Kamala Harris: người mà dân Mỹ đang cần? (phần 1)

Nếu liên danh Biden-Harris thắng cử, thì với tình trạng nghễng ngãng của Biden,
Kamala Harris sẽ sớm trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
Bài viết dưới đây giúp ta hiểu rõ hơn về bà ta, được chia làm 2 phần.
ƯCV PTT Kamala Harris có liên hệ với Cộng sản, tại sao không ai (ngoại trừ TT
Trump) nói ra? (phần 1)
Trên Fox Business Network’s “Mornings with Maria” vào ngày 8 tháng 10, Tổng
thống Donald Trump đã mô tả ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Kamala
Harris (D-Calif.) là một “người cộng sản; cô ấy đã rời khỏi Bernie(Sanders)! ” Tổng
thống tiếp tục trích dẫn quan điểm của Thượng nghị sĩ Harris, thực sự thậm chí còn
cực đoan hơn các thượng nghị sĩ Bernie Sanders ’(I-Vt.), hoặc Elizabeth Warren’s
(D-Mass.).
Nhưng có 6 bằng chứng thuyết phục hơn để chỉ ra rằng, vâng, Kamala Harris đích
thực là Cộng sản.
1/ Cha mẹ cánh tả
Cha mẹ của Harris, mẹ cô là Shyamala Gopalan, một nhà nghiên cứu ung thư người
Ấn Độ và Donald Harris, một nhà kinh tế học người Jamaica, đều là những người
cánh tả cứng rắn.
Vào đầu những năm 1960, cặp đôi này hoạt động trong Hiệp hội người Mỹ gốc Phi
có trụ sở tại Berkeley.
Theo một cựu thành viên, Aubrey LaBrie, “Fidel Castro và Che Guevara là những
anh hùng của một số chúng tôi. … Chúng tôi nói về người Hồi giáo da đen, các phong
trào giải phóng đang diễn ra ở châu Phi, mọi thứ. ”
Thủ lĩnh của nhóm, Donald Warden, đã cố vấn cho hai thành viên trẻ tuổi của Hiệp
hội người Mỹ gốc Phi là Huey Newton và Bobby Seale, những người sẽ thành lập

đảng Black Panther vào năm 1966. The Panthers theo triết lý Maoist và ủng hộ Trung
Quốc cộng sản. Họ đóng vai trò là hình mẫu cho phong trào Black Lives Matter ngày
nay.
Nhiều năm sau, Warden (lúc đó được gọi là Khalid al-Mansour) đóng một vai trò
trong việc giúp Barack Obama vào được Trường Luật Harvard.
Năm 1975, Donald Harris được tuyển dụng vào khoa kinh tế Đại học Stanford với tư
cách là một nhà Marxist công khai.
2/ Bạn trai ủng hộ cộng sản
Sau khi tham dự vào hội sinh viên cấp tiến tại Đại học Howard, Kamala Harris trở
lại Bay Area để bắt đầu sự nghiệp pháp lý của mình. Harris, 30 tuổi, đã làm dư luận
chướng mắt khi cặp kè với Willie Brown, 60 tuổi, một đảng viên hàng đầu của đảng
Dân chủ California, sắp trở thành thị trưởng của San Francisco.
Brown đã giúp đỡ sự nghiệp của Harris và đưa cô vào một số vị trí trong hội đồng
quản trị, và nhận lương khoảng 400,000 đô la trong 5 năm, theo San Francisco
Weekly.
Brown là một cảm tình viên cộng sản lâu năm. Lần đầu tiên ông được bầu vào văn
phòng công quyền với sự giúp đỡ của cánh thanh niên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ. Ông
được Tiến sĩ Carlton Goodlett, chủ một tờ báo cộng sản, từng được chính phủ Liên
Xô cũ trao tặng Giải thưởng Lenin.
Vài năm sau mối tình với Harris, Brown vẫn công khai tài trợ cho các hoạt động gây
quỹ của Đảng Cộng sản ở Vùng Vịnh khi giữ chức thị trưởng San Francisco.
Ngày nay, Brown được nhiều người coi là một trong những người bạn tốt nhất của
Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Vùng Vịnh.
3/ Người được Kamala Harris đỡ đầu thân thiết với cộng sản
Trong khi làm luật sư quận San Francisco, Harris đã cố vấn cho một nhà hoạt động
trẻ ở San Francisco tên là Lateefah Simon. Sau khi thuê cô ấy và giúp Simon học đại
học, Harris đã giới thiệu người bạn trẻ của mình với nhiều người có quyền thế tại San
Franciscans. Ngày nay, Simon là chủ tịch của Tổ chức Akonadi cánh tả và là chủ tịch
hội đồng quản trị Vận tải nhanh Vùng Vịnh (BART).
Khi Harris gặp Simon lần đầu tiên, người phụ nữ trẻ đang phục vụ trong ban giám
đốc của Trung tâm Trao quyền cho Thanh niên có trụ sở tại Oakland. Mọi thành viên
khác trong hội đồng quản trị — Harmony Goldberg, Adam Gold, Cindy Wiesner và
sau nầy, Obama Green Jobs Czar Van Jones — đều là thành viên của nhóm cộng sản
Maoist "Cùng nhau tổ chức một Phong trào Cách mạng"(Standing Together to
Organize a Revolutionary Movement)(STORM).
Gold ngày nay là một thành viên của LeftRoots, một nhóm liên kết với nhóm
Liberation Road, ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc.

