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Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Trong khi Thống Đốc Florida, ông Ron DeSantis, và vợ là Bà Casey DeSantis, xăn
tay áo lo việc quyên góp cứu trợ dân chúng và thăm viếng các vùng bị bão tàn phá,
thì mợ Kamala Harris tuyên bố việc cứu trợ của chính quyền, dựa trên quan điểm
chủng tộc phù hợp với mợ Kamala, có nghĩa là da màu, nghèo thì được trước..

Thiệt tình tệ hại cho Hoa Kỳ với những kẻ lãnh đạo quá kém !

Thiệt hại nhân mạng lên đến ít nhất 109 nạn nhân..

Xin mời Quý Vị theo dõi những bản tin và bài viết để tường ..

Governor DeSantis and First Lady Casey DeSantis deliver update on Hurricane Ian
17 views
https://www.youtube.com/watch?v=JQHBwktV-hs&ab_channel=EENTU

********************************************

Hours After Hurricane Ian Hammers Florida – First Lady DeSantis Makes Star
Turn in Announcement on Fundraising
Adam Casalino

What’s Happening:
Hurricane Ian made its mark on the state of Florida. The governor will continue to
lead rescue efforts and assess the damage.
The historic storm left countless communities battered. But within hours, First Lady
Casey DeSantis was on hand with a stunning announcement.

From Daily Wire:
Florida first lady Casey DeSantis announced Thursday evening that within just a few
hours of activating the Florida Disaster Fund that more than $10 million has been
raised to support communities impacted by Hurricane Ian…
“These private sector contributions will be deployed quickly and effectively to meet
the immediate needs of those most impacted by the storm. We cannot thank people
enough for their generosity.”

In one day, the Florida Disaster Fund raised over $10 million to help people in need.
These donations came from Americans all across the country, as well as private
sector contributions.
(Proving, once again, how vital the private sector is in times of trouble.)

Organizations donated to the cause, including Walmart, the National Christian
Foundation, and the PGA Tour.

https://www.youtube.com/watch?v=JQHBwktV-hs&ab_channel=EENTU
https://thepatriotjournal.com/author/adamcasalino/


On top of this, the governor’s office was able to secure other support from private
companies. That includes truckloads of water, millions of pounds of ice, truck drivers
across the South, and constant deliveries of needed supplies.

DeSantis even got Uber to provide round-trip rides to residents fleeing to shelters.
This major out-pouring of support is in direct contrast to media outlets that tried to
use the historic storm to push politics.

Liberal outlets called out DeSantis, before the storm landed, questioning his ability to
address the crisis.
I guess those reporters will have to eat crow, as DeSantis and the first lady of Florida
continue to roll out incredible amounts of support.

Key Takeaways:
Florida first lady Casey DeSantis announced in one day, the Florida Disaster Fund
raised $10 million.
The money will go to helping communities recover after Hurricane Ian.
The governor has also enlisted the help of large companies, who are donating money
and services.

White House press secretary Karine Jean-Pierre walked back Vice President Kamala
Harris’ remark that President Joe Biden’s administration would account for “equity”
when distributing hurricane relief.
Harris said told the Democratic National Committee’s Women’s Leadership Forum
on Friday that the administration intends to “fight for equity” since Hurricane Ian
has impacted lower-income and communities of color the most. Jean-Pierre walked
back Harris’ remark after a reporter questioned her on the Republican backlash.
https://gopdailybrief.com/first-lady-casey-florida-hurricane-ian/

********************************************

First Lady of Florida Casey DeSantis visits Lee County
https://www.youtube.com/watch?v=exNUS1HLInw&ab_channel=NBC2News

********************************************
Bắt được Sleepy Joe xổ nho chùm với thị trưởng Ft. Myers, Florida: 'no on f***s
with a Biden'
(dịch đại: không thằng nào fu**s với Biden này …)

