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Dünən müttəhimlər Roma Papası 
Fransisk Berqolio, Katolik Yezuitlərin 
Ali Rəhbəri Adolfo Paçon və Kenterberi 
baş yepiskopu Castin Uelbi uşaq alveri, 
uşaqlara qarşı zorakılıq, işgəncə və onların 
qətlə yetirilməsi cinayətlərində təqsirli 
bilindilər. Brüsseldə Beynəlxalq Ümumi 
Hüquq Məhkəməsinin (BÜHM) beş hakimi 
bu cinayətlərin sonuncusu 2010-cu ildə 
törədildiyini müəyyən etdi. Ötən ilin mart 
ayından etibarən 48-dən çox şahid BÜHM 
Məhkəməsində çıxış edərək müttəhimlərin 
Doqquzuncu Dairə - uşaqları qurban gətirən 

Satanist Sektasının üzvləri qismində göstərdikləri fəaliyyətləri haqqında ifadə veriblər. 
Deyilənlərə görə, Doqquzuncu Dairə Satanist Sektası uşaqların qurban gətirilməsi 

ayinlərini Monrealda, Nyu-Yorkda, Romada, Şotlandiyada və Londonda yerləşən Katolik 
kilsələrdə, Uelsdə yerləşən Karnarvon qəsrində, Hollandiyada adı qeyd olunmayan Fransız 
Şatosunda (sarayında) və Kanadanın Britaniya Kolumbiyası vilayətindəki Kamlups şəhərində 
və Ontario vilayətindəki Brantford şəhərində yerləşən Kanada katolik və Anqlikan Hindu 
internat məktəblərində həyata keçirirdi. Hesab olunur ki, Doqquzuncu Dairə Satanist 
Sektası dünya elitası, o cümlədən Avropanın kral ailələrinin üzvləri üçün keçirdiyi “İnsan ovu 
mərasimləri” üçün ABŞ, Kanada, Fransa və Hollandiyada sahibliyi müəyyən şəxslərə məxsus 
meşələrdən istifadə edirdi. Mafiya tərəfindən oğurlanmış yeniyetmələr soyundurulmuş halda 
qamçılanır, zorlanır, daha sonra şikar qismində istifadə olunur və öldürülürdü. “Katolik kilsə 
dünyanın ən iri korporasiyasıdır və görünür ki, o, bütün dünya üzrə mafiya, hökumətlər, polis 
və məhkəmələrlə əlbirdir” – deyə baş prokuror bildirib. 

İki yeniyetmə qız BÜHM Məhkəməsinə verdiyi ifadələrdə uşaqların qurban gətirilməsi ayini 
zamanı Roma Papası Fransiskin onları zorladığını bildirib. Digər səkkiz şahid uşaqların qurban 
gətirilməsi və zorlanmasına şahid olduqları barədə ifadələrini təsdiq ediblər. Doqquzuncu 
Dairə Satanist Sektasının ayinlərinin 2009 və 2010-cu illərin yaz mövsümlərində Hollandiya 
və Belçikanın ucqar əyalətlərində keçirildiyi bildirilmişdir.

Vatikan arxivlərindən əldə olunmuş məxfi sənədə əsasən, Roma Papası Fransisk hələ 
Argentinada keşiş və yepiskop vəzifəsində fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə uşaqların qurban 
gətirilməsi kimi şeytani ayinlərdə iştirak edərək cinayətlər törətmişdir. 25 dekabr 1967-ci il 
tarixli “Magisterial Privelege” adlı ikinci sənədə əsasən, hər yeni Roma Papası Doqquzuncu 
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Roma Papası Fransisk uşaq alveri, uşaqlara qarşı zorakılıq və 

onların qətlə yetirilməsi cinayətlərində təqsirli bilindi.
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Dairə Satanist Sektasının təşkil etdiyi yeni doğulmuş uşaqların qurban gətirilməsi ayinlərində 
mütləq şəkildə iştirak etməli idi. Həmin ayinə bu uşaqların qanını içmə mərasimi də daxil idi. 
Sənədlər BÜHM Məhkəməsinə Vatikanın məşhur məmuru və Vatikan Kuriyasının keçmiş işçisi 
tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Ötən ay beş hakim və 27 andlı iclasçı qarşısında İrlandiyanın “Qarda” Polis müstəntiqinin 
verdiyi ifadəsi təsdiqlədi ki, İrlandiyanın Roma-Katolik monastırının durulducu hovuzunda 
aşkar olunmuş təqribən 796 uşağın sümükləri üzərindəki izlər uşaqların qətlinin qurban 
gətirmə ayini ilə əlaqədar olduğunu göstərir. Şahidin sözlərinə görə, məhkəmə tibbi 
ekspertləri təsdiq ediblər ki, kütləvi məzarlıqda tapılmış uşaq cəsədlərinin başlarının 
kəsilməsi və bədənlərinin ayrı-ayrı hissələrə parçalanması ritual qətlin və ya uşaqların qurban 
gətirilməsinin əlamətlərinə bənzəyir. 

