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Bằng chứng xác thực tổ tiên của Kamala Harris là chủ nô lệ da trắng khét tiếng ở
Jamaica
Thế giới
Khi những đồn đoán tiếp tục dấy lên xung quanh ứng cử viên Đảng dân chủ, Thượng
nghị sĩ bang California – Kamala Harris, rằng tổ tiên của bà là chủ nô lệ da trắng
khét tiếng ở Jamaica – Hamilton Brown.

Mặc dù những người người kiểm chứng sự thật cho đó là tin giả, nhưng chúng tôi có
đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi rằng tổ tiên của Kamala là một chủ nô lệ.
Bằng chứng cho thấy tổ tiên của Kamala Harris là chủ nô lệ da trắng khét tiếng ở
Jamaica. (Ảnh qua Great Game Asia)
Có phải tổ tiên của Kamala Harris là Chủ nô lệ?
Người ta nói rằng Kamala Harris là hậu duệ trực tiếp của một trong những chủ nô
lớn nhất Jamaica – Hamilton Brown. Thậm chí còn có một thị trấn được đặt theo tên
của ông – Thị trấn Brown. Vậy chẳng hóa ra Kamaka là người thụ hưởng chứ không
phải nạn nhân của chế độ nô lệ hay sao?
Nhưng, liệu tuyên bố này có đúng với bất kỳ sự thật nào không?
Snopes đã làm một cuộc xác nhận lâu dài, kết luận rằng điều đó chưa được chứng
minh – theo họ có nghĩa là – không đủ bằng chứng để xác nhận tuyên bố là đúng. Các
kiểm chứng tương tự cũng được các hãng tin khác công bố.
Vì vậy, dưới đây là bằng chứng.
Tổ tiên Hamilton Brown của Kamala Harris là một Chủ nô lệ khét tiếng
Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ – Kamala Harris có tổ tiên là chủ nô lệ
người Ireland – Hamilton Brown, tên gọi của Thị trấn Brown ở Jamaica, người đã
tuyển dụng một lượng lớn người di cư Ireland đến Jamaica để làm việc trên các đồn
điền trồng mía của mình sau khi vương quốc Anh bãi bỏ chế độ nô lệ.
Trong một tác phẩm được xuất bản trên Jamaica Global Online có tựa đề Reflections
of a Jamaican Father (Những suy tư của một Đức cha Jamaica), cha của Kamala
Harris là Donald J. Harris đã hồi tưởng lại quá khứ của họ. Ông viết:
“Tổ tiên của tôi quay trở lại, trong cuộc đời tôi, với bà nội của tôi, cô Chrishy (nhũ
danh Christiana Brown, hậu duệ của Hamilton Brown, người được ghi nhận là chủ
đồn điền, chủ nô lệ và người sáng lập Thị trấn Brown) và với bà ngoại của tôi, cô Iris
(nhũ danh Iris Finegan, chủ nông trại và nhà giáo dục, từ Thị trấn Aenon và
Inverness, tổ tiên mà tôi không được biết đến).
Theo cha của Kamala Harris, cô Chrishy (hình bên trên) là hậu duệ của Hamilton
Brown, người được ghi nhận là chủ đồn điền, chủ nô lệ và là người sáng lập Brown’s
Town. (Ảnh qua Great Game Asia)
Bây giờ nhìn lại, tôi có thể nói một cách chắc chắn và hoàn toàn xứng đáng với Cô
Iris, rằng chính sự tiếp xúc mật thiết với hoạt động của ngành mía đường ở cấp địa
phương, sản xuất quy mô nhỏ với lao động gia đình và lao động làm công ăn lương tự
do, cùng với sự tò mò ngày càng tăng của tôi về việc những điều này xảy ra như thế
nào
Điều đó đã khiến tôi, khi tôi bắt đầu đọc về lịch sử của Jamaica, để nghiên cứu kỹ
hơn về ngành đường mía. Sau đó, tôi hiểu nguồn gốc của nó là một hệ thống sản xuất
và thương mại toàn cầu, dựa trên lao động nô lệ, với Jamaica là thành phần quan
trọng của hệ thống đó ngay từ đầu.
Hamilton Brown sở hữu hơn 100 nô lệ.
Theo Jamaican Family Search, Hamilton Brown sở hữu hơn 100 nô lệ trên một số

đồn điền:
Hamilton Brown sở hữu một số đồn điền trong những năm 1817 đến khoảng 1845.
Theo Niên giám năm 1818 có thể tìm thấy trên trang web này, (Tìm kiếm gia đình
người Jamaica), ông là chủ sở hữu của Minard (128 nô lệ) mà ông phải có được từ
trước đó chủ sở hữu (John Bailie) vào năm 1815 hoặc muộn hơn.
Số nô lệ trên khu đất này xấp xỉ bằng với số nô lệ của một trong những sổ đăng ký
được quy cho quyền sở hữu của ông (124 nô lệ). Sổ đăng ký khác (86 nô lệ) không thể
được giao cho bất kỳ gia sản nào, mặc dù ông được liệt kê trong Niên giám vào
những năm tiếp theo là sở hữu một số khu vực (Antrim, Grier Park, Colliston, Little
River, Retirement và Unity Valley) được liệt kê trong Niên giám cho những năm tiếp
theo như sở hữu một số vùng đất, (Antrim, Grier Park, Colliston, Little River,
Retirement and Unity Valley).
Đây là bảng thống kê đầy đủ các nô lệ thuộc sở hữu của Hamilton Brown, theo Cục
lưu trữ quốc gia ở London, vào ngày 28/6/1817 tại giáo xứ St. Ann ở Jamaica.
Hamilton Brown chính thức tuyên thệ sở hữu nô lệ
Hamilton Brown chính thức tuyên thệ về tính xác thực của hồ sơ này, tuyên bố:
“Con Hamilton Brown thề rằng danh sách và bản trả lại bao gồm hai tờ ở trên là một
danh sách và trả lại hoàn hảo và đầy đủ, theo sự hiểu biết và niềm tin lớn nhất của
con về mọi thứ cụ thể trong đó, được đề cập đến về tất cả và mọi nô lệ do con làm chủ,
được coi là định cư lâu dài nhất, làm việc và được thuê tại Giáo xứ Saint Ann vào
ngày 28/6/1817, mà không có sự gian lận, lừa dối hay trốn tránh no. Vì vậy, xin Chúa
hãy giúp con. Tuyên thệ ngày 24/9/1817 ”
Di sản của quyền sở hữu Nô lệ Anh
Việc sở hữu nô lệ của Hamilton Brown cũng xuất hiện trong các hồ sơ khác. Theo dự
án của University College London “Di sản của quyền sở hữu Nô lệ ở Anh:
“Hamilton Brown có công trong việc nhập khẩu hàng trăm lao động và gia đình của
họ từ Ireland đến Jamaica từ năm 1835 đến năm 1840. Dự án mô tả Hamilton Brown
là một luật sư chính và là chủ nô thường trú ở Jamaica.”
Dựa trên các bằng chứng trên, tuyên bố hóa ra lại hoàn toàn đúng sự thật.
Thiện Thành (Theo Great Game India)
PS : Bài viết về nhân vật Kamara Haris do Joe Biden đưa lên tranh cử phó TT Hoa
Kỳ mình đã úp ở tuần trước