President Biden is caught swearing on hot mic as he tours Hurricane Ian wreckage
with Mayor of Ft. Myers: Puts on a united front with DeSantis after hurricane killed
at least 109
· The president was heard saying 'no on f***s with a Biden' during a hot mic
moment during his trip to Florida
· Joe Biden met face-to-face with Governor Ron DeSantis for the first time on
Wednesday
· The first ladies of the nation and Florida joined their husbands for the public
show of unity
· Meeting came after Biden surveyed by helicopter the damage left by the storm
in Fort Myers Beach, Florida

https://www.foxnews.com/politics/kamala-harris-dodges-question-asking-about-dispersing-hurricane-ian-relief-based-equity
https://gopdailybrief.com/first-lady-casey-florida-hurricane-ian/
https://www.youtube.com/watch?v=exNUS1HLInw&ab_channel=NBC2News


· Protesters in the deep red state of Florida were seen holding up their middle
fingers at Biden's helicopter
· Biden's remarks included praises for the GOP governor and a moment calling
DeSantis 'guv'
· Biden and DeSantis have spoken several times by phone to assess damage and
needs of the state and its residents in the carnage of Hurricane Ian – but Wednesday
was their first in-person meeting.

Katelyn Caralle (political Reporter) - Dailymail.com
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11284311/President-Biden-Gov-DeSantis-
set-feud-aside-look-hurricane-carnage-Fort-Myers.html

********************************************

Chính quyền Biden phân biệt đối xử trong việc cứu trợ nạn nhân bão lụt

Thứ Tư tuần qua, ngày 28/9/2022 bão Ian với sức gió 155 dặm một giờ đã đổ vào
Florida. Thống Đốc Florida Ron DeSantis nói “Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến
một trận bão khủng khiếp và lụt lội ghê gớm như vậy. Đây là trận bão kinh hoàng
nhất trong lịch sử 500 năm.”

Fort Myers, một thành phố du lịch nổi tiếng nơi có khí hậu ấm áp và bãi biển cát
trắng đã thu hút hàng triệu du khách tới đây nghỉ hè mỗi năm, sau khi bão Ian ập tới
đã bị san bằng, 90% nhà cửa, cơ sở thương mại bị đổ nát và chìm trong biển nước.

Bão Ian đã gây ra lụt lội khắp nơi, 47 người tử vong, hàng trăm ngàn người mất nhà
cửa, và hàng triệu cư dân Florida bỗng chốc bị trắng tay. Trong lúc tánh mạng
người dân còn bị đe dọa trong vùng bão lụt, cần được cấp cứu thì PTT Kamala
Harris, Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar, Dân Biểu Val Demings cũng như các cơ
quan truyền thông thiên tả ABC, CNN, MSNBC, . . . đã lớn tiếng chỉ trích đảng Cộng
Hòa, cho rằng bão lụt xảy ra là do đảng Cộng Hòa không ủng hộ chính sách biến đổi
khí hậu của Biden.

Chính sách bình đẳng chủng tộc của Biden
Trong chương trình truyền hình Women’s Leadership Forum của đảng Dân Chủ tại
thủ đô Washington vào Thứ Sáu ngày 30/9/2022, Kamala Harris đã tuyên bố “Chúng
tôi sẽ cứu trợ dựa trên bình đẳng vì không phải tất cả mọi người đều bắt đầu từ một
điểm giống nhau, người da màu có lợi tức thấp nhất và bị thiệt hại nhiều nhất nên
chúng tôi sẽ ưu tiên cứu trợ cộng đồng người da màu trước.”

Cô Christina Pushaw, Giám Đốc Ủy Ban Tranh Cử của Thống Đốc Ron DeSantis đã
mau chóng phản đối, Christina nói “Kamala Harris đã nói sai, lời phát biểu của bà
ta đã làm cho dân chúng hoang mang. Tất cả các nạn nhân, bất kể màu da, chủng tộc
sẽ được cơ quan FEMA sẵn sàng giúp đỡ.”

Cứu trợ bão lụt mà Phó Tổng Thống lại dựa trên yếu tố chủng tộc, điều này chứng tỏ
Kamala Harris là người phân biệt chủng tộc. Báo chí, twitter tràn ngập những lời chỉ
trích “Kamala Harris đã vi phạm luật về quyền dân sự và hàng tá luật chống kỳ thị,
bà ta có khùng không?” hoặc “Phát biểu của Kamala Harris không phải là phân biệt

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11284311/President-Biden-Gov-DeSantis-set-feud-aside-look-hurricane-carnage-Fort-Myers.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11284311/President-Biden-Gov-DeSantis-set-feud-aside-look-hurricane-carnage-Fort-Myers.html


chủng tộc sao? Đây là năm 2022 mà Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ lại là
những người phân biệt chủng tộc nhất thế giới.”

