
काल आरोपी, पोप फ्ान्सिसि बर्गोन्लओ, कॅथनलक जेज्युइटचे वररष्ठ 
अनिकारी जनरल अॅडोल्ो पॅचॉन, आनि कॅं टरबेरीचे  आच्चनबशप  जन्टन 
वेलबी ह ेनिघे बलातकार, छळ आनि खून िसिेच लहान मयुलांचा अवैि व्ापार 
करिे ्ा आरोपांखाली दोषी सिापडले.  ब्युसिेलसि ्ेथील आंिरराष्टी् सिामाईक 
का्दा ््ा्ाल्ाच्ा पाच ््ा्िीशांनी हा र्यु्हा पाच वषाांपूववी महिजे 
२०१० मध्े  झाल्ाचे ननिा्चररि केले. मार्च्ा वषवी माच्चपासिून,  नवव्ा 
सिैिानी पंथाच्ा वियु्चळािील सिभासिदांच्ा काळ्ा कृत्ांबाबि, ४८ प्रत्क्षदशवी 
सिाक्षीदार ICLCJ ््ा्ाल्ापयुढे सिाक्ष दणे्ासिाठी पयुढे आले आहिे. 

नवव्ा सिैिानी पंथाच्ा वियु्चळािील व्क्ती मॉंररिअल, ््यु्ॉक्च , रोम, 
्कॉटलंड, लंडन, ्ेथील रोमन कॅथनलक कॅथेड्रल चच्चमध्े, वेलसि ्ेथील 
कॅना्चरवॉन ककलल्ामध्े, हॉलंडमिील र्युप्त प्रासिादामध्े, िसिेच कॅमलूपसि 
्ेथील कॅननडअन कॅथनलक आनि अॅंन्लकन भारिी् ननवासिी शाळांमध्े, 
नब्रटश कोलंनब्ा व ब्ॅंटफोड्च, ओंटाररओ, कॅनडा इ. रठकािी बालकांना बळी 
दणे्ाचा नविी र्युपचूपपिे पार पाडि असिल्ाचे सिांनर्िले जािे. नवव्ा सिैिानी 

पंथािल्ा वियु्चळािील बालकांचा, बळी दिेारा र्ट, ्ूएसि,कॅनडा, फ्ा्सि व हॉलंडमिील खासिर्ी मालकतीच्ा जंर्लांिून, “मानवी नशकार” 
पार्ाांचे आ्ोजन करि असिि. ्ा पार्ा्च मयुख्ि: जर्भरािील उच्च वर्ा्चिील व्क्तींसिाठी आ्ोनजि केल्ा जाि व त्ामध्े ्युरोपमिील 
राजघराण्ािील व्क्तींचाही सिमावेश असिे. माक््ांद्ारे  ककशोरव्ीन मयुलामयुलींना पकडून आिले जाि असिे आनि त्ांच्ा  अंर्ावरचे कपड े
जबरद्िीने काढून त्ांना नववस्त्र केले जाि असिे व मर् त्ांच्ावर बलातकार करून त्ांना मारून टाकले जाई. मयुख् क््ा्चदीने सिांनर्िले कती, 
कॅथनलक चच्च जर्ािील सिवा्चि मोठे ननर्म  आह ेआनि जर्भरािील माक््ा, सिरकार, पोनलसि व ््ा्ाल्े इ.बरोबर सिंर्नमि करून ही 
सिं्था असिे दयुष्ट डाव रचिे.”

दोन ककशोरव्ीन मयुलींनी ICLCJ ््ा्ाल्ासि सिांनर्िले कती त्ा जेवहा बालकांचा बळी दणे्ाच्ा नविीमध्े सिहभार्ी होि होत्ा िेवहा 
पोप फ़ान्सिसिने त्ांच्ावर बलातकार केला. आठ इिर सिाक्षीदारांनी असिे  बलातकार व बालकांचा बळी दणे्ाचा प्रकार होि असिल्ाच्ा वृत्ासि 
दयुजोरा कदला. नवव्ा सिैिानी पंथाच्ा वियु्चळाची  बैठक, वष्च २००९   आनि २०१० च्ा वसिंि ऋिूमध्े, हॉलंड व बेनलजअमच्ा ग्ामीि 
भार्ांि भरवल्ाचे सिांर्ीिले र्ेले.   

