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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

 
  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١١ اپريل ٠٤
 سال نباشد ١٤ از  كه بايد دختری كه سنش بيشتراندبراين عقيده , قبيله ای در تايلند كه بت پرست ھستند 

كه زيبا و مجرد و باكره باشد را در يكی از روزھای سال برای خدای شان قربانی كنند به خاطر امنيت و با شرط اين

  . از بيماريھا و غيره ءحفظ حيات خود و ديگران و شفا

لعنت برھر نوع 

   ... جاھليت
  

  : ادای مراسم قربانی به الھهۀو اما طريق

  قت درويشان يا زاھدان روحانيشان دختر را بهشوند و آنو ھمه مردم قبيله جلو معبد شان جمع می

 و بر روی يك ميز چوبی در مقابل چشمان ھمه مردم ميخوابانند و بيرون می کنندآنجا آورده و لباسھايش را در 

بعد او را غسل داده و پاك ساخته آنگاه بر حسب اعتقاداتشان او را سر بريده ذبح ميكنند و خونش را در ظرفی 

  اھالی مينوشانندريخته به تمام 

  

 تاپوسيده و فاسد شود تا دپس از آشاميدن خون دختر قربانی جسد بی جانش را ھمانجا جلوی معبد ترك ميكنن

 زمانيكه نوبت قربانی سال بعد فرا رسد
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  : وحشيانهمراسماين ی از و عكسھائ
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 را مجبوربه لندي دولت تامي بتوانی جھانۀن جامع با آگاه کردديشا. بپردازيد ليمي انياو نشر به فوروارد کردن اً لطف
  .مي باشی نجات دھنده دختر بعدديئايب. مي کنانهي رسم وحشني از ایريجلوگ

  
  

  :يادداشت

اين ايميل را گرفتيم، نخست نمی خواستيم آنرا به نشر برسانيم، زيرا ھمانطوريکه بار ھا اتفاق افتاده برخی وقتی 

واقعيت ھا آن قدر تلخ و درد انگيز است که انسان نمی خواھد آنرا قبول نمايد، بر ھمين مبنا آرزو می کرديم که اين 

ات بنمايد اما وقتی از طرق ديگر نيز صحت گزارش عکسھا شوخی بی مزه ای باشد که فردی خواسته با مطبوع

سخن برانيم؛  اداوارتثبيت شد، می خواستيم در آن باره صفحات زيادی را پر نموده از قباحت قربانی انسان در تمام 

گرديده، صرف به يکی دو جمله اکتفاء می نمائيم، باشد آنھائی که می خواھند آن مانع از انجام ھا مگر حجم کار 

  " حريف نکته دانی که سخن نگفته داندکجاست: "د که در مورد شان گفته اندن باشھائیند، ھمانبفھم

بوم می توانند فقط در تارکی زندگانی نمايند، براين به مانند در اين اواخر يک عده از اجاره داران دين و آنھائی که 

قيده ای آنقدر احترام ندارند که از حيطۀ انتقاد ر برخی از ھمکاران قلمی پورتال که با صراحت گفته اند، به ھيچ عنظ

شان خارج گردد، خرده گرفته با دريوزه گری کوشيده اند برای خويش اعوان و انصاری از طيف خود دست و پا 

  .نمايند

  :به ھمين منظور ما اين گزارش و عکسھای آن را به اين سالوسان معتقد نشان داده و از آنھا می پرسيم

در چوکات اعتقادات مذھبی صورت می گيرد، آيا حاضراند آن را ھمان طور بدون انتقاد بپذيرند در اين جنايت ھم 

  حاليکه قربانی يک تن از جگر گوشه ھای خودشان باشد؟

 AA-AAاداره پورتال                                                        


