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 ۲۰۲۱ آگست  ۲۲  نبهش یک                                   خپلواکی    -استقالل   –  بی بی سی       
 تنظیم: م. نظام           

   

 عضو تیم روباتیک دختران افغانستان وارد قطر شدند۹
 ۲۰۲۱ست گآ ۲۱  -۱۴۰۰اسد   ۳۰

 

 

 . مریکا مدال نقره گرفت اباتیک و در مسابقات ر  ۲۰۱۷تیم روباتیک دختران افغانستان در سال  

 

 اند. عضو تیم روباتیک دختران افغانستان با خروج از این کشور وارد قطر شده  9

صادر کرد    ه دختر ویز  ۹پرواز این افراد با مساعدت دولت قطر صورت گرفته است. قطر برای این  

 برای خارج کردن آنها فرستاد.  طیاره و یک  

 مریکا مدال نقره شجاعت دریافت کرد.اباتیک و در مسابقات ر ۲۰۱۷این تیم در سال 

ساله آنها به دنبال بدتر شدن شرایط    ۲۵سال دارند و مربی    ۱۹تا    ۱۵خروج اعضای تیم که بین  

 امنیتی در کابل به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان صورت گرفت.

ای گفت آنها در    مریکا که مسئولیت این تیم را به عهده دارد، در بیانیهابنیاد شهروندان دیجیتال در  

 کرده بودند.  از قطر، تنها سه روز پیش از ورود طالبان به کابل درخواست کمک  ست گآ ۱۲

 سازد  باتیک دختران افغانستان دستگاه تنفس مصنوعی می وتیم ر  •

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52754401
file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 تیم روباتیک دختران افغانستان مدال نقره شجاعت گرفت  •

 پرداز افغان  راه پر خم و پیچ دختران رویا  •

با این تیم در تماس بودند. این   ۲۰۱۹دوحه، در سال  اعضای دولت قطر پس از میزبانی از تیم در  

 از شهر هرات، در غرب افغانستان هستند.  دختران اصالتا  

سی گفت: "هنگامی که ما  بی الیزابت شفر براون، عضو هیئت مدیره بنیاد شهروندان دیجیتال، به بی 

آنها بالفاصله شروع  شنیدیم کابل در حال سقوط است، با وزارت امور خارجه قطر تماس گرفتیم و  

 .  "کند   او گفت قطر "به خوبی" از این دختران "مراقبت می  برای خروج آنها کردند.  هبه صدور ویز

دخترانی که در حال حاضر در دوحه هستند ممکن است در قطر بمانند یا برای ادامه تحصیل به  

 کشور دیگری سفر کنند. 

در سراسر    پوهنتونداری کرد، اما گفت چندین  اگرچه الیزابت شفر براون از ارائه جزئیات خود 

 اند.  بورسیه تحصیلی به این دختران پیشنهاد داده  -از جمله برخی در ایاالت متحده  -جهان 

 تیم دختران افغانستان محور توجه در مسابقات روباتیک واشنگتن 

 او گفت: "ادامه تحصیل برای آنها مهم است." 

اعضای تیم فعلی و شماری از اعضای سابق به همراه تعدادی از معلمان  خانم شفر براون گفت سایر  

 کنند هنوز در افغانستان هستند."  و مربیان که برای این سازمان کار می 

همه شروع  زمان  از  افغانستان  دختران  روباتیک  تنفس    تیم  دستگاه  ساخت  روی  کرونا،  گیری 

 مصنوعی ارزان قیمت تمرکز کرده بود. 

روباتیک  از تیم دختران    کوچک  خبر متذکره که نجات گروپی  پلواکی:خ  -استقالل  تبصرۀ  

از کشور شان با خطر سقوط افغانستان به دست طالبان می باشد، نمونه ایست  افغانستان  

همه   جدید،  شرایط  با  زنان  و  دختران  بر  قیود  با  یقین  به  که  جوانانی  این  نجات  از 

 میگردید. آرزوهایشان نیست و نابود 

دختران و زنان افغانستان در بیست    سفانه پیشرفت و ارتقای سطح معارف و آموزشیمتأ

که قوس صعودی را پیموده است، با قوانین و مقررات سخت و قیودی که    خیر سال ا

ارتقاء و   دقیقا  تعمیل خواهد گشت، به افول مواجه میگردد.  بر اجتماع افغانی  شک بدون  

لکت نه تنها در قسمت معارف چشمگیر بوده، بلکه در ساحۀ  پیشرفت طبقۀ نسوان مم

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-40652653
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می  صنایع و تجارت و حتی زراعت و سپورت و امور اداری هم بینظیر و شگوفان  

اینکه طالبان وعدۀ حق تحصیل و کار را در مجموع تحت اصول شرعی و اسالمی    باشد.

امروزی نخواهد    وعده میدهند، حدود و قیود آن هرگز دیموکراتیک و مطابق به قوانین

. حال ببینیم که روز های تاریک حیات زن افغان چه نو آوری های منفی ای را در  بود

 هیهات! قبال خواهد داشت.
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