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पोप फ्रान्सिस, मुलांचा बेकायदेशीर व्यापार,
बलात्कार व खून या आरोपांखाली दोषी आढळले

रविवार, २० जुलै २०१४ , ७ :२८ वाजता.
ज्युडी बाइं गटॉन
काल आरोपी, पोप फ्रान्सिस बर्गोग्लिओ, कॅ थलिक जेज्युइटचे वरिष्ठ
अधिकारी जनरल अॅडोल्फो पॅचॉन, आणि कॅं टरबेरीचे आर्चबिशप जस्टिन
वेलबी हे तिघे बलात्कार, छळ आणि खून तसेच लहान मुलांचा अवैध व्यापार
करणे या आरोपांखाली दोषी सापडले. ब्रुसेल्स येथील आंतरराष्ट्रीय सामाईक
कायदा न्यायालयाच्या पाच न्यायधीशांनी हा गुन्हा पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे
२०१० मध्ये झाल्याचे निर्धारित के ले. मागच्या वर्षी मार्चपासून, नवव्या
सैतानी पंथाच्या वर्तुळातील सभासदांच्या काळ्या कृ त्यांबाबत, ४८ प्रत्यक्षदर्शी
साक्षीदार ICLCJ न्यायालयापुढे साक्ष देण्यासाठी पुढे आले आहेत.
नवव्या सैतानी पंथाच्या वर्तुळातील व्यक्ती मॉंट्रिअल, न्युयॉर्क , रोम,
स्कॉटलंड, लंडन, येथील रोमन कॅ थलिक कॅ थेड्रल चर्चमध्ये, वेल्स येथील
कॅ र्नारवॉन किल्ल्यामध्ये, हॉलंडमधील गुप्त प्रासादामध्ये, तसेच कॅ मलूप्स
येथील कॅ नडिअन कॅ थलिक आणि अॅंग्लिकन भारतीय निवासी शाळांमध्ये,
ब्रिटिश कोलंबिया व ब्रॅंटफ़ोर्ड, ओंटारिओ, कॅ नडा इ. ठिकाणी बालकांना बळी
देण्याचा विधी गुपचूपपणे पार पाडत असल्याचे सांगितले जाते. नवव्या सैतानी
पंथातल्या वर्तुळातील बालकांचा, बळी देणारा गट, यूएस,कॅ नडा, फ्रान्स व हॉलंडमधील खासगी मालकीच्या जंगलांतून, “मानवी शिकार”
पार्ट्यांचे आयोजन करत असत. या पार्ट्या मुख्यत: जगभरातील उच्च वर्गातील व्यक्तींसाठी आयोजित के ल्या जात व त्यामध्ये युरोपमधील
राजघराण्यातील व्यक्तींचाही समावेश असे. माफियांद्वारे किशोरवयीन मुलामुलींना पकडू न आणले जात असे आणि त्यांच्या अंगावरचे कपडे
जबरदस्तीने काढू न त्यांना विवस्त्र के ले जात असे व मग त्यांच्यावर बलात्कार करून त्यांना मारून टाकले जाई. मुख्य फिर्यादीने सांगितले की,
कॅ थलिक चर्च जगातील सर्वात मोठे निगम आहे आणि जगभरातील माफिया, सरकार, पोलिस व न्यायालये इ.बरोबर संगनमत करून ही
संस्था असे दुष्ट डाव रचते.”
दोन किशोरवयीन मुलींनी ICLCJ न्यायालयास सांगितले की त्या जेव्हा बालकांचा बळी देण्याच्या विधीमध्ये सहभागी होत होत्या तेव्हा
पोप फ़्रान्सिसने त्यांच्यावर बलात्कार के ला. आठ इतर साक्षीदारांनी असे बलात्कार व बालकांचा बळी देण्याचा प्रकार होत असल्याच्या वृत्तास
दुजोरा दिला. नवव्या सैतानी पंथाच्या वर्तुळाची बैठक, वर्ष २००९ आणि २०१० च्या वसंत ऋतूमध्ये, हॉलंड व बेल्जिअमच्या ग्रामीण
भागांत भरवल्याचे सांगीतले गेले.
