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ARCHE צו ריבילד. ען.רופט די אלייז און די יו

Angela Merkel .פארביי�טן די רעגירונג פון דר

זיכער די ימפלאמענטיישאן פון די באסיק לא אין דייטטשלאנד
24/04/2020

ARCHE: " פאטא!" מיר צוטרוי אין גאט : Heiderose Manthey.
.

יאר 20אין די לעצטע  .Weiler-קעלטערן , ARCHE¹ אייראפעישע און, האט געמאלדן פעדעראלע

איין פאטעס און דעטס פון דייטשלאנד און פילע, ווערלדווייד קאונטלאס ריפארץ וועגן וויקטימס

-אין דיי�טשלאנד ] ניט בלויז[קינדערראוב "אנדערע לענדער אין שייכות מיט די מענטשנרעכט הילעל 
פאטער-קינד-פאטער " Alienation Syndrome ",  ארויס, ניט גערופן- קורץ , ARCHE האט געגרינדעט א

,סייאנטיס און עקספערץ), גאוז(וווילשטאנד אסאוסייישאנז , וויקטימס, ווערלדווייד נעץ פון וויקטימס
געפירט דורך די, פונקט איידער די באריכט פון די אייראפעישער פארליאמענט ס בקשה  ARCH דורך די

IAoHRD פארמולירט און ארויס די אריגינעל רעדע דורך, איבער עטלעכע חדשים. ען.און די יו  ARCHE און

פארטיק עטלעכע, די פעדעראלע דיי�טש קאמיטי פאר געזעץ און קאנסומער פראטעקשאן

דר, רעדזשיסטריישאנז און די טשאנסעללאר פון דיי�טשלאנד . Angela Merkel, און פארלאנגט אז זיי

געשיקט און ארויסגעגעבן דעם רוף פאר הילף צום פרעזידענט פון די, פארמולירט ARCHE ,האנדלען

און צום פרעזידענט פון דער רוסישער, דאנאלד טראמפ, פארייניקטע שטאטן פון אמעריקע

זיי געשיקט מיט אין זייער ספענדינג, פוטין. וולאדימיר וו, פעדעראציע  SOS-Hilferufe אין אלע לענדער,
נאך טשיינא און דזשאפאן און גאר פאבליסייזד די זאגן ניט בלויז אין דייטשלאנד קידנאפינג

בלויז- אפילו - מענטשנרעכט עבירות  .

ווענדט דיין דערקלערונג ARCHE ,רעכט איצט

.און וועלט פירסעם

.

,בלייבט די בלויז אלליעד הערבעיזור פאך ARCHE ,אין דעם שטעלע

און די הינטערגרונט זאגן. ען.זיי טיילן דעם מיט די וויסן פון די יו

.די רעגירונג אין דייטשלאנד

די זאגן פון די אביוזיז פון מענטשנרעכט

" פארענטאל ייליאניישאן- פערענטאל ייליאניישאן - אין דיי�טשלאנד ] נישט בלויז[קינדערראוב 

קינד", סינדראום  - Eke - פונקט געהייסן,

2ליגן מיט די צוויי מאל עקסטענדעד רעזאלושאן  C 209/15
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ספעציעלע ראפארטאר אויף פיי�ניקונג. ען.און די יו IAoHRD און די ARCHE און מיט די רעפארטינג פון די

אוממענטשלעך אדער ערנסט באהאנדלונג אדער שטראף, און אנדערע גרויזאם  (CIDTP), די פאראייניקטע פעלקער

.ארגאניזאציע

.די שוואך רעגירונג פון מערקעל מוזן האבן געלייגט דעם מעלאכע

די אלייז האט צו ינערווין אין דייטטשלאנד

,פאר געזעץ און סדר

,פאר די גאראנטירן פון די אינהאלט פון די פונדאמענטאל רעכט

פאר די פרייהייט און זיכערהייט פון די בירגער אין דייטשלאנד

.נעמען קעיר פון די זארג

די מערקעל רעגירונג איז געווען נעגלאדזשאנט

קאונטלאס שעדיקן צו די מענטשן פאר יארן

!טראץ וויסן -

ARCHE דאס איז א מלחמה פארברעכן אין די אויגן פון די

פארשאנז קעגן זייער אייגענע באפעלקערונג גרויס פראט

.און די רעגירונג דארף זיין דיפרייווד פון מאכט
.

