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ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರವರು ಮಕ್ಕಳ ಅಕರಾಮ ಮ್ರ್ಟ, 
ಬಲ್ತ್್ಕರ, ಕೊಲೆಯ ಅಪರ್ಧಿ ಎಂದು ತೋಮ್ಮಾನ್ಸಲ್ಗಿದೆ
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ನ್ನ್ನೆ ಪರಾತವ್ದಿಗಳ್ದ ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಮಾಗಿಲಿಯೊ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಜೆಸುಯಾಟ್ ಸುಪೋರಿಯರ್ ಜೆನರಲ್ 
ಅಡೊೋಲೆೊಫೊ ಪಚ್ನ್ ಮತುತು ಕ್ಯಾಂಟಬಮಾರಿಯ ಆರ್ಮಾ ಬಿಷಪ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ವೆಲಿಬಿ ಅವರನುನೆ ಬಲ್ತ್್ಕರ, ಚಿತರಾಹಂಸೆ, 
ಕೊಲೆ ಮತುತು ಮಕ್ಕಳ ಅಕರಾಮ ಮ್ರ್ಟ ಅಪರ್ಧದ ದೆೊೋಷಿಗಳಂದು ತೋಮ್ಮಾನ್ಸಲ್ಯಿತು. ಬರಾಸೆಲ್ಸಿ ನಲಿಲಿನ 
ನ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ೋಯ ಸ್ಮ್ನಯಾ ಕ್ನೊನು ನ್ಯಾಯ್ಲಯದ ಐವರು ನ್ಯಾಯ್ಧಿೋಶರು ಆ ಅಪರ್ಧಗಳು 
2010ರಷುಟಿ ಇತತುೋಚೆಗೆ ನಡದವು ಎಂದು ನ್ಧಮಾರಿಸ್ದರು. ನ್ೈನ್ತು ಸಕಮಾಲ್ ಸಟ್ಯಾನ್ಕ್ ಚೆೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಾಫೈಸ್ ಕಲ್ಟಿ ನ 
ಸದಸಯಾರ್ಗಿ ಪರಾತವ್ದಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ಈ ಐಸ್ಎಲ್ ಸ್ಜೆ ನ್ಯಾಯ್ಲಯದ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ಷಿ ಹೋಳಲು ಕಳದ 
ಮ್ರ್ಮಾ ನ್ಂದ 48ಕೊ್ಕ ಹಚುಚು ಪರಾತಯಾಕ್ಷಸ್ಕ್ಷಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಂಟಿರಾಯ್ಲ್, ನೊಯಾ ಯ್ಕ್ಮಾ, ರೆೊೋಮ್, ಸ್್ಕಟ್ ಲೆಂಡ್, ಲಂಡನ್ ಗಳಲಿಲಿ ರೆೊೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಕಥಡರಾಲ್ ಗಳಲಿಲಿ, 
ವೆೋಲ್ಸಿ ನಲಿಲಿ ಕ್ನ್ಮಾವೆ�ಮಾನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ನಲಿಲಿ, ಹ್ಲಂಡ್ ನಲಿಲಿರುವ ಬಹರಂಗಪಡಿಸದ ಒಂದು ಫರಾಂರ್ ಅರಮನ್ಯಲಿಲಿ 
ಮತುತು ಕ್ಮ್ ಲೊಪ್ಸಿ, ಬಿರಾಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯ್ ಮತುತು ಒಂಟ್ಯಾರಿಯೊ ಕ್ಯಾನಡದ ಬರಾಯಾಂಟ್ ಫಡ್ಮಾ ಗಳಲಿಲಿ ಕನ್ೋಡಿಯನ್ 
