора Ангела Меркель
Забезпечити виконання Основного закону в Німеччині
2020-04-24

ARCHE: «Ми довіряємо Богові!» Фото: Гайдероза Мантій.
,
Keltern-Weiler. Протягом останніх 20 років ARCHE¹ повідомляв про незліченну кількість 
федеральних, європейських та в усьому світі повідомлень про жертви, поодинокі долі та 
смерть з Німеччини та багатьох інших країн у зв'язку з порушенням прав людини "Kinderraub
[не тільки] в Німеччині - батько-дитина-батько" Синдром відчуження ", коротко - не 
називається, опубліковано, ARCHE створила всесвітню мережу жертв, жертв, громадських 
об'єднань (НУО), науковців та експертів, безпосередньо перед повідомленням про петицію 
Європейського парламенту, проведеним ARCH через IAoHRD та ООН протягом декількох 
місяців сформулювали та опублікували оригінальну промову ARCHE та Федерального 
німецького комітету з питань права та захисту прав споживачів, закінчили кілька реєстрацій 
та канцлера Німеччини, д-ра. Ангела Меркель і вимагала, щоб вони торгували, ARCHE 
сформулював, надіслав і опублікував Заклик на допомогу президенту Сполучених Штатів 
Америки Дональду Дж. Трампу та президенту РФ Володимиру В. Путіну. витрачаючи SOS-
Hilferufe у всіх країнах, після Китаю та Японії та повністю оприлюднюючи докази не лише в 
Німеччині викрадення правопорушень у сфері прав людини - навіть - лише.
 

Зараз ARCHE направляє вашу заяву
та світової гласності.

,
У цій позиції ARCHE залишається єдиним гербезурським союзником, який закликає,
вони поділяють це знаннями ООН та основними доказами
уряд Німеччини.
 

Докази вчинених порушень прав людини
"Kinderraub [nicht nur] у Німеччині - батьківське відчуження - синдром відчуження батьків", 
kid - eke - щойно названий,
лежати в два рази розширеному РОЗДІЛІ 2C 209/15
та з доповіддю ARCHE та IAoHRD та Спеціального доповідача ООН з питань катувань та 
інших жорстоких, нелюдських чи серйозних поводження чи покарання (CIDTP) Організації 
Об'єднаних Націй.

Тендітний уряд Меркель, мабуть, заклав це ремесло.

Союзники повинні були втрутитися в Німеччину
для правопорядку,
для гарантування змісту основного права,
за свободу та безпеку громадянина в Німеччині
піклуватися про турботу.
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Уряд Меркель був недбалий
роками додавали незліченну шкоду людей
- попри знання!

Це військовий злочин в очах ARCHE
великі пропорції проти власного населення
і цей уряд повинен бути позбавлений влади.
,
Канцлер Меркель повинна піти і відповідати за ваші злочини!
,
За прогнозами, Меркель матиме Kinderraub [не лише] у Німеччині - Викрадення батьків та 
дітей - Синдром відчуження батьків, включаючи розвиток, відчуження та ушкодження, щоб 
виставляти дітей на безпорадні посади - таким чином, без батьків, без керування сім'єю.
,
"§ 234 Menschenraub.
(1) Хто шукає іншу особу силою, погрожуючи чутливою нісенітницею чи списком, щоб 
допомогти їм у безпорадному розміщенні чи наданні служби у військовому чи військово-
подібному об’єкті за кордоном, підлягає свободі позбавлення волі від них. Покарайте роки.
(2) У менш важких випадках покарання ув'язнення становить від шести місяців до п’яти 
років ".

,
ГЛОБАЛЬНИЙ НА ПРОКЛАМАЦІЮ
,
Ці шматочки ARCHE та союзників та ООН були передані перекладачам Google наступними 
108 мовами, щоб додатково проілюструвати глобальний заклик цього проголошення:

*
За допомогою цього заклику ARCHE розширила свої можливості звітування до майбутнього 
порушення прав людини Kinderraub [не лише] у Німеччині - батьківського відчуження - 
синдрому відчуження батьків на федеральному, європейському та світовому рівнях. Докази 
виявлених порушень прав людини були ліквідовані, і союзники та інші уряди переслідують 
заклики втрутитися.
,
Будь ласка, плач!
 
