Birinci Değişiklik Radyo’sunda (First Amendment Radio), Greg Anthony ile
yapılan Araştırmacı Dergi Radyo Programı’nın Özeti, 7 Ağustos 2014
Greg, söze Tony Alamo’nun düzmece cinsel istismar suçlarından dolayı 2008’den bu yana hapiste
olduğunu, 175 yıl yatacağını ve Tony’nin son 40, 50 yıldır nasıl bize Vatikan’ın din özgürlüğümüz
üzerinde etki sahibi olduğuyla ilgili gerçekleri söylediğini, Vatikan’ın nasıl şeytani bir biçimde siyasi
sistemimizin içine sızdığından bahsettiğini söyleyerek başlıyor. Greg, Tony’nin söylediklerinin gerçek
olduğunu ve Tony’nin bu yüzden zulme uğradığını gösteren muhtemel sebep kanıtlarına bakıldığında anlatılması gerektiği açık olan bu anti-Vatikan hikayesiyle dünyanın dört bir yanındaki binlerce
insana nasıl ulaştığını açıklıyor.
Greg Arkansas’taki 2008 baskınından söz ediyor, o baskının Alamo’nun vaizliği hakkında çok
şey bilir gibi görünen ana akım medyadan duyduğu bu vaizliğe karşı düzenlenen, Waco’da yapılana
benzer bir baskın olduğunu söylüyor. Greg, onların amacının birçok farklı eyalette kilisesi olmuş
olan çok başarılı bir vaizliği kapatmak, aynı zamanda Tony’nin peşine düşmek olduğunu düşünüyor.
Baskın şekilleri, bu vaizliğin çocuklarına saldırmaktı. Greg bir blog yazarının baskın hakkında söylediklerini aktarıyor: eyalet ve federal kanun uygulama memurları Tony Alamo Vaizlikleri’ne baskın
yaptıklarında, bütün büyük haber basını organları olmasa da büyük bir kısmı Texarkana, Arkansas’taydı, baskının gerçekleşmesini izlemekteydi, ama baskın başlayana kadar baskınla ilgili hiçbir
şey yazmadılar. Yani hepsinin baskının olacağından haberi vardı. Baskının aslında Ekim’de yapılması
planlanmıştı, ama bu baskın Eylül’de gerçekleşti. Baskından bir gün önce Cuma günü, ABD Savcılık
Dairesi’nden biri, eyaletin dört bir yanındaki 50 basın mecrasına kazara baskınla ilgili bir e-posta
gönderdi. Bu e-mail baskının gerçekleşmesi planlanan tarihten önce, birkaç hafta boyunca sağa sola
gönderildi. Greg baskının amacının Tony’yi, o adil bir duruşmaya çıkmadan önce hüküm giydirmek
olduğuna inanıyor.
Frank Lockwood adlı bir blog yazarı şöyle diyor: “Her şey ortaya çıkınca, kanunu uygulamaya
koyacak yetkililer baskının tarihini öne aldı. Gazetelerin hikayeyi Cumartesi baskısına mı koyacaklarına, yoksa bir iki gün beklemeleri mi gerektiğine karar vermesi gerekti. Kilisede olduğu bildirilen
çocuklar ve çocuk istismarı iddialarına rağmen, eyaletteki bütün basın kuruluşları baskın hakkında yazı yazmaktan, baskın çoktan başlayana dek kaçındı.” Basını bu konuda heyecanlandırdılar;
kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Bu baskın yıldırım harekatlarına benzer bir şekilde
gerçekleştirildiği an, zedeleyici bir mahkumiyete sebep verilmiş oldu. Blog yazarı harekat ekibinin
nasıl içeri ellerinde tabanca ve tüfeklerle girerek herkesin ödünü kopardığını, çocuklar dışarıda oynarken Tony’yi tutuklamaya çalıştığını, ama Tony’nin o sırada orada bile olmadığını, Los Angeles’ta
olduğunu aktardı. Kilise mülkünde silah ya da yasadışı herhangi bir şey olduğunu gösterecek hiçbir
şey yoktu. Vaizlik barışçıl bir örgüttü ve Tony’yi tutuklamak istiyordularsa, bunu sessizce yapabilirlerdi; ama baskının bir basın gösterisi olması ve Tony’nin adil bir duruşmaya çıkmadan önce bu şekilde
mahkum edilmesi gerekiyordu.