ಮತುತು ಆಂಗಿಲಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಸತ ಶ್ಲೆಗಳಲಿಲಿ ನ್ೈನ್ತು ಸಕಮಾಲ್ ಸಟ್ಯಾನ್ಕ್ ಕಲ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿ ನ್ೋಡುತತುದೆ ಎಂದು 
ಹೋಳಲ್ಗುತತುದೆ. ನ್ೈನ್ತು ಸಕಮಾಲ್ ಸಟ್ಯಾನ್ಕ್ ಚೆೈಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಾಫೈಸ್ ಕಲ್ಟಿ, ಯುರೆೊೋಪ್ ನ ರ್ಜಮನ್ತನಗಳೊ ಸೆೋರಿದಂತೆ, 
ಜ್ಗತಕ ಗಣಯಾರಿರ್ಗಿ ತಮ್ಮ “ಮನುಷಯಾ ಬೋಟೆ” ಔತಣಗಳಿರ್ಗಿ ಯುಎಸ್, ಕನಡ, ಫ್ರಾನ್ಸಿ ಮತುತು ಹ್ಲೆಂಡ್ ನಲಿಲಿ 
ಖ್ಸಗಿ ಸ್ವಾಮಯಾದ ಅರಣಯಾ ತೆೊೋಪುಗಳನುನೆ ಬಳಸುತತುದೆಂದು ನಂಬಲ್ಗಿತುತು. ಮ್ಫಿಯ್ದವರು ಹದಿಹರೆಯದವರನುನೆ 
ಪಡದುಕೊಂಡು, ಅವರನುನೆ ಬತತುಲೆ ಮ್ಡಿ, ಬಲ್ತ್್ಕರ ಮ್ಡಿ, ಬೋಟೆಯ್ಡಿ ಕೊಲುಲಿತತುದದಾರು ಎಂದು ಹೋಳಲ್ಗಿತುತು. 
ಮುಖಯಾ ಪ್ರಾಸ್ಕೊಯಾಟರ್ ಹೋಗೆಂದು ಹೋಳಿದರು, “ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಮಾ ವಿಶವಾದ ಅತ ದೆೊಡಡ್ ಸಂಸೆಥೆಯ್ಗಿದೆ ಮತುತು 
ವಿಶ್ವಾದಯಾಂತ ಮ್ಫಿಯ್ದೆೊಂದಿಗೆ, ಸಕ್ಮಾರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪ�ಲಿೋಸ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ ಮತುತು ನ್ಯಾಯ್ಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರಹಸಯಾ 
ಒಪ್ಂದ ಮ್ಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೆೊೋರುತತುದೆ.”

ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಯಲಿಲಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಳುಳುತತುರುವ್ಗ ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ತಮ್ಮ ಮೋಲೆ ಅತ್ಯಾಚ್ರವೆಸಗಿದರು ಎಂದು ಇಬಬಿರು 
ಹದಿಹರೆಯದ ಮಹಳಯರು ಐಸ್ಎಲ್ ಸ್ಜೆ ನ್ಯಾಯ್ಲಯಕ್ಕ ಹೋಳಿದರು. ಎಂಟು ಇತರ ಪರಾತಯಾಕ್ಷ ಸ್ಕ್ಷಿಗಳು, ಬಲ್ತ್್ಕರ 
ಮತುತು ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಆಪ್ದನ್ಗಳನುನೆ ದೃಢೋಕರಿಸ್ದರು. ನ್ೈನ್ತು ಸಕಮಾಲ್ ಸಟ್ಯಾನ್ಕ್ ಕಲ್ಟಿ 
ರ್ರಾಮೋಣ ಹ್ಲೆಂಡ್ ಮತುತು ಬಲಿಜಿಯಂಗಳಲಿಲಿ 2009 ಮತುತು 2010 ರ ವಸಂತಗಳಲಿಲಿ ನಡಯಿತೆಂದು ಹೋಳಲ್ಯಿತು.
