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ARCHE เรรยกรรองใหรพพนธมมตรและสหประชาชาตมสรรางใหมม
แทนทร�รพฐบาลของดร. Angela Merkel

รพกษาความปลอดภพยในการดดาเนมนการตามกฎหมายพพพนฐานในประเทศเยอรมนร
2020/04/24

ARCHE: "เราวางใจในพระเจรา!" ร*ปภาพ: Heiderose Manthey
.

Keltern-Weiler ในชมวง 20 ปร ทร�ผมานมา ARCHE¹ ไดรรายงานเกร�ยวกพบรายงานของสหพพนธรพฐย.โรปและทพ�วโลกเกร�ยวกพบเหยพ�อผ* รเคราะห0รรายชะตา
กรรมและการเสรยชรวมตจากเยอรมนรและประเทศอพ�น ๆ อรกมากมายทร�เกร�ยวขรองกพบการละเมมดสมทธมมน.ษยชน "Kinderraub [ไมมเพรยง] ในเยอรมนร - ผ* ร
ปกครองเด2ก Alienation Syndrome "ยมอ - ไมมเรรยกวมาเผยแพรม ARCHE ไดรจพดตพพงเครพอขมายทพ�วโลกของผ* รทร�ตกเป2 นเหยพ�อเหยพ�อผ* รเคราะห0รราย
สมาคมสวพสดมการ (NGOs) นพกวมทยาศาสตร0และผ* รเชร�ยวชาญกมอนทร�จะรายงานคดารรองของรพฐสภาย.โรปซซ� งดดาเนมนการโดย ARCH ผมาน IAoHRD 

และสหประชาชาตมในชมวงหลายเดพอนทร�ผมานมาส*ตรและตรพมมพ0ค ดาพ*ดเดมมโดย ARCHE และคณะกรรมการกฎหมายและการค. รมครองผ* รบรมโภคแหมง
สหพพนธ0สาธารณรพฐเยอรมพนกลางซซ� งไดรเสร2จสมพนการลงทะเบรยนหลายครพพ งและนายกรพฐมนตรรของเยอรมนรดร. แองเจลาเมอร0เคลและเรรยกรรองใหรพวกเขา
ทดาการครา ARCHE กดาหนดสมงและตรพมมพ0การเรรยกเพพ�อขอความชมวยเหลพอตมอประธานาธมบดรแหมงสหรพฐอเมรมกาโดนพลด0เจ. ทรพมป0 และประธานาธมบดรว
ลาดมมรร0ดพบบลมวป*ตมนประธานาธมบดรแหมงสหพพนธรพฐรพสเซรย ในการใชรจมายของพวกเขา SOS-Hilferufe ในท.กประเทศหลพงจากจรนและญร�ป.ม นและเผย
แพรมหลพกฐานอยมางเต2มทร�ไมมเพรยง แตมในประเทศเยอรมนรทร�ถ*กลพกพาตพวความผมดดรานสมทธมมน.ษยชน - แมรแตม - เทมานพพน
 

ตอนนรพ  ARCHE กดาลพงนดารายการของค.ณไป
และการเผยแพรมทพ�วโลก

.

ในตดาแหนมงนรพอาร0เชมย พงคงเป2 นพพนธมมตรของเธอเพรยงคนเดรยวทร�โทรมา
พวกเขาแบมงปพนสม�งนรพกพบความร* รของสหประชาชาตมและหลพกฐานพพพนฐาน
รพฐบาลในประเทศเยอรมนร
 

หลพกฐานการละเมมดสมทธมมน.ษยชนทร�กระทดา
"Kinderraub [ไมมเพรยง แตม] ในเยอรมนร - Parental Alienation - Parental Alienation Syndrome", เด2ก - eke - ชพ�อ
เพรยง,
นอนกพบ RESOLUTION ทร�ขยายเพม�มเป2 นสองเทมา 2C 209/15

และดรวยการรายงานของ ARCHE และ IAoHRD และผ* รรายงานพมเศษของสหประชาชาตมวมาดรวยการทรมานและการปฏมบพตมทร�โหดรรายไรร
มน.ษยธรรมหรพอรรายแรงอพ�น ๆ (CIDTP) องค0การสหประชาชาตม