वहरॅटकन अनभलेखार्ारामिून नमळालेल्ा, सिीलबंद कार्दपतांवरून असिे कदसिून ्ेिे कती अजजेंरटनाचे पोप फ़ान्सिसि ्ांचा, अजजेंरटनािील 
पाद्ी  आनि वररष्ठ पाद्ी ् ा पदांवर काम करि असििाना, बालक बळी दणे्ाच्ा सिैिानी नविीमध्े हाि आह.े २५  नडसिेंबर १९६७   िारखेच्ा 
मॅनज्रेिटचे नवशेषानिकार नामक दयुसिऱ्ा एका अनभलेखािून ह ेदश्चवले र्ेले कती नव्ाने रूजू होिाऱ्ा प्रत्ेक पोपला, सिैिानी पंथाच्ा नवव्ा 
वियु्चळाच्ा, नवजाि बालकांचे बळी दणे्ाच्ा व त्ांचे रक् नपण्ाच्ा नविीमध्े सिहभार्ी होिे अत्ावश्क होिे. ही कार्दपते एका प्रमयुख 
वहरॅटकन अनिकाऱ्ाने व पूववी वहरॅटकन रोमन कॅथनलक चच्चमध्े काम करिाऱ्ा एका कम्चचाऱ्ाने ICLCJ ््ा्ाल्ांि सिादर केली.

 मार्च्ा मनह््ाि, आ्ररश र्ाड्च पोनलसि दलाच्ा एका शोि िपासिनीसिाने पाच ््ा्ािीश आनि ननिा्च्क सिनमिीच्ा  २७ 
सिभासिदांसिमोर ह ेनसिद्ध केले कती आ्ररश रोमन कॅथनलक न्सिच्ा, ्वचछिार्ृहाच्ा सिेपटीक टॅ्कमध्े सियुमारे ७९६  बालकांची हाड ेसिापडली 
व त्ा हाडांवरील खयुिांवरून असिे आढळून आले कती त्ा बालकांना नविीपूव्चक मारण्ाि आले होिे. बालकांचा नशरचछेद व शरीर नवचछेदन 
करून त्ांना सिामयुदान्क थड््ामध्े पयुरण्ाचे कृत् नविीपूव्चक हत्ा व बालक बळी ्ांच्ा लक्षिांशी जयुळिे असिे ््ा्वैद्यक िजांनी 
खातीपूव्चक सिांनर्िले आह ेअशी सिाक्ष सिाक्षीदारांनी कदली.

BBC वर दाखवण्ाि ्ेिाऱ्ा डॉक्युमेंटरीिून ्पेनमिील एका कॅथनलक चच्चमिून र्ेली पन्ासि वषषे केला जाि असिलेला, मयुलांचा अवैि 
व्ापार उघडकतीसि आला. १९९०  प्ांि, ३००,०००  हून अनिक नवजाि बालकांना त्ांच्ा पालकांपासिून चोरून, दरू नेण्ाि आले व “ियुमचे 
मूल दर्ावले आह ेअसिे सिांर्ण्ाि ्ेऊन अशा मयुलांना, एकतपिे मोठ्ा थड््ांि पयुरले र्ेले. कॅथनलक चच्चने दत्क नविींद्ारे $२० दशलक्ष 
डॉलसि्च इिकती रकम कमावल्ाचे सिमजिे. 