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ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಆಕೈಮಾವ್ ಗಳಿಂದ ಪಡದ ಸ್ೋಲ್ ಮ್ಡಲ್ದ ದಸ್ತುವೆೋಜಿನ ಪರಾಕ್ರ, ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರು ಆಜೆಮಾನ್ಟಿೋನ್ 
ಪ್ದಿರಾ ಮತುತು ಬಿಷಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಟ್ಯಾನ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಯ ವಿಧಿಗಳಲಿಲಿ ದೆೊೋಷಿಯ್ಗಿದದಾರು ಎಂಬುದು ಕೊಡ 
ಕಂಡುಬಂತು. ಪರಾತಯೊಬಬಿ ಹೊಸ ಪ�ೋಪ್, ನ್ೈನ್ತು ಸಕಮಾಲ್ ಸಟ್ಯಾನ್ಕ್ ಕಲ್ಟಿ ನವಜ್ತ ಶಿಶುಗಳ, ಅವರ ರಕತುವನುನೆ 
ಕುಡಿಯುವುದೊ ಸೆೋರಿದಂತೆ, ಧ್ಮಮಾಕ ಬಲಿಗಳಲಿಲಿ ಪ್ಲೆೊಗೆಳುಳುವುದು ಅವಶಯಾಕವ್ಗಿತುತು ಎಂದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟಿೋರಿಯಲ್ 
ಪರಾವಿಲೆಜ್ ಎಂಬ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 1967ರ ದಿನ್ಂಕದ ಎರಡನ್ೋ ದ್ಖಲೆ ತೆೊೋರಿಸುತತುದೆ ಎಂದು ಹೋಳಲ್ಗಿತುತು. ಒಬಬಿ 
ಪರಾಮುಖ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅಧಿಕ್ರಿ ಮತುತು ಒಬಬಿ ಮ್ಜಿ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕುಯಾರಿಯ ಉದೆೊಯಾೋಗಿ ಅವರಿಂದ ದಸ್ತುವೆೋಜುಗಳು 
ಐಸ್ಎಲ್ ಸ್ಜೆ ನ್ಯಾಯ್ಲಯಕ್ಕ ಪರಾಸುತುತಪಡಿಸಲ್ಟಟಿವು.

ಕಳದ ತಂಗಳು, ಐರಿಷ್ ರ್ಡ್ಮಾ ಪ�ಲಿೋಸ್ ಫ�ೋಸ್ಮಾ ನ ಒಬಬಿ ತನ್ಖೆದ್ರ, ಒಂದು ಐರಿಷ್ ರೆೊೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ 
ನನ್ ನ ರೆೊಚುಚು ತೆೊಟಿಟಿಯಲಿಲಿ ಸ್ಕ್್ಕದ ಸುಮ್ರು 796 ಮಕ್ಕಳ ಮೊಳಗಳ ಮೋಲಿದದಾ ಗುರುತುಗಳು ಅವರು 
ಮತ್ಚರಣೆಯ ಸಂಸ್್ಕರದ ಪರಾಕ್ರವ್ಗಿ ಕೊಲಲಿಲ್ಟಿಟಿದದಾರು ಎಂಬುದನುನೆ ಸೊಚಿಸ್ದವು ಎಂದು ಐವರು 
ನ್ಯಾಯ್ಧಿೋಶರು ಮತುತು 27 ಜೊರಿ ಸದಸಯಾರ ಮುಂದೆ ಸ್ಕ್ಷಿ ಹೋಳಿದರು. ಸ್ಮೊಹಕ ಗೆೊೋರಿಯಲಿಲಿದದಾ ಶಿಶುಗಳ 
ಶಿರಚೆ್ೋದನ್ ಮತುತು ಅಂಗಚೆ್ೋದನ್ಯು ಮತ್ಚರಣೆಯ ಪರಾಕ್ರದ ಕೊಲೆ ಅಥವ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಲಿಯ ಸ್ಮ್ನಯಾ 
ಚಿಹನೆಗಳನುನೆ ಹೊೋಲುತತುದೆ ಎಂದು ಫ�ರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಞರು ದೃಢಪಡಿಸ್ದದಾರು ಎಂದು ಆ ಸ್ಕ್ಷಿರ್ರ ಸ್ಕ್ಷಿ ಹೋಳಿದರು. 