!טשאנסעללאר מערקעל האט צו גיין און זיין אקאונאד פאר דיין קריימז
.

] Kinderraub מערקעל איז פרעדיקטעד צו האבן -קינד אבדאקשאן -פאטער- אין דיי�טשלאנד ] נישט בלויז
צו, ייליאניישאן און שעדיקן, אריי�נגערעכנט אנטוויקלונג, פארענטאל ייליאניישאן סינדראום

אן פירן זייער משפחה, אן זייער עלטערן, אזוי- ויסשטעלן קינדער צו אפענטיק שטעלעס  .
.

.מענסטשענראוב 234 §"

דורך טרעטאנינג מיט א סאסעפטאבאל ומזין אדער דורך א, ווער זוכט אן אנדער מענטש מיט גוואלד (1)

צו ארוישעלפן זיי אין אפענטיק פלייסמאנט אדער צו צושטעלן סערוויס אין א מיליטעריש, רשימה

.זייוועט זיין אונטער צו פרייהייט פון טפיסע פון , אדער מיליטעריש ווי מעכירעס אין אויסלאנד
.באשטראפן די יארן

די שטראף פון טפיסע איז זעקס חדשים צו פינף יאר, אין ווייניקער שטרענג קאסעס (2) . "

.

GLOBAL אויף די פראקלאמאציע
.
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זענען טראנסמיטטעד דורך. ען.און די אלייז און די יו ARCHE די ביטשעס פון  Google טראנסלייטערז אין די

שפראכן צו מאכן קענטיק די גלאבאלע רופן פון די פראקלאמאציע 108וויי�טערדיקע  :

*

האט יקספאנדיד זיין ריפארטינג קייפאבילאטיז צו די קומענדיק מענטשנרעכט ARCHE ,מיט דעם רופן

פארענטאל ייליאניישאן- פארענטאל ייליאניישאן - אין דיי�טשלאנד ] ניט בלויז[הילעל קינדערראוב 

די באוויי�זן פון די ווייאליישאנז פון. אייראפעישער און ווערלדווייד לעוועלס, סינדראום אויף די פעדעראלע

.מענטשנרעכט זענען יראדאקייטיד און די ביטעס צו ינערווין זענען פערסוד דורך די אלייז און אנדערע גאווערמאנץ
.

!ביטע וויינען

.

.

.

יאר ראבד און ביז דעם טאג מאסיוו עסטריינדזשד קינדער געגרינדעט 11און  8אין דער זוכן פאר דיין עלטער פון 