BBC-nin sənədli filmi İspaniyadakı Katolik kilsəsinin uşaq alveri ilə bağlı əlli illik qalmaqalını 
ifşa etdi. 1990-cı illərə qədər 300000-dən artıq uşaq öz valideynlərindən oğurlanmışdır. 
Həmin uşaqların analarına övladlarının vəfat etdiyi və kütləvi məzarlıqlarda dəfn edildiyi 
haqda məlumat verilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, övladlığa götürmə sayəsində Katolik Kilsəsi 
20 milyard dollar qazanmışdır. 

Digər şahid öz ifadəsində göstərmişdir ki, 1970-ci illərdə Argentinanın “Çirkli müharibəsi” 
dövründə o, Roma Papası Fransiskin hərbi Xunta ilə görüşlərində iştirak etmişdir. Şahidin 
sözlərinə görə, Roma Papası Fransisk uşaq alverini dəstəkləyərək itkin düşmüş kimi qələmə 
verilən siyasi məhbusların 30000 uşağının Vatikanda yerləşən təsisat tərəfindən idarə olunan 
beynəlxalq uşaq istismarı sisteminə aparılmasına yardım edib. 

ABC telekanalının Xəbərlər proqramı iblisin iqamətgahının Vatikanda yerləşməsi barədə 
bəyanat yayıb. “Vatikanın məxfi arxivlərindən məhkəməyə təqdim olunmuş sənədlər aydın 
şəkildə göstərir ki, əsrlər boyu yezuitlərin mükəmməl işlənib hazırlanmış planı mövcud 
olmuşdur, həmin plana əsasən onlar oğurladıqları yeni doğulmuş körpələri öz ayinlərinin 
qaydalarına əsasən öldürür və daha sonra qanlarını içirdilər” – deyə BÜHM Məhkəməsinin 
Baş prokuroru beş beynəlxalq hakim və 27 andlı iclasçıya məlumat verdi. “Bu plan təhrif 
olunmuş ideologiyadan irəli gəlirdi. Həmin ideologiya daşıyıcıları inanırdılar ki, Romada 
Papa hakimiyyətinin siyasi sabitliyini təmin etmək üçün təqsirsiz körpələrin qanından ruhani 
güc əldə etmək mümkündür. Bu cinayətlər nəinki uşaqların qətliamı anlamına gəlir, həm də 
mahiyyət etibarilə sistematik və kanonlaşdırılmış cinayətlərdir. Ən az 1773-cü ildən etibarən 
bu cinayətlər Roma Katolik Kilsəsi, Yezuitlər və hər bir Roma Papası tərəfindən törədilmişdir.”

BÜHM Məhkəməsində üstü açılmış mümkün cinayətlərin digər iştirakçılarının tapılması 
və məsuliyyətə cəlb edilməsi məqsədilə daimi və fasiləsiz istintaq başlanmışdır. 1 sentyabr 
2014-cü il tarixində Uşaq Alveri və Ayinə görə Uşaqların Qurban Gətirilməsi problemləri üzrə 
Daimi Komissiyanın rəhbərliyi altında istintaq başlanmışdır. Məhkəmə prosesinin davam 
edilməsi gözlənilir.

48 şahid onlara qarşı cinayət törədənləri tanıdı: onların arasında Katolik Papası Fransisk 
Berqolio, II Con Pol və Cozef Ratzinger, Kardinallar və Katolik Yezuitlərin Ali Rəhbəri Adolfo 
Paçon da daxil olmaqla Anqlikan, Kanadanın Birləşmiş Kilsəsi və Katolik Kilsəsinin rəsmiləri, 
BK (Birləşmiş Krallıq) Kraliçası Elizabet və Şahzadə Filip, Kenterberinin anqlikan baş yepiskopu 
Castin Uelbi və Niderlandda Ali Məhkəmənin Hakimi Fulford, Holland Vəliəhdi Şahzadə Alfrink 
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Bernhard, Kral Hendrik, Hollandiya Kraliçası Vilhelminanın həyat yoldaşı, Kraliça Beatris, onun 
atası və sərdarı, Şahzadə Yohan Friso və onun həyat yoldaşı Mabel Uisse Smit, keçmiş nazirlər, 
Holland ordusunun ali rəhbəri, Niderland Dövlət Şurasının nazir müavini də daxil olmaqla 
Holland və Belçika kardinalları və kral ailələrinin üzvləri; ABŞ-ın MKİ (Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi) 
də daxil olmaqla, Kanada, Avstraliya, BK və ABŞ kimi dövlətlərin hərbi rəsmiləri və hökumət 
məmurları; bundan əlavə, ABŞ, Belçika, Hollandiya, Kanada, Avstraliya, Fransa, İrlandiya və BK 
kimi dövlətlərin nazirləri, hakimləri, siyasətçiləri və iş adamlarının adları çəkildi.