व्हॅटिकन अभिलेखागारामधून मिळालेल्या, सीलबंद कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की अर्जेंटिनाचे पोप फ़्रान्सिस यांचा, अर्जेंटिनातील
पाद्री आणि वरिष्ठ पाद्री या पदांवर काम करत असताना, बालक बळी देण्याच्या सैतानी विधीमध्ये हात आहे. २५ डिसेंबर १९६७ तारखेच्या
मॅजिस्ट्रेटचे विशेषाधिकार नामक दुसऱ्या एका अभिलेखातून हे दर्शवले गेले की नव्याने रूजू होणाऱ्या प्रत्येक पोपला, सैतानी पंथाच्या नवव्या
वर्तुळाच्या, नवजात बालकांचे बळी देण्याच्या व त्यांचे रक्त पिण्याच्या विधीमध्ये सहभागी होणे अत्यावश्यक होते. ही कागदपत्रे एका प्रमुख
व्हॅटिकन अधिकाऱ्याने व पूर्वी व्हॅटिकन रोमन कॅ थलिक चर्चमध्ये काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याने ICLCJ न्यायालयांत सादर के ली.
मागच्या महिन्यात, आयरिश गार्ड पोलिस दलाच्या एका शोध तपासनीसाने पाच न्यायाधीश आणि निर्णायक समितीच्या २७
सभासदांसमोर हे सिद्ध के ले की आयरिश रोमन कॅ थलिक नन्सच्या, स्वच्छतागृहाच्या सेप्टीक टॅन्कमध्ये सुमारे ७९६ बालकांची हाडे सापडली
व त्या हाडांवरील खुणांवरून असे आढळू न आले की त्या बालकांना विधीपूर्वक मारण्यात आले होते. बालकांचा शिरच्छेद व शरीर विच्छेदन
करून त्यांना सामुदायिक थडग्यामध्ये पुरण्याचे कृ त्य विधीपूर्वक हत्या व बालक बळी यांच्या लक्षणांशी जुळते असे न्यायवैद्यक तज्ञांनी
खात्रीपूर्वक सांगितले आहे अशी साक्ष साक्षीदारांनी दिली.
BBC वर दाखवण्यात येणाऱ्या डॉक्युमेंटरीतून स्पेनमधील एका कॅ थलिक चर्चमधून गेली पन्नास वर्षे के ला जात असलेला, मुलांचा अवैध
व्यापार उघडकीस आला. १९९० पर्यंत, ३००,००० हून अधिक नवजात बालकांना त्यांच्या पालकांपासून चोरून, दूर नेण्यात आले व “तुमचे
मूल दगावले आहे असे सांगण्यात येऊन अशा मुलांना, एकत्रपणे मोठया थडग्यांत पुरले गेले. कॅ थलिक चर्चने दत्तक विधींद्वारे $२० दशलक्ष
डॉलर्स इतकी रकम कमावल्याचे समजते.
आणखी एका साक्षीदाराने सिध्द करून दाखवले की तो त्याच्या काही साथीदारांबरोबर, वर्ष १९७० मधील, अर्जेंटिनाच्या गलिच्छ युध्दांत, सत्त्ताधारी
सेनचे ्या, पोप फ्रान्सिसबरोबर होणाऱ्या बैठकांना हजर होता. पोप फ्रान्सिसने व्हॅटिकनमधील कार्यालयातून चालवल्या जाणाऱ्या बाल शोषणाच्या जाळ्यामधून
हरवलेल्या राजकीय कै दय़ांच्या, सुमारे ३०,००० मल
ु ांची अवैध ने-आण करण्यास मदत के ली. हे जाळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वत्र पसरलेले आहे.

ABC च्या खास वृत्तावरून असे सूचित झाले की हा सैतान व्हॅटिकन येथे रहातो.” न्यायालयांत सादर के लेल्या, व्हॅटिकनच्या गुप्त
अभिलेखांवरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, नवजात बालकांना पळवून, त्यांना विधीपूर्वक बळी देऊन, त्यांचे रक्त पिणे ही रोमन कॅ थलिक
जेज्युईटची पूर्व नियोजित योजना होती.” ICLCJ न्यायालयाच्या मुख्य सरकारी वकीलाने, आंतरराष्ट्रीय़ न्यायाधीश आणि निर्णायक
समितीच्या २७ सदस्यांना सांगितले होते की, “ही योजना या कल्पनेवर आधारलेली होती की निष्पाप मुलांच्या रक्तात अध्यात्मिक शक्ती
असते व त्यांना मारून त्यांचे रक्त प्यायल्यास, ते रक्त पिणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगी अध्यात्मिक शक्ती येते,” रोममध्ये पोपचे वर्चस्व कायम राहून,
राजकीय स्थिरता यावी यासाठी अशा प्रकारच्या धार्मिक विधीपूर्वक बळी देण्याचे व त्यांचे रक्त पिण्याचे काम के ले जाते. हा प्रकार म्हणजे
के वळ मोठया प्रमाणावर हत्या नसून एक पध्दतशीर आणि संस्थागत योजना आहे. किमान १७७३ पासून, या हत्या रोमन कॅ थलिक चर्च,
प्रत्येक पोप व रोमन कॅ थलिक जेज्युईटद्वारे के ल्याचे दिसून येते.”