O gün altı çocuk eyalet gözetimine verildi. Ertesi gün haber bütün ana akım basın organlarınca
yayınlandı. Bu ülke çapında bir baskındı ve Bay Alamo çoktan hüküm giymişti. Bu haber Oprah Winfrey’nin programında ve en büyük suç kanallarından bazılarında yer aldı.
Greg bir avukatın bakış açısından, Tony’yi suçlayanların elinde çok kanıt olmadığını ve olan kanıtlarla oynanmış olabileceğini belirtiyor. Bu, Katolik Kilisesi ve Vatikan’a karşı çıkmaya karar verdiğiniz
takdirde size yapabileceklerini gösteren çok önemli bir davadır. Greg Amerika Birleşik Devletleri’nin
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ne kadar iki yüzlü olduğunu, çifte standart uygulayarak Kanada’daki, İrlanda’daki okullardaki çocukların başına gelenlerle, dünyanın dört bir yanındaki işkence ve istismarla ilgili bunca kanıt varken Vatikan kiliselerinin açık kalmasına nasıl izin verdiğini, bizimse kilisenin işlemesine hala nasıl müsaade
ettiğimizi?! vurguluyor. Bu kilise paraya, güce, devletimiz üzerinde kontrole sahip ve çocuk istismarı
bunlardan ötürü yanlarına kalıyor. Sizin sesiniz de Alamo’nunki kadar yüksek olsa, onlar aslında
kendilerine özgü olan suçları size yükler; basını, FBI’ı, kanunu ve rüşvet yöntemini kullanır, sonradan
sözünü geri alan insanları sahte suçlamalarda bulunmaya zorlardı. Greg Mart’taki kamu davasını ve
yarım milyar dolarlık yargılamayı da ele alıyor.
Greg Tony’yi 79 yaşında, hapiste, kör bir adam olarak tarif ediyor. Sonra Tony’nin hapishaneden söylediklerini aktarıyor: “Neredeyse 50 yıldır beni ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Önce bizi
komünist olmakla suçladılar, bizi taciz ettiler, bizi ve üyelerimizi amansızca hapse atarak susturmaya,
karım Susan’la benim Yahova’nın Sözü hakkındaki gerçeği yaymamıza engel olmaya çalıştılar. Sonra
Waco olmamızı istediler, bizi tehlikeli bir tarikat ve silahlı teröristler olmakla suçlayıp durdular. Sonra
çocuk istismarıyla suçlandım, ama Los Angeles Bölge Savcısı sonunda suçlamaları reddetti. Sonra,
bir Federal Yargıcı kaçırmakla tehdit ettiğim iddiasında bulunuldu. Jüri beni suçsuz buldu. Ardından
IRS hiçbir zaman var olmayan bir gelirin vergisini ödemediğim iddiası üzerine sahte bir dava açmak
için kullanıldı. Bir vergi protestocusu olan dava vekilim Jeff Dickstein öyle bir duruma düşürüldü
ki, ya beni satacak, ya kendisi hapse girecekti. Altı yıl hapis cezasına çarptırıldım ve iyi halden
1998 yılında, dört seneden sonra salıverildim. FBI hakkımda amansızca araştırma yapmaya devam
etti. Sonunda, 2008’da kiliseden birkaç yıl önce onlarla işbirliği yapmaya razı olarak ayrılan birkaç
sahte tanık buldular. Kamu davasında tazmin ve para teklifi çok çekiciydi. Kamu davası iddiaları
pekiştirmek için aynı beş tanığı ve kendisi de kriminal davada kullanılan, kendisi eski bir üye olan
altıncı bir kişiyi kullandı. Ama bu kez kamu davasındaki altıncı tanık para ödülü almak istediğinden,
eş olmak üzere yetiştirildiği ama kaçmayı başardığına dair yeni bir suçlamada bulundu. Yedinci tanık
Haziran 2010’a dek kilisemizde kalmıştı, benim masum olduğumu hala biliyordu ve duruşmadan
sonra beni desteklemişti. Sonra, Haziran’da kiliseden ayrıldı. Ağustos ayında para için kamu davasına katıldı. Kamu davası federal mahkemede görülüyordu ama duruşma yaklaştığında yargıç nihayet
karar oturumu için verilen dilekçeleri ele aldı ve bütün federal suçlamalar reddedildi. Dava bu şekilde
kapandı, ardından Arkansas eyalet mahkemesinde yeniden açıldı. Yargıç o tanığın ortaya attığı bütün
suçlamalarının eyalet mahkemesinde yeniden kullanılmasına izin verdi. Bu davada baştan sona tekrar
mücadele edecek kadar paramız yoktu, bu yüzden otomatikman kaybettik.