“Xalq Berqolioya qarşı” işi üzrə həbs qərarı 19 iyul 2014-cü il tarixində çıxarılmışdır. Dünənki 
Beynəlxalq Kilsə və Dövlət Cinayətləri Tribunalının (BKDCT) press-relizinə əsasən, məhkəmə 
sənədləri hələlik ictimaiyyətə açıqlanmayacaq. BÜHM Məhkəməsinin ilk iclasında Kanada 
əsilli 50000 uşağın itkin düşməsi məsələsinə baxılmışdır. Məhkəmə 2013-cü ilin fevral ayında 
başa çatmış və Kraliça Elizabet də daxil olmaqla, dünyaca məşhur 40 şəxsə qarşı ittiham 
hökmü çıxarılmışdır.

Kanada əsilli 50000 uşaq əsasən Katolik internat məktəblərindən itkin düşmüşdür. Kanada 
üzrə 80 internat məktəbinin bəzilərində 34-dən artıq kütləvi uşaq məzarlığı aşkar edilmişdir. 
2008-ci ildən etibarən Kraliça Elizabet və Kanada Hökuməti həmin məzarlıqların ekskavasiya 
olunması üçün BKDCT-in müraciətlərinə davamlı olaraq imtina cavabı verib.

Səbəb heç də təəccübləndirici deyildi. Kraliça Elizabet və Şahzadə Filip 10 oktyabr 1964-
cü ildə Britaniya Kolumbiyası vilayətində yerləşən Kamlups internat-məktəbindən on 
nəfər hindu uşağın oğurlanmasında ittiham olunmuşdular. O vaxtdan bəri valideynlər öz 
övladlarını görməyiblər. Görünür, Roma Papası Ratzingerin istefasına məhz bu məhkəmə 
prosesi səbəb olmuşdur. Bu iş üzrə dəlilləri Kevin Annettin “Hidden No Longer” (Artıq Gizli 
Deyil) resursunda tapmaq olar.

Beynəlxalq BÜHM Məhkəməsi dünyanın 13 ölkəsində 450-dən artıq Hüquq-mühafizə 
əməkdaşı və 51 yerli mütəxəssis qrupuna malikdir. Müraciət etmək istəyən ümumi hüquq 
qrupları üçün xüsusi fondlar təşkil olunmuşdur. BKDCT, BÜHM Brüssel Məhkəməsi, onun 
yerli filialları və ya könüllüləri ilə əlaqə email və ya telefon zəngləri vasitəsilə mümkündür: 
itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (ABŞ) və ya 250-
591-4573 (Kanada).

Müəllif haqqında
Cudi Bayinqton, SİM, LKSİ, (Sosial İş üzrə Magistr, Lisenziyalı Kliniki Sosial İşçi) hal-hazırda 

təqaüddədir, “İyirmi İki Üz: Cenni Hill və Onun İyirmi İki Şəxsiyyətinin Qeyri-adi Həyatı İçərisində” 
(www.22faces.com) kitabının müəllifi, təqaüddə olan terapevt, İctimai Natiq, İctimai Fəal və 
uşaqların istismarı üzrə beynəlxalq şəbəkələr haqqında məqalələri yüzlərlə bloq və internet 
saytlarında yerləşdirilmiş araşdırıcı jurnalistdir. Alberta Psixiki Sağlamlıq Mərkəzinin keçmiş 
rəhbəri və Ailə Məsləhət Mərkəzinin keçmiş direktoru, hazırda Zorakılığın Qurbanları olmuş 
Uşaqların Bərpası və Natiqlər Bürosunun Baş İcraçı Direktorudur (www.ChildAbuseRecovery.
com). Uşaqlara qarşı zorakılıq halları haqqında yeni məlumatlarınız varsa, info@22faces.com 
ünvanına email yazmaqla Cudiyə müraciət etməyiniz xahiş olunur. Bu linkə daxil olaraq, uşaqların 
əqlini tam nəzarətə almaq məqsədilə MKİ-nin tətbiq etdiyi üsullarla bağlı təhqiqat aparması 
üçün ABŞ Konqresinə ünvanlanan petisiyamızı imzalamağa dəvətlisiniz: http://www.change.
org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-cia-mind-control-of-children 