รพฐบาลทร�เปราะบางของ Merkel จะตรองวางยาน
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พพนธมมตรตรองเขรามาแทรกแซงในเยอรมนร
สดาหรพบกฎหมายและความสงบเรรยบรรอย
สดาหรพบการรพบประกพนเนพพอหาของสมทธมข พพนพพพนฐาน
เพพ�อเสรรภาพและความปลอดภพยของพลเมพองในประเทศเยอรมนร
ด*แลความกพงวล

รพฐบาล Merkel ประมาท
เพม�มความเสรยหายมากมายใหรกพบประชาชนเป2 นเวลาหลายปร
- แมรจะร* ร!

นร�คพออาชญากรรมสงครามในสายตาของ ARCHE

สพดสมวนใหญมกพบประชากรของพวกเขาเอง
และรพฐบาลนรพจะตรองปราศจากอดานาจ
.

นายกรพฐมนตรร  Merkel ตรองดดาเนมนคดรอาชญากรรมของค.ณ!
.

Merkel ถ*กคาดการณ0วมาจะมร Kinderraub [ไมมเพรยง แตม] ในเยอรมนร - การลพกพาตพวผ* รปกครอง - เด2ก - กล.มมผ* รปกครองความแปลกแยกของผ* ร
ปกครองรวมถซงการพพฒนาความแปลกแยกและความเสรยหายเพพ�อใหรเด2ก ๆ
.
"§ 234 Menschenraub

(1) ผ* รใดก2ตามทร�แสวงหาบ.คคลอพ�นโดยการบพงคพบข*มเข2ญไรรสาระหรพอรายชพ�อเพพ�อชมวยเหลพอพวกเขาในตดาแหนมงทร�ไรรผ* รชมวยเหลพอหรพอใหรบรมการในสถานทร�ทาง
ทหารหรพอทหารในตมางประเทศ ลงโทษปร
(2) ในกรณรทร�ร.นแรงนรอยกวมาโทษจดาค.กหกเดพอนถซงหราปร  "

.

ทพ�วโลกในการเสนอ
.

บมตของ ARCHE และพพนธมมตรและสหประชาชาตมไดรถ*กสมงไปย พงนพกแปลของ Google ใน 108 ภาษาตมอไปนรพ เพพ�อแสดงใหรเห2นถซงการเรรยกรรองทพ�ว
โลกของการประกาศนรพ:

* * * *

ดรวยการโทรนรพ  ARCHE ไดรขยายขรดความสามารถในการรายงานไปส*มการละเมมดสมทธมมน.ษยชนทร�ก ดาลพงจะเกมดขซพนในประเทศเยอรมนร - ไมมเพรยง แตมผ* ร
ปกครอง Kinderraub - Parental Alienation - Parental Alienation Syndrome ในระดพบสหพพนธรพฐย.โรปและทพ�วโลก หลพก
ฐานของการละเมมดสมทธมมน.ษยชนทร�พบไดรถ*กก ดาจพดใหรหมดไปและการถ*กกพดเพพ�อแทรกแซงกดาลพงถ*กตมดตามโดยพพนธมมตรและรพฐบาลอพ�น ๆ
.