ಒಂದು ಬಿಬಿಸ್ ಸ್ಕ್ಷಯಾಚಿತರಾ ಸೆ್ೋನ್ ನಲಿಲಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಮಾ ನಡಸ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಅಕರಾಮ ಮ್ರ್ಟದ ಐವತುತು-
ವಷಮಾಗಳ ಹಗರಣವನುನೆ ಬಹರಂಗಪಡಿಸ್ತು. 1990ರ ದಶಕದ ವರೆಗೆ 300,000ಕೊ್ಕ ಅಧಿಕ ಶಿಶುಗಳನುನೆ ಅವರ 
ಪ�ೋಷಕರಿಂದ ಕದಿಯಲ್ಗಿತುತು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಸತುತುಹೊೋಗಿದದಾರು ಮತುತು ಸ್ಮೊಹಕ ಗೆೊೋರಿಗಳಲಿಲಿ ಅವುಗಳನುನೆ 
ಹೊಳಲ್ಗಿತುತು ಎಂದು ತ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಹೋಳಲ್ಗಿತುತು. ಮಕ್ಕಳನುನೆ ದತುತು ಕೊಟುಟಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಮಾ $20 ಬಿಲಿಯನ್  
ಡ್ಲರ್ ಗಳನುನೆ ಸಂಪ್ದಿಸ್ತು ಎಂದು ಹೋಳಲ್ಗಿತುತು.

ಆಜೆಮಾಂಟಿೋನ್ ನ 1970ರ ಡಟಿಮಾ ವ್ರ್ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಮಲಿಟರಿ ಜಂಟದೆೊಂದಿಗೆ ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರ ಭೋಟಿಗಳ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ ತ್ನು ಹ್ಜರಿದುದಾದ್ಗಿ ಮತೆೊತುಬಬಿ ಸ್ಕ್ಷಿದ್ರ ಸ್ಕ್ಷಿ ಹೋಳಿದರು. ಸ್ಕ್ಷಿದ್ರರ ಪರಾಕ್ರ, ಕ್ಣೆಯ್ದ 
ರ್ಜಕ್ೋಯ ಕೈದಿಗಳ 30,000 ಮಕ್ಕಳನುನೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ಒಂದು ಕಚೆೋರಿಯು ನಡಸುತತುದದಾ ಒಂದು ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ೋಯ 
ಮಕ್ಕಳ ಶೊೋಷಣೆ ಗುಂಪಗೆ ಅಕರಾಮವ್ಗಿ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಲು ಪ�ೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ನ್ರವ್ದರು.

ಒಂದು ಎಬಿಸ್ ನೊಯಾಸ್ ವಿಶೋಷ್ಂಕ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಲಿಲಿ ದೆವವಾ ವ್ಸವ್ಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನ್ೋಡಿತು. “ಅಪಹರಿಸ್ದ 
ನವಜ್ತ ಶಿಶುಗಳನುನೆ ಮತ್ಚರಣೆಯ ಸಂಸ್್ಕರದ ಪರಾಕ್ರ ಕೊಂದು ಅವರ ರಕತುವನುನೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಲವ್ರು 
ಶತಮ್ನಗಳಿಂದ ಜೆಸುಯಾಟರ ಪಯ್ಮಾಲೆೊೋಚಿಸ್ದ ಯೊೋಜನ್ ಇತುತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯ್ಲಯಕ್ಕ ಪರಾಸುತುತ ಪಡಿಸಲ್ದ 
ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನ ರಹಸಯಾ ಆಕೈಮಾವ್ ಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್್ಕರುವ ದಸ್ತುವೆೋಜುಗಳು ಸ್ಷಟಿವ್ಗಿ ಸೊಚಿಸುತತುವೆ” ಎಂದು 
ಐಸ್ಎಲ್ ಸ್ಜೆ ನ್ಯಾಯ್ಲಯದ ಮುಖಯಾ ಪ್ರಾಸ್ಕೊಯಾಟರ್ ಐವರು ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ೋಯ ನ್ಯಾಯ್ಧಿೋಶರು ಮತುತು 27 
ಜೊರಿ ಸದಸಯಾರಿಗೆ ಹೋಳಿದರು. “ಅಮ್ಯಕರ ಜಿೋವಸತತುವಾದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತುಯನುನೆ ಗಳಿಸುವ, ಆ ಮೊಲಕ 
ರೆೊೋಮ್ ನಲಿಲಿ ಪ�ೋಪ್ ಪರಾಭುತವಾದ ರ್ಜಕ್ೋಯ ಸ್ಥೆರತೆಯನುನೆ ಖ್ತರಾಪಡಿಸುವ ತರುಚಿದ ಕಲ್ನ್ಯಿಂದ ಈ ಯೊೋಜನ್ 
ಹುಟಿಟಿತು. ಈ ಕ್ಯಮಾಗಳು ಕೋವಲ ಜನಹತೆಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ವೆ, ಮ್ತರಾವಲಲಿದೆ ಸವಾಭ್ವದಲಿಲಿ ವಯಾವಸ್ಥೆತವ್ಗಿಯೊ 
ಸ್ಂಸ್ಥೆಕವ್ಗಿಯೊ ಇವೆ. ಕನ್ಷ್ಠಪಕ್ಷ 1773 ರಿಂದಲ್ದರೊ, ಅವು ರೆೊೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಮಾ, ಜೆಸುಯಾಟರು 
ಮತುತು ಪರಾತಯೊಬಬಿ ಪ�ೋಪ್ ರಿಂದ ಮ್ಡಲ್ಟಿಟಿರುವಂತೆ ತೆೊೋರುತತುವೆ.”