Simon là bạn thân của một thành viên LeftRoots khác, người sáng lập Black Lives
Matter, Alicia Garza.
Harris công khai ủng hộ Black Lives Matter và vẫn thân thiết với Simon và Garza.
Đổi lại, Garza là bạn lâu năm và là cộng sự của đồng chí Alex Tom của LeftRoots một người có quan hệ mật thiết với Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc và Lãnh sự quán
Trung Quốc ở San Francisco.
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Kamala Harris: người mà dân Mỹ đang cần? (phần 2)

ƯCV PTT Kamala Harris có liên hệ với Cộng sản, tại sao không ai (ngoại trừ TT
Trump) nói ra?
4/ Nhà tài trợ tài chính trực thuộc cộng sản
Maya Harris, chị gái của Harris là một nhà hoạt động sinh viên tại Đại học Stanford.
Cô là bạn của Steve Phillips, một trong những người theo chủ nghĩa Mác-Lênin hàng
đầu trong trường và là thành viên lâu năm của nhóm Liên đoàn Đấu tranh Cách
mạng ủng hộ Trung Quốc.
Theo blog "Chính trị tình báo" của Phillips:
“Đầu tiên, hãy để tôi nói rõ rằng tôi đi ra khỏi Cánh tả. Tôi đã học Marx, Mao và
Lenin. Ở trường đại học, tôi đã tổ chức các nỗ lực đoàn kết cho các cuộc đấu tranh tự

do ở Nam Phi và Nicaragua, và tôi trò chuyện với những người tự coi mình là cộng
sản và nhà cách mạng…, và tôi đã thực hiện bài nghiên cứu của mình về Đảng Black
Panther. ”
Sau khi rời Stanford vào đầu những năm 1990, Phillips đã hướng dẫn nhiều đồng chí
của mình vào đảng Dân chủ. Anh ta cũng kết hôn với gia đình tỷ phú Sandler, điều
này giúp nhà cách mạng trẻ tuổi có được ảnh hưởng chính trị đáng kể.
Tiền của Sandler đã tài trợ cho Trung tâm Tiến bộ Mỹ, ProPublica, và nhiều ứng cử
viên và các sáng kiến   bỏ phiếu trên khắp đất nước. Năm 2008, Phillips đã chi 10
triệu đô la thông qua PowerPAC-plus của mình cho các đợt đăng ký cử tri ở các bang
miền Nam và miền Tây Nam Bộ, giúp người bạn của ông là Barack Obama vượt qua
Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.
Vào năm 2013, Phillips đã giúp bầu người bạn cũ ở Stanford của mình là Cory
Booker vào Thượng viện Hoa Kỳ từ New Jersey. Vào năm 2018, ông gần như đưa
người bảo vệ của mình là Stacey Abrams và Andrew Gillum lần lượt trở thành thống
đốc của Georgia và Florida.
Phillips là bạn của gia đình Harris và giúp chồng của Maya Harris là Tony West trở
thành phó bộ trưởng bộ Tư Pháp trong chính quyền Obama. Ông cũng là nhà tài trợ
chính cho sự nghiệp chính trị của Kamala Harris.
Năm 2003, Phillips giúp Harris thắng cử, làm luật sư quận San Francisco. Trớ trêu
thay, cô ấy đã đánh bại đương nhiệm Terence Hallinan, người là một người cộng sản
trẻ tuổi đã giúp Willie Brown giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên của mình.
Phillips ’PowerPAC-plus đã giúp Harris thắng cử, làm bộ trưởng bộ Tư Pháp
California vào năm 2010 và sau đó vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2016.
5/ Chánh văn phòng thân Cộng sản
Vào đầu những năm 2000, giám đốc hiện tại của Harris là Karine Jean-Pierre đang
hoạt động với Mạng lưới hỗ trợ Haiti có trụ sở tại New York. Tổ chức này đã hợp tác
chặt chẽ với Đảng Thế giới Công nhân ủng hộ Trung Quốc / Triều Tiên và ủng hộ
Jean-Bertrand Aristide, cựu tổng thống cực tả của Haiti và thời điểm Lavalas cấp tiến
của ông.
Vào tháng 4 năm 2004, tại Nhà hát Whitman ở Đại học Brooklyn, 2.000 người đã tụ
tập để nghe một chương trình có tựa đề “Một buổi tối với những người bạn của Haiti:
Sự thật đằng sau cuộc đảo chính Haiti”.
Cuộc biểu tình do Jean-Pierre và Kim Ives thuộc Mạng lưới Hỗ trợ Haiti đồng chủ trì,
cùng với Pat Chin và Sara Flounders từ Đảng Thế giới Công nhân.
Tháng 5 năm 2004, Jean-Pierre tham gia một phái đoàn đến Haiti cùng với hai đồng
chí nổi tiếng của Đảng Thế giới Công nhân là Steve Gillis và LeiLani Dowell.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Jean-Pierre làm việc cho thành viên Hội đồng
Thành phố New York thân thiện với Trung Quốc James Sanders. Nhiệm vụ của cô như