Greg, Tony ve kiliseye en hassas, en acı verici noktadan saldırıldığını belirtti: çocuklar. Baskına
gelenler Tony’nin bütün vaizliklerini basarak ilk baskında alınmayan çocukları aradılar. Greg yüz
polis memurunun, yıldırım harekatı ekibinin yer aldığı ilk baskını ve onların altı kız çocuğunu nasıl
salıncaklardan koparıp aldığını anlatıyor. Kızlardan birinin bile Tony ile arasında uygunsuz bir ilişki
olduğu kanıtlanmamıştı. Kızlar ilahiler söylerken onları bir minibüse doldurup götürdüler. Greg ertesi gün kızlarla yapılan adli tıp görüşmelerini, hiçbir şey bulunamadığını ve kızlardan birinin orada
yaşayan bir yetişkinin kardeşi olduğunu, ama kızı anne babasına geri vermeyi gene de reddettiklerini
anlattı. DHS (İnsani Hizmetler Kurumu) yanlış hiçbir şey bulunmamasına rağmen altı kızı bırakmadı ve yargıç ABD’nin dört bir yanındaki kiliselerimizdeki bütün çocukların alınması emrini verdi.
Cemaat sırf buna engel olmak için çocuklarını alıp kaçtı - bu, bizi bölmenin kusursuz bir yoluydu.
Greg çocuklarla dolu iki minibüsün otobanda nasıl durdurulduğundan bahsediyor. Bebeklerle çocukları aldılar ve bir daha hiç geri vermediler. Greg bunun çocuk kaçırma olduğunu söylüyor. Onların
çocuklardan hiçbirinin zarar gördüğü bulgusuna ulaşmadığını, umdukları gibi bu davada Tony’nin
aleyhinde kullanılabilecek hiçbir şey bulamadıklarını vurguluyor. Bunun bütün vaizliği çökertmenin
yolu olduğunu biliyorlardı. Greg ardından, ülkemizin bir Gestapo ülkesi olup olmadığını soruyor.
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Greg bunların vaizliği kapattırmak, Tony’nin Vatikan aleyhinde konuşmasına engel olmak, bütün
mallarına ve parasına el koymak için yapıldığını söylüyor. Greg, “Neden yaptığı her şey için Vatikan’ın
bütün parasını elinden almıyorlar?” diye soruyor. Bununla ilgili bir mahkeme davası görüldü ve onlar,
“Vatikan Amerika’da iş yapmıyor,” dediler. Literatürü yazıya döken, çıktısını alan ve dağıtan insanları, her hafta ABD’nin dört bir yanında vaizliği devam ettiren, literatürü dağıtıp postalayan insanları
kaçırarak vaizliği yıkmaya çalıştılar. Greg literatürü programında konuştuğu şey olarak, Vatikan’ın
din özgürlüğümüz ve hükümetimiz üzerindeki etkisi ve onların herkesi tek gerçek kilise olduklarına
inandırışı olarak tanımladı. Eğer ortada bir tarikat varsa, o Vatikan’dır! Greg, anne babaların vaizlikten ayrılmak ya da çocuklarını ve ebeveynlik haklarını kaybetmek gibi kepazece bir seçimle yüz yüze
kaldığından söz etti. Hem çocukların, hem de anne babaların yıkıldığını söylemek, hafif bir tabir
olur. Sonra çocukların beyni tamamen yıkanarak kendi anne babalarına karşı düşmanlık beslemeye
başlamaları, onlardan ve bir zamanlar sevdikleri kiliseden nefret etmeleri sağlandı.
Tony’nin hapishane hücresinden sorduğu soru, şu: “Katolik tarikatıyla ilgili son derece bariz çocuk
istismarı kanıtları varken, neden çocukların onların okullarına, kiliselerine, yetimhanelerine, manastırlarına, vb yerlere gitmelerine engel olunmuyor? Çocuklarını her gün bu çocuk istismarcısı tarikata
gönderen Katolik aileler neden ebeveynlik haklarının sonlandırılması ve çocuklarının ellerinden
alınması gibi sonuçlarla yüz yüze gelmiyor?”
