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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیل بدوش نومتن و شک تیلوومسئ

 2019 جون 11                               سپوتنیک
 

 میکر نیکرام الد یبرو فایجالب خالده پوپل پس از حکم ف لعملا عکس

 
 

خالده پوپلزی مدیر سابق تیم ملی فوتبال افغانستان پس از محرومیت و جریمه نقدی کرام الدین کریم 
 .نشان دادعکس العمل توسط فیفا در صفحه فیس بوکش به این موضوع 

افغانستان و  یارنوالڅبه گزارش اسپوتنیک، خالده پوپلزی با شکایت رسمی از کرام الدین کریم در 
ه رئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان را به آزار و اذیت جنسی بروی فیفا مدعی اصلی بود ک

 .دختران فوتبالیست متهم کرد
خانم پوپل که در طی این مدت با قبول فشارهای فراوان در انتظار حکم فیفا بود، پس از انتشار خبر 

وی با این پست در رسمی فیفا مبنی بر محرومیت مادام العمر آقای کریم و جریمه یک میلیون دالری 
 :نشان دادعکس العمل صفحه فیس بوکش به این قضیه 

 میخود را بلند کرد یصدا کهیدست آورد بزرگ کشور قهرمان و مجاهد پرور. زمان کیهم  نیا
 یها یمیو هم ت کانیاز نزد یحت کندیکار م نیا قومیتبخاطر شهرت ، مقام، پول ، و  گفتنیم یهمگ

از صحنه فوتبال بر کنار  شیهم یرا برا میکر نیکرام الد ستیکه بچه خاله من ن فایخودم. حاال ف
هم پرداخت کند. حال خواست من از اشخاص که طرفدار  نیسنگ یلیخ مهیجر دیضمن بادر  کردند

از فساد دست به  تیحما یبرا زندیم ادیداد فر یکه ه یمدن نیبا جمع از فعال کردندیرا م نیکرام الد
 را پرداخت کنند. مهیدست هم داده پول جر

شروع کار است و قدم اول. ما باهم  نیا ستادنیا ماکردند و کنار  تیزن مرد که حما یزنده باد هر چ 
  .میتوانیم

خود را نشان  ی#زنده باد دختران شجاع و قهرمان که از پشت پرده بنابر مشکالت نتوانستند چهره ا
با خبر بود و هنوز  هیخود را بلند کردند. #شرم باد با اون عده بد بخت که از همه قض یبدهند و صدا

 .زنندیاز فساد کرد و حاال بنام مدافع حقوق زن هر طرف چکر م تیحماهم 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2535532793197385&set=a.122875137796508&type=3&ei

-d=ARA7ok7GjtnA
ph8koX6KFKs4bI_RPOLWK_D2wqWD6TIhxCGErFw0JYaL4yZrJABMAkEI9rJC7DsCFB2 
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