một phần của chiến dịch tái tranh cử của ông ấy bao gồm làm việc với chi nhánh địa
phương của nhóm “tổ chức cộng đồng” rất mất uy tín ACORN.
6/ Người chồng thân cộng sản
Doug Emhoff, chồng của Harris làm việc cho công ty luật DLA Piper, “tự hào có gần
30 năm kinh nghiệm tại Trung Quốc và hơn 140 luật sư chuyên làm việc cho chi
nhánh‘ Dịch vụ Đầu tư Trung Quốc ’,” theo National Pulse.
National Pulse đăng tiếp:
“Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của DLA Piper’s China — đã nhận được
vô số giải thưởng danh giá từ Tạp chí Luật Kinh doanh Trung Quốc và Luật và Thực
tiễn Trung Quốc — công ty sử dụng một loạt các cựu quan chức Đảng Cộng sản
Trung Quốc.
“Ernest Yang, người từng là Trưởng bộ phận Tố tụng & Pháp lý của công ty và Đồng
Trưởng ban Trọng tài Quốc tế, đã được bổ nhiệm vào Hội nghị Hiệp thương Chính trị
Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) vào năm 2013. CPPCC đóng vai trò là ban cố vấn
hàng đầu cho Cộng sản Trung Quốc Đảng, và Yang được đề bạt vào Ban Thường vụ
của cơ quan vào năm 2019.
“Jessica Zhao, Cố vấn cấp cao, từng là Phó Tổng thư ký của Ủy ban Trọng tài
Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc (CIETAC), một cơ quan thuộc sở hữu
của chính phủ do Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập năm 1956. Nó được phát
triển dưới sự bảo trợ của Trung Quốc Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế, 'cơ
quan chính phủ tăng cường xúc tiến thương mại Trung Quốc.'
Một số nhân viên cấp cao khác của DLA Piper, cả công dân Trung Quốc và Hoa Kỳ,
đã phục vụ chế độ Trung Quốc. Emhoff đã nghỉ việc tại công ty vào tháng 8, The
American Law đưa tin.
Có ai bị thẩm tra lý lịch không?
Nếu Biden được bầu làm tổng thống, thì trong vòng một nốt nhạc, Harris sẽ trở thành
nữ tổng thống Hoa Kỳ.
Nếu Harris nộp đơn xin việc cấp trung trong Bộ Nông nghiệp, cô ấy gần như chắc
chắn sẽ trượt phần kiểm tra lý lịch an ninh. Cô ấy nợ toàn bộ sự nghiệp của mình cho
những người đồng tình hoặc những người hỗ trợ tích cực cho Đảng Cộng sản Trung
Quốc.
May mắn thay cho cô ấy (và có thể là thảm họa cho đất nước), những người giữ chức
vụ được bầu không phải tuân theo quy trình kiểm tra an ninh.
Tổng thống Trump đã nói rằng "Nếu Joe Biden đắc cử, Trung Quốc sẽ sở hữu nước
Mỹ."
Biden đã chọn người phó tổng thống lý tưởng để giúp Trung Quốc thực hiện điều nầy.
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