.העידעראסע מאנטהיי די ארטש
ARCHE ruft di aleyz aun di iu.en. tsu ribild farbaytn di regirung fun dr. Angela Merkel zikher di 
implamenteyshan fun di basik la in daytshland 24/04/2020 ARCHE: "mir tsutroy in got!" foto: 
Heiderose Manthey. . keltern-Weiler. in di letste 20 yor, ARCHE¹ hot gemaldn federale, eyrafeishe 
aun verldveyd kauntlas riports vegn viktims, eyn fates aun dets fun deytshland aun file andere 
lender in sheykhus mit di mentshnrekht hilel "kinderraub [nit bloyz] in daytshland - foter-kind-
foter" Alienation Syndrome ", kurts - nit gerufn, aroys, ARCHE hat gegrindet a verldveyd nets fun 
viktims, viktims, voylshtand asouseyishanz (gouz), seyantis aun experts, punkt eyder di barikht fun 
di eyrafeisher parlyament s bkshh, gefirt durkh di ARCH durkh di IAoHRD aun di iu.en. iber 
etlekhe khdshim, formulirt aun aroys di originel rede durkh ARCHE aun di federale daytsh kamiti 
far gezets aun konsumer pratekshan, fartik etlekhe rejistreyshanz aun di tshansellor fun daytshland, 
dr. Angela Merkel, aun farlangt az zey handlen, ARCHE farmulirt, geshikt aun aroysgegebn dem ruf
far hilf tsum frezident fun di fareynikte shtatn fun amerike, danald tramf, aun tsum frezident fun der
rusisher federatsye, vladimir v. futin, zey geshikt mit in zeyer spending SOS-Hilferufe in ale lender, 
nokh tsheyna aun japan aun gor pabliseyzd di zogn nit bloyz in deytshland kidnaping mentshnrekht 
ebirus - afilu - bloyz. rekht itst, ARCHE vendt deyn derklerung aun velt pirsem. . in dem shtele, 
ARCHE bleybt di bloyz allyed herbeizur fakh, zey teyln dem mit di visn fun di iu.en. aun di 
hintergrunt zogn di regirung in deytshland. di zogn fun di abiuziz fun mentshnrekht "kinderraub 
[nisht bloyz] in daytshland - perental eylyaneyshan - parental eylyaneyshan sindroum", kind - Eke - 
punkt geheysn, lign mit di tsvey mol extended rezalushan 2C 209/15 aun mit di reporting fun di 
ARCHE aun di IAoHRD aun di iu.en. spetsyele raportor aoyf paynikung aun andere groyzam, 
aummentshlekh oder ernst bahandlung oder shtrof (CIDTP), di fareynikte felker arganizatsye. di 
shvakh regirung fun merkel muzn hobn geleygt dem melokhe. di aleyz hat tsu inervin in daytshland 
far gezets aun sdr, far di garantirn fun di inhalt fun di fundamental rekht, far di freyheyt aun 
zikherheyt fun di birger in deytshland nemen keir fun di zorg. di merkel regirung iz geven neglajant 
kauntlas shedikn tsu di mentshn far yorn - trots visn! dos iz a mlkhmh farbrekhn in di aoygn fun di 
ARCHE groys praporshanz kegn zeyer eygene bafelkerung aun di regirung darf zeyn dipreyvd fun 
makht. . tshansellor merkel hat tsu geyn aun zeyn akaunad far deyn kreymz! . merkel iz predikted 
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tsu hobn Kinderraub [nisht bloyz] in daytshland - foter-kind abdakshan - parental eylyaneyshan 
sindroum, arayngerekhnt antviklung, eylyaneyshan aun shedikn, tsu oysshteln kinder tsu ofentik 
shteles - azoy, on zeyer eltern, on firn zeyer mshpkhh. . "§ 234 menstshenraub. (1) ver zukht an 
ander mentsh mit gvald, durkh tretaning mit a saseptabal umzin oder durkh a rshimh, tsu aroyshelfn 
zey in ofentik pleysmant oder tsu tsushteln servis in a militerish oder militerish vi mekhires in 
aoysland, vet zeyn aunter tsu freyheyt fun tfise fun zey. bashtrofn di yorn. (2) in veyniker shtreng 
kases, di shtrof fun tfise iz zex khdshim tsu finf yar. " . GLOBAL aoyf di proklamatsye . di bitshes 
fun ARCHE aun di aleyz aun di iu.en. zenen transmitted durkh Google transleyterz in di vayterdike 
108 shfrakhn tsu makhn kentik di glabale rufn fun di proklamatsye: * mit dem rufn, ARCHE hat 
ixpandid zeyn riporting keypabilatiz tsu di kumendik mentshnrekht hilel kinderraub [nit bloyz] in 
daytshland - parental eylyaneyshan - parental eylyaneyshan sindroum aoyf di federale, eyrafeisher 
aun verldveyd levels. di bavayzn fun di veyaleyshanz fun mentshnrekht zenen iradakeytid aun di 
bites tsu inervin zenen persud durkh di aleyz aun andere gavermants. . bite veynen! . . . in der zukhn
far deyn elter fun 8 aun 11 yor rabd aun biz dem tog masiv estreynjd kinder gegrindet heiderose 
manthey di artsh.
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