Trong ngày đầu nhậm chức Tổng Thống, Biden đã ký sắc lệnh đẩy mạnh việc tăng
cường bình đẳng chủng tộc, và chính quyền Biden đã đưa ra nhiều chương trình
nhằm thể hiện khái niệm công bằng chủng tộc nhưng thực tế thì trái ngược.

Thuyết chủng tộc CRT (Critical Race Theory) là nghiên cứu của một số giáo sư
trường luật đã dựa vào phân tích của chủ nghĩa Marxist và đưa ra kết luận “Người
da trắng đã tạo ra sự phân biệt chủng tộc có hệ thống để duy trì quyền tối thượng của
họ.”

Giáo Sư Brant Lee của trường Đại Học Luật Akron cho hay các học giả của thuyết
chủng tộc CRT có nhiều quan điểm khác nhau nhưng đa số đồng ý rằng phân biệt
chủng tộc vẫn thường xảy ra trong đời sống xã hội Hoa Kỳ, và họ chấp nhận cho CRT
là một môn học.

Từ cuối thập niên 1980 thuyết CRT được dạy tại một số trường đại học, môn học này
có tính nhiệm ý. Sau hơn 30 năm, ảnh hưởng của thuyết CRT vẫn không được lan
rộng, và khi Biden cầm quyền thì ông ta áp đặt CRT vào tất cả các lãnh vực trong hệ
thống chính quyền liên bang, quân đội và học đường từ mẫu giáo tới lớp 12.

Xí nghiệp tư cũng bị đòi hỏi huấn luyện thuyết chủng tộc CRT cho giới lãnh đạo. Mới
đây Tom Fitton, Chủ Tịch của tổ chức Justice Watch đã kiện Bộ Quốc Phòng vì các
sinh viên sĩ quan của Viện Đại Học Quân Sự West Point đã bị bắt buộc phải học hơn
600 trang tài liệu về thuyết chủng tộc CRT.

Cựu Phó Thống Đốc New York, Betsy McCaughey đã chỉ trích Biden là người áp đặt
phân biệt chủng tộc trên mọi thứ, từ nhà ở đến việc chăm sóc sức khỏe. Bà ta nói
“TT Joe Biden đang thúc đẩy việc bình đẳng chủng tộc, có nghĩa là chính phủ sẽ kỳ
thị đối với người da trắng để tạo cân bằng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa
người da trắng và người da đen.”

Bà McCaughey cũng nói tới trường hợp chính quyền Biden bắt buộc các bác sĩ có
hợp đồng nhận bảo hiểm Medicare phải phân loại bệnh nhân theo chủng tộc và
chứng minh có kế hoạch chống phân biệt chủng tộc, nếu không thi hành thì sẽ bị phạt
và Medicare trả tiền ít hơn.

Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Schmitt của tiểu bang Missouri đã phản đối đòi hỏi này, ông
ta nói “Chúng tôi sẽ tranh đấu cho các bác sĩ, họ không thể bị trừng phạt vì từ chối
chấp nhận thuyết chủng tộc CRT. Lý thuyết cực đoan phi lý này không có chỗ đứng
trong lãnh vực y tế.”

Vấn đề giao thông vận tải cũng được chính quyền Biden áp dụng theo tiêu chuẩn
“bình đẳng chủng tộc.” Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao Thông Pete
Buttigieg đã giải thích với các phóng viên: "Trong quá khứ đường cao ốc được xây
lên đã cô lập cộng đồng người da đen và một số cộng đồng thiểu số khác. Vì vậy
chính quyền đã dành 1 tỷ dollars cho chương trình “Nối kết cộng đồng” để xây
đường cao tốc mới giúp cộng đồng người da đen và thiểu số được nối kết với các
cộng đồng khác.”