ಐಸ್ಎಲ್ ಸ್ಜೆ ನ್ಯಾಯ್ಲಯದಲಿಲಿ ಬಹರಂಗವ್ದ ಸಂಭ್ವಯಾ ಅಪರ್ಧಗಳಲಿಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಇತರರನುನೆ ತನ್ಖೆ 
ಮ್ಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ನೊನುಕರಾಮ ಕೈಗೆೊಳಳುಲು ಒಂದು ಪರಾಗತಯಲಿಲಿರುವ ಮತುತು ಶ್ಶವಾತ ವಿಚ್ರಣೆಯನುನೆ 
ಸಂಯೊೋಜಿಸಲ್ಯಿತು. ಸೆಪಟಿಂಬರ್ 1, 2014 ರಂದು ಮಕ್ಕಳ ಅಕರಾಮ ಮ್ರ್ಟ ಮತುತು ಮತ್ಚರಣೆಯ ಸಂಸ್್ಕರದ 
ಪರಾಕ್ರ ಬಲಿಯ ಶ್ಶವಾತ ಆಯೊೋಗ ಎಂಬ ಹಸರಿನ ವಿಚ್ರಣೆ ಆರಂಭವ್ಗಲು ನ್ಯೊೋಜಿತವ್ಗಿತುತು. ಮತತುಷುಟಿ 
ದ್ವೆಗಳು ಬರುವ ನ್ರಿೋಕ್ಷೆಯಿತುತು. 

48 ಪರಾತಯಾಕ್ಷ ಸ್ಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೋಲೆ ಅತ್ಯಾಚ್ರವೆಸಗಿದ ದುಷ್ಕಮಮಾಗಳಂದು ಇವರನುನೆ ಗುರುತಸ್ದರು: ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ 
ಪ�ೋಪ್ ಗಳ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಮಾಗಲಿಯೊ, ಜ್ನ್ ಪ್ಲ್ II ಮತುತು ಜೆೊೋಸೆಫ್ ರ್ಟಿಜಿಂಗರ್; ಆಂಗಿಲಿಕನ್, ಕನಡದ 
ಯುನ್ೈಟೆಡ್ ಚರ್ಮಾ ಮತುತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಮಾ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳಲಿಲಿ ಕ್ಡಿಮಾನಲ್ ಗಳು ಮತುತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಜೆಸುಯಾಟ್ 
ಸುಪೋರಿಯರ್ ಜೆನರಲ್ ಅಡೊಲೆೊಫೊ ಪ್ಚ್ನ್; ಯುಕ ಯ ರ್ಣಿ ಎಲಿಜಬತ್ ಮತುತು ರ್ಜಕುಮ್ರ ಫಿಲಿಪ್, 

http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049647/BBC-documentary-exposes-50-year-scandal-baby-trafficking-Catholic-church-Spain.html
http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://abcnews.go.com/Travel/chief-exorcist-rev-gabriele-amorth-devil-vatican/story?id=10073040