ไดรโปรดรรองไหร!
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UfIn การครนหาอาย. 8 และ 11 ปร ของค.ณถ*กปลรนและจนถซงท.กว พนนรพ ล*กชายทร�เหมนหมางอยมางยม�งกมอตพพง Heiderose Manthey the ARCHE
ARCHE reīyk rr xng hh ır  phạnṭhmitr læa sh hh prachāchāti sh rr āng hh ımm  thænthīm rạṭh hbāl kh hxng dr. Angela 
Merkel rạksh ʹā khwām plxdp phạy nı kār dảnein kār tām kḍhh māy phụhr nṭh hān nı pratheṣh  yexrmnī 
2020/04/24 ARCHE: "Reā wāngcı nı phracêā!" Rūpp phāph: Heiderose Manthey . Keltern-Weiler nı 
chmwng 20 pī thīm ph hm ān māARCHE¹dịr  rāyngān keīmyw kạb rāyngān kh hxng sh hh phạnṭhrạṭh h yurop læa 
thạmw lok keīmyw kạb hh eyụh m x ph hūr  kherāahhh  rr āy chatā krrm læa kār sh eīy chīwit cāk yexrmnī læa pratheṣh  
xụh m n «xīk mākmāy thīm keīmywkh ĥxng kạb kār lameid sh ithṭhi mnush ʹy chn"Kinderraub [mịm pheīyng] nı 
yexrmnī - ph hūr  pkkhrxng dĕk Alienation Syndrome"ỳx - mịm reīyk ẁā ph heyphærm ARCHE dịr  cạdtậng 
kherụh x kh hm āy thạmw lok kh hxng ph hūr  thīm tkpĕn hh eyụh m x hh eyụh m x ph hūr  kherāahhh  rr āy sh mākhm sh wạsh dikār 
(NGOs) nạk withyāṣh āsh trh  læa ph hūr cheīmywchāỵ km xn thīm ca rāyngān khảrr xng kh hxng rạṭh hsh p phā yurop 
sụm ng dảnein kār doy ARCH ph hm ān IAoHRD læa sh hh prachāchāti nı chmwng hh lāy deụh xn thīm ph hm ān mā sh ūtr 
læa tī phimphh  khả phūd deim doy ARCHE læa khṇa krrmkār kḍhh māy læa kār khûmkhrxng ph hūr  
brip phokh hh æm ng sh hh phạnṭhh  sh āṭhārṇrạṭh h yexrmạn klāng sụm ng dịr  sh err c sh în kār lng thabeīyn hh lāy khrậng 
læa nāykrạṭh hmntrī kh hxng yexrmnī dr. Xæng ce lā me xrh khel læa reīyk rr xng hh ır  phwk kh heā thảkār kĥā
ARCHE kảhh nd sh mng læa tī phimphh  kār reīyk pheụh m x kh hx khwām chmwyhh elụh x tmx praṭhānāṭhibdī hh æm ng 
sh hh rạṭh h xmerikā donạ ldh  ce. Thrạmph  læa praṭhānāṭhibdī w lādi mīrh  dạb b liw pū tin praṭhānāṭhibdī 
hh æm ng sh hh phạnṭhrạṭh h rạsh seīy nı kār chır  cm āy kh hxng phwk kh heā SOS-Hilferufe nı thuk pratheṣh  hh lạngcāk 
cīn læa ỵīmpùn læa ph heyphærm hh lạkṭh hān xỳāng tĕmthīm mịm pheīyng tæm  nı pratheṣh  yexrmnī thīm th hūk 
lạkphā tạw khwām ph hid dr ān sh ithṭhi mnush ʹy chn - mær tæm  - thèānận   txn nīr  ARCHE kảlạng nả rāykār 
kh hxng khuṇ pị læa kār ph heyphærm thạmw lok . Nı tảhh æǹng nīr  xārh chè yạng khng pĕn phạnṭhmitr kh hxng 
ṭhex pheīyng khn deīyw thīm thor mā phwk kh heā bæm ngpạn sh ìng nīr  kạb khwām rūr  kh hxng sh hh prachāchāti
læa hh lạkṭh hān phụhr nṭh hān rạṭh hbāl nı pratheṣh  yexrmnī   hh lạkṭh hān kār lameid sh ithṭhi mnush ʹy chn thīm krathả
"Kinderraub [mịm pheīyng tæm ] nı yexrmnī - Parental Alienation - Parental Alienation Syndrome", dĕk
- eke - chụh m x pheīyng, nxn kạb RESOLUTION thīm kh hyāy pheìm pĕn sh xng thèā 2C 209/15 læa dr wy 