Ngân quỹ 370 tỷ dollars cho năng lượng và biến đổi khi hậu cũng được trích ra 60 tỷ
dollars cho chương trình “Bình Đẳng Năng Lượng” dành cho những cộng đồng có
hoàn cảnh khó khăn. Chính quyền Biden còn đưa ra nhiều sáng kiến nhằm tăng
cường bình đẳng chủng tộc nhưng thực chất chỉ đào sâu thêm chia rẽ và kỳ thị.

Tổng Thống và Phó Tổng Thống chủ trương phân biệt chủng tộc?
Tiến sĩ Harold A. Black là người da đen được bầu làm Giáo Sư Danh Dự ngành tài
chánh của Đại Học Tennessee. Trong một bài viết trên báo The Knoxville Focus,
Tiến Sĩ Harold Black cho biết nhiều người thường hỏi “Biden có phải là người kỳ thị
chủng tộc không?”

Nhận xét về Biden từ thời ông ta còn là Thượng Nghị Sĩ cho thấy Biden thực sự là một
người phân biệt chủng tộc. Biden đã từng phản đối việc cho các học sinh khác màu
da được đi chung xe với nhau. Chính quyền Biden hiện đang nỗ lực thúc đẩy việc bồi
thường bình đẳng chủng tộc mà trước đây ông ta đã phản đối, năm 1975 Biden
nói “Tôi không cảm thấy có trách nhiệm phải bồi thường cho những gì đã xảy ra 300
năm trước.”

Khi được hỏi về cộng đồng người da đen, Biden nói “Cộng đồng người da đen có
nhiều ngoại lệ, không giống như cộng đồng Latino, một cộng đồng đa dạng.” Và
Biden nói về các bậc cha mẹ trong cộng đồng da đen “Chúng tôi đưa nhân viên xã
hội đến nhà để giúp họ giải quyết cách dạy dỗ con cái nhưng họ không muốn được
hướng dẫn, mặc dù họ không biết gì hết.”

Khi được một phóng viên da đen hỏi về việc liệu Biden đã thử nghiệm trí nhớ chưa,
Biden trả lời “Điều đó giống như trường hợp hỏi anh trước khi làm công việc truyền
thông anh có phải thử nghiệm xem có nghiện cocaine hay không?” Tiến Sĩ Harold
Black kết luận “Tôi không biết có chính trị gia nào khác đã làm nhiều trò lố bịch như
Biden hay không?”

Kamala Harris là người ủng hộ phong trào Black Lives Matter, đã gây quỹ cho
Minnesota Freedom Fund để bảo lãnh những kẻ biểu tình bạo động ra khỏi nhà tù tại
Wisconsin trong mùa hè năm 2020. Theo thăm dò mới nhất của Quinnipiac, điểm tín
nhiệm của Kamala Harris chỉ đạt được 31%.

Khi được trao trách nhiệm giải quyết vấn đề khủng hoảng biên giới, Kamala Harris
đã không làm gì hết. Và trong chuyến công du Nam Hàn vào Thứ Năm tuần qua, khi
tới thăm vùng phi quân sự, Kamala Harris đã ca tụng “Cộng Hòa Bắc Triều Tiên là
liên minh mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ.”

Chúng ta đã có một Tổng Thống hay nói trước quên sau, phải được nhân viên nhắc
khi nào ngồi, khi nào nói, và nếu lỡ tuyên bố một điều gì thì nhân viên Tòa Bạch Ốc
sau đó vội vàng đính chính ngay. Phó Tổng Thống còn quá tệ hơn, nếu tin tưởng vào
bà ta thì đất nước này sẽ đi về đâu?

Hoa Kỳ là một cường quốc lãnh đạo khối tự do trên thế giới, chúng ta không thể tiếp
tục chấp nhận giới cầm quyền thiếu khả năng, phân biệt chủng tộc, tạo hận thù và
gây chia rẽ đất nước.

Kim Nguyễn



********************************************

Racist residents of Martha’s Vineyard exposed
If only those illegals had come ready to work

The only problem with those illegal aliens dumped on Martha’s Vineyard? They
weren’t housekeepers and yard workers.
If they had come bearing buckets and rakes, they would have been welcomed with
open arms. Heck, even the Obamas would have let them into their sprawling, gated,
beachfront mansion — if only they had come ready to work instead of arriving with
expectations to enjoy the fruits of freedom in America.

