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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی ]برگرفته از سایت:[

 1393شهریور  28]تاریخ:[ 

 

 محروم از تحصیل بهائی: خدائی هست که هر لحظه با ماست دلنوشته کاوه کشاورز

دلنوشته کاوه کشاورز برای دوستانش که در صفحه شخصی اش قرار داده ، این بار محرومیت از تحصیل در میان  

 : دانش آموزان رشته کاردانی و به نوعی جدید که این بار به او گفته شده حتی کنکور نداده است

  !من کنکور دادم ؟؟؟یعنی چی !من با این پاسخ دارم کلنجار میرم کنکور کادانی رو اعالم کردن ازون موقعی که نتایج

االن فقط دارم جواب میگیرم که نه اصن با   !کرد یکی ازمسئولین آزمون هم هویت من رو چک و تایید !همه میدونن

  روزه دارم از اول ساعت 3  !!!فههممنمی  !!!! نداره و اصال اطالعاتی از تو وجود ،کسی کنکور نداده کد ملی تو

اگه نمی خواید راه بدید منو تو دانشگاه خوب   !مدام بوق اشغال نصیبم میشه کهمیگیرم تماس   اداری با سازمان سنجش

 یعنی اینهمه درس خوندن و استرس تا !واقعا بهم ریختم !یک پیغام مثل همین بهم بدید که وضعیتم مشخص شه !بگید

که باید یه جوری   فقط می دونم، ونم دقیقا واسه چی دارم مینویسممیدن !؟ بی پاسخی باید خالصه بشه همین االن همش تو

اینم باید بدونن که اگه درو ببندن از دیوار   !اونم با کمال احترام،  ازم نگرقته بودن حاال اینجوری حقم رو تا ،خالی بشم

ازین   خوش حالم خیلیمحروم بشم،  بهائی" من باید از تحصیل  مقدساگه به خاطر عقیده ام که اعتقاد به "دیانت  !میام

و ، اگه دوست ندارید که من تحصیل کنم !ی بعد ها و دینم بهم یاد داده که همیشه باید ترقی کنم تو همه !خیلی ،بابت

  تالشتون اینه که جلوی دوستان من گرفتید و تمام  رسانه ها رو برو میشید که چرا این حق رو از من و اینهمه با

 .نمیتونید  بهتون بدم که متاسفاته پیشرفت من و امثال من رو بگیرید باید این مژده رو

 !اگر دری بسته بشه دری دیگه حتما بازه هر کجا و، خدایی هست که هر لحظه با ماست

آرزوی اون   با ،ه ی حقیر بودهم طبق معمول دلنوشته های بند این ها ،براتون دعا میکنم که خداوند بهتون انصاف بده

که بیشتر به باعث شد  و همه ی این اتفاقات  ،تحصیل کنیم، کنار هم زندگی روزی که همه با هر عقیده و رنگی بتونیم

   .براش بجنگم مردمم فکر کنم و، کشورم

 " با خشت جان خویشچه اگر ، میسازمت وطندوباره  "م روه اممنون که خوندید دل نوشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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