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 ویدیلباس در لندن شکار کمره شد + و یداریخر انیعبدهللا عبدهللا در جر
 

لباس  یهامغازه نیتر از گران یکیخانواده اش از  یافغانستان همراه با اعضا هییاجرا سیکه رئ شودیم دهید ویدیدر و
 .شوندیم رونیدر دست دارند، ب طهیچند خر کهیدر لندن در حال

افغانستان روز  هییعبدهللا عبدهللا، رئیس اجرا اینشر شده که گو ییویدیو یاجتماع یهادر شبکه ک،یگزارش اسپوتن به
 .دکننیم یداریخانواده اش لباس خر یدر لندن همراه با اعضا یروز باران کیجون( در  ۱۰دوشنبه )

 

https://www.facebook.com/avapress/videos/2230321827082666/ 
 

ز ( که یکی اValentinoاش از مغازه والینتینو )شود که رئیس اجراییه و خانوادهدر ویدیو دیده می
گانه این  یک جاکت بچه شوند. طور مثال، قیمتباشد، بیرون می قیمت لباس می های برند گرانمغازه
دالر امریکایی  ۸۴۵دالر امریکایی است. همچنان یک جوره کرمچ در این مغازه به قیمت  ۱۳۹۵برند 

 رسد. فروش میبه
 

زه دیگر برند جهانی را در دست شود که عبدهللا عبدهللا یک خریطه مغادر ویدیو همچنان دیده می
(. پس از پیدا نمودن و باز نمودن سایت این مغازه دریافتیم که کاالهای ZILLIمغازه زیلی ) — دارد

پوند  ۳۱۲۵های غیرقابل تصور دارند، مثالً یک کرتی چرمی مردانه این برند ساخت این برند نیز قیمت
 دالر( قیمت دارد. ۸۰۰)حدود  پوند ۶۳۳دالر( و یک پیراهن مردانه  ۴۰۰۰)حدود 

 
های داخلی و خارجی بوده  این در حالیست که سبک پوشش عبدهللا عبدهللا بارها سوژه خبری رسانه

است. به باور شماری از منتقدین این سبک پوشش رئیس اجراییه افغانستان، برای دومین فرد کشوری که 
جامعه ترین کارهای حکومت نیاز به کمک مالی خارجی دارد و "دستش به جیب جهت پیشبرد اساسی

وزیران کشورهای قدرتمند جهانی لباس جهانی" است، الزم نیست به سویه روسای جمهور و نخست
 بپوشد.
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