Greg, prematüre doğan erkek kardeşi altı aylıkken ve babasının ödemesi gereken çok sayıda fatura
varken annesinin lösemiden ölüşüyle ilgili bir hikaye anlattı. Greg’in yaşadığı yerden pek uzakta olmayan bir Katolik yetimhanesi varmış ve bütün çocuklar oraya getiriliyormuş.
Greg’in evine bir monsenyör gelmiş, ama Greg’in babasına yardım etmeyi teklif etmek yerine
çocukları babanın elinden alıp Katolik yetimhanesine götürmek istiyormuş. Greg’in babası monsenyörü yakasından tutup duvara mıhlamış, onu evden kovup tekmeleyerek merdivenlerden aşağı
atmış. Greg, “Vatikan hakkındaki hislerim böyle. Onların kıçına tekmeyi basın ve onları evinizden
kovun. Babamın yaptığı buydu ve biz son derece sağlıklı, mutlu bir biçimde büyüdük. Kardeşim şu
anda çok başarılı bir iş adamı” dedi. Babası bir daha asla bir Katolik kilisesine adım atmayacağına
yemin etmiş ve yeminini bozmamış. Ve Greg’in kardeşini asla bir Katolik okuluna göndermemiş.
Babası Greg’den onu Katolik okulundan almasına izin vermesi için ricada bulunmuş, ama Greg
arkadaşları orada olduğundan ve annesini yakın zamanda kaybettiğinden babasına okulda kalmasına
müsaade etmesi için yalvarmış.
Programın ikinci yarısında Greg, Tony’nin ceza çektiği hapishaneleri, iletişimin ve ziyaretlerin
nasıl gözetlendiğini, hiçbir şeyin mahrem olmadığını anlatıyor. Hükümet Tarikat Farkındalık Ağı’na,
Tony aleyhinde konuşan üç tanığın her birinin Wellspring Rehabilitasyon Merkezi adlı ücra bir yerde,
iki haftalık yoğun bir beyin yıkama işleminden geçmesi için 5.000.00 dolar ödedi. Hükümet onların
gidiş dönüş biletlerini karşıladı ve tanıklardan birinin çocuğunun annesinin danışmanlık hizmeti
için 1.500.00 dolar ödedi. Kasko ücreti vs gibi, tanıkların oradayken çalışıp ödeyemeyecekleri faturaları ödeyerek onlara gizli para yardımı yapmış oldular. Wellspring’in eski müdürü Paul Martin bu
tanıklar üzerinde bizzat çalıştı. Bu Aralık 2008’de yapıldı ve Bay Martin bundan sonra hastalandı,
kendisine lösemi teşhisi kondu ve Bay Martin birkaç ay sonra öldü.
Geçmişte, Wellspring’de beyinleri yıkanan insanların tanıklıkları geçersiz sayılırdı. Ama savunmadan herhangi biri bir tanıkla konuştuğu takdirde, tanığı yönlendirmekten suçlu bulunabilir. Ama
hükümet tanıklarını beyin yıkama için bu yere gönderebiliyor. İnsanlar oraya nötr gidip oradan son
derece düşmanca düşüncelerle çıkıyor olabilir. Bu, bu davanın önemli bir gerçeğidir.
Greg, Dorothy Curry’nin Çözülmemiş Gizemler’inin yalan söylediğini, Tony Alamo’nun küçük
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kızını istismar etmediğini iddia ettiğini söylüyor. Bu 1991’de, onlar aynı şeyi Tony’ye yapmaya çalışıp
başarılı olamazken vuku buldu. Greg, Dorothy’nin Jim Griffin’in Tony Alamo’nun Carissa’yı istismar
ettiği yönündeki suçlamasını çürüttüğü literatürden, Dorothy’nin sözlerinin bir kısmını okudu.
Greg, Britanya Kolombiyası’nın Protestan Misyon Bülteni’nde yer alan bir makaleden, vaizliğe
mensup kardeşlerin Papa II. John Paul’ün orayı ziyaret etmesinin planlandığı tarihte Kanada’ya
gidip İncil literatürünü dağıtışıyla ilgili bir parça okudu. Papanın geldiği gün, kardeşler tutuklandı.