,
,
,

У пошуках вашого віку 8 та 11 років пограбували і донині сильно відлякували синів, 
заснувавши Гайдерозу Манте АРХЕ.
ARCHE zaklykaye soyuznykiv ta OON vidnovyty Zaminitʹ uryad doktora Anhela Merkelʹ 
Zabezpechyty vykonannya Osnovnoho zakonu v Nimechchyni 2020-04-24 ARCHE: «My 
doviryayemo Bohovi!» Foto: Hayderoza Mantiy. , Keltern-Weiler. Protyahom ostannikh 20 rokiv 
ARCHE¹ povidomlyav pro nezlichennu kilʹkistʹ federalʹnykh, yevropeysʹkykh ta v usʹomu sviti 
povidomlenʹ pro zhertvy, poodynoki doli ta smertʹ z Nimechchyny ta bahatʹokh inshykh krayin u 
zv'yazku z porushennyam prav lyudyny "Kinderraub [ne tilʹky] v Nimechchyni - batʹko-dytyna-
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batʹko" Syndrom vidchuzhennya ", korotko - ne nazyvayetʹsya, opublikovano, ARCHE stvoryla 
vsesvitnyu merezhu zhertv, zhertv, hromadsʹkykh ob'yednanʹ (NUO), naukovtsiv ta ekspertiv, 
bezposerednʹo pered povidomlennyam pro petytsiyu Yevropeysʹkoho parlamentu, provedenym 
ARCH cherez IAoHRD ta OON protyahom dekilʹkokh misyatsiv sformulyuvaly ta opublikuvaly 
oryhinalʹnu promovu ARCHE ta Federalʹnoho nimetsʹkoho komitetu z pytanʹ prava ta zakhystu prav
spozhyvachiv, zakinchyly kilʹka reyestratsiy ta kantslera Nimechchyny, d-ra. Anhela Merkelʹ i 
vymahala, shchob vony torhuvaly, ARCHE sformulyuvav, nadislav i opublikuvav Zaklyk na 
dopomohu prezydentu Spoluchenykh Shtativ Ameryky Donalʹdu Dzh. Trampu ta prezydentu RF 
Volodymyru V. Putinu. vytrachayuchy SOS-Hilferufe u vsikh krayinakh, pislya Kytayu ta Yaponiyi 
ta povnistyu oprylyudnyuyuchy dokazy ne lyshe v Nimechchyni vykradennya pravoporushenʹ u 
sferi prav lyudyny - navitʹ - lyshe.   Zaraz ARCHE napravlyaye vashu zayavu ta svitovoyi hlasnosti.
, U tsiy pozytsiyi ARCHE zalyshayetʹsya yedynym herbezursʹkym soyuznykom, yakyy zaklykaye, 
vony podilyayutʹ tse znannyamy OON ta osnovnymy dokazamy uryad Nimechchyny.   Dokazy 
vchynenykh porushenʹ prav lyudyny "Kinderraub [nicht nur] u Nimechchyni - batʹkivsʹke 
vidchuzhennya - syndrom vidchuzhennya batʹkiv", kid - eke - shchoyno nazvanyy, lezhaty v dva 
razy rozshyrenomu ROZDILI 2C 209/15 ta z dopoviddyu ARCHE ta IAoHRD ta Spetsialʹnoho 
dopovidacha OON z pytanʹ katuvanʹ ta inshykh zhorstokykh, nelyudsʹkykh chy seryoznykh 
povodzhennya chy pokarannya (CIDTP) Orhanizatsiyi Ob'yednanykh Natsiy. Tenditnyy uryad 
Merkelʹ, mabutʹ, zaklav tse remeslo. Soyuznyky povynni buly vtrutytysya v Nimechchynu dlya 
pravoporyadku, dlya harantuvannya zmistu osnovnoho prava, za svobodu ta bezpeku 
hromadyanyna v Nimechchyni pikluvatysya pro turbotu. Uryad Merkelʹ buv nedbalyy rokamy 
dodavaly nezlichennu shkodu lyudey - popry znannya! Tse viysʹkovyy zlochyn v ochakh ARCHE 
velyki proportsiyi proty vlasnoho naselennya i tsey uryad povynen buty pozbavlenyy vlady. , 
Kantsler Merkelʹ povynna pity i vidpovidaty za vashi zlochyny! , Za prohnozamy, Merkelʹ matyme 
Kinderraub [ne lyshe] u Nimechchyni - Vykradennya batʹkiv ta ditey - Syndrom vidchuzhennya 
batʹkiv, vklyuchayuchy rozvytok, vidchuzhennya ta ushkodzhennya, shchob vystavlyaty ditey na 
bezporadni posady - takym chynom, bez batʹkiv, bez keruvannya sim'yeyu. , "§ 234 Menschenraub. 
(1) Khto shukaye inshu osobu syloyu, pohrozhuyuchy chutlyvoyu nisenitnytseyu chy spyskom, 
shchob dopomohty yim u bezporadnomu rozmishchenni chy nadanni sluzhby u viysʹkovomu chy 
viysʹkovo-podibnomu obʺyekti za kordonom, pidlyahaye svobodi pozbavlennya voli vid nykh. 
Pokarayte roky. (2) U mensh vazhkykh vypadkakh pokarannya uv'yaznennya stanovytʹ vid shesty 
misyatsiv do pʺyaty rokiv ". , HLOBALʹNYY NA PROKLAMATSIYU , Tsi shmatochky ARCHE 
ta soyuznykiv ta OON buly peredani perekladacham Google nastupnymy 108 movamy, shchob 
dodatkovo proilyustruvaty hlobalʹnyy zaklyk tsʹoho proholoshennya: * Za dopomohoyu tsʹoho 
zaklyku ARCHE rozshyryla svoyi mozhlyvosti zvituvannya do maybutnʹoho porushennya prav 
lyudyny Kinderraub [ne lyshe] u Nimechchyni - batʹkivsʹkoho vidchuzhennya - syndromu 
vidchuzhennya batʹkiv na federalʹnomu, yevropeysʹkomu ta svitovomu rivnyakh. Dokazy 
vyyavlenykh porushenʹ prav lyudyny buly likvidovani, i soyuznyky ta inshi uryady peresliduyutʹ 
zaklyky vtrutytysya. , Budʹ laska, plach!   , , , U poshukakh vashoho viku 8 ta 11 rokiv pohrabuvaly 
i donyni sylʹno vidlyakuvaly syniv, zasnuvavshy Hayderozu Mante ARKHE.
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