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ಕ್ಯಾಂಟಬಮಾರಿಯ ಆಂಗಿಲಿಕನ್ ಆರ್ಮಾ ಬಿಷಪ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ವೆಲಿಬಿ ಮತುತು ಉಚಚುನ್ಯಾಯ್ಲಯದ ನ್ಯಾಯ್ಧಿೋಶ ಫುಲ್ ಪಡ್ಮಾ; 
ನ್ದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿ ನಲಿಲಿ: ಡರ್ ಮತುತು ಬಲಿಜಿಯನ್ ಕ್ಡಿಮಾನಲ್ ಗಳು ಮತುತು ಡರ್ ರ್ಜಕುಮ್ರ ಆಲಿಫೊ್ರಂಕ್ 
ಬನ್ಮಾ ಹಡ್ಮಾ, ಮಹ್ರ್ಜ ಹಂಡಿರಾಕ್, ಹ್ಲೆಂಡ್ ನ ಮಹ್ರ್ಣಿ ವಿಲೆಹೆಲಿ್ಮನರವರ ಗಂಡ, ಮಹ್ರ್ಣಿ ಬಿೋಟಿರಾಕ್ಸಿ, 
ಆಕಯ ತಂದೆ ಮತುತು ವೆೈಸರ್ಯ್, ರ್ಜಕುಮ್ರ ಯೊಹ್ನ್ ಫಿರಾಸೆೊ ಮತುತು ಆತನ ಹಂಡತ ಮೋಬಲ್ ವಿಸ್ ಸ್್ಮಟ್, 
ಮ್ಜಿ ಮಂತರಾಗಳು, ಡರ್ ಸೆೈನ್ಕ ಪಡಯ ಮುಖಯಾಸಥೆ ಮತುತು ರ್ಡ್ ವ್ನ್ ಸೆಟಿೋಟ್ ನ ಅಂಡರ್ ಸೆಕರಾಟರಿ, ಯುಎಸ್ ಎದ 
ಸ್ಐಎ ಸೆೋರಿದಂತೆ ಕನಡದ, ಆಸೆಟ್ೋಲಿಯದ, ಯುಕ ಮತುತು ಯುಎಸ್ ಗಳ ಮಲಿಟರಿ ಮತುತು ಸಕ್ಮಾರಗಳ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು, 
ಹ್ಗೊ ಯುಎಸ್, ಬಲಿಜಿಯಂ, ಹ್ಲೆಂಡ್, ಕನಡ, ಆಸೆಟ್ೋಲಿಯ, ಫ್ರಾನ್ಸಿ, ಐಲೆಮಾಂಡ್, ಯುಕ ಗಳ ಗಣಯಾ ಸಕ್ಮಾರಿ 
ಸಚಿವರು, ನ್ಯಾಯ್ಧಿೋಶರು, ರ್ಜಕ್ರಣಿಗಳು ಮತುತು ವ್ಯಾಪ್ರಿಗಳು.

ಪೋಪಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ಮಾಗಿಲಿಯೊ ಮತುತು ಇತರರ ಮೋಲೆ ಜುಲೆೈ 19, 2014 ರಂದು ದಸತುಗಿರಿ ವ್ರಂಟುಗಳನುನೆ 
ಹೊರಡಿಸಲ್ಯಿತು. ನ್ನ್ನೆಯ ಐಟಿಸ್ಸ್ಎಸ್ ಪರಾಸ್ ಬಿಡುಗಡಯ ಪರಾಕ್ರ, ನ್ಯಾಯ್ಲಯ ದ್ಖಲೆಗಳು ಸದಯಾಕ್ಕ ಸ್ೋಲ್ 
ಆಗಿ ಉಳಿಯುವವು. ಮೊದಲ ಐಸ್ಎಲ್ ಸ್ಜೆ ನ್ಯಾಯ್ಲಯವು ಕ್ಣೆಯ್ದ ಕನಡದ 50,000 ಸಥೆಳಿೋಯ ಮಕ್ಕಳನುನೆ 
ಗಣನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ನ್ಯಾಯ್ಲಯವು ಫಬರಾವರಿ 2013 ರಲಿಲಿ ಅಂತಯಾಗೆೊಂಡಿತು, ಮಹ್ರ್ಣಿ ಎಲಿಜಬತ್ 
ಸೆೋರಿದಂತೆ 40 ಜ್ಗತಕ ಗಣಯಾರಿಗೆ ಅಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂದು ತೋಪುಮಾ ನ್ೋಡಿತು.

