Weißrussisch
ARCHE заклікае саюзнікаў і ААН аднавіць
Замяніць урад в. Ангела Меркель
Забяспечыць выкананне асноўнага закона ў Германіі
2020/04/24
ARCHE: «Мы давяраем Богу!» Фота: Гейдэроза Мантэй.
,
Keltern-Weiler. На працягу апошніх 20 гадоў ARCHE reported паведамляў пра федэральныя,
еўрапейскія і ва ўсім свеце незлічоныя паведамленні аб ахвярах, адзіночных лёсах і смерцях
з Германіі і многіх іншых краін у сувязі з парушэннем правоў чалавека "Kinderraub [не
толькі] ў Германіі - бацька-дзіця-бацька" Сіндром адчужэння ", сцісла - не называецца,
апублікаваны, ARCHE стварыў сусветную сетку ахвяраў, ахвяр, грамадскіх аб'яднанняў
(НДА), навукоўцаў і экспертаў перад самым дакладам петыцыі Еўрапейскага парламента, які
праводзіў ARCH праз IAoHRD і ААН на працягу некалькіх месяцаў сфармулявалі і
апублікавалі арыгінальную прамову ARCHE і Федэральнага нямецкага камітэта па законе і
абароне правоў спажыўцоў, скончылі некалькі рэгістрацый і канцлера Германіі, д-ра. Ангела
Меркель і запатрабавала, каб яны гандлявалі, ARCHE сфармуляваў, адправіў і апублікаваў
заклік аб дапамозе прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі Дональду Дж. Трампу і прэзідэнту
Расійскай Федэрацыі Уладзіміру В. Пуціну, якія яны накіравалі з трацячы SOS-Hilferufe ва
ўсіх краінах, пасля Кітая і Японіі і цалкам агалошаючы дадзеныя не толькі ў Нямеччыне,
выкрадаючы злачынствы ў галіне правоў чалавека - нават - толькі.
Цяпер ARCHE накіроўвае вашу заяву
і сусветнай галоснасці.
,
У гэтым становішчы ARCHE застаецца адзіным гербезурскім саюзнікам, які заклікае,
яны падзяляюць гэта з веданнем ААН і асноўнымі доказамі
урад Германіі.
Доказы здзяйснення парушэнняў правоў чалавека
"Kinderraub [nicht nur] у Германіі - бацькоўскае адчужэнне - сіндром адчужэння бацькоў", kid
- eke - толькі што названы,
ляжаць з два разы пашыраным РЭЗЛЮЦЫЯМ 2C 209/15
а таксама са справаздачнасцю АРХЕ і МАГРСР і Спецыяльнага дакладчыка ААН па
катаваннях і іншым жорсткім, бесчалавечным ці сур'ёзным абыходжанні і пакаранні (CIDTP)
Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
Нямоглы ўрад Меркель, напэўна, заклаў карабель.
Саюзнікі павінны былі ўмяшацца ў Германію
для правапарадку,
за гарантыю зместу асноўнага права,
за свабоду і бяспеку грамадзяніна Германіі
клапаціцца пра турботы.

Seite 1 von 3

Weißrussisch
Урад Меркель быў нядбайны
Гадамі людзі дадавалі незлічоную шкоду
- нягледзячы на веданне!
Гэта ваеннае злачынства ў вачах ARCHE
вялікая прапорцыя супраць уласнага насельніцтва
і гэты ўрад трэба пазбавіць улады.
,
Канцлер Меркель мусіць ісці і ўлічвацца за свае злачынствы!
,
Меркель прагназуе, што ў Германіі Kinderraub [не толькі] - выкраданне бацькоў і дзяцей сіндром адчужэння бацькоў, уключаючы развіццё, адчужэнне і шкоду, падвяргаць дзяцей
бездапаможным становішчам - такім чынам, без бацькоў, без сям'і.
,
"§ 234 Menschenraub.
(1) Той, хто шукае іншую асобу гвалтам, пагражаючы адчувальнай лухтай альбо спісам, каб
дапамагчы ім у бездапаможным размяшчэнні або ў службе ў ваенным або ваенна-бытавым
установе за мяжой, падлягае свабодзе пазбаўлення волі з іх. Пакараць гады.
(2) У менш цяжкіх выпадках пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі складае ад шасці
месяцаў да пяці гадоў ".
,
ГЛОБАЛЬНЫ ПРА РАЗВІТАННЕ
,
Гэтыя біты ARCHE і саюзнікаў і ААН былі перададзены праз перакладчыкаў Google
наступнымі 108 мовамі, каб зрабіць глабальны заклік гэтага абвяшчэння:
*
З дапамогай гэтага закліку ARCHE пашырыла свае магчымасці паведамляць аб маючых
адбыцца парушэнні правоў чалавека Kinderraub [не толькі] ў Германіі - Вызваленне бацькоў і
дзяцей - Сіндром адчужэння бацькоў на федэральным, еўрапейскім і сусветным узроўнях.
Пасведчанне выяўленых парушэнняў правоў чалавека было ліквідавана, і саюзнікі і іншыя
ўрады пераследуюць намякі аб умяшанні.
,
Калі ласка, плач!
,
,
,
У пошуках вашага ўзросту 8 і 11 гадоў абрабавалі і па гэты дзень масава аддаляюцца сыны,
заснаваныя Гейдэроза Мантэй ARCHE.