kār rāyngān kh hxng ARCHE læa IAoHRD læa ph hūr  rāyngān phiṣh esh ʹ kh hxng sh hh prachāchāti ẁā dr wy kār 
thrmān læa kār ptt ibạti thīm hh odrr āy rịr  mnush ʹyṭhrrm hh rụh x rr āyræng xụh m n « (CIDTP) 
xngkhh kārsh hh prachāchāti rạṭh hbāl thīm perāa bāng kh hxng Merkel ca tr xng wāng yān phạnṭhmitr tr xng 
kh hêā mā thærksæng nı yexrmnī sh ảhh rạb kḍhh māy læa khwām sh ngb reīybrr xy sh ảhh rạb kār rạbprakạn 
neụhr xhh ā kh hxng sh ithṭhi kh hận phụhr nṭh hān pheụh m x sh erīp phāph læa khwām plxdp phạy kh hxng phlmeụh xng nı 
pratheṣh  yexrmnī dūlæ khwām kạngwl rạṭh hbāl Merkel pramāth pheìm khwām sh eīyhh āy mākmāy hh ır  
kạb prachāchn pĕn welā hh lāy pī - mær  ca rūr ! Nīm khụh x xāchỵākrrm sh ngkhrām nı sh āytā kh hxng ARCHE 
sh ạdsh mwn hh ıỵm  kạb prachākr kh hxng phwk kh heā xeng læa rạṭh hbāl nīr  ca tr xng prāṣh cāk xảnāc . 
Nāykrạṭh hmntrī Merkel tr xng dảneinkhdī xāchỵākrrm kh hxng khuṇ! . Merkel th hūk khād kārṇh  ẁā ca mī 
Kinderraub [mịm pheīyng tæm ] nı yexrmnī - kār lạkphā tạwph hūr  pkkhrxng - dĕk - klùm ph hūr  pkkhrxng 
khwām pælk yæk kh hxng ph hūr  pkkhrxng rwm th hụng kār phạtʹhnā khwām pælk yæk læa khwām 
sh eīyhh āy pheụh m x hh ır  dĕk « . "§ 234 Menschenraub (1) ph hūr  dı kr tām thīm sh æwnghh ā bukhkhl xụh m n doy kār 
bạngkhạb kh hūm kh hĕỵ rịr  sh āra hh rụh x rāy chụh m x pheụh m x chmwyhh elụh x phwk kh heā nı tảhh æǹng thīm rịr  ph hūr  
chmwyhh elụh x hh rụh x hh ır  brikār nı sh th hān thīmthāng thhh ār hh rụh x thhh ār nı tmāng pratheṣh  lngthosh ʹ pī (2) nı krṇī thīm
runræng nr xy kẁā thosh ʹcả khuk hh k deụh xn th hụng hhr ā pī" . Thạmw lok nı kār sh enx . Bit kh hxng ARCHE 
læa phạnṭhmitr læa sh hh prachāchāti dịr  th hūk sh mng pị yạng nạk pæl kh hxng Google nı 108 p phāsh ʹā tmx pị nīr  
pheụh m x sh ædng hh ır  hh ĕn th hụng kār reīyk rr xng thạmw lok kh hxng kār prakāṣh  nīr : * * * * Dr wy kār thor nīr  
ARCHE dịr  kh hyāy kh hīd khwām sh āmārth h nı kār rāyngān pị sh ūm  kār lameid sh ithṭhi mnush ʹy chn thīm 
kảlạng ca keid kh hụr n nı pratheṣh  yexrmnī - mịm pheīyng tæm  ph hūr  pkkhrxng Kinderraub - Parental 
Alienation - Parental Alienation Syndrome nı radạb sh hh phạnṭhrạṭh h yurop læa thạmw lok hh lạkṭh hān 
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kh hxng kār lameid sh ithṭhi mnush ʹy chn thīm phb dịr  th hūk kảcạd hh ır  hh md pị læa kār th hūk kạd pheụh m x 
thærksæng kảlạng th hūk tidtām doy phạnṭhmitr læa rạṭh hbāl xụh m n « . Dịr  pord rr xnghh ịr !   . . . UfIn kār 
kĥnhh ā xāyu 8 læa 11 pī kh hxng khuṇ th hūk plr n læa cnth hụng thukwạnnīr  lūkchāy thīm hh einhh m āng xỳāng 
yìng km xtậng Heiderose Manthey the ARCHE
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