50,000 ಸಥೆಳಿೋಯ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕನಡದ ಮತುತು ಮುಖಯಾವ್ಗಿ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸ್ವಾಮಯಾದ ವಸತ ಶ್ಲೆಗಳಿಂದ 
ಕ್ಣೆಯ್ದರು. ಕನಡದ್ದಯಾಂತ ಆ 80 ಸಥೆಳಿೋಯ ವಸತ ಶ್ಲೆಗಳ ಪೈಕ್ ಕಲವು ಶ್ಲೆಗಳಲಿಲಿ 34 ಕೊ್ಕ ಹಚುಚು ಮಕ್ಕಳ 
ಸ್ಮೊಹಕ ಗೆೊೋರಿ ತ್ಣಗಳನುನೆ ಗುರುತಸಲ್ಗಿದೆ. 2008ರಿಂದ ಮಹ್ರ್ಣಿ ಎಲಿಜಬತ್ ಮತುತು ಕನಡ ಸಕ್ಮಾರಗಳು 
ಉತ್ಖನನಕ್್ಕಗಿ ಐಟಿಸ್ಸ್ಎಸ್ ನ ಕೊೋರಿಕಗಳನುನೆ ನ್ರಂತರವ್ಗಿ ನ್ರ್ಕರಿಸ್ದ್ದಾರೆ.

ಸಂಭ್ವಯಾ ಕ್ರಣ ಆಶಚುಯಮಾಕರವ್ಗಿರಲಿಲಲಿ. ಮಹ್ರ್ಣಿ ಎಲಿಜಬತ್ ಮತುತು ರ್ಜಕುಮ್ರ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರನುನೆ, 
ಅಕೊಟಿೋಬರ್ 10, 1964ರಂದು ಬಿರಾಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯ್ದ ಕ್ಮ್ ಲೊಪ್ಸಿ ವಸತ ಶ್ಲೆಯಿಂದ ಹತುತು ಸಥೆಳಿೋಯ 
ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಣೆಯ್ಗುವಿಕಯಲಿಲಿ ಅಪರ್ಧಿಗಳಂದು ತೋಮ್ಮಾನ್ಸಲ್ಗಿತುತು. ಅಂದಿನ್ಂದ ಪ�ೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನುನೆ 
ನ್ೊೋಡಿಲಲಿ. ದ್ವೆಯು ಪ�ೋಪ್ ರ್ಟಿಜಿಂಗರ್ ಅವರ ರ್ಜಿನ್ಮಯಲಿಲಿ ಪರಿಣಮಸ್ದಂತೆ ಕೊಡ ತೆೊೋರುತತುದೆ. ಆ 
ಮೊಕದದಾಮಗಳಿಂದ ಪುರ್ವೆಗಳನುನೆ ಕವಿನ್ ಆನ್ಟ್ ಅವರ “ಹಡನ್ ನ್ೊೋ ಲ್ಂಗರ್” ನಲಿಲಿ ಕ್ಣಬಹುದ್ಗಿತುತು.

