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ನಿನ್ನೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಗಾಗ್ಲಿಯೊ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಜೆಸ್ಯುಟ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜೆನರಲ್
ಅಡ�ೋಲ್ಫೊ ಪಚಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಯ ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ವೆಲ್ಬಿ ಅವರನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ,
ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಅಪರಾಧದ ದ�ೋಷಿಗಳೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನ
ನ್ಯಾಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಐವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆ ಅಪರಾಧಗಳು
2010ರಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದವು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ನೈನ್ತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಟ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಲ್ಟ್ ನ
ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಐಸಿಎಲ್ಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಕಳೆದ
ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ 48ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಂಟ್ರಿಯಾಲ್, ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್, ರ�ೋಮ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಲಂಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕಥೆಡ್ರಲ್ಗಳಲ್ಲಿ,
ವೇಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾರ್ವೊನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಾಲಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಕಾಮ್ಲೂಪ್ಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಂಟ್ಯಾರಿಯೊ ಕ್ಯಾನಡದ ಬ್ರ್ಯಂಟ್ಫರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನೇಡಿಯನ್
ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈನ್ತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಟ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈನ್ತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಟ್ಯಾನಿಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಲ್ಟ್, ಯುರ�ೋಪ್ ನ ರಾಜಮನೆತನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ,
ಜಾಗತಿಕ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ “ಮನುಷ್ಯ ಬೇಟೆ” ಔತಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯುಎಸ್, ಕೆನಡ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ
ಖಾಸಗಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ತ�ೋಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾಫಿಯಾದವರು ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು
ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿದರು, “ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾಫಿಯಾದೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪೊಲೀಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತ�ೋರುತ್ತದೆ.”
ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದರು ಎಂದು ಇಬ್ಬರು
ಹದಿಹರೆಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಐಸಿಎಲ್ಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಂಟು ಇತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಬಲಾತ್ಕಾರ
ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದರು. ನೈನ್ತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಟ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ಟ್
ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ 2009 ಮತ್ತು 2010 ರ ವಸಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು.
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ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಆರ್ಕೈವ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾದ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಆರ್ಜೆನ್ಟೀನ್
ಪಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಟ್ಯಾನಿಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಯ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೋಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಕೂಡ
ಕಂಡುಬಂತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಪ�ೋಪ್, ನೈನ್ತ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಟ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ಟ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ, ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು
ಕುಡಿಯುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್
ಪ್ರಿವಿಲೆಜ್ ಎಂಬ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 1967ರ ದಿನಾಂಕದ ಎರಡನೇ ದಾಖಲೆ ತ�ೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ
ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕ್ಯುರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅವರಿಂದ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು
ಐಸಿಎಲ್ಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಐರಿಷ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫ�ೋರ್ಸ್ ನ ಒಬ್ಬ ತನಿಖೆದಾರ, ಒಂದು ಐರಿಷ್ ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್
ನನ್ ನ ರೊಚ್ಚು ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸುಮಾರು 796 ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಗುರುತುಗಳು ಅವರು
ಮತಾಚರಣೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದವು ಎಂದು ಐವರು
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು 27 ಜೂರಿ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಗ�ೋರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಶುಗಳ
ಶಿರಚ್ಛೇದನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಚ್ಛೇದನೆಯು ಮತಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹ�ೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ಬಿಬಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನಡೆಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ಐವತ್ತುವರ್ಷಗಳ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. 1990ರ ದಶಕದ ವರೆಗೆ 300,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಅವರ
ಪ�ೋಷಕರಿಂದ ಕದಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತುಹ�ೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಗ�ೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು
ಹೂಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ $20 ಬಿಲಿಯನ್
ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರ್ಜೆಂಟೀನ್ನ 1970ರ ಡರ್ಟಿ ವಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಜಂಟದೊಂದಿಗೆ ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಭೇಟಿಗಳ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಾಜರಿದ್ದುದಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಣೆಯಾದ
ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳ 30,000 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಕ್ಕಳ ಶ�ೋಷಣೆ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನೆರವಾದರು.
ಒಂದು ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಶೇಷಾಂಕ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ವಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು. “ಅಪಹರಿಸಿದ
ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಮತಾಚರಣೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಂದು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಹಲವಾರು
ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜೆಸ್ಯುಟರ ಪರ್ಯಾಲ�ೋಚಿಸಿದ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲಾದ
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ರಹಸ್ಯ ಆರ್ಕೈವ್ಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂದು
ಐಸಿಎಲ್ಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಐವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು 27
ಜೂರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. “ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಸತ್ತ್ವದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ, ಆ ಮೂಲಕ
ರ�ೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ�ೋಪ್ ಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ತಿರುಚಿದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ
ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಜನಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಯೂ
ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ಷ 1773 ರಿಂದಲಾದರೂ, ಅವು ರ�ೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್, ಜೆಸ್ಯುಟರು
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ�ೋಪ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ತ�ೋರುತ್ತವೆ.”