Instead, the deeply racist — and almost exclusively White and Democrat — residents
of Martha’s Vineyard deployed the military, rounded up all the illegals, put them in
cages and then trafficked them off to be someone else’s problem.
So much for the hope and beauty of illegal immigration these people have preached to
us about for years.

Who knew? Turns out they are all liars. And racist liars at that.
https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/19/racist-residents-of-marthas-
vineyard-
exposed/?cx_testId=18&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=9&cx_experienceId=EX8
EVP8I1R8R&utm_source=piano&utm_medium=end-of-
article&utm_campaign=12_item_Pos_9#cxrecs_s

********************************************
Tin lạ: Tầu cộng được thiết lập cơ sở cảnh sát ở Toronto và New York để theo dõi
dân của chúng nó, đang ở ngoại quốc..
China establishes police station in New York City
Matt Delaney - The Washington Times

The Chinese government has established “overseas police service stations” to keep
track of its citizens abroad, including one in New York City and three in Toronto,
according to a human rights watchdog group.

Safeguard Defenders said in its report released last month that the “110 overseas
stations” are used to help the Chinese Communist Party by “cracking down on all
kinds of illegal and criminal activities involving overseas Chinese.”
The main criminal activities that are monitored by the CCP surrogates are fraud and
telecommunications fraud, according to the report.

It goes on to say that from April 2021 to July 2022, Chinese authorities claimed that
230,000 Chinese nationals have been successfully “persuaded to return” to China to
face criminal proceedings for their actions.

Typically the methods used to ensure a citizen returns involve intimidating and
imprisoning a criminal target’s family, or having CCP proxies threaten the target
online or in person and get them to “voluntarily” return.

https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/19/racist-residents-of-marthas-vineyard-exposed/?cx_testId=18&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=9&cx_experienceId=EX8EVP8I1R8R&utm_source=piano&utm_medium=end-of-article&utm_campaign=12_item_Pos_9
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https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/19/racist-residents-of-marthas-vineyard-exposed/?cx_testId=18&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=9&cx_experienceId=EX8EVP8I1R8R&utm_source=piano&utm_medium=end-of-article&utm_campaign=12_item_Pos_9
https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/19/racist-residents-of-marthas-vineyard-exposed/?cx_testId=18&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=9&cx_experienceId=EX8EVP8I1R8R&utm_source=piano&utm_medium=end-of-article&utm_campaign=12_item_Pos_9
https://www.washingtontimes.com/news/2022/sep/19/racist-residents-of-marthas-vineyard-exposed/?cx_testId=18&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=9&cx_experienceId=EX8EVP8I1R8R&utm_source=piano&utm_medium=end-of-article&utm_campaign=12_item_Pos_9
https://www.washingtontimes.com/staff/matt-delaney/
https://www.washingtontimes.com/topics/china/


While the stations were partly established in various countries in order to handle
administrative duties, such as renewing drivers licenses, the report said that China’s
United Front organizations have used the stations to police actions of the Chinese
diaspora.

For example, the report says that the CCP has Cambodia listed as one of the nine
forbidden countries for Chinese nationals to live in due to its high incidences of fraud.

A Chinese woman running a restaurant in Cambodia was contacted by authorities to
return to China in March, according to the report. The woman said she was not
committing any fraud and was just doing business in the country.

Chinese officials then warned her in May that she would be put on a telecom suspect
list and that they would cut water and power to her mother’s home if she didn’t return.
Her mother’s home was later spray-painted with the term “House of Telecom Fraud.”
The report also cites Chinese media reports where other fraud suspects had relatives’
homes spray-painted with shameful messages and their power supply cut off.

The report says the tactics “deprives [Chinese nationals] of the right to be considered
innocent until proven otherwise and the right to a fair trial, and also institutes a far-
reaching ‘guilt by association’ paradigm.”

China’s Anti-Telecom and Online Fraud Law will go into effect in December, and
gives the CCP greater authority to pursue fraud cases committed by Chinese citizens
overseas.

There are a total of 54 stations across 30 countries and five continents, according to
the report, with the most being in Europe.

*** Matt Delaney can be reached at mdelaney@washingtontimes.com.
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