ICLCJ न्यायालयात अंतर्भूत नसलेल्या संभाव्य गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर खटला चालवण्यासाठी एक निरं तर व कायमास्वरूपी
चौकशी गठीत करण्यात आली होती शोध तपास करून त्या बाबत कार्यवाही करण्याबाबत, कायम स्वरूपी व सतत,चौकशी सुरू करण्याचे
ठरवण्यात आले. दि. १ सप्टेंबर २०१४ रोजी, मुलांचा बेकायदेशीर व्यापार व विधीपूर्वक बळी देण्याबाबतची चौकशी सुरू करण्यासाठी
एक कायम स्वरूपी मंडळाची स्थापना करण्यात आली
व या मंडळाकडू न अशा क्रू र प्रकारांबद्दलचा दावा दाखल करणे अपेक्षित होते. ४८ साक्षीदारांनी,त्यांच्या गुन्हेगारांना ओळखले व
त्यामधे कॅ थलिक पोप फ्रान्सिस बर्गोग्लिओ, जॉन पॉल II व जोसेफ रॅ ट्झिंगर; अॅंग्लिकन, युनायटेड चर्च ऑफ कॅ नडा, व कॅ थलिक चर्चचे प्रमुख
अधिकारी आणि कॅ थलिक जेज्युईटचे वरिष्ठ अधिकारी जनरल अॅडोल्फो पॅचॉन, युके ची राणी एलिझाबेथ, व राजपुत्र फिलिप, यांचा समावेश
होता. त्याचप्रमाणे अॅंग्लिकन कॅं टरबेरीचा आर्चबिशप, जस्टिन वेलबी आणि हायकोर्टाचे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति फु लफोर्ड; आणि नेदरलॅंडमध्ये:
डच व बेल्जियनचे कार्डिनल ; आणि राजघराण्यातील व्यक्ती ज्यामध्ये डच राजपुत्र बर्नहार्ड, राजपुत्र हेंद्रिक, (हॉलंडची राणी विल्हेमिनाचा
सोबती), राणी बेट्रिक्स, राजपुत्र जोहान फ़्रिसो आणि त्याची पत्नी माबेल विस स्मित; माजी मंत्री, डच सैन्यदलातील सर्वोच्च व्यक्ती व राड
व्हॅन राज्याचा उपसचिव; यूएसएच्या CIA सह कॅ नडा, ऑस्ट्रेलिया, युके व यूएसच्या सैन्य दलाचे अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी, ,
तसेच, यूएस, बेल्जिअम, हॉलंड,कॅ नडा, ऑस्ट्रेलिया,फ्रान्स, आयर्लंड व युके मधील मुख्य सरकारी मंत्री, न्यायाधिश,राजकारणी व्यक्ती, आणि
प्रमुख व्यवसायिक या सर्वांचा समावेश होता.
लोक विरूद्ध बर्गोग्लिओ एट अल खटल्यामध्ये १९ जुलै रोजी २०१४ अटक वॉरं ट काढले गेले. कालच्या ITCCS प्रेसमधील
वृत्तानुसार,आत्ताच्या कालावधीकरता न्यायालयाने के लेल्या नोंदी सीलबंद ठे वल्या जातील. पहिलेICLCJ न्यायालय कॅ नडाच्या स्थानिक
हरवलेल्या ५०,००० मुलांना संबोधित होते.
न्यायालयाने फे ब्रुवारी २०१३ मध्ये संपलेल्या सुनावणीद्वारे राणी एलिझाबेथसहित,
जगभरातील ४० उच्च वर्गीय व्यक्तींना दोषी ठरवले.