 आिखी एका सिाक्षीदारान ेनसिधद करून दाखवले कती िो त्ाच्ा काही सिाथीदाराबंरोबर, वष्च १९७० मिील, अजजेंरटनाच्ा र्नलचछ ्युधदािं, सितत्ािारी 
सिनेचे्ा, पोप फ्ान्सिसिबरोबर होिाऱ्ा बैठकानंा हजर होिा. पोप फ्ान्सिसिन ेवहरॅटकनमिील का्ा्चल्ािनू चालवल्ा जािाऱ्ा बाल शोषिाच्ा जाळ्ामिनू 
हरवलेल्ा राजकती् कैदयाचं्ा, सियुमारे ३०,०००   मयुलाचंी अवैि न-ेआि करण्ासि मदि केली. ह ेजाळे आंिरराष्टी् ्िरावर सिव्चत पसिरलेले आह.े

रनववार, २०  जयुलै २०१४ , ७ :२८  वाजिा.
ज्युडी बाइंर्टॉन
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पोप फ्ान्सिसि, मयुलांचा बेका्देशीर व्ापार, 
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 ABC च्ा खासि वृत्ावरून असिे सिूनचि झाले कती हा सिैिान वहरॅटकन ्ेथे रहािो.” ््ा्ाल्ांि सिादर केलेल्ा, वहरॅटकनच्ा र्युप्त 
अनभलेखांवरून ह े्पष्टपिे कदसिून ्ेिे कती, नवजाि बालकांना पळवून, त्ांना नविीपूव्चक बळी दऊेन, त्ांचे रक् नपिे ही रोमन कॅथनलक 
जेज्युईटची  पूव्च नन्ोनजि ्ोजना  होिी.”  ICLCJ ््ा्ाल्ाच्ा मयुख् सिरकारी वकतीलाने, आंिरराष्टीय ््ा्ािीश आनि ननिा्च्क 
सिनमिीच्ा २७    सिद््ांना सिांनर्िले होिे कती, “ही ्ोजना ्ा कलपनेवर आिारलेली होिी कती ननषपाप मयुलांच्ा रक्ाि अध्ानतमक शक्ती 
असििे व त्ांना मारून त्ांचे रक् प्ा्ल्ासि, िे रक् नपिाऱ्ा व्क्तीच्ा अंर्ी अध्ानतमक शक्ती ्ेिे,” रोममध्े पोपचे वच्च्व का्म राहून, 
राजकती् न्थरिा ्ावी ्ासिाठी अशा प्रकारच्ा िारम्चक नविीपूव्चक बळी दणे्ाचे व त्ांचे रक् नपण्ाचे काम केले जािे. हा प्रकार महिजे 
केवळ मोठ्ा प्रमािावर हत्ा नसिून एक पधदिशीर आनि सिं्थार्ि ्ोजना आह.े  ककमान १७७३  पासिून, ्ा हत्ा रोमन कॅथनलक चच्च, 
प्रत्ेक पोप व रोमन कॅथनलक जेज्युईटद्ारे केल्ाचे कदसिून ्ेिे.”

ICLCJ ््ा्ाल्ाि अंिभू्चि नसिलेल्ा सिंभाव् र्यु््हांमध्े सिहभार्ी असिलेल्ांवर खटला चालवण्ासिाठी एक ननरंिर व का्मा्वरूपी 
चौकशी र्ठीि करण्ाि आली होिी शोि िपासि करून त्ा बाबि का््चवाही करण्ाबाबि, का्म ्वरूपी व सििि,चौकशी सियुरू करण्ाचे 
ठरवण्ाि आले. कद. १ सिपटेंबर २०१४   रोजी, मयुलांचा बेका्दशेीर व्ापार व नविीपूव्चक बळी दणे्ाबाबिची चौकशी सियुरू करण्ासिाठी 
एक का्म ्वरूपी मंडळाची ्थापना करण्ाि आली

