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 Лидер партије Брегзит Најџел Фараж исмејао је војводу и војвоткињу од Сасекса због
њихових кампања о „ирелевантној“ друштвеној правди и заштити околине, а истовремено
се окомио и на принца Чарлса и покојну краљицу Елизабету, „краљицу мајку“, називајући
је „претерано гојазним пушачем који пали цигарету за цигаретом и пије џин“.

  

  Фараж је у свом говору на десничарској политичкој конференцији у Сиднеју – на којем
су новинари били забрањени – изнео своје погледе на излазак Велике Британије из
Европске уније, медијску пристрасност и Уједињене нације, али је најжешће осуде
„сачувао“ за чланове британске краљевске породице, укључујући принца Чарлса и
Харија, те „краљицу мајку“.   

Фараж је само за краљицу Елизабету II имао речи хвале

  

Међутим, Фараж се окомио и на краљичину мајку.

  

- Она је невероватна, инспиративна жена коју смо проклето срећни што имамо – рекао је
он, али се потом окомио на њеног сина, унука и мајку.

  

- Кад је реч о њеном сину, “дечку” Чарлију и климатским променама, о боже… Њена
мајка, њено краљевско височанство краљица мајка је била претерано гојазна, пушила је
цигарету за цигаретом и пила џин и живела је 101 годину. Све што могу рећи је да је
дечко Чарли сада у својим 70-тим… нек нам дуго, дуго живи краљица – рекао је Фараж.

  

 1 / 2



Најџел Фараж на конференцији у Сиднеју исмејао принца Чарлса и принца Харија
уторак, 13 август 2019 15:52

Он је касније, говорећи о женама које не рађају децу због климатских промена,
прокоментарисао одлуку принца Харија и његове супруге Меган Маркл да имају само
двоје деце из истих разлога.

  

- Па, ако желим да краљица поживи довољно дуго да спречи дечка Чарлија да постане
краљ, онда желим да дечко Чарли поживи још дуже, а Вилијам да живи вечно како би
спречио Харија да постане краљ! – изјавио је Фараж.

  

Од свих чланова британске краљевске породице Фараж сада најмање воли принца
Харија и Меган Маркл

  

- Застрашујуће! – наставио је он.

  

– Некад је био Хари, тај млади, храбри, жестоки мушкарац који је упадао у невоље,
појављивао се на забавама неприкладно обучен, пио превише и стално правио неку
фрку. Потом је био храбри британски официр који је одрадио свој део у Авганистану.
Био је најпопуларнија краљевска личност млађе генерације, какву нисмо имали 100
година. А онда је упознао Меган Маркл и све је пало у пропаст – закључио је Фараж,
пренео је “Гардијан”.

  

Лидер партије Брегзит је оценио да сви игноришу прави проблем Земље, а то је
пренасељеност, и да је стога “небитно да ли ће принц Хари имати двоје деце кад сада
има 2,6 милиона Кинеза и Индијаца” на планети. Он је такође рекао да су “зелени
преузели његову земљу” и да је бивши аустралијски премијер Малколм Турнбул “змија”.

  

Фараж је свој говор одржао у суботу у Сиднеју, пред око 500 људи, где је представљен
као “заиста могући” следећи британски премијер, иако није члан парламента и за собом
има четири неуспешна електорна покушаја.

  

(Блиц)
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