Suçlamada bulunulmadı, sebep de verilmedi, ama kardeşler Papa’nın Kanada’yı terk ettiği güne dek
hapishanede tutuldu ve ardından hiçbir açıklama ya da özür olmaksızın salıverildi. Greg, sözüne
makalenin yazarının Roman Katolikliği’nin iç yüzünü ortaya çıkaran literatürlerin dağıtılmasının,
Tony Alamo’nun yine hapiste olmasının gerçek sebebi olduğunu bildiğini söylüyor. Yetkililer kürsüye
sahte tanıklar çıkarmaya çalışıyor. Yetkililer çocukların fiziksel ve cinsel istismara uğradığından bu
kadar endişeliyse, neden Roman Katolik kurumlarının her birini kapatmıyor? Binlerce (Greg yılların
geçmesiyle sayının yüz binlere, hatta milyonlara ulaştığını ekliyor) çocuk bekarlık yemini etmiş rahiplerin cinsel ve fiziksel tacizine, işkencesine uğrar, hatta onlar tarafından öldürülürken bu kurumlar
neden kapatılmıyor? Greg, “Ne sıklıkla kurbanlarından birinin cinsel tecavüz ve istismarla suçladığı
rahiplerden söz edildiğini duyuyorsunuz? Kurbanı adalet beklerken söz konusu sapığın istismarına
başka yerde devam edebilmesi için gizlice başka bir manastıra ya da kiliseye gönderildiğini öğreniyor. Adalet nerede? Çocukların rahiplerin tacizine uğradığını bilen Katolik anne babalar nasıl hala
çocuklarını bu sapık sübyancılara gönderiyor? Doğal şefkatleri nerede? Buna ihmal denmez mi?” diye
soruyor. “Sübyancılığın ne olduğunu biliyorlar ve her gün gazetelerde okuyabiliyorlar. Neden yetkililer bu devasa çocuk istismarı döngüsünden endişeli değil? Bir çifte standart söz konusu: biri Roma
için, diğeriyse Tony Alamo’nun hikayesinde olduğu gibi, dünyanın geri kalanı için” diyor.
Greg, Shane adında, DHS’i İnsani Çile Kurumu olarak adlandıran bir adamın 2009 yılında yazdığı
bir şeyi okuyor. Shane DHS’nin 35 çocuk çaldığını, Tony Alamo’yu hapse attığını ve bu şekilde İncil’i
resmen mahkemeye verdiğini söyledi. Alamo vaizliği bir tarikat ya da mezhep değil, İncil’i dünyanın
dört bir yanına aktif bir biçimde yayan, barışçıl, İncil’e inanan bir Hristiyan topluluğudur. Yargıcın bu
çocukları anne babalarından almak için öne sürdüğü acınası sebep, çocukların aşılanmamış olması ve
devlette evde eğitim görüyor olmalarının kaydının bulunmamasıdır. Greg ardından, onların aşıların
içine Ebola virüsü koyabileceğinden, bu yüzden onlardan ve grip aşılarından uzak durulması gerektiğinden söz ediyor. Greg, onların aşı karşıtı bazı web sitelerini kapattığını söylüyor. Shane bu çocuk
kaçırmaların ardındaki asıl gerçeğin, Alamo vaizliklerinin “GİZEMLİ BÜYÜK BABİL, FAHİŞELERİN VE YERYÜZÜNDEKİ İĞRENÇLİKLERİN ANASI” (Esinlenme 17:5) vaazı olduğunu söylüyor.
Greg, Tony’ye hüküm giydirmelerinin tek sebebinin onun çok başarılı olması olduğunu söylüyor.
Tony’nin vaizliği çok ama çok popüler ve Tony mesajını binlerce, yüz binlerce insana ulaştırdı. O
evinde oturup yirmi kişiyle konuşuyor olsaydı, onunla uğraşmaya hiçbir zaman zahmet etmezlerdi,
ama sırlarının açığa çıkmasını istemiyorlar ve Tony’nin başına gelenlerin sebebi bu. Tek çözüm bu
hikayeyle ilgili ana akım basınında duyduklarınıza inanmamanız, çünkü basın size zorlamadan söz
etmiyor; size anlatmadıkları başka birçok şey var. Onlar Tony’nin hüküm giymesine sebep oldular ve
bu hikayeyi yalnızca savcılığın bakış açısından aktardılar. Onları dinleyen herkes “Tony Alamo suçlu
olmalı” diye düşünür. Devlet, basın ve Vatikan işte bu şekilde, birlikte çalışıyor.
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