 व ्ा मंडळाकडून अशा कू्र प्रकारांबद्दलचा दावा दाखल करिे अपेनक्षि होिे. ४८  सिाक्षीदारांनी,त्ांच्ा र्यु्हरे्ारांना ओळखले व 
त्ामिे कॅथनलक पोप फ्ान्सिसि बर्गोन्लओ, जॉन पॉल II व जोसिे् रॅट्झंर्र; अॅंन्लकन, ्युना्टेड चच्च ऑ् कॅनडा, व  कॅथनलक चच्चचे प्रमयुख 
अनिकारी आनि कॅथनलक जेज्युईटचे वररष्ठ अनिकारी जनरल अॅडोल्ो पॅचॉन, ्युके ची रािी एनलझाबेथ, व राजपयुत क्नलप, ्ांचा सिमावेश 
होिा. त्ाचप्रमािे अॅंन्लकन कॅं टरबेरीचा आच्चनबशप, जन्टन वेलबी  आनि हा्कोटा्चचे ््ा्ािीश, ््ा्मूरि्च य्ु ल्ोड्च; आनि नेदरलॅंडमध्े: 
डच व बेनलज्नचे कारड्चनल ; आनि राजघराण्ािील व्क्ती ज्ामध्े डच राजपयुत बन्चहाड्च, राजपयुत हेंकद्क, (हॉलंडची रािी नवलहनेमनाचा 
सिोबिी), रािी बेररिकसि, राजपयुत जोहान कफ़सिो आनि त्ाची पत्ी माबेल नवसि न्मि;  माजी मंती, डच सिै््दलािील सिवगोच्च व्क्ती व राड 
वहनॅ राज्ाचा उपसिनचव;  ्ूएसिएच्ा CIA सिह कॅनडा, ऑ्रेिनल्ा, ्युके व ्ूएसिच्ा सिै्् दलाचे अनिकारी आनि सिरकारी अनिकारी, ,  
िसिेच, ्ूएसि, बेनलजअम, हॉलंड,कॅनडा, ऑ्रेिनल्ा,फ्ा्सि, आ्लांड व ्युके मिील मयुख् सिरकारी मंती, ््ा्ानिश,राजकारिी व्क्ती, आनि 
प्रमयुख व्वसिान्क ्ा सिवाांचा सिमावेश होिा.

लोक नवरूद्ध बर्गोन्लओ एट अल खटल्ामध्े १९ जयुलै रोजी २०१४  अटक वॉरंट काढले र्ेले. कालच्ा ITCCS प्रेसिमिील 
वृत्ानयुसिार,आत्ाच्ा कालाविीकरिा ््ा्ाल्ाने केलेल्ा नोंदी सिीलबंद ठेवल्ा जािील. पनहलेICLCJ ््ा्ाल् कॅनडाच्ा ्थाननक 
हरवलेल्ा ५०,००० मयुलांना सिंबोनिि होिे.    ््ा्ाल्ाने ्ेब्युवारी २०१३  मध्े सिंपलेल्ा सियुनाविीद्ारे रािी एनलझाबेथसिनहि, 
जर्भरािील ४० उच्च वर्वी् व्क्तींना दोषी ठरवले. 

 ही  ५०,००० ्थाननक मयुले मयुख्तवे कॅनडाच्ा, कॅथनलक चच्चच्ा मालकतीच्ा, ननवासिी शाळांिून हरवली र्ेली होिी. अशा मोठ्ा 
प्रमािावरच्ा मयुलांचे द्न करण्ासिाठीच्ा ३८ जार्ा ,कॅनडाभरािील ८० ननवासिी शाळांच्ा आसिपासि आढळून आल्ा. २००८ पासिून 
रािी एनलझाबेथ आनि कॅनडाच्ा सिरकारने ITCCS च्ा,उतखननाबाबिच्ा नवनंिीला सििि नकार कदला आह.े