ARCHE zaklikaje sajuznikaŭ i AAN adnavić Zamianić urad v. Anhiela Mierkieĺ Zabiaspiečyć
vykanannie asnoŭnaha zakona ŭ Hiermanii 2020/04/24 ARCHE: «My daviarajem Bohu!» Fota:
Hiejderoza Mantej. , Keltern-Weiler. Na praciahu apošnich 20 hadoŭ ARCHE reported
paviedamliaŭ pra fiederaĺnyja, jeŭrapiejskija i va ŭsim sviecie niezličonyja paviedamlienni ab
achviarach, adzinočnych liosach i smierciach z Hiermanii i mnohich inšych krain u suviazi z
parušenniem pravoŭ čalavieka "Kinderraub [nie toĺki] ŭ Hiermanii - baćka-dzicia-baćka" Sindrom
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adčužennia ", scisla - nie nazyvajecca, apublikavany, ARCHE stvaryŭ susvietnuju sietku achviaraŭ,
achviar, hramadskich abjadnanniaŭ (NDA), navukoŭcaŭ i ekspiertaŭ pierad samym dakladam
pietycyi Jeŭrapiejskaha parlamienta, jaki pravodziŭ ARCH praz IAoHRD i AAN na praciahu
niekaĺkich miesiacaŭ sfarmuliavali i apublikavali aryhinaĺnuju pramovu ARCHE i Fiederaĺnaha
niamieckaha kamiteta pa zakonie i abaronie pravoŭ spažyŭcoŭ, skončyli niekaĺki rehistracyj i
kancliera Hiermanii, d-ra. Anhiela Mierkieĺ i zapatrabavala, kab jany handliavali, ARCHE
sfarmuliavaŭ, adpraviŭ i apublikavaŭ zaklik ab dapamozie prezidentu Zlučanych Štataŭ Amieryki
Donaĺdu Dž. Trampu i prezidentu Rasijskaj Fiederacyi Uladzimiru V. Pucinu, jakija jany nakiravali
z traciačy SOS-Hilferufe va ŭsich krainach, paslia Kitaja i Japonii i calkam ahalošajučy dadzienyja
nie toĺki ŭ Niamieččynie, vykradajučy zlačynstvy ŭ halinie pravoŭ čalavieka - navat - toĺki.
Ciapier ARCHE nakiroŭvaje vašu zajavu i susvietnaj halosnasci. , U hetym stanoviščy ARCHE
zastajecca adzinym hierbiezurskim sajuznikam, jaki zaklikaje, jany padzialiajuć heta z viedanniem
AAN i asnoŭnymi dokazami urad Hiermanii. Dokazy zdziajsniennia parušenniaŭ pravoŭ čalavieka
"Kinderraub [nicht nur] u Hiermanii - baćkoŭskaje adčužennie - sindrom adčužennia baćkoŭ", kid eke - toĺki što nazvany, liažać z dva razy pašyranym REZLIUCYJAM 2C 209/15 a taksama sa
spravazdačnasciu ARCHIE i MAHRSR i Spiecyjaĺnaha dakladčyka AAN pa katavanniach i inšym
žorstkim, biesčalaviečnym ci surjoznym abychodžanni i pakaranni (CIDTP) Arhanizacyi
Abjadnanych Nacyj. Niamohly ŭrad Mierkieĺ, napeŭna, zaklaŭ karabieĺ. Sajuzniki pavinny byli
ŭmiašacca ŭ Hiermaniju dlia pravaparadku, za harantyju zmiestu asnoŭnaha prava, za svabodu i
biaspieku hramadzianina Hiermanii klapacicca pra turboty. Urad Mierkieĺ byŭ niadbajny Hadami
liudzi dadavali niezličonuju škodu - niahliedziačy na viedannie! Heta vajennaje zlačynstva ŭ vačach
ARCHE vialikaja praporcyja suprać ulasnaha nasieĺnictva i hety ŭrad treba pazbavić ulady. ,
Kanclier Mierkieĺ musić isci i ŭličvacca za svaje zlačynstvy! , Mierkieĺ prahnazuje, što ŭ Hiermanii
Kinderraub [nie toĺki] - vykradannie baćkoŭ i dziaciej - sindrom adčužennia baćkoŭ, ukliučajučy
razviccio, adčužennie i škodu, padviarhać dziaciej biezdapamožnym stanoviščam - takim čynam,
biez baćkoŭ, biez siamji. , "§ 234 Menschenraub. (1) Toj, chto šukaje inšuju asobu hvaltam,
pahražajučy adčuvaĺnaj luchtaj aĺbo spisam, kab dapamahčy im u biezdapamožnym razmiaščenni
abo ŭ službie ŭ vajennym abo vajenna-bytavym ustanovie za miažoj, padliahaje svabodzie
pazbaŭliennia voli z ich. Pakarać hady. (2) U mienš ciažkich vypadkach pakarannie ŭ vyhliadzie
pazbaŭliennia voli skladaje ad šasci miesiacaŭ da piaci hadoŭ ". , HLOBAĹNY PRA
RAZVITANNIE , Hetyja bity ARCHE i sajuznikaŭ i AAN byli pieradadzieny praz pierakladčykaŭ
Google nastupnymi 108 movami, kab zrabić hlabaĺny zaklik hetaha abviaščennia: * Z dapamohaj
hetaha zakliku ARCHE pašyryla svaje mahčymasci paviedamliać ab majučych adbycca parušenni
pravoŭ čalavieka Kinderraub [nie toĺki] ŭ Hiermanii - Vyzvaliennie baćkoŭ i dziaciej - Sindrom
adčužennia baćkoŭ na fiederaĺnym, jeŭrapiejskim i susvietnym uzroŭniach. Pasviedčannie
vyjaŭlienych parušenniaŭ pravoŭ čalavieka bylo likvidavana, i sajuzniki i inšyja ŭrady
pierasliedujuć namiaki ab umiašanni. , Kali laska, plač! , , , U pošukach vašaha ŭzrostu 8 i 11
hadoŭ abrabavali i pa hety dzień masava addaliajucca syny, zasnavanyja Hiejderoza Mantej
ARCHE.
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