ही ५०,००० स्थानिक मुले मुख्यत्वे कॅ नडाच्या, कॅ थलिक चर्चच्या मालकीच्या, निवासी शाळांतून हरवली गेली होती. अशा मोठया
प्रमाणावरच्या मुलांचे दफन करण्यासाठीच्या ३८ जागा ,कॅ नडाभरातील ८० निवासी शाळांच्या आसपास आढळू न आल्या. २००८ पासून
राणी एलिझाबेथ आणि कॅ नडाच्या सरकारने ITCCS च्या,उत्खननाबाब्तच्या विनंतीला सतत नकार दिला आहे.
याचे संभाव्य कारण म्हणजे राणी एलिझाबेथ व राजपुत्र फिलिफ यांना१० ,ऑक्टोबर १९६४ रोजी ब्रिटिश कोलंबिया येथील कॅ मलूप्स
निवासी शाळे तील दहा मुले गायब करण्याच्या प्रकरणी, दोषी ठरवले गेले होते. त्या मुलांच्या पालकांना अजून पर्यंत आपल्या मुलांचा
ठावठिकाणा कळलेला नाही. या खटल्याचे पर्यवसन पोप रॅ ट्झिंगरच्या राजीनाम्यात झाले. या के सबाबतचे पुरावे के व्हिन अॅनेट्सच्या “हिडन
नो लॉंगर” मध्ये सापडू शकतील.
ICLCJ या आंतरराष्ट्रीय़ न्यायालयामध्ये १३ देशांमधील ४५० “सामाईक कायदा व सुव्यवस्था अधिकारी” काम करीत आहेत, त्याचप्रमाणे
त्यामध्ये ५१ स्थानिक सनदी गटही कार्यरत आहेत. अर्ज करू इच्छिणाऱ्या सामान्य कायदेगटांना संघटन निधी उपलबध होते. ITCCS
ICLCJ चे ब्रुसेल्समधील न्यायालय, त्यांच्याशी संलग्न स्थानिक संस्था किं वा स्वयंसेवक यांच्याशी संपर्क साधायचा असल्यास कृ पया खालील
पत्त्यावर ई-मेल करा किं वा फोन करा: itccscentral@gmail.com,hiddenfromhistory1@gmail.com, ३८६ -३२३ -५७७४ (यु.
एस.ए.)किं वा २५०-५९१-४५७३ (कॅ नडा).
लेखिके बद्दल थोडी माहिती:
ज्युडी बाइं गटॉन, एमएसडब्ल्यू, एलसीएसडब्ल्यू, सेवानिवृत्त, “ट्वेंटी टू फे सेस - जेनी हील यांच्या असामान्य जीवनाचे अंतरं ग आणि
तिची बावीस बहुआयामी व्यक्तीमत्वे ” या पुस्तकाची लेखिका: े(www.22faces.com) असून जेनीहिल्स त्या एक निवृत्त उपचारतज्ञ असून,
वक्त्या, कार्यकर्ती, आणि शोध पत्रकार म्हणून प्रसिध्द आहेत. जागतिक स्तरावर बालकांचे शोषण करणारे आंतरराष्ट्रीय गट या विषयावरील
त्यांचे लेख, शेकडो ब्लॉग व वेबसाईटवर उधृत के ले आहेत. आल्बर्टा मानसिक आरोग्य संस्थेच्या माजी पर्यवेक्षक, आणि प्रोवो कु टुंब सल्ला
कें द्राच्या संचालक असलेल्या ज्युडी बाइं गटॉन चाईल्ड अॅब्युज रिकवरी अॅंड स्पिकर्स ब्युरोच्या (www.ChildAbuseRecovery.com)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. जर आपल्याला बालकांबरोबर होणाऱ्या गैरवर्तनाबाबतच्या बातम्यांबाबत काही उपयुक्त सूचना द्यायच्या
असतील तर कृ पया Judyinfo@22faces.com.वर ई-मेल करा. CIA द्वारे मुलांच्या मनावर नियंत्रणच्या तपासणीसाठी आम्ही कॉंग्रेसला
जे विनंतीपत्र सादर करणार आहोत, त्यावर सही करण्यासाठी आम्ही आपणास आमंत्रित करत आहोत, सही करण्यासाठी खालील लिंकवर जा.
http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children