 ्ाचे सिंभाव् कारि महिजे रािी एनलझाबेथ व राजपयुत क्नल् ्ांना१०  ,ऑकटोबर १९६४ रोजी  नब्रटश कोलंनब्ा ्ेथील कॅमलूपसि 
ननवासिी शाळेिील दहा मयुले र्ा्ब करण्ाच्ा प्रकरिी, दोषी ठरवले र्ेले होिे. त्ा मयुलांच्ा पालकांना अजून प्ांि आपल्ा मयुलांचा 
ठावरठकािा कळलेला नाही. ्ा खटल्ाचे प््चवसिन पोप रॅट्झंर्रच्ा राजीनाम्ाि झाले. ्ा केसिबाबिचे पयुरावे केनवहन अॅने्सिच्ा “नहडन 
नो लॉंर्र” मध्े सिापडू शकिील.

ICLCJ ् ा आंिरराष्टीय ् ्ा्ाल्ामध्े १३  दशेांमिील ४५० “सिामाईक का्दा व सियुव्व्था अनिकारी” काम करीि आहिे,   त्ाचप्रमािे 
त्ामध्े ५१ ्थाननक सिनदी र्टही का््चरि आहिे. अज्च करू इनचछिाऱ्ा सिामा्् का्दरे्टांना सिंघटन ननिी उपलबि होिे. ITCCS  
ICLCJ चे ब्युसिेलसिमिील ््ा्ाल्, त्ांच्ाशी सिंलग्न ्थाननक सिं्था ककंवा ्व्ंसिेवक ्ांच्ाशी सिंपक्च  सिािा्चा असिल्ासि कृप्ा खालील 
पत््ावर ई-मेल करा ककंवा ्ोन करा: itccscentral@gmail.com,hiddenfromhistory1@gmail.com, ३८६ -३२३ -५७७४ (्यु.
एसि.ए.)ककंवा  २५०-५९१-४५७३  (कॅनडा).

लेनखकेबद्दल थोडी मानहिी:
ज्युडी बाइंर्टॉन, एमएसिडबल्ू, एलसिीएसिडबल्ू, सिेवाननवृत्, “्वेंटी टू ्ेसिेसि - जेनी हील ्ांच्ा असिामा्् जीवनाचे अंिरंर् आनि 

निची बावीसि बहुआ्ामी व्क्तीमतवे ” ्ा पयु्िकाची लेनखका: े(www.22faces.com) असिून जेनीनहलसि त्ा एक ननवृत् उपचारिज असिून, 
वकत्ा, का््चकिवी, आनि शोि पतकार महिून प्रनसिधद आहिे. जार्निक ्िरावर बालकांचे शोषि करिारे आंिरराष्टी् र्ट ्ा नवष्ावरील 
त्ांचे लेख, शेकडो बलॉर् व वेबसिाईटवर उिृि केले आहिे. आलबटा्च माननसिक आरो्् सिं्थेच्ा  माजी प््चवेक्षक, आनि प्रोवो कयु टयुंब सिलला 
कें द्ाच्ा सिंचालक असिलेल्ा ज्युडी बाइंर्टॉन चाईलड अॅब्युज ररकवरी अॅंड न्पकसि्च ब्युरोच्ा (www.ChildAbuseRecovery.com) 
मयुख् का््चकारी अनिकारी आहिे. जर आपल्ाला बालकांबरोबर होिाऱ्ा र्ैरवि्चनाबाबिच्ा बािम्ांबाबि काही उप्युक् सिूचना द्या्च्ा 
असििील िर कृप्ा Judyinfo@22faces.com.वर ई-मेल करा. CIA द्ारे मयुलांच्ा मनावर नन्ंतिच्ा िपासििीसिाठी  आमही कॉंग्ेसिला 
जे नवनंिीपत सिादर करिार आहोि, त्ावर सिही करण्ासिाठी आमही आपिासि आमंनति करि आहोि, सिही करण्ासिाठी खालील टलंकवर जा.  
http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children


