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Ni Pope Francis Nasarakan a Nagbasol iti Panagkumaw
kadagiti Ubbing, Panagrames ken Pammapatay
Domingo, Hulyo 20, 2014 7:28

Idi kalman dagiti akusado a da Pope Francis Bergoglio, Catholic Jesuit Superior General
Adolfor Pachon ken ti Arsobispo iti Canterbury a ni Justin Welby ket nasarakan a nagbasol iti
panangrames, panangparparigat, pammapatay ken panagkumaw kadagiti ubbing. Lima a
hukom iti International Common Law Court Justice (ICLCJ) idiay Brussels ti nangpasingked a
dagiti krimen ket napasamak laeng idi 2010. Nanipud iti napalabas a Marso, nasurok a 48 a
saksi a nakakita mismo ti immasideg a nagtestimonio iti sangoanan ti korte iti ICLCJ maipapan
kadagiti aramid dagiti akusado kas miembro iti kulto a Ninth Circle Satanic Sacrifice.
Ti kulto a Ninth Circle Satanic ket maibagbaga nga agidatdaton kadagiti ubbing kadagiti katedral
iti Romano Katoliko idiay Montreal, New York, Roma, Scotland, London, Carnarvon Castle idiay
Wales, iti saan a nanaganan a French Chateau idiay Holland ken iti Canadian a Katoliko ken
dagiti Anglican Indian a residential schools, Kamloops British Columbia, ken Brantford, Ontario
Canada. Ti kulto a Ninth Circle Satanic Child Sacrifice ket maibagbaga nga agus-usar kadagiti
pribado a kakaykaywan a bakir iti US, Canada, France, ken Holland para kadagiti "tabunoda a
panaganup iti tao" para kadagiti nangangato nga opisyales iti entero a lubong karamannan
dagiti miembro dagiti royal a familia iti Europa. Maibagbaga a tiltiliwen dagiti Mafia dagiti
agtutubo, sadanto labusan ida, ramesen, anupen ken patayen. Ibaga ti Chief prosecutor a, "Ti
Iglesia a Katoliko ket isu ti kadakkelan a korporasion iti lubong ken agparparang nga adda
pannakikonsabana kadagiti mafia, gobgobierno, pulis, ken kadagiti korte iti intero a lubong."
Imbaga ti dua nga agtutubo a babbai iti Korte ti ICLCJ a rinames ida ni Pope Francis kabayatan
nga agparpartisipar iti panagidaton iti ubing. Walo pay a dadduma a saksi ti nangkonfirmar iti
alegasion kas saksi iti panangrames ken panagidaton kadagiti ubbing. Ti Kulto a Ninth Circle
Satanic ket maibagbaga a naaramid kabayatan ti Spring wenno panawen ti panagrurusing iti
2009 ken 2010 iti rural a Holland ken Belgium.

Nasarakan met ni Pope Francis a kas maysa kadagiti pasimuno iti satanic a ritual a
panangidaton kadagiti ubbing kabayatan ti kinapadi ken kina-obispona idiay Argentina, segun
daytoy iti naselyoan a dokumento manipud iti arkivo ti Vatica. Ti maikadua a rekord a napetsaan
iti Disyembre 25, 1967 a maaw-awagan iti Magisterial Privilege ket maibagbaga a mangipakita a
ti tunggal baro a Papa ket masapol nga agpartisipar iti ritual ti kulto a Ninth Satanic a
panagidaton kadagiti kayyanak a maladaga, karamanen ti pananginomda iti dara dagitoy a
maladaga. Dagiti dokumento ket imparang iti korte ti ICLCJ iti prominente nga opisyal ti Vatica
ken dati nga empliado iti Vatican Curia.
Idi napalabas a bulan, ti imbestigador para iti Irish Garda Police Force ket nagtestimonio iti
sangoanan ti lima a hukom ken 27 a miembro iti jury a nangmarka iti nganngani 796 a tultulang
dagiti ubbing a nasarakan iti poso-negro iti maysa nga Irish a madre iti Romano Katoliko.
Naipasimudaag a dagitoy ket napatayda ken naidaton gapu iti maysa a ritual. Ti saksi
intestimoniona a kinonfirmar dagiti forensic expert a ti pannakapugot ken pannakasina-sina ti
bagbagi dagiti maladaga iti maysa a mass grave ket umarngi kadagiti gagangay a senyales iti
nairitualan a pammapatay wenno panagidaton iti ubbing.
Impablaak ti dokumentario iti BBC ti lima-pulo a tawen nga iskandal iti panagkumaw kadagiti
ubbing iti simbaan a Katoliko idiay Espania. Nasurok a 300,000 a maladaga iti natakaw
manipud kadagiti nagannakda inggana iti 1990's. Nabagaan dagiti in-inna a natay dagiti
annakda ket naitabonda kadagiti mass graves. Ti Iglesia Katoliko ket naibaga a kimmita iti $20
billion a dolyar iti panagampon.
Maysa kadagiti saksi ti nagtestimio nga addada idi nakimiting ni Pope Francis kadagiti military
junta idi mannarimaan ti Dirty War ti Argentina idi 1970's. Segun iti saksi, ni Pope Francis ket
timmulong iti pannakakumaw iti 30,000 nga ubbing dagiti mapukpukaw a politikal prisoners iti
sirkulo iti international nga exploitasion dagiti ubbing a patpatarayen iti maysa nga opisina ti
Vatica.
Imparangarang ti ABC News Special a ti demonio ket agnanaed iti Vatica. "Dagiti dokumento
manipud iti nalimed nga arkivo ti Vatica a naipresenta iti korte nalawag nga ibagana nga iti
sigsiglo dagiti Jesuita ket addaan iti premiditado a plano para iti ritualda a mangpatay kadagiti
kayyanak a maladaga ken manginom kadagiti darada," kuna iti Chief prosekyutor iti korte ti
ICLCJ kadagiti lima nga internasional nga uk-ukom ken 27 a miembro iti jury. "Ti plano ket
naipasngay manipud iti ballikog a kapanpanunutan a manggun-od iti naespirituan a
pannakabalin manipud iti dara-ti-baig dagiti inosente, tapno masiguradoda ti politikal nga
estabilidad ti turay ti Papa idiay Roma. Dagitoy nga aramid ket saan laeng a genosidio wenno
inranta a panangpapatay iti adu ngem sistematiko ken institusional ti naturana. Manipud iti
1773, agparparang nga ar-aramiden ida iti Iglesia a Romano Katoliko, dagiti Jesuita ken tunggal
Papa."
Ti mannarimaan ken permanente nga imbestigasion ket naorganisa tapno imbestigaren ken
kasuanna dagiti dadduma pay a kasali kadagiti posible a krimen a nadiskobre iti Korte ti ICLCJ.
Idi Setyembre 1, 2014 ti imbestigasion a naieskediul a mairugi ket naikkan iti paulo a Ti
Permanente a Komisyon iti Panagkumaw kadagiti Ubbing ken Ritwal a Panagidaton. Iti adadayo a panaglitis ken maekspektar a sumaruno.
Dagiti 48 a saksi ket imparangna dagiti akusado a dagiti Katoliko a papa a Francis Bergoglio,
John Paul II, ken Joseph Ratzinger; Anglican, United Church ti Canada ken dagiti ofisiales ti
Iglesia Katoliko karamanen dagiti Kardinal ken ti Katoliko a Jesuit Superior General Adolfo