ಐಸಿಎಲ್ಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತರರನ್ನು ತನಿಖೆ
ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2014 ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮತಾಚರಣೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ
ಪ್ರಕಾರ ಬಲಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಲು ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತಷ್ಟು
ದಾವೆಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು.
48 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳೆಂದು ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು: ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್
ಪ�ೋಪ್ಗಳಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಗಾಗಲಿಯೊ, ಜಾನ್ ಪಾಲ್ II ಮತ್ತು ಜ�ೋಸೆಫ್ ರಾಟ್ಜಿಂಗರ್; ಆಂಗ್ಲಿಕನ್, ಕೆನಡದ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಜೆಸ್ಯುಟ್
ಸುಪೀರಿಯರ್ ಜೆನರಲ್ ಅಡೊಲ್ಫೊ ಪಾಚಾನ್; ಯುಕೆ ಯ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಫಿಲಿಪ್,
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ಕ್ಯಾಂಟರ್ಬರಿಯ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ವೆಲ್ಬಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಫುಲ್ಪರ್ಡ್;
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ: ಡಚ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಚ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಲ್ಫ್ರಿಂಕ್
ಬರ್ನ್ಹರ್ಡ್, ಮಹಾರಾಜ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್, ಹಾಲೆಂಡ್ ನ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮಿನರವರ ಗಂಡ, ಮಹಾರಾಣಿ ಬೀಟ್ರಿಕ್ಸ್,
ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ವೈಸರಾಯ್, ರಾಜಕುಮಾರ ಯೊಹಾನ್ ಫ್ರಿಸೊ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಬಲ್ ವಿಸ್ ಸ್ಮಿಟ್,
ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಡಚ್ ಸೈನಿಕ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ವಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಅಂಡರ್ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಯುಎಸ್ಎದ
ಸಿಐಎ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆನಡದ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಗಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಹಾಲೆಂಡ್, ಕೆನಡ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಯುಕೆ ಗಳ ಗಣ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ
ಸಚಿವರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.
ಪೀಪಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ಗಾಗ್ಲಿಯೊ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಜುಲೈ 19, 2014 ರಂದು ದಸ್ತಗಿರಿ ವಾರಂಟುಗಳನ್ನು
ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆಯ ಐಟಿಸಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಲ್
ಆಗಿ ಉಳಿಯುವವು. ಮೊದಲ ಐಸಿಎಲ್ಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಾಣೆಯಾದ ಕೆನಡದ 50,000 ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 2013 ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು, ಮಹಾರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್
ಸೇರಿದಂತೆ 40 ಜಾಗತಿಕ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
50,000 ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕೆನಡದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ
ಕಾಣೆಯಾದರು. ಕೆನಡದಾದ್ಯಂತ ಆ 80 ಸ್ಥಳೀಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 34 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಗ�ೋರಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2008ರಿಂದ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಉತ್ಖನನಕ್ಕಾಗಿ ಐಟಿಸಿಸಿಎಸ್ ನ ಕ�ೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕುಮಾರ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರನ್ನು,
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1964ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಕಾಮ್ಲೂಪ್ಸ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ
ಮಕ್ಕಳ ಕಾಣೆಯಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ�ೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ನ�ೋಡಿಲ್ಲ. ದಾವೆಯು ಪ�ೋಪ್ ರಾಟ್ಜಿಂಗರ್ ಅವರ ರಾಜಿನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದಂತೆ ಕೂಡ ತ�ೋರುತ್ತದೆ. ಆ
ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಿಂದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕೆವಿನ್ ಆನೆಟ್ ಅವರ “ಹಿಡನ್ ನ�ೋ ಲಾಂಗರ್” ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ಐಸಿಎಲ್ಸಿಜೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 13 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 450ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು
ಶಾಂತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 51 ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜನಾ ಫಂಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಐಟಿಸಿಸಿಎಸ್
ಅನ್ನು, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಐಸಿಎಲ್ಸಿಜೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು, ಅದರ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು,
ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಲು, ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ: itccscentral@gmail.com,
hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (ಯುಎಸ್ಎ) ಅಥವಾ 250-591-4573 (ಕೆನಡ).
ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು
ಜೂಡಿ ಬಯಿಂಗ್ಟನ್, MSW, LCSW, ನಿವೃತ್ತ, “ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೇಸಸ್: ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಜೆನಿ
ಹಿಲ್ ಆಂಡ್ ಹರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್” (www.22faces.com) ನ ಲೇಖಕಿ, ಒಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ
ತೆರಪಿಸ್ಟ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣಗಾರ್ತಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತನಿಖಾತ್ಮಕ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಕ್ಕಳ ಶ�ೋಷಣಾ ಗುಂಪುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಆಕೆಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ಬ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಬರಟಾ ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ೋಗ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊವೊ ಕುಟುಂಬ ಸಲಹಾ
ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೊ ದ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
(www.ChildAbuseRecovery.com). ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಸಮಾಚಾರ ಟಿಪ್ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು Judyinfo@22faces.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಐಎ ಯ ಮಕ್ಕಳ
ಮನಸ್ಸು ನಿಯಂತ್ರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಹವಾಲಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigationcia-mind-control-of-children
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