ಐಸ್ಎಲ್ ಸ್ಜೆ ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ೋಯ ನ್ಯಾಯ್ಲಯವು 13 ದೆೋಶಗಳಲಿಲಿ 450ಕೊ್ಕ ಅಧಿಕ ಸ್ಮ್ನಯಾ ಕ್ನೊನು 
ಶ್ಂತ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳನುನೆ ಹೊಂದಿದುದಾ, 51 ಸಥೆಳಿೋಯ ಚ್ಟಮಾಡ್ಮಾ ಗುಂಪುಗಳು ಕ್ಯ್ಮಾಚರಣೆಯಲಿಲಿವೆ. ಅಜಿಮಾ 
ಸಲಿಲಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಮ್ನಯಾ ಕ್ನೊನು ಗುಂಪುಗಳಿರ್ಗಿ ಸಂಯೊೋಜನ್ ಫಂಡ್ ಗಳು ಲಭಯಾವಿವೆ. ಐಟಿಸ್ಸ್ಎಸ್ 
ಅನುನೆ, ಬರಾಸೆಲ್ಸಿ ನಲಿಲಿನ ಐಸ್ಎಲ್ ಸ್ಜೆ ನ್ಯಾಯ್ಲಯವನುನೆ, ಅದರ ಸಥೆಳಿೋಯ ಅಂಗಸಂಸೆಥೆಗಳನುನೆ ಸಂಪಕ್ಮಾಸಲು, 
ಅಥವ್ ಸವಾಯಂಸೆೋವಕರ್ಗಲು, ಇಮೋಲ್ ಮ್ಡಿ ಅಥವ್ ಕರೆ ಮ್ಡಿ: itccscentral@gmail.com, 
hiddenfromhistory1@gmail.com, 386-323-5774 (ಯುಎಸ್ ಎ) ಅಥವ್ 250-591-4573 (ಕನಡ).

ಲೆೋಖಕರ ಕುರಿತು 

ಜೊಡಿ ಬಯಿಂಗಟಿನ್, MSW, LCSW, ನ್ವೃತತು, “ಟೆವಾಂಟಿ ಟು ಫೋಸಸ್: ಇನ್ಸಿೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿ ಟ್ರಾಡಿಮಾನರಿ ಲೆೈಫ್ ಆಫ್ ಜೆನ್ 
ಹಲ್ ಆಂಡ್ ಹರ್ ಟೆವಾಂಟಿ ಟು ಮಲಿಟಿಪಲ್ ಪಸಮಾನ್ಲಿಟಿೋಸ್” (www.22faces.com) ನ ಲೆೋಖಕ್, ಒಬಬಿ ನ್ವೃತತು 
ತೆರಪಸ್ಟಿ, ಸ್ವಮಾಜನ್ಕ ಭ್ಷಣರ್ತಮಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟಿ ಮತುತು ತನ್ಖ್ತ್ಮಕ ಪತರಾಕತೆಮಾಯ್ಗಿದುದಾ, ಅಂತ್ರ್ಷಿಟ್ೋಯ 
ಮಕ್ಕಳ ಶೊೋಷಣ್ ಗುಂಪುಗಳ ಕುರಿತ್ದ ಆಕಯ ಲೆೋಖನಗಳನುನೆ ನೊರ್ರು ಬ್ಲಿಗ್ ಗಳು ಮತುತು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗಳಲಿಲಿ 
ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಆಲಬಿರಟ್ ಮ್ನಸ್ಕ ಆರೆೊೋಗಯಾದ ಮ್ಜಿ ಮೋಲಿವಾಚ್ರಕ್ ಮತುತು ಪ�ರಾವೆ� ಕುಟುಂಬ ಸಲಹ್ 
ಕೋಂದರಾದ ನ್ದೆೋಮಾಶಕ್ಯ್ಗಿರುವ ಇವರು ಚೆೈಲ್ಡ್ ಅಬೊಯಾಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಂಡ್ ಸ್್ೋಕಸ್ಮಾ ಬೊಯಾರೆೊ ದ ಸ್ಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 
(www.ChildAbuseRecovery.com). ನ್ಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಕ್ಕಳನುನೆ ದುರುಪಯೊೋಗಪಡಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಸಮ್ಚ್ರ ಟಿಪ್ ಗಳು ಇದದಾಲಿಲಿ, ದಯವಿಟುಟಿ Judyinfo@22faces.com ಗೆ ಇಮೋಲ್ ಮ್ಡಿ. ಸ್ಐಎ ಯ ಮಕ್ಕಳ 
ಮನಸುಸಿ ನ್ಯಂತರಾಣದ ತನ್ಖೆರ್ಗಿ ಕ್ಂಗೆರಾಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಹವ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಹ್ಕಲು ನ್ಮ್ಮನುನೆ ಆಮಂತರಾಸಲ್ಗುತತುದೆ, 
ಇಲಿಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಡಿ: http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-request-investigation-
cia-mind-control-of-children
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