Pachon; ni Reyna Elizabeth ken Prinsipe Philip ti UK, ti Anglican nga Arsobispo iti Canterbury a
ni Justin Welby ken ti hukom iti nangato a Korte a ni Judge Fulford; idiay Netherlands: dagiti
kardinal ken royal iti Dutch ken Belgian karamanna ti nakoronaan a prinsipe ti Dutch a ni Alfrink
Bernhard, ni Ari Hendrick, ti konsorte iti reyna Wilhelmina iti Holland, Reyna Beatrix, ti tatangna
ken ti vise-Roy, Prinsipe Johan Friso ken ti asawana a ni Mabel Wisse Smit, dagiti dati a
ministro, ti kangatoan a tao iti fuersa nga armada iti Dutch ken iti ander-sekretari iti Estado iti
Raad van; dagiti ofisiales iti Canada, Australia, UK ken kasoldadoan ken gobierno iti US
karamanna ti CIA ti USA, mainayon pay dagiti prominente a miministro ti gobierno, uk-ukom,
politiko, agnegnegosio iti US, Belgium, Holland, Canada, Australia, France, Ireland ken iti UK.
Ti arrest warrants dagiti tattao a maibusor ken ni Bergoglio ken dagiti amin a kakaduana ket
naited idi Hulyo 19, 2014. Ti rekord ti korte ket nagtalinaed a selyado iti agdama segun iti
napalabas nga press release iti ITCCS. Ti umuna a korte ti ICLCJ bigbigenna iti 50,000 a
mapukpukaw a nativo nga ubbing ti Canada ken nagleppas idi Pebrero 2013 iti sentensia a
nagbasol maipaay iti 40 nga elit iti lubong kanayunen ni Reyna Elizabeth.
Da Reyna Elizabeth ken Prinsipe Philip ket nakonviktar iti panagawan iti sangapulo a nativo nga
ubbing manipud iti Kamloops residensial skul iti British Columbia idi Oktubre 10, 1964. Saanen
a nakitan dagiti nagannak dagiti annakda sipud idi. Ti pannakalitis ket nagparang met a
nagresulta iti panagulog ni Pope Ratzinger manipud iti puestona a kas papa. Dagiti ebidensia
manipud kadagita a kaskaso ket mabalin a masarakan iti libro a "Saanen a Nailemmeng
(Hidden No More)" ni Kevin Annett.
Addaan ti Internasional a Korte ti ICLCJ iti nasurok a 450 nga ofisiales ti Common Law Peace iti
13 a nasion, nga addaan iti agop-operar nga 51 nga lokal chartered groups. Dagiti pondo a para
iti panagorganisa ket adda a sidadaan para kadagiti grupo ti common law a mayat a sumrek.
Tapno makontak ti ITCCS, Korte ti ICLCJ idiay Brussels, dagiti lokal a kaafiliarda, wenno tapno
agboluntario, agsurat (e-mail) wenno tawagan ti: itccscentral@gmail.com,
hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (USA) wenno 250-591-4573 (Canada)

