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ARCHE kêu gọi quân Đồng minh và LHQ xây dựng lại
Thay thế chính phủ của Dr. Angela Merkel
Bảo đảm việc thực thi Luật cơ bản ở Đức
2020/04/24

ARCHE: "Chúng tôi tin vào Chúa!" Ảnh: Heiderose Manthey.
.
Keltern-Weiler. Trong 20 năm qua, ARCHE¹ đã báo cáo về vô số báo cáo liên bang, châu Âu và trên
toàn thế giới về nạn nhân, số phận và cái chết từ Đức và nhiều quốc gia khác liên quan đến vi phạm 
nhân quyền "Kinderraub [không chỉ] ở Đức - Cha mẹ-con-cha mẹ" Hội chứng tha hóa ", một thời 
gian ngắn - không được gọi, được công bố, ARCHE đã thiết lập một mạng lưới các nạn nhân, nạn 
nhân, hiệp hội phúc lợi (NGO), các nhà khoa học và chuyên gia trên toàn thế giới, ngay trước báo 
cáo của Quốc hội Châu Âu, do ARCH thực hiện thông qua IAoHRD và Liên Hợp Quốc trong nhiều
tháng, đã xây dựng và xuất bản bài phát biểu gốc của ARCHE và Ủy ban Pháp luật và Bảo vệ người
tiêu dùng Liên bang Đức, đã hoàn thành một số đăng ký và Thủ tướng Đức, Dr. Angela Merkel, và 
yêu cầu họ giao dịch, ARCHE đã xây dựng, gửi và xuất bản Lời kêu gọi giúp đỡ cho Tổng thống 
Hoa Kỳ, Donald J. Trump, và cho Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir W. Putin, họ đã gửi cùng 
trong chi tiêu của họ, SOS-Hilferufe ở tất cả các quốc gia, sau Trung Quốc và Nhật Bản và công 
khai đầy đủ bằng chứng không chỉ ở Đức bắt cóc các vi phạm nhân quyền - thậm chí - chỉ.
 

Ngay bây giờ, ARCHE đang chỉ đạo tuyên bố của bạn
và công khai thế giới.

.
Ở vị trí này, ARCHE vẫn là người duy nhất gọi đồng minh,
họ chia sẻ điều này với kiến thức của Liên Hợp Quốc và bằng chứng cơ bản
chính phủ ở Đức.
 

Bằng chứng về vi phạm nhân quyền đã cam kết
"Kinderraub [không chỉ] ở Đức - Sự tha hóa của cha mẹ - Hội chứng xa lánh của cha mẹ", đứa trẻ - 
eke - chỉ được đặt tên,
nói dối với GIẢI QUYẾT 2 lần mở rộng 2C 209/15
và với báo cáo của ARCHE và IAoHRD và Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tra tấn và 
các hình phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hoặc nghiêm trọng khác (CIDTP), Tổ chức Liên hợp 
quốc.

Chính phủ mong manh của Merkel phải đặt thủ công.

Quân Đồng minh phải can thiệp vào Đức
cho pháp luật và trật tự,
để đảm bảo nội dung của quyền cơ bản,

Seite 1 von 2

javascript:void(0)


Vietnamesisch 

vì tự do và an ninh của công dân ở Đức
chăm sóc lo lắng

Chính phủ Merkel đã sơ suất
thêm vô số thiệt hại cho người dân trong nhiều năm
- mặc dù biết!

Đây là một tội ác chiến tranh trong mắt của ARCHE
tỷ lệ lớn so với dân số của họ
và chính phủ này phải bị tước quyền lực.
.
Thủ tướng Merkel phải đi và được tính cho tội ác của bạn!
.
Merkel được dự đoán sẽ có Kinderraub [không chỉ] ở Đức - Bắt cóc cha mẹ - Trẻ em - Hội chứng 
xa lánh cha mẹ, bao gồm Phát triển, Xa lánh và Thiệt hại, để đưa trẻ em vào những vị trí bất lực - 
do đó, không có cha mẹ, không có gia đình.
.
"§ 234 Menschenraub.
(1) Bất cứ ai tìm kiếm người khác bằng vũ lực, bằng cách đe dọa vô nghĩa hoặc theo danh sách, để 
giúp họ trong tình trạng bất lực hoặc cung cấp dịch vụ trong một cơ sở giống như quân đội ở nước 
ngoài, sẽ phải chịu sự tự do cầm tù từ họ. Trừng phạt năm tháng.
(2) Trong những trường hợp ít nghiêm trọng hơn, hình phạt tù là sáu tháng đến năm năm. "

.
TOÀN CẦU VỀ QUY TRÌNH
.
Các bit của ARCHE và Đồng minh và Liên hợp quốc đã được truyền tới các dịch giả của Google 
bằng 108 ngôn ngữ sau đây để minh họa thêm cho lời kêu gọi toàn cầu của tuyên bố này:

*
Với lời kêu gọi này, ARCHE đã mở rộng khả năng báo cáo của mình đối với vụ vi phạm nhân 
quyền sắp tới Kinderraub [không chỉ] ở Đức - Sự tha hóa của cha mẹ - Hội chứng xa lánh của cha 
mẹ ở cấp liên bang, châu Âu và trên toàn thế giới. Bằng chứng về các vi phạm nhân quyền được tìm
thấy đã bị xóa bỏ và các vết cắn để can thiệp đang được quân Đồng minh và các chính phủ khác 
theo đuổi.
.
Hãy khóc đi!
 
.
.
.

UfIn tìm kiếm tuổi 8 và 11 năm của bạn bị cướp và cho đến ngày nay, con trai bị ghẻ lạnh ồ ạt thành
lập Heiderose Manthey the ARCHE.
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